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W imię międzynarodowej 
współpracy gospodarczej. 
Najwybitniejsze osobistości Świa- 

ta bankowego i przemysłowego 

Europy i Ameryki wydały w spra- 
wie obecnej polityki handlowej 

pagstw europejskich zbiorową o- 

dezwę, która dziś ma być ogłoszo- 

na we wszystkich dziennikach świata. 

Odezwa ta występuje przeciwko 

sztucznym barjerom, które dla ro- 

zwoju międzynarodowej wymiany 

oraz międzynarodowego podziału 

pracy wytworzył nacjonalizm państw 

współczesnych. 

Życie gospodarcze Ziem dawne- 
go W. Ks, Litewskiego szczególnie 

cierpi od tych sztucznych ograni- 

czeń, które są rezultatem rozwoju 

nacjonalizmów. Ziemie te od wie- 

ków stanowiły jedną całość. Sama 

sytuacja geograficzna, położenie 

wzdłuż rzek, łączących morze Czar- 
ne z Bałtyckim narzucały im ko- 

operację gospodarczą. Fatalna gra- 

nica ryska, będąca wyrazem mrzo- 

nek polskiego nacjonalizmu, stano- 

wi jedną naszą bolączkę. Smieszna 

samobójcza polityka Litwy Ko: 
wieńskiej, tamująca wszelkie sto- 

sunki naszego kraju z portami bał- 

tyckiemi stanowi bolączkę drugą. 

Podana poniżej odezwa głosi 

walkę z fatalnym dla rozwoju gos- 

podarczego ludności wpływu wy- 

łączności nacjonalistycznych. Uświa- 

damiamy sobie doskonale, że im 

bardziej hasła międzynarodowej 

wspólnoty gospodarczej będą opa- 

nowywały umysły, tem bardziej bę- 
dzieniy się zbliżali do okresu, kie- 

dy pomiędzy różnemi częściami 

Ziem dawnego W. Ks. Litewskiego 

zapanuje normalna kooperacja gos- 

podarcza. Dlatego też, jakkolwiek 

do sformułowania niektórych ustę- 

pów odezwy mamy jeszcze zastrze- 
żenia, całość jednak podajemy z 

zadowoleniem. 

Ze strony polskiej bez zastrze- 
żeń odezwę podpisali p. Henryk 

Askenazy, dyr. Banku Dyskonto- 

wego w Warszawie, p. Stanisław 
Karpiński, dyr. Banku Polskiego, 

p. Marjan Szydłowski, przedstawi- * 

ciel przemysłowców górniczych 

Górnego Śląsku, oraz p. Wieniaw- 
ski, wice-prezydent Banku Handlo- 

wego. Bor. 
* 

* * 

Tekst zbiorowej odezwy przed- 
stawicieli sfer przemysłowych szes- 
nastu państw Świata brzmi jak na- 
stępuje. 

„Pragniemy jako ludzie intere- 
sów zwrócić uwagę na pewne po- 
ważne i niepokojące warunki, któ- 
re według naszego zdania, opóźnia- 
ją powrót do pomyślności. 

„Trudno bez niepokoju patrzeć 
na rozmiary, do których pozwolo- 
no barjerom taryfowym, specjal- 
nym licencjom i zakazom Od cza- 
sów wojny przeszkadzać między- 
narodowemu handlowi i wstrzymy- 
wać go od płynięcia swojemi na- 
turalnemi kanałami. W żadnym 
okresie nowszej historji wyswobo- 
dzenie od takich restrykcyj nie 
było bardziej potrzebne, aby umoż- 
liwić handlującym przystowanie się 
do nowych i trudnych warunków. 
l w żadnym okresie przeszkody dla 
handlu nie były bardziej niebez- 
piecznie mnożone bez trafnego o- 
ceniania płynących stąd gospodar- 
czych następstw. 

„Zawalenie się wielkich politycz- 
nych jednostek w Europie zadało 
ciężki cios międzynarodowemu han- 
dlowi. Poprzez szerokie przestrze- 
nie, w których mieszkańcy mieli 
możność wymieniać swobodnie 
swoje produkty, liczne nowe grani- 
ce Zostały wzniesione i zazdrośnie 
strzeżone przez barjery cłowe. Sta- 
re rynki znikły. Rasowym animoz- 
jom pozwolono dzielić organizmy, 
których interesy były nierozdziel- 
nie związane. Sytuacja nie jest nie- 
podobna do tej, któraby się wy- 
tworzyła, gdyby Konfederacja Państw 
rozwiązała węzły, które je łączą, i 
przystąpiła do dręczenia i tamo- 
wania, zamiast popierania, wzajem- 
nego handlu. Mało kto może wąt- 
pić, że w tych warunkach pomyśl- 
ność takiego kraju szybkoby upa- 
dała. 

„Ażeby zaznaczyć i obronić te 
nowe granice w Europie, licencje, 
taryfy i prohibicje zostały narzu- 
cone, z rezultatami, które jak wy- 
kazuje już doświadczenie, były nie- 
szczęśliwe dla wszystkich zaintere- 
sowanych. Jedno państwo traciło 
swoje dopływy taniej żywności, in- 
ne swoje dopływy tanich manufak- 
tur. Przemysły cierpiały z powodu 
braku węgla, fabryki z powodu 
braku surowych rraterjałów, Poza 
temi barjerami cłowemi nowe lo- 
kalne przemysły zostały zapocząt= 
kowane, bez Żadnej rzeczywistej 
ekonomicznej podstawy; przemysły 
te mogłyby być utrzymywane przy 
życiu wobec konkurencji przez 
wznoszenie barjer jeszcze wyższych. 
Kolejowe opłaty, dyktowane przez 
polityczne względy, uczyniły tran- 
zyt i frachty trudnymi i kosztow-= 
nymi. Ceny wzrosły, sztuczna dro- 
żyzna została stworzona. Produkcja 
jako całość zmniejszyła się. Kredyt 
się ścisnął, a waluty zdeprecjono- 
ły się. Zbyt wiele państw, idąc za 
jałszywemi ideałami narodowego 
interesu, naraziło na niebezpieczeń- 
stwo własny dobrobyt i straciło z 
oczu wspólne interesy świata, przez 
oparcie swoich stosunków komer- 
cjalnych na gospodarczem szaleń- 
stwie, które grozi wszelkiemu han- 
dlowi, jako jakiejś formie wojny. 

„Nie może być żadnego odro- 
dzenia w Europie, dopóki politycy 
we wszystkich terytorjach, starych 
i nowych, nie zrozumieją, że han- 
del nie jest wojną, lecz procesem 
wymiany, że w czasie pokoju nasi 
sąsiedzi są naszymi klijentami, i że 
ich pomyślność jest warunkiem 
naszego własnego dobrobytu. Jeże- 
li szachujemy ich interesy, ich mo- 
żność płacenia swoich długów 
zmniejsza się i ich możność kupo- 
wania nowych towarów jest zredu- 
kowana. Ograniczone importy wy- 
wołują ograniczone eksporty, a ża- 
den naród nie może znieść straty 
swego handlu eksportowego. Po- 
nieważ wszyscy jesteśmy zależni od 
procesów międzynarodowej wy- 
miany, nie możemy patrzeć bez 
wielkiej troski na politykę, która 
oznacza zubożenie Europy. 

„Na szczęście są oznaki, žė 0- 
pinja we wszystkich krajach spo- 
strzega nakoniec powyższe niebez- 
pieczeństwo. Liga Narodów i Mię- 
dzynarodowa Izba Handlowa pra- 
cowały nad zredukowaniem do mi- 
'nimum wszystkich formalności, pro- 
hibicyj i restrykcyj, nad usunięciem 
nierówności postępowania w in- 
nych sprawach niż taryfy, nad u- 
łatwieniem transportu pasażerów i 
towarów. W niektórych krajach po- 
tężne głosy podniosły się za za- 
wieszeniem taryf wogóle. Inni pro- 
jektowali zawarcie na długie okresy 
umów handlowych, zawierających w 
każdym wypadku klauzulę najwię- 
kszego uprzywilejowania. Niektóre 

  

Rosyjskie Kursa Maturalne imienia A. S. Puszkina 
pod dyrekcją P. Szepowalnikowa 

(ul. Wielka 15—1, wejście od Szwarcowego zaułka). 
Oddział polski imienia AD. MICKIEWICZA w polskim języku, kursa V, VI VII 

i VIII w zakresie klas gimnazjów humaristycznych i szkół realnych. 
Na odpowiednie kursa przyjmowane są te osoby, które skończyły średnie za- 

kłady naukowe lub też złożą wymagane na dany kurs egzamina. 
Kancelarja (Wielka 15—1) jest czynna w dnie powszednie od 4—5 popoł. 1784   

Spisek niemiecki w Kłajpedzie. 
RYGA. (Tel. wł). Podług wiadomości z Kłajpedy przez nacjo- 

nalistów niemieckich został zorganizowany obszerny spisek mający 
na celu oderwanie Kłajpedy od Litwy i połączenia całego okręgu 
kłajpedskieśo z Niemcami. 

Organizacja spisku operuje dużemi sumami pieniężnemi. 
Większość urzędników jest wciągnięta do spisku i prowadzi ob- 
szerną propagandę. 

Zamach spodziewany jest lada dzień. 
Rząd litewski wpadł na ślady w dniach ostatnich. Gubernator 

Kłajpedy wyjechał do Kowna. Główna kwatera spiskowców znajdu- 
je się w Tylży. 

Projektowany zamach jest jaskrawym komentarzem do układu 
litewsko- sowieckiego, ktryóm Kłajpeda jako składowa część Litwy 
objęta nie została. 

  

Poseł Łukasiewicz u Prezydenta 
Republiki Łotewskiej. 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

RYGA. Poseł i minister pełnomocny w Rydze p. Łukasiewicz 
wręczył w dniu wczorajszym listy uwierzytelniające p. Prezydentowi Re- 
publiki Łotewskiej Czakste, 

Eskadra pułk. Rayskiego-w 
Helsingforsie. 

HELSINGFORS. (Pat). Z okazji przybycia lotników polskich z 
pułkownikiem Rayskim na czele, prasa finlandzka zamieszcza obszerne 

   

okręgu szkolnego. —. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem Lwów stał się widownią ohydnego morderstwa. 
Mianowicie, Około godz. 6 m. 30 przy ul. Królewskiej koło Bursy 
Grunwaldzkiej do wchodzącego do swego mieszkania kuratora okręgu 
szkolnego we Lwowie p. Sobińskiego podeszło dwóch młodych ludzi 
i dwoma celnemi strzałami rewolwerowemi położyło go trupem na 
miejscu. Poczem sprawcy morderstwa zbiegli. 

Podobno mordercy mają być studeniami ukraińskimi, a mord zo- 
stał dokonany na podłożu politycznem. 

Fałsze niemieckiej propagandy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W pewnej części prasy polskiej pojawiły się za prasą niemiecką 
i gdańską przedruki, jakoby na zjeździe partji radykalno-socjalistycznej 
we Francji uchwalono na wniosek deputowanego Bertranda rezolucję, 
domagającą się interwencji rządu francuskiego w kierunku oddania 
Niemcom ze strony Polski i Pomorza. 

Czujemy się w obowiązku na mocy informacji, zaczerpniętych 
z rządowych kół francuskich podać do wiadomości, iż uchwała taka 
wogóle nie miała miejsca i że cała wiadomość powyższa jest wyssana 
z palca. Jest to jeden z bardzo licznych i typowych objawów wrogiej 
nam propagandy niemieckiej, która usiłuje na wszelką cenę poróżnić 
Polskę z jej sojuszniczką Francją. 
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Lotewsko-sowiecki pakt o nieagresji. 
RYGA, (Pat.). Członek rady komisarjatu spraw zagranicznych 

Z.S.S.R. Arałow przybył do Rygi zaopatrzony w specjalne pełnomoc- 
nictwa do rokowań w sprawie zawarcia łotewsko-sowieckiego paktu o 
nieagresji. W wywiadzie z przedstawicielami prasy Arałow dał wyraz 
swego optymizmowi oraz przekonaniu, iż rokowania uwieńczone zosta- 
ną pomyślnym wynikiem. 

Pakt o nieagresji zdaniem delegata sowieckiego winien uzupełniać 
łotewsko-sowiecki traktat pokojowy, przyczyniając się do rozwoju sto- 
sunków politycznych, kulturalnych i ekonomicznych między obydwoma 
krajami. Na zapytanie, czy sowiecki projekt paktu jest podobny do 
traktatu rosyjsko-litewskiego zawartego ostatnio w Moskwie. Arałow 
odpowiedział, iż projekt różni się nieco w poszczególnych punktach ze 
względu na to iż, przy opracowaniu go należało się liczyć z odrębną 
sytuacją każdego z państw. 

Delegat sowiecki zaznaczył przytem, iż Związek Republik Sowiec- 
kich nie mógłby się zgodzić na przyjęcie zasady arbitrażu oddając 
pierwszeństwo procedurze pojednawczej. 

państwa uznały w niedawnych nadzieją podniesienia handlu i kredy- 
traktatach koniecztość wyswobo- 
dzenia handlu od restrykcyj, które 
go gniotą. A doświadczenie powoli 
uczy innych, że obalenie gospodar- 
czych barjer pomiędzy niemi może 
stanowić najlepsze lekarstwo na 
istniejącą stagnację. Na cenne po- 
lityczne rezultaty, które mogą wy- 
płynąć z tego rodzaju polityki, z 
zamiany złej woli na dobrą wolę, 
ekskluzywnošci na kooperację, nie 
chcemy kłaść nacisku. Ale chcemy 
na pierwszein miejscu postawić na- 
sze przekonanie, że ustanowienie 
gospodarczej swobody jest najlepszą 

tu świata”, 
Wu 

Manijest powyższy, który nie- 
zawodnie wywoła bardzo silne 
wrażenie i żywą dyskusję także i 
w Polsce, podpisany został bez za- 
strzeżeń przez sześciu finansistów 
amerykańskich, przez 42 angiel- 
skich, 9 niemieckich, 16 austrjackich, 
14 belgijskich, 10 czeskich, 7 duń- 
skich, 16 holenderskich, 12 węgier- 
skich, 9 norweskich, 4 polskich, 2 
rumuńskich, 9 szwedzkich i 6 
szwajcarskich — a z zastrzeżenia- 
mi, 9 francuskich i 10 włoskich. 

cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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Spėlka 

Wiadomości polityczne. 
(Telef. od wł. koresp.) 

© 
Prezes Rady Ministrów Marsza” 

łek Piłsudski przyjął wczoraj W 
gmachu Prezydjum Rady Ministrów 
Ministra komunikacji p. Romockie- 
go, posła włoskiego p. Maioniego 
Oraz ambasadora naszego w Pary- 
żu p. Chłapowskiego. Następnie 
Marszałek Piłsudski pracował kilka 
godzin nad sprawami bieżącemi. 

© 7 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych nowomianowany poseł Hisz- 
panji p. F. Vallin w towarzystwie 
szefa protokułu dyplomatycznego 
M. S. Z. p. Przeździeckiego złożył 
listy uwierzytelniające Prezydentowi 
Rzeczypospolitej z zachowaniem 
odpowiedniego ceremonjału. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
zaprosił na dziś przedstawicieli ży- 
dowskich związków kupieckich ce- 
lem bezpośredniego poinformowa- 
nia się o położeniu kupiectwa ży- 
dowskiego w Polsce. Na czele de- 
legacji stanęli senatorowie Truskier 
i Szereszewski oraz pos. Wišlicki. 

Dowiadujemy się, iż komisa- 
rzem węglowym na województwo 
Sląskie ma być mianowany dyrek- 
tor departamentu w Min. Komu- 
nikacji inż Włodek. 

B Paūstų Baliyckich. 
Ratyfikacja traktatu han- 
dlowego z Niemcami w 

Komisji Sejmowej. 

RYGA. (Tel. wł.) Na ostatniem 
posiedzeniu Sejmowej Komisji dla 
spraw zagranicznych rozpatrywano 
sprawę zawartego przez rząd trak- 
tatu handlowego z Niemcami. 

Sprawę referował poseł Celeus. 
W rezultacie Komisja jednogłośnie 
ratyfikowała zawarty traktat, nie 
czyniąc żadnych poprawek. 

Wczoraj ta sania sprawa była 
przedmiotem obrad komisji prze- 
mysłowej Sejmu. 

Ustawa prasowa Komisji 
prawniczej Sejmu. 

RYGA. (Tel. wł.) Komisja pra- 
wnicza Sejmu obradowała ostatnio 
nad wniesionym przez rząd pro- 
jektem nowej ustawy prasowej. 

Dzięki postawie socjal-demo- 
kratów upadł wniosek—zmierzają- 
cy do zabronienia posłom i mini- 
strom być odpowiedzialnymi reda- 
ktorami gazet. 
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które ukazało się 

„KONSUM*—KAKAO. 
f9 Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smakiem, delikatnym 
gą aromatem oraz zawartością tłuszczów i pożywnością prze- 

+ wyższają wszystkie dotychczasowe gatunki zagranicznego kakao. 
Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonialnych i spożywczych 

Jeneralna reprezentacja na Wilno i okolice 
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Z całej Polski. 
Wice-premjer Bartel w 

Krakowie. 
W drodze powrotnej z Zako- 

panego do Warszawy zatrzymał 
się tu dziś p. minister Bartel. O | 
godz. 17 p. minister odbył w uni- 
wersytecie Jagiellońskim z senatem 
akademickim konferencję w spra- 
wach uniwersyteckich, a o godz, 
19 w sali Starego Teatru wygłosił 
odczyt pod tytułem: „Polska w 
chwili obecnej". Następnie p. mi- 
nister był obecny na wydanym 
przez miasto bankiecie, oraz rau- 
cie. O godz. 12 w nocy p. mini- 
ster Bartel odjechał do Warszawy. 

(Pat). 

Odznaczenie ks. biskupa 
Łukomskiego. 

W Uniwersytecie Poznańskim 
odbyła się dzisiaj uroczystość na- 
dania doktoratu honorowego ks. 
biskupowi łomżyńskiemu Stanisła- 
wowi Łukomskiemu. (Pat ). 

Wystawa przeciwgazowa 
w Katowicach. 

Donoszą z Katowic iż celem spo- 
pularyzowania idei samopomocy 
przeci w gazom trującym oraz uświa* 
domienia społeczeństwa o niebez- 
pieczeūstwie wojny gazowej zarząd 
towarzystwa samopomocy przeciw 
gazom trującym przy Polskim Czer- 
wonym Krzyżu w Katowicach u- 
rządzi w dniu 24—31 b. m. wysta- 
wę przeciwgazową w Katowicach. 
Wystawiony będzie sprzęt przeciw= 
gazowy i bojowe środki chemiczne. 

(Pat.). 
Proces ohydnego mordercy. 

W dniu dzisiejszym warszawski 
Sąd Okręgowy rozpatrywać zaczął 
sprawę Franciszka Królikowskiego, 
oskarżonego o to, iż w dniu 1 mar- 
ca 1925 roku zamordował u siebie 
w mieszkaniu z chęci zysku nie- 
rządnicę Marję Michałowską, po- 
czem trupa pokrajał i tułów ukrył 
w walizie w przechowalni dworca 
Wschodniego w Warszawie, pozo- 
stałe części ciała w dołach kloacz- 
nych i t. p. Proces potrwa praw- 
dopodobnie 10 dni. (Pat.). ; 

Sniežyca, 
Z Zakopanego donoszą, że 13 

b. m. nawiedziła Tatry wielka śnie- 
życa. 18 b. m. spadł Śnieg w Za- 
kopanem i padał z przerwami w 
ciągu dnia. (Pat.) 

LAMPY naftowo- 
(benzynowo) - ża- 

rowe, oryg. angielsk. systemu 

Kitsona:— vide Drobne Ogłoszeniaj 
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Z zagadnień emigracyjnych. 
Losy polskiego wychodźtwa zarobkowego we Francji. — 
Kwestja emigracyjna u nas. — Stosunek (władz i społeczeństwa 

francuskiego do polskiego elementu napływowego. 

W pismach wileńskich ukazują 
się od czasu do czasu wzmianki o 
wyjazdach różnych grup robotni- 
czych do Francji. Na drzwiach 
Państw. Urz. Pośr. Pracy nierzadko 
oglądamy ogłoszenie o przyjmowa- 
niu zapisów na wyjazd na roboty 
do tego kraju. Jest to sprawa go- 
dna bliższego omówienia. 

Kiedyś, kiedy organizację pracy 
u nas udoskonalimy do tego $- 
pnia, że przemysł nasz skuteczniej 
będzie konkurował z zagranicznym, 
przedtem zaś zniknie obecny . kry- 
zys gospodarczy a kwestja bezro- 
bocia przestanie być aktualną, wte- 
dy zapewne automatycznie osłabnie 
zagadnienie emigracji. Dzisiaj, nie- 
stety, jest ono jeszcze bardzo aktu- 
alne. 

Emigracja niewątpliwie jest zja- 
wiskiem ujemnem, nie może być 
ożądanym odpływ siły roboczej, 

„jest on pewnem osłabieniem kraju. 
Emigracja bywała źródłem potęgi 
wielu państw, wzmacniała a często 
nawet tworzyła lch ekspansję na 
zewnątrz, zdobywała dla metropolij 
wielkie i bogate tereny. Nam, dzi- 
siaj, trudno jest O tem myśleć, 
choćby dlatego, że obecnie te mo- 
żliwości prawie już wygasły, zaś 
przygniatająca większość polskiego 
wychodźtwa, po pewnym czasie gi- 
nie dla naszego narodu i państwa 
bezpowrotnie. 

"._ Dzieje się to, po pierwsze, wsku- 
tek naturalnej zdolności do asymi- 
lowania u każdego dobrze zorgani- 
zowanego społeczeństwa, które po- 

. chłania obce elementy w jego ło- 
nie żyjące, a zwłaszcza te, które 
niżej stoją kulturalnie od niego, 
takim zaś jest niestety, przeważnie 
polski element wychodźczy. 

Drugą przyczyną wynaradawia- 
nia się naszych emigracyj jest brak 
należytej opieki nad niemi ze stro- 
ny naszego państwa, stan dotych- 
czasowy na miano opieki nie za- 
sługuje. Niema jej nietylko tam, 
gdzie ona jest możliwa, ale wsku- 
tek różnych przyczyn utrudniona, 
(tam się o niej nawet nie myśli), 
niestety, także mało o niej się ту- 
Śli i tam, gdzie stanowczą i kon- 
sekwentną naszą ingerencję mogło- 
by uwieńczyć, jeśli nie pełne, to 
przynajmniej znaczne powodzenie. 
Proces wynaradawiania zostałby je- 
li nie powstrzymany zupełnie, to 
w każdym razie znacznie osłabio- 
ny. Napływające do kraju emigran- 
ckie pieniądze są słabą rekompen- 
satą w porównaniu ze stratami, ja- 
kie na tem polu ponosimy. A prze- 
cież przy dobrze zorganizowanej, 
odpowiedniej akcji moglibyśmy o- 
dnosić nawet niepoślednie korzyści 
bądź doraźne, bądź do zrealizowa- 
nia w przyszłości. 

I jeszcze jedno. Polskie wychodź- 
ctwo zarobkowe żyje częstokroć w 
wielkiej nędzy. W straszliwych wa- 
runkach, bezczelnie wyzyskiwane, 

"w nieopisanym trudzie zdobywa 
marny kawałek chleba. Zanim je- 
szcze narodowo zginie, zmarnieje 
fizycznie, spodleje duchowo. Tutaj 
władze Rzplitej Polskiej mają nie- 
słychanie dużo do zrobienia przy 
bardzo szerokich możliwościach, 
albowiem o ile na argumenty na- 
rodowe obcy nam mogą być bar- 
dzo nieczuli, o tyle na żądania 
natury humanitarnej nie mogą zna- 
leść istotnych podstaw do odmowy. 

-_ Niniejszy artykuł poświęcamy 
naszej emigracji we Francji. Dzięki 

bardzo rzeczowemu i źródłowemu 
materjałowi informacyjnemu, jaki 
ostatnio stamtąd otrzymaliśmy, mo- 
żemy te sprawy względnie wyczer- 
pująco omówić. 

Na początek parę ogólnych u- 
wag. Przedewszystkiem zaznaczyć 
należy, że wysokie mniemanie o 
kulturze i grzeczności Francnzów, 
to legenda z czasów _Wersalu. 
Współczesny Francuz, gdy nie ha- 
mują go względy interesu umie być 
brutalnym w całym tego słowa zna- 
czeniu. 

Władze są nielepsze, okropne 
zwłaszcza pod tym względem są 
stosunki w policji, szczególnie jeśli 
chodzi o obchodzenie się z aresz- 
towanymi, których katowanie jest 
na porządku dziennym. Nasza po- 
licja, to ideał kultury i grzeczności 
w porównaniu z francuską. 

Społeczeństwo francuskie wy- 
bitnie materjalistyczne. Utylitaryzm 
wyznaje się tam powszechnie. Gdy 
do szczelnie zapełnionego wagonu 
podziemnej kolei paryskiej „Metro*, 
wejdzie kobieta w podeszłym wie- 
ku, nikt nie wstanie ' aby jej uczy- 
nić miejsce—chyba... cudzoziemiec. 
Natomiast jeśli wejdzie, choćby 
bardzo młoda kobieta z dzieckiem 
zerwą się wszyscy z ławek. Dla- 
czego? Bo dziecko jest w obecnej, 
wyludniającej się Francji stosunko- 
wo rzadkością i cenionem jest „na 
wagę złota”. 

A teraz na temat: „Francuzi a 
my“. Point de reveries messieurs! 
1 tu pospolite mrzonki, nic z tego 
co sobie wyobrażami. Jesteśmy 
najbardziej znienawidzonymii prze- 
śladowanymi ze wszystkich cudzo- 
ziemców, aż do granic interesu o- 
czywiście, albowiem polski „mon- 
sieur le comte* rozrzucający pie- 
niądze i łatwy naogół do „nacią- 
gnięcia", jest ceniony ponad jakie- 
kolwiek swoje zasługi. Niestety (z 
punktu widzenia Francuzów), tych 
„comte'ów* jest bardzo mało,” są 
natomiast setki tysięcy biedaków, 
których obca brutalność i krańco- 
wa nędza niekiedy do różnych, 
często  rozpaczliwych wykroczeń 
popycha. Epiłog: więzienie, sąd, 
gilotyna i wzmianki we wszystkich 
pismach francuskich: „Jeszcze jeden 
polski rzezimieszek*.. czy coś w 
tym rodzaju. 

Jako przyczynek do przyszłej 
historji tej niesłychanej poniewier- 
ki polskiej emigracji zarobkowej 
we Francji przytoczę choćby taką 
kontrolę nad Polakami (specjalnie) 
w paryskiej dzielnicy St. Paul. Po- 
licja chodzi tam po różnych loka- 
lach publicznych, jak restauracje, 
garkuchnie etc. i sprawdza t. zw. 
„karty tożsamości* (ew. polski 
paszport zagraniczny nic nie zna- 
czy). Następnie żąda wyliczenia 
się (zwłaszcza od biedniej ubra- 
nych) z posiadanej kwoty pienię- 
żnej. Jeśli ten ktoś o to zaczepio- 
ny posiada przy sobie 5 franków 
to jego szczęście, jeśli mniej—pier- 
wszy i drugi raz zostanie zanoto- 
wany, za trzecim razem do „ula“! 
i jazda z Francji! „Po drodze do- 
stanie pare razy policyjną pałką w 
głowę, pare razy w bok, „pod 
żebro”, a jeśli zemdleje, to bez 
wielkich ceremonij ocucą i jeszcze 
coś dodadzą. *) 

*) Paryski tygodnik teatralny „Co- 
media“, w którymś ze swoich zeszło- 
rocznych numerów poświęca dłuższy ar- 
tykuł sprawie stosunku władz i społe- 
czeństwa francuskiego do Polaków. Au- 

КОВ ВЕВ W. LB NSS КТ 

Minister Sokal jedzie do Paryża. 
PARYŻ. (Pat.). Obradująca w Paryżu mieszana komisja rozbroje- 

niowa wezwała ministra Sokala celem wyjaśnienia kwestji podniesionej 
przez Polskę przed przygotowawczą komisją rozbrojeniową, a mianowi- 
cie, czy można sobie wyobrazić regjony, które mogłyby wystarczyć sa- 
me sobie w zakresie produktów podstawowych, oraz które posiadałyby 
tak rozwinięte środki komunikacyjne, aby państwa leżące w tych regjo- 
nach mogły w czasie wojny znałeść u siebie lub utrzymać . niezbędne 
dla życia zapasy gospodarcze. Komisja ma wysłuchać ministra Sokala 
21-go b. m. 

Polityka senackiej koalicji Gdańska. 
GDAŃSK, (Pat.). Ogłoszony przed kilku dniami program nowej 

koalicji senackiej 
żywe zainteresowanie. 

wywołuje w prasie tutejszej i w kołach politycznych 
Charakterystyczna strona tego programu jest 

przedewszystkiem to, że ani słowem, się nie wspomina o konieczności 
porzumienia z Polską. aczkolwiek najważniejsze punkty tego programu, 
a mianowicie uregulowanie podziału dochodów celnych i pożyczka dla 
wolnego miasta Gdańska mogą być przeprowadzone tylko za zgodą 
Polski. W sprawie uregulowania dochodów celnych oświadcza w dzisiej- 
szej „Danziger Allgemeine Ztg*, były i zapewne przyszły wice-prezydent 
senatu dr. Ziehm, że układ zawarty w tej sprawie z Polską we wrześniu 
r. b. w Genewie jest dla nacjonalistów gdańskich nie do przyjęcia. Jak 
się zdaje, nacjonalistyczny senat gdański ma nadzieję uregulować tę 
sprawę bez porozumienia z Polską, a raczej nawet w brew Polsce. W 
dalszych punktach programu ujawniają się pewne i to nawet dość zna- 
czne sprzeczności z zaleceniami komitetu finansowego Ligi Narodów. 

Poroniony projekt nacjonalistów 
niemieckich. 

BERLIN. (Pat.) „Berliner Tageblatt“ omawiając projekt ustawy o 
stanie wyjątkowym w Niemczech i o dyktaturze, stwierdza, że cały po- 
mysł zrodził się na tle obaw przed niebezpieczeństwem komuni- 
stycznym. 

Związek czerwonych bojowców frontowych odbył we Wrocławiu 
ćwiczenia, których zadaniem strategicznem było obsadzenie tutejszego 
głównego urzędu pocztowego. 

Wypadek ten wywołał dyskusję na berlińskiej radzie gabinetowej 
i dla przeciwdzialania tej akcji opracowane zostały powyższe projekty. 

Organ demokratyczny jest zdania, że do zwalczania wywrotowych 
tendencyj bolszewickich wystarczy żandarmeria, ustalanie zaś środków 
ogólno-państwowych na skutek czysto lokalnych wypadków nietylko 
nie powstrzyma fali komunistycznej lecz przeciwnie wzmoże ją. 

* 

BERLIN. (Pat.) Ze strony urzędowej ogłaszają komunikat wyja- 
Śniający, że projekt ustawy o stanie wyjątkowym, podany przez „Vossi- 
sche Ztg" jest narazie nie obowiązującem i wstępnem stadjum referatu 
ministerjalnego i nie był dotychczas przedmiotem dyskusji w łonie 
rządu. 

Ks. dr. Seipel szefem rządu austrjack. 
WIEDEŃ, (Pat). Austrjacka rada narodowa odbyła dziś posiedzenie, - 

na którem przewodniczący zakomunikował o dymisji gabinetu dr. Ra- 
mecka. Główna komisja Rady Narod. powierzyła misję utworzenia no- 
wego rządu ks. dr. Seiplowi, który iuż o g. 2 ma przedstawić listę no- 
wego gabinetu. 

Sowiety cofnęły subwencje górnikom 
angielskim. 

LONDYN. (Pat.). „Daily Express* dowiaduje się że Moskwa 
obawiając się skompromitować misję Krasina uprzedzita związek 
górników angielskich, że przestanie on otrzymywać zasiłki, które 
posyłano mu dotychczas. 

Obraz jak widzimy, w niektó- 
rych zwłaszcza swoich szczegółach— 
wprost horendalny, wymaga wszak- 
że niejakiego oświetlenia, które 
jednak zbytnio go nie usprawiedli- 
wi. Po pewńe, niewystarczające 
zresztą wytłomaczenie należy cof- 
nąć się do czasu wojny, kiedy to 
sporo przeróżnych mętów spole- 
cznych, między innemi także iżpol- 
skich znalazło się w Paryżu i stąd 
może część cwej nienawiści się 
wywodzi. Przysłowiowa ignorancja 
francuska w sprawach historji, ge- 
ografji i etnografji Święci tu nie- 
bywałe tryumfy, wytwarzając dob- 
rze jeśli tylko tragikomiczne sytu- 
acje. Nie zdziwiłoby nikogo, gdy- 

tor pisze, iż był świadkiem następującej 
sceny: Policjant aresztuje jakiegoś prze- 
stępcę czy też tylko zwykłego włóczęgę. 
— Coś ty za jeden, pewno Polak? Skąd, 
jesteś? — Z Madrytu — mówi areszto- 
wany. — Ach to oczywiście Polak, no 
chodź łotrze jeden i t.d. Na drugi dzień 
w pismach paryskich znów wzmianka 
„Jeszcze jeden Polak m 

j. w.). 

by różne niestworzone bzdury, na 
wspomniane tematy wychodziły z 
ust policjantów czy kucharek, zda- 
rza się to jednak nawet pp. pro- 
kuratorom francuskim.— „Nieuspra- 
wiedliwia go to—mówi jeden z nich 
oskarżając jakiegoś emigranta Po- 
laka—że on tam, w swoim Kraju, 
nieustannie z nożem w ręku wal- 
cząc o byt z dzikiemi bestjami, 
przyzwyczajony jest do rozlewu 
krwi ludzkiej czy zwierzęcej, ale 
tu w kulturalnym ośrodku... etc! Zda- 
wałoby się, że od człowieka z u- 
niwersyteckim wykształceniem mo- 
żna żądać czegoś więcej niż od 
pierwszej i to wcałe nie lepszej 
kucharki. A 

Na tem kończymy przedstawie - 
nie ogólnego tła stosunków, które 
zamierzyliśmy opisać. W  nastę- 
pnym artykule omówimy warunki 
pracy robotnika polskiego we Fran- 
cji i możliwości jego zarobkowa- 
nia tamże. 

S—n. Kl<ski. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Projekt powołania Komi- 
tetu Obrony Państwa. 
Dziś o godz. 8 rano powraca 

do Warszawy z Krakowa wiceprem- 
jer i kierównik ministerstwa o- 
światy p. Bartel. 

W związku z jego: przyjazdem 
odbędzie się prawdopodobnie albo 
dziś albo w nadchodzący piątek 
posiedzenie Rady Ministrów, któ- 
re między innemi ma się zająć roz- 
patrywaniem projektu rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej 
powołania komitetu obrony pań- 
stwa pod przewodnictwem Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Projekt ten, jak wiadomo, był 
już dyskutowany na poprzednich 
posiedzeniach Rady Ministrów, po- 
czem został odesłany do Rady 
Prawniczej. 

Ostateczna obsada General- 
nego Inspektoratu Sił Zbroj- 

nych. 
Rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej została ustalona 
obsada Generalnego Inspektoratu 
Sił Zbrojnych i inspektorów armii 
w następujący sposób: na inspek- 
torów armji z siedzibą w Warsza- 
wie minister spraw wojskowych 
wyznaczył generałów Żeligowskie- 
go, Rydza-Śmigłego, Romera, Osiń- 
skiego, Rybaka; z siedzibą w To- 
runiu gen. Skierskiego; na Woły- 
niu gen. Farę; we Lwowie gen. Nor- 
wid-Neugebaura. Do prac przy Gen. 
Inspektoracie Sił Zbrojnych w War- 
szawie przydzieleni zostali genera- 
łowie: Orlicz-Dreszer, Dąb-Biernac- 
ki, Rummel, w Wilnie gen. Bur- 
hardt-Bukacki. Pozatem zarówno 
do biura inspekcji jako też do in- 
spektorów armji przydzielono cały 
szereg pułkowników i podpułkow- 
ników sztabowych. 

Zmiany personalne w cen- 
trali ministerstwa spraw 
wewnętrznych i na stano- 

wiskach wojewodów. 
Po powrocie prezes Rady Mi- 

nistrów ma załatwić cały szereg 
spraw personalnych, dotyczących 
Min. Spraw Wewnętrznych. Prze- 
widywane jest, iż dyrektorem de- 
partamentu politycznego zostanie 
mianowany obecny zastępca szefa 
kancelarji cywilnej p. Prezydenta 
dr. Switalski. 

Dotychczasowy dyrektor depar- 
tamentu politycznego M. S. W. p. 
Kirst obejmie stanowisko dyrektora 
departamentu administracyjnego na 
miejsce p. Kozłowskiego, który 
przeniesiony zostanie w stan spo- 
czynku. : 

Dalej przewidywany jest szereg 
zmian na stanowiskach wojewódz- 
kich. Dotychczasowy wojewoda kie- 
lecki p. Manteuffel ma przejść do 
Krakowa. Wicewojewoda w War- 
szawie p. Karski ma objąć woje- 
wództwo w Kielcach. Dotychczaso- 
wy starosta w Będzinie p. Remi- 
szewski ma objąć województwo w 
Lublinie. Przewidywane jest rów- 
nież zmiana na stanowisku wojewo- 
dy stanisławskiego. Wojewoda Da- 
rowski (Kraków), Moskalewski 
(Lublin) oraz de Loges (Stanista- 
wów) mają przejść w stan nie- 
czynny. 

Wreszcie dotychczasowy szef 
kancelarji cywilnej Prezydenta Rze- 
czypospolitej p. Car ma być mia- 
nowany, jak już donosiliśmy, pod- 
sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Spraw wewnętrznych, zaś na jego 
miejsce ma być naznaczony pan 
Zdzięciołowski, obecny radca praw- 
ny w Min. Reform Rolnych. 
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Echa misji Kemmerera. 

Minister skarbu p. Czechowicz 
powołał do życia komisję pod swo- 
jem przewodnictwem, która ma na 
celu przeprowadzenie poszczegój- 
nych studjów nad zleceniami i ra- 
dami prof. Kemmerera i jego misji. 
Powołanie tej komisji jest, jak się 
dowiadujemy, echem konferencji, 
jaka niedawno miała miejsce mię- 
dzy p. Ministrem Czechowiczem a 
posłem amerykańskim w Warszawie 
p. Stetsonem. 

Komisja powyższa ustali prze- 
dewszystkiem sposób i kolejność 
zastosowania poszczególnych wska- 
zówek i rad prof. Kemmerera, W 
skład komisji wchodzą urzędnicy, ' 
przedstawiciele poszczególnych dzia- 
łów administracji państwowej 1 о- 
soby zaproszone. Do kategorji tych 
ostatnich zaproszeni zostali dotych- 
czas prof. Krzyżanowski z Krako- 
wa, wice-prezes Banku Polskiego 
p. Młynarski i pos. Byrka (Piast). 

Min. Czechowicz wysłał do prof. 
Kemmerera w Stan. Zjedn. telegram 
zawiadamiający go o zamierzeniach 
rządu polskiego, związanych z me- 
morjałem misji prof. Kemmerera. 

Dekret o udziale posłów w 
spółkach akcyjnych. 

Dowiadujemy się, iż Prezydent 
Rzeczypospolitej ma w najbliższych 
dniach podpisać dekret z mocą u- 
„stawy, zabraniający posłom i sena- 
torom uczestniczenia w władzach 
tych spółek akcyjnych, w których 
zaangażowany jest kapitał skarbu 
państwa. 

Rozporządzenie będzie zawiera- 
ło cztery artykuły i nosiło nastę- 
pujący tytuł: o uzupełnieniu prze- 
pisów, normujących organizację 
władz spółek akcyjnych. 

Należy dodać, że na czele pos- 
łów i senatorów, których rozpo- 
rządzenie to odsuwa od kontaktu 
z pieniędzmi państwowemi, znaj- 
duje się przedewszystkiem osławio- 
ny pos. Korfanty. 

Preliminarz budżetowy 
r. 1926—27. 

Preliminarz budżetowy na rok 
1926—27 drukowany jest równo- 
cześnie w kilku drukarniach i za- 
wierać będzie około 800stron dru- 
ku. Preliminarz będzie wykończony 
26—27 m. b. Poszczególne jego 
działy zawierać będą obszerne uza- 
sadnienie wydatków oraz załączni- 
ki w postaci tablic statystycznych, 
wykazów etatów osobowych i t. d. 

Sprostowania. 

„We wczorajszych  warszaw- 
skich pismach wieczornych uka- 
zała się notatka, informująca nie- 
prawidłowo o tematach konferencji 
ministra skarbu z prezesem Banku 
Polskiego. Konferencja miała cha- 
rakter poufny i omawiane tematy 
nie miały nic wspolnego ani z ek- 
sportem węglowym, ani ze zmia- 
nami statutu Banku Polskiego. 

Zaznaczyć przytem należy, że 
zmiany statutu zostały już przepro- 
wadzone i ogłoszone w dzienniku 
ustaw. (Pat.) 

Rozsiawane pogłoski o rzeko- 
mem wypuszczeniu na rynek pań- 
stwowy jakichkolwiek bądź bonów 
skarbowych, hipotecznych i t. p. 
są obliczone na szkodę państwa. 

Rząd polski nie tylko nie za- 
mierza pójść na drogę jakiejkol- 
wiek inliacji, lecz przeciwnie przy- 
stępuje do wycofania nadmiernej 
ilości biletów zdawkowych wypusz- 
czonych przed majem. (Pat). 

zn, II ISI S 

— „ВМгаз|а“. 
W rozstroju psychicznym jaki 

zapanował w duszy rosyjskiej po 
przewrocie bolszewickim, nie było 
na razie miejsca na żadne koncep- 
„cje filozoficzne. Inteligencja rady- 
kalna szukała zbawienia w zewnętrz* 
nych możliwościach, militarnych 
przeważnie, ale te, kolejno zawo- 
dziły. Wtedy to, niektóre umysły 
mistyczne, znalazły po miesiącach 
poszukiwań pewne leki na cierpie- 
nia i wytłumaczenie zdarzeń, które 
wstrząsnęły Rosją do posad. Zbu- 
dowano mianowicie teorję eurazja- 
nizmu Rosji, piętnując ten odłam 

- inteligencji rosyjskiej, która hołdo- 
wała teorjom Zachodniej Europy i 
skłaniała się do przyjęcia cywiliza- 
cji zachodniej. 

„Eurazyjczycy* wśród których 
N. Trubecki i Piotr Sawickij wraz 
z Nikołajem Berdiajewem i L. Buł- 
hakowem odznaczyli się jako przy- 
wódcy ruchu, głosili, że ojczyzną 
ich nie jest ani Europa, ani Azja, 
lecz pod każdym względem odręb- 

na, inna kraina: „Eurazja* i że 
błędem kardynalnym, który spro- 
wadził upadek caratu i Rosji była 
chęć przystosowania umysłowości 
europejskiej, i wszystkiego co za 

sobą pociąga, środowisku zupełnie 

wrogiemu kategorjom myšlowymži 
systemom życia zachodu, 

Postawiwszy tę teorję, Eurazyj- 
czycy postanowili znaleźć środki 
zaradcze przeciw złu, które się już 
stało. Uznali, że wyczerpujące stu- 
dja nad historją Rosji, odrzucanie 
wszelkiego racjonalizmu i przysto- 
sowanie się inteligencji do misty” 
cyzmu ludowego, będzie tą podsta” 
wą odbudowy narodowego gma- 
chu. Kultura rosyjska, korzeniami 
swemi sięga nietylko głębin rodzin- 
nej ziemi, ale dawniejszych i dal- 
szych krain, tych, które były ko- 
lebką wierzeń religijnych najdaw- 
niej zorganizowanych i z: których 
wyszedł chrystjanizm: Egipt, Azja 
Mniejsza, Grecja. Z Tebaidy, Moni 
Athosu i innych miejsc świętych, 
przyjęła Rosja ideę królestwa bo- 
żego i jego konsekwencji: władza 
boska zastępująca władzę ludzką i 
braterstwo ludzi, kształtujące się w 
łonie powszechnego kościoła. 

Teorja ta, przechowywana w 
efzaltowanych duszach cudotwór- 
ców swiętych Sergjusza, Cyryla z 
Biełoziero, Serafina z Sarowa 
przeniknęła w umysł i serce inte- 
ligentów rosyjskich, Tołstoj, Dosto- 
jewski, Mereżkowski, Gogol, Sa- 
marin, są jej wyznawcami i herol- 
dami. Przenikała też do duszy naj- 
prostszego mużyka, mimo zapory 
kościoła państwowego, w którym 

dziedziczac tradycje carów Bizan- 
cjum i Chanów mongolskich, głowa 
kościoła, car-patryarcha, jednoczył 
w sobie władzę świecką i duchowną, 
doczesność i wieczność, skończo= 
ność i nieskończoność. 

Była to teokracja, usymbolizo- 
wana dwugłowym orłem. Ale jedna 
z głów pożarła niebawem drugą i 
cała Rosja stała się państwem czy- 
sto świeckim, przypisującym sobie 
niesłusznie prawa, w dziedzinie rze- 
czy wiecznych. To się stało Pań- 
stwa i Rosji zgubą, gdyż masy lu- 
dowe nie mogły już widzieć spra- 
wy boskiej w autokratycznych rzą- 
dach, utrzymywanych za pomocą 
stałego teroru, z natchnieniem Du- 
cha Świętego i pomazaniem bożym 
nie mającym nic wspólnego. Nale- 
ży więc stwierdzić, że przewrót ro- 
syjski dokonał się nie tylko i nie 
głównie z powodów ekonomicz- 
nych i społecznych. Boska kon- 
cepcja cara, zbladła i znikła pośród 
mundurów policyjnych i inna, mi- 
styczna wiara w konieczność no- 
wego odrodzenia przez krew, przez 
powrót do pierwotnego stanu lu- 
dów ruskich, podległych władzy 
obcej, przez zaczajenie się duszy 
rosyjskiej w  głębiach życia |we- 
wnętrznego, zapanowała wszech- 
władnie od Uralu do Morza Bia- 
łego. 

Według Eurazyjczyków, którzy 

wierzą niezłomnie w odrodzenie 
Rosji przez mistyczną siłę ludu ro- 
syjskiego, ten lud, gdy się ocknie, 
ustanowi inne formy Państwa, o- 
parte nie na gwałcie i prawach na- 
rzuconych siłą, ale na sumieniu re- 
ligijnem ludu, na jego woli ogólne- 
go braterstwa i wolności. 

Czy utopia ta, niejednokrotnie 
służąca za ucieczkę myślicielom, 
nie mogącym pogodzić swych po- 
glądów na ludzkość z postępkami 
tej ludzkości, czy ta chimera Eura- 
zyjczyków, ma jakieś: szanse powo- 
dzenia nad tem byłoby bezcelowem 
się zastanawiać, 

Wiemy dobrze, że żadna z uto- 
pij komunistycznych, a Eurazja jest 
formą nie krwawego komunizmu, 
w zastosowaniu nie zdołała się u- 
trzymać, gdyż w swych podstawo- 
wych zasadach zbyt jest sprzeczną 
z naturą ludzką. Ani kolonje (New 
Lamarck, New Harmony) Ovena, 
ani gminy mistyczne St. Simona, 
ani najracjonalniejsze z nich falan- 
stery Fouriera, przypominające po- 
prostu dawne zrzeszenia zakonne), 
nie zdołały oprzeć się naciskowi 
życia współczesnego. 

Nie o wiele zdołały zmienić 
stosunki społeczne anarchistyczne 
teorje Proudhona, z jego efektow- 
nym okrzykiem „własność to kra- 
dzież*, ani zasada Marxa i Lasalla, 
przypisujących  wszystką władzę 

Państwu i znoszącymK(teoretycznie) 
władzę kapitału. ! 

Rosja jest pierwszym państwem 
na Świecie, które w takiej rozcią- 
głości i na taką skalę zastosowała 
eksperyment socjalny, zawarty do- 
tąd w księgach utopistów. 

Widzimy jak prędko i ile się 
musiała z tej drogi cofnąć, ile po 
tylu cierpieniach zrobić ustępstw 
na rzecz znienawidzonego reżimu 
burżuazyjnego. To, co zostało naj- 
ważniejszą Rosji zdobyczą: zmecha- 
nizowanie życia i zniszczenie po- 
czucia religijności, jest próbą ma- 
terjalistycznego bytowania, zdawa- 
łoby się pozornie zupełnie udanego, 
niemniej, w kulcie dla Lenina, na- 
wet w formach czci oddawanej 
twórcy bolszewizmu, tkwi pierwia- 
stek religijny, z którego może so- 
bie bojownicy przeciw wszelkim 
wierzeniom nie zdają sprawy. 

Wracając do  Eurazyjczyków, 
pragną oni dowieść całemu światu, 
że straszliwy wstrząs, jakiemu ule- 
gły wszystkie narody, biorące czyn- 
nie czy jako widzowie, udział w 
Wielkiej Wojnie, nie mógł się zli- 
kwidować za pomocą pisanych 
traktatów i konferencyj. Zbyt dużo 
krwi się przelało, zbyt długo zabi- 
jali ludzie bliźnich swoich, by ten 
stan psychiczny, trwający lat kilka, 
stan już oddawna obcy cywilizacji 
XX wieku nie uczynił w umysło- 

wości mas ludowych nawrotu do 
epok, kiedy rabunek, gwałt, siła 
pięści, podstęp, mord, słowem 
wszystko co współczesna cywiliza- 
cja i moralność potępiła, znalazło 
swe uzasadnienie, pochwałę i ko- 
nieczność bytu. Odzwyczaić się od Kau, 
tych sposobów, stłumić te instynkty 
drzemiące głęboko w zwierzęcej 
naturze człowieka, obudzone naj- 
gwałtowniej, do codziennego nie- 
mal użytku, nie jest sprawą kilku 
lat. Pchnięta w tym kierunku ludz- 
kość, nie prędko wytrzeźwieje z 
oparów krwi. Co więcej, kapitalne 
przewroty jakie się stały w Euro- 
pie, jako rezultat wojny, ciągłe 
niesnaski narodów i rządów, szu- 
kanie nowych form porządku, czy 
to w zmianie formy rządów zupeł- 
niej, czy to w 'dyktaturach, poczu- 
cie, że nie przeżyła się cywilizacja 
nasza, a nie dojrzała nowa, wzra- 
stające zastosowanie teorji H. Spen- 
cera o prawie ignorowania Państwa, 
wszystko to zdaje się świadczyć, że 
narody „powojenne*, czyli te, co 
najdotkliwiej przez ogień walk prze- 
szły, formuły swego istnienia na 
dalszą metę dotąd nie znalazły. 
Według rosyjskich  patryjotów 

grupujących się pod nazwą Eurazji, 
zbawienie przyjść musi ze Wscho- 
du. Ex Oriente lux, jest starą re- 
ceptą łudzącą ludy. Eurazyjczycy 
przedstawiają Rosję jako. krwawą     
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Žycie gospodarcze. 
Kasa Oszczędnościowa. 

Przed wojną z inicjatywy rządu 
rosyjskiego powstały na wsi i w 
mieście Kasy pod nazwą Gosudar” 
stwiennaja Zbieregatelnaja Kassa. 
Ludzie, bardzo nawet niezamożni 
składali do niej swe oszczędności, 
gdyż wkłady zaczynały się od 20 
kopiejek. Z tych pieniędzy zgroma- 
dziły się summy niemałe, gdyż 
wobec stałości waluty, zaufanie by- 
ło ogólne. Ale rezultatem tego by- 
ło, że w r. 1914 z ziem Rzeczypo- 
spolitej wywiozły urzędy rosyjskie 
ckoło 2 i pół miljardów złotych, 
z których przewaźna summa przy- 
pada na te właśnie groszowe wkla- 
dy proletarjackie. 

W pertraktacjach z obecną Ro- 
sją, odnośnie do długów carskiego 
rządu, sowiety zaznaczyły, iż uwa- 
żając terytorjum Wileńszczyzny za 
„okupowane* przez Polskę zalat- 
wienia rachunków i zwrotów na 
tym terenie nie uznają inaczej jak 
przez rząd Kowieński. To samo 
miało, jak wiemy miejsce z dzwo- 
nami kościelnemi i zabytkami wy- 
wiezionemi: z Wileńszczyzny. 

W poszczególnych wypadkach, 
o których wiemy, ludzie energicz- 
niejsi potrafili nietylko ocalić swe 
książeczki oszczędnościowe, ale 

KRONIKA KRAJOWA. 

Biłans handlowy we 
wrześniu. 

Na zasadzie zestawienia Głów- 
nego Urzędu Statystycznego eks- 
port w miesiącu wrześniu wyniósł 
199.363,000, import 148.373,000. 
Nadwyżka eksportu nad importem 
wyniosła zatem 50.990,000 zł. 

Miesiąc wrzesień jest 13 miesią- 
cem aktywnego bilansu handlo- 
wego. 

Zjazd oszczędnościowych 
przedstawicieli instytucyj. 

Dnia 31 b. m. odbędzie się w 
Warszawie Zjazd przedstawicieli in- 
stytucji oszczędnościowych. Dotych- 
czas na zjazd zgłoszono następują- 
ce referaty: 1) zagadnienie nieznisz- 
czalności wkładów, 2) o metodach 
krzewienia oszczędności, 3) cele in- 
stytucyj oszczędnościowych, 4) ko- 
nieczność ustawowego zabezpiecze- 
nia nienaruszalności wkładów o- 
szczędność, 5) Kasy Stefczyka. 

Zjazd ten wzbudził duże zainte- 
resowanie, czego dowodem jest 
zgłoszony do tej pory liczny u- 
dział delegatów prowincjonalnych 
instytucyj oszczędnościowych i cie- 
kawe referaty, które zostaną na 
zjeździe wygłoszone. Na prowincji 
powstają ponadto lokalne komitety 
celem urządzenia w tych okręgach 
„Dnia Oszczędności*. 

Poza omówieniem aktualnym 
zagadnień z dziedziny oszczędności, 
zjazd będzie miał za zadanie po- 
wołanie do życia ogólnokrajowej 
reprezentacji instytucyj oszczędno- 
ściowych. 

Zaproszenie na zjazd wysyła 
komitet „Dnia Oszczędności", któ 
ry prosi instytucje, któreby nie o- 
trzymały ich na czas o bezpośred- 
nie zwrócenie się do tego komite- 
tu, mieszczącego się w Warszawie 
w P. K. O. przy ul. Jasnej Nr. 9. 

Zmniejszenie się bezrobocia. 

Według danych Państwowych 
Urzędów Pośrednictwa Pracy ostat- 

ofiarę poszukiwań i tęsknot ludz- 
kości, zbłąkanej na manowcach 
materjalizmu, naród rosyjski jako 
pielgrzyma dążącego do absolutu 
prawdy religijnej i społecznej, wśród 
cierpień i mąk bez nazwy, w po- 
cie czoła budującego nowe jutro, 
po przez błędy i krwawe próby o- 
becnych jej proroków. 

Są przekonani, że przyjść tam 
musi odrodzenie ludzkości w du- 
chu chrystjanizmu pierwszych epok 
gmin religijnych, czyli poniekąd 
nawrót do pierwotnych form rzą- 
dów w narodzie rosyjskim. I zda- 
niem tych mistyków rosyjskich 
których poprzednikiem był Dosto- 
jewski, Sołowjew i Mereżkowski, 
wierzących w zbawianie ludów jed- 
nych przez drugich, za pomocą mi- 
stycznego braterstwa w duchu mi- 
łości Chrystusowej, cała zmaterjali- 
zowana Europa za ideał mająca 
dobrobyt życia codziennego, do- 
czesnego Europa ta „zgniła* oczy- 
wiście przez mistycyzm „Świeżego* 
rosyjskiego zbawiona będzie. Nie 
możemy zatrzymywać się dłużej 
nad racjonalnością tych  teoryj; 
brzmią w nich ciekawe echa na- 
szych emigracyjnych pocieszań się 
w przypisywaniu Polsce analogicz- 
nej roli: Chrystusa narodów wed- 
ług naszej emigracji, cierpiącego 
jednak nie jedynie za mistyczną 
niewolę ducha, lecz również i głów- 

zdobyć zarejestrowanie swych ka- 
pitałów przez urzędy bolszewickie 
w 1918 roku za pobytu Rosjan w 
Wilnie. Takich rejestracji jest bar- 
dzo mało, na mocy takowych, 
zwacano się do rządu sowieckiego 
prywatnie, przedstawiając Świadec” 
twa, zatwierdzone przez władze li- 
tewskie i na to otrzymano odpo- 
wiedź, że istotnie, uznaje się tego 
rodzaju długi, ale mogą być zwró- 
cone tylko rządowi litewskiemu, 
jako uznanemu przez Sowiety za 
gospodarza Wileńszczyzny. 

Podobne postanowienie kwe- 
stji ekonomicznej na wyłącznie po- 
litycznej płaszczyźnie, stawia krzyw- 
dę przedzwszystkiem tej klasie lu- 
dzi, którą wrzekomo Sowiety mają 
w największem poważaniu, bowiem 
oszczędności dawnych Kas Oszcz. 
rosyjskich składały się z  gro- 
szy ludu pracującego. Sądzmy 
więc że odzyskanie tych sum 
powinno być jednym z najważniej- 
szych punktów obrad polsko -rosyj- 
skich, a w domaganiu się zwrotu 
tych kapitałów, fakt, iż nie są to 
bynajmniej pieniądze burżuazji, ale 
ludu pracującego, powinien być 
silnym argumentem. w 

nie tygodniowe sprawozdania z 
rynku pracy za czas od 2 do 9 b. 
m. wykazują ogólną przybliżoną 
liczbę 206 629 bezrobotnych. W po- 
równaniu z ostatnim tygodniem 
bezrobocie zmniejszyło się o 4.599 
osób. 

Zmniejszenie ilości bezrobot- 
nych nastąpiło w grupach: górni- 
czej (o 948 osób), hutniczej (o 259), 
budowlanej (o 752), włókienniczej 
(o 1588), metalowej (o 440). 

Największe zmniejszenie ilości 
bezrobotnych przypada na teren 
P. U. P. P.: woj. Sląskie, Sosno- 
wiec, Łódź i Kalisz. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
19-X r. b 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 9,00 9,02 8,93 
II. Dewizy 

Londyn 43,76 43,87 43,65 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 26,75 26,51 26,39 
Praga 26,72 . 26,78 _ 26,66 
Genewa 174,32 174,76 173,89 
Rzym 38,62 38,72 38,53 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,30 
Bank Polski 19,00-—80,50—79,75 
Związek spółek zarobk. 5,50: 
Lilpop 17,50—16,75 
Modrzejów 3,30—3,25 
Ostrowiec 1,00—6,85—6,95 
Rudzki 1,10 
Starachowice 1,83—1,76 
Borkowski 1,35 
Zyrardów 11,50—11,25 
Jabłkowscy — 
Cegielski — 

  

„UNIVERSAL“ 
Ul. WIELKA 21. 

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

  

      

Wstępujcie do L. O. P. P. 

  

nie, za realną wolność polityczną. 
Nie mogąc się w przeciętnym szki- 
cu zagłębiać w  roztrząsania ile i 
w tych teorjach jest politycznych 
tęsknot do ancien regime'u, zazna- 
czyć musimy krótko, iż nie wyda- 
je się, by na Zachodzie można by- 
ło operować tą samą bronią, wy- 
stawiać w wałce te same, co na 
Wschodzie wartości. 

Radykalne różnice pomiędzy 
psychiką ludu rosyjskiego, a dąże- 
niami, instynktem i mentalnością 
ludów reszty Europy, stawiają 
między niemi mur nie do prze- 
bycia. ; 

Wszelkie formuły, wszelkie has- 
ła z tamtąd, choćby najbardziej po- 
nętne, przetłumaczone na języki 
zachodnie, brzmią zgoła inaczej. 

Już rozsiani po całym świecie 
agenci bolszewiccy mogli się o 
tem przekonać, Hel, Romer. 

Sprostowanie. W odcinku niedziel- 
nym należy poprawić następujące „Waž- 
niejsze błędy korekty: w 3 szpalcie za- 
miast: za małemi wyjątkami — powinno 
być: z małemi i t. d, zamiast: wywo- 
dy — powody, w 4 szpalcie przekręco- 
no zupełnie wyraz: obserwacji życia 
czynnego i t. d., zamiast onym czyt, 
owym, w 6 szpalcie zamiast: poczytna, 
powinno być powyższa. 

  

К оК лв R М Тв КТ 

Czyžby kapitulacja? 
LONDYN. (Pat.). „Daily News“ podaje z Helsingforsu, že Sowie- 

ty przygotowjają propozycje, przewidujące wyrzeczenie się ze strony 
Rosji polityki agresji i propagandy oraz sprawę długów. Sowlety noszą 
się podobno z myślą odbycia z zainteresowanemi w tej sprawie kraja- 
mi konferencji na terytorjum neutralnem. Wreszcie, jak podaje „Daily 
News" Sowiety mają się wyrzec wszelkich. zadań dotyczących Bessarabji. 

  

Konkordat Niemiec z Watykanem. 

BERLIN. (Pat.) Według donie- 
sień jednej z tutejszych agencyj 

„rząd niemiecki od dłuższego czasu 
skłanin się do zawarcia z Watyka- 
nem konkordatu, który objąłby 
wszystkie kraje Rzeszy i odnosiłby 
się wyłącznie do, spraw religijnych 
z pominięciem kwestji szkolnych. 

„Berliner Tageblatt* na podsta- 
wie własnych informacyj potwier- 
dza tę wiadomość w odniesieniu 
do rządu pruskiego, który jak po- 
daje dziennik zamierzą w najbliż- 
szym czasie nawiązać w tej spra- 
wie bezpośrednie rokowania z Rzy- 
mem. 

BERLIN. (Pat.) „Der Tag* twier- 
dzi, iż jako jeden z punktów zbli- 
żenia francusko-niemieckiego wy- 
sunięto na konferencji w  Thoiry 
również żądanie, aby Niemcy roz- 
wiązały ostatecznie liczne organi- 
zacje bojówek. Wyjątek będzie sta- 
nowić, zdaniem pisma nacjonalis- 
tycznego, jedynie organizacja Reich- 
hannoru i der  Jungdcutschon- 
Orden. 

Konferencje imperjum brytyj- 
skiego. 

LONDYN. (Pat.). W dniu dzi- 
siejszym rozpoczęła obrady konfe- 
rencją imperjum brytyjskiego, w 
której biorą udział najwybitniejsi 
członkowie wszystkich gabinetów 
imperjum. 

Obrady potrwają 4 — 5 tygod- 
ni. Zrana członkowie konferencji 
obecni byli na uroczystości odsło- 
nięcia przez ks. Walji w opactwie 
Westmisterskiem tablicy poświęco= 
nej pamięci miljona żołnierzy i 
oficerów imperjum _ brytyjskiego, 
którzy zginęli w czasie wojny świa” 
towej. 

Dzisiejsze posiedzenie konferen- 
cji wypełniają głównie uroczyste 
przemówienia. Wieczorem odbędzie 
się bankiet. Chamberlain wygłosi 
wielką mowę na temat polityki za” 
granicznej prawdopodobnie w dniu 
jutrzejszym, 

Poincare żąda zaufania. 

PARYŻ, (Pat.). „Echo de Paris* 
dowiaduje się, że Poincare w po- 
rozumieniu z całym gabinetem 
zdecydowany jest postawić kwestję 
zaufania w celu uzyskania pierw- 
szeństwa w dyskusji nad budżetem, 
który winien być uchwalony przed 
nowym rokiem. 

Amnestja na Węgrach. 

BUDAPESZT. (Pat.). Pisma do- 
noszą, że w kuluarach Zgromadze- 
nia Narodowego omawiano dziś 
plan ogólnej amnestji politycznej, 
w szczególności zaś sprawę amne- 
stji osób, skazanych w procesie o 
fałszerstwo franków. 

Plebiscyt w sprawie zakazu 
picia alkoholu. 

OALO. (Pat.). Podczas  plebis= 
cytu urządzonego w sprawie zaka- 
zu picia alkoholu oddano wczoraj 
do godz. 11-ej w nocy 114.847 gło« 
sów za zakazem oraz 82.087 gło” 
sów przeciwko zakazowi. 

Z ZAGRANICY. | 

  

Ukraincy w czasie swięta woj- 
skowego w Paryżu. 

PARYŻ, (Pat.). Z okazji doro- 
cznego Święta wojskowego obecni 
w Paryżu byli żołnierze wojska u- 
kraińskiego urządzili nabożeństwo 
żałobne za dusze poległych w czasie 
wojny ukraińców, poczem złożyli 
wieniec na mogile Petlury. 

Umizgi litewsko - niemieckie. 

GRINIUS, (Pat). Vossische Ztg. 
donosi, iž nowy posel niemiecki 
Meratha przyjęty został wczoraj 
przez prezydenta Litwy dr. Grini- 
usa, przyczem w przemówieniach 
podkreślono trwałość przyjaźni 
niemiecko-litewskiej. Prasa litewska 
wita entuzjastycznie nowego posła 
niemieckiego. 

Pożyczka sowiecka w Anglji. 

LONDYN. (Pat.) Po pierwszej 
rozmowie z Chamberlainem Krasin 
rozpoczął rokowania w Czycie w 
sprawie pożyczki dla Rosji. Skoro 
rokowania  przybiorą konkretne 
kształty wówczas mają być konty- 
nuowane rozmowy polityczne Fo- 
reingn Office, aby przez porozu- 
mienie polityczne stworzyć warun- 
ki konieczne do przeprowadzenia 
projektowanej pożyczki. 

Warunki rządu angielskiego co 
do zgody na pożyczkę rosyjską 
idą głównie w tym kierunku, aby 
Sowiety oświadczyły, że suma u- 
zyskana z pożyczki będzie użyta 
tylko w Anglji i tylko do celów, 
które zaakceptuje rząd angielski. 
Krasin obiecał również uznać dłu- 
gi rosyjskie o ile Anglja zgodzi 
się na redukcję sumy ogólnej i o 
ile plan pożyczki dojdzie do skutku. 

Udaremnienie zamachu. 

TOKIO. (Pat). Policja areszto- 
wała tu wczoraj młodego włóczę- 
gę, przy którym znaleziono sztylet 
oraz list adresowany do premjera 
Wakatsuki, żądający od niego po- 
dania się do dymisji. 

"Aresztowany młodzieniec ze- 
znał, że szukał sposobności dla 
wręczenia listu premjerowi, którego 
miał zasztyletować o ileby odmó- 
wił spełnienia zawartego w liście 
żądania. 

Międzynarodowe zrzeszenie 
urzędników. 

BERN. (Pat.) W dniu 29—30 
października odbędzie się w Bernie 
kongres mający na celu założenie 
międzynarodowego zrzeszenia u- 
rzędników, którego głównem zada- 
niem będzie stworzenie podstaw 
wspólnej pracy w kierunku możli- 
wie szybkiego doprowadzenia do 
życzliwego traktowania urzędników- 
obywateli jednego kraju, przez kraj 
drugi wówczas gdy są zajęci na 
jego terytorjum. 

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

Kobieta-Iekarz 

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

Telefon Nr. 277, 
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Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 19-go października 

W hurcie. 

  

tri: w w . w Wilnie | Motodecznie Landwarowie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 35 nie notow. 
Owies 31 29—30 o 

Jęczmień browarowy 35 31.25 
w na kaszę 34 nie notow. 

Mąka pszenna am. 1 kg: 1.00 я 
Len 16 klg. stoma Iniana 2.50 # > 

> Len oczyszczony ” 
Oleje: Iniany za 1 kg. 2.70 я = 

Pokost „ 2.80 * 
Makuchy Iniane 0.42 * 

EB 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 1.05 1.00 o 
» Žytnia 50 proc. 50—55 48 
» _ Tazowa 33—35 nie notow. 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.80—2.00 1.15 za kg. =, 
` cielęcina 1.50—1.60 115 

baranina 1.20—1.50 1.00 
_ wieprzowina | 1.90—2.20 2.20 3 Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00 3.50 

smalec wieprzowy 4.80 4.00 Nabiał: masło niesolone 5.80—6.40 4.50—5.00 E 
solone 4.00—5.00 nie notow. 

śmietana 1.60—2.30 1.50 
twaróg 0.60—0.80 nie notow. ° 
Jaja za 10 sztuk 1.80—2.00 1.40—1.50 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.30—0.50 0.40 gruszki 0.80 nie notow. 1 Śliwki % 
Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg. „ chrom za stopę й я 

gemza , -       
Ceny na gietdzie warszawskiej : 

Żyto 100 kgl. . . 
Owies . 
== browar. 

35 — 36 
29 
35 

Jęczmień na kaszę 31 

Koncerty Wileńskiego Towarzystwa 
Filtarmonicznego. 

IV Poranek w „Lutni”. 

Niedzielny koncert fpołudniowy 
urządzony staraniem Filharmonii 
Wileńskiej—poświęcono twórczości 
Edwarda Griega. Postać tego Nor- 
wega była swego czasu może tak 
popularną jak niesamowita postać 
Henryka Ibsena—co zwłaszcza przez 
wspólnego Peer Gynta szczególniej 
dawało się odczuć. Grieg u schył- 
ku XIX a i na początku XX w. 
zyskał bodajże jako kompozytor 
zupełnie wyjątkowa popularność. 
Dzięki pewnej bądź co bądź odwa- 
dze, która pozwoliła mu zejść na- 
prawdę do ludu i wydobyć stamtąd 
chociaż w szczupłym zakresie—pe- 
wńe właściwości charakterystyczne, 
(zwłaszcza w dziedzinie dysonansu 
odbiło się to najsilniej) — stanowi 
Grieg bezsprzecznie jedną z wybi- 
tniejszych indywidualności artysty- 
cznych końca XIX w. 

* Zainteresowania nie przestał bu- 
dzić do dziś dnia i to w najniższych 
warstwach publiczności. Trzeba 
przyznać, że publiczność w tym 
wypadku ma doskonały instynkt 
wyczuwania pewnych rzeczy. Grieg 
pomimo ogrania i osłuchania, po- 
mimo nowych prądów i kierun- 
ków, które dawno przeszły do po- 
rządku dziennego nad „dyssonan- 
sami" piewcy fjordów—posiada pe- 
wien odrębny urok. Niezawodnie 
muzyka Griega—zrodzona w czy- 
stym i prawdziwym idealizmie jest 
dobrą i wartą posłuchania. 

Program poranku obejmował 
utwory wyłącznie pisane na or- 
kiestrę symfoniczną. A więc piękna 
uwertura. Jesień, dwie elegje, marsz 
z Sigurda i przeciętne obie Suity 
z Peer Gynta. Wykonanie pod dyrek- 
cją p. Wyleżyńskiego obfitowało 
w ciekawe szczegóły—a zwłaszcza 
druga część programu wypadła 
wręcz doskonale. Miękkość kwar- 
tetu smyczkowego była dostateczną, 
by pokonać obie rzewne elegje. 
Nasza orkiestra—sądzimy dołoży 
w dalszym ciągu usilnej pracy—by 
dojść doprawdy do wymarzonego 
przez ideowych członków orkie- 
stry—poziomu artystycznego. Tego 
się spodziewamy. Dr. Sz. 

———>—>—>———— 77-54. 

Czyžby mord na tle poli- 
tycznem? 

Dzisna. 
W powiecie dziśnieńskim kroni- 

ka policyjna zanotowała wypadek 
ohydnego morderstwa popełnione- 
go podobno na tle politycznem. 

Wypadek ten miał miejsce w 
gminie tumiłowickiej. Ofiarą padł 
członek jednego z tamtejszych no- 
wopowstałych „hurtków”  białoru- 
skich Nikodem Iwaszkiewicz, będąc 
w podstępny sposób zamordowany 
przez prezesa tegoż „hurtka* An- 
drzeja Judzionka*, 

Judzionok i najbliższy jego 
wspólnik Benjamin  Korniłowicz 
zbiegli—kierując się w stronę gra- 
nicy sowieckiej. 

Straszny ten wypadek — wywo- 
łał w całej okolicy niezwykle przy- 
gnębiające wrażenie. 

3 

Z SAŁI ODCZYTOWEJ.. 

Wybór zawodu. 
Pod tym tytułem wygłosił pre- 

lekcję dn. 17 b..m. w Sali Śnia- 
deckich Prof. D-r. K. Rogoyski dy- 
rektor studjum rolniczego naszego 
Uniwersytetu. 

Na wstępie podał prelegent pa- 
rę cyfr orjentacyjnych. W Warsza- 
wie kończy rocznie medycynę oko- 
ło 200 medyków, w Polsce 500. 
Wolnych miejsc dla lekarzy prawie 
że niema. Prawo rocznie kończy 
w Warszawie około 350, w Polsce 
800 prawników. Cała Polska jest 
zapełniona prawnikami, poza Kre- 
sami Wschodn., ale tu grasują roz- 
maici pokątni doradcy jak również 
i znachory, felczerzy etc. Więc co 
mają robić ci ludzie i od czego w 
takich warunkach zależy wybór za- 
wodu? 

Powinniśmy się orjentować wed- 
ług osób, ich zdolności upodobań 
oraz według zapotrzebowania  fa- 
chowców w danym zawodzie. Od- 
nośnie do ostatniego warunku to 
rolnictwo, handel i przemysł po- 
trzebują u nas dużo sił fąchowych. 

Prelegent który sam jest rolni- 
kiem przytoczył parę cyfr z dzie- 
dziny meljoracji rolnej, które same 
za siebie mówią. Polska kraj naw- 
skróś rolniczy, zatrudniająca w tej 
dziedzinie 75 proc. sił roboczych, 
posiada 50 proc. bagien i nieużyt- 
ków. Inne kraje, jak Francja daw- 
no nawodniły i odwodniły swe zie- 
mie, Czechy kończą w szalonem 
tempie, a my dopiero wzięliśmy 
się do pracy. Przed paru laty mel- 
jorowaliśmy 1000 ha rocznie, obec- 
nie według planów 50.000 ha. Aby 
Polskę uporządkować w 80 latach 
trzeba rocznie meljorować 200,000 
ha. Długość rzek wynosi wynosi 
16.000 km. a trzeba uregulować 
11.000 km., 750 ha rocznie regu- 
lować aby w 80 latach rzeki były 
uporządkowane. 

W tem tempie pracując znalaz- 
łoby zajęcie 500 inżynierów  rocz- 
nie—gdy w tej chwili jest 75 inż. 
meljorc. Techników meljorac. po- 
trzeba 800, obecnie mamy 30—40, 
dozorców 1000 jest 100, układaczy 
dren 2000—jest 200, robotników 
meljorac. 20—40.000 a jest 2—3 
tysięcy obecnie. | trudno pomyś- 
leć, że robota stoi z powodu braku 
sił roboczych mimo bezrobocia. * 

Poznać dokładnie samego sie- 
bie swe zdolności i upodobania 
nie jest rzeczą łatwą. Z pomocą 
przychodzą specjalne Instytuty psy- 
chofizyczne, które na podstawie 
obserwacyj i doświadczeń według 
pewnych szematów wskazują za- 
wód, który jest najodpowiedniejszy 
dla danego osobnika. Zagranicą 
mamy bardzo wiele takich Instytu- 
tów, które umieszczają odpowied- 
nich ludzi na właściwych miejscach. 
U nas jedyny Instytut Psychofi- 
zyczny znajduje się w Warszawie. 

Na zakończenie prof. Rogoyski 
przytoczył słowa rektora Kremera 
„Największą karjerę ci zrobią któ- “ 
rzy O niej nie myślą*. Odczytu z | 
wielkiem zainteresowaniem słucha= 
ło wiele osób, głównie młodzież 
dorastająca, ARCE 
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URZĘDOWA 

— Zmiana granic gmin w 
powiatach. W związku ze zmia- 
nami granic powiatów województwa 
Wileńskiego (utworzenie powiatu 
Mołodeczańskiego, przyłączenie do 
pow. Wil. Trockiego dwuch gmin 
pow. Lidzkiego i t. d.) aktualną 
stała się sprawa zmiany granic 
gmin, względnie skasowanie gmin 
małych które nie mają możności 
Pea racjonalnej gospo- 
arki. 

Wojewoda Wileński wydał okól- 
nik, w którym podaje poszczegól- 
nym starostom motywy, jakimi się 
powinni kierować przy terytorjal- 
nej reorganizacji gmin. 

Otóż gminy zbyt małe jak 
Łyngmiany, Janiszki, Jasiewo, Za- * 
nowcze, Czerniewicze będą skaso- 
wane, względnie granice ich kosz- 
tem innych zostaną rozszerzone 
tak, by mogły one być gospodar- 
czo samowystarczalnemi. 

Ponadto gminy nadmiernie duże 
jak Postawy, Worniany, Miadzioł i 
Polany, które z powodu swych 
zbyt dużych przestrzeni nie mogą 
być celowo administrowane zosta- 
ną podzielone. 

Na terenie znowu niektórych 
gmin znajdujące się t. zw. wyspy 
należące do innych gmin zostaną 
włączone do gmin z któremi są 
organicznie i terytorjalnie zwią- 
zane. (z) 

i MIEJSKA. 

— Plan przemeldowania sit 
na dzień 20.X r. b.—Komisarjat I, 
Straszuna Nr. 2 (Zawalna 34) Stra- 
szuna Nr. 4, 6 i 8. Straszuna Nr. 10 i 12. (Św. Mikołaja 11) Mikoła- 
ja Nr. 13 (Straszuna 14) Mikołaja 
NES; 7.40. > 

Komisarjat II. Tyzenhauzowska 
Nr. 18. (Szkaplerna 55), Tyzenha- 
uzowska Nr. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32 i 34. Szkaplerna Nr. 57 į 59. 
Szkaplerna Nr. 61 i 63 (róg zaułka), 
Zaułek bez nazwy — posesje: Le- 
wina Jankiela, Czadowicz Marja, 
lwanowej Wasylisa, Rymkiewicza 
Konstantego,  Sakowicza Józefa, 
Astika Bolesława, Olejniczakowej 
Natalji, Cwikowej Antoniny (pra- 
wa strona), Hanesa Hirsza (wycho- 
dzi na Szkaplerną 63), Undro Igna- 
cego, Sakowicza Józefa, Krasinko- 
wej Wiery, Potaszonek Malwiny, 
Czystowa Włodzimierza i Kozelczu-. 
ka Karola (lewa strona) Szkaplerna 

IE 65, 65/67, 67, sj i 71. Zaułek 
ez nazwy — posesje (| rawej 

stronie): Stankiewicza Įdzeta? I Ab 
tykowa, K. Sienkiewiczowej, I. War- 
szałowicz, 5. Rakowski, N. Szinto- 
rowej i P. Lipińskiego, 

Po lewej stronie M. Ałtykowej, 
K. Prostakiszewa, N. Sziktorowej, 
K. Aleksiejewa i N, Szektórowej. 
Szkaplerna Nr. 73. Szkaplerna po- 
między 13 — 75 posesje: Gaspe- 
dowicza Osipa, Mikoszy Józefa, 
Br. Tworagiela, Gołobowskiego Ja- 
na, Ałtynikowej Marji, Ameljano- 
wa Jana, Nijobrenowej Ripinji i 
Miktoszewskiego Teodora. Szkapler- 
na Nr. 75. 

Kómisarjat III. Teatralna Nr. 
3, Sa, 5, 7. W. Pohulanka Nr. 9 į 
11. M. Pohulanka Nr. 14, 16a i16,  
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Komisarjat IV. Bobrowa, pra- 
wa strona od Krzywej i do Giedy- 
minowej. Giedyminowska prawa 
strona od Bobrowej do Soltani- 
skiej. Sokala lewa strona od Bo- 
browej do Sołtaniskiej. Sołtaniska 
lewa strona od Sokolej do Giedy- 
minowskiej. Dzielna prawa strona 
od Giedyminowskiej do Chlebowej. 
Chlebowa prawa strona od Dziel- 
nej do Krzywej. Giedyminowska 
lewa strona od Dzielnej do Krzy- 
wej. Krzywa lewa strona od Gie- 
dyminowskiej do Chlebowej. 

Komisarjat V. Nowogródzka Nr. 
55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, Tia, 73, 
i 75. Kacza Nr. 1, 3, 5 i 7. Pawia 
lewa i prawa strona cała. Kozia — 
od Kaczej do końca i Nr. 3, 5, 8a, 
16, 18 i 20. Z-k Piekarski cały. 
Rozbrat Nr. 1, 3, 5, 7, 3, 11 i 13. 
Zgoda Nr. 17, 19 i 21 i domy 
Billewiczowej, Žuczyūskich i Sza- 
błowska. 

Komisarjat VI., Płocka Nr. 48, 
50, 52, 54 i 54a. Trakt Batorego 
(lewa strona) od Ńr. 56 do 82 
włącznie. (S) 

— Legalizacja liczników energji 
elektrycznej. Jak już donosiliśmy 
w jednym z poprzednich numerów 
naszego pisma Urząd Miar i Wag 
przy ul. Trockiej Nr. 10 miał przy- 
stąpić do sprawdzania liczników 
energji elektrycznej. 

Otóż w ostatnich dniach pra- 
cownia sprawdzania liczników e- 
"ergji elektrycznej została już uru- 
chomiona. 

Leczniki do legalizacji przyjmu- 
je się w dnie urzędowe od godzi- 
ny 9 do 12 w dołudnie. (z) 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie plenum sejmi- 
ku pow. wil. trockiego. W dniu 
26 b. m. odbędzie się w gmachu 
przy ul. Wileńskiej posiedzenie 
plenum sejmiku powiatu Wileńsko- 
Trockiego. Między innemi mają 
być tam omawiane sprawy budźe- 
towe na rok następny. (z) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W środę dnia 
20 b. m. o godz. 12 i pół po poł. 
odbędzie się promocja absolwen- 
tów Wydz. Lekarskiego Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego p. Auksztu- 
kais-Witkowskiej Józefy i p. Dźwilla 
Feliksa na doktora wszech nauk le- 
karskich. Wstęp wolny. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Z Reduty. Jadwiga Hrynie- 
wicka, kierowniczka działu tanecz- 
no-plastycznego Reduty, rozpoczy- 
na wkrótce swą działalność peda- 
gogiczną. Zorganizowane będą kur- 

  

Dziś! Film, o którym będzie mówić Wilno! 

sy plastyki i rytmiki zarówno dla 
dorosłych jak i dla dzieci. 

Osoby pragnące brać udział w 
tej pracy mogą się już obecnie za- 
pisywać w  bibljotece Reduty na 
Pohulance od 10—1 p.p. 

Z. POCZTY. 

— Czyn obywatelski. Perso- 
nel urzędu poczt. Horodyszcze 
zrzekł się na rzecz Skarbu Pań- 
stwa należnej mu tantjemy telegra- 
ficznej za cały 1926 rok. (s) 

— Dodatkowa opłata od nie- 
przeprowadzonej (cofniętej) roz- 
mowy międzymiastowej. Wobec 
podniesionej wątpliwości czy w 
wypadku, gdy zamówiona rozmo- 
wa międzymiastowa została cof- 
nięta, należy pobierać */6 część - 
płaty, obliczonej jedynie wedlug 
odległości, czy też w pobranej czę- 
ści opłaty uwzględniać również "/s 
część opłaty dodatkowej, 10 wzglę- 
dnie 20 groszy, wyjaśnia się 
następująco. 

Postanowienie taryfowe ($28) 
opiewa, że za cofnięcie rozmowy 
pobiera się 1/5 część opłaty, przy- 
padającej za jednostkę zwykłej roz- 
mowy w danej relacji. 

Opłata za jednostkę zwykłej 
rozmowy w każdej danej relacji 
składa się z opłaty odległościowej 
i z opłaty dodatkowej ($27). 

Z powyższego wynika, że 5 
część opłaty za cofnięcie rozmowy 
nalęży liczyć od sumy opłaty od- 
ległościowej za rozmowę zwykłą 
i opłaty dodatkowej 10 względnie 
20 groszy—a nie tylko od opłaty 
odległościowej. 

Przy obliczaniu 1/5 części opła- 
ty z przesłaniem wezwania, należy 
też uwzględniać opłatę dodatkomą. 

— Wstrzymanie obrotu pacz- 
kowego i pieniężnego. W agen- 
cji pocztowej. Różanka z dniem 
5X r. b. został wstrzymany obrót 
paczkowy, pieniężny za pomocą 
listów wartościowych i przekazów 
pocztowych oraż obrót oszczędno- 
Ściowy i przekazów  czekowych 
PK O. (s) 

— Należytość dodatkowa za 
paczki. Na skutek reskryptu Ge- 
neralnej Dyrekcji P. i T., Wileń- 
ska Dyrekcja wyjaśnia, że przewi- 
dzianą w pozycji 10, obowiązują- 
cej obecnie taryfy pocztowej nale- 
żytością dodatkową nie należy ob- 
ciążać paczek przy zwrocie lub do- 
syłaniu. 

Powyższą należytość dodatkową 
(10 groszy) pobiera się tylko przy 
nadaniu. (s) 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 18 b. 
m. załatwił m. in. następujące spra- 

  

„POŻAR SERC* 

wy: przyjął do wiadomości komu- 
nikat przewodniczącego Zarządu z 
załatwionych spraw przez niego i 
jego zastępcę: przyjął do wiado- 
mości i stosowania wyjaśnienia i 
okólniki Okręgowego Urzędu Ubez- 
pieczeń w Warszawie w sprawach: 
pojęcia wspólnego zamieszkiwania 
i pomocy członkom rodzin, zamie- 
szkałych poza obrębem działalności 
Kasy Chorych, świadczenia z okazji 
wydania na Świat noworodków 
martwych, wypłaty zasiłków dla 
matek karmiących, ubezpieczenia 
bezrobotnych pracowników umysło- 
wych, prawa dobrowolnego ubez- 
pieczenia urzędników państwowych 
na wypadek choroby, kosztów le- 
czenia członków rodzin obcych Kas 
Chorych, szczepienia przeciwszkar- 
latynowego w Kasie Chorych: przy- 
jął do wiadomości komunikat Dy- 
rekcji w sprawie ukonstytuowania 
się Rady Lekarskiej przy: Naczel- 
nym Lekarzu: w związku z okólni- 
kiem Okręgowego Urzędu Ubez- 
pieczeń w Warszawie w Sprawie 
walki z jaglicą i organizacji kursów 
uzupełniających dla lekarzy, uchwa- 
lił delegować jednego lekarza oku- 
listę na wzmiankowane kursy: przy- 
jął do wiadomości Ustawę z dn. 
28 września 1926 r. w sprawie 
zmiany brzmienia art. 103 i 104 
Ustawy o obowiązkowem ubezpie- 
czeniu na wypadek choroby z dn 
19. V. 1920 r. : 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Sekcja San. Tow. Wiedzy 
Wojskowej. Dnia 22 b. m. o godz. 
1-ej wieczorem w Szpitalu wojsko- 
wym Obszaru Warownego Wilno 
na Antokolu odbędzie się posie- 
nie Sekcji Sanitarnej Tow. Wiedzy 
Wojskowej. 

Porządek dzienny: 1. Referat 
mijr.-lek. Cepryńskiego Stanisława: 
„Wpływ alkoholu na pracę serca 
na podstawie badań sfigmobolome- 
trycznych“. 

— Koło Wileńskie Stowarzy- 
szenia Wolnomyślicieli Polskich. 

W dniu 14 b. m. ukonstytuowa- 
ło się w Wilnie Koło Wilefskie 
Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Pol- 
skich. Według $ 3 statutu stowa- 
rzyszenia celem jego „jest szerzenie 
myśli, niezależnej od wszelkich 
przesądów, obrona wolności prze- 
konań w dziedzinie nauki, sztuki, 
religii i polityki oraz walkao laicy- 
zację życia społecznego". Dekla- 
racja stowarzyszenia wysuwa па- 
stępujące żądania programowe. 
wprowadzenia bezwyznaniowych u- 
rzędów stanu cywilnego, oddzie- 
lenia kościoła od państwa, šwiec- 
kiej szkoły, wolności prasy, zrze- 
szeń i zgromadzeń, amnestji dla t. 
   

Kino - Teatr e patos Ak 
(14 Wielkie monumentalne arcydzieło! „_ kich. rol. gł. najpiękniej- 

„Helios szy mężczy- J ę 6 tel i i chluba sceny franc. EMMY LYNN w filmie „Pamiętny rok 1917 w Pe- 
Wileńska 32. zna świata ai ALEIAIN tersburgu później w Paryżu*. Zachwycający film dla wszystkich. 
  

  

    

  

     

  

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapalaczy Raz Dwa Pięć, okazały się zby- 

teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 
Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 

oszczędność 30—500/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 

częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 

skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 

Zapalacze Raz Dwa 

PGDNGOWGOIOOGOWGODNWGOIOGOWGOWGOWGONGOWGZE. 

EKONOMIJA! 

Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróhowany środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 
do węgla i drzewa 

wanach przy używaniu do podpalania žaru i t. d. 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 

jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! 

ZADOWOLENIE! 

Sukno i bławat 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
Wilno, ul. Wielka 47 : 

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

oraz składy hurtowe firmy przeniesione zostały 

z pomieszczenia przy ul. Wielkiej Nr. 64 do nowego obszerne- 
go lokalu przy 

ul. Wielkiej Nr. 47. 
FIRMA POLECA: 

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

wyroby bieliźniane etc. W składzie hurtowym specjalne wyroby 

ZJEDNOCZONYCH ZAKŁADÓW 

G. Scheiblera i L. Grohmana 
w Łodzi. 

Mając bezpośrednie stosunki z fabrykami, firma udziela instytu- 

cjom państwowym, komunalnym i osobom prywatnym 

KREDYTU na dogodnych warunkach. 

./   
„ Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. 

Wszędzie do nabycia! 

Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agzntów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO%* Sp. z o. o. 

Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 
Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. 

QOOGDWGOIOJGPWGOOGOWGOWTHNWGOWGONTHI 

naftowo (benzy- 
nowo) - żarowe, 

oryg. angieiskiego sy- 
stemu Kitsona, 
świetlenia wewnętrznego 
i zewnętrznego, o sile 
światła 1000, 500 i 100 

lampy 

CZYSTOŚĆ! 

„Bar Angielski“ 
Sniadania, obiady, kola- 
cje. Niemiecka 21. 1722-b 

0 f M. SNARS: +, Wil- 
Bij no, ul. Niemiecka 

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

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wczów, kalo- 
szę i pilśniaki po cenach 
najtańszych |. Wildsztej- 

| | 

WYGODA! 

ngielskie rowery firm 
„Royal, Enfield“ Bande- 

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

1695-b 

Biuro eloktro-techniczne 
D. Wajmana 
Największy wybór i cen 
najniższe. Ui. Trocka 17 
telefon 781. 1743-b 

jfj(** zakład opty- 
„Optiiut“ czno-okulisty- 
czny, najwiekszy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

1776 

do 0- 

  

zw. przestępców politycznych, znie- 
sienia kary Śmierci i sądów dora- 
źnych, zupełnego ruwnouprawnie- 
nia mniejszości narodowych. 

W najbliższym czasie Koło Wi- 
leńskie zamierza zorganizować sze- 
reg odczytów, w celu bliższego 
poinformowania społeczeństwa wi- 
leńskiego o celach i zadaniach sto- 
werzyszenia. Sjedziba koła mieści 
się przy ul. Zamkowej 34. 

— Wileńskie T-wo Ginekolo- 
giczne. Pierwsze po przerwie le- 
tniej posiedzenie naukowe Wileń- 
skiego T-wa Ginekologicznego od- 
będzie się we czwartek dnia 21 b. 
m. o godz. 20-ej w lokalu Państ- 
wowej Szkoły Położnych w szpita- 
lu św Jakóba z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu z osta- 
tniego posiedzenia. 

2. Pokazy chorych i preparatów. 
3. Dr. Jaźwiński „przypadek 

włókniaka tylnej Ściany powięzi 
mięśnia prostego". 

4. Dr. Karnicki „wrażenie z po- 
dróży zagranicę”. 

5. Dr. Dobrzański „rzadki przy- 
padek powikłania połogowego*. 

— Nowe wybory do Centr. 
Zw. Klasowych. Centrala Związ- 
ków Klasowych postanowiła prze- 
prowadzić nowe wybory do Zarzą- 
du Centrali Związków Klasowych. 

ROZN3. 

— Sztundyšci dzialają na Zie- 
miach Wchodnich. W ostatnich 
dniach sekta religijna sztundyści 
ożywiła swą działalność na terenie 
województwa wileńskiego. Założyli 
oni cały szereg osrodków propa- 
gandy religijnych. 

Działalność ich rozciąga się 
przeważnie na staroobrzędowców, 
którzy do nich najwięcej zbliżeni 
wyznaniowo. (z) 

Nadużycia pracodawców 
piekarzy. Stwierdzono, iż niektó- 
rzy właściciele piekarń na terenie 
m. Wilna zmuszają swych praco- 
wników do pracy ponad 8 godzin, 
po stwierdzeniu powyższych Inspek- 
tor pracy pociągnie winnych do 
odpowiedzialności sądowej. 

— Zatarg W warsztatach me- 
chanicznych Abramowicza, wybuchł 
zatarg z powodu  niewypłacania 
należności robotnikom. 

W razie niezałatwienia żądań, 
robotnicy grożą strajkiem. 

Z POGRANICZA. 

Ostrzeliwanie aeroplanu 
przez Itwinów. Dn. 18 b. m. w 
rejonie Kalet litewska straż pogra” 
niczna ostrzeliwała nasz aeroplan, 

gowalicy przelot z Grodna do 
ilna. 

  

Polonja 
Mickiewicza 22. |ska | miast: Wilno, 

„Sowieckiej na odcinku Bućki, 

Kino kameralne" | Dziś dur 14 I ly pierwsza 
program i , 

stości podczas Taa Pele „Marszu szlakiem Kadrówki", 
arszawa, Lwów, Kraków, Łódź, Poznań i in. 

cudzoziemskiej). Zachwycający dramat w 8 aktach. 

Tegoż dnia nad stacją i okolicę 
Ignalino szykował litewski aeroplan 
wojskowy, 

— Aeropian sowiecki. Dnia 18 
b. m. nad okolicą Leonpola szy- 
bował aeroplan sowieczki. 

— Zatrzymanie przemytnika. 
W rejonie Rykont patrol K. O. P. 
zatrzymał przemytnika Szostaka, 
usiłującego przemycić -na stronę 
litewską 16 pudów soli, którą 
skonfiskowano. 

— Kradzież drutu telefonicz- 
nego. W nocy z dn. 17 na 18 b. 
m. nieznani sprawcy skradli około 
20 m. drutu telefonicznego z linii 
odcinka strażnicy Pohost gm. Doł- 
hinów pow. Wilejskiego. 

Tejże nocy około godziny 3-ej 
rozległa się strzelanina ze strony 

na- 
szczęście bez następstw. 

Sledztwo w toku. 

WYPADKI i KRADZIFZE. 

w Wilnie. 

— Aresztowanie groźnego op- 
ryszka. Od dłuższego czasu kry- 
minalna policja wileńska była sta- 
le alarmowana przez poszkodowa- 
nych o kradzieżach i włamaniach. 
Sposób technicznego wykonania 
tych włamań wskazywał, że dzia” 
łała tu jedna ręka. Wprawiony w 
ruch aparat wywiadowczy przez 
kilka miesięcy nie dawał pozytyw- 
nych rezultatów, aż wreszcie wpad- 
nięto na trop znanego skądinąd 
już włamywacza. Nazywał się Jul- 
jan Ciulutowicz i zamieszkiwał 
przy ulicy Parkowej Nr. 9 na An- 
tokolu. 

* Opryszek był jednak nieuch- 
wytny. Wymykał się zawsze z rąk 
tropiących go policjantów. 

Aż wczoraj powinęła mu się 
noga. Po całonocnej libacji w „ma- 
linie" przy ulicy Tramwajowej za- 
snął snem sprawiedliwego. 

Policja otoczyła dom i bez- 
bronnego bandytę-włamywacza, za- 
kutego w kajdany zaprowadziła 
narazie do aresztu skąd powę- 
druje na  Łukiszki.  Ciulutowicz 
przyznał się do całego szeregu do- 
konanych kradzieży z włamaniem. 
Między innemi w zimie b. r. zak- 
radł się on do sklepu przy ulicy 
Antokolskiej i stoczył tam for- 
malną bitwę zadając swym przeci- 
wnikom kilkanaście kłutych ran. (z) 

— Usiłowanie samobójstwa. Dnia 
18 b. m. usiłował pozbawić się życia 
PEB waiE esencji octowej szeregow, 
8 p.p. Finkiel Mojżesz, zam. Kwaszelna 

3. Desperata w stanie niegroźnym od- 
wieziono do szpitala żydowskiego. Przy- 
czyna rozpaczliwego kroku narazie nie 
ustalona. 

— Kradzieże. Dn. 18 bm. o godz. 19 
patrol wywiadowczy Urzędu Śledc ego 

  

brygada 

  

po cenach konkurencyjnych 

Wilno, Kwistowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 

Wanny lano-emaljowane pierwszorzędnego ga- 8 
tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 

U o 

gowe, Piecyki oszamotowane poleca ze składu, į KIT do okien 

Dom Handlowy Bracia Cholem       
Swój do swego. 

Sklep chrześcijański galanteryjno - spożywczy 1. tytuniowy 
Dominik Czesnulewicz 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

  

wiej „tych Aż zginęli", 
iisudski i jego orlęta. Na tle fragmentów z tegor 

Udział w uroczystości ab ST 

W roli głównej królowa gry i mimiki 

PACKARD OIS EEE 

В w skladzie farb i artykułów elektrotechnicznych 
1734 -wie*6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11 

В „A. Szur Sie zaułka Św. Mikołaja Nr. I," 2060 Swój do swego. у 
ашшшшшшщшашшааш 

zatrzymał niejakiego Sorokina Mikołaja. 
bez stałego miejsca zamieszkania, nio- 
sącego worek bielizny. Zatrzymany przy- 
znał się, iż bieliznę skradł ze strychu na 
ul. Ostrobramskiej, lecz nie wskazał do- 
kładnego adresu. 

Na prowincji. 

— Morderstwo. W nocy z 16 na 17 
bm. w domu Judzionka Andrzeja we 
wsi Ścianki, gm. tumiłowickiej, został 
zamordowany ;rzez poderżnięcie nożem 
gardła i zadania kiikunastu kłótych ran 
Iwaszkiewicz Nikodem. 

— Aresztowanie awanurników. Dn. 
10 bm. o g. 15 w m-ku Soły, podczas 
doprowadzenia do aresztu Staszkiewicza 
Józefa za zakłócenie spokoju w stanie 
nietrzeźwym tłum usiłował go odbić. 
Wskutek energicznego wystąpienia po- 

licji tłum został rozproszony. Przywód- 
ców w liczbie osób 10 zaaresztowano i 
z A odprowadzono do władz SĄdo0- 
wych. 

— Pożar. Dnia 14 bm. o godz. 19 
wskutek niewyjaśnionej narazie przyczy- 
ny spłonęła stodoła ze zbożem, inwen- 
tarzem martwym na szkodę Zejmowej 
Julji, zam. w  zaśc. Kowalewszczyzna 
gm. michałowskiej. Straty wynoszą 5.000 
złotych. 

— Kradzież. W nocy z 15 na 16 
bm. za pomocą włatnania skradziono 0- 
buwia i skóry, wartości 3.000 zł. na 
szkodę Bawarskiego Michała, zam. w 
Podbrodziu. 

    

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

Dziś niezmiernie wesoła krotochwila W. 
Rapackiego „Papa się żeni* po raz 0- 
statni w sezonie. 

— Jutrzeįsza premjera. Jutro po 
raz pierwszy „Bitwa pod Vaterloo“ — 
satyra węgierska M. Lengyel'a. 

Widowisko to, w którem zajęty jest 
cały zespół Teatru Polskiego, oraz licz- 

ni statyści, ilustrowane jest również ore 
kiestrą. 

Rolę Napoleona gra L. Wołłejko. 
Główne role w tej sztuce grają: J. Pia- 
skowska, J. Jasińska, T. Piwiński, S$. Pu- * 
rzycki i K. Wyrwicz- Wichrowski, który 
sztukę wyreżyserował. 

„ — Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę nadchodzącą 0 godz. 4-ej pp. 
grana będzie doskonała sztuka Grzymaą- 
ły-Siedleckiego „Spadkobierca*, 

Ceny miejsc najniższe od 15 gr. do 
2 złotych. 

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

Z ekranu. 
Polski film o Janosiku. Znany re- 

żyser polskich wytwórni fllmowych Wi 
ktor Biegański przystępuje w _ najbliż- 
szych dniach do zdjęć filmu według włas- 
nego scenarjusza. Akcja toczy się na tle 
przepięknej legendy o ukrytych skar- 
bach Janosika, bohatera licznych legend 
naszych górali tatrzańskich. Obsadę a- 
ktorską tworzą: Ordonówna, Daczyńska, 
Naza Ney, 10 letnia Ninka Wolińska 
karykaturzysta Czermański debiutant na 
ekranie i inni. Dekoracje art. Drabika, 
dekoratora teatrów Stoł, 

Jedną z głównych ról za zgodą 
władz wojsk. powierzono kpt. B. Orliń- — 
skiemu, który między innemi dokonywu- 
je niebezpiecznego lotu przez Tatry, 

‚ Przyklasnąć należy zamiarowi p. 
Biegańskiego, tworzącemu polski ludo- 
wy film na tle baśni i dziejów najpięk- 
niejszego zakątka naszej ziemi. śl. 

> nc) 
Pierwszy Marszałek Polski Józef 

biorą Il. „BUNT MIŁOŚCIE przedstawiciele woj- - „BUŃ (Markietank. i 
Gloria Swanson. go 

  i wojłok do obija- 
nia drzwi 

po najtańszych cenach 

E
E
E
 

  W Uniwersytecie 
Powszechnym im. 

Ad. Mickiewicza wy- 
  

cza. Epidiaskopy. Kinematografy.   

„WILEŃSKA POMOC SZKOLNA” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Latarnie projekcyjne i przezro- 

1575=7 

"Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

kłady zostały rospo- 
częte. Przyjmowane są 
dalsze zapisy. Opłata 
wynosi za 3 godziny 
tygodniowo polski i 
arytmetyka 3 złote 
miesięcznie. Języki 
obce, literatura, 
przedmioty handlo-     

Lekcji angielskiego 
i francuskiego języka 

udziela wykwalifikowana nauczycielka szkół 
i kursów językowych. . 

Portowa 15—4. Tylko od g. 5—6 w domu. 

we kreślenie i inne 
6 złotych miesięcznie. 

drugie piętro, od 6—8 w. 
1788-2 

"Hafciarka 
1786-2 

  

Tapicer-dekorafor Obuwie, 
robi tanio i dobrze oto- JA: 
many, materace i t. p. 
przeważnie po domach Ca D. H. 

kalosze, 
fekcja, galanter- 

towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 

W. Nowicki, 

  doświadczona z kwalifi- 
kacją, posiadająca gust 
artystyczny, znająca haft 
biały i kolorowy, roboty 
filejne i aplikacyjne oraz 
haft modern potrzebna 

kon- 

iii GS? ni 
DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
ykonuję wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 
й Н CZASOPISMA, Zapisy przyjmuje sekre- с 2 

tarjat: W. Pohulanka 14, ADR G UNKOWE, 
› 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIE 

Sumy pie- 
niężne 

ne zabezpieczenie. 

Sp. Z 0. o. 

Telefon Nr 8—93 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE   

kar Wieki” „U kiej i Sa- 
wicz Nr. 2. Sniadania, 
obiady i kolacje. Obiad 
z 3-ch dań z chlebem 

lokujemy 
pod soiid- 

  
    

do 200 świec. Lampy na- 
sze cechują: najprostsza 
i niespożyta konstrukcja 
oraz największa ekono- 
mja paliwa. Kilkaset ty- 
sięcy w użyciu. Dobro- 
wolne świadectwa uzna- 
nia ze strony Dyrekcyj 
Kolejowych, Magistratów, 
Gmin, Wojskowości, In- 
stytucyj Przemysłowych 
i prywatnych odbiorców. 
Oferty na żądąnie „POL- 
MET*, Sp. Akc. Polska 

*Fabryka Lamp i Wyro- 
bów Metalowych, Lwów, 

ul. Nowej Rzeźni 25. 
1757-4 

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gia jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
W: Mickiewicza 11—8. 
ojskowym i  urzędni- 

kom zniżka. 1311 
1755-2 

Wydawca 'Tow, Wydaw. „Pogoė“ sp. z ogr. Odp. 

Wileńska 
Spółka Handlowa 

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

pz męski P. Radzi. 
wiłowski, Subocz 7, 

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

  

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

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

posz specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

prywatnych. Może wyje- 
chać na prowincję—ma 
chlubne świadectwa. Ad- 
res: Wilno, ul. Sadowa 
19, dom zajezdny, tapi- 
cer T. Tercjasz. __1732-2 

Fortepjan 
tanio do sprzedania dłu- 
gi czarny. Zygmuntowską 
26, czytelnia. 1774-4 

pracownia wojłoków 
damskich, męskich i 

dziecianych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

lawiarnia - (jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

Druk. „Pax*, ul, św. Ignacego 5. 

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

Jo zębów sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

” Najstar- 
„Optyk-Rukin sta firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Lakład fryzjersk 
przy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena.  1685-b 

goa sklep naczyń 
kuchennych  „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, polecą 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

Tel. 8-03, 

  

jest dla zajęcia wiecz. 
Informacje: uł. Subocz 19 
codzień od 6—8 wiecz. 

1754 

Biuro podań 
i przepisywań 
„Promień* 

przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza 15—4. Zalatwia 
podania i wszelkie in- 
ne sprawy. 1793 

jy dai się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja*, 1693-b 

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór. N. Rejt- 
bord. Niemiecka 4. 1678 

  

      

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

1789-1 

5.000 dolar. 
posiadamy do ulokowania 
NATYCHMIAST 
na I hipotekę miejską. 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

1791 

Dowynajęcia 
mieszkanie 6 - pokojowe 
ze wszystkiemi wygodami 
Zygmuntowska 20—37; 

о4 3—5 роро!. _ 1782-2 
1еяпшіш°: (były maj- 

ster firmy Paweł Bu- 
re) Witold Jurewicz, ul. 
Mickiewiczą 4. 1677-а 

1 zt. 30 gr. 1721-b 

a dogod je Meble "rankach "5" Ay 
CELEWICZ. Niemiecka 
15 (w podwórzu). 

Do SAMOCHODÓW 
żarówki, ładowanie aku- 
mulatorów. Inż. I. Gilels, 
ul. Trocka 4. 1792-9 

MŁYN 
do sprzedania 28 klm. od 
miasta, motor naftowy 25 
k. sił. Szczegóły: W, Ste- 
fańska_15, p. Dubowski. 

DAMIOGHODY I 
do sprzedania. ię moż 
marki, 1 z licznik., może 
być kareta albo torpedo. 

Dowiedz. się Trębacka 3. 
Tamże i garaż. _ 1785-1   de
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