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Przemówienie ]. M. Rektora Marjana Zdziechowskiego 
w dniu otwarcia roku akademickiego 11 października 1926 r, 

Przemawiając z katedry tej w ro- 
ku zeszłym, zwracałem uwagę waszą 
na to, iż młodzież dzisiejsza zadanie 
ma przed sobą nierównie trudniejsze, 
niż wówczas, przed stu laty, gdy 
Mickiewicz, wyrażając uczucia kole- 
gów swoich, fiiomatów i filaretów 
Wiieńskich, kreślił Odęo niezmierzo: 
mych siłach młodości, która bryłę 
świata na nowe pchnie tory. Wp'awe 
dzie dziś Poisxa jest państwem nie- 
podległem, ale warunki geograficzne 
pozostały te same; stanowimy jakby 
wyspę na wzburzonem morzu, ze* 
wsząd przez obce nam i wrogie po- 
tęgi otoczeni, I dla tego milość Oj- 
czyzny wymaga od Polaka, jeśli nie 

większego męstwa, to większej i 
cięższej pracy, niż w epoce Mickie- 
wicza, większej także czujności i go- 
towości do ofiar, niż wśród innych 
narodów, ale tem większą musi to 
być dla was zachętą do pracy. 

Wielki historyk francuski, Miche- 
let, zestanawiając się niegdyś nad 
sn:czeniem Polski w dziejach kultury, 
wyraził się, że Żydzi dali światu rė- 
ligię, Grecy—uczucie piękna, Rzymia- 

nie—ideę państwa i porządku spo 

łecznego, Polska—ideg Ojczyzny — 
ojczyzny pojętej, jako służenie spra- 

wie Bożej na ziemi, sprawą ziŚ Bo- 

žą jest harmonja narodów, z któ- 
rych każdy w swoisty sposób Irešč 

swego duchaw powszechną civiia- 

tem Dei wnosi. Czyli ideę ojczyzny 
wieszczowie nasi i myśliciele opierali 

na prawie miłości: „Będziesz miłował 
Boga [twojego ze wszystkich  sil 

twoich, a bliźniego, jako siebie 
samego”. - 

Obowiązki z przykazania tego 

płynące są ciężkie, dla nas, Pola- 

ków, (szczególnie ciężkie. Polska „bo- 

wiem państwem jednolitem nie jest, 

żyjemy zaś w epoce rozpętanych 

zawiści i nienawiści narodowych, 
plemiennych, rasowych, w której 

patrjotyzmu, czyli miłość ojczyzny, 

przeistaczają w szowinizm, występu- 

jący w czasach naszych pod nazwą 

nacjonalizm, a ten jest „eine Entartung 

der Vaterlandsliebe” *) i polega 
przedewszystkiem, jak to codziennie 

stwierdzamy, na nienawidzeniu innych 

narodów, czy to sąsiadujących, czy 

w obręb państwa wchodzących, któ- 

rych interesy wpoprzek interesom 

państwa tego stoją. 

Choć nacjonalizm ten nie jest 

zjawiskiem polskim tylko, lecz zją- 

wiskiem powszechnem, wolę jednak 

słowami własnemi o  drażliwej tej 

kwestji nie mówić, wolę powołać się 
na jednego Z najczcigodniejszych 
Polaków, X. Biskupa Zygmunta Ło: 
zińskiego. „Szowinizm—pisze on *)— 
dyskredytując rzetelną miłość oj: 
czyzny, szkodzi pracy narodowej, 
deprawuje charakter narodu, a jemu 

samemu pozyskuje wrogów i wtrąca 

go w walkę, marnującą mnóstwo 

sił, któreby mogły być zużytkowane 

dla pełnej pożytku pracy pozytyw- 
nej“, Paūstwo—dodam do tego sło- 

wa Fórstera — żyć powinno nietylko 

tem, co porwie gwałtem i zatrzyma, 

lecz także duchowem i. moralnem 

szlacheciwem całej swej polityki". 

„Leży to w jego interesie, Samoza- 
chowanie bowiem wymaga s) mpaiji 

innych dla naszego bytu, a sympatji 

tej nie obudzimy małością, lecz wiel- 

kością duszy* (Fr. W. Fórster. „Etyka 

a polityka” w opracowaniu Józefa 

Mirskiego. Lwów. 1926). 

To mówię do was, Polacy. Od 

nie-Polaków  jenego „ tylko żądam, 

jednej a bzrdzo małej rzeczy: zrozu- 
mienia, że kwestja narodowościowa 

jest w krajach z ludnością mieszaną 
kwestją bardzo zawikłaną, że nie da 
się ona rozwiązać jednem pociągnię- 

ciem pióra, że potrzebna jest zobo: 

pólna dobra wola, szczególne w 

państwie naszem, którego położenie 

jest tak trudne. Do tej dobrej woli, 

do życzliwości wzajemnej tu, w mi- 
rach Uniwersytetu, gorąco was za- 

chęcam, niech to będzie początkiem, 

wstępem do waszych przyszłych prac 

i działań, jako obywateli państwa. 

X. Biskup Łoziński poświęcił w 

wymienionej pracy swojej Szereg wy- 

mownych stronnic posłannictwu Pol- 
ki, jako przedmurza Chrześcijaństwa. 
Mówić o posłannictwie jakiegokol- 
wiek narodu jest rzeczą niebezpitczną, 
gdyż nic łatwiejszego, jak na drogę 
te wszedłszy, zejść w bezdroża. Nie: 
mniej jednak to mamy prawo stwier- 

*) Por. Prof, @. de Reynold <Der Auf- 
stie Kulturpolitischen Bankrott 
Europnt> den awa Žin Nr 51 — 2 

*) W rozprawie <Chrześciańska miłość 

> i prača narodowa> (Gniezno 1920). 

dzić, że w opinji Świata:zachodniego 
byliśmy zawsze—my i także Węgry— 
antemurale Christiarftatis. Jesteśmy 
niem dzisiaj, mając przeciw sobie 
wzdłuż całej granicy wschodniej za- 
czepny, a z niepospolitą umiejętnością 
zorganizowany imperjalizm sowięck:, 
otwarcie dążący do zagarnięcia całej 
Europy, przyczem oczywiście pierw- 
Szym etapem jest Polska. 

Zanim jednak najazd zbrojny na- 
stąpi, toruje mu drogę i zawczasu 
przygotowuje pozycje do zajęcia 
propaganda pokojowa, która nie tyl- 
ko tajemnemi ścieżkami się wcisk”, 
lecz kroczy także szerokim wielkim 
traktem, prowadzona przez ludzi z 
nazwiskami głośnemi, przez korzystą- 
jących z nietykalności swojej posłów 
sejmowych, a pomimo to lekceważo- 
na i dlatego tolerowane przez społe- 
czeństwo i przez czynniki kierujące. 
Wobec tej tak nawskroś polskiej 
leniwej, i tem samem zbrodniczej bez- 
troski tembarbziej powinienem, jako re- 
ktor, jako kierownik wasz, ostrzegać 
was przed grožiem niebezpieczeūst- 
wem. A czyniąc to, nie staję wcale na 
stanowisku politycznem, czy mili. 
tarnem — nie jest to moją rzeczą. 
Twierdzę to tylko, że ratować trzeba 
duszę narodu, otwierać Oczy na 
chorobę, która toczy Europę i nas, 
tek mato opornych, tak nerwowo 
rozstrojonych, wraz z nią rozkłada. 
Bo czy nie jest chorobą. chorobą 
obrzydliwą, samobójcze usiłowanie 
stłumienia w sobie tego pierwiastka 
skrzydłatego, tej mocy wewnętrznej, 
co nas ponad naszą ograniczoność 
zmysłową wznosi, a w religii wyrazu 
dla siebie szuka. 

Niestety, choroba ta głęboko tkwi 
w narodach rasy białej i daleko w 
przeszłość musiałbym sięgnąć, aby 
historję jej opowiedzieć. Przypomnę 
tu tylko chwilę, stanowiącą ku'mina 
cyjny punkt rewolucji francuskiej, gdy 
w katedrze Paryskiej na. wielkim 
ołtarzu posadzono aktorkę i przed 
nią, jako symbolem Rozumu, modły 
jakieś odprawiano. Było to błazeń: 
skim wybrykiem, godnym dzisiejszych 
bolszewików. Tem się jednak różnili 
Francuzi od degeneratów, :ządzących 
dziś Rosją, że rozumieli, iż na wy- 
brykach poprzestać nie można, choć- 
by nawet dało się je w system 
ułożyć. Niszcząc, trzeba zarazem 
myśleć o budowie; wyganiając Chrze 
ścijańistwo, trzeba wynaleźć nowy 
sposób zaspokojenia — religijnych 
potrzeb człowieka — i sam krwawy 
Robespierre głosił wiarę swoją w 
jakąś Istotę Najwyższą (Etre supre- 
me) i jej kult nakazywał szerzyć. 

Ale dopiero po rewolucji fiancu- 
sk'ej Auguste Comte czyni śmiałą, 
lecz poronioną próbę — zastąpienia 
Chrześcijaństwa, czyli religji objawio- 
nej, religją naukową t. į; na nauce 
opartą. Etre supreme określa on jak 
Grand Etre Humanite, Więc zamiast 
religii Boga— religia Ludzkości. Ale 
co to jest ludzkość? Ludzkość jest 
zbiorowiskiem istot słabych niedosko 
nałych, często występnych. Jakże 
zbiorowisko takie może być przed- 
miotem cze? Głośny przyrodnik 
Hux'ey rzucał pod adresem Comte'a 
złośliwe słowa: „wolę modlić się do 
stada małp, niż do ludzkości". Nie 
ludzkość, jako całość, lecz tylko ci 
nieliczni uczczenia są godni, co od- 
noszą zwycięstwo nad przyrodzoną 
sł:bością, ułomnością, złością. : 

Filozofja pozytywna Comie'a miała 
liczny.h zwoleników i wywarła wpływ 

znaczny; jego pozytywna religja po- 
ciągnęła tylko garstkę wyznawców; 
u nas, w Polsce, wyznawał ją przy- 
jaciel mój, już nieżyjący, znakomity 
publicysta, Ludwik Siraszewicz; zna- 
lazł w niej ukojenie i oporę, ale o 
ile wiem, on jeden tylko; dziś czcic eli 
Ludzkości niema u nas i, zdaje się, 
niema ich we Francji. 

Religja pozytywna ustąpiła tam 
miejsca tak zwanej morale laique. 
We Francji nauczają jej w szkołach 
zamiast katechizmu. W innowacii tej 
'jednak pobudki pedagogiczno—psy- 

chologiczne nie grały i nie grają ża- 

dnej roli; było to akcją czysto poli- 

tyczną, prowadzoną przez Sekciarzy, 
stojących na czele rządu. Moralność 
tę oparli oni na powszechnym jako: 

by instynkcie solidarności; instynkt 

ten pielęgnować i kształcić jest obo- 

wiązkiem człowieka, służy to bowiem 

dobru ludzkości, dobro zaś ludzkości 

jest mojem własnem dobrem. Słowem 

jest to utylitaryzm bardzo rozsądny, 
może nawet szanowny, ale zupełnie 
bezsilny, gdy chodzi o wychowanie 
i wyrobienie charakteru. 

Filozof angielski i polityk, b. pre- 

mjer, Lord Balfour wykazał, jak ze 
stanowiska naukowego, mówiąc Šci- 
śiej, biologicznego, wszystkie te 
wzniosła uczucia, co się z ideami 
powinności i ofiary wiążą, niczem 
innem nie są i być nie mogą, jak 
chytrym wymysłem natury, ażeby 2 - 
pomocą chytrości tej nas do czynów 
altruistycznych przymusić. «To co jest 
tylko pożyteczne, nie może—słusznie 
mówi Fórster *) budzić entuzjazmu; 
sumienie, tę świątynię, w której prze- 
mawia Bóstwo, moralność utylitarna, 
przeistacza w muzeum, przechowu- 
jące wspomnienia i doświadczenia 
przeszłości.» Przepisy katechizmów 
moralności świeckiej są w swej roz- 
sądnej trzeźwości tak rozpaczliwie 
suche, że robią wrażenie, zdaniem 
tegoż Fórstera, jakichś zarządzeń po- 

  

tą tragiczną, patrzącą w słońce i za 
słońcem tęskniącą, a równocześnie 
przez żądze cielesne i niskie namięt- 
ności ściąganą w otchłanie błota i 
brudu. jeden z gorliwych propagato- 
rów moralności świeckiej, M. Deher- 
me, po długich latach pracy w tym 
kierunku, doświadczeń i obserwacyj, 
poczuł się zmuszonym następujące 
złożyć zeznanie: „Wszystko, co nam 
dziś, jako moralność niezależną, nau-_ 
kową, racjonalną czy pozytywistycz- 
ną podają, jest tylko parodją moral: 
ności religijnej... Bez Boga nie zdo- 
łaliśmy dotychczas żadnego skutecz- 
nego systemu moralnego stworzyć; 
filozofja krytyczna wysuszyła nam 
serca*. 

Słowem, pogląd, że oderwane od 
religii myślenie naukowe, nie liczące 
s'ę z realnościami życia wewnętrzne- 
go, może nam zastąpić światło, które 
z tego wewnętrznego, na żywym sto- 
sunku człowieka z Bogiem opartego, 
życia czerpiemy, okazał się jedną ; z 
największych iluzjj, jakie kiedykol- 
wiek nad ludzkością panowały *) 

Na straszliwe następstwa « iluzji 
tej patrzymy dziś w Rosji. Najstrasz- 
niejsze zaś to, że miljony zagiodzo- 
nych, miljony wymordowanych, mil. 
jony torturowanych tam istot ludz- 
kich nie budzą w nas reakcji Święte- 
go gniewu. Straciliśmy wrażliwość 
moralną; zapach zgnilizay  moralnei 
nie razi nam powonienia, co gorzej, 
lubujemy się w tem. Czyżby to с- 
znaczało, że gnije Europa i gnije 
Polska? A nie brak było u nas lu- 
dzi, którzy przewidywali i ostrzegali. 
Takim _przedewszystkiem był hr. Woj- 
ciech Dzieduszycki. A jaką bystrość 
oka skierowanego w przyszłość ро- 
siadał nieraz O. Marjan Morawski! . 

W. drugim tomie jego «Podstaw 
etyki i prawa» znajdziecie rozdział p. t. 
»W sto lat po zaprowadzeniu libera- 

lizmu w Europie», Płsał go autor w 
r. 1889, gdy Francja obchodziła stu- 
lecie rewolucji. Wówczas to inżynier 
Eiffel wystawił w Paryżu cudowną 
wieżę z żelaza, wysokości 300 metrów, 
dwa razy wyższą niż najwyższe wie- 
że katedralne, i równie brzydką jak wj- 
soką. «Dziwna zagadka» — pisał M. 

Morawski — «każda budowla ludzka 

*) W <Religion_ u. Chąrakterbildung> 
(1926) por. S. 53—57, 

*) Fr. W „Religion und Charakterbildang“. 

  

licyjnych, czy nakazów płatniczych; 
nie utrwalajz, lecz raczej niszczą w 
nas nasze wyższe aspiracje moralne: 
nicht das Niichterne, sondern nur 
das Erhabene kann den Sieg iiber 
unsere sinnliche Natur gewinnen. 

Optymistyczne złudzenia moralno- 
ści świeckiej, naiwnie wyobrażającej, 
że drogą pożytecznych rad i wska- 
zówek można przerobić i umoralnić 
człowieka, cechuje ów brak zmysłu 
tragicznego (Mangel an tragischer 
Gesinnung), w którym Nietsche upa- 
trywał dowód zwyrodnienia człowieka 
nowoczesnego. Moralność świecką 
zbudowano na analogii człowieka z 
mrówką, która posiada instynkt Soli- 
Garności i instynkt ten czyni ją nawet 
zdolną do of'ar. Ale człowiek nie jest 
mrówka, istotą jest innej miary, isto- 

ma cel praktyczny i zarszem ce! este- 
tyczny, albo przynajmniej jedno z dwoj- 
ga,a tu ani jednego, ani drugiego nie 
znajdujemy». Zagadka jednak się wyja- 
śni, gdy przypomnimy wieżę Babel z 
podania biblijnego, ów pomnik pychy 
rozumu, który rozkazywač chcei Ziemi 
i Niebu. Podobnież w wieży E:ffel'a od- 
bił się duch rewolucji francuskiej i 
całej cywilizacji, którą z niej wyszła 
i odrazu pod hasłem «non serviam» 
zwróciła się przeciw Bogu i boskiemu 
celowi człowieka. A pychę cywilizacji 
tej podniecały i usprawiedliwialy nie- 
niesłychane zdobycze w zakresie 
techniki. Do utraty zaś wiary, . do 
zaniku zmysłu metafizycznego, do 
walki z samą ideą Boga, dużo więcej, 
niż «ci filozofowie, których Kościół 
wyklina, przyczynił się postęp tech- 
niczny, który, przynosząc człowie- 
kowi wszelakie rozkosze dobrobytu 
i rodząc w nim potrzebę coraz to 
nowych rozkoszy, zbytków, przepy- 
chów, przywiązał go do materji nie 
dającym się zerwać łańcuchem z że- 
laza. Z żeląza teź jest maszyna, ten 
wyraz postępu naszego i z żelaznych 
szyn składa się symbolizująca postęp 
i cywilizację wieża Enffela. 

Maszynę stworzyła nauka; prze- 
„mysł maszynę ożywił, zrobił z niej 
potęgę społeczną, ona znowu potę- 
gowała przemysł: «< Wszystkie sily 
natury przyszły po kolei wprzegnąć 
się w maszynę—wiatry i rzeki, para 
i elektryczność». Możnaby powiedzieć 
—siowa O. Morawskiego — że duch 
natury, kłóry się tyle wieków taił, 
zjawił się na zaklęcie genjuszu ludz- 
kiemu i oddał się jemu, jak Mefisto 
się oddał Faustowi; ale jak w Fauście 
Góihego, tak też tutaj, pod pozorem 
posłusznego ducha, krył się oszust, 
czychający na zgubę człowiska. | oto 
maszyna, w którą duch natury się 
wcieli, zamiast służyć człowiekowi, 
niebawem go ujarzmia. Tę myśl, 
którą G. Ferrero olśniewająco świet- 
nem piórem rozwiną! w źra due mondi, 
przed wojną jeszcze, i odtąd ją w 
rozmaitych postaciach nieustannie 
powtarza, wygłosił O. Marjan Mo: 
rawski 25 lat przed nim. Maszyna — 
dowodzi on — zmusiła człowieka, 
żeby się on do niej stosował, za- 
przęgła go do pracy cięższej, niż 
przedtem; ona nim włada, ona go 
tyranizuje; maszyna nie zna rodziny 
i dla usługi maszyny człowiek musi 

rzucać domowy warsztat przy którym, 
w otoczeniu żony i dzieci na chieb 
powszedni zarabiał; maszyna ma że- 
lazne muskułw, spoczynku nie potrze- 
buje—: ludzie muszą dniem i nocą 
przy niej nieprzerwanie — ргасо- 
wać, muszą wytęłać siły swoje nad 
miarę, ukrócać życie, by dotrzymać 
kroku żelaznemu olbrzymowi, Słowem, 
maszyna w tej spółce pracy z czło: 
wiekiem gniecie go w swem želaz- 
nem objęciu i jego samego w ma- 
szynę przerabia». 

Ale obok masyny produktywnej, 
która posuwa cywilizację nzprzód, 
wynaleziono maszynę. destrukiywną, 
która ją niszczy. Pierwsza tworzyła 
owe ogromne fortuny «rosnące w 
biegu jak lawiny», a przewyższające 
dochodami wielkie państwa starožyt- 
ności, — w końcu stworzyła ka- 
pitalizm, dużo cięższy dla nas, 

niż dawni  feodalni panowie, 
Tamci mieli nieraz twarde serca. 
ale nie zawsze i nie wszyscy, dzi- 
siejszy zaś Pan Kapitał, Lewiatan, jak 
mawiał Dzieduszycki „jest zupełnie 
bez serca, bo jest bezosobowy, na- 
zywa się zwykle Towarzystwem ak- 
cyjnem; sam nie będąc człowiekiem, 
tylko kapitałem, w reszcie ludzkości 
nie widzi ludzi, tylko siłę roboczą”, 
którą wyzyskać musi do ostateczno- 
ści. Maszyna zaś destruktywna, riie- 
równie grcźniejsza od zła i spusto- 
szeń, które dawniej spiski, przewroty 
czy wojny robiły,  spożytkowała 
wszystkie zdobycze nauki na zagładę 
ludzi i zagładę cywilizacji i stworzyła 
powszechną militaryzację, która do- 
prowadziła do wojny narodów. Na- 
iwni wyobrażali, że to wojna przeciw 
wojnie; daremnie „nie zna ludzkość 
słowa, któreby to licho mogło odże- 
gnač“, 

Czy te wsžysikie šrodki zniszcze- 
nia, któremi rozporządzają tak rządy, 
jak żywioły przewrotu, nie mówią, 
że cywilizacja cofa się wstecz, do 
tego fatalnego kresu, gdzie we wście» 
kłym szale wytępia się wzajemnie 
narody białe, ażeby deć miejsce try- 
umfującej rasie żółtej. Widział to i 
przepowiedział jeszcze w końcu wie- 
ku zeszłego wielki, a darem jasnowi- 
dzenia obdarzcny myśliciel, prorok 
Nowego Testamentu, Włodzimierz 
Sołowjew; dziś stało się to już nie- 
mal komunałem w ustach badaczy 
stosunków politycznych epoki na- 

szej. : 

Il, 

Czlowiek-automat, 

Stowa O. Morawskiego, že ma- 
szynizm nowoczesny przerabia czlo- 
wieka w maszynę, sprawdzily się w 
sposób daleko okropniejszy, niż to 
autor przypuścić mógł, bo oto czło- 
wiek-maszyna, człowiek-automat, au- 
tomatycznie niszczący, co musię pod 
rękę podwinie, uznany został tam, w 
państwie Sowietów, za ideał—i ideał 
ten ma wyznawców swoich i propa: 
gatorów u uas, w Polscel 

Oto mam. w ręku numer pierw- 
szy pisma „Pionier*. Wyszedł w No- 
wym Sączu, drukowany w Tarnowie, 
Nie wiem.czy wysziy numery następ- 
ne; dziwię się, że ten skonfiskowa: 
nym nie został, |Jest to organ mio- 
dzieży komunistycznej polskiej. W 
kronice znajduję pełną zachwytu wia- 
domość o ,rozmachu”, z jakim pra: 
<uje w Sowdepji organizacja ,„„Mto- 
dych pionierów". Grupuje ona dzieci 
od iat 12—15, a zadanie jej polega 
na przygotowaniu do Komsomołu 
(Komunisticzeskij Sojuz Motodioži), 
który jest zmilitaryzowany i w Ści- 
słym związku z czerwoną armią. 
Komsomoł, według określenia Apiel- 
baum-Žinowjewa, jest „kolebką 
przyszłości bolszewictwa”, . najczyn- 
niejszym żywiołem w komunizmie. 

Ej Pracujący pod ich kierunkiem 
niepełnoletni pionierzy, chcąc god- 
nymi być w przyszłości członkami 
komsomołu, „powinni przedewszyst- 
kiem nauczyć się nie wierzyć w Bo- 
ga. Jak to? Czyż to trzeba się tego 
uczyć? „„Tak—odpowiada rosyjskt-or- 
gan pionierów—nie dość jest nie 
wierzyć”, trzeba wiedzieć dlaczego 
nie wierzymy w Boga; każdy pionier 
powinien stać się uświadomionym 
bezbożnikiem, ale do tego celu do- 
chedzi się dopiero po długiej pracy". 

A co mówi na to ten, który kie- 
tuje wychowaniem całej młodzieży 
rosyjskiej, naczelny komisarz czyli 
minister oświaty Łunaczarski.„Wszy- 
stkie religje Są przedmiotem jego 
nienawiści—gdyż „wszystkie są tiu- 
cizną*. Szczególnie nienawidzi Chrze- 
ścijaństwa, gdyż „Chrześcijaństwo— 

są to jego słowa—naucza miłości 
biiźniego i miłosierdzia, a jedno i 
d:ugie przeczy naszym zasadom”... 
„precz z miłością bliźniego; my 
potrzebujemy nienawiści; musimy 
umieć  nienawidzieć, tylko za tę 
cenę zdobędziemy świat”... „Sprzą: 
tnęliśmy królów tej ziemi, zabie- 
ramysię da królów nieba* — „Za: 
daniem naszem— dodaje jego współ- 
pracownik Stiepanow—nie jest refor- 
mowanie, lecz niszczenie wszelkiej 
religji i wszelkiej moralności=—w 
imię zasady wielkiego Lenina, że 
„moralnesi jest to tylko, co jest po- 
żyteczne dła partji komunistycznej”, 
Pożytecznym zaś, niezbędnym jest 
przedewszystkiem terror. Niech zgi- 
nie 9/10 ludu rosyjskiego—mawiał 
Lenin — byleby pozostała dziesiąta 
jego część i dożyła do rewolucji 
świstowej”.—,A zatem głosił wszech- 
rosyjski kat Dzierżyński — idziemy 
drogą zorganizowanego tetroru i nie 
znamy łaski*'—,„Terrorr—według po- 
mocnika jego, Biełoborodowa— stano: 
wi podstawę władzy sowieckiej, ska- 
sowanie przeto czrezwyczajek byłoby 
podcięciem gałęzi, na której sie- 
dzimy, *) 

Jakież wyniki dało wychowanie w 
tym duchu. Przytoczę jeden przy- 
kład. Nie tak daleko siąd, w powie- 
cie Słuckim b. gubernji M/ńskiej, w 
miasteczku Maniewicze młodzi ko- 
muniści spalili kaplicę katolicką, u- 
przednio obrzydliwie zbeszcześciwszy 
obrazy, poczem zburzyli nagrobki i 
krzyże na cmentarzu, W innej miej- 
scowości tegoż powiatu inni młodzi 
komuniści rzucili się na dziewczynę 
i poczęli ją gwałcić, aby ją w ten 
sposób „od zgubnego wpływu re: 
ligji(* wyzwolić, **) gdy nadbiegł jej 
brat i stanął w jej obronie, zamor- 
dowali go: › 

I takie bezeceūstwa mamy nazy- 
wać «rozmachem»? Zaiste mniejįbym 
ubolewał nad tem, gdyby ci młodzień- 
cy należeli do wyrzutków ludzkości, 
byli urodzonymi zbrodniarzami. Ale 
nie; oni mają dusze, Świadczy o tem 
sposób w jaki wyrażają myśli swoje, 
ich styl romantyczne jakieś marzy» 
cielstwo tak wyróżniające ich wśród 
ich sowieckich kolegów. Mówią o 
czystem tchnieniu wyżyn, o <orlem 
Szybowaniu», mówią że «młotem 
chcą być, co kuje nowe kształty ży- 
cia». Ale nowe chcąc życie stworzyć, 
trzeba wprzudy stare jego kształty 
zniszczyć. Zapatrzeni w człowieka 
najobrzydliwszego, jakiego wydała 
Polska „w ciągu tysiąca  pra- 
wie lat swego istuienia, i wiecznym 
to jej wstydem będzie, że « wydała 
Feliksa Dzierżyńskiego, głoszą, że 
prowadzi ich „twarda, niewzruszona 
woła walki i wola zniszczenia”, „Łas- 
ki nie znamy i nie prosimy*; przebi- 
jają drogę innym, choć oczy ich— 
melańcholicznie wyznają—raju radoś- 
ci, która będzie owocem ich trudu, 
oglądać nie będą. Biedakom przez 
myśl nie przeszło, że w raju, na 
straży którego stał ich bohater Dzier- 
żyński, owo nowe życie jest strachem, 
śmięrcią i milczeniem—słowa ksiecia 
Sergjusza Wołkońskiego—i nikt tam 
nigdy na twarzy bolszewika ušmie- 
chu nie widziżł. 

A wola zniszczenia, do której oni 
wzajemnie siebie pobudz:ją, przetwa- 
rza ich w automaty bez woli i myś- 
li Posłuchajmy jak o tem  filozofuje 
brat Mrok w liście do siostry l. ]. 
Bardzo boli go tó, że zdarzają się 
wśród pionierów tacy, co „chętnie 
obcują z ludźmi ze srodowisk bur- 
żuazyjnych, pozorując to tem, że są 
tam jednostki miłe, interusujące, że 
dobrze im z niemi*. W taki sposób 
mówić o człowieku, znaczy trakto- 
wać go „jak laskę czy kapelusz“ i 
zapominać o jego i własnem  czło- 
wieczzństwie. A co to jest czło- 
wieczeństwo? To „psychic z- 
па jedń nasza, nierozerwalna cią- 
głość i tożsamość”; „człowiek to 
to, co w nim zapanowało, zapano- 
walo niepodzielnie“, a panować w 
nim powinna twarda niewzruszona 
wola walki i niszczenia”, A zatem 
być człowiekiem z myśią roziegłą, 
jak Gothe,—z myślą podniosłą i w 
Świat ideału zapatrzoną, jak Schiller, 
— z myślą rodzącą się z tęsknoty, 
której żadne piękno ziemskię nie u- 
koi, jak Słowacki, czy Krasiński, —z 
myślą zapaloną ogniem serca, obej: 
mującego cierpienia miljonów, jak 

(Zakończenie_na str. drugiej) 

*) Por. Internationale Antibelschewisti- 
sche Rundschau». 1926, marzec. Wychodzi 
w Genewie, 

**) Ib,
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(Początek na str. pierwszej) 

Mickiewicz i tej myśli broniąc, gdy 

tego potrzeba, Z szablą w ręku, 

być rycerzem bez skazy, jak Książe 

Józef lub Kościuszko — to znaczy 

nie być człowiekiem, a być «laską 

czy kapeluszem». Słowem «mieć ser- 

ce i patrzeć w SETCE», czyli mówiąc 

stylem brata Mroka «percypowač 

czyjeś wrażenia, lub samemu czyichś 

wrażeń i wzruszeń być przedmiotem 

jest zdradą samego siebie», tej woli 

niszczenia, którą być powinienem, To 

samo dobitniej jeszcze wyraża nastę- 

pująca maksyma w temże pišmie: 

«Panowania nad sobą nie sprawuj, 

przez dążenia swe bądź opanowanym». 

Więc z charakterem t precz; dotych 

czas o wartości człowieka stanowił 

charakter, a charakter wyrabia się W 

surowej walce z sobą 2 ułomnościa- 

mi swojemi. Dziś mieć charakteru 

nie wolno: «panowania nad sobągnie 
sprawój", dążenia zaś, którym bez: 

wzgłędnie poddawać się należy, skupia: 

ją sę w woli zniszczenia, — znisz- 

czenia człowieka, jako istoty, co my- 

ślą i duszą ponad materję sięga. Jest 

to bestjalizacja f lozoficznie uzasadnio- 

na w materjalizmie historycz. Marxa, 

Ale bestjalistów i naszych i sowiec- 

kich nie tyle pociąga, jako obraz 

człowieka nowej epoki, tygrys w 

stanie szału, ile maszyna automatycz- 

nie Ścinająca by ludzkie, Człowiek 

przeistoczony w niszczący automat— 

ot» ideał, który dziś, tam w państwie 

sowietów wystawiono iktóry u nas za- 

paleńców swoich znajduje. Zamiast 

człowieka na obraz Boży „stworzonego 

i па szczyty boskości niesionego 

zamiast Konrada, który Miljonem się р 

zwie, bo za miljony kocha i cierpi 

gilotyna jakaś pod postacią człowie: 

kal Możnaby o tem nie mówić, 

gdyby za młodziutkimi pionierami z 

Nowego Sącza nie stała potężna pro- 

paganda rozgałęziona po całem pań- 

stwie naszem, kierowana przez wy 

świczonych i nieprześcignionych w 

rzemiośle  swojem  agitatorów ze 

Wschodu. W tem leży niebezpieczeń- 

stwo — i także w nieoporności na- 

szej, mówiąc wyraźniej, w głupocie 

naszej, w tym najgłupszym snobiz+ 

mie, co wiecznie goni za nowością, 

przejmuje się każdem nowem hasłem, 

stroi się w każdy na ulicy zasłyszany 

es. 
a Poiskol pawiem narodów byłaś 

i papugą! : 

PZ = przyjaciół moich słyszę nie- 

raz, że zbyt dużo i zbyt często mó: 

wię o bolszewiźmie; w gazetach i 

pismach, np. w «Przeglądzie Wileń- 

skim», piszą o moim «chorobliwym» 

strachu przed bołszewizmem, O jak- 

bym chciał, ażeby to dzisiejsze prze: 

mówienie było ostatniem, w kió- 

rem tę sprawę poruszam. Ale mil - 

czeć nie woino, dopóki bolszewizm 

jest potęgą, bolszewiz tu także, w 

całym kraju naszym, w Wilnie, gra 

sującą zarazą. Nie zazdroszczę nie- 

szczęśliwej Rosji, że po zrzuceniu 

jarzma carów jej ówcześni kierownicy 

owego «chorobliwego» a jednak zba 

wiennego strachu nie doznawali. | 

was do tego 2bawiennego strachu 

wam. Е 

"Уишіег‹пі on was w przešwiad- 

czeniu o  nierozerwalnej łączności 

naszej z Zachodem, z kulturą za- 

chodnią, z temi zwłaszcza narodami 

Zachodu, którym też bezpośrednio 

nawała jsowiecka grozi. Kultura na- 

sza w najwyższych objawach s«oich 

stała i stoi na Chrześciaństwie i po: 

głąbianie tych chrześcijańskich pod- 

staw jest najbardziej naglącem zada- 

niem czasów naszych, jedyną obroną 

przeciw zarazie Od schodu, prze- 

ciw samobójczemu obiędowi, w któ* 

rym człowiek, wypleniwszy z duszy 

wszystkie jej wyższe pierwiastki, robi 

z siebie automat, poruszany namięt- 

nością niszczenia. Ten ideał chrześ: 

ciański zdobywa coraz liczniejsze 

zastępy wyznawców wśród sąsiadów 

naszych, w Niemczech, „szczególnie 
wśród młodzieży katolickiej, Oto nie: 

dawno na Zjeździe Katolickim. w 

Miiaster, młody pnblicysta niemiecki, 

znany nam z dłuższego pobytu swo: 

jego w Polsce, baron K. O. v. Joden, 

nie zawahał się poruszyć tak drażli- 

    

Z niedzielnych i wczo- 
rajszych wrażeń... 

Z roztańczonego sobotniego 

rautu w Kasynie Oficerskiem wróci: 

liśmy dobrze nad ranem — kończył 

swoje opowiadanie najmłodszy z mo- 

ich starych znajomych, przybyły ze 

wsi do Wilna na dni parę. 
— Wszystko to pięknie, —rzekiem 

—owszelako trzeba będzie rocznicy 

9.go października odjąć jej zanadto 

już wyłączny charakter miliłarny. De- 
filada,—i owszem! Orkiestry wojsko- 

we, capstrzyk, ,„Czwarta brygada" — 

prosimy bardzo! Ale nam, ludności— 

za przeproszeniem — cywilnej należy 

się też szeroki udział w święceniu 
rocznicy oswobodzenia Wilna. Czy 

nie tak? Historyczny moment, co go 

przeżyło całe Wilno, należy do nas 

wszystkich. Wypadnie trochę poagi- 

tować.. trochę, zebrawszy się, pora- 

dzić.. i zobaczy kochany pan iak 
my, cywilni, odświęcimy, da Bóg, 

"na rok przyszły na zawsze pamiętną 
datę... 

Tymczasem zaś—dodałem zrywa: 

jąc się z krzesła — wysoki na mnie 
czes! Kochane Wilenko rozruszało 
„ię, że ani się rozerwać, Co się nie 

SŁO 

ECHA KRAJOWE 
Na Stołpeckim Szlaku. 

Wyjazd z Wilna:—W Biatymstoku.—Podróż inspekcyjna ministra kolei. 
— Brzostowice. Otwarcie dworca w Stołtpcach.„—Droga powrotna—Brześć 

Litewski, — Przyjazd do Wilna, — Garść wrażeń. 

Na zaproszenie prezesa Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej p. Staszew- 
skiego przedstawiciele prasy wileń' 
skiej wzięli udział w poświęceniu 
nowego dworca w Stołpcach i po- 
dróży inspekcyjnej p. ministra kolei 
p. Pawia Romockiego. Wyjazd na 
uroczystość nastąpił w sobotę wie- 
czór. 

W specjalnie przeznaczonym wa- 
gonie jedziemy do Białegostoku, 
gdzie rano mastąpi połączenie z po- 
ciągiem p. ministra. W wagonie rolę 
gospodarza i naszego informatora 
pełni p. dyrektor Cywiński, opowia- 
dając szczegółowo 0 programie po: 
dróży, która zapowiada się być bar 
dzo ciekawą. Kurjer warszawski pę: 
dzi, niezatrzymując się na mniejszych 
stacjach, mijają je niezmniejszając 
zupełnie szybkości. W B'ałymstoku 
będziemy około godziny drugiej po 
północy. Monotonny iurkot pociągu 
usposabia do snu i każdy z współ: 
towarzyszy podróży zaczyna rozglą- 
dać się za miejscem spoczynku. 

W Białymstoku od rana na stacji 
panuje niezwykłe ożywienie. Na pe- 
ronie udekorowanym zielenią ustawia 
się orkiestra kolejowa i oddział stra- 
ży ogniowej również złożonej z ko- 
lejarzy. Parę minut przed 7-mą przy- 
ywa p. wojewoda Rembowski, aby 

powitać ministra Romockiego. Za 
chwilę z eleganckiego wagonu wy- 
chodzi p. minister i po krėikim po- 
witaniu z p. prezesem Staszewskim 
jego zastępcą inż. Niebieszczańskim 
wojewodą Rembowskim przeprowa: 
dza krótką inspekcję urządzeń sta- 
cyjnych: Pierwsza inspekcja skończo- 
na, Idziemy na śniadanie do gustow- 
nie przybranego bufetu stacyjnego... 

Droga Białegostoku do st. 
Brzostowice jednej z najbardziej zni- 
szczonych na szlaku Białystok-Woł- 
kowysk jest niezwykle urozmaicona. 
Pola, las, łąki lub leżące odiogiem 
tk. zw. „dyrwany* zdaleka widoczne 
na horyzoncie wsie zmieniają się co 
chwila jak film. Pociąg nie idzie tu 
już tak szybko, szlak ten bowiem 
dotychczas nie posiadał większego 
znaczenia komunikacyjnego i teraz 
dopiero kiedy ruch towarowy i oso* 
bowy Zachodu ze Wschodem zaczyna 
się używiać nabiera większego zna- 
czenia. Stacja Brzostowice, do której 
się zbliżamy, właśnie będzie węzier: 
gdzie pociągi idące z Władywostoku, 
Harbinu i Moskwy będą się krzyžo- 
wary z pociągami dążącemi z Za- 
chodu. 

Odbudowa jej rozpocznie się - na 

Z 

wej kwesiji, jak kwestja stosunków 
i wzajemnego zbliżenia się Polski 

1 Niemiec, a poruszył ją w 
sposóbw  niczem nie ubliżają: 
cy naszym uczuciom  patrjotycznym 
„Co jest wartą polityka—mówi on— 
gdy niema ona służyć celom wyższym, 
ponad poziomem interesów pznst- 
wowych leżącym"). Nikt nie zaprzeczy 
temu, że państwo, że porządek рай- 
stwowy jest koniecznością že stano- 
wiska naszych potrzeb doczesnych 
ale nie jest pzństwo ową świętością 
najwyższą, owym absolutem, który 
uczciła fi'ozofja wieku XIX. Nierów- 
nie wyżej sięga człowiek myślą i 
duszą—i odbiciem, choćby dalekiem 
odbiciem tego najwyższego celu, 
niech będą wszelkie poczynania jego 
polityczne i społeczne. To miał na 
myśli Krasiński, gdy nauczał o prze- 
mienieniu sfery polityki w sferę 
religii i niech idealizm ten, który 
światłem tak pięknem  zajaśniał -w 
dziejach myśli polskiej, będzie wam 
pochodnią już teraz, w latach wa- 
szych uniwersyteckich, abyście się 
przygotować mogli do ciężkich zadań 
które na was czekają. > 

*) W Allgemeine Rundschau, Mona- 
chium. Por, Nr 28, 1926. 

Ol. dzieje teraz w naszem Wilniel 
Dwunasta punkt bije na katedralnym 
zegarze. A pan dobrodziej wiesz, 
jaki dziś u nas rozkład £owarzyskiego 
dnia? Nie wiesz? Nie czytałeś jeszcze 
gazet? Tylko co oczy przetarłeś? No, 
10 posłuchaj: 

Dwunasta — Oiwarcie okrężnej 
wystewy malarzy krakowskich - w 
Klubie Inteligencji Pracującej.. Dwu- 
nasta i pół — Koncert poranny Sży- 
manowskiej w  Lutni.. Druga — 
Chrzest samolotów, a po chrzcie loty 
pasażerskie w Porubanku.. Piąta — 
Wielkie uczczenie Kasprowicza w 
gmachu teatru na Pohulance a je- 
dnocześnie odczyt i dyskusja w To- 
warzystwie Teozoficznem.. A wie: 
czorem jeżeli nie do teatru na uciecz- 
ną krotochwilę, to do kina na „Nę: 
dzmków'. A co? Co pan na to po: 
wiesz? Nie ruszamy się może? Po- 
czekaj pan. Nie koniec. Jakže mo- 
głem przeoczyć: wyścigi! Tak, wyści- 
gi. Ałbo my to jacy tacy, żeby nie 
mieć sezonu wyś.igowego? Nie by- 
łem osobiście, bo nie rozerwać się 
przecie, lecz ci, którzy byli, wrócili 
"nad wyraz ukontentowani. Pogoda 
dopisała, dużo pań.. I: nie było wy- 
padku, aby choć jeden koń pierwszy 
nie dobiegł do mety! 

Tu mój znajomy chciał też coś 
powiedzieć, lecź mu nie dałem. 

wiosnę. Piany są już opracowane a 
tylko brak kredytów nie pozwzlał 
wcześniej przystąpić do odbudowy. 
W chwiii obecnej budynek stacyjny 
przedstawia się rozpaczliwie. Część 
spalona doszczętnie, a urządzenia 
stacyjne mieszczą się w kilku malut- 
kich pokoikach pokrytych prowizo- 
rycznym dachem, 

Odjeżdżamy z Brzostowic, która 
swym wyglądem mimowoli nasuwają 
wspomnienia z okresu wojny i z 
prawdziwą satysfakcją oglądamy al. 
bum D;rekcji Wileńskiej, gdzie znaj. 
dujemy doskonałe zdjęcia totograficz- 
ne nowopobudowanych dworców. 

Za chwilę, to co widzimy w albu- 
mie ujrzymy w rzeczywistości. Do 
Wołkowyska już niedaleko. Zanim 
przybędziemy do tego ważnego pun- 
ktu kolejowego, vice-prezes Niebiesz- 
czański udziela informacyj o bezpo: 
średniej komunikacji Zachodu ze 
Wschodem. Okazuje się, że na tym 
terenie konkurujemy z Niemcami. 
Komunikacja przez Polskę jest krót- 
sza, podróż bowiem trwa o 14 go- 
dzin mniej niż przez Łotwę i Prusy. 
Mimo, że ruch ten niedawno został 
podjęty, zaludnienie w pociągach jest 
dość znaczne. 

Nowy dworzec w Stołpcach dla tej 
komunikacji ma pierwszorzędne zna- 
czenie jako nowoczesną stacja gra- 
niczna wyposażona we wszelkie urzą- 
dzenia i pomieszczenia. Budowa 
dworca w Stołpcach przeprowadzona 
została w czasie rekordowym, .trwała 
zaledwie cztery miesiące. Nie od rze: 
czy będzie rownież zaznaczyć, że 
wybudowanie dworca w  Stołpcach, 
jako pierwszej stacji polsk. od wschod- 
niej granicy, ma jeszcze po za zna: 
czeniem wyłączóje komunikacyjnem 
jeszcze pewne doniosłe znaczenie 
polityczne. Oto podróżny z dalekie* 
go Wschodu lub cudzoziemiec jadą- 
cy z Zachodu odrazu po wjechaniu 
na terytorjum Bolszewji znajduje Ob- 
skurne pomieszczenia stacyjne. Odra- 
zu uwypukla się granica kulturalnej 
Europy i ruin nowego swiata nazy- 
wającego się Z.S.S.R. Z drugiej stro- 
ny niemałe ma znaczenie wznoszenie 
nowych imponujących _ swym wy- 
glądem budowli dla „mieszkańców 
Kresów, kiórym propaganda rozma- 
itych wywrotowych czynników usi- 
łuje zasugerować, że państwowość 
polska jest sezonową i t.« p Do umy- 
słu ciemnego mieszkańca tamtych 
stron wzniesione budowle przez pań- 
stwo przemawiają najlepiej. Widzi on 
z całą przejrzystością, żc podstepty 
owych agitatorów są wymysłem i 
życie im najwyreźniej kłam zadaje. 

Najbliższy plan dalszego rozsze- 
rzenia sieci komunikacyjnej przewi- 
duje na szlaku Stołpce— Baranowicze 
— Bialystok caly szereg robót z których 
jedne już są w toku inne zaś będą 
rozpoczęte na wiosnę. Chodzi więc 
o gruntowną reperację nawierzchni, 
zmiamę szyn, odbudowę dworców 
na trzech stacjach Brzostowice, Ź=- 
rebiłówka i Zelwa oraz odbudowę 
mostów i mostków. 

Podróż inspekcyjna p. ministra 
Romockiego właśnie po za otwarciem 
dworcaw Stołpcach miała na celu za: 
poznanie się na miejscuz istotnym sta- 
nem rzeczy. Inspekcja p. Ministra, 
należy się spodziewać, przyśpieszy 
przyznanie potrzebnych kredytów na 
odbudowę: i słowem całą sprawę 
doprowadzenia do normalaego stanu 
Szlaku komunikacji bezpośredniej 
Wschodu z Zachodem ruszy z mej- 
SCs. 

Otwarcie i poświęcenia dworca 
w Stołpcach wypadło bardzo uro 
czyście. Aktu otwarcja dokonał p. 
Mia. Romocki. J. E. ks. B.skup' £0- 
ziński poświęcił następnie: gmach i 
oddał go pod opiekę Pana Jezusa. 
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dzieci t pelęgnowani= 
Wykłady będą się odbywały 3 razy 

mogą być przyjmowane wolne 
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w godz. od 12 

Kursy Pielięgnowania Dzieci (Z programem rocznym). 

Program obejmuje sześcio miesięczny kurs teoretyczny i praktykę w 
szptialach i instytucjach dziecięcych (w liim i 

Wyktadane są następujące przedmioty: 
Anatomja i fizjolooja. Hyejena 1 bakteriolosja, Paialogja ogólna, Hycjena 
dziecka, Opieka spole'zna mad | dzieckiem, Dyctetyka dziecka, Choroby 

dziecka chorego, 

udział profesorowie naszej Wszechnicy i lekarze specjalisci w cnorobach 
dziecięcych. 

Kierownictwo naukowe objął prof, U. S. B. Dr Wacław Jasiński. Świa: 
dectwa pielęgniarki zawodowej będą wydawane po ukończeniu kurs 
(z praktyką i złożeniu egzaminów). Na poszczegolne prz:dmioty kursów 

słuchacz ki. 
lokalu Rocznych Kursów Handlowych, przy ul, Mickiewicza 22 — 5 

1t1- im frymestrze). 

Psycholozja i wychowanie, 
tyg. w g. wiecz. W kursach b'orą 

Zapisy są przyjmowane w 
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Po dokonaqem poświęceniu, W 

ZOSTANIE OTWARTY przy ul. Mickiewicza 7 

oddział warszawskiego wykwintnego 

Obuwia firmy „Leon“ 

DNIU DZISIEJSZYM, o g. 12 ej 

  
  

  

Sp. Akc. 

udziela pożyczek do wysokości 
mąkę, siemię lniane, len i inne 

: 

| 
Ę 

Ekspedycja międzynarodowa, cienie, asekuracja. 

Wilno, Jagiellońska 10. Tel. 7-56. 

jej składach na dogodnych waruskach. 

Ważne dla ziemian 3 
2 
3 
: 

PACIFIC 

60 proc. wartošci pod zboże, 
produkty zamagazynowane na 

  

BIURO REKLAMOWE | 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbźrska 1 (na piętrze). Telefon 82 

Przyjmuje ogłoszenia i reklamy do WSZYSTKICH pism 
miejscowych i zamiejscowych 

NA WARUNKACH NAJBARDZIEJ ULGOWYCH. 
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bliczność „Pod Twoią Obronę". 
Pobyt w Stołpcach trwał kilka 

dobrych godzin. W ciągu tego cza- 
su p. Min. Romocki zwiedził mia- 
steczko, szkoły magistrat, Szpital, 
poczem po obiedzie na stacji nastą- 
pił odjazd. 

Droga powrotna prowadziła przez 
Brześć, gdzie też niedawno wykoń- 
czono gmach dworca, jest to jeden 
z największych w Polsce, Jak zew- 
nątrz tak wewnątrz przedstawi: się 
imponująco. O.brzymie halle z biu: 
rami stacyjnemi, obszerny bufet— 
wszystko zalane potokami światła— 
sprawia nader sympatyczne wrażenie, 

Postój w Brześciu nie ciągnął się 
długo. Stąd już bez zatrzymania na 
Białystok powracamy po Wilna. O- 
gólna przestrzeń. jaką przebyliśmy 
przekracza z górą tysiąc kilometrów, 
Trzeba skonst-tować że wszędzie po 
za odcinkiem Białystok Baranowicze, 
na którym znajduje się jeszcze kilka 
zniszczonych Stacyj, wszędzie już nię 
znać tak licznych niedawno śladów 

ERYTREA ATE АРАЧ @) 

TARTAKI 
oraz różne maszyny do obróbki drzewa jak 

taśmowe i wahadłowe, gonciarki, hebiarki i t. @. 

firmy C. Blumwe i Syn 
(obecnie Tow. Akc «UNJA») 

poleca reprezentant 

Zygmunt Nagrodzi 
Wilno, Zawalna Nr. Ila 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW. 

łucki tk dba Jad sk KA kl 

i 
3 
3 

3 
3 

rų п— 
$, Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 
e się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

ы p. t i 
£ 166 Š „L czeczotkowaj szkatułki” 

2 (16 portretów w tekście), 
$ wydana z racji jubileuszu 50-lecia 

pracy literackiej autora. 

e 
$ "Wilno, Mickiewicza 1ta, tel. 5—80 

e CENA 5 ZŁOTYCH. 
L ZEE JRE i] 

SZ CHZ ECPOLEG NIA 
ochronne przeciw” szkariatynie 

w przychodni 

to: piły cyrkularne, 

ą 
1 
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Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M, Latour'a, 

  

  

ul, Trocka 2, Tel. 980 
Przyjmują lekarze wszystkich spe. 

cjalzokci? Gabinet lentyst, Rey? 
Roentgen. Lampa kwarcowa elektry= 

zacja, analizy lekarskie 
Przyjęcia codziennie od 9ej r.     
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Sejm i Bządi. 

Urlop v. ministra Knolla. 

WARSZAWA, 11 X (Żel. wł. Słowa) 
Vice-minister Spraw Zagranicznych 
p. Roman Knoll w dniu dzisiejszym 
rozpoczął urlop. 

Wojewoda Bniński 
szawie. 

WARSZAWA, 11 X. (żel. wł. Słowa) 
Do Warszawy w dniu dzisiejszym 
przybył wojewoda Poznański p. Baiń- 
ski i zabawi przez dni parę 

Straszna katastrofa 
lotnicza. 

w War- 

Świetnie zorganizowany trzeci ty- 
dzień lotniczy w Wilnie, okryty zó- 
stał w pierwszym dniu żałobą tra- 
gicznego wypadku lotniczego. Apa- 

rat lotniczy skutkiem defektu w mo- 
torze, runął i został sirzaskany, 

Początek lotu 

W niedzielę rano, z lotniska 
Porubanku, wystartował jednopiatowiec 
systemu «Moran», kierowany prze 
pilota Witolda Biknera i mechanika 
kaprala J:błońskiego. Silny wicher, 
połączony z nawalnicą, nie sprzyjał 
lotowi, jednak odważni lotnicy puś. 
cii-się w niebezp'eczną podrót na- 
powietrzną, obładowani ulotkami pro - 
pagandowemi. 

Nad własnym domem. 

O:oło godz. 11 w południu, pi- 
lot Bikner, skierował aparat na cmen- 
tarz Rossa. Tam, w blizkości ul. 
Żelazna Chatka, zamieszkiwał od 
dzieciństwa we własnej posesji, gdzie 
też i obecnie, ojciec jego ma swój 
warsztąt pracy. Zniżywszy lot. apa- 
rat przelatywał i krażył nad samym 
domem. Wyległa okoliczna ludność, 
z zaciekawieniem śledziła ryzykowne 
ewolucje lotniks.—W pewnym mo: 
mencie zauważano, że się coś źe 
dzieje... motor przestał huczeć—sta: 
па\ Syluacja wytworzyła się tragicz- 
na, bowiem; wylądować bez motoru 
z niewielkiej wysokości, jest rzeczą 
trudną; chodzi о dogodae miejsce 
do lądowania Naokoło drzewa wy- 
niosłe i góry. Takiego jednak  miej- 
sca postanowił szukać pilot, 

Katastrofa. 

„Jak powiadają naoczni šwiadko- 
wie, w ostatniej chwili poprzedzają- 
c'j katastrofę,  jasnem było dia 
wszystkich, że się ten lot tragi-znie 
skończy. Aparat chwiał się i kołyszał 
na wszystkie strony, nie mogąc u- 
trzymać równowagi. Podobno zacze- 
pił o wyniosłą sosqę na cmentarzu, 
wypadły zeń części motoru i śmigło. 
W ten sposób z nieznacznej stosun- 
kowo wysokości, runął w dół, 
prosto na mały drewniany dom po 
sesji Rossałowiczów. Rodzina była 
w domu.  Nagle.. straszny huk, 
trzask, przez małe okno ujrzano ja- 
kąś ciemną masę, zwalającą się ż 
nieba.,. 

Jak powiadsją, jedynie okolicznošė, 
że aparat zaczepił o  wynioslą 
topolę, rosnącą tuż, zawdzięczać na- 
leży, że dom ocala, a mieszkańcy 
uszli niechybnej śmierci! Aparat рг @ 
o kilka kroków od domu do małeg 
ogródka i został strzaskany zupełni 

Pilot Bikner odniósł ciężkie ran 
zaś kapraia Jabłońskiego z pogru- 
chotanemi kośćmi wydobyto z apara- 
tu. Jebicński zmarł, 

MEBLE. a 
NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE 

są Warszawskiej fabryki 
Konrad Jarnuszkiewicz 

iS-ką Tow. Akc, 
które w każdej ilości i w wielkim: 
wyborze po cenach konkurencyjnych 

są do nabycia w firmie 

D./H. F. Mieszkowski *P'z ogr 
odp. 
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Uroczystość zakończona została od- wojny. Я do Se] wiecs, в ul. Mickiewicza 23. 
śpiewaniem przez licznie zebraną pu- Sz. 

— Pytasz pan jski na dziś pro- 
gram? H>l hol Jeszcze sutszy. Trzy- 
maj się pan ostro abyś tylko wytrzy- 
mał. Raniutko — minister przyjeżdża 
jeden, a drugi już udziela. audjencyj 
w Urzędzie. Ziemskim. Co pan na to? 
Pójdź pan na kolej, Zawsze niech 
minister tylko spostrzeże czyją obec: 
ność, to już dobrzel_A minister Sta- 
niewicz ma po prostu. w ręku pań: 
skie losy. Pociśnie reformę: rolną, — 
już po panu; zelży ni :co,—żyjesz panl 
Nie pożałuj na dorożkę, a choćby 
na taksika, i pojedz do Urzędu Ziem- 
skiego na Pohulankę zaprezentować 
się i submitować. 

Ministra Niezabytowskiego mo- 
żesz pan zobaczyć jadącego na obiad 
do rektora Zdziachowskiego, bo, 
słyszę, będzie u Magnificencji właśnie 
na przyjęciu po akcie w uniwersy- 
tecie. Otwarcie roku akademickiego 
to u nas rok w rok wielkie Święto.. 
ewenement. Ludzie głównie ciekawi 
mowy Zdziechowskiego—bo to za- 
wsze «wypadek dnia». Pamiętaj pan: 
punkt dwiinastal Niemasz pan za- 
proszenia? Nie szkodzi. Wprowadzę 
pana, a gdziekolwiek przysiąść się za- 
wsze się znajdzie... O 6-tej odczyt Sie- 
roszewskiego w teatrze na Pohulance. 
„Piisudski i Mussolini“. Begateis! 
Będzie tłok. Zobaczysz pan. A wie- 
czorem.., operetka... coś zupełnie no: 

wego, «Teressina i Napoleon»,.Mes- 
salka... Dowmaunt.. Mierzejewski!.. 

I czego byś pan jeszcze więcej 
chciał? 

Prześliczne południe chłodnego ' 
jesiennego dnia. Nad Wilją, u wylo 
tu Arsenalskiej, stoją nowiutkie, jak 
z igły, na autach, beczki strażackie 
jasno szare na czerwonych  podsta* 
wach; tuż i sikawka jedne, a druga 
zjechała aż nad samą Wilję i tam ją 
strażacy—wyprobowują. 

Mnóstwo ludzi gapi się. No bo 
jakżel Niedziela, prześliczna pogoda, 
południowa pora i próbowanie no- 
wych, autobusowych sikawek straży 
ożarnej i beczek! Chwała Bogul 
ie będą cudzoziemcy nam przyty- 

kać, że mamy straż pożarną aus der 
guten, alten Zeit, innemi słowy—z 
<Fiicgende Bliitter>. 

Lecz kto pragnie i musi... jeszcze 
se zobaczyć, temu nie do gapienia 
się. 

Otwarcie wystawy obrazów na 
Mickiewiczowskiej, vis.a-vis Bristolu | 
i Żorża odbyło się wobec z jakiej 
pół kopy osób zaproszonych—lecz 
wystawa daleko jeszcze nie pelna, 
Całe paki i skrzynie z obrazami nie 
nadeszły w porę, zawieruszywszy 
się gdzieś na kolei. Wszelako i to, 

cośmy już oglądali sprawia wrażenie 
neder dedatnie. Sporo obrazów cie- 
kawych; jakiś jakby Świeży powiew 
ze Świata polskiego malarstwa; a 
grafika wcale nawet wybitna (ż Wy. 
czółkowskim na pierwszym planie), 

Jak rzucić okiem: Wojciech Kossak. 
— Tylko o Kossaka pytają—ob- 

jaśnia uprzejmie kustoszka i kasjerka 
zarazem wystawy, mówiąc nawiasem, 
rodowita wilnianka, tylko od kilku 
lat stale przebywająca w Krakowie. 
Gdzieśmy tylko byli, wszędzie naj- 
większy miały popyt obrazy Kossa: 
ka. W Gdyni przedaliśmy jego «Baj- 
kę» ża trzy i pół tysiąca złotych. 

— Kupulą? 
— Tak. Wyjechaliśmy z Krakowa 

w czerwcu, Byliśmy z wystawą w 
Inowrocławiu, w Gdyni... Wogóle w 
Wielkopolsce bardzo się małarstwem 
interesują i nabywają obrazy chętnie. 
Trzysta.. pięćset złotych... tysiąc... 
nie nowina! 

— A u nas w Wilnie, jak pani 
sądzi, sprzeda się coś, nie coś? 

— Sam pan najlepiej wie,. 
Sala mało dla wystawy obrazów 

odpowiednia. Dawny to salon Józefa 
Montwilła. Okna naprzeciw głównej 
i jakby jedynej ściaty. Po bokach 
miejsca bardzo skąpo. Rozkład świa- 
tła dużo pozostawia do życzenia. 

Okrężna wystawa krakowska, go- 

> 

szcząca obecnie u nas, jest z rzędu 
34tą. Impreza to samych artystów. 
Zasługuje, rzecz prosta, na gorące 
poparcie, 

Do zobaczenia na wystawie nie- 
raz jesżcze! Prawda? Do zobaczenia! 

Bo już się rozpoczął koncert- 
poranek w Lutni — i nawet grubo 
jesteśmy spóźnieni. 

Całe szczęście, że powiemy o nine 
tylko to, czego ..nie powie ani nie 
napisze nasz kochany i arcymutykal- 
ny kolega p. Michał Józefowicz, 

Nie powie np. i nie napisze tak: 
Na widowni wszędzie prawie głó- 

wa przy głowie. Poruszyło się Wilno 
nie na żarty! Scena zamieniona na 
„estradę. W głębi tło dekoracji w ko- 
lorze «neutralnym» żółto szarawym; 
w lewej kulisie drzwi z pomarańczo- 
wą portjerą i takimże lambrekinem. 
W pośrodku sceny-estrady: potężny 
fortepjan koncertowy, jak smok z 
ziejącą paszczą otwartego pudła, 
Przed chwilą przeleciało po nim, jak 
sarkastyczny uśmiech potwora, scherzo 
Szopena, skonała pod rękami p. Feli- 
ksa Szymanowskiego Izold2, a za 
chwilę puści się po nim wałca Mef - 
sto—tylko nie Gounoda jeno Liszta, 
co w gruncie rzeczy ma znaczenie 
tylko formalne. P. Szymanowski prze- 
stał grać, Uwazuje się p. Stanisława 
Szymanowska, jedna z najprzedniej-
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*  KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

O kredycie na meljo- 
racje rolne, 

Rok bieżący jaskrawie zaznaczył 
się wzmożonym ruchem wśród rol: 
ników, — nie wyłączając mniejszej 
własności — w kierunku meljorowa- 
nia gruntów. Doświadczenia lat ubie- 
głych nie poszły na inarne. Koniecz 
ność ulepszenia fizycznych właściwo- 
ści gleby, by uczynić ją odporniejszą 

' na ujemne wplywy klimatyczne, ko- 
nieczność uregulowania regimu wod- 
nego, by stworzyć dla rośliny sprzy- 
ające warunki rozwoju — stała się 
rzeczą dla każdego rolnika zrozumia - 
łą, Przeciągający się kryzys w rolnict: 

, wie, brak gotówki — uniemożliwiał 
ierwotnie realizację zamierzeń w 
ziedzinie melioracji, do czasu nim 

Rżąd nie przyszedł z wydatną pomo- 
cą w postaci kredytów. 

Ze względu na potrzebę bliższego 
zapoznania ogółu rolników z trybem 
udzielania pożyczek na cele meljora- 
cji, poniżej podajemy komunikat w 
tej sprawie Państwowego Banku 
Rolnego: 

Zgodnie z obwieszczeniem Min- 
ś słerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwo- 

wych, umieszczonem w Nr. 232 
„Monitora Polskiego“ z dn. 7 paź- 
dziernika 1925 r., zasady udzielania 
przez Państwowy Bank Rolny poży- 
czek z państwowego funduszu kredy- 
tu na meljoracje rolne są następujące: 

Pożyczki mogą otrzymywać Spół- 
ki wodne, gminy wiejskie i miejskie, 
mieszkańcy wsi, występujący zbioro- 
wo i inne osoby fizyczne i prawne, 
zarówno właśćicisle gruntów, jak i 
ich użytkownicy. Pierwszeństwo ma- 
ją Spółki Wodne, posiadacze grun- 
tów scalonych, imeljoracje gruntów 
tacji doświadczalnych, szkół rolni- 

czych i td. 
Pożyczki są udzielane na dreno- 

„wanie, nawadnianie i odwadnianie 
gruntów i meljoracje torfowisk. Na- 
tomiast nie są udzielane pożyczki z 
tego funduszu na regulacje rzek ani 

| na urządzenie gospodarstw stawo- 
wych. 

| Pożyczki są przyznawane na pod- 
_ stawie szczegółowego projżktu tech: 

nicznego urządzeń  meljoracyjnych 
Oraz ich kosztorysu, przyczem pro- 
jekt taki winien być sporządzony 
przez osoby ukwalifikowane stosow: 
nie do rozporządzenia Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych z 
dnia 17 września 1925 r. 

Pożyczki będą przyznawane w 
wysokości: 70 proc. kosztorysu—na 
drenowanie gruntów, 50 proc, — na 
osuszanie rowami, 60 proc—na na: 
wadnianie gruntów, 70 proc. — na 
meljoracje torfowisk. 

Pożyczki udzielane są na okres 
Czasu od 6 do 12 lat, przyczem na 

enowanie czas ten wynosiod 6 do 
9 lat załeżnie od jakości gleby, na 
wodnianie —6—10 lat, na meljoracje 
torfowisk — na okres 9 lat. Ucze- 
© uszanie rowami — na 6 lat, na na- 
stnikom gruntów scalanych, jak rów= 
nież osadnikom, czas pożyczki może 
być podwyższony do lat 12 u. 

Zabezpieczenie pożyczek winno 
być w zasadzie hipoteczne, względ- 
nie, w braku takiego zabezpieczenia 
może być przyjęte i inne zabezpie- 
czenie, p” "widziane w ustawach cy- 

wi-  _ „półki wodnei gminy nie 
P..zebują składać dowodów zabez- 
pieczeń, gdyż są oparte na ustawie 
wodnej, która przewiduje ściąganie 
Tat pożyczki na równi z podatkami 
państwowymi. 

Pożyczki są wypłacane ratami, w 

miarę postępu robót. Każda następna 
Tata może być wypłacona po uprzed- 
niem stwierdzeniu, że poprzednia zo- 
Stałą zużyta stosownie do jej prze- 

„ Znaczenia. 
Pożyczki na meljoracje rolne są 

j oprocentowane w stosunku 5 proc. 
_ od sta rocznie, prócz tego Bank po: 

biera około 1 proc. od sta rocznie 
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tytułem zwrotu kosztów administra- 
cyjnych. 

Zwrot pożyczek rozpoczyna się 
w zależności od terminu, na jaki po- 
życzka wydana została, a mianowicie: 
spłata l-ej raty pożyczki, która udzie- 

lona była na lat 6 — następuje po 
upływie 3-ch lat; gdy pożyczka wyda- 
na była na lat 6—następuje po uply- 
wie 3-ch lat; gdy pożyczka wydana 
była na lat 9 — spłata 1 ej raty na- 
stąpi po upływie 5 lat i wreszcie 
przy pożyczkach udzielonych na lai 
12 — spłata l-ej raty nastąpi po 
upływie 6-ciu lat. W wypadkach klęsk 
żywiołowych lub nieurodzaju Bank 
może odroczyć termin płatności od- 
setek. 

Niezależnie od pożyczek na do- 
konanie robót meljoracyjnych, Państ" 
wowy Bank Rolny wydzje krótkoter- 
minowe pożyczki na koszty sporzą- 
dzenia planów i kosztorysów zamie* 
rzonych robót meljoracyjnych. Po: 
Życzki te są wydawane na przeciąg 
O ciu miesięcy i potrącane są przy 
wypłacie 1-ej raty pożyczki przyzna- 
nej z funduszu na meljoracje rolne. 
B Bliższych intormacjj w sprawie 
pożyczek z państwowego funduszu 
kredytu na meljoracje rolne udziela 
Państwowy Bank Rolny Odział w 
Wilnie — W. Pohulanka 24, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (o) Sprawa reorganizacji 
systemu tak zwanych świadectw 
przemysłowych. Organizacje ku- 
pieckie otrzymały wezwanie swych 
władz centralnych w sprawie t. zw, 
świadectw przemysłowych!..a rok 1927. 
W. wezwaniu tym podkreślona została 
konieczność podjęcia energicznej walki 
przeciwso niesprawiedliwościom i 
nierównomiernościom przy opłacie 
świadectw przemysłowych, wysuwając 
jako zasadniczy postulat kupiectwa 
konieczność bezwzględnego zróżnicz- 
kowania tych opłat. Nierównomierność 
ta wyraża się w ten sposób, iż obe- 
cnie kupiec II kategorji, a więc na- 
przykład, sklepikarz, sprzedający obu- 
wie lakierowane lub wstążki jed- 
wabne, niezatrudniający żadnego po- 
mocnika opłaca za świadectwa mrze- 
mysłowe normę dwa razy wyższą, 
niż przemysłowiec, 
robotników. 

Z tych względów kupiectwo po- 
dejmuje energiczną akcję w związku 
z zamierzeniami Min. Skarbu w kie- 
runku przeprowadzenia zasadniczych 
reform systemu podatkowego. 

— (o) Obniżenie podatku ob- 
rotowego. Jak nas informują, w 
najbliższym czasie ogłoszony będzie 
okólnik o zmniejszeniu podatku obro- 
towego przy tranzakcjach hurtowych 
z 2 proc. do 1 proc. Zmniejszenie 
tego podatku ma obowiązywać już 
od dnia 1 listopada r. b. 

— (y) Sprawdzanie cen na 
targach. Komisarjaty policji oirzy- 
mały rozporządzenie przeprowadze: 
nia w dnie targowe na placach kon- 
troli cen na artykuły pierwszej po- 
trzeby— nabiału, owoców i t. p. Stoi 
to w ścisłym związku z częstemi 
skargemi mieszkańców na zbyt wy- 
górowane ceny tych artykułów, nie 
stojące "w żadnym stosunku do 
wyznaczonych przez komisję: rzeczo- 

znewców. maksymalnemi cenami, 
— (x) O przedłużenie godzin 

handlu. W tych dniach cały. szereg 
żydów właścicieli zakładów” ze sprze- 
dażą wody selcerskiej zwróciło się 
do posła dra Wygodzkiezo z prośbą 
o interwencję u odmośnych władz, w 
celu przedłużenia: godzin handlu w 
w czasie zimowym do godz.23 ciej. 
nłe pomijając dni świątecznych. 

jak wiadomo zakłady te' otwarte 
są w porze letniej do godz. 23, zaś 
zimą i we wszystkie święta do 
godz. 7-ej wiecz. 

— (x) Termin opłaty podatku 
majątkowego. W okresie paździer- 
nika r. b. wszyscy handlowcy posia- 

zatrudniający 50 . 

dający Iszą i ll-ą kategorję, oraz 
przemysłowcy od ([-ej do V-ej kaie- 
gorji winni wpłacić do odnośnych 
lzb Skarbowych, przypadający poda- 
tek majątkowy, w wysokości 50 proc. 
należności z nadwyżką 37 proc 

Pozostali zaś płatnicy opłacają po* 
datek majątkowy 50 proc. należności 
bez nadwyżki. 

— (9) Sprawa uregulowania 
handlu ulicznego. W ostatnich 
latach szeroko rozpowszechnił się 
handel uliczny. Sprzedawcy, krążący 
po ulicach wolni od wszystkich cię- 
żarów, związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstw, poczęli konkurować 
z handlem osiadłym w sklepach, w 
straganach lub budkach. Podrywa to 
dotkliwie egzystencję wielu wspo- 
mnianych przedsiębiorstw, Rozpaczli- 
wie przedstawia się ten stan rzeczy 
w halach i na targowiskach miejskich. 
Tam sprzedaż uliczna wprost unie- 
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KOŚCIELNA. 

— J.E ks. Arcyb. Jalbrzy- 
kowski w garnizonie wilejskim. 
W niedzielę dnia 10 b.m. J. E, ks. 
Arcybiskup |ałbrzykowski odwiedził 
Nowo-Wilejkę, Dostojnego arcypa- 
sterza zgodnie z programem o godz. 
8 m. 20 oczekiwał obok mostu na 
Wilejce szwadron bhonoro-y 13 p. 
uł, który towarzyszył Jago Eksce- 
Jencji aż do kaplicy—obok koszar. 
Tu nadjeżdżającego Dostojnika przy- 
jął korpus oficerski garnizonu Nowo* 
Wilejskiego—a w krótkich, gorących 
słowacs przywitał D-ca garnizonu 
deca 13 p. uł. pułk. Kunicki—D ca 
85 p. p. pułk. Kostecki i mjr. Sied- 
lecki z oficerami—d-ca 13 p.ar.p. pułk, 
Górecki.—Pułk, Kunicki po przemó- 
wieniu przywitał Arcybiskupa chle- 
bem i solą. 

Po uroczystej Mszy, odprawionej 
przez Jego Ekscelencję i podniosłym 
kazaniu kapelana 85 p. p. ks. Nowa- 
ka, Arcybiskup j.łbrzykowski doko- 
nał aktu bieżmowania około 200 żoł- 
nierzy garnizonu Nowo-Wilejskiego. 

Po skromnym obiedzie J. E, udał 
się do zakładu wychowawczego w 
Nowo-Wilejce gdzie spądził kilką go: 
dzin na rozmowie, i podnoszeniu 
na duchu wychowzńców tego za- 
kładu. 

URZĘDOWA. 

— (x) Memorjał Urz. Pośr. 
Pracy do p. wojewody. Jak nas 
informują ze źródła miarodajnego, z 
powodu braku odpowiednich kredy. 
tów, roboty inwestycyjne m. Wilna, 
które się obecnie przeprowadzają, 
bedą prawdopodobnie zakończone 
już w listopadzie r. b. > 

Mając powyższe na względzie 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
i Opieki nad uchodźcami w Wilnie 
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
p. wojewody z memorjałem, w celu 
przyjścia z pomocą tym bezrobotnym, 
którzy wo+ zakończenia wymienio- 
nych <: utracą zarobkowanie. 

Urząd ten podkreśla również, iż 
byłoby wskazanem, aby Dyrekcja 
Robót Publ, Magistrat m. Wilna I 
sejmiki powiatowe opracowały projekt 
dla pewnych robót, które mogłyby 
być prowadzone zimą i zatrudniłyby 
więks:ą ilość bezrobotnych Pozatem 
urząd ten proponuje zatrudnienie 
przy tych robotach robotników  par- 
tjami, co pewien czas, dając możność 
zarobku każdemu bezrobotnemu. 

— (t) Inspektor Snarski w 
Wilnie. Bawi w Wilnie oficer ia- 
spekcyjny Komendy Głównej Policji 

możliwia jakikolwiek obrót handlu- 

jących z budek i straganów. W zwią: 

zku z tem, zrzeszenia kupieckie wy- 

słały do Min. Spr. wewnętrznych 

memorjał z prośbą o uregulowanie 
handlu ulicznego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 października 1036 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolai 9,00 902 8,98 
Holandja 361,10 362,00 360,20 tach odbyło się dnia 11 października, 
Londyn 43,11 43.88 43.65 

Nowy-York 9.00 9.02 8.08 13 października 0 
Paryż 26,05 26,11 25,95 

a 26,72 26,78 26,66 
Szwajcarja 174,27 174,71 173,84 
Wiedeń 127 27 127,60 126.95 
Włochy 31,50 37,59 37,41 
Beigja 2510 25,16 25,04, 
Stokhoim 241,15 241.75 240,55 

Józef Dowgiałło 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 

przeżywszy lat 78, zmarł w majątku Bebrusy na Litwie. 
Złożenie zwłok w grobach. rodzinnych na cmentarzu parafjalnym w Mala: 

‹ „ Nabożeństwo żałobne za Jego duszę 
odbędzie się w Wilnie, w kościele Bonifraterskim (S-tego Krzyża) we środę 

O czem krewnych i znajomych zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

      
      

         

  

   
godzinie 9 m. 30. 

RODŻINA. 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 21,00 (w złotych 639 

wiciele instytucji społecznych i prasy wych wydało rozkaz, mocą którego 
odbyła się na brzegu Wilji u wylotu wszyscy podoficerowie zawodowi, 
ul. Arsenalskiej. 

+ kolejowa 14900 151,00 Sikawka ustawiona jest na pod- 
> = SE az 4550 — woriu automobila marki „Ford“ i 
—proc. listy zast. poruszana motorem automobilu mo: 

ziemskie przedw,  35— 35,25 — — #е dać odrazu piąć silnych strug 
wody. 

Straż ogniowa miejska, posiada- 
jąc teraz cztery aula przeznaczone 
specjalnie do celów pożarniczych 
będzie mogła o wiele skuteczniej 
wykonywać swój obowiązek w razie 
pożaru. 

— Osobiste. |. M. Rektor Ma- 
rjan Zdziechowski po uroczystej ina. 

‚ Т Е uguracji roku akademickiego, podej- 
skiego nie jest wiadomy. mował TO w gronie Angie 

przybyłych z Warszawy na otwarcie 
SAMORZĄDOWA. Uniwersytetu pp. Ministrów Ralnic- 

— (o)fStraż ogniowa w Tur- twa—Karola Niezabytowskiego i Re- 
gielach. Staraniem urzędu gminnego form Rolnych Wisolda „Staniewicza, 
w Turgielach, pow. Wileńsko-Troc- oraz p. wojewodę Raczkiewicza i ks. 

kiego, zorganizowana została straż biskupa Bandurskiego W. czasie 
ogniowa. Polska dyrekcja ubezpieczeń obiadu nadeszły na ręce Rektora 

wzajemnych udzieliła sikawki poża- dwie następujące depesze: 

  

Państwowej podinspektor Snarski. 
Cel przyjazdu podinspektora Snar- 

rowej za 1/; część kosztu. „Žaluiąc że przybyć na otwarcie 

— (o) Póbory sołtysów. Osta- roku akademickiego nie mogę, życzę 
tnio zostały uregulowane pobory soł- 
tysów w pow. Wileńsko-Trockim. 
Sołtysi będą pobierać 15 zł. miesię 
cznie. Dotychczas były niektóre gmi- 
ny, gdzie sołtysi pobierali niecały 
złoty na miesiąc. 

— (6) Mostki betonowe. Wy- 
dział powiatowy sejmiku Wileńsko- 
Trockiego, zamówił maszynę do wy- 
robu rur betonowych, które zastąpią 

Uniwersytetowi pomyślnego dalszego 
rozwoju. P.isudski“. 

„Szczerze żałując, że nie mogę 
osobiście wziąć udziału w dzisiejszej 
uroczysłości, zanoszę U iwersytetowi 
Stefana Batorego gorące życzenia 
dalszego rozwoju w myś! świetnych 
tradycji uniw ersytetu Minister Spra* 
wiedliwošci Meysztowicz“. 

— () Kulturaino ošwiatowe 
drewniane mostki na drogach na te. kina wędrowne. Wojewoda wileń: 
renie całego powiatu. 

— (o) Budowa domu ludowe- 
go w Wornianach. Zarząd gminy 

pow. Wileūsko-Troc- 
kiego, wspólaie z gminnym bankiem 
spółdzielczym przystąpili do budowy 
domu ludowego w Wornianach. W 

Wornianskiei, 

domu tym będą się mieścić: koope- 
ratywa, bank spółdzielczy, mleczar- 
nia spółdzielcza, straż ogniowa, przy- 
chodnia lekarska, bibljoteka i kino. 

— (0) Jeziora trockie. Na ostat- 
niem posiedżeniu Wydziału powiato- 
wego sejmiku Wileńsko-Trockiego, 
po rozpatrzeniu odnośnej uchwały 
rady miejskiej w Trokach, polecono 
magistratowi m. Trok przyjąć na sie- 
bie eksploatację jezior trockich o 
ogólnym obszarze około 1000 ha, w 
celu podniesienia dochodowości tych 
jezior. 

MIEJSKA 

— (x) W sprawle uzyskania 
obywatelstwa. Wobec częstych 
nięporozumień wśród petentów przy 
składaniu do komisji obywatelskiej 
swoich deklaracyj, w. celu otrzymania 
obywatelstwa wyjaśnia się, iż petenci, 
którzy nie posiadają żadnych doku - 
mentów, stwierdzających ich obywa- 
telstwa mogą w  deklaracjach tych 
powoływać się na wiarogodnych 
świadków, w celu stwierdzenia ich 
obywatelstwa. ^ 

— (t) Próba nowej pompy 
miejskiej straży ogniowej. W 
ubiegłą niedzielę odbyło się zapo- 

ski udzielił koncesji na kina wędrow- 
ne kultura »-oświatowe następują 
cym osobom: Jerzemu Bałaszowi w 
powiecie Postawskim i Święciańskim, 
Janowi Rymczakowi na terenie Wo- 
jewództwa, Dowództwu 1-go Baonu 
K. O P, w Budsławiu oraz Harcer- 
skiej Drużynie imienia Tadeusza Ko- 
ściuszki w Wilejce na powiat Wilej- 
ski i Mołodeczański. 

— (!) Rejestracja samochodów. 
We wtorek 12 b. m. o godz. Seej 
po południu odbędzie się rejestracja 
samochodów. W środę- 13 
się praktyczne egzamina szoferskie, 

— (0) Nadbudówki i dobu- 
dówki. W ostatnich czasach zdarza- 
ią się wypadki, że właściciele nieru- 
chomości robią różne dobudówki do 
swych posesji bez odnośnego zezwo- 
lenia władz. O:óż taka budowa bez 
planu pociąga za sobą  opleczgtowa- 
nie przez policję całej budowy, ska- 
zanie właściciela na grzywnę oraz 
zniesienie zaj budowy na koszt 
właściciela. szelkie podania o no- 
wej budowie, jak również i nadbu- 
dówkach należy kierować do Magi: 
stratu, | | ERY 

ią „ WOJSKOWA. 
— (y) Przegląd lekarski _ о-, 

ników. Min. spr. wojsk. wydało 
rozkaz, by cały personel. pełniący 
służbę 'w powietrzu został pod- 
dany jednorazowemu badaniu w kor 
misjach wojskowo - lekarskich przy 
centrach badań wojskowo-lekarskich 
dla lotników, przed rozpoczęciem 

wiedziane poświęcenie, a raczej pró- 
ba nowoufundowanej przez Dyrekcję 
Ubezpieczeń Wzajemnych pompy— 
sikawki przeznaczonej @а miejskiej 
straży ogniowej. 

Uroczystość ta, 

każdego następnego sezonu wiosen 
ej BT — аиа 

Rozkaz ten stoi w ścisłym związku, 
z koniecznością aga _ warunków 

tniczego. na którą przybył zdrowia personelu lo go. 

p. v. prezydent £okuciewski, Że ap (y) Egzaminy dla podolice- 
kowie Rady Miejskiej, oraz przedsta. rów. Ministerstwo Spraw Wojsko- 

którzy w pierwszem trzechleciu swej 
służby zawodowej, nie zdążyli ukoń: 
czyć zawodowych szkół podoficer- 
skich, muszą złożyć specjalny egza- 
min, wedle nowego programu ustalo* 
nego dla tych broni i służb w któ» 
rych obecnie są zatrudnieni. 

Egzaminy te będą się odbywały 
przed specjalnemi komisjami, wyzna- 
czonemi przez poszczególne D.O.K, 

Dla podofcerów przeniesionych 
do Korsusu ochrony pogranicza — 
egzaminy zostaną zarządzone i prze- 
prowadzone na tych samych zasa- 
dach pizez Dowódcę K.O.P, 

Wszyscy ci podoficerowie będą 
źatrzymani na dalsze trzy lata w 
służbie wojskowej, o ile złożą prze- 
pisany egzamiu najpóźniej do dnia 1 
marca 1927 r. 

Egzamin ten — jak brzmi odnoś: 
ny rozkaz, może być tylo raz je 
powtórzony, 

W wypadku powtórnego niepo: 
myślnego wyniku dany podoficer 
zawodowy podiega zwolnieniu z 
szeregów czynnej armji. 

— (x) Dod. przegląd poboro- 
wych. W ubiegły piątek odbyło się 
w Wilnie dodatkowe posiedzenie 
komisji poborowej dla roczników 
poborowych, którzy z jakichkolwiek 
przyczyn nie stawili się w swoim 
czasie do poboru. 

Nadmienić należy, iż ze 106 po: 
borowych zakwalifikowano do kate: 
gorji A 60 osób. 

RÓŻNE. 
— Uniwersytet powszechny 

im. A. Mickiewicza otwiera kursy 
języków (polski, francuski, aiemiecki, 
angielski) buchalterji, korespondencji 
handlowej, arytmstyki handlowej, 
kreślenia oraz ogólnego przygotowa' 
nia do egzaminów z kursu szkoły 
powszechnej, a to w celu ułatwienia 
zdobycia pracy zarobkowej, co może 
być potrzebnem dla wielu, zwłaszcza 
w obecnym okresie redukcji. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (o) Obowiązek zawiadomia- 

nia PUPP. o wolnych posadach. 
Centrala związku kuoców zwraca 
uwagę wszystkich zainteresowanych 
na rozporządzenie Min. Pracy i Op. 
Społecznej z dnia 5 lipca rb, w 
myśl którego wszelkie przedsiębiorst- 
wa obliczone na zysk zarówno jak i 
na zysk nieobliczone są obowiązane 
w terminie trzydniowym zawiadomić 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra: 
cy o każdem wolnem lub nowoob: 
sadzonem miejscu. Pracodawcy, nie 
stosujący się do 'powyższego rożpo: 
rządzenia karani będą grzywną od 
10—100 1, 

: TBATR I MUZYKA, 
‚ —- Рг кега т Teatrze Polskim. 

Dziš Teatr | iski gra Ę raż pierwszy prze- 
zabawna kr. ochwila W. Rapackiego <Papa 
się żeni». Autorowi nie chodziło o napisa. 
nie ciętej satyry, lecz o akcję żywą 1 na- 
gromadzenie śmiesznych sytuacji, co mu się 
z powodzeniem ndało. Krytyka warszawska 
orzekła po premjerze, że gdyby autor był 
„np. francuzem, to jego bezpretensjonalna 
krotochwila obległaby sceny zagraniczne, 
gdy typy przedstawione w krotochwiil nie 
należą do wyłącznie polskich, hutnor zaś 
krotochwili jest rzetelny i niefrasobliwy. 

— <Damy i huzaryv w Teatize Pol- 
skim. Kierownictwo Teatru w czwartek 14 
b. m. daje nieśmiertelną komeiję A Fredry 
<Dzmy i huzary» -ku uczczesiu 50 letniej 

  

Szych $piewaczek w Polsce. Jest w 
białej, krótkiej, modnej sukni. Przy: 
wykliśmy do pewnej monumentalno: 

_ ści stojącej na estradzie artystki — 
wirtuozki, do fałd długiej sukni, 
Szokuje nas nieco jakby lekkie sans 

" facon tualetowe.. lecz — pomyślmy 
_ tylko, jak my musimy sami wyglądać, 

_ Ogłądani z estrady: z temi naszemi 
_ zasłuchanemi twarzami! Bywa, że ten 

_ dów, w bezpamiętnej ekstazie, roz: 
/ daiawi się i tak siedzi... a inny, bie- 

daczysko, tuż, tuż zasypia, jeżeli nie 
zasnął już na fest! Co za widok! Co 
73 trudność utrzymania się w odpo- 
Pr nastroju wobec — takiej 

galerji! 
„ Szanowny nasz kolega nigdy 

niema zwyczaju pisać recenzyj mu- 
zycznych... od strony estrady. A ile 
to wrażeń arcyciekawych musi prze: 
Żywać artysta występujący publicznie! 

У о tem nic nie wiemy, My siė- 
dzimy w krzesłach jak mumje egip- 
Skie—i niech nas artysta poi dŹwię- 
kami i wrażeniami! A obowią:kowo 
Pleknemi i przyjemnem', 

* 
Do Porubanka, na chrzest samo- 

lotów — spóźailiśmy się z kretesem. 
Nie szkodzil—jak mówi filozoficznie 
mój przyjaciel Kohn. Niema tego 

złego, coby na dobre nie wyszło. 

Bylibyśmy z pewnością zaryzykowali 
spróbować „lotu pasażerskiego* i — 
i—kto wie co by się było stało. Wy: 
padki chodzą po Ju iziach! 

Pośpiesżyliśmy tedy na uroczy* 
stość znacznie mniej ryzykowną. 

Myśleliśmy sobie: czy też wiele 
publiczności zbierze się w teatrze na 
Pohulance na „akademję“ ku czci 
Kasprowicza?. Hołd hołdem ale Ka- 

sprowicz popularnym nie jest, o niel 
«Jeszcze nie jest popułarnymi» — po 
prawił by prof. Pigoń zmierzając nas 
od stóp do głowy surowym wzro- 
kiem. 

Aż tu: siurpryza! Sporo, bardzo 
sporo zebrało się osób. W. pierw- 
szych rzędach: kwiat inteligencji. 
Biskup Bandurski, rektor, kurator, 
p. wice-wojewoda Malinowski ż mał 
żonką, prof. Remer z małżonką (w 
loży wojewody, dr. Dembowski etc. 

etc. Nie wyliczyć wszystkich. W: dal- 
szych rzędach parteru—osób certum 
quantum; po lożach prawie nikogo; 
natomiast amfiteatr przepełniony mło- 
dzieżą szkolną. Osobii wie dużo ра- 
nieneczek od «Orzeszkowej» i <Czar: 
toryskiego», Doskonale, doskonalel 
A zimno, że Boze odpuść, Kto tylko 
się nie żenował, palio z Szaini z 
powrotem brał i wdziewał, Tylko 
panie, ile że płeć niewieścia bardziej 
na chłód zahartowana, dotrzymywały 

placu w przyodziewku normalnym. 
Kurtyna spuszczona, Przed nią 

szeregiem z ośm krzeseł. W pośrodku 
stolik prelegencki. Bije piąta, Nic się 
nie dzieje. Upływa kwadrans, — nic; 
upływa drugi, — jeszcze nic się nie 
rozpoczyna. Po wileńsku! A publicz- 
ność, oczywiście, jeszcze wciąż na- 
pływa. Bo jakżeby najśwłętsżym tra- 
dycjom wileńskim nie miało zadość 
się stać? —. | 

Ponieważ jedna< nawet i w 
Wilnie kiedyś się musi rozpocząć to, 
co zapowiedziane, przeto na dobry 
kwadrans przed szóstą — ukazał się 
u rampy prof. Pigoń a w tejże samej 
chwili, jak na komendę, zajęli krzesła 
członkowie Reduty mający deklamo- 
wać różne Kasp'owicza utwory. 

I rozpoczęło Się. 
Prof. Pigoń zaczął majestatyczne- 

mi linjami wykreślać drogi, któremi 
szła zwada Kasprowicza z Bogiem o 
szczęście ludzkości... Jakby olejnemi 
malował farbami, grubo impastując, 
wspaniały wizerunek największego 
ze współczesnych postów na polsklm 
Parnasie. у 

A potem, między dwoma serjami 
odczytywań i deklamowań, przema- 
wiał Mieczysław Li'mmanowski, ów 
istny Św. Jan wileńskiego Artystów 
Obcowania, rzetelny i niewyczerpany 
Ignis ardens... 

Przemawiał górnie i lotnie — jak z najwybitniejszych momentów w 
on tylko przemawiać umie. kulturalnem życiu Wilna. 

Wieczorem — na „Nędznikach*, W tym roku dodała mu šwiet- 
Film rozgłośay. Są którzy utrzymują, ności obecność aż dwóch ministrów, 
że najznakomitszy, najświetniejszy, rolnictwa i reform rolnych tudzież 
My sądzimy, że te tłumy, które i u arcypasterza-metropolity. Ekscelencja 
nas oblegały kino Polonia przez trzy Staniewicz zająt miejsce wśród pro- 
czy cztery dni, szły głównie na lep fesorów grona. Na sali: biskup Ban- 
opowieści romantyczno - melodrama- durski, pan wojewoda Raczkiewicz, 
tycznej. Całe widowisko jest: teatral- gen. Požerski, najwyžsi dostojnicy 
ne, nie kinematograficzne, Kino by: władz wojewódzkich, arcybiskupa Te- 
najmniej nie wyczerpuje w „Les Mi- odozjusz, senator-nadrabin  Rubinsz- 
serables“ wszystkich swoich niewy- tejn, superintendent Jastrzębski, pre- 
ezerpanych możliwości. To, jak się zes Gminy Żydowskiej poseł Wy- 
rzekło, teatr. Ersatz teatru, jeśli kto godzki — słowem, najwyższe przed- 
woli. A gra? Tak, w rolach przede. stawicielstwo przodujących sfer Wilna.. 
wszystkiem małej Cosette'y, oraz Fan- J. M. rektor Zdziechowski wygłosił 
tine'y, wreszcie biskupa Myriela — mowę inauguracyjną wysłuchaną z 
znakomita, lecz na ogół, łącznie z ogromnem zainteresowaniem. Matej- 
reżyserją wszystko to dalekie od fe. kowanego pędzla godny obraz! Pełna 
nomenalności np. „Niebelungów”, lub charakteru postać uczonego filozofa 
artystycznego wykwintu takiego np. w pfrpurze rektorskiej i gronosta: 
»Księcia Krwi», lub od oszałamiają: jach; w lewo i wprawo senat akade- 
cach efektów «Dzesięciorga przykazań. micki również w purpurze; za nim 

Wracamy, wracamy do kolosal- tłum profesorów; w głębi; straż ho- 
nych, dziesięciotomowych romansów norowa akademików z czterema prze- 
z przed siedemdziesięciu lat. Widocz: 
nie takich widowisk ludzie łaknąć 
nigdy nie przestaną. 

s 

: Akt otwarcia roku akademickiego, 
pełna blasku uroczystość w auli ko: 
lumnowej uniwersytetu, jest jednym 

pysznemi sztandarami (ciężki, ogrom- 
ny, że złotym płomieniem na szpicy 
ogólno-akademicki oraz korporacyj- 
ne). A jako, tło: kolumny o koryn- 
ckich kapitelach i portret w  rost 
człowieka króla Batorego. Dodajmy 
tłum na calutkiej sali i na  galerji; 
palące się lampy; nastrój uroczysty... 

Po uroczystości w uniwersytecie: 
obiąd u pp. rektorostwa. Obecni oba 
ministrowie, Exscel, Niezabytowski 
Ekscel. Staniewicz. oraz p. Wojewo- 
da. Podczas obiadu podano rektoro- 
wi dwie depesze gratulacyjne, z ży- 
czeniami, jedna od marszałka Pił- 
sudskiego, druga od ministra Maysz- 
towicza. Wieczorem u pp. Zdzie- 
chowskich odbyło się liczne i oży- 
wione zebranie towarzyskie, z które- 
go minister Niezabytowski odjechał 
prosto na dworzec kolei udając się 
z powrotem do Warszawy. ;Minister 
Staniewicz odjeżdża jutro. 

A podczas obu dni tak wprost 
zasianych najróżnorodniejszemi atrak* 
cjami, krążyły wciąż nad Wilnem 
aeroplany Ligi O>rony Powietrza, 
rozpoczynającej swój tydzień propa- 
gandy i kwesty. Z samolotów «Lo- 
pu» sypały się na miasto ulotki z 
wezwaniem do patrjotycznego popie: 
rania państwowego lotnictwa; na 
ullcach kwestowały panis; rozchwy- 
tywano bilety loteryjne, 

Tak przeżyliśmy wśród najpięk: 
niejszej pogody atmosferycznej i w 
pogodzie podekscytowanego ducha 
dzień onegdajszy niedzielny i wczo: 
rajszy poniedziałkowy. 

Niech im w pamięci naszej naj: 
milsze wspomnienia aa 2 

: BLA
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Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej, 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulicz 
Klaczki Nr 14 (Żydowska 13), 16 (Žydow- 
ska 15), Niemieckiej Nr 24 (Klaczki 1), 26 i 
28 (Wielka 45), Wielkiej Nr 43 (Klaczki 3), 
41 (Klaczki 5), oraz Ratusz Miejski. 

Do II Komisarjatu, mieszk ńcy ulic: 
Tyzenhauzowskiej Nr 21 (Nowoświecka 2) 
23 (Nowoświecka 4), 25 (Nowoświecka 6) 
i 27, Szkapiernej Nr 60 róg Tyzenhauzow- 
skiej, Nowoświeckiej (lewa) Nr 3a, 26, 4, 
6, 8, 3, 5, 7, 10 (zauł. Nowoświecki 1), 12, 
14, 16. 18, 18—b, 20, 22 i 24. 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 

šw. Ignacego 4, 6, 8, 10, Jezuickiej Nr 3 
6, Koszary wojskowe KO. W.  Dominikań 
skiej Nr 2, 4, 6. 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Wiłkomierskiej od Nr 66—100-4 wiącznie. 

„ Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic 
Piłsudskiego Nr 39 (Kijowska 10) 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 (Ponarski), Po: 
żarowej Nr 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, Rydza 
Śmigłego Nr. 40 (Poźarowa 21). 

Do VI Komisarjatu mieszkańcy ulici 
Połockiej od Nr 23—47 włącznie i Saska 
Kępa Nr 1. (t) 

rocznicy śmierci genjalnego poety. Przed- 
stawienie popizedzi słowo wstępne. 

— Występy operetki warszawskiej 
w Teatrze SRędnia>. Lucyna Messal — 
jedyna bezsprzecznie gwiazda sceny pol- 
skiej—przed wyjazdem w tournć do Rosji i 
krajów nadbaltyckich, wystąpi po raz drugi 
dzis na czele własnego zespołu w Teatrze 
«Reduta» na Pohulance, w operetce <Tere- 
sina i Napoleon», mużyka Oskara Straussa. 

Rola Teresiny, jak również i historycz- 
ne tło operetki, wyróżniają się odrębnością 
dotychczasowych kreacji p. Lucyny Messal 
i przysparzają zasłużonej sławy artystce i 
ej wielkiemu talentowi: 

Godnym partnerem w roli Hr. Lavalet- 
te— jest premjer operetki warszawskiej, ar- 
tysta o przemiłej aparycji, zwany populer- 
nie polskim Valentino, p. Bolesław Mierze- 
jewski. Berło humoru spoczywa w rękach 
ulubieńca publiczności, zawsze niezawodne- 
go Mieczysława Dowmunta, równocześnie 
kierownika artyst. 'mprezy. 

Dop.tnisją obsady: p. Milewska, S. La- 
skowski, M, Dąbrowski, C. Zbierzyński, A. 
Durzyński, B. Lewandowski, L, Dobrowol- 
ski, Hi Jabłońska i inni, 

Własny chór, kostjumy, rekwizyty. Or 
kiestra pod dyrekcją Stanisława Nawrota. 
Całość pod kierunkiem znanego aitysty i 
dyrektora Józefa Winiaszklewicza. 

Sala ogrzewana. Bilety nabywać można 
od 11—1 i 3 — 9 w kasie Teatru «Reduta». 
Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 

"WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Krewki małżonek. Dnia 11 b. m. 

na ul. Nowogródskiej dorozkarz Franciszek 
Michałowski (Wodociągowa ul. dom Cimo- 
nowicza) kamieniem rozbił głowę żonie 
swojej Bronisławie. Posterunkowy Nr 908 
dostawił poszkodowaną do pogotowia ra* 
tunkowego. 

dzie nie kradną? Urzędnikowi 
Izby Skarbowej Władysławowi Bronakow 
sklėmu (Turgielska 12) podczas urzędowania 
w gmachu lzby z pokoju Nr 12 skradziono 

Ito. 
p — Amatorzy alkoholu, Ze sklepu wė+ 
dek Ryszarda Mackiewicza (Nowogródzka 2) 
skradziono 300 butelek wódki, część której 
znaleziono na rynku drewnianym, 

— Kradzieże. Ajeksandrze Czerniako- 
wej (Kolejowa 5) skradziono z wozu na ul. 
Zawalnej walizkę, zawierającą różne rzeczy 
wartości 3000 zł. 

— Józetowi Jużkowi (w. Gózy) przy po* 
mocy wyjęcia szyby skradziono ubranie 
wartości 700 zł. >. 

W. Paszkilwiezowi (Flisowa 4) przy po: 
mocy podebranego klucza skradziono złoty 
zegarek oraz 2 kożuchy. 

—- G. Bońskiej (Zawalna 40) skradziono 
biżuterję wartości 400 zł. Sprawczynię kra- 
dzieży |. lzmajłowiczównę (Lwowska 41) 
ujęto. . 

„SPORT. 
Dwa spotkania 1 p. p. Leg. — 

Makkabi. 

W sobotę i niedzielę dwie czołowe dru- 
żyny piłkarskie Wilna rozegrały mecze to- 
warzyssie. Obydwa spotkania wykazały, że 
poziem gry obydwóch drużyn zrównał się, 
na co zresztą wskazują i wyniki; 2:2 w 

pierwszym dniu i 2:1 (0a korzyść wojsko» 
wych) w drugim. 

W pierwszym dniu wojskowi prowadzą 
do samego prawie końca 2:1 i dopiero na 
kilka minut przed ostatnim gwizdkiem sę- 
dziego Makkabi wyrównywuje. W drugim 
dniu Makkabi, grająca do przerwy przy b. 
sprzyjających warankach atmośferycznych 
zdobywa przez Zajdla prowadzenie. 

Po przerwie 1 p. p. Leg. bierze górę 1 
zdobywa dwie bramki. Trzeba przyznać, że 
w Makkabi brakowało: Szwarcberga. Liejbo* 
wicza i Kugla, a w wojskowym tylko Wa: 
rennemana mimo to zwycięstwo przyszło 
im z trudnością. 

Przechodząc do oceny poszczególnych 
graczy zaznaczyć należy, że nowonabyci 
gracze 1 p. p. Leg. Szubert i Ludwikowski 
poprawili się znacznie tormą i nie rażą już, 
jak to dało się zauważyć podczas ich ;des 
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Wileńskie Towarzystwo 
Filharmoniczne. 

Zamiast recenzji. 

Energiczne zabiegi i starania, nie 

szczędzące czasu ji trudu celowego, 

doprowadziły do zorganizowania 

Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 

nicznego, poświęconego wyłącznie 

ożywieniu ruchu muzycznego w na: 
szem mieście i podniesieniu jego 
poziomu artystycznego. Wszelkie cele 
uboczne, jak: polityczno partyjne, na- 
rodowościowe, wyznaniowe tak i 

klubowo-towarzyskie zasadniczo — 

raz na zawsze—są usunięte z planu 

działalności nowopowstałego Towa- 

rzystwa. Oddawna już się odczuwa- 
ła poirzeba jakiejś silnej i samodziel- 

nej organizacji, któraby się zajęła 

wyłącznie sprawami tutejszej kultury 

muzycznej, nadając jej możliwie po- 

żądany kierunek. Dotkliwy brak ten 

zamierza i spodziewa się usunąć 
Wileńskie Towarzystwo — РИБагто- 

niczne, mające na celu zgromadzenie 
wszystkich wybitniejszych muzyków 

zawodowych i wszystkich prawdzi. 

wych miłośników dobrej muzyki w 

naszym grodzie. 

Dwa poranki niedzielne w sali 
„Lutni*, jako pierwsze etapy na da- 

lekiej drodze rozwoju Towarzystwa, 

swym pomyślnym wynikiem budzą 

piękne nadzieje na przyszłość i za- 

chęceją do pracy w zamierzonym 

celu. ; ; 
Poranek pierwszy, 26 września 

r.b.. w myśl zasady najgłówniej- 

Szej—utrzymania w ciągu dalszym 

oncertów symfonicznych i dła wy- 

bjutów. Wróbel, Krawczyk i Truchan, jak 
zawsze stanowią okrasę drużyny. 

W drużynie Makkabi doskonale zapo: 
wiada się Szpak na obronie oraz pracowici 
i dobrzy technicznie: Birnbach, Zejdel i Te- 
welowicz 

Pomimo tego, że poszczególni gracze 
niejednokrotnie pozwalali sobie na niezu- 
pełnie dozwolone faule, publiczność zacho: 
wywala się solidnie. Śwładezy to o sympa- 
tji dla obydwu drużyn. W drugim dniu sę: | 
dziował starannie por. Schlichtinger. 

Ūdorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

poceniu się. 
jdać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 

  

  

  

Kursy języków 
Polski, Francuski, Niemiecki, 

Angielski, 

Buchalterja 
arytmetyka handlowa, korespondencja. 

Krešlenie 
od 6—9 wiecz. w Uniwersytecie 
Powszechnym im. A. Mickiewicza 

W. Pohulanka 14 

Wina 
prawdziwe francuskie oryginalne 

butelka 3/4 litra zł, 6,50 

1/1 > 8— 
poleca dla znawców i smakoszy 

skład Ą. JANUSZEWICZA 
ul. Zamkowa 20a, telefon 8—72 

  

  

» » 

  

  

Podstawą žycia cztowieka jest hygje 
na i dobre odżywianie, A takowe 

Szanowna Publiczność zawsze 
znajdzie w 

.а ае ‚ 

Polskiej Jadłodajni i Kawiarni 
przy ul. Tatarskiej Nr 24, 
Sala, gabinety i kuchnia urządzo 

ne w nowoczesnym stylu amerykań 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

sił fachowych 
Ceny minimalne i dostępne dla 

wzystkich Z poważaniem I Gołowacz 
  

  

Biuro Rachunkowe 

„Buchalter“ 
Wilno, ul. Mostowa 5 m. 8 

Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe. 
Sporządza bilanse i sprawozdania 

według przepisów Urzędów 
Skarbowych. 
  

ao I aidai Sianio ба is 
Przyjmuję dzieci od I, 4—6 

do wspólnych zajęć i zabaw 
(g. 10—1-sza), pod kierunkiem 

umiejętnej wychowawczyni. 
Porozumieć się można codz. od g, 3—5 
W, Lutosławska, 

ul. Jagiellońska 7 m. 2     

  

ražuego zaznaczenia ścisłej łączności 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej z 
nowopowstałem Wileńskiem Towa- 
rzystwem Filharmonicznem urządzo- 
no, jako koncert propagandowo-in- 
formacyjny, celem którego było za- 
znajomienie publiczności z ideą prze- 
wodnią, oraz zadaniami kulturno: 
muzycznemi Towarzystwa. 

Po krótkiem zagajeniu przez pi: 
szącego ten artykuł, jako prezesa 
tymczasowego organizacyjnego Za- 
rządu, zabrał głos prof. ]. Wierzyń- 
ski, aby ze zwykłą sobie wytworną 
brawurą poinformować  siuchaczów 
o celach Towarzystwa. W ciągu 
dalszym, niezmiernie czynny sekre- 
tarz Zarządu, dr. T. Szeligowski w 
przemówieniu swem dokładnie przed- 
stawił dotychczasową działalność To: 
warzystwa, od chwili jego powstania. 
W końcu wyjaśnił dyrektor A. Wy: 
leżyński stanowisko, jakie zajęla u 
nas Wilenska Orxiestra Symfoniczna 
w ciągu swej szesnastoletniej, w bar- 
dzo znacznej części wspólnej z dyr. 
Wyleżyńskim, pracy oraz podstawy 

bardzo bliskiego stosunku, łączącego 
Orkiestrę z Towarzystwem. 

Przemówienia powyższe były prze- 
platane produkcjami muzyki orkiest- 
rowej, pod batutą dyr. A. Wylężyń- 
skiego. Wykonane były z wielką 
dokładnością techniczną, oraz rzad- 
kim polotem i temperamentem: 
uwertura z op. „Fas” Moniuszki, 
poematy symfoniczne „Orfeusz” Liszta 
i „Finlandja“ Sibeliusze; zakończono 
koncert wielce efektowną uwerturą 
programową „Robespierre" Litolfia. 

Ż wielką wdzięcznością zaznaczyć 

trzeba że Wileńska Orkiestra Symfo: 
niczna na tym koncercie, narówni ze 

Miejski Kidematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ #2 
ul. Wileńska 3 $$ 

es Dzłś! Dawno niewidziana, 
czarodziejsko piękna 

w porywającym dramacie 
erotycznym p. t, 

Dziś będą Wyświetlane filmy: 

„SIE ROCA D 
NAD PROGRAM; 1) <PogromcafSardynek» komedja w 2 akt, 

2) «Jak powstaje książka» 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA: w niedzielę i święta ed godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 30, 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 4 ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 

CBNA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr, 

„LUCY DORAINE* 

„Książe i tancerka Па оннн 
  

Placówka Polska Meblowa, 
Zawalna 15. 

Wykonywa obstalunki: Salon Empir 
fornier machoń z bronz. 650 zł., 
Salon Angielski z żyłkami 750 zł, 
Salon dębowy 415 zł. z dobrą i 
piękną materją. Szafa garderob 100 zł., 

Kredens 165 zł. i & @, 
Z poważaniem Makowski.   

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

Poleca: Latarnie projekcyjne i prze- 
žrocza. Epidiaskopy. Kinematografy. 

Ceny ! kosztorysy najniższe na 

żądanie,   

  

    

  

    

Nr. 238 1248 

« Akuszerka T echnik zębów 
o L A“ dranat w 7 akt. W: Smiałowska sztucznych Р 

:пу}шпіе od godz, L. MINKIER ) 
do 19. Mickiewicza Wileńska 21, 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

LA AMATORA 
E) do czna 

dwa ftkusy, 
Dr. GZ Koneczny filodendron, agawa i 

в СЬог‹›Ьу.1 zębów, Chi, inne ZĘ Ž 
› rurgja jamy ustnej Zakretowa 5В — 4; 

i bożyszc: e kobiet cudny $ ср 
iLLY FRITSCH aoc ME A 

ckiewicza 118. woj! KOBIETA LEKARZ 
skowym Iurzędnikom 

Е Talka 1 Dr Janina 

w. Z P. 4502.  PjQtroWiCZ- 
Obicia Meblowe 93 5: Jurczenkowa 

Drelichy na materace, 

Meble 
poleca W. MOŁODECKI. 

Wiieńska 8. 
  

Ф і 

Rolnicy! 
| którzy mają na sprzedaż 

karfoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Społdzelni 

  

Rolnej Kresowego Związku 

Ziemian ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

  

ее 

— 

£zanajgtų   
  

czy, św. Jakóbska 12 otrzebny ener- do wynajęcia, 
iš E zyst. od m. 8 p iczny agent do Duży, ładny, 

„Pružana “ (MOWeg0 |— EAS ono" лее 
1890 r. ianina kupuję zamówień w Insty- pującem wejściem [na 

p adnaias * tuojach i Urzgdach, I m piętrze. Ulica E 
Mickiewicza 15, tel. 482, Stefana Grabowskiego poeónikó referencje _ pożądane, wę ое 

i wiedzieć si 2 : Swiežo otrzymane: w Wiinie, Pomufknka 9 m. 2d Biurze Ogłoszeń "8, Białostocką w Kclogji > 
Najprzedniejszy Tran Bergeński. ul: Garbarska 1. Tel. 82, RZ ащнк Jutana, Niemiecka 4 Kummaci. studnie: Ą 

ajlepsza wa Nicejska, + z Najlepsza Oliwa Nicejsk kich 

SKŁAD APTECZNY 

  

  

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonii.   
  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pehulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

a zaoszczędza 
dając w BIURZE 

  

    

GÓRNOŚLĄSKI 

z najlepszych kopalń, o najwyższej, kaloryjności 

POLECA z dostawą do domów 

- Zyśmunt Nagrodzki 
ZAWALNA Il-a. 

  

wszystkimi uczestnikami, 
najzupełniej bezinteresownie. 

Jakkolwiek, skutkiem prześlicznej 
pogody i koncertu orkiestr wojsko- 
wych w ogrodzie po-Bernardyńskim 
w tym że czasie, frekwencja na pierw- 
Szym poranku Wileńskiego Towarzy- 
stwa Filharmonicznego nie osiągnęła 
wysokości pożądanej, wszakze wynik 
ogólny był pomyślny i zachęcający 
do dałszej pracy. 

Pierwsze kroki Towarzystwa dały 
otuchę organizatorom. Teraz wszyst: 
ko zależy od tego, czy społeczeń- 
stwo wileńskie zechce—przez zapisy- 
wanie się w poczet członków To: 
warzystwa i odwiedzanie koncertów 
—podirzymać nmowopowstalą insty 
tucję artystyczno-kulturalną i pomóc 
jej należytemu rozwojowi, 

Drugi poranek 3-go pzździernika 
trzeba było urządzić wzamian prze: 
widywanego na wieczór tego dnia 
koncertu symfonicznego, którym miał 
"'dyrygować znakomity kapelmistrz- 
dyrektor opery Warszawskiej Emil 
Młynarski, na krótko przed dniem 
koncertu zniewolony chorobą córki 
do nagłego wyjazdu zagranicę. 

Na tym poranku wystąpili z du- 
żem i zasłużonem powodzeniem: №- 
ryczno-dramatyczna sopranistka Marja 
Fiałko, wykazując ponownie ładny i 
dobrze wykształcony głos, wybitną 
muzykalność i wyrazistość interpre- 
tacji w arjach operowych i pieśniach. 
Możnaby tylko życzyć trochę więcej 
umiaru w zbyt ożywionej — jak na 
estradę koncertową, a nie scenę ope- 
rową—mimice twarzy. 

Dobrze już tutaj wprowadzony 
ze swych uprzednich występów te- 
norzysta Mieczysław  Salecki znowu 

wystapiła 

WEGIEL 

SKŁAD MASZYN. 

Naczynia Kuchenne 
PO CENACH 
KONKUREŃCYJNYCH 

poleca w wclikim wyborze 

Aluminić 
ul. Gdańska 6. 

  

  

Korzystają zawsze z usług 

iura 

w którem ogłaszający się znajdzie 
praktyczną radę 

jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakiem miejscu 

umieścić i t p. 

Za poradę się nie płaci. 
KOSZTUJE NIE DROŻEJ 

NIŻ W REDAKCJI, 
znacznie fatygi Od- 

szenia do wszystkich pism 

polskich rosyjskich i żydowskich 
| codziennych i tygodniowych. 

WARUNKI NAJDOGODNIEJSZE. 

Stałym klijentom znaczne 
RABATY. 

Kierownictwo Biura spoczywa w 
rękach rutynowanego specjalisty- 

OKAL duży jasny 
z mieszkaniem na 

T“ biuro, lub przed- 
siębiorstwo handlowe. 

Tatarska 19 m. 1. 
Oglądać od 10 ej 

do 11 rano 

  pn 

rzy * rodzinie 
POKÓJ z wy: 
godami do wy: 

najęcia dla urzędniczki 
lub studentki. Ofiarna 

4 m. 1. Ogiądać 
od g. 2—4 1 od 
g. 6 m. 30 w. 

£ 
  swój (zūs powodu wyjazdu 

są do sprzedania 
niedrogo rozmaite 

ubrania damskie, 
materjały i inne rze- 

  

gubioną 8 paž- 
Z, ema wie: 

czór płaską to 
rebkę damską proszę 
zwrócić za  wyna* 

grodzeniem. 
Portowa 23 m. 24 
  

POKOJE umeblo- 
wane z wszelkiemi 
nowoczesnemi 

wygodami, używa | 
neś Ep do w - 
najęcia, Pańska 4 — 

REKLAM ogło- | *** 

o wspólnego du- 
żego pokoju 
umeblowanego 

poszukuje student 
prawa spokojnego 

mężczyzny, moze być 
2 utrzymaniem. Ul. 

  

iłosierdiu czytel- 

      Na prowincję wysyłamy odwrotną 
pocztą u Kolektora 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9 

  

  

оНВ СЕ ników naszych tel, 152 
_. polecamy b. Kupno i spredaż 

Pos CZA DOMY nieruchomości 
j nie c mieści OPAŁOWY Gora Rat oo iw śródmieściu. Poi pęsfadamy nabywców 

1 4 oterja Paristwowa || pa obie iz damI nabywców. |; sprzedawców. 
В godny, (5 <460) pipa |. Wileńskie Biuro Ko 

g „, Zlecenia szpredažy i - Handlowe, Mostowa 17 m, 6 Ad. 5 * misowo - Handlowi 
Główna Wygrana 500.000 Kozłowski sei waz Mickiewicza 21 tel. 152 

Handlowe, ul Mickies 
1 KLASA BILETY wicza 21, tel. 152 ŁAGA'O POMOG 
są w sprzedaży Ostrzeżenie B chora wdowa, 

Cena całego losu 40 zł. Nie odnajmujcie loka: YLKO ludzie zrozpaczona 
> pėl. > 20 zł. lu od właścicieli młodzi energi zni matka dwojga uczą” 
» ćwierć » 10 zł, restauracji «Wampir» mogą otrzymać cych się dzieci, które 

Ostrobramska 22, któ- 
rzy w krótce będą 
drogą sądową eksmi- 

towani. Właściciel 
domu Hirsz Remz:     

się przedstawił jako Śpiewak coraz 
artystyczniej władający swym pięknym 
głosem i rozporządzający coraz sub- 
telniejszemi środkami wykonawczemi, 
które się uwydatniły w wykonaniu 
arjj z kurantem z op. «Straszny 
dwór» Oraz w szeregu pieśn), 

Nawiązano  korespomdencję ze 
znakamitym kapelmistrzem — Оггеро- 
rzem Fitelbergiem oraz innymi arty- 
stami w celu pozyskania ich udziału 
na koncertach Wileńskiego Towa- 
rzystwa Filharmonicznego. 

Wszechświatowa literatura mu: 
zyczna, niezmiernie bogata. w arcy- 
dzieła na głosy solowe, chór i or- 
kiestrę, najwspanialszy wykwit genju: 
szuw Bacha, Haendla, Haydna, Mo- 
zarta, Beethqvena, Mendeissohna, Bra- 
hmsa i lu innych najznakomit- 
szych twórców, całkiem tutaj niezna- 
ne. Gdyby tutejsze stowarzyszenia 
chóralne; «Lutnix», «Echo» i wszel- 
kie inne, nie utrącając swej dzia- 
łalności autonomicznej i stałej, zech- 
ciały współpracować sporadycznie z 
z Wil. Tow. Filharmonicznem, aby 
umożliwić wykonanie choć jednego 
arcydz eła monumentalnego corocznie, 
można byłoby choć część tych skar« 
bów duchowych uprzystępnić nasze- 
mu społeczeństwu. 

Zwracamy się do wszystkich: ze- 
społów chóralnych z najbardziej u: 
przejmem zaproszeniem do zgodnej 
współpracy w tak podniosłym celv. 

Trzeci poranek niedzielny chyba 
się na zawsze, utrwali w pamięci 
słuchaczów, jako pełne niezwykłego 
uroku wspomnienie. Wystarczy po- 
wiedzieć, że główną uczestniczką by- 
ła Stanisława Korwin-Szymanowska, 

  

szych pieśniarek współczesnych, aby 
zaznaczyć już tem samem wysokość 
artystyczną tego poranku. 

Jeżeli kto oczekiwał głosu feno- 
menalnego, mógł doznać małego roz- 
czarowania, gdyż bardzo ładny w 
brzmieniu i rozległy w skali sopram 
artystki nie imponuje żadnemi zaleta- 
mi zjawiskowemi, lecz sama już nie- 
zwykła umiejętność władania tym pię- 
knyna materjałem głosowym wystar: 
czy, aby artystkę zależyć do spiewa- 
czek pierwszorzędnych. Najznamien- 
niejszą wszakże cechą znakomitej ar- 
tystki jest silnie zaznaczona indywi- 
dualność ujęcia i odtworzania. Prze” 
bogata rozmaitość nastrojów, jakie 
ona umie wywołać, stawiaja jej pro- 
dukcje na wyżynach całkiem  wyjąt- 
kowych, najzupełniej mistrzowskich. 
Jest to niewyczerpane źródło zado- 
wolenia estetycznego miłośników i 
nauki wszystkich adeptów szuki śpie- 
waczej, w najrozleglejszem znaczeniu 
tego wyrazu. 

Wobec artystki tej miary, mam 
pewne pretensje do jej programu na 
tym poranku. Zasadniczo, będąc 
przeciwnikiem wykonywania aryj o- 
perowych na estradzie koncertowej, 

chętnie byłbym się ich wyrzekł (od- 
śpiewanych zresztą wyśmienicie) na 
korzyść pieśni jej sławnego brata 
Karola Szymanowskiego, których 
jest—jak powszechnie  wiadomo— 
wykonawczynią _ bezkonkurencyjną. 
Byłoby to niezmiernie doniosłą mi- 
sją, gdyby te, mało jeszcze szersże- 
mu ogółowi dostępne, lecz znakomi* 
te już utwory, w tak artystycznem 
odtworzeniu, stawały się popularniej- 
szemi. 

bezwzględnie jedna z najświetniejś W nadziei niezłomnej, że koncer- 

—bardzo mocny, UŻY- czek na odpowiejłe 

  

  

Portowa Nr 23 m. 24 gogodnych warunkach 
  

—
—
 

łody Art. Malarz, ordynator Szpitala Sa* 
M posiadający  wicz. Choroby skórne 

wyższe kwalifir i weneryczne kobiece» 
kacje, wyjedzie zaraz Przyjmuje od 4—6 pop. 
udzielać lekcji rysunku Zarzecze 5 m. 2.j 
i malarstwa do mająt« _ W.Z.P. Nr 38. 
ku, aż do 1 maja a b 

1927 r. za 50 zł. mie 
sięcznie. Oferty przyj- 

muje Red. gazety 
<Słowo» 

  

o wynajęcia 2 
pokoje razem } 
osobno, z utrzy» 

maniem lub bez. 
Letnia 1—5 (koło ko$ 
coła' Piotra i Pawła). 
Dowiadywać się 

g. 12—3 pp, i6—8 w 

  

Dr. Med. Tadensz 

WĄSOWSKI 
Choroby uszu, nosa, 

gardła. 
Mickiewicza 7 — 4 

od 4—5 pp. 
prócz świąt, 

  

  

UWAGA! 
Majątki, kamienice, 
domy i wiele innyci 
interesów dochodo- 

wych na Pomorzu na 
sprzedaż tanio i na 
dogodnych warun* 

kach. Żądać szczegó" 
łów, przesyłając zna”. 

    

kazyjnie ROWER 
Lejiner—szoso' 
wy' lekki i 

wany, w dobrym sla- Bydgoszcz, G uu 
nie do sprzedania, waldzka 147. 

Wystawiony na sprze« R. Głowacz. 
daż w warsztatach Ą. — —   

Sznejlisa Mickiewicza 2 znejlsa Mickiewicza ż okój umeblowany 

    

  

Szystkich, którzy 

W posiądają jaką- POKOJE stołowy 
bądź  wiado: 9; syp., calkewW- | 

mość o miejscu za- umebl., tanio do 
mieszkania Stanisława 
Girulskiego syna Aleki 
sandra i Józefy (z 
domu Wróblewska) 

G rulskich. Urodzony 
w r. 1855 dn. 12 maja 
Osiatnio zamieszkały 
w Wilnie, ul. Mickie- 

wicza 44 m. 33. 
Uprasza się o nade: 
słanie informacji do 
Kolegjum  Ewangie- 

licko Reformowanego 
w Wilnie ul. Zawal- 

wyn. Elektr., wygody, 
strona słoneczna: 

Mickiewicza 44, m. 22 d 
— 

o wynajęcia 2 
D do s: Gūkal 

dobrze umeblo* 
wanych — tyiko dla 

bardzo solidnych. 
Aleja Róż Nr9 a, m 5 | 
Zgłaszać się od godz 

4 do 5 

  

  

  

  

  

  

    

    

   

na 11 = 

. — Gotówkę 
Ośrodki lokujemy na dogode 

majątków posiadamy nych warunkach 
do sprzedania na bez ryzyka 

Wileńskie Biuro | 
Komisowo - Handlow€ 
Mickiewicza 21. 

tel. 152 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21 

  

  
  

    

debry zarobek pracując po powiocie ze szkoły 
w dziale reklamowym literalnie nie mają co |. 
na procentacha w jeść. Ofiary przyjmuje 
Burze  Reklamowem Administracja 3 
St. Grabowskiego. <Sło wa» 
Garbarska 1, tel. 82- 

tantka jeszcze w ciągu nadchodzą” 
cej zimy zechce uświetnić nasze 
koncerty, wypowiadam powyższe 
życzenie. 

„Wręcz doskonale akompanjow$* 
śpiewaczce drugi brat jej, Feliks 
Szymanowski, solowe produkcje któ: 
rego dały—niestety—powód do za*. 
strzeżeń, Już sam dobór sztuk, na' 
der dobrze znanych każdemu miłoś* 
nikowi koncertów, w wykonaniu naj: 
większych  fortepjanistėw, nie był 
dość przezorny, Słuchacze chętnie 
robią porównania, zwykle, na nie- 
korzyść ariystów mniej wybitnych: 
Przez trafny wybór, z tak bogati 
literatury fortepjanowej, łatwo unikną 
niebezpieczeństwa. Wytwoerne, więce| 
refleksyjna i bez silnego tempera" 
mentu gra artysty całkiem się nie 
nadaje do «Mefisto» —walca Liszta; 
wymagsjącego olbrzymiej techniki i 
zupełnie mesamowitej, demoniczN 
interpretacji, Inaczej sztuka staje si4 
probiematem technicznym, nie zaw* 
Sze pokonanym bez zarzutu, utrai 
swój charakter i wychodzi blado. 
Brak żywiołowego temperamentu nie 
może zastąpić nadmierne przyśpie* 
szanie, jak to się dało zauważyć W 
etjudzie tercjowej Szopena, bardzo 
miele szczegółów której zaginęło W 
tempie tak zawrotnem. W odpowied* 
nio do techniki, charąkteru gry i mu* 
zykalnych wartości artysty dobranym 
repertuarze wykonanie jego mogłoby 
wywołsć o wiele jeszcze komplet" 
niejsze i głębsze wrażenie. Jednym 
razem więcej sprawdza się pewnik 
trudności samopoznania. 

Michał Józefowicz. 

  
i 

  

Wydawca Stanistaw kżeokiewicz — Redastor w/z Czestaw Kararoczaži Odpowi p za egiorsynis Zavon Lawlński w Drekarnia „W <= mict 
—   wre Włierskies Kwaszejną 23


