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Nowy przyczynek dokowień- 
skich metod politycznych, 

Kowieńskie pisma żydowskie, za- 
mieszczają kopję sensacyjnego doku- 
mentt, świadczącego majwymowniej, 
o metodach politycznych kowieńskich 
mężów stanu, o stale uprawianym 
przez mich szantażu i prowokacji. — 
Dokument ten dotyczy „starego jesz- 
cze rządu chrześć jańskiej-demokracji, 
z czasów wyborów do nowego 
sejmu: 

я Кор/а. 
Republika Litewska 

Min. spraw wewnętrznych. 
Departament bezpieczeństwa, 

ydział kancelaryjny. 
Nr. 202—60. 

. Tajne i pilne. 

Do wszystkich naczelników . 
okręgu. 

Niniejszym polecamy nie czynić 
przeszkód w rozpowszechnianiu za- 
łączonej odezwy. 

Załączników — 2, 
(Podpis) Matejunas— Walewiczus. 

Pomocnik Dyrektora Dzpartameniu 
Zgodne z oryginąłem 
(podpis nieczytelny) 

Naczelnik Kancelarji 
Oto i same odezwy! — Przede- 

wszystkiem wezwanie, w języku pol- 
skim, pod tytułem: „Żydzi ukrzyżo- 
wali maszego Chrystusa". 

Wezwari: to zawiera szereg pseu- 
do-patrjotycznych zwrotów, mających 
przemawiać do „duszy* polskiej, a 
skierowanych przeciwko Żydom i 
Niemcom—chodziło oczywiście o 
rozbicie jednolitości list mniejszości 
narodowych podczas wyborów. Mię- 
dzy innemi znajdujemy takie oto 
zwroty. 

„Moskale i Niemcy od wieków 
byli zaklętemi wrogami Poląków. Pod 
ich jarzmem jęczeli nasi dziadowie i 
cjcowie. Lecz oto teraż, Žydzi-bal- 
szewiccy, Moskale i Niemcy, usiłują 
zwabić dla własnej korzyści głosy 
polskie podczas wyborów*! W dal- 
szym ciągu następuje szereg insynu- 
acji i gwałtowne szczucie przeciwko 
innym mniejszościem narodowym na 
Litwie. Odezwa pisze, że „umowa o 
połączenie polskiej listy wyborczej z 
moskiewsko bolszewicko: żydowskim 
blokiem, pisana jest krwią zamordo- 
wanego pak Butkiewicza i innych 
świętych polskich męczenników"! 

Wezwanie to, podpisane jest przez 
nieznane nikomu i wogóle nicistniejące, 
«T-wo imienia św. Franciszka z Assy- 
żu». Odezwa nieposiada podpisu dru- 
arni. Należy przypuszczać, że po* 

prostu drukowana była w drukarni 
państwowej w Kownie... 

Jest też i inny dokument! — Ten 
znów, pisany po litewsku i do Lit- 
winów skierowany, widzi wrogów, 
w łonie których znajdują się też Po- 
lacy. Mianowicie: Żydzi, Moskale, Po- 
lacy i Bolszewicy. «Program» rzeko- 
mego stronnictwa, które tę odezwę 
wydało, jest mniej więcej podobny: 
chodzi o wzbudzenie nienawiści do 
mniejszości narodowych, które Za- 
grażają zalewem państwu i zniszcze- 
niem Litwinów. 

Oczywiście rewelacje te, wywołały 
słuszny pomruk oburzenia wśród 
całego uczciwego . społeczeństwa Li- 
twy Kowieńskiej. 

Tysiące prowokacji i 
rządu kowieńskiego, są 
znane, Oto jeszcze jedna... 

Co może lepiej zobrazować du* 
sze tych panów, tych kowieńskich 
„mężów stanu", jak nie podobne 
dokumenty! —Powstaje.tylko pytanie 
czy obecni leaderzy państwa kowień: 
skiego daleko odbiegli od swych 
poprzedników?.. I tamci i ci, to karje- 
rowicze, wyrośli na nienawiści, na 
nienawiści opierający swój byt pań- 
Stwowy, swój patrjotyzm, swą poli: 
tykę zewnętrzną i wewnętrzną. Małe 
niskie podłe szantażyki, prowokacje 
i bijatyki wewnątrz państwa stoso. 
wane, — wielkie głupstwa na forum 
międzynarodowem i w polityce za- 
granicznej. — Zaiste chciałoby się o- 
krzyknąć, tych, tam za Niemnem i 
Wilją zamieszkałych: „Dopókiż znosić 
to będziecie?!...” 

szantażów 
już nam 

m. 

z odnoszsniem do domu lub 
Konto czekowe w 

pooziową 4 z4, 
P. KO INE. | sc н › płata pocztowa 

owy gabinet czechosłowacki. 
PRAGA, 13—X. Pat. Nowy gabinet Svehli jest dziewiątym od cza- 

su powstania republiki czechosłowackiej, Składa się on z dziewięciu pos* 
łów i ministrów fachowych. Premjer, ministrowie oświaty, rolnictwa i o* 
pieki narodowej należą do czechosłowackiego stronnictwa republikańskie- 
go (agrarjuszy). Minister opieki społecznej i min. poczt do czechosłowac= 
kiego stsonnictwa ludowego (katolicy). Minister kolei należy do czecho* 
słowackiego stronnictwa przemysłowego, minister Sprawiedliwości jest 
niemiecko:chrześćjańskim socjalistą, minister robót publicznych  niemiec- 
kim agrarjuszem, reszta ministrów to fachowcy. Czechosłowaccy narodo- 
wi demokraci nie są w rządzie reprezentowani. Obecny rząd skład 
z 14 ministrów, wobec 17 ministrów, którzy wchodzili poprzednio w 
skład gabinetu: Jutro premjer wraz ze wsżystkiemi ministrami uda się do 
Topolczan, gdzie ministrowie złożą przysięgę na ręce prezydenta. 

Długi Francji. 
PARYŻ. 13X. PAT. Motywując budżet na rok 1927 Poincare przy: 

pomina, iż dyrektywy polityki finansowej rządu polegały na doprowadze- 
niu b dżetu do równowźgi i «sa amortyzacji długu publicznego. Są to 
niezbędne środki do powstrzymania odpiywu kapitałów i zatrzymania ich 
w kraju. Należy pogodzić niezależność państwa z poszanowaniem dla 
przyjgtych zobowiązań. 

Rząd zdecydowany jest bezwzględnie zaniechać uciekanie się do 
pomocy banku francuskiego w sprawie potrzeb budżetowych. Do bud: 
żetu włączona zostanie dodatkowa suma 833 miljony na spłatę długu za- 
granicznego. Suma ta ma być uzyskana ze spłat należnych Francji na 
podstawie planu Davesa. Jeszcze dwie znaczniejsze spłaty długu krótko: 
terminowego przypadającego na rok 1927 będą uiszczone z sum uzyska- 
nych przez pożyczkę konsolidacyjną. Całość wydatków w budżecie 
uchwalona została na 39,332 miliony franków, dochody na 39960 miljo- 
nów fr. Nadwyżka przekracza 676 miljonów. Na cele amortyzacji długów 
budżet przewiduje 3.132 miljony, a nadto 3.500 miljonów ze źródeł spe: 
cjalaych. Na spłatę dingu zagranicznego -budżet przeznacza 1542 miljony. 
Suma ta ma być pokryta ze spłat niemieckich. Budżet wymag:ć będzie 
ścisłego przestrzegania środków, mających -na celu powstrzymanie od- 
pływu kapitałów. Kwestja walutowa zostanie poruszona dopiero w odpo- 
wiednim momencie. 

Stanowcze słowa Chamberiaina. 
LONDYN, 13—X. PAT. Reuter dowiaduje się, że w czasie ponie- 

działkowej rozmowwvz Krasinem Chamberlain mówił z naciskiem O pro- 
pagandzie sowieckiej w Anglji i o konieczności zaprzestania jej. 

Wichrzenia Labour Party. 
LONDYN, 13. X. Pat. Konferencja Labour Party w Margate przyjęła 

3.315.000 przeciwko 200000 głosom rezolucję wyrażającą zadowolenie 
z powodu trwania górników w oporze, zalecającą upaństwowienie kopalń, 
oraz piętnującą ustawę o 8 godzinnym daiu pracy w kopalniach. 

Orgje komunistów w Landstagu. 
BERLIN, 13. X. Pat. Dzisiejsze posiedzenie sejmu pruskiego poświę- 

cone jest szeregowi spraw drobniejszych, nie wzbudzających takiego 
zainteresowania jak ustawa o odszkodowaniach, której trzecie czytanie 
ma się odbyć dopiero w piątek, stosownie do postanowienia regulaminu, 
wymagają.ego przerwy przynsjmniej dwuch dni między drugiem a trze- 
ciem czytaniem. W popołudriowych godzinach Sejm głosował nad roz 
dzieleniem prowincyj Górnego Śląska od Dolnego Ś'ąska. 

Przy iej sposobności wywołali komuniści ponownie hałaśliwą scenę. 
Komunistyczny poseł, którego przewodniczący przywołał do porządku 
odwołał się do Izby przeciw zarządzeniu piezydjum. Izba odrzuciła pro: 
test wobec czego posłowie komunistyczni obrzucili inne stronnictwa 
stekiem nieopisanych wyzwisk. We wrzasku i pisku przeszedł Landstag 
do dalszego porządku dziennego. 

Rokowania sowiecko-łotewskie 
RYDA, 13X Pat. Tymczasowy przedstawiciel ZSSR Borkusiewicz 

odbyl dzisiaj z ministrem spraw zagranicznych Ulmanisem naradę w 
sprawie zawarcia łotewsko-sowieckiego traktatu o nieagresji. W wywiadzie 
z przedstawicielami prasy Borkusiewicz oświadczył, że w rokowaniach 
o zawarcie traktatu strona sowiecka reprezentowana będzie przez kierow 
nika wydziału Bałtyckiego komisarjatu spraw zagranicznych Arala, którego 
przybycie do Rygi spodziewane jest w bieżącym tygodniu. 

Przemysłowcy niemieccy w Moskwie. 
MOSKWA, 13 X. PAT. Na bankiecie wydanym tu na cześć prze: 

mysłowców niemieckich Litwinow zobrazował poglądy rosyjskie na 
sprawę stosunków wzajemnych tych państw od czasu rewolucji pażdzier- 
nikowej, podkreślając przy tej sposobności znaczenie przemysłu i handlu 
niemieckiego dla odbudowy Rosji sowieckiej. Współpraca gospodarcza 
obu państw będzie zdaniem Litwinowa, coraz bardziej się zwiększała. Co 
do położenia politycznego w Europie, Litwinow zzuwsżył, że zawarte 
w ostatnich czasach układy oddzielne naieży uważać tylko za akty mające 
na celu utrzymanie pokoju. : 

Sowiety a Polska. 
Głosy prasy niemieckiej. 

. BERLIN, 13X, PAT. „Deutsche Allgemeine Zig.* w dłuższej kore- 
spondencji z Moskwy ocenia stosunek Polski do Sowietów na tle świeżo 
zawartego paktu rosyjsko litewskiego mniejwięcej w sposób następujący: 
Układ litewsko-rosyjski niema bezpośrednigo znaczenia dla któregokolwiek 
z kontrahentów. jeżeli Cziczerin uczynił litewskiemu premjerowi ten 
zaszczyt, że odłożył dla niego termin swego urlopu i osobiście witał go 
na dworcu kolejowym, to uczynił to dla tego, aby Litwa nie czuła się 
dotknięta, kiedy sam Cziczerin witać będzie osobiście polskiego ministra 
spraw zagranicznych na peronie moskiewskim. 

Stosunki między Rosją a Polską nie są znowu tak złe, jak chodzą 
o tem wieści na zachodzie. Przeciwnie, zauważyć nawet można u poli: 
tyków rosyjskich ciche pragnienie, aby nieporozumienia z Polską mogły 
raz przecież ustać. Ze strony Rosji nie zabrakło. zdaniem korespondenta, 
dowodów dobrej woli w tym kierunku pod:zas gdy Polacy czynili wszystko 

mumam co tylko mogło polityków dotknąć i im zaszkodzić. 
©| Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 
e się we wszystkich księgarniach 

majświeższa praca 

/ $ Czesława Jankowskieg 

p. t. 

„Z czeczotkowej szkatulki“ 
(16 pertretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

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

Wilno, Mickiewleza 1l-a, tel. 5—80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 

$ 

Przyjazd nowego biskupa Sląskiego, 
KATOWICE, 13X, PAT. Przyjazd nowego biskupa Śląskiego ]. Е. 

Ks. Lisieckiego nastąpi w sobotę dnia 30 b. m. Nowy biskup przybędzie 
najpierw do Piekar. Z dworca zostanie odprowadzony uroczyście do 
kościoła mieszczącego obraz cudowny Matki Boskiej, gdzie będzie po- 
witany przez duchowieństwo i przedstawicieli prowincji. Następnie zo- 
stanie odczytany akt objęcia djecezji Śląskiej, 

W uroczystości tej weźmie udział kilku biskupów polskich. W nie- 
dzielę 31 b, m. po odprawieniu mabożeństwa w Piekarach nowy biskup 
w orszaku poprzedzonym banderą konną, uda się do Katowic, gdzie 
przed kościołem nastąpi oficjalne powitanie, poczem odbędzie się uro- 
czysty ingres. W uroczystości wezmą udział organizacje kuliuralne, — о$- 
wiatowe i społoczne Górnego Śląska. Wieczorem tego dnia odbędzie się 
raut, > 

W Bpuzedaży detalicznej (dba 

  

DUKSZTY — u! Gen. Berb: 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

szczona ryczałtem. 
ojedyńczego n=ru 20 groszy 

Redakcja rękopisów niłezamówionych nie zwraca | 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASLAW — ul. 3-g0 Mają 64 | 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8. 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

о 10 
di POSTAWY — 

80 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 е 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Uczywiście... 
We wczorajszym artykule Kurj, 

Wileńskiego podpisanym przez: p. Ber 

czytamy następujace zdanie: 
I tu stwiezdzić musimy, że rząd odpo: 

wiedzialny za przyszłość Państwa i do tej 
odpowiedzialności się poczuwający, nie tyle. 
ke ma prawo, ale ma również obowiązek z 

eałą eunergją robocie destrukeyjnej, zdążają- 

cej do rozbicia” Państwa się przeciwstawić 
i demagogj! nieodpowiedzialnych żywiołów. 
kres położyć. 

Zdanie to ma dla nas znaczenie 
pierwszorzędnego materjału dowodo- 

wego. Pan Ber jest skrajnym sympaty: 
kiem ruchu Białoruskiego i emancypa- 
cji Czcigodny nasz współpracownik p. 

Siudnicki nazywał nawet kiedyś na- 

wpół tylko żartem p. Ber więcej Bia- 
łorusinem niż Polakiem. Jeżeli więc 

można posądzać p. Ber o stronni- 
czość, to tylko na korzyść, a nie nie- 

korzyść ruchu Białoruskiego. 1 oto 
teraz p. Ber dołączył swoje świadec» 
two o antypaństwowym charakterze 
działalności „Hromady* i o koniecz- 
ności represji ze strony państwa. 

Świadectwo p. Ber o tyle zyskuje 
na powadze, że wśród ubogiej wo- 
góle w znajowość stosunków  kra- 
jowych redakcji Kurjera Wileńskiego, 
p. Ber zna wyjątkowo dobrze na- 
stroje panujące wśród działączy bia» 
łoruskich białoruskich partyj politycz- 
nych. 

Artykut. p. Ber potwierdza to, co 
piszę stale w Słowie, począwszy od 
swego artykułu z listopada 1924 r. 
p. t „Z tamtej strony”. Słusznie po- 
wiaąda Jakób Bainville publicysta fran- 
cuski, że we wszelkich działaniach 
politycznych należy się starać wejść 
w mózg swego przeciwnika, wzglę- 
dnie strony, z którą się pertraktuje; 
i uprzytomnić sobie na czem właśnie 
tej strony przeciwnej interes polega. 
"W artykule „Z tamtej strony* po 
raz pierwszy wypowiedziałem prze- 
konanie, że w interesie prowodyrów 
białoruskiego ruchu nie leży niestety 
ugoda, lecz właśnie uprawianie wy- 
jątkowej opozycji, 

Niestety tak właśnie jest, a to z 
powodów, które raz jeszcze powtó- 
rzymy: . 

1) Przez oddanie S.S.S.R. całego 
terenu rdzennie białoruskiego, pozba* 
wiliśmy siebie możności zaspokojenia 
białoruskich ambicji . narodowych. 
Gdybyśmy mieli Mohylów i Mińsk mo- 
glibyśmy Białorusinom dopomódz do 
zdobycia sobie autonomicznego sta- 
nowiska w Europie. Dziś mamy tyl- 
ko Wilno, które jesł polskie i oto- 

czone ziemią zamieszkałą przez Po" 
laków. Przez to program federacyjny 
jest dziś nieaktualny. Możemy się 
ifederować z Mohylowem i Mińskiem, 
ecz nie z polskiem Wilnem. Biało- 

rusini © tem wiedzą niegorzej od 
nas. 

2) Co możemy dziś dać Białoru- 
sinom? szkoły—ale do szkół oni nie 
mają ani podręczników, ani nauczy- 
cieli. Gdyby Rosja w r. 1905 dała 
Wilnu prawa otwierania szkół pol. 
skich, polskich gimnazjów, toby zro- 
biła nam takiem prawem dar ogrom- 
ny. Mybyśmy mieli do tych szkół 
setki podręczników, setki nauczycieli, 

setki uczniów. Szkoły te byłyby eko- 
nomicznie samowystarczalne. Dziś 
Białorusini dla swoich szkół nie mają 
podręczników, nie mają nauczycieli, 

a szkoły ich utrzymać się mogą tylko 

dzięki zapomogom. Swoboda więc 
pracy kulturalnej, którą możemy dać 
Białorusinom miema dla nich wię- 
kszego znaczenia. 

3) Natomiast Białorusini wiedzą, 
że wykorzystując umiejętnie wady 
naszej administracj, nieznajomość 
kraju, wykazywaną przez urzędni- 

ków, upadek moralny naszego księ- 
dza, brutalność urzędnika czy nau- 

czyciela, bezwzgiędność policji, czy 
biurokratyzm rozporządzeń —mają do 

zyskania wszystko w sensie poli- 
tyczno-wyborczego powodzenia. Dią- 
tego też idą na łatwy chleb demago- 
gj. To im daje takie atuty w ręku, 

że atutom tym nie dorówna 

\ 

żadne * 

zaangażowanie się w pracę nad kul- 

turalnem podniesieniem ludu biało: 
ruskiego. 

Sądzę też, że artykuł p. Ber tak P 
korzystnie odbija od naiwnych arty- 
kułów zamieszczanych w rządowych 
pismach warszawskich, iż p. Ber 

znakomicie zna tutejsze nasze sto: 

sunki, 
Do tego więc stanu rzeczy do 

paktu traktatu Ryskiego przystoso- 
wać należy całą polską białoruską 

politykę. Jakie @а niej znaleźć wyj: 

ście. ° 
Eudecy wyjście to znaleźli, Jest 

ono dla nich całkiem negatywne. 
Zwalczanie rządu białoruskiego & 
outrance sadzanie do kozy każdego 
Białorusin, dlatego, że jest Białoru* 

sinem. Dziennik Wileński biadał 
przecież kiedyś, że pucybut siedzący 

naprzeciw dworca kolejowego niema 

polskiego oblicza i jest prawosławny 

i żądał, aby policja go przepędziła i 

posadziła tem pucybuta Polaka. W 

tem żądaniu wyraził sę zarówno 
poziom moralny, jak też dalekowidz* 

two i przenikliwość polityczne na- 

szej endecji. 

Otóż naszem zdaniem program 
nasz powinien się opierać na innych 

zasadach. 
1) Powinniśmy podnieść naszą 

administrację do tego stopnia, aby 

mogła uniknąć tych błędów, które 
dotychczas popełnia wbrew baranim 

zachwytom nad unifikacją i centrali- 

zacją, powinniśmy dać wojewodom 
kresowym możliwie duże uprawnie- 

nia i samodzielność, aby mogli me- 

tody naszej administracji dostosować 

do wymogów kraju. Pisze się o tem 
ciągle, ale nie robi się nic. W odpo- 

wiednim też stopniu autonomię uzy- 
skać powinny zarządy szkolne i inne 

działy administracji. Wreszcie kupie- 
niem sobie сзутра kraju byłyby 

wielkie inwestycje i nakłady poczynio- 

ne dla podniesienia stanu dróg, pod- 
niesienia rolnictwa, budowę linij ko: 

lejowych etc. Oczywiście tylko nie 
reforma rolna, któraby zniszczyła pol- 

skość na wsi, kraj osłabiła ekono- 

micznie i otworzyła nasze granice 

dla zwycięskiego pochodu S. S. S, R. 
2) Powinniśmy zastosować plano: 

wą, bezwzględną i energiczną akcję 
represyjną wobec wszystkich partyj 

białoruskich będących w kontakcie 
z S. S. S. R. lub nawołujących do 
połączenia się z Białorusią Sowiecką. 
Oczywiście byłoby niesprawiedliwe 

abyśrny mieli oszczędzać tutaj agen- 

tów komunistycznych, działających po- 
rosyjsku i rusyfikujących nasz kraj, 
jak np. posła Wolickiego, który do- 

tychczas jeszcze nie siedzi w  wię- 
zieniu. 

* 3) Gdyby się wreszcie znalazła 
grupa młodzieży białoruskiej istotnie 

i szczerze antybolszewicka, któraby 

istotnie i szczerze sądziła że ich zie- 

mia ojczysta okupowana jest przeż 

rządy bolszewickie — to zdaniem na- 

szem, społeczeństwo polskie, a nawet 

rząd w granicach obowiązujących 
nas reguł międzynarodowych, — po- 

winien okazywać takiej grupie swoje 
poparcie. - Wilno może być dzisiaj 
siedliskiem emigracji: białoruskiej, tak 
jak niegdyś Paryż, dajmy na to, był 
ogniskiem emigrecji polskiej. Będzie- 
my bardzo radzi, jeżeli Mohylów i 
Mińsk odpadną kiedyś od Sowietów, 
ale obowiązkiem naszym jest zrobić 
wszystko aby Radoszkowicze, Brasław, 

Wołożyn, Nowogródek nie wpadały 
pod wpływ czerwonego Mińska. 

Cat, 

Podstawą życia człowieka jest hygje 
na i .dobre odżywianie, A takowe 

Szanowna Publiczność zawsze 

  

znajdzie w 

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 

  

Sejm i Bzad. 
Rada Nadzorcza Państwowe- 

go Banku Rolniczego. 

WARSZAWA, 13 X. PAT. Pan 
Minister Skarbu w porozumieniu z 

p. Ministrami, reform rolnych oraz 
rolnictwa i D. P, na miejsce zwolnio- 
nej we wrześniu r. b. Tyraczasowej 
Rady Nadzorczej Państwowego Ban- 
ku Rolnego powołał do Rady Nad- 
zorczej w charakterze członków p. p! 
Beka Józefa, b. wice-ministra spraw 
wewiiętrzaych, Boguszewskiego Ste- 
fana, b, komisarza M stwa Reform 
Rolnych, inż. Królikowskiego Stefa- 
ma, naczel..ika Wydziału Ekonomicz- 
nego M stwa Rolnictwa i Br P. dr. 
Krzyżanowskiego Adama, pref. Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego w Krako: 
wie, Ludkiewicza Seweryna, b. Pre- 
zesa Głównego Urzędu Ziemskiego, 
Pawłowicza Stanisława, naczelnika 
Wydziału Kredytowego w M-stwie 
Skarbu, inż, Skotnickiego Czesława 
prorektora Politechniki w Warszawie, 
dr. Trzeińskiego Juljusza b. ministra 
b. dzielnicy pruskiej, patrona Związ- 
kuiKółek Rolniczych, woj. Poznańs*ie- 
go, Żelechowskiego Eugenjusza, za: 
stępcę wiceprezesa Głównej Komisji 
Ziemskiej. | 

Jako zastępców  p.p:: Danieluka 
Michał, członka Towarzystw gos* 
podarczych wschodniej Małopolski, 
Bonimirskiego Jana — prezesa Po: 
morskiego T-wa Rolniczego, Węc- 
kowicza Romualda — Prezesa Zw. 
Kółek Roiniczych Ziemi Wileńskiej. 
Prezesem Rady Nadzorczej został 
uprzednio już zamianowany dr. Fran- 
ciszek Bujak, b minisier rolnictwa i 
D. P. prof. Uniwersytetu Jana Kazi- 
mierza we Lwowie, wice prezesem 
p. Seweryn Ludkiewicz, b. Prezes 
Gł. Urz. Ziemskiego. 

Zwiększenie dochodów pań- 
stwowych. 

WARSZAWA, 13.X, PAT. Ostatni 
kwartał roku budżeiowego zapowia- 
da większe dochody niż w po: 
przednim kwartale, jako že przypada- 
jące na ten okres płatności całego 
szeregu podatków i danin, jak pa- 
tenty, podatki płacone po zbiorach 
rolnych, realizacja podatku majątko- 
wego i t. p. Równocześnie zaś rząd 
będzie stosował dalej metodę jaknaj- 
dalej posuniętej oszczędności, ca po- 
zwoli prawdopodobnie na uniknięcie 
potrzeby żądania kredytów dodatko- 
wych do prowizorjum na IV kwartał 
1926 r. Wobec tego, źwiadomości o 
zamiarze rządu wystąpienia do Izb 
Ustawodawczych z wnioskiem o kre: 
dyty dodałkowe w kwocie 40 miljo: 
nów, są ooecnie na niczem nie oparte. 

Przeciw spekulacji walutowej. 
Dyrektor Banku Polskiego p. Miecz- 

kowski zaproponował na konferencji 
dyrektorom banków dewizowych aby: 

1) banki dewizowe nie przepro- 
wadzały tranzakcji według kursów 
wyższych niż giełdowe, 

2) ażeby nie sprzedawały dolarów 
w celach spekulacyjnych, a tylko go- 
spodarczych; 

3) aby wkłady dolarowe były pod 
ścisłą kontrolą i nie były używane 
na i spekulacyjne. 

a pierwsze dwie propozycj a 
brani przedstawiciele Ladako „godzi 
się. Nad punktem trzecim wywiązała 
się dłuższa dyskusja i poczyniono 
pewne zastrzeżenia, 

Nieprzyjęcie dymisji p. Stecz- 
kowskiego 

WARSZAWA, 13.X (żel. wł. Słowa). 
Dymisja prezesa Banku gospodar. 
stwa Krajowego p. Steczkowskiego, 
która tak zaniepokoiła sfery gospo- 
darcze, nie została przez pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej przyjęta. Jedno- 
cześnie z tem sprawę przesunięć 
personalnych, z których pewne koła 
pragnęły ukuć broń, należy uważać za 
załatwioną. Wiadomość o rezygnacji 
nowomianowanego dyrektora Depar- 
tamentu Obrotu Pieniężnego p, Ba- 
rańskiego, jak się okazuje, jest pozba- 
wiona podstaw. Dyrektor Barański 
pozestaje, a list który podobno miał 
wystosować do Ministra Scarbu, 0- 
RW w niektórych pismach, zo- 

stał sfingowany, 
Wogóle trzeba zaznaczyć, że 

kwestję przesunięć personalnych, koła 
opozycyjne do rządu, starają się wy» 
olbrzymić, wytwarzając w ten spo: 
sób nieprzychylne nastroje. Wszyst- 

„kie wiadomości o zmianach: czy to 
w Ministerstwie Skarbu czy Spraw 
Zagranicznych należy brać z dużemi 
Zastrzeżeniami i z góry powiedzieć 
można że większa ich część jest po- 
prestu wyssana z palca,



SKO 
  

Z warszawskizgo bruku. 
Proces o nadużycia w marynarce. 

Opinja publiczna stolicy śledzi z 
wielkiem zainteresowaniem przebieg 
procesu o nadużycia w marynarce 
wojennej. 

Głównym oskarżonym jest koman- 
dor ppor. Bartoszewicz— Stachowski 
referent broni podwodnej Departa- 
mentu Marynarki Wojennej. Wspólnie 
z Bartoszewiczem na ławie oskarżo- 
nych zasiadło jeszcze kilku wyższych 
oficerów marynarki zajmujących wy- 
bitne stanowiska. 

Akt oskarżenia sporządzony na 
207 stronach pisma maszynowego 
zarzuca oskarżonym popełnianie syste- 

matycznych nadużyć przy przyjmowa- 
niu dostaw broni i materjałów tech- 
nicznych od spółki Marszalk i S-ka. 
Spółkę ową złożyło troje <ptaków 
niebieskich, co nie sieją ani orzą» a 
rozmaitemi ciem nemi drogami docho- 
dzą do fortuny. 

Frmę Marszalk i Ska założyli 
Karol Marszalk przed wojną wysoki 
dygnitarz policji rosyjskiej i Euge- 
njusz Erbsztejn, prźed wojną sędzia 
pokoju w Druskienikach. | 

Ci przedsiębiorcy, przyjąwszy na 
wspólnika inż. J. Miklaszewskiego, 
przez niego jeszcze w r. 1922 rozpo- 
częli starania o powierzenie im do- 
staw technicznych dla urzędów pań: 
stwowych i marynarki, a dla „dogod- 

nošci“ ci panowie działali pod trzema 
różnemi firmami. 

O ile więc przy poszczególnych 
przetargach ofertowanych na dostawy 
rządowe stawały awe trzy „różne* 
firmy to była właściwie jedna i ta 
sara spółka. 

Bartoszewicza, łączyły zażyłe sto- 
sunki z Marszalkiem i Erbsztejnem.' 
Bywali nawzajem w swych domach 
spotykali się na zebraniach towarzys: 
kich i restauracjach. 

Nie dziwne wobec takiej zażyłości, 
że referent broni podwodnej koman- 
dor ppor. Bartoszewicz—Stachowski 
popierał, gdzie i jak tylko mógł firmę 
Marszalk przy dostawach. 

Oferty firmy Marszalk zawsze by- 
ły przyjmowane na szczególnie ko: 
rzystnych warunkach. 
. Umowy Skarbu Państwa z fir- 
mą tą były dia niej bardzo korzystne 
i nie wymagały gwarancj. Jeśli na- 
wet nie dotrzymała firma terminu 
dostawy, to zamiast zapłacić karę 
umowną, uzyskiwała bez podstawy 
przedłużenie terminu. 

Tymczasem bank Warszawsko- 
Gdanski, z którym współnicy byli w 
kontakcie, operował Ootrzymanemi za* 
liczkami, dochodzącemi 60 proc. ceny 
zamówień. 

Systematyczna działalność boga- 
cenia się na Skarbie Peństwa doty- 
czyła kilkudziesięciu umów na setki 
tysięcy złotych, na dostarczenie min, 
bomb, kotwic, lin, rewolwerów i t, d. 

Bartoszewicz - Stachowski  samo- 
wolnie przyjmował oferty uiubione 
„spółki”, sporządzał fałszywe proto: 
kóły o rzekomych dostawach i da- 
wał je gotowe do podpisu innym 
oficerom marynarki. 

W pierwszym i drugim dniu pro- 
cesu, który zapewne pociągnie się 
dobrych dni kiłkanaście przesłuchano 
zaledwie oskarżonego Bartoszewicza 
w nieobecności pozostałych  oskar- ‹ 
żonych. 

Przesłuchanie Bartoszewicza miało 
na celu stwierdzenie skąd oskaržo- 
ny posiadał pieniądze. Oskarżony 
wyjaśnił kilka tys. rb. otrzymał od 
swego ojca. Jego prywatnym mająt- 

cami a koraunistami. Rzecz miała się 
następująco: 

Onegdsj o godz. 10 m. 10 rano 
padł przeszyty czteroma kulami pre- 
zes związku tragarzy żydowskich, 
32 letni żyd, Matys Lubełski, a wie- 
czorem— zginął w restauracji Heuricha 
36-letni Lucjan Groszyński. 

Oba te zabójstwa mają ze sobą 
ścisły związek. 

Lubelskiego zastrzelił pepeesowiec 
Makowiecki, Groszyńskiego „sprząt- 
nęli czterej komuniści. 

Matys Lubelski pochodził z ele- 
mentu przestępczego, później wkradł 
się do bojówki P,P.S. jako „towarzysz 
Mateusz”. Przez jakiś czas sprawował 
się w P.P.S. lojalnie, lecz tegoroczny 
obchód pierwszego maja przekonał 
socjalistów, że «towarzysz Mateusz» 
ich zdradza. 

Zapadł wyrok: śmierć zdrajcy. I 
oto onegdaj wyrok ten wykonał Ma- 
kowiecki, który od rana wczesnego z 
Groszyńskim poszukiwał Lubelskiego. 

Gdy przyjaciele partyjni Lubel- 
skiego dowiedzieli się z pism popo: 
łudniowych o jego zabójstwie— padł 
nowy wyrok i śmierć za śmierć. 

Na Mskowieckim mścić się już 
nie mogli, gdyż był aresztowany, po- 
został im, więc, tylko Groszyński.. 

Szukali go w okolicach Chłodnej, 
Wolskiej, Żełaznej, byli w kilku re- 
stauracjach, między innemi, w «<Mi- 
kadzie», aż trafili go u Heuricha. 
Siedział przy piwie. 

— Chodź no tu «Litwifi» (pseu- 
donim partyjny Groszyńskiego), dość 
już tego mordowania ludzi, dość tej 
«grandy» — krzyknęli przybyli. 

Groszyński zbladłt i począł się 
tłomaczyć W pewnym momencie 
skoczył ku schodom,' prowadzącym 
do kuchni. Tam napastnicy go do- 
padli i posłali 4 kule, 

Przewieziony do szpitala Dz, Je- 
zus Groszyński zmarło g. 2 w nocy. 

Dodać trzeba, że brata jego za- 
strzeliła bojówka w r. 1905 za zdradę. 

Śledztwo prowadzone przez wła- 
dze policyjne dotychczas nie zdołało 
wyświetlić przyczyn zamordowania 
Lubelskiego i Groszyńskiego. We- 
dług przypuszczeń zabójstwo Сго- 
Szyńskiego jest odwetem ze strony 
komunistów. 

W nocy z poniedziałku na wto» 
rek t. į. w kilkaneście godzin później 
po zamordowaniu Lubelskiego na 
Powisiu znaleziono z ciężką raną 
postrzałową 24 letniego robótnika 
Franciszka Sieczkę, który po przenie: 
sieniu do szpitala zmarł. 

Jak ustaliło dochodzenie Franci- 
szek Sieczka był sekretarzem zw, tra- 
garzy, w którym ofiara zamachu z 
iegoż dnia, tragarz Lubelski był pre" 
zesem. Sieczka pracewał od pierwszej 
chwili wspólnie z Lubelskim i nale- 
żał on również do milicji P. P, S$. 

Podobno brał on kilka godzin 
przedtem udział w zamachu na me- 
chanika Groszyńskiego, mszcząc się 
za z+bójstwo Lubelskiego. 

Naczynia Kietenne 
PO CENACH 
KONKUREŃCYJNYCH 

poleca w welkim wyborze 

Aluminif 
ul. Gdańska 6. 

  

  

kiem administrował teść, W dalszych 
odpo iedziach oskarżonego w kolej- 
ności aktu oskarżenia Bartoszewicz 
zwala ca!ą winę na swoich przeložo- 
nych a przedewszystkiem na gen. 
Bobrowskiego. Był cn tylko wyko-- 
nawcą rozkazów. 

Trzy mordy polityczne. 

Poza sprawą komandora Barto- 
szewicza i nieuchwytnym  bandytą 
Zielińskim nie można pominąć dwóch 
mordów politycznych, które onegdaj 
miały miejsce. Tłem tych mordów są 
stare porachunki pomiędzy pepesow* 

  

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Zainteresowania prasy warszawskiej 
fielą sią pomiędzy 1) sprawą dy- 
misji p. Czechowicza; związanego z 
nią listą p. Barańskiego sfsłszowa- 
nego przez dziennik A. B.C. 2) Pro- 
cesem komendera Bartoszewicza. 3) 
Podsłuchową stacją na telefonach war- 
szawskich. 

Pan Barański listem  rozesłanym 
do redakcyj pism stołecznych zaprze 
czył autentyczności listu, ogłoszonego 
przez dziennik A. B. C. jako list p. 
Barańiskiega do ministra skarbu. Rów- 
nież uspokajająco podziałały na opinię 
publiczną wiadomości o cofnięciu dy- 
misji przez kilku działaczy skarbo- 
wych. Teinniemniej jednak praca p. 
miin. Czechowicza budzi nadal po- 
ważne zastrzeżenia i niemałe obawy. 
Niektórzy mówią, że p. Czechowicz 
jest czarną plamą obecnego gabinetu. 

Proces kom. Bartoszewicza smutne 
budzi refleksje. Taka mała ta nasza 
marynarka wojenna, taki duży proces 
© nadużycia w niej popełnione. 

W sprawie stacji podsłuchowej 
na telefonach pisma endeckie wyka- 
zują znów całą bezprzykładność swej 
demagogji. Udział stacji podsłucha- 
wej w napadzie na posła Zdziechow- 
skiego jeżóliby istniał byłby ocży- 
wiście przestępstwem. Lecz samo 
istnienie stacji podsłuchowej nie jest 
przecież zakazane przez konstytucję, 
która nie zna gwarancji tajemnicy 
rozmowy telefonicznej. Art. 106 kon- 
stytucji 
wania. Oczywiście szpiegostwo we- 
wnętrzne nigdy nie będzie popularne 
i dlatego łatwo jest w nie walić, jak 
w bęben. Ale temniemniej jest ko- 
niecznością i dlatego walenie w ten 
bęben i jest jedynie demagogją. Po- 
słowie na Sejm nie powinni się przy: 
czyniać do dyskredytowania metod 
policyjnych, jsk to czyni pos. Ma- 
rylski, ogłaszając w Gaz. Warsz. re- 
welacje o stacji podsłuchowej, Pań- 
stwo nie może się wyrzec służby 
informacyjnej i wszelkich z nią zwią- 
zanych metod, to przecież jest jasne. 

M. 

Nowe wydawnictwa. 
Dr. Wacław Ponikowski: „Do- 

chód czysty i jego składniki jako miary 
powodzenia kierunków wytwórczości 
rolniczej*, — Wydawnictwo Związku 
Polskich Organizacyj Rolniczych Ne. 2. 

Praca d-ra Ponikowskiego jest 
cennym przyczynkiem do naukowego 
oświetlenia pojęć dochodu czystego, 
dochodu brutto i kosztów gospodar- 
czych, jako mierników stopni. inten- 
sywności warsztatów rolnych oraz 
mniejszego lub większego powodzenia 
kierunków wytwórczych lub form 
władania ziemią. Książka ta łączy w 
sobie ścisłość analizy naukowej ze 
zwięzłem, a zarazem przejrzystem i 
jasnem ujęciem tematu. Ważność po- 
ruszonego po raz pierwszy w nau- 
kowej literaturze polskiej zagadnienia, 
mającego niezależnie od walotu teo- 
retycznego, wybitne znaczenie prak- 
tyczne, powinna wpłynąć na zainte- 
resowanie się ceaną tą książką nie- 
tylko specjalistów i studentów wyż- 
szych uczelni rolniczych, ale w znacz- 
nym stopniu również i rolników prak- 
tyków, wnikających w celowość i 
opiacziność stosowanych na ich war- 
sztatach kierunków i metod wytwór- 
czości rolniczej. 
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dectwa pielęgniarki zawodowej bed 

w godz, od 12 

Kursy 'Pieięgnowania Dzieci (Z programem rocznym)* 

Program obejmuje sześcio miesięczny kurs teoretyczny i praktykę w 
szptialach i instytuejach dziecięcych (w lliim i lłLim frymestrze). 

$ „.  Wykładane są następujące 
Anatomja i fizjolopja, Hygjena I bakteriologja, Patalogja ogólna, Hygjena 
dziecka, Opieka społeczna mad | dzieckiem, Dyctetyka dziecka, Choroby 

dzieci t pelęgnowanie dziecku chorego, Psychologja i wychowanie, 
Wykłady będą się odbywały 3 razy tyg. w 
mdział profesorowie naszej CY : lekarze specjalisci w chorobach 

; у zieciecych, 
Kierownictwo naukowe objął prof. U. S. B. D-r Wacław Jastński. Świaj 

(z praktyką i złożeniu egzaminów). Na poszczegolne przedmioty kursów 
mogą być przyjmowane wolne "słuchaczki. Zapisy są przyjmowane w 
lokalu Rocznych Kursów Handlowych, przy ul, Mickiewicza 22 — 5 

rzedmioty: 

g. wiecz. W kursach blorą 

ą wydawane po ukończeniu kursu 
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Od Maneta do Mari- 
nettiego. 

II. 

Jak się robi na obrazie syntezę 
futurystyczną postarajmy się wytłu- 
maczyć na pierwszym lepszym przy 

kładzie. ) 
Oto futurystyczny  artysta-malarz, 

nawet wcale głośny, Russolo spędził 
calutką noc po rozmaitych kabareto- 
wych lokałach wielkiego miasta a w 
towarzystwie niewiasty młodej, niefre- 
sobliwej i żądnej pikantnych wrażeń. 
Wróciwszy do domu ma p. Russolo 
pełno w głowie wszystkiego, co wi- 
dział i czego zaznał. Stawia na szta- 
lugi spore płótno irźnie obraz (też 
wcale głośny) zatytułowańy „Wspom- 
nienia jednej nocy*. Jestto, wyrażając 
się bezceremonjałnie: rzetelny bigos. 
Jest to stek strzępków impresyj i 
wspomnień. Tak zupełnie wirują one 
na obrazie jak w pamięci, niebardzo 
w dodatku pewnej siebie. Jest to ja: 
kiś koszmar chaotycznych przeżyć. 

Z prawej strony na obrazie u do: 
łu: profil i niby biust dziewczyny, obok 
której siedział gdzieś w knajpie p. 
Russolo. Można od biedy rozpoznać: 
dekolt, fryzurę, linję kareczku. Profil 

  

na tle minjaturowej sali pełnej stołów, 
krzeseł, lamp. Potem zapamiętał p. 
Russolo twarz dziewczyny em face i 
maluje ją na obrazie, w rogu na lewo, 
Przypomniała mu się ręka sięgająca 
po kieliszek z szampanem na stole— 
i oto jest! Wpatrzyć się tylko trzeba 
dobrze. Jest tam w lewym kącie. Po: 
tem, wczesnym rankiem powlekli się 
do domu: on i ona, ta figura ciemna, 
pochylona, z długiemi nogami, jakby 
ciągnącemi się za tułowiem; ta druga 
jaśniejsza. Siońce już się podnosiło. 
Oto jest i słońce! Na lewo u góry. 
Zaś Szli akurat ulicą dwaj robociarze 
do pracy. I tych nie brak, choć w 
mocno fragmentarnej postaci. Wpa- 
trzywszy się zaś usilnie, znajdziemy 
nawet głowę dorožkarskiego konia. 
Pasjonująca zabawa; Wo (ist die 
Katze? Reszta obrazu tonie w kontu: 
rach pogmatwanych iw miszkulancji 
kolorów. 

Jest też futurystyczny obraz Bo: 
ccioni'ego z silną domieszką kubizmu, 
wystawiający życie uliczne wdzierają: 
ce się do spokojnej kamienicy. Łatwo 
sobie wyobrazić co to musi być za 
mixtum compositumi 

Tu już porzucamy czysty kubizm, 
który, «przeszedłszy sąmego siebie» 
w grób zeszedł, i docieramy do t.zw. 
malarstwa absolutnego. Zostały za 

nami daleko: pleinair'yzmy, impressjo- 
nizmy, poiatillizmy, wibryzmy, neo- 
impressjonizmy, indywidualny natura- 
lizm etc. etc. Z całym bagażem tych 
eksperymentów przedostajemy się via 
ekspresjonizm d» owego fufurystycz* 
nego absolutu malarskiego, 

Już, już jakby tylko ręką sięgnąć 
do Marinetti'ego. Tymczasem jednak 
uczyńmy jeszcze jeden popas. Jeszcze 
obejrzyjmy się wstecz aby niejako 
zebrać w siebie wszystkie pierwiastki, 
z których powstał i wykwitł teraź 
niejszy futuryzm. Bo wszystko w te- 
róźoiejszym futuryźmie  literacko-pla- 
stycznym jest: są w nim resztki i 
pierwiastki wszystkich metod i szu- 
kan, ekśperymentowań i macań, któ- 
rym się oddawano, którym holdowa- 
no, przy pomocy których wzbijano 
się ad astra w ciągu ostatnich sześć: 
dziesięciu lat. 

* 

GR Na lat parę przed wojną wydano 
w Monachium książkę sporą, in quarto, 
z mnóstwem ilustracyj nasjącą dać 
szerokiemu światu wyobrażenie o tem, 
co to jest Sztuka madernistyczna 
wogóle i — zachwycić nią swiat, 

Tytuł: Der blaue Reiter (błękitny 
jeździec). Jakoż na okładce straszliwie 

wo 

Oświadczenie Aleksandrowskiego w Kownie. 

Z Kowna donoszą: Sowiecki przedstawiciel Aleksandrowski, udzieł'ł 

wywiadu prasie, w kiórym oświadczył m. innemi, że rząd sowietów, w 
każdej chwili skłonny jest uznać, wzajemne, dobrowolne porozumienie, 

pomiędzy Polską i Litwą, w sprawie wileńskiej. W żadnym wypadku nie 

może być jednsk obowiązującem dla Sowietów, rozstrzygnięcie tej kwe- 

stji jednostronie i wbrew woli narodu litewskiego. 

W .sprawie koncesji udzielonych Litwie na 100000 hektarów lasu w 
Rosji Aleksandrowski udzielił wyjaśnień bsrdzo charakterystycznych, mia- 

nowicie oświadczył, że do ekspłoatacji tych lasów potrzebne są kapitały 

które na Litwie prawdopodobnie się nie znajdą Sowiety ze swej strony 

nieprzychylnieby się zapalrywaly na zaangażowanie kapitałów obcych 

Przeto jako jedyne wyjście widzi utworzenie mieszanego, litewsko sow iec- 

kiego twa akcyjnego, dla eksploatacji — Część tego lasu ma być spławio- 
wiona drogą na Archangielsk, druga zaś Niemnem i Wilją. 

Wielkie manewry floty niemieckiej na Bałtyku. 
Sowieckie intormacje o zbrojeniach Niemiec. 

Moskiewska prasa donosi, że w najbliższych qdmiach, mają się odbyć ma 
morzu bałtyckiem, wielkie manewry wojennej floty niemieckiej, w rejonie 
wód Niemiec, Danji i Szwecji. W manewrach weźmie udział około 30 jedno: 
stek bojowych większego typu i wiele statków pomocniczych. 

Według pism sowieckich, manewry te pozostają w ścisłym związku 
z zapowiedzianą wizytą floty francuskiej i rzekomem zbrojeniem Polski na 
morzu. Zdaniem tych samych źródeł, Niemcy znacznie wzmocniły swą flotę, 
budując dużo nowych okrętów, Ma to znaczyć, że nie wyrzekły się one domi- 
nującego stanowiska na Bałtyku. 

nie może tu mieć zastoso- . 

„Gurtok* na Litwie. 
KOWNO, 13X. PAT. Zorganizowało się tu koło białoruskie roi 

nazwą: „Qariok* Przewodniczącym wybrano p. M. Rodziewicza. * 

  

250 kilometrów. na godzinę! 
Przeleciał lotnik w czasie burzy, 

BERLIN, 13X Pat. Wczoraj szybując w gwałtownym orkanie, jaki obecnie sza- 
leje na zachodzie i na północy Europy samolot Junkersa G. 23, niemieckiej Menzy pe- 
wietrznej przeleciał 1000 kilometrów pomiędzy Paryżem a Berlinem w ci ągu 4 godz. 
15 minni, Aparatem kierował pilot Karol INoeck, który przeleciał już dotychczas 370.000 
kilometrów. 

Czy cesarz Wilhelm opuści Holandję, 
HAGA, 13.X PAT. Ministerstwo spraw wewnętrznycp oraz urzędowe k-ła 

holenderskie nie posiad 
rzał opuścić Holandję. W żadnych wiadomości jakoby cesarz Wilhelm zamie- 

związku z temi informacjami, rząd holenderski przy- 
pomina, iż w sprawie byłego cesarza Wilhelma nie wiążą go wobec państw 
sprzymierzonych żadne zobowiązania. 

WTA ESS DA TSO ТИ 

Katastrofa kolejowa pod Katowicami. 
7 osób rannych, 

KATOWICE, 13 X. PAT. W nocy z 12 na 13 b.m. około godz. 24 
wydarzyła się w odległości jednego 
katastrofa kolejowa. Pociąg towarowy 

kilometra od stacji Szarlej.Piekary 
idący ze stacji Szarlej wskutek 

mylnego nastawienia zwrotnicy wjechał na niewłaściwy tor i zderżył się 
z pociągiem osobowym, jadącym od strony Bzezi. 

Na chwilę przed zderzeniem obaj kierownicy pociągu, widząc nie- 
bezpieczeństwo, dały sygnały hamowania. Ponieważ jednak odległość była 
zbyt mała nastąpiło zderzenie, wskutek którego dwa wagony pociągu 
towarowego i parowóz pociągu osobowego wykoleiły się i są Uszko- 
dzone. Nadto spalił się jeden z wagonów trzeciej klasy pociągu osobo- 
wego oraz bagażowy i kilka wagonów towarowych 
Wskutek katastrofy rannych zostało 6 osób, 
Zabitych niema. 

jest zdruzgotanych. 
z tego trzech kolejarzy. 

Katastrofa nastąpiła na linji kolejowej i mijającej korytarz Bytomski. 
Ruch kolejowy po porozumieniu się z kolejami niemickiemi, 
czasowo na Bytom. 

skierowano 
Prace mad uporządkowaniem toru są prowadzone 

w szybkiem tempie, tak, że już o godz. 0 rano oczyszczono jeden ter 
i wznowiono ruch osobowy. Zwrotniczy, który spowodował mylne nasta- 
wienie zwrotnicy został zawieszony w czynnościach. 

Komisja dyrekcji kolejowej Katowickiej prowadzi energiczne šledz- 
two, gdyż winę ponosi oprócz zwrotniczego także kierownik parowozu 
i drużyna konduktorska pociągu towarowego, jadącego po niewłaściwym 
torze. 

KATOWICE, 13 X. PAT. W uzupełnieniu wiadomości 
katastrofy kolejowej Szarlej-Piekary ekspozytura śledcza policji 
wicach stwierdziła ostatecznie, że rannych zostało 17 osób, 

  

w sprawie 
w Kato- 

z których 6 
ciężko rannych odwieżiono do szpitali, reszta zaś udała się do domów, 
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CENA 9 ZŁOTYCH. 

Do nabycia u Gebethnera 
i'we wszystkich księgarniach.     
pokosziawieny, cały w plamach ułtra- 
marynowych, jeździec jakiś. Może to 
sam Rdzawy Łukasz? Niewiadomo. 
Dość, że jeżdziec. Niczem zresztą z 
treścią publikacji nie związany. Mógłe 
by również dobrze figurować na 
otładce.. dobosz z pod Marengo, 
mogłaby figurować... dama o trzech 
kapeluszach lub Gautama „Sakjamuni 
udający się na pustynię. 

Tu i owdzie wśród ilustracyj: 
mocno starożytny jakiś witraż bawar- 
ski, jakieś «dzieło sztuki» ludów dzi- 
kich do dziś dnia, jakaś rosyjska ma- 
iuwanka ludowa, jakiś rysunek wyszły 
z pod ręki... dziecka najwyżej sześcio- 
siedmio-letniego. Żadnego komentarza. 
Chodziło o suggestyjne uwidocznie- 
nie głębokiego pokrewieństwa najno- 
wocześniejszego futuryzmu z prymityw- 
nemi naiwnościami, Powrót do ko- 
lebki artystycznych koncepcyj. Dlacze- 
go człowiek teraźniejszy ma siiić się 
na naiwność z głębokiego średniowie- 
cze? Dlaczego inteligent o kulturze 
teraźniejszej, np. zachodnio-suropej- 
skiej ma pacykować jak papuasa czło: 
wiek dojrzały ma naśladować sześcio- 
letnie dziecko? Dlaczego? Bo to — 
modne. 

Niewątpliwie jest sporo szi gene: 
ris smaku, uroku, a nawet piękna w 
prymitywnościach Memlinga, w stylu 

Warszawski oddział fabryczny 

  

MICKIEWICZA 4. 

dla JADWIGI 
poleca wielki wybór pięknych 

BONBONIEREK, — 
edyne źródło wykwintnych 

CZEKOLADEK 
— DUŻO NOWOŚCI! — 

Towar otrzymuje z Warszawy bagażem 
3 razy w tygodniu. 

  

staroegipskim lub quatrocento, w za- 
bytkach sztuki chińskiej lub staroasy- 
ryjskiej, w nieudolnych malowankach 
i strugaakach ludowych—lecz do te- 
go wszystkiego nie ma racji wracać. 
Mówi się z lekkiem sercem, że futu- 
ryści dzisiejsi są w takim stosunku 
do owych prymitywów i naiwności, 
w jakim są np. nowocześni kompo: 
zytorowie muzyczni do pieśni ludo- 
wej, do motywów ludowych. Tak 
nie jest. Futurysci teraźniejsi nie roz- 
wijają owych prymitywów, nie „prze: 
bóstwiają* ich, nie czerpią z nich 
niejako podniety do swej twórczości. 
Oni jakiś malunek Giotta, jakąś wy- 
cinankę malajską, jakąś plastykę [ka- 
meruńską,—podnoszą do kwadratu. 
Habeant sibil Niech im to służy na 
zdrowie. 

Czy człowiek teraź uiejszy, mający 
za sobą całe wieki postępu kultury, 
wyrobienia duchowego, przeżyć, ewo* 
lucyj etc. etc. może dziś jeszcze siu- 
chać np. tragedji Sofoklesa lub Esch- 
ylosa z takiemiż w duszy dreszcza: 
mi, jak Grek starożytny i tak, jak dh, 
na nią reagowść? " 

Mniejsza. Nie o dyskusję chodzi. 
Chodzi w tej chwili o skonstatowa- 
nie wielkiej predylekcji futuryzmu do 
wszelkich prymitywności LTo tylko, 
na razie, zapamiętajmy. 
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ZSĄDOW. 

Chorąży Stanislaw Hec przed 
sądem wojskowym. 

W dniu wczorajszym Okręgowy 
Sąd Wojskowy III w Wilnie przy- 
stąpił do rozpoznania zawiłej sprąwy 
chorążego Stantsława Неса b. za- 
stępcy kierownika kancelarji Inspekto 
ratu Armji Skład sądu stanowią: 
przewodniczący major korpusu sądo- 
wego Dobosz:ński oraz asesorowie 
mjr. Ekse 23 pułku ułanów, kpt. 
Lepkowski 3 p. sap., por. Rajewicz 
3 dak. 

Po zaprzysiężeniu sędziów i spraw- 
dzeniu personalji oskarżonego, który, 
jak się okazało, pochodzi z Jarosła- 
wia w Małopolsce, przewodniczący 
zapowiada odczytanie sktu oskarże- 
nia, jednak przedstąwiciel urzędu 
prokuratorskiego mjr. Warszawski 
wnosi. o rozpoznanie sprawy przy 
drzwiach zamkristych. Obrońca o- 
skarżonego prosi o jawność posie- 
dzenia, Sąd udaje się na naradę, po 
której wynosi decyzję o zamknięciu 
drzwi, 

Ze względu na to nie jesteśmy w 
możności podać przebi*gu rozprawy, 
ograniczając się jedynie do przy: 
pomnienia tej sprawy. 

© 14 grudnia r. ub. w cukierni 
„Zielony Sztrał* żandarmerja wojsko 
wa aresztowała chor. S. Heca. Wy- 
jaśniło się, że chor. Hec  sfałszował 
trzy dokumenty podróży, na podsta- 
wie których pobierał djety. Niezależ- 
nie od tego, bez upoważnienia otrzy- 
mał od oficera skarbowego  pie- 
niądze. 

Po dokonaniu tych malwersacji 
Hec zbiegł i ukrywał się w przeciągu 
siedmiu dui—poczem został areszto- 
wany. 

W tym samym czasie policja po- 
lityczna otrzymała informacje, że 
13 XII przekroczył granicę rosyjską 
nieznany osobnik podobny z opisu 
do chor. Heca. 

Badany na tę okoliczność Hec 
przyznał się popobno, że był w. 
Zasławiu, gdzie obiecał naczelnikowi 
„pogranotriadu* dostarczać materjału 

szpiegowskiego. 
Podczas rewizji w mieszkaniu 

przy ul, Kalwaryjskiej znaleziono 
plany i rozkazy mobilizacyjne. 

Jak się ta sprawa rzeczywiście 
przedstawia trudno bardzo powiedzieć 
fakt, że obecnie Hex Odpowiada 
jedynie za sprzeniewierzenie. W kulu 
aruch sądu dało się słyszeć że pod- 
czas przewodu sądowego po zezna- 
niach świadków wyłoni się koniecz- 
ność postawienia Maca w stan 
oskarżenia i z art, za zdradę stanu. 

W dniu wczorejszym zbadano 
pięciu świadków. Wyrok zapadnie 
według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa za dwa dni. 

Т.Э 

Echa wyroku w sprawie kpt. 
Zagrajskiego. 

Dowiadujemy się, że obrońca kpt. Za- 
grajskiego skazamego za zabójstwo szofera 
na rok twierdzy, złożył, po porozumieniu się 
ze swyim mocodawcą, skargę apelscyjną. 
Sprawa ta, jako mająca duże znaczenie mo- 
ralne, niewątpliwie wyznaczona będzie w 
blizkiem terminie, 

Ważne dla Właścicieli 

Ogrodów 

muje do sprzedaży ЛАа Эе 55 i 
SPÓŁKA 

Ogrodnczo - Handlowa 
Sp. Z o. 0. 

Warszawa II Hala Mirowska, 

tel. 21904. 

900+55% 

w gatunkach wyboro- 
wych kupuje i przyj- 
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Ze wspomnianego «jJezdca» u. 
szczknijmy mimochodem parę niema, 
aforystycznych: wyjaśnień i definicyjł 
które—nam się przydadzą. 

Oto np. czytamy tam: 
„Futuryzm, będący rozwinięciem 

kubizmu, zastąpił przestarzałe euro- 
pejskie (tak) zasady perspektywy: 
nową, aby się tak wyrazić, centry- 
fugalną perspektywą, wyznaczającą 
dia widza nie jeden, jedyny punkt 
widzenia, ale jakby oprowadzając go 
dokoła tego, co namalowane”. 

Lecz oto np co tam czytamy o 
obrazach Delaunay'a: 

„Obrazy Delaunay'a mogą wydać 
się temu i owemu na pierwszy rzut 
oka—dziwacznemi lub co najmniej 
zagatkowemi. Ale to tylko uprzedze- 
nie. Niech widz ma pretensję do 
siebie samego. Delaunay niema by- 
najmniej zamiaru naśladować lub od. 
twarzać przyrody; jego zamiarem jest 
—ucieleśniać idee, które mu ogląda 
nie przyrody nasuwa. Temat gra 
bardzo podrzędną rolę, wszelako jest 
w ścisłym związku z ideą, którą wy- 
wołał. W obrazie wystawiającym np. 
wnętrze kościoła St. Sewerin'a jest 
Dslaunay jeszcze niekonsekwentnym 
gdyż daje za wiele miejsca śŚcisiemu 
odtwarzaniu kształtów realnych, co— 
bruździ zatopieniu się w czystej tyl-
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| Minister Niezabytowski 

b rolnictwie Ziem Wschodnich. 

Minister rolaictwa p Karol Nie- 

żabytowski łaskawie zechciał przyjąć 
przedstawiciela Słowa i udzieli wy- 
wiadu. 
+ Pierwsze pytanie dotyczyło aczy- 

wiście  kwestji długoterminowego 
Jr" dła rolnictwa Ziem Wschod- 

ich. 
— Niestety odpowiada p. minister, 

—w tej sprawie nic pocieszającego 
powiedzieć nie mogę, jakkolwiek zdaję 

obie doskonaie sprawę z całej wagi 
jęzo zagadnienia, a nawet uważam, 
1% kredyt krótko terminowy często 

złe, zamiast ma dobre rolnictwu 
odzi. 
wtamy się o sprawę nieurodza- 

w na Ziemiach Wschodnich. 
Rząd zdaje sobie sprawę z klęski 

ych nieurodzajów. Spowodowało to 
rolengatę pożyczek siewnych po- 

pranych przez rolników czterech po- 
wiatów Dzisieńskiego, Postawskiego, 
Braaławskiego | Šwigcisūskiego w 
iwysokości 850 zł. do listopada 1927r. 
rócz tego wyasygnowalśmy 25 

ilj. z. na pomoc dla dotkniętych 
lęską z tego 1,750 tys. dia woj. 

Wileńskiego, resztę dla woj. Nowo- 
gródzkiego. : 

Na tem nie koniec. Ministerstwo 
rolnictwa wystąpiło do min. robót 

fpublicznych z wnioskiem © wyasy- 
nowanie 1,300 tys. zł. na budowę 

firóg w powiatach dotkniętych klęską 
„nieurodzaju. W ten sposób damy 

pomoc  materjalną głodującej ш4- 

*ności i jednocześnie przyczynimy Się 
*'do poprawy dróg, tak okropnych 
ma Ziemiach Wschodnich. Przytem 

a rok budżetowy 1927 projektujemy 
jększenie kredytów na akcję wspólną 
inisterstw robót publicznych i rol 

nictwa na Ziemiach Wschodnich. 
Gdzieindziej w Polsce rezultaty 

zbiorów są zadawalniające. Tylko w 
pewnych okolicach zaszkodził nad- 
miar wilgoci. 

Poruszyliśmy kwestję lasów. 
Na lasach Ziem Wschodnich od: 

"biła się odbudowa powojenna. Z po- 
wodu odbudowy poszkodowane zo- 

stały przedewszystkiem lasy państwo- 
*we, w których cięcia dochodzą już 
socznika 1935. 

Co do puszczy Białowieskiej to 
kontrakt zawarty przez rząd z firmą 

angielską nie był przez tę firmę wy- 

konywany co naraziło skarb na straty. 
Obecnie po poczynieniu przez rząd 
pewnych u'g, kontrakt znowu zacznie 

działać i eksploatacja Puszczy Biało* 
' wieskiej będzie nadal prawidłowo się 

* rozwijać. 
Co do przyszłości rolnictwa pol- 

skiego, jestea wogóle optymistą, — 

kończy p. minister. Produkcja rolna 
as w Polsce */1 calej produkcji. 

wierdzę, że gdyby rolnictwo w 

Polsce otoczone było intensywną 
opieką rządu, jak to np. jest w Rze- 
szy Niemieckiej tobyśmy mogli wy- 

| dajność tej produkcji podnieść o 

100 proc., czyli że nasza produkcja 

' rolna dałaby się wyrazić w liczbie 
13 miljardów ziotych. 

INFORMACJE. 

Nowy projekt o godzinach 
pracy w handlu. 

  

Jax się dowiadujemy, w nowym 

projekcie o godzinach pracy w han- 

dlu znajduje się cały szereg przepi- 

sów, które mają znaczenie wyłącznie 
tylko polićvjne tak, że kupiec zamiast 

ulgi może mieć przez dzień cały do- 

Film, o którym Podcie mówić całe 
no 

„Pożar Serc" 
Monumentalne arcydzieło JUTRO 

w kinie „Helios“:   
  

оВО ХО 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 
czynienia z organami inspekcji pracy 
i policji. 

$ 17 wspomnianego projektu usta. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

13 października 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
wy głosi, że wszystkie składy, zakła- Tranz. Sprz. Kupuo. 
dy i miejsca zawodowej sprzedaży, Dolary 9,00 9,02 8,98 
objęte ustawą, powinny prowadzić Holandja 361,20 36210 _ 360,30 

wykaz zatrudnionych pracowników Londyn ABE > 
z podaniem początku, końca i przerw Pa ZB 2691 2579 
w pracy w każdym dniu tygodnia. praga 2672 25,78 26.66 

Spis ten musi przechowywać się w Szwajcarja 17432 — 17415 — 173 89 

przedsiębiorstwie i okazywać na żą- Wiedeń 127.27 aż w 
danie organów policji oraz inspekcji Beleje Ai RZE 25.00 
pracy. Subjekt będzie naprzykład Za- Stokholm 241,25 241.85 240,65 
pisywał się do dziennika z chwilą 
wychodzenia na przerwę obiadową 
i czynność tę powtarzał przy powro- 
cie, aby była dostateczna koatrola, 
że wyzyskał ustawą określony czas 
na spożycie posiłku. 

Charakterystycznym jest również 
$ 10, który grozi, że winni przekro- 
czenia przepisów ulegną w drodze 
administracyjnej grzywnie od 10 do 
1000 zł. i karze aresztu do 6 tygo: 
dni, 

W sprawie lichwy mieszka- 
niowej. 

W najbliższym czasie ukazać się 
ma rozporządzenie zakazujące i na- 
kładające kary za handel wolnemi 
mieszkaniami. Obowiązkiem każdego 
właściciela domu będzie w razie zwol- 
nienia jakiego mieszkania wywieszać 
ogłoszenia na bramach domów. Roz- 
porządzenie to będzie miało na celu 
zatamowanie srožącej się obecnie 
lichwy mieszkaniowej. 

Nieuczciwa konkurencja, 
Z dniem 10 października weszła w ży- 

cie, ogłoszona w <Dz. Ustaw» z dn. 25 
września 1926 r. ustawa w sprawie nierze- 
telnej konkurencji, Ustawa ta wydaje sze- 
reg zakazów, do których wszyscy kupcy sto 
sować się winni, gdyż w razie ich przekro- 
czenia nietylko są obowiązani do odszkodo 
wania, lecz także w wielu wypadkach mogą 
być karani przez sądy karne, Ustawa ta 
obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe i handlowe, lecz także gospodar- 
stwa reinó i leśne. 

Zasadniczem prawem, z którego, wyni- 
kają wsżystkie dalsze postanowienia tej usta- 

wy, jest dauie każdemu przedsiębiorcy możć 
ności żądania, aby inny przedssiębiorca 
(konkurent) nie wdzierał się w jego klijen- 
telę przez jakiekolwiek czynności, zdolne do 
wywołania u odbiorców mylnego mniema: 

nia, że one pochodzą od przedsiębicrcy pierw* 
szego. 

EPókrzwizoRY przedsiębiorca żądać mo: 
że w drodze skargi cywilnej zaniechania 

bezpodstawnych czynności konkurenta a pe! 
nadto odszkodowania, jeżeli zaś wprowadze- 
mie w błąd kliijenteli było świadome, w 

złym zamiarze, może żądać wynagrodzenia 
wszelkiej szkody a nawet kary. (0) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (o) Sprawa zwolnień ad 
państwowego podatku od lokali. 
Ustawa o państwowym podatku od 
lokali nie przewiduje zwolnień od 
podatku z powodu złego stanu m2- 
terjalnego płatników a tylko z powo» 
du nieściągelności podatku. Z tego 
powodu wszystkie tego rodzaju spra: 
wy muszą być przedkładane izbie 
skarbowej przez Magistrat dopiero 
po stwierdzeniu, że podatek nie mo: 
że być ściągnięty w drodze egzeku- 
cji. Wobec powyższego nie mogą 
być przychylnie załatwiane podania 
o umorzenie podatku z powodu 
ubóstwa nawet w wypadkach stwier- 
dzonej nędzy a dopiero po stwier- 
dzeniu przez sekwestrstorów, że po- 
datek nie może być ściągnięty w dro- 
dze egzekucyjnej. 

— (o) Kredyty budowlane. W 
związku ze spodziewanem w najbliż- 
szym czasie otrzymaniem kredytów 
przez komitet rozbudowy, dowiadu- 
jemy się, że pierwszym warunkiem 
dla uzyskania kredytu na cele budo- 

wlane jest posiadanie planu całej bu- 
dowy, potwierdzonego przez wiadze 
miejskie. Podanie musi być odpo: 
wiednio umotywowane 0 wysokości 
kredytu oraz orzeczenie o stanie ma- 
jątkowyra petenta. Bez tych dwóch 
zasadniczych zaświadczeń podanie 
o udzielenie kredytu będzie zosta- 
wione bez żadnej odpowiedzi, 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 21,00 (w złotych 639 

> kolejowa  152— 153,00 
5 pr, pożycz konw. 4550 43,25 — 

pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 3465 3400 — 
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Teatr „Reduta“ 

Teresina i Napoleon. 

Operetka w 3ch aktach, przektad 

Kazimierza Wroczyńskiego, muzyka 
Oskara Straussa. 

Występy gościnne Warszawskiej 
Operetki Nowości poznać nam dały 

nowy utwór wiedeńskiej kliki mache- 

rów operetkowych, zazdrośnie bro- 

niących dostępu do swego koła za- 

konspirowanego. Nie należący do tej 

zwartej grupy, . niema możności wy* 

stawienia swej operetki na żadnej 

scenie w Wiedniu. : 
Znane są dobrze trudności nie- 

przezwyciężone, jakie napotykał Le- 

kar, jako Czech, zamieszkały na 

Węgrzech, zanim rekordowe powo- 

dzenie „Wesołej wdówki*, na wielu 

scenach w Niemczech, zniewoliło do 

wprowadzenia tego dzieła w Wied- 

niu i przyjęciu kompozytora do tego 

zacieśnionego grona. 
Pamiętnym też jest fakt wysta* 

wienia, na dwa lata przed wielką 

wojną, operetki polskiego magnata 

(pod pseudonimem) w jednym z te- 

atrów wiedeńskich. Wyjątek ten 

uczyniono dla tego, że wszelkie kosz* 

ty (bardzo wysokie) opłacał autor. 

Nie przeszkodziło to wszakże tej 

klice postarać się o możliwie rgchie 

zdjęcie tego utworu z reperiuaru i 

pogrzebania, zanim się on mógł prze- 

dostać na inne sceny. Przytem niepo: 
spolita mnogość sposobów rozpow- 

szechniania własnych utworów, choć- 

by nawet najichszych, za pošrednic- 
twem usłużnych agentów teatralnych 

i bezczelnej często reklamy i szanta- 

żu, pozwala opanować większość 

teatrów operetkowych, ginących w 

tej nawałnicy, pędzącej z Wiednia. 
Pośród ilości niepomiernej tych 

efemeryd, znajduje się—od czasu do 
czasu — utwór zasługujący na rze- 

telne powodzenie. Do takich pomyśl- 

nych wyjątków można zaliczyć no: 
wość <Teresina i Napoleon». Treść 

jej, może historycznie nie ścisła, lecz 

dia okresu pierwszego cesarstwa dość 

prawdopodobna, konsekwentnie prze- 
prowadzona i dostatecznie interesu: 
jąca. Oczywiście, nie brak syluacyj 
możliwych — tylko w operetce, lecz 

— w całości swej — libretto sen- 
sowne i zabawhe: w djalogu, dosta: 
tecznie napieprzonym, a niekiedy i 
przepieprzonym. 

Na pochwałę librecistów trzeba 

zaznaczyć, że Napoleon naszkicowa- 

ny tradycyjnemi rysami charaktery- 

stycznymi, bez pomniejszania «wiel- 
kiego Korsykanina» jakiemi bądź ko: 
miczno-parodystycznemi kawałami. 

W muzyce Oskara Straussa są 
ładne epizody, w których znać talent 
kompozytora, jak: w początku wstę- 
pu orkiestrowego, w ładnym duecie 
Teresiny z hr. Lavalettte w akcie dru- 
gim i w paru innych miejscach, 
wszakże świeżości i jednolitości 
„Czaru walca* tułaj niema. W wielu 
miejscach odczuwa się pewne wye 
czerpanie inwencji, zastąpionej przez 
wielką rutynę. Pomimo to „Teresina 
i Napoleon* może się zaliczać do 

najlepszych operetek doby najśwież: 
szej. 

Wykonanie szło w tempie do- 
brem; zupełna pewność w djalogach 
świadczyła o należytem przygotowa* 
niu. Zbyt szczupłe chóry trochę uj- 
mewały efsktu, ale inscenizacja i 
strona dekoracyjna były zadawsla- 
jące. 

W roli tytałowej ze zwykłem so- 
bie powodzeniem wystąpiła Lucyna 
Messal; paczątkowo niezupełnie dob - 
rze usposobiona głosowo, odzyskała 
w ciągu wieczora zupełne panowa- 
nie nad stroną wokalną. Pewna 
powściągliwośc mimiki bardzo do- 
datnio wpłynęła na całość odtworze- 
nia roli. Bardzo wątpliwą usługę wy- 
świadczył wybitnej ariystce wtorko- 
wy komunikat teatralny, mianujący 
ją „jedyną gwiazdą*. Niema «jedy- 
nych gwiazd» nigdzie; każdy artysta 
ma swe zalety i wady. Takie nie- 
wczesne reklamy sprawiają niesmak 
i wywołują tylko opozycję. 

Bardzo dobrym hr. Lavalette był 
Bolesław Mierzejewski, który ież ład- 
nie ujął część wokalną swej roli. 
Znany już nam Stefan Laskowski, 
obdarzony przyjemnym głosem, zło- 
Żył w roli Daniela ponownie dowo- 
dy swego uzdolnienia wodewilistycz- 
nego. Czyż trzeba mówić, jak za- 
bawnym był Mieczysław Dowmunt 
w roli rozmiękczonego ks. Boryhese, 

  

  

  

° 
3 

kp. 

Mieczysław Lubiczankowski 
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 12 października 

1926 r. w wieku lat 36. 
Eksportacja z domu żałoby (Jagiellońska 10—6) na cmentarz 

Św. Piotra 1 Pawła odbędzie się dała 14 października o godz 3 i pół. p.pz 
O czem zawiadamiają krewnych prz;jaciół i znajomych pogrążeni w smutku 

Żona, siostra 1 rodzina 

którą starannie opracował, nie pole- 
gając li-tylko na swej popularności 
tutaj i na tanich efektach i dowci- 
pach o Mejszagole? Bardzo sympa- 
tyczna wodęwilistka Pola Miewska 
dobrze się - spisała w roli ksężny 
Bozghiese. 

Bardzo trafnie ujął, wybornie u: 
charakteryzowany—może tylko trochę 
za szczupły — Czesław  Zbierzyński k 
wdzięczną rolę Napoleona. 

Kapelmistrz Stanisław Nawrot 
ładnie wycieniował muzykę i utrzy- 
mywał kontakt ze sceną, pomimo 
nader trudnych warunków akustycz- 
nych, z powodu zbyt szczupłej ob- 
sady orkiestry, wobec tak giębokiego 
jej umieszczenia. Trzeba orkiestrę 
powiększyć, lub wyżej ją posadzić. 
Teraz brzmi bardzo źle. 

Michat Józefowicz, 

  

"KRONIKA 
ZWARTEK 

14! Dziś Wsch, ej, o g. 4 m @4. 

Kaliks. p . m. Zach. e. og 62 M 
Jutro 

Jadwigi, Ter. 5 
URZĘDOWA. 

— (o) Sprawa badania praco- 
witości urzędników. W związku 
z wydaniem specjalnego okólnika w 
„sprawie zbiorowej odpowiedzialności 
urzędników za punktualne rozpoczy- 
nanie pracy, oczekiwane jest przyby- 
cie do Wilna specjalnej komisji kon- 
trolnej. Komisja ta zajmie się zbada- 
niem warunków pracy zarówno w 
centrali urzędu wojewódzkiego, jak 
i w podległych województwu urzę- 
dach i instytucjach na prowincji. 
Przeprowadzenie kolegjalnej odno- 
wiedzialnošci za punkiualae  rożpo- 
czynania pracy w urzędach realizo- 
wane będzie z cała surowością. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Pienum sejmiku Wileń 

sko Trockiego. Dnia 23 paździer- 
nika odbędzie się plenarne posiedze- 
nie Sejmiku Wileńska-Trockiego. Na 
porządku dziennym, między in.: 

1) Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za trzy kwartały ubiegłe; 
2) spawozdanie komisji rewizyjnej 
za rok 1925; 3) rozpatrzenie prelimi- 
narza budżetowego na pierwszy kwar- 
tał 1927 r.; 4) kwestia przejęcia och- 
rony w Czainym Dworze; 5) Sprawa 
obniżenia stopy procentowej przy 
sciąganiu kar га zwłokę podatku 
drogowego; 6) sprawa poddania re- 
wizjj podatków od przedmiotów 
zbytku, 7) wybory do komisji szkoł- 
nej szkoły rolniczej w Bukiszkach it.d. 

— (x) Zakaz wyszynku alko- 
holu w Oszmianie. W czasie od 
15 b. m. do 10 listopada r. b. odbę- 
dzie się w Oszmianie pobór rekruta. 
Odpowiednio do powyższego miej. 
scowe władze wydały zarządzenie, 
wzbraniające sprzedaż napojów wy: 
skokowych w czasie trwania poboru. 
Tego rodzaju zakaz wpływa jedynie 
ujemnie, jak na właścicieli handlu 
wódczanego, tak i na poborowych, 
dodatnio zaś jedynie na właścicieli 
sklepików i jadłodajń, którzy pomi- 
mo zakazu sprzedają wódkę pokry- 
jomu. 

W sprawie powyższej zarżąd 
związku inwalidów w Wilnie zamie- 
rza interwenjować u p. Wojewody. 

MIEJSKA 
— (x) 5000 zł. dla kuchen lu- 

dowych. Magistrat m. Wilna wy: 
asygnował w dniu wczorajszym sto- 

warzyszeniu kuchen ludowych w 
Wilnie 5000 zł. A conto zapomogi 
za wydawane obiady w m-cu paź: 
dzierniku r. b. 

— (x) Termin płacenia skła- 
dek ubezpieczeniowych. W dniu 
wczorajszym Magistrat wydał ogło- 
szenie, w którem zawiadamia, iż z 
dniem 13 października r. b. zaczęło 
obowiązywać płaeenie składek za 
przymusowe ubezpieczenie budowli 
w Polsk, Dyr. Wzajemnych Ubezpie: 
czeń za r. 1926 

Na zasadzie Rozporządzenia p. 
Prezydeuta Rzplitej z dnia 10 X.-24r. 
termin pobierania składek upiywa z 
dniem 30 listopada r. b. Po tym ter- 
minie w myśl $ 22 p. 3, powyžsze- 
go rozporządzenia pobierana będzie 
grzywna za zwłokę, w wysokości 1 
proc. od sumy zaległej za każdy mie: 
siąc, nadto w  razia niecpłacenia 
składki zostaną zastosowane kroki 
egzekucyjne. 

— [|] Dyrektor służby zdrowia 
przybywa do Wilna. W sobotę 16 
bm. odbędzie się poświęcenie lokalu 
przeznzczonego dla kliniki ps;chjat- 
rycznej na Antokolu. 

Na uroczystcść tę zapowiedział 
swój przyjazd dyrektor służby zdro- 
wia dr. Wroczyński. = 

WOJSKOWA 
— Rejestracia urodzonych w 

roku 1908. Jutro, dnia 15 psździer- 
nika, upływa ostatni dzień terminu 
powszechnej rejestracji mężczyzn, u- 
rodzonych w r. 1908. Wszyscy ci, 
którzy nie stawią się w tym terminie 
do rejestracji będą pociągnięci do 
odpowiedziainości karnej. 

OSOBISTE. 

— Rotmistrz Witold Masłow: 
ski. Bawił wczoraj -w Wilnie rotm. 
rezerwy Witold Masłowski jeden z 
uczestników bohaterskiego opuszcze- 
nia Wilna z bronią w ręku dnia 4 
stycznia 1919 r. przez oddział j”zdy 
pod dowództwem Wład. i Jer. 0 
Dąbrowskich. Pan Masłowski pt *- 
był zaproszony przez 13 pulk ua- 
nów w związku ze świętem tego 
pulku, 

— Osobiste. Dnia 12 b. m. p. 
Jan Pietraszewski, prezes Wileńskiej 
jzby Kontroli Państwowej wyjeżdża 
na dni kiika do Warszawy w Spra- 
wach służbowych, 

SZKOLNA. 

— (x) Uroczyste poświęcenie 
nowej szkoły powszechnej W 
sobotę, dnia 16 bm. o godz. 1 po 
poł odbędzie się uroczyste poświę- 

cenie nowogruntownie odremonto 
wanego lokalu dla szkoły powszechnej 
Nr. 30, przy ul. Dcbra Rada 24. 

Jak wiadomo Magistrat m. Wilna 
wynajął w swoim czasie ten lokal 
od zarządu kościoła «D:leciątka ie- 
zus» w którym się misściły war- 
sztaty mechaniczne urządzone przez 
ks, ks. Szlezjanów. 

Uroczystego poświęcenia dokona 
S. prałat Lubianiec. W uroczystości 

tej wezmą udział: kurator wiieńskie- 
go okręgu szkolnego p. Ryniewicz, 
м. prezydent m. Wilna p. Łokuciew- 
ski, inspektorowie szkói powszech- 
nych, oraz cały szereg przedstawicie« 
li miasta. 

-- W szkole powszechnej 
nr. 3 przy Ostrobramskiej 5 wobec 
przepełnionego | oddziału—otwiera 
się oddział | równoległy. Zapisy co- 
dziennie od 8 rano do lej. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne wykłady uni. 

wersyteckie. We czwartek, duia 
14 go października 1926 roku o go- 
dzinie 7 ej wieczorem w Sali Sniadec- 
kich Uniwersytetu prof. dr. Feliks 
Koneczny wygłosi odczyt p. t. „Stan 
polityczny Włoch w okresie Odro- 
dzenia”. Wykład ten jest pierwszym 
wykładem z cyklu «Kultura Odro: 
dzenia». 

Wstęp 50 gr.—dla młodzieży 20 
groszy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zarząd Obwodow; Fundu: 

szu Bezrobocia w Wilnie stwier- 
dził, iż pp. pracodawcy niejsdno- 
krotnie w wydawanych zaświadcze= 
niach z pracy zwolnionym pracow- 
nikom, wykazywali sumy zarobku 
dziennego nieodpowiadające sumom, 
od których były wpłacane wkładk 
na rzecz funduszu bezrobocia. 

"Ze swej strony Zarząd Obwodo- 
wy F. B. nadmienia, iż wymieniony 
zarobek w zaświadczeniu musi ściśle 
odpowiadać wypłacanemu zarobkowi 
w/h sporządzanych list płacy, które 
mogą być w każdej chwili kontrolo: 
wane przez organy ZOFB. 

Podając o powyžszem do wiado- 
mości Zarząd Obwodowy F. B. u- 
przedzs, że wrazie ujawnienia wspom- 
nianych uchybień, winni będą po- 
ciągnięci do odpowiedzialności karne j 
w myśl ari, 34 Ustawy z dn. 18lipca 
1924 r. 

— (x) Internat dla moralnie 
zaniedbanych dzieci. W dniu 
wczorajszwm o godz. 10 r. w woje- 
wódzkim wydziale Opieki Społecznej 
odbyło się, przy. współudziale na: 
czelnika tego wydziału p. Jocza, 
v.prezydenta p.  Łokuciewskiego, 
nacz. lekarza szkół powsz, m. Wiina 
d. dra Brokowskiego i d-ra Jankow- 
skiej, posiedzenie, w celu zorganizo: 
wania internatu dla moralnie zanied- 
banych dzieci szkcł powszechnych 
m. Wilna. 

Z powodu braku odpowiednich 
funduszów, jak i lokalu uchwalono 
narazie zorganizować półinternat, któ- 
ry zostanie stworzony w chwili uzy» 
skania odpowiedniego lokalu. 

— (0) Pracodawcy żydowscy 
a Kasa Chorych. Dnia 11 psždzier- 
nika edbyło się posiedzenie zarządu 
Stowarzyszenia przemysłu i handlu 
w Wilnie. Na posiedzeniu tem po 
zreferowaniu sprawy wyboru do Kasy 
Chorych podkreślając dodatnie rezul- 
taty wyników wyborów dla praco' 
dawców żydowskich, referent zazna- 

czył z uznaniem, żę na skutek Je 
znawanych obecnie przeż ludność 
żydowską szykan i niesprawiedli- 
wości, wyborcy stawili się do urn 
wyborczych gremjalnie, 

Rozpatrzono 11 d. „ialności na 
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ko idei, której obraz ma być wyra kimś etapem. mi idą naprzód i zapadają się w futu- dzące jakby na szyi konia dwie krą- nemi do wyrażenia jaknajrozleglejszej nego wyrażu, takiego jednego odgio- 
" zen. W „Wieży Effla* jest już o Dorzttćmy na ostatek to, co pisze ryzm jednocześnie literatura i plasty: głe formy, zwei Rumdformen: mniej skali najsubtelniejszych przeżyć, uczuć, su w całej onomat 

, wiele skrupulatniejsze unikanie na« p. Kulbin. Pisze: ‚ ka artystyczna, nawet muzyka. Szą-z plamką w środku, głowę jezdca nastrojów przy pomocy zredukowa* którym A jołaa colę dl je 
. śladowczego odtwarzania zewnętrz- — Rzekł Chrystus: „Pozwólcie i większą, skulony jego tułów. Obie nych do minimum jakby tylko kaba- wszystko! = Tak dla Hindusa zawarte 

jest całe pojęcie Bóstwa w jednym 
wyrazie, a raczej w jednym rzucie 
oddechu: Ohm! jeszcze takiego arcy- 
skrótu nie wynaleziono dla Literatury 
i Sztuki, Lecz już jesteśmy na dobrej 
drodze. 

To rzekłszy, taką choćby tylko 
latareūką oświeciwszy labirynt, w 
którym za chwilę znaleźć się mamy, 
przystąpimy jutro do pokazu jednej 

syntez Marinetii' ego. Ostatnie sło- 
wo. Le dernier cri A może jeszcze 
nawet nie — przedostatnie? Doa koń- —— 
ca Świata domniemani: daleko. 

(D. N.) 

nych kształtów przyrody — die Ver- dziatkom przyjść do mnie, albowiem 

meidung der imitativen Wiedergabe ich jest Królestwa Niebieskie". Arty- 
© der dusseren Natur. Artysta niweczy sta, pozostający dzieckiem przez ży- 

optyczny obraz realnego przedmiotu, cie całe, daleko łatwiej może dotrzeć 
rozkładając go na drobne części... do wewnętznego dzwięku rzeczy. A 
Wszelako jeszcze nie ma odwagi ów innere Klang der Dinge to jest 
posunąć się do ostatecznej konse- właśnie to, co mowoczesna Sziuka 

kwencji. Usuwa resztki «naślado- wyraża, to, czem jedynie zajmuje się 

—wmictwa przyrody realnej» dopiero i powinna się zajmować. Im bardziej 
w obrazie „Miasto*. Przeciwstawił proste kształty nadaje się zewnętrznej 
am Dalaunay ruchowi w głąb oraz powłoce danego przedmiotu tem do: 
w górę odpowiedni. ruch wszerz skonalej wyodrębnia się ge z wszel- 
orzz ruch wirowy jako też koncen- kiej praktycznej celowości, tem do- 
tryczny; . wrażenie zaś tego ruchu skonalej dobywa się zeń dzwięk we« 
koncentrycznego osiągnięte jest przez wnętrzny. 
złamanie wszystkich linji im bardziej Właśnie p. Kulbin rozpisuje się 
się one ku środkowi obrazu zbiegają, w „Jezdcu* o przewrocie w dziedzi- 
czyli przez zmniejszcnie sześcianów. nie muzyki. który futuryzm pragnie 
Wymalowawszy swoje «Miasto» do- wywołać! Oczywiście, że dotychcza: 
tarł Delaunay do stopnia takiego sowa koncepcja np. opery idzie w 
rozwoju pod względem formy, że kąt. Miejsce jej mają zająć jakby po- 
może Się na niem zatrzymać.” kazy plastyczno-kolorystyczne z wy- 

Spodziewamy sięl Dokąd-że by głaszaniem mocno sugestyjnem oder. 
dalej jeszcze można było — w tym wanych frazesów symbolicznych przy 

kierunku — zajść? akompanjamencie specyficznej muzyki 
A jednak Marinetti pobił i ten re- instrumentalnej oraz chorów. Chodzi- 

kordl To na czem mógł się Delaunay łoby o wywołanie wszelkiemi sposo- 

zatrzymać lat temu piętnaście, to już bami — nastroju. 
dziś wydaje się być, hen, dalekim ja- Jak sie rzekło: paralelnemi droga- 

* konia nogi wyrzucone naprzód wy- listycznych znaków. 
Teraz zaś, jeśli wola, — oto ma- dały mu się być tylko dwoma kres- To kanon zasadniczy całego wy- 

larska kompozycja Wasyla Kandyń- kami. Tak też je i zaznaczył. Zad siłku futurystycznego, całej jego tec- 
skiego (Wassily Kandinsky). Zatytu- konia rozpłynął mu się w oczach. rji, całej jego istoty. Jeden z naj: 
łowana.. „Lyrisches* (coś jakby inter- Takim też go wdtworzył, Z krsjo- większych tyranów świata żałował, że 
mezzo liryczne — dlaczego? —*któż brażu pochwycił 
może zgadnąć!) tylko strzępki i 

Nie ja ją będę komentował, Posą- te tylko widzi« 
dzonoby mnie może o „nabieranie*, my i my na ob- 
o utajone dworowanie sobie z dziela razie. Słowem 
całkiem poważnego. Oto ca pisze o Kandinsky мУ 
tej kompozycji, mocno już o futuryzm malował  uczci- 
io absolutne malarstwo zawadzają- wie i z całą ot- 
cej. Max Dari w jednej z sześciu pre: wartością tylko 
lekcyj które miał w Wiedniu, a stresz- to, co zdołał zpo- 
czających jego obszerne dzieła o ma- strzedz i zapa» 
larstwie wydane w PDB, mietač“. 

„Kandinsky spostrzegł jeźdca pę: = 
dzącego szalonym cwałem. Mignął je a jakś 
i znikł. Wzrok Kandinskiego pochwy- MO i AL 
cił tylko wrażenie konia. I oto ma- gh ści cy лн 
luje to, co spostrzegł, to znaczy tylko „i a.) dba 
główne zarysy konia i jezdca. Szyja a. 2 paisa 

wyciągnięta, grzywa rozwiana... Arty w srczyćl ZA komu nie wystarcza 
е я sa koc t gruboskóry kretyn i pako 
4 opadnie zobaczył: ZoBaCz. Sie: Reasumujemy. Od Maneta, od im- 
RE presjonistów, co się z niego urodzili, *) Max Deri: „Diź Mallerai". ini Westrdge. 2-95 timatracjaral. o gas dąży literatura wraz ze sztukami pięk- 

Gz, 

Р., $ Do wczorajszego odeinka wkrad 
a cy bę „zykradły sig» trio je 

awiono nietkai następuj 
drukarskie: są; MACICY Zamiast <operował światło na niem» — 
czytać należało „operował światło:cieniem”, 
zamiast <Gauguiniemu> —cgauguinizmu», za: 
miast <busensów & la Malla»—«<bezsensów @ 
la Mallarmó», zamiast <marzes—marzy; po 

  

Kandinsky <Liryczne intermezzo». 

ludzkość, niema jednej głowy aby 
ją mógł ściąć jednym zamachem, 
Prawy futurysta ubolewa, że niema <do dziś dnia z pewnością» opuszczono 

raz «więcej». Literowe błędy, jako zupełnie 
widoczne, pomijam. 

х 

tskiego džwieku, takiego brzmienia, 
takiego jednego okrzyku, takiego jed-
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Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
„meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulie:: 
Szklannej Nr 6, 8 i 10 (Klaczki 23); Klaezki 
Nr 13, 15, 17, 19, 21 123; Wielkiej Nr 17 
(Szwarcowy 2) 19, 21, 23 1 25, 

Do II Komisarjatu. mieszkańcy nlicz 
Nowoświeckiej Nr 5, 7, 9, 11, 1l'a, 13, 15, 
17 i 19 (Warsz. 28 i 21); Warszawskiej 
Nr 3-a, 20, 22, 24 i 26; Szkaplernej Nr 22 
(Nieświeska 23), 22:a (Warsz.) 20, 20-a, 16, 
18, 4, 6, 8. 10. 12 14; Raduńskiej Nr 16 1 
18 (Szkapierna 2); Targowej Nr 1 i 3, 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulie: 
Treckiej Nr 1, 3,5, 7,9 i od 11 do 19 
włączmiez Wileńskiej Nr 2, 4, 6. 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Sołtańskiej, prawa strona od Szyszkińskiej 
do Lipowej; Lipowej, prawa strona od Soł- 

Szaulisi czy bandyci? 
Onegdsj na pododcinku Hołmy-Wol- 

зБ ОО 

  

Placówka Polska Meblowa, 
Zawalna 15. 

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

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

Wina 
prawdziwe francuskie oryginalne 

butelka 3/4 litra zł, 6,50 
1/1 › $ — 

poleea dla znawców i smakoszy 

skład Ą. JANUSZEWICZA 

ul. Zamkowa 20a, telefon 8—72 

tańskiej do Sokolej; Sokolej, prawa stroma 
od Lipowej do Szyszkińskiej; Szyszkińskiej. 
lewa strona od Sołtańskiej do Sokolej. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Ponarskiej Nr 16, 16:a, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
i 14 (Piłsudsk. 61); Rydza Śmigłego Nr 41, 
43 1 45, 

Do Vi Komisarjatu, mieszkańcy ulie: 
Potoku, obie strony, Traktu Batorego, pra- 
wa strona do końca. (t) 

() Zmiana adresu Komisji VI Ko. 
misarjatu. Biuro przemeldunkowe i kemi- 
sja obywatelska funkcjonujące na terenie 
Vi Komisarjatu policji przeniesione zostały 
z Popowskiej na ul. Młynową. 

  

  

  
Zniszczenia tego dokonali między miej-   

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

  

„SIE ROCA D 
NAD PROGRAM; 
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Nr. 240 1259 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

0 L A* dramat w T akt 

1) <Pogromca Sardynek» 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 niedzieie i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

  

штетиы 

Daiš! iewi : 2 KinoTestr Pija ję, LUCY DORAINE 
© Helios“ : i bożyszcze kobiet cudny W1LLY FRITSCH д 

$$ 8 W 14 a 4 Przepych wystawy! S$) 

$ uwiaaa |"Prftmaze" „Książe i tancerka ms! jun $ Charleston! 
  

ЕУИ TTT TT TTT TTT А А @) Kuono i spredaž 
mera władze straży pogranicznej stwierdzi- scowością Rysówka a Budą Zawidagierską. 
ły, że nieznani dotąd sprawcy zniszczyli zu: Zachodzi podejrzenie, iż zbrodniczego 
pełnie połączenie telefoniczne należące do czynu dokonały bandy szaulisów litewskich 
polskiej straży pogranicznej, na przestrzeni które w ostatnim czasie stale grasują na 
więcej 2 klm. pograniczu, 

 EMSEZŃNICZEPO FT ACOSZZZRI Z ZETEEM RESYO ZZ ROR TZSJ ZZOZ) EISS SSE PAREZZZODOY JA YZ SĄ 

Szamający swój Czas 
Korzystają zawsze z usług 

° TARTAKI 
oraż różne maszyny do obróbki drzewa jak to: piły cyrkularne, 

Gotówkę 
lokujemy na dogod 

nych warunkach 
bez ryzyka 

Wileńskie Biuro 

nieruchomości 
posiadamy nabywcó 

i sprzedawców. 
Wileńskie Biuro KĄ 
misewo » Handlo; 

Mickiewicza 21 
Komisowo - Handlowe 

4 

przyszłość, Wysunięto szereg postu- 
latów, przeprowadzenia których mają 
domagać się przedstawiciele praco- 
dawców żydowskich: Postulaty te 
sprowadzają do trzech zasadniczych 
kwestji: 1) wobec tego, że obecnie 
drobne przedsiębiorstwa płacą skład- 
ki do Kasy Chorych nie od rzeczy 
wistego zarobku zatrudnionych a 

według stawek związków zawodo- 

wych, dążyć do ustalenia wysokcści 
składek Gd rzeczywistego wynagro- 
dzenia; 2) w sprawie ulepszenia po: 
miocy lekarskiej pracownikom, doma- 

gać się wprowadzenia wolnego wy: 

boru lekarze; 3) wykorzystać isinie- 

jące w ustawie Kasy Chorych prawo 

dobrowolnego ubezpieczenia  rze- 

mieślników i drobnych przeds'ębior- 
ców, które to prawo jest obecnie 
przez Kasę Chorych ignorowane, 

RÓŻNE. 

— (x) Pomnik ś. p. Józefa 
Montwilła. Towarzystwo Popierania 

Pracy Społecznej im. Józefa Montwił- 
ła w Wilrie zwróciło się w dniu 

wczorajszym do Magistratu z proš- 
bą o udziełenie przez miasto jedne- 

go z placów na wzniesienie pomika 

znanego działacza na niwie społecz 
nej ś. p. Józefa Montwiilła, 

Magistrat m. Wilna prawdopo- 

dobnie prośbę powyższej zadośću- 

czyni. 

— (x) Rezaltaty ostatniej o: 
bławy policyjnej. W nocy z dnia 
12 na 13-go b. m. Urząd Śledczy m. 
Wilna przeprowadził na terenie Ii III 
Komisarjaiu obiawę, w celu zatrzy: 

mania podejrzanych i oddawna po- 
szukiwanych osobników. W czasie 
tej obławy policja zatrzymała ogółem 
72 osoby między innemi w ręce ро- 
licji wpadło trzech oddawna poszu- 
kiwanych kilkakrotnie karanych de- 
zerterów W. P., a mianowicie niejaki 
Tropa Chaim, Masmem Chaim i 
Srebrnik Poszker, pochodzeniem z m. 
Łodzi. 

Pozatem przytrzymano cały sze* 
reg złodziejaszków, włamywaczy i 

29 prostytutek uchylejących się od 
kontroli. Zatrzymanych po przepro- 

wadzeniu dochodzenia skierowano 
do dyspozycji władz odnośnych. 

TEATR i MUZYKA, 

— Dzisiejsza uroczystość Fredrow- 

ska w Teatrze Polskim. Teatr Polski ku 

uczczeniu 50 letniej rocznicy zgonu genjal- 

nego poety hr mą Fredry, wystawia 

dziś <Damy i Huzarys. i 

я А i ta część publiczności, której 

nie dogadza obecny lekki repertuar Teatru 

Polskiego, a której nie przypadł również 

do smakw «za poważny» repertuar zeszło- 

roczny «Reduty», będzie miała możność spę: 

dzenia wieczoru w atmosferze wesołości, a 

zarazem nie będzie to Śmiech pusty z Sy- 

tuacji zabawnych, lub nieprawdopodobnych, 

lecz uśmiech rozrzewnienia nad świetnie, w 

wielkim stylu i rozmachu, stworzonych po* 

staci naszej niedawnej przeszłości, nad wa- 

dami i ułomnościami ludzkiemi, za które 

amtor nie karci, nie strefuje, jeno przedsta: 

wia je w rzeczywistem zwierciadje, nad 

ananą i starą, a wiecznie młodą i żywą 

prawdą, t. j. gadatliwością płci niewieściej. 
Włdowisko to, zaliczane do najświet< 

niejszych i najbardziej wesołych w reper< 

| u 
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bawi się wybornie. 
znowiemie <Spadkobiercy> — 

Grzymały Siedleckiego. Korzystając z 
pobytu w Wilnie Z. Millerowej, znakomiiej 
odtwórczyni roli «Babci» w komedji «Spade 
kobierca». Teatr Polski wystawia raz jeden 
tylko tę sztukę w powiedz ałek najbliższy. 

<Spadkobierca> był grany przy usta- 
wicznych kompletach 1 musiał zejść z reper- 
tuaru, mimo że cała młodzież, bawiąca wte- 
dy ua wakacjach, nie widziała tej sztuki. 

UT, ala @ВВ а 
.. DRUKARNIA 

S SPNyYgAS 
ag =; Kwaszelnia 23. Z 

gz kie roboty w za- 
kres drukarstwa 

Ei wchodzące. 
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Biura 

RekltmoGego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, 
ul, Gzrbarska 1. Tel. 82, 

w którem ogłaszający się znajdzie 
praktyczną radę 

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

umieścić i t p. 

Za poradę się nie płaci. 
„KOSZTUJE NIE DROŻEJ 

NiŻ W. REDAKCJI, 
а zaoszczędza znacznie fatygi od- 
dając w BIURZE REKLAM ogto- 

szenia do wszystkich pism 

polskich rosyjskich i żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

WARUNKI! NAJDOGODNIEJSZE. 

Stałym klijentom znaczne 
RABATY. 

Kierownictwo Biura spoczywa w 
rękach rutynowanego specjalisty- 

fachowca. 

przyjmuje wszel- 
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taśmowe i wahadłowe, gonciarki, hebiarki i t. d. 

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

poleca reprezentant 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11 a. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW. 
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Obicia Meblowe 1 5ci 
Drelichy na materace, 

Meble 
poleca W. MOŁODECKI. 

Biuro Rachunkowe 

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

  

  

Miekiewicza 21. 
tel. 152 rzy | rod 

HOKÓJ 
godami 

    p 
LA AMATORĄ 
są do sprzedania 
dwa fikusy, 

  

  
  

zinie 
z w 
do w 

najęcia dla urzędnicz 
lub studentki. Ofiara 

tlodendron, agawa i o ON 

Zakietowa SB 7-4 g. 0 m. 30 w. 

KOBIETA LEKARZ] 
POKOJE stołowy Dr Janina 

2 а; sw, piorowicz- 
Wolą, dlact ty Ma 
Mickiewieza 44, m. 22 ordynator Szpitala $ 

  — 
i weneryczne 

2 Przyjmuje od 
Zarzecze 5 
W.Z.P. Ni 

- o wynajęcią 
do 3 pokoi 

dobize umeblo- 
wanych — tyiko dla 

bardzo solidnych. 
Aleja Róż Nr9a, m 5 
Zgłaszać się od godz 

4 do 5 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

Kónto czekowe „Słowa w P, K O. 

Nr 80259. 

J
a
k
a
 A 

  

E Ważne dla ziemian 
Ė Sp. Акс. PACIFIC © 

Ekspedycja międzynarodowa, clenie, asekuracja. 

Wilno, Jagiellońska 10. Tel. 7-56. 
udzieła pożyczek do wysokości 60 proc. wartości pod zboże, 
mąkę, siemię lniane, len i inae produkty żamagazynowane na 

jej składach na dogodnych warunkach. T
T
W
 

  

Zamiast TRANU 
poleca się znany Maci 

i od lat wielu za- 7 1 agistra 

lecany rzez e Cc 0 r © A. Bukowskiego 
WPP. Lekarzy 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 
wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych, 

  

wicz. Choroby skórn, 
kobiec: 

4—6 poł 
m. 2. 

r 38, 

łody Art. Małar: 
posiadający 

wyższe kwalil 
kacje, wyjedzie гага 

Wileńska 8. Zakłada i i i dzielać lekcji rysy prowadzi księgi rachunkowe. B < ję Udziela lekcji ry 
HH HI za Sporządza bilanse 4 spfiWozdwnia e aaa i malarstwa do (Ag 

według przepisów Urzędów weksel in blanco F. piny Aš d0 1 mal SDZERUAKASUNKA аО. т аао . 17 24 20 ь й akubowskiego, pismo sięcznie. Oferty przyj) 
Iar oaunašiass -— Naczelnika Powiatu ate "Red. gazety 

ł ° = - Wojsensztejn, 10žne ) : %51…‚‚0 
Og oszenie. Kursy języków notatki, oraz pieniędzy 

$ : : około 30 sł. i portfel. 
Komornik grzy Sądzie Okręgowym w Polski, Francuski, Niemiecki, Dokumenty proszę OKAL duży jasn, 

Wilnie, Sr ar RER w 1 Angielski, dao anonimowo: L: mieszkaniem 04 
mie przy ul. św. Michalskiej Nr, 8 zgodnie i aranowicze, Sosnowa biuro, lub przed! 
z af. 1030 U.P.C. ogłasza, iš w dniu 14 Buchalterja 20, 18. Mitkiewitz. - cięblorstwo Ranalaśń 
października Z roku GR 2. r w arytmetyka handlowa, korespondencja, maiso 1 AATMA 19:35 
Wilnie przy ul. Zarzecze Nr 16—2 odbędzie ‚ ® Ę dać 10-ej 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku Kreślenie Z e księgę tyto- OE 
ruchomego Lejzera Rywkinda ti Izydora оё 6—9 wiecz, w Uniwersytecie Nr. koncesji 978 Lipkowicza, składającego się z umeblowa« Powszechnym im. A. Mickiewicza wyd. przez urząd - Akuszerka nia mieszkania oszacowanego na sumę zło* 
tych 777—na zaspokojenie pretensyj Banku 
Handlowego w Warszawie i innych. 

Komornik Sądowy 
(—) Antoni Sitarz. 

W. Pohulanka 14 
  

Kupuję każdą ilość 

sera litewskiego 
Warszawa, Podwale 5, „Kujawy*, 

  

  akcyzy w St. 
nach na im, Emilji 

Machniewicz, zam. w 
N. Święcianach. 

przyjmuje od 
9 do 19. Mic 

46 m. 

    

TAPICER-   
  

  Daję korepetycję, 
ЭРО т udzielam lekcji 

OPRAW IO NY| HMNCUSKIEgO 
8 liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11 
rano i 2—4 po połodniu 
Mickiewicza 42, m, 11 

DARMO 
w ramie wartości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymąć każ- 
dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znaczku poczt, za 16 gr. | 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona ;Skrz. pocz Nr 627. 

  

. Rolnicy: 
  

wydatniejszą 

RAODEG ZYOSYGCOYM00004 

| Perlmuitera Ultramatyna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj: 

„farbą 
wapna i celów malarskich. 

DEKORATOR 
robi tanio 1 dobrze 
matracy, otomany i t 
d. przewanie w domach 

prywatnych, może 
wyjechać na prowincję 
Adres: Wilno, ul. Sa- 

dowa Nr. 19, dom 
ssjezdny, Tapicer 

Tercjar. 

powodu 

Z 

6 inkasent z 
1000 z 

do bielizny, 

Święcia- W; Smiałowską 
godz. 

kiewic 
6. 

WZP. Nr 63 

\ 

wyjazdz 
są do sprzedani 

niedrogo rozmaite: 
ubrania damskie, 

matesjały i inne rze 
czy, św. Jakóbska 1 

m. 8 

POTRZEBNY 
kaucją 

I 
Sołtaniska 36 

Dr. Med. Tadeusz 

WĄSOWSKI 
Choroby uszu, nosaj 

Odznaczona na wystawach w Brukseli gardła. 
1 Medjolanie złotymi medalami, Mickiewicza 7 — 4 

Ws: ; od 4—5 pp. zędzie do nabyca, prócz SSE 
  

którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
preszeni są O zwrócenie się w tej sprawie do 

Społdzelni Rolnej Kresowego Związku 

Ziemian ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 
Mickiewicza 1, m, 8 
tedr. W. Z. P.Nr1, 

  

Gabinet Kosmetyczny | 
Z. Zdzienickiej. 

Masaž twarzy. Stosowanie Radiojux'u. 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów, Elektryzacja kosme- 
tyczna. Usuwanie podbródka. 

Duży, 
frontowy z 

wejście z placu Ka- 
Wilne, dn, 30.1 r. 1926 kich 

Od r. 1843   

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

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

WILEN 

jokój umeblowanj| 
do wynajęcia, 

ładny, 
niekrę- 

pującem wejściem -ne| 
l-m piętrze. Ulica Ro 
sa (przed mostem 
murowanym i uliceį 
Biatostocką w Kolonį; 
Bankowej) Nr 10 
mieszkanie Studnic- 

istniej 
KIN 

ul. Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, s tuarze polskim, będzie godnie reprezento- 

wane na naszej Scenie. Przedstawienie poprze- 

dzi słowo wstępne prof, Józefa Wierzyń- 

dego. 
= > «Papa się żeni». Jutro wraca na re" 

rtuar przezabawna krotochwila W, Rapac* 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* 
1 marką ochronną—trójkąt ze statywem. 

Wystrzegać się naśladownictw. an
nu
uz
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Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214, 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmoniji.   
Poleea: Latarnie projekcyjne i prze- 
źrocza. Epidiaskopy. Kinematografy. 
Ceny 1 kosztorysy najniższe na 

żądanie,     
  jego «Papa się żeni», na której publiczność 

iii wc ORA WICCA WORKU оан 

ARKADJUSZ AWERCZENK O. rzącz*? Czyście widzieli, jak on pra- taki głupi, chwała Bogu, che, che, 
cuje. Jest to widok ciekawy zaiste, 

Niby obdarzony rozumem ludz- 

i energją, wynajduje on zbioro- szukując miejsc zakurzonych. 
kurzu. Ledwie się zbliży, do- 
a brudny zakurzony przed śląc: 

i jašnieč 

che... Nie zdradziłem pana. 
ODKURZACZ. 

Ileż wycierpieć musimy wszyscy kim 

z "= zapców. Gdyby komu z nas wiska 

zaproponowano do wyboru, z kim tknie, 

wolałby mieć doczynienia: z głupcem miot, błyszczeć zaczyna 

czy z OSZUS $ 
zgodzić się raczej na oszusta. 

Do obrony przed oszustem ma- 

my własny spryt, wazne, 
Р 

kt, mam rawa, re : śniło 

toe mamy, oe ' własną Pewnego razu, kiedym, siedząc czyściło i lżej byłoby oddychać. 

chytrość, której użyć możemy jako na kanapie, obserwo*ał spokojnie 

broń, przeciw niemu. Słowem będzie pracę tego aparatu, wszedł mój zna- 

to walka geo ken Ra jomy 

ronić nas z z ‹ 

SEN nie wiemy, co zro- łem panią Helenę.„—rzekł. 

swych silnych płuc, 
wciągnąć ich gdzieś daleko. 

® 

tych pigciuset 

Qdkurzacz gwizdał i syczał, po- 

Patrzyłem na jego pracę, my- dają się parcele pod domy i folwarki 
: SZ : pa e Taline i glina. na, bezśnieżna zima, upalne, duszne 

} — Czemy nikt nie wymyślił takie. Nójbliższe miasto w odległości dwu- lato, 

tem śmiało byśmy mogli czystością. Nie pozostawi on kurzu, go aparatu do zbierania głupców? stu wiorst. ema, a 
ani odrobiny, wszystko wciąga do Jakžeby dobrze było wyssać wszy- brak pomocy lekarskiej. Miejscowość 

stkich głupców z naszego miasta, malaryczna. Sążeń kwadwatowy ziemi 
Życie kosztuje 50 kopiejek. Osoby, życzące i 

rozjsśniłoby się, powietrzeby się ©- nabyć tę ziemię i zamieszkać tam, tego wyjdzie?.. 

- — Nie wiem sam, co będę z jaciel.—Któż może się zgłosić 
— Wie pan wczoraj zaintrygowa- niemi robił, co mi po tych przeklę- 

dziesięcinach?! —S«ar- dureń, 

— Głupców? Usiadł biurku, 
43 Noś e na zdrowiel 

— Pisz: „W miejscowości wilgot= 

brak 
— Już, 

roś 
Dróg niema, absolutny 

— Przeczytaj 
— Hm!. Nie 

niech się zwrócą do biura sprzedaży 
ziemi w majątku „Nerud“. Ę 

— Boże mójl—krzyknął mój przy 
na 

takie ogłoszenie? Chyba tylko okrągły 

A jednak—uda 

gas czy klęknie przed _ — W jaki sposób? żył mi się, pewnego razu, jepen z _ — Oczywiście. Pomyśl, jak cu- mi kupna, 

nami ugryzie- nas czy też rzuci się — Powiedziałem, 2е widziałem moich przyjaciół, który odziedziczył downie: będzie to jedyne miejsce, Pytano; 
w riasze abjęcia?.. Któż zdoła przej- pana w „Akwarjum*, w towarzystwie niedawno msjątek. — Okolica wil- gdzie durnie zbiorą się i stworzą «Czy istotnie 

rzeć tajemne mroki į 

Oszust—to matematyka, polegają- 

ca pewnym, znanym prawom, 

sale Materia, nie licząca się zżad- we 

nymi systemami i zasadami. 
* 

solo. : szego miasta—wiorst dwiešcie! 
— Kto pana prosił mówić o 

tem? łem się, 
Nikt. Chciałem tylke  zaintrygo- — Wiesz col.. Siadaj i pisz ogło- 

Czy znacie aparat tŁ zw. „odku- wać, Płakała prawie ale nie jestem szenie do gazet... 

psychiki głupca? blondynki, Rozpytywała się długo, gotna, moczary, lasu niema, tylko ka- 
ale—nie głupim — pomęczyłem ją i mienie i plasek, do wody dwadzieś- Ziemia twoja będzie tym odkurzaczem, pozostawić dła mnie cztery najwilgot- 

głu- nic nie powiedziałem, Bardżo było cie wiorst, dróg niema. Do najbliż- który oczyści za jednym zamachem niejsze dziesięciny, gdyż często wy- 

taki, doskonale dobrany komplet. Jąsu i 

į — No, to S przynajmniej, że 
nej, zimnej, pozbawionej wody, sprze latem tam bywa dosyć chłodno. 

| zimnej, p ; — Za nic. Dopisz jeszcze: „Chłod- 

— Ale co znaczy «Nerud>? 

* 

Do biura majątku „Nerud* posy- 
pały się listy z pytaniami i prozycja- 

jeśli to prawda, 

Ależ niech umierają 

przenośni, 
lin.. Już? 

wspak. : 
wiem, czy co z 

poracę, 

ona tyciu, 

ło się! 

niema w pobliżu 

to proszę sprzedana. 

nasze miasto ze wszystkich głupców.. sycha mi w gardle, a w lesie wogóle 
Potarłem dłonią czoło i zamyśli- Dopiero wtedy odetchniemy Swo- jest niebezpiecznie»! 

ść pisał: k 

i duże 

bodnie. Pewien jegomo 
— Ależ oni wymrą tam zaraz. „Jeśli prawdą jest, jak głosi inse 

Szkoda... rat, iż grunt jest kamienisty 

* 

kredensy, 
lonowe i gabinetow 

5404 
szaty, łóżka i td 
Wykwintne— Mocne- 

Niedrogo. 
Sprzedaż na ratj» 

piaski, to kupię 10 dziesięcin, gdy 
potrzebuję piasku i kamieni do bt 
dowy domu, Proszę również o wy 
tłomaczenie, co oziacza „miejscowoś! 
malaryczna“, czy nie jest to użyte w 

) „Ww sensie gorączkoweg! 
nastroju mieszkaficėw okolicznych?“ 

Jakaš dama pisała: 
„Ogromnie zachęca mię do teg 

kupna, brak pomocy lekarskiej. Gdyż 
dokrofzy tak strasznie, zdzierają 

a mała z nich kor: 
Dobrze też, że niema wody, spi 
‹ piję więc sok cytrynowy 
i pozostaję z szacunkiem 

Zofja Czyrykinowa*. 

W ciągu dwuch miesięcy połowa 
ziemi „majątku Nerud*, została roz* 

Odkurzacz pracował intensywniee 

RA 
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