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bizačių ВОМ polskiej. 
Numer dzisiejszy poświęcamy 

zagadnieniom obecnego stanu han- 

dlu w naszym kraju. W związku z 

tem podajemy szereg wywiadów z 

wybitnymi organizatorami tej stro- 

ny naszego życia gospodarczego. 

Z tych .wszystkich rzeczowych, 

o bardzo znacznym objektywiźmie 

wywiadów jeden ogólny wniosek 

możemy wyciągnąć: handel Wileń- 
szczyzny w stosunku do jego Sy- 

tuacji w latach przedwojennych jest 

obecnie w stanie upadku. 

Uważamy, iż złożyły się na to 

przyczyny dwóch rodzajów. Jedna 

kategorja przyczyn tkwi w tym 

ogólnym  wstrząśnieniu  ekono- 

micznym, które spowodowała woj- 

na światowa oraz rewolucja ro- 

syjska. Kataklizm wojenny  zruj- 

nował nasz kraj niemal na każ- 

dym terenie pracy gospodarczej. 

Rewolucja rosyjska zamknęła ca- 

ły szereg ważnych rynków, gdzie 

nasi kupcy mieli ustalone sto- 

sunki. Są to wszystko skutki 

tego wielkiego rospętania żywio- 

łów dziejowych, które przeżywa- 

liśmy w ciągu blisko 10 lat. Za 

skutki te nie możemy nikogo czy- 

nić odpowiedzialnym. 

Drugi rodzaj przyczyn tkwi w 

polityce Polski niepodległej. W 

przełomowych latach 1919—1921 

Polska wobec naszego kraju po- 

pełniła wielki grzech, którego kon- 

sekwencje długo jeszcze w przy- 

szłości dziejowej mścić się będą 

na sprawach naszego kraju i 10- 

sach Rzeczypospolitej, jako mocar- 

stwa. Grzechem tym, wielkim grze- 

chem przeciwko jideałom przeszło- 

ści, oraz przeciwko zdrowemu roz- 

sądkowi było dopuszczenie do po- 

cięcia ziem b. W. Ks. Litewskiego 

sztucznemi granicami państwowe- 

mi. W roku 1921 byliśmy zwy- 

cięzcami, droga do odbudowania 

dawnej wielkiej Rzeczypospolitej 

była otwarta. Przez głupotę i dyle- 

tantyzm twórców traktatu ryskiego, 

przez karłowatość ducha polskiego 

społeczeństwa, przez chwiejność 

polityki wobec Litwy Kowieńskiej 

utraciliśmy te wielkie możliwości, 

które wówczas przed Polską Ot- 

wierały się. Jedynie grupa federa- 

listów wileńskich, oraz poszcze- 

gólne jednostki, wnoszące się po- 

nad przeciętny poziom  współcze- 

snej polskiej myśli politycznej, jak 

naprzykład, ks. Biskup Łoziński, 

wsikkzywali na właściwą linję po- 

stępowania. 

Myli się ten, kto przypuszcza, 

że ideał niepodzielności ziem b. 

W. Ks. Litewskiego i ideał federacji 

polsko - litewsko - białorusko - ukra- 

inskiej jest tylko wyrazem pewnego 

sentymentu politycznego, sentymen- 

tu marzycieli zapatrzonych w cienie 

wielkiej przeszłości. Ideał federali- 

styczny jest także wyrazem intere- 

su gospodarczego ziem naszych, 

jest marzeniem o bujnym rozkwi- 

cie życia, O stworzeniu warunków 

dla podniesienia wydajności pro- 

dukcji krajowej, o setkach tysięcy 

tonn ładunków płynących po na- 

szych rzekach, przewożonych przez 

nasze koleje. 
Dostatecznie powierzchownego 

rzutu oka na mapę, żeby się prze- 

konać iż sama sytuacja geografi- 

czna wiąże pomiędzy sobą ziemie 

leżące pomiędzy morzami Bałtyc- 

kiem a Czarnem. Sytuacja geogra- 

ficzna narzuca poprostu ziemiom 

litewsko-białorusko-ukrainskim ko- 

operację pionową. Od niepamię- 

tnych czasów przez ziemie te szedł 

  

wielki szlak wodny, łączący oba 

wymienione morza. Z północy na 

południe oraz na południe-wschód, 

—a więc mniej więcej także po linji 

pionowej, —rozwijała się wielka pra- 

ca organizacyjna władców Litwy 

historycznej. Za czasów rosyjskich 

odczuwaliśmy także bardzo silnie 

te więzy, które łączyły dorzecza 

Dniepra z dorzeczami Niemna i 

Dzwiny. Mniej więcej także w kie- 

runku pionowym idą linje kole- 

jowe łączące miasta Białorusi i 

Ukrainy z portami baltyckiemi. 

Dziś te linje pod względem han- 

dlowym pozostają prawie nie wy- 

zyskane. 

Otóż wielkim grzechem wobec 

historji, który popełniła niepodle- 

gła Polska, jest, iż przez zawarcie 

traktatu ryskiego, przez koncepcje 

nacjonalizmu endecko - pepeesow- 

skiego, przez chwiejność polityki 

wobec Litwy Kowieńskiej zamknię- 

ta została naszym ziemiom droga 

do odbudowania naturalnej koope- 

racji pionowej. Twierdzę, iż znacz- 

nie mniej szkody rozwojowi gos- 

podarczemu naszego kraju przy- 

niosło zamknięcie przez rewolucje 

dróg w głąb Rosji, niż to ściśnię- 
cie granicami z południa i północy. 
Przez odcięcie od Kowna, Libawy, 

Kłajpedy—z jednej strony, oraz od 

Ukrainy—z drugiej, myśmy przestali 
gospodarczo żyć, zaczęliśmy wege- 

tować. 

_' Piszemy to nie dlatego, aby 

rozpamiętywać błędy przeszłości, 

ale dlatego, iż wierzymy, że z cza- 

sem prysnąć musi slepe i tępe 

zacietrzewienie polskich i białoru- 

skich demagogów nacjonalistycz- 

nych, że zejść będzie musiała z 

areny politycznej zbrodnicza głu- 

pota przywódców moralnych dzi- 

siejszego państwa litewskiego, Wie- 

rzymy, iż zdrowa myśl polityczna i 

realny gospodarczy interes z cza- 

sem będą musiały zwyciężyć. Dla- 

tego też wierzymy w możność wy- 

tworzenia się w przyszłości warun- 

ków sprzyjających ziszczeniu się 

ideałów federacyjnych. To też punkt 
ten stawimy na naczelnym miejscu 

w swoim programie na dalszą metę. 

Ale Polska ma wobec naszego 

kraju i inny jeszcze grzech. Ule- 
gając endeckiej koncepcji wyłącz- 

ności nacjonalistycznej, wszystkie 

poprzednie rządy usiłowały zniwe- 

lować w naszym kraju wszystkie 

nasze odrębności miejscowe. Wy- 

raziło się to zarówno w polityce 

oświatowej i administracyjnej, jak i 

polityce gospodarczej. Usiłowano 

nawet nie dopuszczać myśli o mo- 

żliwości istnienia tych odrębności. 

To też temi samemi ustawami, 

w drodze tych samych rozporzą- 

dzeń z bardzo tyiko nieznacznemi 

odchyleniami zaczęto centralistycz- 

nie regulować sprawy Galicji, Po- 

morza i Wileńszczyzny. : 

Nie rozumiano, iż nie można 

tych samych zasad stosować przy 

naprawie ustroju rolnego na Po- 
morzu i na Polesiu; iż norma ob= 
ciążenia podatkowego, która dla 

kupca, rolnika lub przemysłowca 

w Poznańskiem wcale nie jest u- 

ciążliwą, u nas może stać się cię- 

żarem nie do zniesienia, ciężarem 

rujnującym warsztat pracy; nie ro- 
zumiano, iż kwestje ustroju samo- 

rządów nie można rozstrzygać jed- 

nakowo dla wszystkich dzielnic 

państwa; centralistycznie także re- 

gulować chciano kwestje związane 

z odbudową naszego kraju. 

Polityka kresowa  dotychcza- 

  

łką pocztową 4 zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., 

tostnek sowietów do sprawy Wileńskiej. 
Odpowiedź sowietów na notę polską w 

sprawie traktatu sowiecko-litewskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem rząd sowiecki, za pośrednictwem swego przed- 
stawiciela w Warszawie, wręczył swą odpowiedź na notę polską z paź- 
dziernika b. r. dotyczącą traktatu litewsko-sowieckiego. 

Nota Z. S. S. R. 

Panie Ministrze, w odpowiedzi na notę Ministerstwa Spraw Zagra- 

nicznych z dzia 23 października r. b. za Nr. 2405/26 mam zaszczyt z 
polecenia mego rządu podać do wiadomości Pana co następuje: 

W myśl art. 3 Traktatu Ryskiego rząd sowiecki zrzekł się praw i 

pretensyj do ziem położonych od ustalonej w art. 2 tego traktatu gra- 

nicy i łącznie z tem zobowiązał się uznać każde porozumienie, któreby 

nastąpiło między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Litewską odnośnie 

do spornych pomiędzy niemi ziem, położonych na zachód od wskaza- 

nej granicy. 
Do chwili obecnej rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad 

nie otrzymał żadnego powiadomienia o takiem porozumieniu od rządów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Przeciwnie został on 

powiadomiony przez rząd litewski, że rząd ten spór o granicach polsko- 

litewskich do tej pory uważa za nierozstrzygnięty. Co się zaś tyczy po- 

stanowień t. zw. Konferencji Ambasadorów, na które powołuje się 

wspomniana wyżej nota rządu polskiego. to rząd Z. S. S. R. nie то- 

że uważać się za zobowiązanego do uznawania kompetencji w da- 

nej sprawie jakiejkolwiek trzeciej strony wogóle, w szczególności 
zaś narady w jednej ze stolic Europy przedstawicieli kilku trzecich 

państw, które ani z tytuiu praw historycznych, ani też jurydycznych 

lub moralnych nie mogą pretendować do prawa rozporządzenia 
spornemi w danym wypadku terytorjami. 

Ten swój punkt widzenia Z.S.S.R, miał już zaszczyt podać do 

wiadomości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w swojej nocie z dnia 5 

kwietnia 1923 roku. 
Rządowi Z. S. S. R. wiadomo również, że kompetencja pomie- 

nionej rady kwestjonowana jest i przez rząd republiki litewskiej i nie 

uważa się on za uprawnionego do oceny motywów takiego stosunku 
rządu litewskiego do pomienionej rady. — Rząd Z. S. S. R. równocze- 

„ šnie uważa, źe podpisując traktat z dnia 28 września r. b. z rzą- 
dem Republiki Litewskiej nie miał w żadnym stopniu zamiaru po- 
dawać w wątpliwość art. 2 Traktatu Ryskiego, ustanawiającego granice 

między Z. S$. S. R., a Rzecząpospolitą Polską. 
Przy tej okazji rząd związkowy jeszcze raz oświadcza, że nie- 

zmiennem życzeniem narodów Z. S. S. R. jest żyć na stopie pokoju i 
przyjaźni ze wszystkiemi innemi narodami i szczerem ich dążeniem 

jest ustanowienie przyjaznych stosunków z Ńarodem Polskim. 

Proszę przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mojego głębokiego 

poważania. 
(—) Wojkow. 

* 
* 

Wczorajsze „„Izwiestja”, komentując wymianę noty pomiędzy Polską, 

a ZSSR, zwracają uwagę, że wymiana ta ma tę dobrą stronę, że roz- 

prasza sztuczne komentowanie traktatu sowiecko-litewskiego. 

Polskiej opinji publicznej winno być wiadomem, iż umowa z Litwą 

nie jest zwrócona przeciwko Polsce, i że rząd sowiecki dąży do dob- 

rych stosunków z Polską. i 
* 

W tutejszych kołach politycznych umiarkowany ton not sowiec- 

kiej wywarł naogół dodatnie wrażenie. 
Nie należy zapominać, iż ojcem 

litewskiego jest Brockdorfi-Rantzau, 
resami Sowietów, które winny dążyć do dobrych stosunków z к 

Wczorajsza więc odpowiedź sowiecka, jak również głos „Izwiestij“, 

świadczą o tem, że Sowiety wracają do innej polityki. ` 

sowych rządów wywołała nieza- Uważamy, że jest już najwyż- 

duchowym traktatu sowiecko- 
Traktat ten nie godzi się z inte- 

Polską. 

dowolenie absolutnie prawie we 

wszystkich sferach ludności nasze- 

„go kraju (oprócz oczywiście urzęd- 

ników galicyjskich i części inteli- 

gencji nacjonalistycznej, bo wszy- 

scy niemal na swojej skórze od- 

czuli dobrodziejstwa centralistycz- 

nych rządów z Warszawy. 

To też śmiało możemy powie- 

dzieć, że poruszone przed paru 

dniami przez p. Wysłoucha na ła- 

mach naszego pisma hasło auto- 

nomji Ziem Wschodnich coraz wię- 

cej zaczyna znajdować zwolenników. 

Nawet wšrod  nacjonalistycznie 

usposobionej części polskiego spo- 

łeczeństwa naszego kraju coraz 

bardziej zaczyna wytwarzać się po- 

datny grunt psychiczny dla zrozu- 

mienia haseł autonomicznych. Co- 

raz bardziej zaczynają u nas ludzie, 

rozumieć, że, gdyby w szeregu na- 

szych spraw decydującą instancją 

była miejscowa autonomiczna wła- 

dza, moglibyśmy uniknąć całego 

szeregu bolączek zarówno w na- 

szym życiu administracyjnym, jak i 

gospodarczym. 

szy czas, aby Polska zaczęła odra- 

biać błędy swojej polityki w sto- 

sunku do naszego kraju. Wielkiego 

błędu pokiereszowania sztucznemi 

granicami Ziem b. W. Ks. Litew- 

skiego prędko nie da się naprawić. 

To też złączenie tych ziem w jed- 

ną całość przy jednoczesnym zre- 

alizowaniu programu federalistycz- 

nego pozostaje dla nas w tej chwi- 

li tylko dalekim ideałem przyszłoś- 

ci, który nam w naszej pracy spo” 

łecznej i politycznej przyświeca. 

Ale centralistyczny kierunek do- 

tychczasowej polityki polskiej jest 
błędem, którego naprawienia moż- 

na dokonać już dziś. Ziemie Wschod- 

nie muszą otrzymać autonomije. 

Dlatego też już dziś aktualnym 

* musi być projekt wydzielenia Ziem 
Wschodnich w oddzielną įednost- 

kę administracyjną, co stanowiło 

by wstęp do zrealizowania w cią- 

gu kilku najbliższych lat ustroju 
autonomicznego naszego kraju. 

Bor, 
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Wiadomości polifyczne. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych wszyscy attache woiskowi by- 
li przyjęci przez pana Prezydenta 
Rzpltej. 

© 
W skład delegacji polskiej, uda- 

jącej się na sesję Rady Ligi Naro- 
dów, wchodzą p. min. Spr. Zagr. 
Zaleski, oraz p. p. Strassburger i 
Adam Tarnowski. 

© 
M. S. Zagr. otrzymało od rzą- 

du włoskiego agrement dla p. Ro- 

mana Knolla, naznaczonego pos- 

łem polskim przy Kwirynale na 
miejsce p. Kozickiego. 

© 
Poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny Rzeczypospolitej au- 
stryjackiej p. Mikołaj Post udał się 
do Rygi i Talina w sprawach służ- 
bowych. 

Zastępowač go będzie radca po- 
selstwa p. Walter Hass w charak- 
terze charge d'affaires. 

© 
Minister spraw zagranicznych za- 

aprobował wniosek prezydjum pol- 

skiej grupy Międzynarodowego 
zrzeszenia prawa. karnego 0 zwo- 
łanie do Warszawy w kwietniu 
1927 r. międzynarodowego zjazdu 
delegatów komisyj kodyfikacyjnych 
prawa karnego. Celem tego zjazdu 
będzie ujednostajnienie niektórych 
przepisów t. zw. części ogólnej, 
opracowywanych obecnie w róż- 
nych państwach, kodeksów karnych. 
Zjazdowi przewodniczyć ma prof. 
Rappaport Głównym referentem 
polskim ma być b. minister spra= 
wiedliwości, p. Makowski. 

© 
Zapewniają, że na grudniowe 

posiedzenie Rady Ligi, które od- 
być się ma w Genewie, wybiera. 
się minister spraw zagranicznych 
p. Zaleski. 

W kołach politycznych omawia- 
na jest sprawa utworzenia posel- 
stwa polskiego w Egipcie. 

Sprężysta działałność tego po- 
selstwa może wkrótce doprowadzić 
do zacieśnienia stosunków pomię- 
dzy Polską a Egiptem. 

Należy zaznaczyć, iż w Egipcie 
czeka na nas 10.000 funtów st., 
oddziedziczonych przez Polskę po 
austro-węgierskiem T-stwie Ubez- 
pieczeniowem. 

P. Dobrzyński, specjalista od 
spraw handlowych wschodnich, jest 
kandydatem na stanowisko posła 
polskiego w Egipcie. 

© 
Dziś odbędzie się w uniwersy- 

tecie Jagiellońskim akademja dla 
uczczenia pamiięci prez. Wilsona. 
Akademję organizuje akademicki 
Związek pacyfistów. Przemówienie 
wygłosi prof. rektor Estreicher. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Preliminarz budżetowy min. 
Rolnictwa w Sejmowej Ko- 

misji budżetowej. 

Na wczorajszem przedpołudnio- 
wem posiedzeniu sejmowej komisji 
budżetowej przystąpiono do obrad 
nad preliminarzem budżetowym na 
rok 1927—1928 w części dotyczą- 
cej Ministerstwa Rolnictwa į 6br 
Państwowych. A 

Referował pos. Kowalczuk (Piast). 
Na posiedzenie przybył Minister 

Rolnictwa Niezabytowski. 
Referent w sprawozdaniu swem 

zapowiedział cały szereg wniosków, 
zmierzających do podwyższenia wy- 
datków rzeczowych, między innemi 
wydatków przeznaczonych na me” 
Jjorację, hodowlę, podniesienie sa- 
downictwa, przetwórczości owoców 
oraz na obniżenie odsetek od kre- 
dytów, udzielanych na zakup na- 
wozów sztucznych. 

Poseł Kowalczuk zastrzegł się 

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppol. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

o0d8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
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jednak, že wprawdzie zaproponujė 
zwiększenie niektórych wydatków, 
ale uczyni to tak, aby ogólna su- 
ma wydatków netto w _ budżecię 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych zwiększeniu nie uległa, 
to znaczy równocześnie wniesie o 
zmniejszenie niektórych wydatków 
w innych działach budżetu, bądź o 
podwyższenie niektórych pozycyj 
dochodów. zał 

W dyskusji ogólnej, jaka się nad 
sprawozdaniem rozwinęła, kilka- 
krotnie zabierał głos p. Minister. 

Ponadto przemawiali pos. Kier- 
nik (Piast), Poniatowski (Wyzwo- 
lenie), Dąbski (Stron. Chłopskie), 
Czetwertyński (ZLN), Sommersztein 
(Koło żydowskie). 

Dyskusję szczegółową odroczo- 
ne, do godz. 5 min. 30 po połu- 
niu. 

Prace komisji budżetowej. 

Komisja budżetowa, opracowu- 
jąca preliminarz budżetowy, będzie 
pracowała bez przerwy. 

We czwartek będzie opracowa” 
ny budżet Min. Oświaty. Pozatem 
komisja pracy i Opieki społecznej 
będzie debatowała głównie nad 
kwestją zapomóg dla bezrobotnych. 

Szczególna uwaga będzie sku- 
piona na prącach komisji konsty- 
tucyjnej. 

Plan walki z lichwą kredy- 
tową. 

Opracowano obecnie w Min. 
Skarbu plan walki z lichwą kredy- 
tową, uprawianą przez niektóre 
bankk 

Przeciwko tym bankom będą 
stosowane surowe represje. Będą 
one pozbawiane praw banków de- 
wizowych, a następnie zamykane. 

EGW sprawie dodatku dla 
emerytów. 

_ 9 W najbliższych dniach odbędzie 
się konferencja w sprawie prz 
znania emerytom 10 proc, dodatku 
wypłacanego urzędnikom w listo- 
padzie i grudniu. 

Rząd ma zamiar zalegalizo- 
wać ustawę anti-alkoholową 

Dowiadujemy się, iż rząd ma 
zamiar zalegalizować ustawę anti- 
alkoholową. Legalizacja ta ma do- 
tyczyć sprawy ilości miejsc sprze- 
darzy alkoholu. A 

Na 1500 mieszkańców będzie 
odtąd przypadać jedno miejsce 
sprzedaży alkoholu. W ten sposób 
będzie można powiększyć ilość kon- 
cesyj o parę tysięcy. 

Władze sądowe zaintereso= 
wały się nadużyciami w mo- 

nopolu zapałczanym. 

Niezależnie od badań, przepro* 
wadzonych przez sejmową komisję 
śledczą z nadużyciami w monopolu 
zapałczanym, sprawą tą zaintere- 
sowały się władzę sądowe. 

Ze względu na wagę Sprawy, 
sąd wydelegował do przeprowadze- 
nia śledztwa p. Fleszyńskiego. 

Sędzia Fleczyński przystąpił już 
do pracy i przesłuchał posła Wy- 
rzykowskiego. Zeznania te trwały 2 
godziny. - 

Dopływ walut do Banku 
Polskiego. | В 

Na skutek korzystnej konjuktu- 
ry ogólno gospocarczej dopływ 
walut do Banku Polskiego trwa 

nadal. ' 
Jeżeli zestawić zapasy walut 

netto (t. j.) po potrąceniu zobo* 
wiązań walutowych w ciągu trzech 
ostatnich miesięcy widzimy, że 
wzrost jest następujący: 

Zapas netto wynosił w końcu 
sierpnia 85,4 miljony złotych w 
złocie, w końcu września 88,2 mil-. 
jony złotych w złocie, w końcu | 
października 90,2 miljony złotych 
w złocie, zać 10 listopada 98,1 mil- 
jona, złotych w złocie. 

bieżącej 
walut trwa nadal. (Pat.). 
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zabytki reformacyjne. 
Organizacja wystawy. Artysty- 
czne zabytki kościelne. Dwie pa- 
miątki. „Pomniki reformacji* i 
pomnik polskiej mowy. Wypalo- 
ne piętno. Biblja Łużycka. Varia. 

Organizatorowie wystawy po- 
dzielili ją na cztery działy: zabyt- 
ków kościelnych, pergaminów, dru- 
ków i dział czwarty — zawierający 
różne przedmioty, jak: portrety 
dwóch Zygmuntów (Starego i Au- 
gusta), fotografje zborów i inne. 
W tymże porządku ułożony został, 
bardzo pięknie przez tłocznię „Lux 
wydany" katalog, zaopatrzony w 
doskonałe zdjęcia niektórych za- 
bytków, wykonane przez mistrza 
naszej sztuki fotograficznej prof. J. 
Bułhaka. 

Wzbudzają podziw  artyzmem 
wykonania i bogactwem pomysłów 
prześliczne nakrycia kościelne z 
jedwabnego muślinu wyszywane w 
piękne wzory, stylizowane kwiaty, 
ptaki, owoce, zaopatrzone często 
w wyjątki z pisma świętego lub 
okolicznościowe sentencje. Uderza- 
ją bądź przepychem ornamentacyj- 
nym, bądź z drugiej strony nie- 
zwykłą a szlachetną prostotą i ar- 
tystycznym doborem i umiarem 
barw. Szczególną uwagę zwraca 
długa wąska serweta wyszywana w 
winne grona, prawdziwe dzieło sztu- 
ki, dowód nadzwyczaj subtelnego 
i wykwintnego smaku jego twór- 
ców. Piękno jej pozostało nienaru- 
szone przez ciężar wieków i odpo- 
wiada zupełnie współczesnym kry- 
terjom. W  bliskiem sąsiedztwie 
serwety wisi „nakrycie Stołu Pańi- 

zadziwiające bogactwem 
rysunku ornamentacyjnego. Nie- 
które z owych nakryć kościelnych 
były dziełem zawodowych hafciarzy, 
wiele jednak własnoręcznie wyszyły 
i ofiarowały wielkie panie, magnat- 
ki, częste a ofiarne dobrodziejki 
zborów. Wielkie jest pokrewieństwo 
stylowe i jakbyśmy dziś rzekli 
„techniczne* pomiędzy wieloma na- 
kryciami a haftami pasów słuckich. 

W głównej gablocie umieszczo- 
no wspaniałą wazę—chrzcielnicę 
srebrną, pozłacaną o czterech be- 
stjach apokaliptycznych jako pod- 
stawie. Dar Radziwiłła dla zboru 
kiejdańskiego. 

„DANA MI IEST WSZELKA 
MOC NA NIEBIE Y NA ZIEMI 
IIDĄC TEDY NAUCZAICIE 
WSZYSTKIE NARODY! KRZCZĄC 
IE W IMIĘ OYCA Y SYNA Y 
DUCHA S: || VCZĄC IE PRZES- 
TRZEGAC TEGO WSZYSTKIEGO. 
COM WAM PRZYKAZAŁ:”. 

Te ewangelji słowa uwiecznił 
jeszcze rylcem na srebrnej blasze 
chrzcielnicy nieznany artysta. Ró- 
wnie dziełem sztuki jest wielki kie- 
lich srebrny i takaż konewka do 
wina, znakomite okazy rytownicze- 
go kunsztu owych czasów. Na ko- 
newce na uwagę zasługuje, obok 
pięknego ornamentu stylizowanych 
gwoździków (motyw częsty i na 
muślinach) wielce ciekawy i dla o- 
wych czasów charakterystyczny na- 
pis: 

TA KANEWKA VMYSLNIE RO- 
BIONA KV || VSŁVDZE STOŁU, 
BOŻEGO ABY Z NIEY VSŁV | 
GOWANIE TESTAMENTOWI SY- 

STANISŁAW MATUSIAK. 

Wystawa modeli konkursowych 
nA pomnik Mickiewicza w Kinie 

Motto: „Dorzućmy do tego 
skarbca drogocennych pochwał 
nasze wileńskie trzy grosze”, 
(Cz. J. „Dwa pomniki*—Słowo* 
z dn. 16.X1 1926 r.), 

Właśnie chodzi mi o te „trzy 
grosze"! Inaczej mówiąc (znowu 
cytata z wyżej wymienionego arty- 
kułu „Dwa pomniki*) o „syntezę 
głosów opinji publicznej”. 

Ta opinja „protestuje niemal 
jednomyślnie" przeciwko wzniesie- 
niu w Wilnie pomnika według pro- 
= P. Stanisława  Szukalskiego. 
. Cz. Jankowski, jako szef sekcji 

prasowej Komitetu budowy pomni- 
ka Mickiewicza w Wilnie, rzeczywi- 
ście „najsumienniej”, jak się sam 
wyraża — stwierdza, że to jednak 
nie jednomyślna opinia, lecz niemal 
jednomyślna. Choć to „niemal“ 
przynosi już niejaką ulgę, sądzę 
przecież, że gdybyśmy tak ścisłym 
np. plebiscytem chcieli to określe- 
nie zmierzyć, zobaczylibyśmy, że ta 
„iednomyślność" ustatkowałaby się 
znacznie i to znacznie w proporcji 
do owego, tak niewinnie brzmią- 
cego „niemal*, : 

Opinji publicznej nie tylko nie 
należy lekceważyć, ale trzeba ją 
głęboko szanować. Lecz opinja pu- 
bliczna, jeżeli w innych sprawach, 
znacznie mniej zawiłych, niż spra- 
wa, z jaką obecnie ma do czynie- 
nia, myli się gruntownie i dopiero 

  

NA BOŻEGO || ABY SIĘ IEY NIKT 
NIE WAŻYŁ KV POŻYTKU SWE- 
MU | INAKSZEMU OBRACAC A 
IESLIBY SIE KTO SMIAŁ || TEGO 
WAŻYC WZIĄC IĄ OD STOŁV 
BOŻEGO | NIECH SOBIE WSZY- 
STKO | NIESZCZESCZIE DOMU 

| У POTOMSTWA WEZMIE У 
TRAD NA AMANOW || NIECHAY 
W DOMU IEGO ZOSTAIE NA 
WIEKI W BIBLY || NAPISANO.— 

Wszystkie trzy te zabytki po- 
chodzą z XVII wieku. Ofiarodaw- 
czynią ostatniego jest, jak się do- 
myślać można z umieszczonych na 
konewce inicjałów, Marja Frąckie- 
wiczowa - Radzimifska-Talwoszowa, 
kasztelanowa żmudzka. 

Zrudziałemi głoski patrzą na 
ciekawego widza z pod szyby ga- 
bloty czcigodne, sędziwe pergaminy 
zdobne w pyszne  „illuminacje”*, 
wzorzyste wykrętasy, bogate w po- 
wagę podpisów Zygmuntów, Bato- 
rych, Sobieskich. Szczególnie pię- 
kny jest ornament illuminacji na 
pergaminie z podpisem Zygmunta- 
Augusta z dn. 6 czerwca 1563 r. 
Jest to dekret królewski nadający 
prawo posiadania urzędów i dosto- 
jeństw inowiercom w W. Księstwie 
Litewskiem. Dokument pisany jest 
w języku ruskim, tradycyjnej mo- 
wie dworskiej w. książąt litewskich. 
Język ten (narzecze kijowskie z do- 
mieszką gwar lokalnych), zwany 
później „aktowym”*, został w Sta- 
tucie Litewskim zawarowany jako 
język urzędowy dla wszelkich do- 
kumentów oficjalnych. Obowiązani 
byli go znać tacy urzędnicy pań- 
stwowi jak sędzia, pisarz i podsę- 
dek. Język polski powoli jednak 
zajmuje jego miejsce, tak, że wkrót- 
ce tylko nagłówki i zakończenia 
pisane były po rusku. 

Dopiero jednak w r.1696 przy- 
mus pisania aktów w tym języku 
został zniesiony, albowiem wyparło 
go samo życie. W drugiej połowie 
XVII w. prawie że niema aktu, któ- 
ryby nie był pisany w języku pol- 
skim, jako formalność tylko pisano 
nagłówek i zakończenie po rusku, 
zwykle urzędowe formułki. Przy- 
musu języka polskiego nie było 
nigdy, mimo, że czynnik polski i 
państwowo i kulturalnie decydował 
na tych ziemiach. Na dużym per- 
gaminie wyciąg z ksiąg trybunal- 
skich zapisu, Marji Michajłówny 
ur. Radzimińskiej Adamowej Tal- 
woszowej, kasztelanowej żmudzkiej, 
majątku Szylany na rzecz zboru 
ewangelickiego z dn. 17 sierpnia 
1629 r. jest właśnie przykładem 
takiego omijania przepisu Statutu 
Litewskiego przez konieczność ży- 
ciową, albowiem strony już języka 
ruskiego nie znały. 

Dwa niewielkie kawałki papieru 
mocno „zębem* czasu napoczęte— 
a jakże cenne! Jeden w niezwykły 
sposób pobudza naszą cieękawość— 
to list Kalwina do kaznodziei i 
starszych zboru Wileńskiego, dato- 
wany w Genewie dn. 9 październi- 
ka 1561 roku a oddany adresatom 
dn. 23 stycznia 1562 roku. Treścią 
jego jest ostrzeżenie przed osobą 
niejakiego Jerzego Blandraty, któ- 
ry pozyskał sobie łaski Mikołaja 
Czarnego Radziwiłła a szerzył po- 
glądy zbliżone do arjańskich. List 
ten bardzo charakterystyczny jest i 
dla owych czasów i dla osoby 
Kalwina, uderza naprzemian swym 
tonem zgryźliwym i ostrym to 
znów moderacją tegoż przez tłoma- 

perspektywa historyczna odkrywa 
mylny jej sąd — to w sprawie dzi- 
siejszej, w sprawie Sztuki może po- 
pełnić, a jakże często, prawie chro- 
nicznie, popełnia błędy — zwykle, 
niestety, już nie do odrobienia. 
Mojem zdaniem, uszanowanie opi- 
nji publicznej powinno się wyrażać 
nie w hołdowaniu, czy uleganiu jej, 
ale (zwłaszcza jeżeli o świętą i wiel- 
ką rzecz chodzi) o apostolskie zbli- 
żenie się do niej.. To nie żaden 
patos z mojej strony. Misję apo- 
stolską w stosunku do społeczeń- 
stwa zaczynają coraz bardziej rozu- 
mieć współcześni artyści. Ten nie- 
zmiernie ciekawy rys, wszystko je- 
dno czy urodzony z tych olbrzy- 
mich prądów umysłowych  religij- 
no-etycznych, nurtujących dziś Eu- 
ropę—czy powstały skądinąd, nie 
powinien być przez nas lekcewa- 
żony! 

Bądźmy przecież szczerzy! Nie 
okłamujmy siebie, tak do obelgi- 
wania się skorzy, i powiedzmy 50- 
bie, że jesteśmy w sprawach Sztuki 
zupełnemi dziećmi. Gorzej! jesteś- 
my dziećmi zdegenerowanemi na 
głęboko chorej Sztuce, na którą 
nam los kazał od dzieciństwa pa- 
trzyć! A równocześnie pojęcia nie 
mamy — na jaki szalony wysiłek 
zdobyli się artyści współcześni, a- 
żeby Sztukę uzdrowić! To są rze- 
czy jeszcze bardzo Świeże, jeszcze 
w efekcie «nie tak namacalne, bo 
tryumf wielkiego rezultatu jeszcze 
przed nami — ale są niezaprzeczo- 
nym faktem, który istnieje, z któ 
rym się trzeba liczyć i który trzeba 
szanować | 

l otóż ów rys wewnętrznego 
nakazu, Ów rys apostolski, o któ- 
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Z Ligi Narodów. 
Konflikt w komisji mandatowej. 

GENEWA. 20.XI. (Pat). Na wrześniowej sesji Rady Ligi Narodów 
ujawniła się na tle sprawozdania przewodniczącego komisji mandatowej 
różnica zdań pomiędzy sprawozdawcą a mandatarjuszami co do kompe- 
tencji tej komisji. Ze strony Anglji i Francji podnoszono mianowicie, 
że komisja posuwa się zbyt daleko w swych badaniach administracji ko- 
lonjalnej, przypisując sobie szerokie kompetencje. 

Chodziło wówczas głównie o kwestjonarjusz, przesłany mandatarju- 
szom. Podczas obecnie trwającej sesji komisji mandatowej nie ujawniły 
się znaczniejsze różnice poglądów na procedurę, jakkolwiek po raz pier- 
wszy w praktyce komisji zastosowano przesłuchanie przedstawiciela 
ludności — Syryjczyka. Jedynie rząd angielski w związku z powyższym 
faktem wystosował do sekretarza generalnego Ligi obszerną notę, przed- 
stawiającą angielski punkt widzenia na tryb postępowania i kompetencję 
komisji. 

W nocie tei rząd angielski wyraża pogląd, że badanie osobiste 
przedstawicieli ludności stanowi nielegalne i niebezpieczne zastosowa- 
nie zasady badania skarg tej ludności. Nota stwierdza w dalszym ciągu, 
że kwestjonarjusz, zawierający 230 pytań co do szczegółów administracji, 
przekracza w znacznej mierze kompetencje komisji i jej potrzeby. 

Ponadto—zdaniem rządu angielskiego—mandatarjusz nie ma obo- 
wiązku w dorocznym swym raporcie zdawać sprawę ze szczegółów, do- 
tyczących dziedziny prawniczej i administracyjnej mandatu, lecz może 
ograniczyć się do ogólnego sprawozdania. ; : : 

Naležy spodziewač się, že па grudniowej sesji Rady Ligi przyjdzie 
do poważnej dyskusji na ten temat 
komisji mandatowej. 

z okazji omawiania sprawozdania 

Obrady komitetu ekspertów. 

GENEWA, 20.XI (Pat). Obraduje tu specjalny komitet ekspertów 
w sprawach telegraficznych i telefonicznych nad sposobami .realizacji 
wyjątkowych ułatwień komunikacji dla rządów i sekretarjatu Ligi wrazie 
grożącego wybuchu wojny lub zastosowania sankcyj, wynikających z art. 
15 i 16 paktu Ligi, 

  

'Przemytnictwo dolarów. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Urzędnikom poskich władz skarbowych i celnych udało się wpaść 
w Tczewie na ślad sprytnie pomyślanego przemytnictwa dolarów. 

Władze skarbowe schwytały kupca, jadącego do Gdańska, który 
w gilzach wiózł 3000 dolarów. 

Pierwsza rocznica zgonu Stefana 
eromskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj upłynęła pierwsza rocznica śmierci Stefana Żeromskiego. 
Świat literacki stolicy oddał wczoraj hołd prochom naszego pisarza. 
O godz. 12-ej w południe na cmentarzu luterańskim zgromadzili 

się przedstawiciele różnych sfer. Przemawiał J. Kaden - Bandrowski, po- 
czem na grobie złożono wieńce od poszczególnych stowarzyszeń. 

    

Górnicy angielscy nie godzą się na 
propozycje rządowe. 

LONDYN, 20.XI (Pat). W sprawie odrzucenia przez górników pro- 
pozycyj rządowych należy zaznaczyć, że głosowanie było bnrdzo nie- 
systematyczne i niekompletne, gdyż większość pracujących górników nie 
brała udziału w głosowaniu. 

Górnicy okręgu Nottingnam niezależnie od swego związku pod- 
pisali umowę wiążącą ich na okres 5-cio letni. 

Podobne umowy zostaną zapewpe zawarte również j gdziei ndziej. 
Kongres angielskich związków zawodowych jest widocznie rozgo- 

ryczony na przywódców górniczych, co wynika z artykułów i przemó- 
wień pomimo ich dotychczasowej dyskretnej formy. 

Ostateczne wyniki plebiscytu nad propozycjami rządowemi zatwier- 
dzone przez sekretarza federacji górników Cooka wykazują 460 tysięcy 
głosów przeciwko propozycjom rządowym 313 tysięcy za propozycjami 
przy 366 tysiącach już pracują w kopalniach. 

KOBEREC IIS O NIK RESTA 

czenie jego ostrości względami na 
dobro Kościoła ewang.-reformowa- 
nego na Litwie. 

„Johannes Caluinus V (erbi). 
D (ivini). M (agist) — er“. 

Podpis bardzo nierówny, za- 
gmatwany, nerwowy. 

Drugi „papier* przedmiotem 
naszego pietyzmu być może. To 
„Świadectwo chrztu" Szymona Ko- 

rym wspomniałem, który zmusza 
dzisiejszego artystę do wchodzenia, 
że się tak wyrażę, w społeczeń- 
stwo —a nie machania nań ręką z 
gestem zniecierpliwienia, dlatego, 
że społeczeństwo go chwilowo nie 
rozumie — doniosłość tego rysu 
musi społeczeństwo ocenić. ,Wtedy 
pomost porozumienia powstanie 
w mgnieniu oka. To kwestja tylko . 
dobrej woli. 

Jeżeli opinja „elity inteligencji 
wileńskiej", jak powiada p. Cz. J. 
w myśl swej zasady: „relata refero*', 
widzi w projekcie Szukalskiego 
„iakieś kształty usyryjsko - zako- 
piańskie*, to właśnie składa do- 
wód tak wielkiego nieprzygotowa- 
nia myślowego we wszelkich za- 
gadnieniach formy — a przytem 
(jakżeż polską!) lekkomyślność о- 
kreślenia—że, doprawdy Odnosi się 
wrażenie słuchania już nie dziecka— 
ale zapadłego prowincjusza, który 
chce na gwałt „górnie* i bardzo 
„inteligentnie“ mówić. 

Zdarzyło mi się w sam dzień 
otwarcia wystawy, projektów w b. 
ujeżdźalni — słyszeć, jak dziecko 
(8 — 9 letni. chłopczyk) stojący 
przed pomnikiem Szukalskiego, za- 
pytał ojca, czy pana, w którego 
towarzystwie przybył na wystawę: 
„Dlaczego Mickiewicz siedzi na 
takim zamczyku?” Sądzę, że gdy- 
by Szukalski słyszał te słowa, był- 
by, wzruszony, wycałował płową 
czuprynę chłopaka, który lepiej 
zrozumiał artystę i formę, jak ci, 
którzy patrzyli w dzieciństwie na 
secesyjne, bezmyślne, konwulsje, 
siadywali, jak na torturach, na 
„<Zakopiańskich'* fotelach — a w 
koficu osłupieli na widok pchanej 

narskiego z ksiąg kościelnych pa- 
rafi ewangelicko - reformowanej w 
Serejach, wydane jak mówi napis 
w lewym górnym rogu: „na po- 
lecenie J. O. Naczelnika Wojenne- 
go Gubernji Augustowskiej, dnia 
s1 sierpnia 1838 roku przed roz- 
strzelaniem Konarskiego. 

W tej samej gablotce piękna 
fografja (prof. Bułhaka) murów ba- 

    

im przed oczy rzeźby murzyńskiej, 
niemniej przed rozpowszechniane- 
mi „martwemi naturaml'* Pawła 
Picasso. 

* 

P. Czesław Jankowski w  dal- 
szym ciągu taką zdaje relację o 
opinji Wileńskiej w sprawie, tyczą- 
cej się w znacznej mierze, że tak 
powiem — kieszeni społeczeństwa: 
«./W danym wypadku, dając 24.000 
złotych ny konkurs, nie chodziło 
nam o wywołanie mniej lub wię- 
cej znakomitego dzieła sztuki jeno 
chodziło o dobycie z twórczości 
naszej rzeźbiarskiej; modelu na 
pomnik Mickiewicza. A i to jesz- 
cze takiego, któryby jaknajbardziej 
był odpowiednim—dla Wilna. To 
ogromna różnica, My, dający pie- 
niądze na wileński pomnik twórcy 
„Pana Tadeusza", nie występujemy 
bynajmniej w roli jakichś mecena- 
sów Sztuki in abstracto lub in 
puris naturalibus, w stanie czystej 
natury: my dajemy pieniądze na 
cel batdzo utylitarny i ściśle okre- 
ślony. Odwołujemy się 40 роту- 
słowości i biegłości technicznej na- 
szych rzeźbiarzy, aby wykoncypo- 
wali nam pomnik Mickiewicza dla 
Wilna, Tylko tyle". 

Otóż nie należy zapominać, że 
Komitet budowy pomnika Mickie- 
wicza w Wilnie, zamianowany przez 
społeczeństwo, ogłosił skład Sądu 
konkursowego -najprzód ogólnie, * 
potem szczegółowo, z wymienie- 
niem dokładnem nazwisk człon* 
ków jury. Ładnego protestu ze 
strony społeczeństwa. Czyli, że 
społeczeństwo zaufało owemu  są- 
dowi konkursowemu zupełnie słu- 
sznie, gdyż był to sąd konkursowy 

  

zyljańskich, które przecież, także i 
więzieniem Konarskiego były. Obok 
egzempłarz wydawnictwa „Wileń- 
skich źródeł Archiwalnych* pod 
tytułem „Duch Akademii ,Wileń- 
skiej zawierający wspomnienia u- 
cznia tejże Akademji d-ra M. Ło- 
wickiego, otwarty na str. 50—51-ej. 

„O godzinie jedynastej zrana 
15 lutego 1839 były tłumy tysią- 
czne narodu na ulicach i przy gro- 
bie samym, oczekując sądzonego, 
żeby przynajmniej zobaczyć tego 
wielkiego człowieka....". 

Z szacunkiem przyglądam się 
starym z przed laty kilkuset księ- 
gom, Podziwiam piękne wydawni- 
ctwa świetnych drukarń reforma- 
cyjnych w Brześciu, Lubczu, Osz- 
mianie, Łosku, Kiejdanach. Znako- 
mite „białe kruki" cenne bardzo i 
poszukiwane przez wszystkie bibljo- 
teki europejskie. Dokumenty kul- 
tury polskiej na tych ziemiach... 

Zdumiony, wykształceńszy nie- 
raz, nawet mieszkaniec ich dzisiej- 
szy, dowiaduje się z pożółkłych 
druków, że wszystkiete wspomnia- 
ne miasteczka, obecne „zapadłe 
kąty*, były już kilkaset lat temu 
ogniskami kultury naszego kraju, 
póki nie zaatakowała ich jezuicka 
reakcja i nie zgnębiło doszczętnie 
wschodnie barbarzyństwo. 

Nie staje nam już miejsca na 
wyliczanie wszystkich, cenniejszych 
nawet druków. Wspomnimy tu jesz- 
cze takich unikatach jak pierwsze 
wydanie „Confesji Sandomierskiej 
z r. 1574 bodajże już jedyny w 
Polsce. Ciekawą monografą, w 0- 
statnim zeszycie czasopisma p. t. 
„Reformacja w Polsce* (wydawa- 
nego przez Tow. dla badania dzie- 
jów Reformacji w Polsce) poświę- 
cił temu dziełu prof. U. $. В. Ка- 
zimierz Kolbuszewski. Egzemplarz 
portyki Reja, a właściwie jej prze- 
druk w roku 1594 przez „Pana 
Michała Frąckiewicza z Radzimina, 
podkomorzego ziemi  Połockiej* 
wydana, drukowana w Wilnie, w 
drukarni Radziwiłów. 

Dominuje jednak wspaniała bi- 
blja brzeska jeden z potężniejszych 
fundamentów języka polskiego, dzie- 
ło które niezmiernie w jego roz- 
woju zaważyło, 

Na szybie gabloty leży przepi- 
sany wyjątek z dzieła Tadeusza 
Grabowskiego p. t. „Z dziejów 
Literatury Kalwifskiej“, o tejże 
„właśnie biblji traktujący. Niestety 
brak miejsca nie pozwala nam go 
przytoczyć, ciekawych czytelników 
odsyłamy do tej książki (str. 180-81). 

Dodać należy, że bliźniaczy eg- 
zemplarz biblji brzeskiej ofiarowa- 
ny został przez delegację Wileń- 
skiego Synodu Ew.-Ref, Panu Pre- 
nm Rzeczypospolitej, latem 

ZS 
Wielki foljał z ozdobną kartą 

tytułową. W pośrodku duża dziura 
wypalona. To ów jedyny niedobi- 
tek ocalały z całej bogatej bibijo- 
teki Zboru Wileńskiego po pogro- 
mie tegoż w r. 1611 rzadki inku- 
nabuł, wspomniana już przez nas 
wyżej biblja norymberska z r. 1480. 
Niezwykle przykre uczucie wstydu 
budzi ów znak wypalony, jakby 
jakoweś piętno hańby, hafibiące 
jednak tego co je przyłożył albo 
się choć pośrednio do jego przy- 
łożenia przyczynił, 

„Nowy Testament Abo Sakon 
Nascheho Knesa IEsom Krysta 
Predy wot D. Mertena Luthera*... 

głęboko fachowy, a Skład jego 
personalny dawał absolutne gwa- 
rancje, że w głosowaniu weźmie 
szczególnie pod uwagę kwestję 
pomnika dla Wilna. Sąd ogłosił 
swój wyrok, a społeczeństwo, któ- 
re mu wczoraj zaufało—po wyro- 
ku protestuje, i swoje zdanie na- 
rzuca Komitetowi budowy? Trzeba 
zrozumieć nareszcie, że ów Sąd 
konkursowy wszystkie kwestje, 
poruszane obecnie przez opinję 
społeczeństwa brał pod uwagę i 
decydował się na taki, a nie inny 
wyrok. 

Co się zaś tyczy owej, tak nioc- 
no zaznączonej przez opinję, kwe- 
stji pieniężnej—to nie bierzmy jej 
tak tragiczniel Jest to kwestja prze- 
dewszystkiem dobrej organizacji. 

Nie należy wmiawiać w siebie 
choroby, bo się zachoruje... 

Najnaiwniej zaś brzmi owo od- 
woływanie się do „biegłości tech- 
nicznej naszych rzeźbiarzy, żeby 
wykoncypowali nam pomnik Mic. 
kiewicza dla Wilna. Tylko tylel". 
To „tylko tyle* tynfa wartel 

Biedny Szukalski tyle przemy” 
ślał, a to, co przemyślał, w taką 
finezję formy zamknął — a nikogo 
nie zadowolił — czegóż się jeszcze 
możemy spodziewać po tych, któ- 
rzy, z jakże małemi wyjątkami, nie 
wykazali ani polotu myślowego, ani 
właśnie owej „sprawności technicz- 
nej"! Chyba... chyba, że się ma w 
zanadrzu kogoś, któremu się chce 
koniecznie, nie licząc się z niczem 
i nikim, powierzyć wykonanie dla 
Wilna Mickiewiczowskiego pomni- 
ka. Mówi się przecież (a więcej 
może pisze...), o projekcie, którego 
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Jest to część napisu karty tytułowej 
drugiej części biblji w języku gór” 
no-łużyckim. Pracowało nad tym 
przekładem _ czterech pastorów 
przez 11 lat. Wydano go w roku 
1727. w Budyszynie, drukowano w 
Lubiju. 

Z pozostałych okazów wyróż- 
niają się portrety (wspomniane już) 
Zygmuntów, pozatem ciekawe bar- 
dzo mosiężne tablice nagrobne z 
cmentarza zdaje się kiejdańskiego, 
pare portretów pastorów wykona-„ 
nych przez Hessego ucznia Ruste- V 
ma nauczyciela rysunków w gim- 
nazjum Słuckim. 

Bardzo interesująca jest mapa 
prof. Henryka Merczynga z roz- 
mieszczeniem zborów ewangelic- 
kich na ziemiach Rzeczypospolilef. 
Z mapy tej widać jak reformacja 
świetnie rozwijała się w dzielnicach 
bogatych i kulturalnych. Ciemna i 
uboga szlachta mazowiecka była 
najniepodatniejszym dla niej mate- 
rjałem. Z fotografjj zborów na 
szczególną uwagę zasługuje wnętrz- 
na zboru kiejdańskiego z przepięk- 
nemi stalami i amboną. 

Z zewnętrznych widoków naj- 
piękniejszy jest zbór ostaszyński w 
pow. Nowogródzkim, niezwykle 
piękna budowla, niestety, zniszczo- 
ne zupełnie w czasie Wielkiej woj- 
ny. 

Niemałą ozdobą wystawy jest 
piękny rysunek wnętrza archiwum 
Synodu, wykonany czarną kredką 
przez prof. Ruszczyca, któremu 
wystawa zawdzięcza swoje piękne 
urządzenie, co należy z uznaniem 
podkreślić. Sądzimy, że Synod za- 
chowa tę wystawę w obecnym jej 
Składzie, jako zaczątek do przysz- 
łego muzeum. Znaczenie propa- 
gandowe takiego zbioru jest duże 
ze względu na liczne wycieczki cu- 
dzoziemskie w naszem mieście. 
Jest on niezbitym dowodem tej 
nierozerwalnej łączności kultural- 
nej polskiej reformacji z zacho- 
dem, nawet w najciemniejszej epo- 
ce rządów saskich, imponującem 
świadectwem jej wielkiego dorobku 
duchowego. 

Stefan Klaczyński. 

Sprostowanie. Do artykuliku p. t. 
„Wilnianie w Radzie Prawniczej“ zą- 
kradły się przykre błędy korektorskie. 
Pomijając kilka rażących błędów grama- 
tycznych prostujemy jeden z ustępów, 
który zosta: zupełnie pozbawiony sensu; 
winien on brzmieć: 

„Rada Prawnicza, której zadaniem 
jest opinjowanie rządowych projektów 
ustaw i innych aktów prawodawczych 
pamiętać winna o odrębnych stosun- 
kach, jakie bieg historji wytworzył w 
SZCZ częściach Rzeczypospo- 

W korekcie słowa „pamiętać winna” 
zostały opuszczone, natomiast dalej u- 
mieszczono frazes: „jakieby historja wy- 
tworzyła” co jest oczywistym ear 

ed, 

  

Z całej Polski. 

Ku uczczeniu ś. p. kurato- 
ra Sobińskiego. 

Wczoraj wieczorem odbyło się 
zebranie obywatelskie w celu u- 
czczenia pamięci zmarłego kuratora 
Sobińskiego. 

Zebranie wyłoniło komitet zło- 
żony z wybitnych osobistości, kió- 
re mają się zająć urządzeniem a- 
kademji na cześć św. p. Sobińskie- 
go oraz obmyśleć sposób utrwale- 
nia pamięci zmarłego. 

autor kryje się pod godłem „Sie- 
wca”. 

Byłbym żadną miarą nie wspo- 
minał o tym projekcie, choćby ze 
względu na to, że pominąłem mil- 
czeniem, jako nie poopadające pod 
fachowe pióro krytyczne liczne in- 
ne projekty — zmusza mię jednak 
do tego fakt dopatrywania się w 
„Siewcy* jakichś wałorów artysty- 
cznych, czy Ideowych. 

Ideowo, czyli pod względem 
koncepcji literackiej ów „Siewca“, 
czyli człowiek siejący. toć to naj- 
banalniejszy pomysł pod słońcem. 
Siedzi w tem szablon i to szablon 
—na co kto chce. Mickiewicz sieje 
zdrowe ziarno w społeczeństwo, 
pomnik np. Prusa również identy- 
cznie może być pojęty — jak za- 
razem i pomnik kogoś, kto spe- 
cjalnie się wybił wśród działaczy 
społecznych, dziennikarzy, zawodo- 
wych pedagogów, kapłanów i t.p. 

Artystycznie zaś stoi „Siewca” 
na poziomie bardzo przeciętnych 
postępów pilnego studenta rzeżby, 
który odbywa studja pod niewi- 
dzącym świata bożego nauczycie- 
lem, któremu ktoś kiedyś zastrzyk» 
nął najgorszą pod słońcem ma- 
nierę. 

Już fabryki nie wyrabiają 
secesyjnych wazoników, a autor 
„Siewcy'* chce Wilno tem uraczyć. 
Secesyjka plus martwota szablono- 
wej szkoły i— Wilno? 

Trochę zastanowienia — a nie 
będziemy o tem nie tylko mówić, 
ale i myśleć. 
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Witeńskie kupiectwo chrześcijańskie 
i jego postulaty. 

Wywiad w Stowarzyszeniu Kupców Chrześcjan m. Wilna. 

W dn. 19 b. m. Zarząd Stow. 
Kupców Chrześcijan m. Wilna u- 
dzielił przedstawicielowi redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" następują- 
zego wywiadu w sprawie stanu 
organizacji oraz w kwestjach han- 
dlu w Wileńszczyźnie. 

— Jaki jest stan obecny orga- 
nizacji? 

— Stow. Kupców chrześcijan 
m. Wilna stanowi autonomiczną 
organizację, należącą do centralnej 
organizacji związków kupieckich, 
która jest w Warszawie. Koła pro- 
wincjonalne Wileńszczyzny należą, 
jako filje do organizacji kupieckiej 
w Warszawie. Najwyżsżą władzą 
związku jest Rada Naczelna Zrze- 
szeń Kupieckich w Warszawie. 

Stowarzyszenie wileńskie opiera 
swą działalność na statucie, który 
został w r. b. przerobiony i dosto- 
sowany do potrzeb czasów obec- 
nych. 

Głównemi zadaniami Stowarzy- 
szenia są: współdziałanie handlo- 
wo-przemysłowe, udzielanie pomo- 
cy członkom oraz praca kultural- 
no-oświatowa. 

Przez samo swoje istnienie i 
pracę codzienną Stowarzyszenie 
wykonywa punkt pierwszy swej 
działalności. 

Do do sprawy udzielania po- 
mocy materjalnej członkom, to do- 
tychczas nie zachodziło po temu 
potrzeby. 3 

W kwestji pracy oświatowej 
Stowarzyszenie rozwija w ostatnim 
czasie żywą działalność. Posiada 
ono koncesję na prowadzenie śred- 
niej szkoły handlowej, która pros- 
peruje b. dobrze, gdyż uczęszczają 
do niej nietylko dzieci kupców, ale 
i z innych warstw społecznych. 
Szkoła się mieści w lokalu wyna- 
jętym, złożonym z 12 pokoi. Na 
czele szkoły stoi fachowy dyrektor. 
Przy szkole funkcjonują kursa do- 
kształcające dla pracowników han- 
dlowych. Co do samej struktury 
organizacji, to posiada ona władze 
następujące: Walne Zebranie człon- 
ków, Radę Nadzorczą, złożoną z 
6 osób oraz Zarząd, również skła- 
dający się z 6 członków. 

Oddziałów prowincjonalnych 
Stowarzyszenie nie posiada, ponie- 
waż nie nastąpiło jeszcze dotąd 
rozgraniczenia sfery działania or- 
ganizacji warszawskiej a Stowarzy- 
szenia na terenie Wileńszczyzny. 
Rada Naczelna odstępuje pewne 
filje dla Stowarzyszenia wileńskie- 
go, lecz ostateczne załatwienie 
sprawy napotyka jeszcze pewne 
trudności. 

W myśl nowego statutu przy 
Stowarzyszeniu istnieją sekcje po- 
szczególnych branż. Jest ich pięć: 
kolonjalno - spożywcza, bławatna, 
galanteryjna, winno-wódczana Oraz 
wyrobów metalowych i techniczno- 
budowlanych. 

Każda sekcja ma prawo usta- 
nowienia. swych osobnych władz 
w ramach statutu Stowarzyszenia 
oraz możność samodzielnego za- 
łatwiania spraw, dotyczących spe- 
cjalnie danej branży. : 

Najliczniej reprezentowaną jest 
sekcja kolonjalno-spożywcza, naj- 
więcej zaś spoistą co do organiza- 
cji i czynną jest sekcja winno-wód- 
czana. 

Ogólna ilość członków Stowa- 
rzyszenia sięga obecnie do 150 
osób. 

Jak się przedstawia kwestja 
stosunków handlowych z Rosją i 
Litwą? 

Handel m. Wilna jest w 90% 
handlem detalicznym. To też pol- 
skie kupiectwo nie prowadzi han- 
dlu legalnego z państwami ościen* 
nemi. Handel legalny z Rosją, zor- 
ganizowany w kilku punktach 
(Stołpce, Zahacie i inne) został od- 
dany w ręce koncesjonarjuszów, 
nie mających nic wspólnego z ku- 
piectwem wileńskiem. Kupiectwo 
wileńskie zostało w tym wypadku 
pominięte. Unormowanie stosun- 
ków handlowych z Rosją i Litwą 
byłoby wielce pożądane dla ku- 
piectwa Wileńskiego, jak i dla ca- 
łego Wilna. Dałoby to możność 
zwiększenia pracy i zdrowej dzia- 
łalności. Obecnie bowiem Wilno 
jest pozbawione peryferyj, takie zaś 
odżywianie się własnemi sokami 
jest niezdrowe. 

— Jak się odbija obecnie ob- 
ciążenie podatkowe na działalnoś- 
ci handlowej? 

— Kupiectwo wileńskie ugina 
się pod ciężarem podatków, nie 
wykluczając nawet firm dużych. 
Zaległości podatkowe są stałem 
zjawiskiem. O ile dawniej pewne 
firmy, czerpiąc z kapitałów obroto- 

„wych, mogły wywiązywać się bez 
zaległości w kwestji opłat podat- 
kowych, o tyle teraz nie są już w 
stanie tego dokonać. Należy pod- 
kreślić, iż różnorodne wzięte w 
ogólnej sumie podatki magistrackie 
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są bodaj bardziej ciężkie, niżeli pań- 
stwowe. Wogóle zaś, o ile nie na- 
stąpią odpowiednie zmiany w po- 
lityce podatkowej, to przyszłość 
życia handlowego zarysowuje się 
b. ciężko. 

Kupiectwo polskie nie unika 
płacenia podatków. Jak wykazują 
dane komisyj szacunkowych i Od- 
woławczych co do składanych re- 
klamacyj, kupiectwo polskie nie u- 
chyla się od płacenia podatków, 
lecz płaci je, uginając się pod ich 
ciężarem. Dotyczy to ostatnie na- 
wet firm poważnych. 

— Jakie formy przyjęła ostat- 
nio egzekucja podatkowa w Wil- 
nie? O ile prawdziwe są pogłoski 
o ona: bezwzględnej licyta- 
cji 

W maju r. b. Izba Skarbowa 
otrzymała z Ministerstwa rozporzą- 
dzenie, skutkiem którego rozpo- 
częła się wzmożona egzekucja po- 
datkowa. Co się tyczy zaś stoso- 
wania bezwzględnej licytacji, to Za- 
rząd Stowarzyszenia wiadomości o 
tem nie posiada. 

— Jah się kształtują obecnie 
warunki wzyskania kredytu? 

— W tej dziedzinie w ostatnim 
czasie wielkich trudności nie napo- 
tyka się. Wiadomo, że banki pry- 
watne odczuwają blak dobrego ma- 
terjału t. j. weksli do redyskonta. 
Co się tyczy zaś Banku Polskiego, 
to on idzie, ile pozwalają mu na to 
przepisy formalne, w kierunku za- 
dowolnienia potrzeb kredytu. 

Kupiectwo chętnie widzi zniże- 
nie stopy procentowej, lecz zdaje 
sobie sprawę, iż w warunkach życia 
gospodarczego w Polsce nie może 
być ona tymczasem niższa od 
9% — 10%. lm kredyt jest tańszy i 
dłuższy, tem więcej odpowiada on 
postulatom kupiectwa. 

Z tego względu daje sie odczu- 
wać ujemnie ograniczenia kredytu 
do 3-chmiesięcznego terminu. Ten 
termin jest zbyt krótki dla branż, 
nie mogących robić szybkich obro- 
tów. Nie ma się, oczewiście, na 
myśli kredytu 12-miesięcznego, jak 
to jest w Ameryce lub nieco krót- 
szy w Anglji, lecz byłby pożądany 
już teraz kredyt 5 —6-cio mie- 
sięczny. 

Im tańszy i dogodniejszy jest 
kredyt, tem dostępniejszy jest to- 
war dla konsumenta i łatwiejsza 
praca dla kupca. 

— Jakie są postulaty kupiectwa 
wileńskiego w związku z kwestją 
godzin pracy w handlu? 

Zasadnicze postulaty w tej spra- 
wie zostały już wysunięte przez 
Radę Naczelną Zrzeszeń Kupieckich. 
Pożądany jest 10 — 12 godzinny 
dzień pracy w handlu. Na ogół ży- 
czenia kupiectwa nie odbiegają da- 
leko od projektu, wysuniętego 
przez rząd. Kupiectwo chętnie po- 
wita oddanie decyzji w sprawie 
czasu pracy w handlu samorzą- 
dom, które będą decydowały w tym 
wypadku, biorąc pod uwagę warunki 
lokalne. 

Dotkliwe ograniczenie co do 
czasu handlu odczuwa branża win* 
no — wódczana w związku z za- 
kazem sprzedaży w określonych 
godzinach dni przed i poświątecz- 
nych. 

W dniach ostatnich kupiectwo 
branży winno-wódczanej otrzymało 
z lzby Skarbowej zapowiedź ode- 
brania zgodnie z ustawą z dniem 
1-go lipca roku przyszłego konce- 
syj kilku kupcom wódczanym. 

Ci kupcy są specjalistami da- 
nego bandlu, stanowi on ich jedy- 
ży sposób zarobkowania. Wobec 
tego odebranie koncesji spowoduje 
ich ruinę materjalną. 

To też Zarząd Stowarzyszenia 
odniósł się w tej sprawie do War- 
szawy, wysyłając do rządu delega- 
cję z odpowiednim memorjałem. 

Zarząd Stowarzyszenia nie chce 
w tym wypadku negować prawa 
inwalidów do życia, otrzymywania 
pomocy, poparcia i subsydyj. Uwa- 
ża tylko, że nie powinna się odby* 
wać ta pomoc kosztem poszcze- 
gólnych osób, przez pozbawianie 
ich warsztatu pracy. Pozatem jest 
pewne, że osoby — inwalidzi, któ- 
rzy otrzymają koncesje wódczane, 
nie poprowadzą handlu sami, gdyż 
nie będą posiadali potrzebnych do 
tego środków i umiejętności. To 
też handel wódczany zostanie Od- 
dany siłą rzeczy w ręce osób wy- 
padkowych i niepowołanych za- 
miast tego, aby być w rękach firm 
kupieckich, traktujących swą pracę 
solidnie i fachowo. 

Kto z naszych Szan. Abonen- 

tów chce sobie zapewnić regularną 

i punktualną dostawę „Kurjera Wi- 

leńskiego'', niech opłaci prenume- 

ratę za m-c listopad. 

    

  

łaniel rowny Wileiztzyny. 
W sprawie handlu drzewnego 

Wileńszczyzny zwróciliśmy się po 
informacje do inżyniera Kroszkina 
dyrektora Żydowskiego Związku 
Kupców i Przemysłowców leśnych, 
który nam udzielił szeregu cieka- 
wych informacji, dotyczących zaró- 
wno historji Związku, jak i obe- 
cnego stanu Spraw, związanych z 
naszym eksportem drzewnym. 

Związek Żydowskich przemy- 
*słowców leśnych—rmówi inż. Krosz- 
kin—istnieje już lat 30. Przed wojną 
obejmował on cały t. zw. półno- 
cno-zachodni kraj. 

Podczas wojny Związek uzyskał 
wielkie uprawnienia: miał np. pra- 
wo wydawania zezwoleń na spław 
materjałów drzewnych. W r. 1919 
ponownie przez Generalnego Ko- 
misarza Ziem Wschodnich p. Os- 
mołowskiego zostało nadane zwią- 
zkowi prawo wydawania przepustek 
na terenie Ziem Wschodnich. 

Dzisiaj łączy Związek do 150 
członków, działając na terenie Wi- 
leńszczyzny. Celem działalności 
Związku jest obrona interesów 
przemysłu leśnego. To też obcho- 
dzą go przedewszystkiem sprawy 
unormowania przewozów  kolejo- 
wych, sprawy celne oraz kwestje 
organizacji exportu. 

Związek ze względu na charak- 
ter działalności zjednoczonych człon 
ków rozpada się na dwie sekcji: 1) 
sekcję tartaków i 2) sekcję ekspor- 
tów drzewnych. 

Przy związku funkcjonuje biuro 
przysięgłych mierników, którzy do- 
konywują wymiarów  materjalow 
drzewnych przy zawieranych tran- 
zaucjach. 

Związek występuje na terenie 
Wileńszczyzny w porozumieniu z 
sekcją właścicieli lasów Towarzy- 
stwa Rolniczego w Wilnie. 

Dla zjednoczenia przemysłu le- 
śnego powstała w Warszawie Cen- 
tralna Rada Naczelna Związków 
drzewnych w Polsce. 

Jak się przedstawiają obecnie 
warunki gospodarcze w Wileńszczy- 
źnie z punktu widzenia potrzeb 
przemysłu i handlu drzewnego? 

Przemysł leśny w Wileńszczy- 
źnie odgrywa b. poważną rolę, gdyż 
po rolnictwie stanowi on najwa- 
żniejszą gałęź gospodarki Ziem 
Wschodnich. Niestety, przemysł 
drzewny, w szczególności zaś tar- 
taki przeżywają b. ciężki kryzys, 
gdyż są pozbawione 
rowca. Większość lasów położonych 
przy Wilji, jest już wyczerpana. 
Dowóz zaś surowca koleją jest b. 
kosztowny. 

W tych warunkach byłoby b. 
pożądanem, aby państwo przyszło 
z pomocą dla przemysłu drzewne- 
go. Dzisiaj państwo sprzedaje naj- 
lepsze działki lasów państwowych 
kupcom zagranicznym, którzy po- 
siadają duże kapitały i mają mo- 
żność uzyskania taniego kredytu. 
Ci kupcy wywożą zagranice drze- 
wo w stanie nieobrobionym, powo- 
dując w ten sposób poważne 
straty dla gospodarki krajowej. Na- 
leżałoby uwzględniać w pierwszą 
kolej propozycje kupców krajowych, 
udzielając im koncesyj na ulgowych 
warunkach kredytowych. 

W kwestji przewozu drzewa ko- 
leją odczuwa się brak potrzebnego 
taboru kolejowego. Zamiast wago- 
nów towarowych nabyto dużą ilość 
parowozów, wobec czego zachodzi 
niedostatek węglarek, co szczegól- 
nie występuje w związku z dzisiej- 
szym eksportem węgla. Jedną # о- 
koliczności, utrudniających handel 
drzewny, jest niedostateczne roz- 
budowanie węzła Gdańskiego. 
Gdańsk nie jest w stanie wysłać 
tyle, ile mogą dostarczyć mu zie- 
mie wschodnie. Stąd powstają czę- 
sto komplikacje i utrudnienia prze- 
wozowe. Aktualną jest również 
sprawa oprojektowaneį podwyżki 
taryfy kolejowej, która ma nastą- 
pić z dn. 1 grudnia. Będzie to sta- 
nowiło znaczne utrudnienie dla 
handlu drzewnego. 

Jako dobrze prosperującą gałęź 
handlu leśnego należy wymienić 
eksport papierówki. 

Jak się odbijają na handlu leś- 
nym obecne stosunki z Litwą? 

Brak uregulowanych stosunków 
z Litwą jest bardzo dotkliwie od- 
czuwany przez handel i przemysł 
drzewny. Dla należytego rozwoju 
tej dziedziny gospodarki niezbędne 
jest wyjście Ziem Wschodnich do 
Bałtyku drogą najkrótszą. Taką 
drogą jest Niemen. Otwarcie Niem- 
na dla Polski stanowi rzecz nader 
ważną dla przemysłu leśnego. O- 
becnie Niemen został otwarty, lecz 
dokonano tego jednostronnie, gdyż 
bez prawa przejazdu kupców z Pol- 
ski przez terytorjum Litwy i bez 
możności korzystania z ochrony 
konsularnej. Zupełne otwarcie Niem- 
na dla Polski możliwe jest tylko 
po nawiązaniu normalnych stosun- 
ków z Litwą. 

Nawiązanie normalnych stosun- 
ków z Litwą oddziałałoby bardzo 
dodatnio na stan przemysłu i han- 
dlu leśnego w Wileńszczyźnie, 

taniego Su-, 

  

O bank drzewny. 
Projekt założenia banku drzew- 

nego jest już od dłuższego czasu 
omawiany w zainteresowanych 
sferach. Chodzi oczywiście o utwo- 
rzenie wielkiej instytucji, która 
mogłaby sprostać zadaniom, jakie 
na nią spadną. 

Jeśli wziąć pod uwagę, że tran- 
zakcje z tego zakresu z reguły o- 
piewają na b. znaczne sumy pie- 
niędzy, stanie się zrozumiałem, że 
powiększenie liczby naszych drob- 
nych banczków o szumnych naz- 
wach jest jaknajbardziej niewska- 
zane. Doświadczenie z taką minja- 
turką jaką był Bank Drzewny pod 
auspicjami p. Jaroszyńskiego nie 
mogą zachęcić do powstania po- 
dobnych eksperymentów. Koniecz- 
nem jest zaangażowanie znacznych 
kapitałów, których znalezienie dziś 
w rękach prywatnych wydaje się 
mało prawdopodobne. 

Niewątpliwie koniecznem będzie 
zaangażowanie kapitałów zagranicz- 
nych a przedewszystkiem kapitału 
państwowego. Pierwszorzędne zna- 
czenie drzewa dla bilansu handlo- 
wego (w r. ubiegłym 17% wartości 
całego eksportu) usprawiedliwiało- 
by w zupełności taki krok rządu. 
Z drugiej strony zrozumiałą staje 
sję konieczność kontroli nad wy- 
wozem drzewa ze strony państwa, 
które jest tu głównym  producen- 
tem. Sądzimy również, że pozwoli- 
łoby to państwu skutecznie wpły- 
wać na tworzenie się syndykatów 
eksportowych, których istnienie 
staje się dziś nakazem chwili. Nasz 
chaotyczny eksport, prowadzący do 
dzikiej konkurencji drobnych przed- 
siębiorstw polskich na rynku za- 
granicznym, a stąd do obniżenia 
cen sprzedażnych nieraz o wiele 
poniżej cen światowych winien u- 
stąpić miejsca planowości. Z tych 
wszystkich względów sprawa zało- 
żenia wielkiego banku drzewnego 
staje się dziś aktualna. 

* * 
* 

Nowe wydawnictwo p. п. „Ро!- 
ski Rynek Drzewny* wystąpiło świe- 
żo z artykułem w sprawie banku 
drzewnego, inaugurując dyskusję, 
o miejsce, w którem czynność je- 
go winny być zešrodkowane. Аг- 
tykuł ten propaguje umieszczenie 
centrali banku w Gdańsku, jako w 
centrum polskiego handlu drzewem. 

Ponadto twierdzi pismo, że ban- 
ki zagraniczne chętniej otwierają 
akredytywy na banki gdańskie, niż 
na polskie z powodu braku zau- 
fania do naszych instytucji. Arty- 
kuł jest wyraźnie inspirowany przez 
sfery gdańskie, powstające pod 
wpływem vier „D”—Banken, któ- 
re gotowe byłyby położyć rękę na 
polskim handlu drzewnym. 

Odpowiada na te wywody „„Ty- 
godnik Handlowy". Pismo wska- 
zuje, że firmy gdańskie należą bez 
wyjątku do drobnych, kilka zaś 
średnich przedsiębiorstw stanowi 
ekspozytury wielkich domów an- 
gielskich, holenderskich i t. d. Sfe- 
ry finansowe gdańskie są wyraź- 
nie wrogo usposobione do handlu 
polskiego. Co się zaś tyczy zaufa- 
nia zagranicą, to zależy ono od 
solidności intsytucji.  Dodatnie do- 
świadczenie z Berlinem cukrow- 
nictwo wskazuje, że zagranica niema 
wcale idjosynkrazji do banków pol- 
skich. 

„Tygodnik Handlowy"  wska- 
zuje na konieczność umieszczenia 
centrali banku w Warszawie. Są- 
dzimy, że słusznie. 

Z zachodniej Polski normalnie, 
a więc zapewne również z chwilą 
zakończenia wojny celnej z Niem- 
cami—b. znaczną część eksportu 
kierule się drogą lądową. 

Pomijamy tę nieznaczną część 
naszego eksportu, kierującą się ku 
południowi. Nie możemy jednak 
zapominać O stale wskazujących na 
sile punktach pośredniczo przeła- 
dunkowych, jak Gdynia i Tczew. 

Wreszcie z naszych ziem drze- 
wo kieruje się w przeważnej części 
nie na Gdańsk lecz na Grajewo i 
inne stacje lądowe. Wreszcie stale 
wzmaga się eksport Dźwiną. Gdańsk 
więc również jako punkt przeła- 
dunkowo-pośredniczący nie odgry- 
wa tak decydującej roli, jakąby 
mu niektóre sfery przypisać chciały. 
Ponadto nie idzie tu tylko o zna- 
czenie siedziby centrali banku, jako 
punktu przeładunkowego, lecz jako 
ośrodka handlu w ścisłem tego 
słowa znaczeniu. Pod tym wzglę- 
dem mamy jeszcze niestety w Pol- 
sce wielką płynność warunków wy- 
wołanych wojną celną z Niemcami 
nienormalnemi stosunkami na na- 
szych ziemiach, zamkniętych w pra- 
wdziwym worku, z drugiej zaś 
strony rozproszkowaniem naszego 
handlu. Przezwyciężenie tych prze- 
szkód a przedewszystkiem syndyka- 
lizacji handlu wpływa decydująco 
ną kształtowanie się ośrodków han- 
dlowych. Pod tym względem rząd 
ma wdzięczne pole do pracy. 

Nie możemy zapominać o ol- 
brzymich bogactwach leśnych, drze- 
miących na Ziemiach Wschodnich. 

Sądzimy, że kupiectwo winno so- 
bie dobrze, sprawy handlu drzew- 
nego rozważyć i zarówno w spra- 
wie jego siedziby, jak i w innych 
kwestjach się wypowiedzieć, 

Traktując niniejszy artykuł jako 
wstęp do dyskusji sądzimy, że za- 
interesowane sfery zechcą w mniej 
wziąć udział. b, 

Niezwykła zwyżła ten drzewa. 
W ostatnich dniach wszystkie 

dyrekcje państwowe podniosły tak- 
sy za drzewo o 60 do 80 proc. 
Poszczególne dyrekcje lasów pań- 
stwowych przeprowadziły podwyż- 
kę indywiduainie t. j. w zależności 
od oddalenia lasów od granicy, wa- 
runków transportowych, jakości 
drzewa i t. p. -Podwyžkę taks 
drzewnych czynniki kompetentne, 
motywują tem, že pomimo spadku 
kursu złotego i poprawy konjun- 
ktury ceny drzewa nie były zmie- 
niane w ciągu roku bieżącego, o- 
becnie zaś przy utrzymaniu stałych 
cen lasy państwowe nie mogłyby 
uzyskać nawet w przybliżeniu fak- 
tycznej wartości materjału drzew- 
nego. Wyniki ostatnich przetargów 
w lasach państwowych wykazały, 
że poszczególne firmy płaciły czę- 
sto o 150 proc. powyżej cen za- 
sadniczych. 

Dyrekcja zaś lasów pafistwo- 
wych w Łucku podniosła ceny tań- 
szych gatunków drzewa o 125 proc. 
Tak wielka i gwałtowna podwyżka 
cen drzewa wywołała panikę na 
rynku drzewnym, gdyź faktem jest, 
że przy obecnej konjunkturze ryn- 
kowej żadna z firm nie będzie w 
stanie prowadzić normalnej działal- 
ności. Dzisiejsza konjunktura na 
rynku drzewnym w kraju i zagra- 
nicą nie usprawiedliwia większej 
podwyżki cen surowca w lasach. 
Wyższe ceny za drzewo tarte w 
kraju wywołane są brakiem odpo- 
wiedniej ilości materjału, którego 
nie mogły przygotować w swoim 
czasie tartaki wskutek ostrego kry- 
zysu, jaki przeżywały w ciągu ©- 
statnich 2-ch lat. 

Ponieważ firmy drzewne zawie- 
rają zwykle kontrakty z zagranicą 
na początku kampanii t.j. we 
wrześniu, więc wytworzyła się sy- 
tuacja krytyczna, ponieważ żadna 
z firm nie będzie w stanie wyko- 
nać kontraktów, zawartych po ce- 
nach wrześniowych. W ten sposób 
odbiorcy zagraniczni mogą wytwo- 
rzyć sobie nieprzychylne pojęcie o 
naszych stosunkach, które naresz- 
cie powinny być stabilizowane i 
nie przynosić takich niespodzianek, 
jak ostatnia podwyżka cen drzewa. 
Koniecznością jest aby zarządzenie 
dyrekcyj leśnych było zmienione 
przez miarodajne czynniki i dosto- 
sowane do faktycznej konjunktury 
rynkowej. 

Jeżeli będziemy tolerowali tego 
rodzaju zarządzenia, to siła nabyw- 
cza złotego w dalszym ciągu bę- 
dzie malała, a jednocześnie przed- 
siębiorstwa krajowe nie będą w 
stanie nabywać surowca po ce- 
nach, które znacznie przekraczają 
wszelką kalkulację. A więc w in- 
teresie tak skarbu państwa, jak i 
przemysłu drzewnego leży rewizja 
i zmiana obecnej taryfy drzewa w 
lasach państwowych. 

  

Hyosija konresyj wódczanych. 
Do r. 1922 Wilno posiadało 

125 legalnych restauracyj oraz 122 
sklepów wódczanych. Na skutek 
przeprowadzonej w tymże roku 
redukcji, liczba restauracji spadła 
do 32, sklepów—do 40. 

Po tej zasadniczej redukcji w 
roku ubiegłym przeprowadzona zo- 
stała rewizja koncesyj, której skut- 
ków narazie trudno jeszcze przewi- 
dzieć, wobec braku decyzji władz 
wyższych instancyj, na wniesione 
przez zdyskwalifikowanych konce- 
sjonarjuszy rekursu. 

Na podstawie szczupłych da- 
nych—jakiemi narazie dysponuje- 
my, możemy ustalić, że na 356 
koncesyj na wyszynk alkoholu, 
przeznaczonych na Województwo 
Wileńskie, zaledwie 305 jest wyko- 
rzystanych i to w ośrodkach gęš- 
ciej zaludnionych, jak w Wilnie, 
gdzie istnieją jak już wyżej wspom- 
nieliśmy 32 restauracje, oraz 40 skle- 
pów wódczanych. 

Z liczby 305 koncesyj, 230 t. j. 
15,41 procent pozostaje w rękach 
osób uprzywilejowanych, to znaczy 
inwalidów wojennych, b. wojsko- 
wych oraz osób zasłużonych z o- 
kresu wywalczania niepodległości 
państwa. 

Z pośród reszty zwykłych kon- 
cesyj, jakie moc zachowują w rę- 
kach osób „nieprzywilejowanych* 
na rok następny, 15 procent od- 
dany zostanie jeszcze przed koń- 
cem b. r. inwalidom. Jak łatwo się 
przekonać z liczb powyższych ilość 
przedsiębiorstw trudniących się le- 
galnym wyszynkiem alkoholu by- 
najmniej nie wzrośnie. 

  

Nie przesądza to jednak spra- 
wy, że handel wódką się zmniejszył. 

Istnieje on w drodze nielegal- 
nej, na czem tracą zarówno kon- 
cesjonarjusze płacący duże Świad- 
czenia na rzecz skarbu, jako też 
skarb państwa, którego organa wy- 
konawcze borykają się z nielegal- 
nym wyszynkiem, bez żadnych w 
istocie pozytywnych rezultatów. 

Winę tego fatalnego stanu rze- 
czy zwalić należy na karb obowią- 
zujących dotychczas w życiu ustaw, 
jek również czynników do tego 
powołanych «w sejmie i rządzie, 
które ważną tę sprawę dotychczas 
jeszcze dostatecznie nie załatwiły. 

Potajemny handel alkoholem — 
jest jedną z większych plag, które 
wyciskają swe piętno na tempie 
obecnego naszego życia. 

Pod względem, tego rodzaju 
przestępstw skarbowych  Wilef- 
szczyzna do dziś dnia przoduje; 
składają się na to zarówno warun- 
ki etnograficzne, jak i kulturalne 
w których żyje miejscowa ludność. | 
Nie posiadamy niestety danych, 
aby wskazać w jakim stopniu roz- 
panoszyło się dzisiaj „pijaństwo*. 
Grozę sytuacji wyolbrzymia fakt 
istnienia potajemnego gorzelnictwa 
oraz wypadki, nadużywania przez 
ludność wiejską i robotniczą spi- | 
rytusu skażonego, którego handel 
nie jest ujęty w ramy jakichkol- 
wiek przepisów. 

Dotychczas właściwie istnieje 
sprzeczność w przepisach ustala- 
jących odpowiedzialność za pota- 
jemne gorzelnictwo, oraz niema 
żadnych literalnie przepisów usta- 
lających odpowiedzialność za na- 
dużywanie denaturatu. Miarą ile na 
terenie Wileńszczyzny istnieje je- 
szcze tajnych gorzelni służy wy- 
mowna liczba 190 gorzelń w tym 
roku wykrytych. Czynniki powoła- 
ne do zwalczania potajemnego go- 
rzelnictwa na terenie Wileńszczyz- 
ny zdaje sobię bardzo dobrze z te- 
go sprawę. Ostatnio złożony zo- 
stał ze strony miejscowych władz 
skarbowych wniosek do władz 
centralnych 0 zwiększenie wyso- 
kości nagród dla tych co przyczy» 
niają się do wykrywania tajnych 
gorzelni. 

Jeśli chodzi o walkę z denatu- 
ratem, aktualnem się staje wpro- 
wadzenie t. zw. systemu kartkowe- 
go przy jego sprzedaży, co wku- 
tek, dotychczasowych zarządzeń 
Wileńskiej lzby Skarbowej, obo- 
wiązuje już w powiatach pogranicz* 
nych. 

Obecnie na terenie Wileńszczy- 
zny istnieją tylko trzy rozlewnie 
spirytusu skażonego z hurtową i 
detaliczną sprzedażą (2 w Wilnie, 
1 w Welkich Solecznikach) oraz © 
ogółem 69 sklepów (43 w samym 
w Wilnie), (v). 

ол a SZKIC : 

Przypomnienie. 

Ze sfer skarbowych zwracają 
nam uwagę, że mimo obwieszczeń 

i 

i komunikatów w sprawie, dotych- | 
czas w lzbie Skarbowej nie wyku- 
pione zostało, 
two przemysłowe na r. 1927. 

Przypomina się wobec tego, że | 
świadectw | termin wykupywania 

wpływu z dniem 31-go grudnia r. 
b. Karty rejestracyjne są do naby- 
cia od dnia 2-g0 listopada w ka- 
sach skarbowych. 

Opóźnianie — spowoduje na | 
wał prac w urzędach skarbowych 
i niemożność uwzględnienia wy- | 
magań wszystkich podatników. W 
interesie więc tychże ostatnich leży | 
załatwianie tej nieodwołalnej skąd 
inąd dla każdego kupca sprawy, 
jaką jest w porę zdobyte šwiadect- 
wo przemysłowe, Aa 

W okręgu Wileńskim jest 20,000 | 
płatników (w tem 10,000 w Wil- 
nie), trudno wymagać aby zostały 
urzędy skarbowe wszystkich załat- 
wić w ostatnich dniach przed u- 
płynięciem obowiązującego terminu, | 
na co się najwidoczniej zanosi. (v). | 

Ilość przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych. || 

Jak się dowiadujemy Izba Skar- | 
bowa w Wilnie wydała w r. b. о- 
gółem 6444 świadectw handlowych 
z czego przypada na | kategorję | 
25 św., ll—706, 1II-3575, IV— 
1951, V-a—15, V-b—172. 

Swiadectw przemysłowych na- | 
byto w Wilnie ogółem 2671 wtem 
w III kat. przedsiębiorstwo — 2, 
[V—16, V—29, VI--56, VII-164, | 
VIli—2404. 

Ponadto kart rejestracyjnych na- | 
byto 324. (v) 

Wplywy podaikowe do Wilef- | 
skiej Izby Skarbowej. : 

W ciągu pierwszych dziesięciu | 
miesięcy r. b. do Kasy Skarbowej | 
w Wilnie wpłynęło z przewidzianej | 
w r. b. szumy 9.829 228 zł. 18 gr. 
podatków bezpośrednich 7.633.613 | 

z przewidzianej sumy | zł. 51 gr.; 
2.024.226 zł. 24 gr. podatków po- 
średnich tylko 431,925 zł. 61 gr. 
oraz z opłat składkowych ż prze- 
widzianej sumy 3.008.538 zł. 33 gr. z 
2.261,320 zł. 75 gr. 

    

ani jedno świadec- | 

          

Wo
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Organizarja i postulaty kupiectwa 
żydowskiego. 

W sprawie obecnej sytuacji ku- 
piectwa żydowskiego, oraz jego po- 
stulatów udało się nam otrzymać 
szereg cennych informacji od jed- 
nego z wybitnych działaczy na ie- 
renie związku kupców żydowskich. 

" Przed wojną — powiada nasz 
interlokutor oprócz Związku 
kupców i przemysłowców  chrześ- 
cian istniało w Wilnie jeszcze sto- 
warzyszenie handlu i przemysłu 
„Kraju "Północno - Zachodniego". 
Był to zaczątek organizacji ku- 
piectwa żydowskiego.  Stowarzy- 
szenie posiadało własny organ i 
obejmowało obszar, sięgający znacz- 
nie poza przestrzeń dzisiejszej wi- 
leńszczyzny. ; 

Po wojnie w r. 1919 po zaję- 
ciu Wilna przez wojska polskie z0- 
stał zorganizowany Związek Ży- 
dowski Kupców Wileńskich. Objął 
on całą ziemię Wileńską. W tymże 
czasie odrodziło się też i dawne 

dlu. Dziś obejmuje ono prżemysł 
żydowski, oraz jest organem, kie- 
rowniczym dla organizacyj han- 
dlowo-przemysłowych żydowskich. 

Obecnie w skład stowarzyszenia 
handlu i przemysłu wchodzą zwią- 
zki: 1) Związek Kupców, 2) Zwią- 
zek Przemysłowców Leśnych i 3) 
Sekcja Przemysłu. 

Związek kupców liczy około 
trzech tysięcy członków w Wilnie 
i posiada 30 oddziałów w mia- 
steczkach Wileńszczyzny. Oddziały 
te jednoczą do 500 członków. 

W ostatnim czasie skutkiem 
występującej różnicy między  inte- 
resami kupców drobnych a wię- 
kszych nastąpiło pewne  zróżnicz- 
kowanie—powstała sekcja obrony 
interesów drobnego handlu. 

Działalność związku ma na celu 
_ obronę interesów handlu, rozwój 

gospodarczy kraju, oraz niesienie 
pomocy moralnej członkom. Dzi- 
siaj, niestety, cała działalność Zwią- 

' zku, dotycząca obrony interesów 
handlu, idzie w kierunku walki o 
sprawiedliwe rozłożenie ciężarów 
podatkowych. Dążąc do sprawie- 
dliwego rozkładu podatków, Zwią- 
zek interwenjuje w tej sprawie do 
władz, zbiera materjały, składa me- 
morjały. 

Związek posiada swych przed- 
stawicieli w. ciałach samorządowych, 
komisjach skarbowych, Kasie Cho- 
rych i innych instytucjach. W celu 

' materjalnej pomocy członkom ist- 
nieje przy związku Komitet pomo- 
cy zrujnowanym kupcom. Komitet 

| ten udziela długoterminowych, bez- 
' procentowych pożyczek. Pozatem 
są przy związku dwa banki spół- 
dzielcze: 1) dla handlu drobnego, 
2) dla kupców i przemysłowców. 
Dla załatwiania wszelkiego rodzaju 
sporów, powstających na tle obro- 

| tu handlowego między członkami, 
Związek posiada specjalny sąd po- 

| lubowny, który takie spory roz- 
strzyga. Sąd ten obecnie ma dużo 
pracy, gdyż niemal codzień napły- 
wają do niego sprawy. 

— Jak się odbija na stanie han- 
| dlu brak normalnych stosunków 

handlowych z Rosją? 
- Ziemia Wileńska znajduje się 

pod tym względem w położeniu 
| nieszczęśliwem. Zamknięte bowiem 

_ są te rynki, dla których pracowało 
| Wilno przed wojną. Wówczas Wil- 
| no pośredniczyło między wytwór- 

czością Polski a Rosją, oraz miało 
| swoje własne gałęzie przemysłu i 

rzemiosł, jak garbarstwo, wyroby 
' drzewne, pończochy, rękawiczki. 

Ruchliwy kupiec i przemysło- 
wiec wileński dochodził ze swojemi 
lub ogólno-polskiemi wyrobami do 
najdalszych zakątków Rosji. Dziś 
to ustało. Obecnie mamy b. wiele 

' tylko drobnych handlowców, poś- 
redników miejscowych, którzy za- 
dawalają się minimalnym zyskiem, 
mając gorsze warunki życiowe, a- 
niżeli wykwalifikowany robotnik. 

i Jako kraj kresowy, iktėry uległ 
| zniszczeniom, ziemie nasze są za- 

niedbane. Rządy nie udzielały nie- 

4 dolejów kupiectwa 
wileńskiego. |) 

{ Wilno i Lwów nazywane obec- 

nie miastami kresowemi, nieleżały 
na kresach dawnej Rzplitej, lecz w 
centrum obszernych krajów, gdzie 
były głównemi ośrodkami cywili- 

| zacji zachodniej na Wschodzie i 
 ważnemi punktami wymiany han- 
dlowej pomiędzy  Zachode i 
Wschodem. : 

Wilno jeszcze za czasów Alek- 

sandra Jagiellończyka, przed zło- 
tym wiekiem Zygmuntów, już sta- 
ło się takim punktem handlowem, 

| do którego ° 
„hosti kupcy Moskwiczy, No- 

wohorodcy, Pleskowiczy, Twe- 

   
    
         

        

    

  

    
   

  
*) Wstęp do artykułu o statucie wi- 

| leńskiej organizacji kupieckiej z r. 1629. 

Stowarzyszenie Przemysłu i Han-' 

  

zbędnych subsydyj na odbudowę. 
Tylko 11/2% całego kredytu Banku 
Polskiego zostało przeznaczono na 
Wileńszczyznę. Odwrotnie, podatki 
są opłacane przez nas w tej samej 
wysokości, jak je płacą uprzęmysło- 
wione dzielnice. To wszystko zło- 
żyło się na wyczerpanie naszego 
życia gospodarczego. 

Ostatnio Wilno ma ogromne 
zaległości podatkowe. Kilka miljo- 
nów złotych zostało niedopłacono, 
gdyż wymiary podatków przekra- 
czają siły płatnicze ludności. Mini- 
sterstwo zaś zrozumiało te załe- 
głości, jako skutek niedostateczne- 
go nacisku przy egzekucji i posta- 
nowiło je zlikwidować. To też w 
dniach ostatnich wzmógł się necisk 
śruby podatkowej — rozpoczęła się 
bezwzględna licytacja, polegająca ia 
zabieraniu ostatnich rzeczy. Są pła- 
tnicy, którzy nie. płacą podatków 
skutkiem złej woli, lecz nie można 
traktować wszystkich w sposób 
szablonowy. Taka bezwzględna eg- 
zekucja stanowi ruinę gospodarczą 
dla wielu płatników i wywołuje roz- 
goryczenie wśród ludności. 

— Jakie jest stanowisko Zwięzku 
w kwestji godzin w handlu? 

Stary stan rzeczy jest nie do 
zniesienia. Zostało już to uznane 
przez rząd i obecnie Związek ma 
przysłany do zaopinjowania pro: 
jekt nowej ustawy. Jest ona znacz- 
nie liberalniejsza. Dopuszcza bo- 
wiem handei produktami spożyw- 
czemi już nie wciągu dziesięciu 
lecz dwunastu godzin na dobę. Po- 
zatem daje prawo handlowania 3 
godziny przed południem artykuła- 
mi spożywczemi w niedzieli i świę- 
ta. Wogóle istniejący stan rzeczy 
jest b. dotkliwy dla ludności ży- 
dowskiej, gdyż zmusza ją nie pra- 
cować przez 2 dni i 3-ci wieczór 
w tygodniu. W wileńszczyźnie pra- 
wo handlu w niedzielę było uznane 
zawsze. Zezwalał też na to i dek- 
ret, obowiązujący za czasów Litwy 
Środkowej. Jednak w kwestji przy- 
musowego odpoczynku niedzielne- 
go i projekt obecny rządu nie za- 
dawalnia w zupełności aspiracyj 
sfer gospodarczych żydowskich, któ- 
re domagają się prawa przynaj- 
mniej do 5 godzin pracy w nie- 
dzielę. 
— Jak się przedstawia obecnie 

kwestja kredytu w handlu? 
W tej dziedzinie w porównaniu 

z r. ubiegłym jest znaczne polep- 
szenie Już nie słyszymy o zeszło- 
rocznych lichwiarskich procentach 
4i 5 za miesiąc. Stopa prywatna 
zredukowana obecnie do 2 1 242 
procentów. 

Na to złożyło się: 
polepszenie sytuacji skutkiem przy- 
pływu pieniędzy z zagranicy, dzię- 
ki wzmożonemu eksportowi, 2) po- 
większenie przez Bank Polski obie- 
gu pieniężnego i 3) rozwój spół- 
dzielczości kredytowej. 

Spółdzielnie kredytowe  mają* 
zaufanie ludności i ściągają do sie- 
bie kapitały prywatne. To też są 
pożytecznemi regulatorami w dzie- 
dzinie kredytu. 

Rękawicznictwo wileńskie. 
(Handel i przemysł). 

Nie można odłączyć handlu od 
przemysłu rękawiczniczego w Wil- 
nie, stanowią one tu nierodzielną 
całość. Każdy wileński wytwórca 
tego artykułu jednocześnie prowa- 
dzi handel nim. Dlatego też cho- 
ciaż dzisiejszy nasz dodatek jest 
właściwie raczej handlowy, w ni- 
niejszym artykule wkroczymy nie- 
jednokrotnie daleko w dziedzinę 
przemysłu. 

Wilno jest jednym z ważniej- 
szych centrów rękawicznictwa. Ja- 
kością swoich wyrobów góruje nad 
wielu innemi, a ma wszelkie dane 
na to, aby je przewyższyć i ilością. 
Skóry wileńskie prawie nie mają 
sobie równych i znajdują żywy pokup 
nawet w Stanach Zjednoczonych. 
Naprzykład naszym stałym odbior- 
cą jest miasto Gloversville koło 

riczy i z inszych ziemi kupcy 
cudzoziemcy pryjeżdżajut z to- 
wary swoimi”... „i torhujut z 
Niemcy i z inszymi kupcy cu- 
dzoziemcy“. 

Prosili przeto wójt miasta Wi- 
leńskiego, burmistrze, rajcy i wszy- 
scy mieszczanie, % 

„abychma dozwolili im w mie- 
stie Dom Hostinny zbudowat k 
ich miejskomu użytku hdeby 
mieli kupcy cudzoziemcy pry- 
ježdžajuczy stanowitysia“, 

Aleksander przychylił się do 
tej prośby i wydał w Brześciu dn. 
10 marca 1503 r. przywilej na 
Dom Gościnny w Wilnie. W do- 
mu tym obowiązani byli stawać 
wszyscy kupcy cudzoziemcy przy- 
jeżdżający do Wilna. Na fundamen- 
tach tego Domu Gościnnego, któ- 
ry się zachował blisko do końca 
XIX w. i stał niedaleko cd daw- 
nego Ratusza, wyrosł obecny dom 

1) ogólne . 

New-Jork'u, które jest jedną wielką 

   

fabryką męskich ręka riczek. Za- 
   

  

opatruje się w w kie skóry 
(wyprawne) na rękawiczki i Fran- 
cja, która mia bardzo rozwinięty 
swój własny przemysł rękawiczni- 
czy z głównem centrum w Greno- 
ble. Noszą one tam nazwę skór 
„rosyjskich", co oczywiście jest po- 
zostałością przedwojenną. 

Przed wojną całą niemal wy 
twórczość rękawiczniczą Wilna 
chłaniała Rosja, którą zaozat 
w. rękawiczki prócz Wilna i 
szawy (produkującej przeważni 
siebie) tylko Moskwa i bardzo 
znacznie Żytomierz. Wyrabiał ręka- 
wiczki także i Berdyczów, ale tylko 
męskie — zimowe. Niewielka liczba 
ośrodków tego przemysłu tlomaczy 
się koniecznością równoległego fun- 
kcjonowania wielu gałęzi pomocai- 
czych, jak garbarnie, farbiarnie etc., 
prócz tego rękawicznictwo wymaga 
bardzo wiele wykwalifikowanych 
sił roboczych, liczny pecjalistów 
faciiowców, jak również odpowied- 
nie maszyny etc. 

Udaliśmy się na ul. Trocką do 
jednej z najstarszych firm wileń- 
skich, której właściciel, p. Silin, 
z całą uprzejmością udzielił nam 
powyższych i szeregu następujących 
informacyj. . 

— Jakie są obecne konjunktury 
dla handlu i przemysłu rękawicz- 
niczego? 

— Bardzo pomyślne. Dziś już 
możemy swobodnie konkurować z 
rywalami zagranicznemi dzięki ta- 
niości naszego towaru. Taniość tę 
uzyskaliśmy dzięki spadkowi zło- 
tego, przy którym ceny ‘ге- 
kawiczek w złotych bardzo nie- 
znacznie się podniosty, natomiast 
w dolarach spadły. Poprzednio pa- 
ra naszych rękawiczek np. dam- 
skich glace, kosztowała zagranicą 
0,90 dol., gdy para zagranicznych 
0,70, 0,75 dol. Obecnie zaś ceny 
rękawiczek zagranicznych pozosta- 
ły bez zmiany, gdy ceny naszych 
spadły do 0,55 dol. za parę. 

Popyt na rynku. i krajowym i 
zagranicznym jest ogromny. Otrzy- 
malińmy moc zapotrzebowań, któw 
rych jedną dziesiątą zaledwie mo- 
żemy pokryć. 

Tu p. Silin pokazuja mi stos 
listów i depesz z różnych stron 
Rzeczypospolitejj zwłaszcza ze two- 
wą, Krakowa Poznania, a także z 
zagranicy, a mianowicie z Rumunii 
i Państw Bałtyckich. : 

Przemysł nasz ma przed sobą 
ogromne możliwości, świetne per- 
spektywy rozwoju, tylko, niestety, 
nie możemy tych zna*omitych kon- 
junktur wyzyskać. Mamy ogromnie 
pojemne rynki zbytu, które obecnie 
w każdej chwili stoją dla nas otwo- 
rem. Wszystkie państwa bałtyckie, 
skandynawskie. 

— Jakto, czyż i Danja? 
—Tak jest. Pan pewno pomyślał 

o „duńskich* rękawiczkach, to jest 
tylko termin, taki sam, jak francu- 
ska terpentyna albo szwedz%iz za- 
pałki. Pozatem Rumunja, Czecho- 
słowacja, nie mówiąc już o Rosji, 
która cierpi na dotkliwy brak tego 
produktu u siebie. Z chwilą, gdy 
nastąpi normalna wymiana hindlo- 
wa z tem ostatniem państwem, 
zostaniemy formalnie zasypani za- 
mówieniami stamtąd. Obecnie wol- 
no obywatelom sowieckim spro- 
wadzać od nas bardzo niewielkie 
ilości. najwyżej 3 pary odrazu i 
pod bardzo wysokiem cłem, co 
cenę poszczególnej pary niesłycha- 
nie podnosi, mimo to jednak spro- 
wadzającym jeszcze się opłaca. 

Przy obecnym stanie naszej pro- 
dukcji nie możemy jednak zaspo- 
koić nawet krajowego rynku, któ- 
ry, jak to już wyżej zaznaczyłem, 
jest bardzo pojemny, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dzielnice zachodnie. Duże 
zapotrzebowanie zgłasza m. in.i 
Gdańsk. 

Charakterystyczną rzeczą tu jest, 
że zapotrzebowanie rękawiczek jest 
wprost proporcjonalne do poziomu 
kultury ludności w danej dzielnicy, 
chociażby tylko materjalnej, jak np. 
w Poznaniu, czy Gdańsku. 

— Jakie są główne przyczyny, 
tamujące wzrost produkcji? 

nie- 

   

  

miejski z Salą Miejską przy ulicy 
Ostrobramskiej. ё 

W „dawnem Wielkiem Księsi- 
wie Litewskim połączonem z Pol- 
ską była już przed unją Lubelską 
przeprowadzona organizacja samo- 
rządu miejskiego, cechów rzemieś- 
Iniczych, oraz cała organizacja han- 
dlu wewnętrznego i zewnętrznego 
utworzona według wzorów zachod- 
nich, wziętych z. Polski. 

Wileński „Dom Ciościnay* był 

czemś w rodzaju Sukiennic kra- 
kowskich t. j. nie tylko miejscem 
przymusowego zamieszkania kup- 
ców cudzoziemskich pod odpo- 
wiednią kontrolą władz miejsco- . 
wych, ale też miejscem składu 
przywożonych z zagranicy towa- 
rów, przytem gość z gościem, **) 
  

‚ **) шё пето айиз Hlospes undecunque 
existens aut de quibuscunque aliis civi- 
tatitus, oppidis et castris quocunque no- 
mise nuacupatis Magni Ducatus nostri 
Lithuaniae et aliunde Vilnam veniens 

   

  

   

  

— Jedna — to prawie zupełny 
brak kredytów przy jednoczesnej 
i niesłychanej ich drożyznie, a po- 
zatem, nieproporcjonalne rozłożenie 
podatków na poszczególne katego- 
rie płatników, oraz ogromnie wa- 
dliwy ich wymiar. 

Brak kredytów jest przyczyną 
tego, że pracujemy prawie w ostat- 
niej chwili przed zamówieniem i 
produkcja nasza jest wybitnie se- 
zonowa, podczas gdy przed wojną 
przy kredycie, którego było więcej, 
niż potrzebowaliśmy, pracowaliśmy 
okrągły rok bez przerwy na zapas, 
w t. zw. sezonie martwym. 

Rękawiczki zimowe zaczynaliśmy 
dawniej wyrabiać już wczesną wio- 
sną, obecnie zaczynamy ich wyrób 
w końcu września. Dzięki odpo- 
wiednim kredytom, które bez trudu 
pokrywalibyśmy z nadejściem se- 
zonu, wytwórnie nasze czynne by- 
łyby cały rok. Korzyści stąd płyną- 
ce nie wyinagają specjalnego omó- 
wienia. Spadek bezrobocia, który u 
nas w Wilnie mało się dotychczas 
zaznaczył, niewątpliwie wzmógłby 
się pokaźnie. Liczne kadry mło- 
dzieży, które dorastają obecnie zna- 
lazłyby dostęp do bardzo popłatne- 
go zawodu. Staniałaby oczywiście 
produkcja, a zatem i towar. Zwią- 
zane z tym przemysłem gałęzie 
pomocnicze, jak garbarstwo, far- 
biarstwo etc. miałyby impuls do 
bardziej intensywnego rozwoju. 
Wzrósłby także eksport z wielką 
korzyścią dla naszego bilansu han- 
dlowego. 

Drugą bolączką, która nas gnę- 
bi i udaremnia nam rozwój nasze- 
go przemysłu i handlu jest, jak już 
zaąznaczyliśmy, zupełnie wadliwy 
wymiar podatków. Obliczono, że 
w każdej pracowni rękawiczek na 
jednego t zw. „przykrawacza“ vel 
„krajacza“ przypada 20 tys. zło- 
tych rocznego obrotu. Obliczenie 
to jest dla Warszawy wprawdzie 
ne dla Wilna, gdzie obroty są o 
wiele niższe, albowiem Warszawa 
wyrabia znacznie droższe gatunki 
rękawiczek z koziej skórki, zamsze 
etc. (zwykłe rękawiczki robi się z 
baraniej skóry), ale od biedy mo- 
żna by się z tem pogodzić. Naj- 
fatalniejsze jest to, że miejscowe 
władze podatkowe za przykrawacza 
uważają każdego robotnika i we- 
dług tego stosują odpowiedni wy- 
miar podatków. Przykrawacz jest 
to pracownik ©dpowiednio procentu- 
jący i stosowanie do niego wyżej 
wspomnianego wymiaru jest mniej- 
więcej sprawiedliwe, stosowanie zaś 
takiego wymiaru do każdej, począ:- 
kującej nawet pracownicy sprowa- 
dza odnośną ustawę podatkową do 
absurdu, zaś kupców i przemysłow- 
ców do ruiny. 

Jaskrawość tego występuje w 
całej pełni gdy się weźmie pod u- 
wagę, że na jednego przykrawacza 
wypada 2-ch pomocników i 4-ry 
szwaczki. W ten sposób dzięki wy- 
paczowej zasadzie płacenia podat- 
ku za pierwszy okres półroczny, 
1925 r, w ciągu którego praca 
trwała tylko 9 tygodni, obliczono 
mi obrót 20 tys. zł.! 

Wspomniałem już o zupełnie 
nieproporcjonałnem rozkładaniu 
podatków na kategorje poszczegól- 
nych płatników. Różnice przypa- 
dające po dodaniu jednej maszyny 
albo przybyciu jednego robotnika 
są tak znaczne, że choć niejeden 
przedsiębiorca gwałtownie tego po- 
trzebuje aby móc wydołać w wyko- 
naniu zamówień, woli jednak ści- 
skać swój zakład w dotychczaso= 
wych rozmiarach, niż przechodzić 
odrazu do innej kategorji podatko- 
wej, na co go na razie absolutnie 
nie stać. 

Jest jeszcze jeden mniej ważny 
od wymienionych już czynnik któ- 
ry także w pewnym stopniu hamu- 
jer ozwój naszej wytwórczości — 
mianowicie brak robotnika. Od 
paru lat niema już napływu no- 
wych sił roboczych ponieważ daw- 
ni robotnicy w obawie przed bez- 
robociem, pracując tylko 3—5 mte- 
sięcy w ciągu roku nie dopuszczają 
wcale terminatorów. Jeżeli są weż- 
mie pod uwagę że wykwalifikować 

czyli obcy kupiec z oscym kup- 
cem nie miał (z wyjątkiem jarmar- 
ków) prawa handlu bezpośredniego 
a tylko za pośrednictwem kupców 
miejscowych—obywateli miejskich. 
Kupiectwo wileńskie musiało u- 
tworzyć w porozumieniu z magi- 
stratem organizacje jak gdyby „ce- 
chu kupieckiego”, która w  wię- 
kszości miast polskich nazywał się 
konfraternią. ? 

Istniejące źródła archiwalne do 
dziejów kupiectwa wileńskiego nie 
pozwalają Ściśle określić daty po- 
wstania wileńskiej organizacji ku- 
pieckiej. 

Ustawa p. t. „Porządek i arty- 

cum Hospititus et advenis mercatoribus 
forisare, mercesque exercere ibidem Vil- 
nae audeat nec debeat, duutaxat cum 
SM civibus et mercativibus Vilnen- 
sibus“. 

(Przywilej z r. 1511 Zygmunta I bę- 
dący powtórzeniem i rozszerzeniem po- 
przednich przywilejów podobnej treści), 

robotnika w naszej gałęzi prze- 
mysłu jest bardzo trudno i termin 
trwa 4 ry lata łatwo sobie można 
wyobrazić jakie trudności sprawia 
brak rąk roboczych gdy nagle w 
ciągu sezonu zjawi się ich pilna 
potrzeba. 

— lle przeciętnie zarabiają ro- 
botnicy w przemyśle rękawiczni- 
czym? 

— Naogół nieźle. Szczególniej 
w jednej z jego pomocniczych ga- 
łęzi — w farbiarstwie. Tam zarob- 
ki dochodzą do 120 złotych tygod- 
niowo. 

— Czy nie mógłby pan dać mi 
krótkiego rysu rozwoju rękawicz= 
nictwa w Wilnie? 

— Przemysł i handel rękawicz- 
niczy istnieją w Wilnie już lat kil- 
kadziesiąt. Ja sam w tej dziedzinie 
pracuję już 35 lat, Do czasu woj- 
ny rozwijał się normalnie, stopnio- 
wo pomyślnie, w r. 1914 wzmógł 
się znacznie. Wojna oczywiście ten 
rozwój wstrzymała, Okupacja nie- 
miecka wstrzymała całkowicie jaką- 
kolwiek produkcję. Od r. 1919 zaczy- 
namy się powoli „ruszać*. Ogólna 
stagnacja od roku 1924-go Oczy- 
wiście i nam dokuczyła ogromnie. 

Jak żywotną jest nasza gałąź 
przemysłu Świadczy to że mimo 
niezwykłych tarapatów finansowych 
jakie przechodziliśmy żaden z nas 
(a jest ogółem 30-tu większych 
wytwórców rękawiczniczych w Wił- 
nie) nie dał sobie zaprotestować 
ani jednego weksla, wszyscy popła- 
cili swoje podatki i nie było ani 
jednego bankructwa. 

Na tem nasz wywiad zakończy 
liśmy dziękując uprzejmie naszemu 
informatorowi. Sol. 

Sprawy produkcji i handlu Inu. 
W Sprawie obecnego stanu pro- 

dukcji oraz handlu lnem zwrócił 
się nasz współpracownik do jedne- 
go z wybitnych organizatorów na- 
szego eksportu lnianego p. Sta- 
nisława Brzostowskiego. 

— Jaką rolę gospodarczą od- 
grywa i może odegrać produkcja 
lnu dla Wileńszczyzny? 

— Len jest dla ziemi Wileń- 
skiej tą przemysłową rośliną, która 
ze względu na naturalne warunki 
miejscowe odegrać może decydują- 
cą rolę w budżecie miejscowego 
rolnika. Składają się na to prze- 
dewszystkiem warunki klimatyczne 
i charakter tutejszej gleby. Aczkol- 
wiek bowiem len włókienny hodu- 
je się zarówno w krajach tak go- 
rących, jak Egipt i w tak zimnych, 
jak Syberja, — to jednak krajami, 
których klimatyczne warunki naj-_. 
bardziej sprzyjają hodowli lnu i w 
których len stał się jedną z waż- 
kich pozycji gospodarstwa rolne- 
go — są kraje o klimacie umiar- 
kowanym, rejony o znacznym zaso- 
bie wilgoci, jak Irlandja, północna 
Francja, Belgja, Holandja, Prusy 
Królewskie i Książęce, w Polsce 
Pomorze i Wileńszczyzna, Łotwa i 
Estonja, a przedewszystkiem Pół- 
nocno-środkowa Rosja, która przed 
wojną dostarczała ponad połowę 
wszechświatowego  zapotrzebowa- 
lau, obsiewając u siebia z górą 
miljon hektarów lnem. Nasza Wi- 
leńszczyzna obecnie, wobec stosun- 
ków gospodarczych w Rosji, wo- 
bec skrępowań handlowych w Ło- 
twie (monopol eksnortowy) i w 
Litwie (cła wywozowe) — ma m»ż- 
uość wysunąć na plan pierwszy po 
Rosji Polskę, jako dostawcę Inu 
dla zagranicy. W ubiegłych latach 
wywozilišmy Inu na sumę ponad 
20 miljonów złotych rocznie. 
Eksport z całej Polski wynosił o- 
statnio około 15000 ton rocznie. 

Oznaczą to, że len nasz ma 
zbyt i jest poszukiwanym. Jednak 
jest on nader chaotycznie przera- 
biany u nas, tak, że nie mamy 
jednolitego gatunku włókna. Marki 
polskiej Inu zagranicą nie znają, 
aczkolwiek znane tam są różne 
marki lnu innego naprzykład łotew- 
skiego, nie mówiąc już o rosyj. 
skim. 

Nasz len służy przeważnie dla 

kuły kupieckie”, Opracowana w 
Wilnie przy współudziale magistra- 
tu dnia 16 listopada 1629 roku i 
zatwierdzona przez króla Zygmunta 
Ill w Werszawie dnia 30 marca 
1630roku znajduje się w archiwum 
wileńskiego „Stowarzyszenia Kup- 
ców Chrześcijan”, odziedziczona po 
dawnej organizacji kupieckiej, no- 
szącej nazwę Izby Kupieckiej albo 
po łacinie „Communitas merca- 
torum”. 

Znajdują się dowody w wyżej 
wspomnianem  wileńskiem  archi- 
wum kupieckiem i w „Zbiorze praw 
y przywilejów miastu stołecznemu 
W. X. L. Wilnowi nadanych“, a 
ogłoszonym przez Dubińskiego w 
Wilnie w r. 1788, że organizacja 
kupców wileńskich posiadała statut 
czyli artykuły zatwierdzone przez 
Zygmunta III w r. 1602. 

Są jednak poważne podstawy 
do przypuszczeń, że jeżeli nie za 
czasów Zygmunta I, który wydał 

eksporterów, jako domieszka do 
innych lnów, albo też idzie dalej 
wprost pod obcą firmą. 

— Jakie są na to środki zarad- 
cze? 

— Należy _przedewszystkiem 
zwrócić u nas uwagę na koniecz- 
ność sztandaryzacji polskiego włók- 
na |nianego. Dojść do tego nie 
łatwo, jeśli się nie ujmie szerzej 
całego problematu lnianego w Pol- 
sce. Pojedyńczo rolnik nic tu nie 
zdziała. — Zresztą należy przedew- 
szyskiem neszego rolnika nauczyć 
len siać. Przecież wydajność włók- 
na na 1 ha u nas nie przekraczą 
350 kg.. gdy Czesi mają około 
150 kg. Niemcy 400, Holandja i 
Belgja ponad 500 kg., a Stany 
Zjedn. Am. Półn. porad 900 kg. 
na 1 ha. Cały szereg przyczyn 
wchodzi tu w grę, — jak zła u- 
prawa, różne zakorzeniałe przesą- 
dy o lepszym lnie na odłogach, 
później zasiew, złe nasiona,.a prze- 
dewszystkiem przymitywna uprawa. 
Następnie psujsmu len przy prze- 
rabianiu słomy lnianej i t. p. 
Wszystko to stanowi o ujemnych 
stronach naszej produkcji lnianej. 

— Co u nas w tym kierunku 
zrobiono? 

— W kierunku popawy produkcj 
Inu zrobiono u nasw Polsce niewiele, 
natomiast w kierunku polepszenia 
przeróbki słomy Inianej na włók: 
no—za wiele. Dla tego zawiele, że 
rzucono się u nas z włościanskich 
przymitywów—w ostateczność dru- 
ga. W ślad bowiem za Niemcami 
które w czasie wojny ostatniej, 
będąc odciętymi od głównego źród- 
ła Inu t. j. od Rosji — forsownie 
podniosły swoją produkcję i do 
przesady zmechanizowały swoją 
obróbkę Inu,—i u nas nastąpił po 
wojnie ruch w kierunku sztuczne- 
go rozsadnictwa i maszynowego 
trzepania lnu. Otóż większość tych 
kosztownych maszyn w  trzepal- 
niach okazała się niepraktyczną, 
pochłonęła dużo kapitału i tyle. 
Również nader ostrożnie należy 
odnosić się do sztucznych Suszar= 
ni. O ile mają one rację bytu tam, 
gdzie okres mroźnych dni jest sto- 
sunkowo krótki, o tyle w wileń- 
szczyźnie—nie wytrzymuje On ra- 
chunku—gdyž mrozy nasze zbyt 
długą dawały by przerwę w pracy 
suszarni. ze względu na koniecz- 
ność przesuszania słomy na otwar- 
tem powietrzu. Szukać więc dla 
wileńszczyzny należy drogi pośred- 
niej—ulepszonego moczenia w wo- 
dzie o temperaturze normalnej, lub 
starannego suszenia na polach. Na* 
tomiast międlarnie z ulepszonemi 
suszarniami powinny powstać u 
nas w poszczególnych punktakch 
kraju—są one nader pożądane i 
dla ułatwienia pracy rolnika i dla 
ujednostajniania tej przeróbki t. j. 
dania jednolitego włókna. 

Czy prawdą jest, 
niszczy glebę? 

— Jest to rzecz względna, na- 
ogół nie. Jednak jeśli rolnik pro- 
wądzi gospodarstwo o niskim stop- 
niu kultury, ekstensywnie nie zwra- 
ca glebie tego, co z niej zasiana 
roślina wzięła, to oczywiście len 
niszczy glebę, bo ją zuboża, ale to 
samo można powiedzieć i o innych 
zbiorach. Prawidłowy obrót skład- 
nikami pożywczemi gleby—nie bę- 
dzie się tu użalał Naprz. na Po- 
morzu miałem sposobność słyszeć 
zdania tamtejszych rolników od- 
wrotne—że len glebę poprawia. O 
czywiście chodzi tu o to, że ją 
odchwaszczą. Zresztą Czesi—nie 
niszczyli by lnem swoich gospo- 
darstw, a u nich typowym plodo- 
zimianem 'rolnika—jest 6 cio polo- 
we gospodarstwa, w którem jedno 
pole jest pod Inem. 

Jak się przedstawiają lny w 
wileńszczyźnie w sezonie bieżą- 
cym? 

— Sezon właściwie jeszcze się 
nie rozpoczęło. Mamy dotąd mok 
rą jesień, drogi fatalne, więc do- 
wóz lnu na targ jest minimalny. 
Len w tym roku będzie naogół 
gorszy, z powodu złych warunków 
klimatycznych w okresie zbioru. 
Ceny—nizsze niż w roku ubiegłym. 

że len 

  

obszerną ordynację w r. 1536, do- 
tyczącą porządków miejskich i wie- 
le innych praw i reskryptów od- 
noszących się do miasta Wilna, to 
za Zygmunta Augusta, szczególnie 
po jego przywileju z dnia 22 gru- 
dnia 1552 rcku nadającym miastu 
Wilnu prawo i obowiązek tworze- 
nia organizacyj cechowych rze- 
mieślniczych, musiano pomyśleć o 
utworzeniu analogicznej do cechów 
rzemieślniczych organizacji kupiec- 
kiej, o ile ona przedtem nie ist- 
niała. 

W najbliższym dalszym ciągu 
rozpoczętej serji „Z dziejów ku- 
piectwa wileńskiego”, zajmiemy się 
ustawą wileńskiej organizacji ku- 
pieckiej z r. 1629, oczekującej za 
parę lat swego trzechsetletniego jubi- 
leuszu, a dotychczas nigdzie nie ogło- 
szonej drukiem. 

Wacław Gizbert Studnicki, 
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klub Pracy wobec dekretu prasowego. 
Wobec pogłosek, jakoby Sejmo- 

wy Klub Pracy zrzekł się swojego 
pierwotnego stanowiska wobec de- 
kretu prasowego otrzymaliśmy z 
miarodajnych źródeł kategoryczne 
zaprzeczenie powyższym  pogło- 
skom. Nie prawdą jest, jakoby 
Klub cofnął swój podpis pod wspól- 
nym wnioskiem stronnictw o uchy- 
lenie dekretu, natomiast prawdą 
jest, że sprzeciwiał się czynieniu 
z wniosku demonstracji antyrządo- 
wej. Z tego względu wniósł pos. 
Kościałkowski o odczekanie 14 dni, 
w czasie których rząd ma mož- 
ność albo zrzec się dekretu, albo 
podtrzymać go przekładając wuio- 
sek Sejmowi. Jasną więc jest ten- 
dencja wniosku Klubu Pracy: o ile 
teraz rząd dekret wniesie, Klub nie 
traktując już kwestji tej, jako kwe- 
stji demonstracji wystąpi przeciw 
dekretowi. (es) 

0 organizacj i zjednózene sani 
średniego na Wileńzczyśnie, 

Otrzymujemy następujący arty- 
kuł, który zamieszczamy ze wzglę- 
du na b,ciekawy przedmiot w nim 
poruszony. 

Hasło: przez dobrobyt gospo- 
darczy do potęgi państwa, stało się 
pierwszy raz w Polsce zagadnie- 
niem, nad którem zaczęto się po- 
ważnie zastanawiać tam właśnie, 
gdzie najwięcej nadużywane było 
w życiu codziennem, gdzie było za- 
razem puklerzem dla demagogicz- 
nej roboty politycznej wśród szero- 
kich mas społeczeństwa, które w 
dobrobycie z potęgą państwową 
przez długie lata miało do czy- 
nienia. 

Mam na myśli b. zabór pruski, 
a szczególnie Województwo Poznań- 
skie. 

Tam bowiem po wypadkach ma- 
jowych wzmogły się  slabiutkie 
przedtem objawy ruchu, mającego 
na celu zagwarantowanie przyszłoś- 
ci państwu przez zjednoczenie sił 
twórczych społeczeństwa. 

Kimże są ci ludzie, co postano- 
wili dać znak życia o sobie? To 
rzemieślnicy, drobni przemysłowcy 
i kupcy, pracownicy wolnych za- 
wodów, wreszcie szary tłum urzę- 
dniczy i ci wszyscy, co w mozole 
zmagań codziennych dążą drogą 
uczciwą do zdobycia samodzielnych 
warunków pracy, ludzie jednem 
słowem: którzy byli najczęściej do- 
tąd narzędziem i igraszką w rękach 
przemożnego partyjnictwa „nadzie- 
je* noszącego w zanadrzu. 

Tak przeto w dniu 8 sierpnia r. b. 
na sesji działającego już predtem 
intensywnie Głównego Komitetu Zje- 
dnoczenńia Stanu Średniego faktycz- 
nie dopiero zakreślono statutowo ra- 
my nowej organizacji, której ideałem 
jest rozpiąć działalność na wszyst- 
kie ziemie Rzeczypospolitej Pol- 
skiej przez zjednoczenie stanu śred- 
niego, w pracy nad budowaniem 
przyszłości gospodarczej państwa. 

Organizację tę usiłowali poznań- 
czycy przeszczepić na grunt wileń- 
ski w czasie zjazdu cechów rzež- 
nickich Rzeczypospolitej, który się 
odbył w naszym grodzie we wrześ- 
niu. 

Wyników jednak tego odruchu 
nie widać w Wilnie nikt nad spra- 
wą tą nie pracuje. © 

Artykułem niniejszym  pragnie- 
my przypomnieć, że i u nas stan 
średni jest, poszczególne jego gru- 
py posiadają b. ładne tradycje, 
gubi się jednak w odosobnionych 
wysiłkach. 

Czyż czas nie był już dziś ku 
temu, aby się zastanowić uad ze- 
spoleniem w jedną potężną całość 
wileńskich organizacyj zawodowych 
rzemieślniczych i urzędniczych i 
wskazać im drogę, wyzwolić z pęt 
politykomanii. 

  

20 listopada r. b. 
RE Giełdy Wileńskiej w dniu 
` 

i 
& 

  

L Waluty 
Banknoty 

żądano płacono tranzak. 
Dolary St. Zjed. 8,99 8.98% 8,9834 

Złoto 
Ruble złote 4,7642 4,753 4,76 
Marki niemieckie — — ё 

Srebro 
Ruble srebrne 2,76 2,75 — 

Papiery procent. 
Listy wać Wil 

Banku Ziemsk. 38,36 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
: 20-XI b. r. 

I. Waluty 
sprzedaż upno 

Dolary 8099 9,01 8,97 
Il. Dewizy 

Londyn 43,71 4382 4360 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 

Paryž 31,50 31,58 31,42 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Peym 38,65 38,72 38,53 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 80,50—80.25—80,50 

  

Po andjencji przedstawiciela faszyzmu 
u Marszałka Piłyniskiego. 

Jak donosi „Kurjer Poranny*, 
wybitny przedstawiciel faszyzmu 
włoskiego, p. Luigi Lanfranconi, 
który w czasie swojego pobytu w 
Warszawie przyjęty został na au- 
djencji u Marszałka Piłsudskiego, 
onegdaj opuścił stolicę, udając się 
przez Katowice z powrotem do 
Włoch. 

O p. Lanfranconim dowiaduje- 
my się z kół włoskich kilku inte- 
resujących szczegółów. Cieszy się 
on wielkiem osobistem zaufaniem i 
przyjaźnią Mussoliniego. Był towa- 
rzyszem jego welk jeszcze z czasów 
przed październikiem 1922 r. Po- 
nadto jest wybitnym znawcą i wiel- 
ką powagą w dziedzinie spraw go- 
spodarczych, którym obecnie prze- 
dewszystkiem się poświęca, stojąc 
na czele poważnego medjolańskiego 
organu „Esportatore ltaliano*. P. 
Lafranconi, poseł do parlamentu w 
Rzymie, znany jest i popularny w 
szerokich kołach we Włoszech tak 
że z powodu pewnych sympatycz- 
nych cech oryginalności zewnętrznej, 
jaką manifestuje. Informują nas, że 
nigdy nie ukazuje się on w stro- 
jach współczesnych. Gdy nie no- 
si uniformu faszystowskich „Czar- 
nych Koszul*, przywdziewa wyłą- 
cznie kostjumy, które były w mo- 
dzie we Włoszech w ciągu drugiej 
ćwierci ub. stulecia w pierwszym 
okresie „Risorgimenta”, t. į. walk 
o niepodległość, zjednoczenie i wol- 
ność Włoch. Również nawet i u- 
czesanie utrzymuje stale bardzo 
wiernie w stylu tej epoki. 

W Warszawie poseł Laniranconi 
miał sposobność asystować przy 
rewji wojskowej w dn. 11 listopa- 
da. Podkreślał z zapałem swój po- 
dziw i admirację, oświadczając, że 
kraj, który rozporządza taką armją, 
przedstawia olbrzymią siłę i wspa- 
niałe możliwości coraz świetniejsze- 
go rozwoju. 

W rozmowie Marszałka Piłsud- 
skiego z posłem Lanfranconim naj- 
znamienniejszym momentem była 
prośba Marszałka o wyrażenie wdzię- 
czności szefowi rządu włoskiego 
za pełną serdeczności dla Polski 
depeszę, jaką p. Mussolini nadesłał 
z okazji uroczystości chopinowskich. 

  

Z sądów. 

brotes 0 zabójstwo przy ulicy 
Jagiellońskiej 

Il dzień procesu. 

Wczoraj w drugim dniu procesu 
w sprawie głośnego zabójstwa przy - 
ul. Jagiellońskiej rozprawa sądowa 
rozpoczęla się o g. 9 rano. Całe 
przedpołudnie poświęcone było ba- 
daniu dowodów rzeczowych, oświe- 
tlanych przez ekspertów. Dłuższą 
chwilę zatrzymano się nad ustale- 
niem lotu kuli, która bezpośrednio 
spowadowała śmierć Bądzkiewicza. 
Szczegółowe wyjaśnienie o tej spra- 
wie daje biegły prof. Syngalewicz. 
Ustala on, iż z wszelkiem prawdo- 
podobieństwem można stwierdzić, 
iż śmierć spowodowała kula, która 
przebiła rękaw Karnickiego i przez 
odchylenie spowodowane natrafie- 
niem na opór rękawa utkwiła w 
piersi Bądzkiewicza. Sporną była 
jednak kwestja, czy ślady obrażeń 
na twarzy Karnickiego spowodo- 
wane zostały uderzeniem pięści, czy 
też laski. Prof. Syngalewicz nie mo- 
że dać konkrełnej odpowiedzi. Nie- 
ma bowiem dokładnego zarysowa- 
nia się granic szramy. Wyjaśnia tę 
okoliczność biegły dr. Sumorok, 
który tym razem w charakterze 
świadka podkreśla, iż najprawdopo- 
dobniej ślady nabiegłe krwią na 
twarzy Karnickiego spowodowane 
zostały uderzeniem laski. 

Wyjaśnienia prof. U. S. B. pana 
Wróblewskiego. 

Prof. U, S. B. p. Wróblewski 
powołany w charakterze biegłego 
daje wyczerpujące oświetlenie są- 
dów i spraw honorowych wogóle, 
a sprawy honorowej między Kar- 
nickim i Dzierdziejewskim w szcze- 
gólności. Ostatnia jednak sprawa 
honorowa odbywała się w nad- 
zwyczajnych okolicznościach. Aż 
4-ch sekundantów wycofało się ze 
strony Dzierdziejewskiego. Piętrzą 
się ciągle jakieś przeszkody, które 
uniemożliwiają likwidację zatargu 
honorowego. W dodatku cały prze* 
wód honorowy piętrzy się Od róż- 
nych nieformalności jakich dopu- 
szczają się obie strony. 

W rezultacie podaje spisany 
jednostronny protokół, który dys- 
kwalifikuje honorowo  Dzierdzie- 
jowskiego. Samo jednak sformuło- 
wanie protokółu nie godzi się z 
kardynalnemi zasadami kodeksów 
honorowych. 

Na zapytanie czy Dzierdziejow- 
ski miał inny sposób zakończenia 
sprawy honorowej jak ten, który 

"cały szereg nieścisłości 

  

zakończył się tragiczną Śmiercią 
Bądzkiewicża — prof. Wróblewski 
ustala kategorycznie, że nie miał 
on innego wyjścia. Na innej dro- 
dze nie mógł znaleźć satysfakcji 
honorowej. 

Przemówienie prokuratora. 

Rzecznik oskarżenia omawiając 
tragiczne zajście wskazuje na ©- 
gromną dysproporcję, jaka zaszła 
między przyczyną i skutkiem. Przy- 
czyna błaha. W mieszkaniu mec. 
Ošwiecimskiego w czasie towa- 
rzyskiej rozmowy między Dzier- 
dziejewskim i Karnickim wynikła 
sprzeczka. Dotyczyła ona rzeczy 
błahych i nic nie wskazywało, by 
miała ona przeobrazić się w spra- 
wę honorową. Prawie przyjazne 
pożegnanie się sprzeczających się 
zdawało się wskazywać, że nie 
może tu być mowy o obrazie jed- 
nej ze stron. 

A jednak wywiązała się sprawa 
honorowa, która w rezultacie po- 
ciągnęła za sobą Śmierć osoby zu- 
pełnie niewinnej. Winę za śmierć 
Bądzkiewicza ponosi Karnicki. W 
konkluzji wywodów domaga się” 
wysokiego wymiaru kary. 

Przemówienie mec. Bobińskiego. 

Po krótkich przemówieniach 
rzeczników powództwa cywilnego 
w osobach mecen. Petrusewicza i 
mec. Swidy, którzy rezerwują sobie 
prawo wystąpienia po przemówie- 
niach obrony, zabiera głos mecen. 
Bobiński, który zatrzymuje się dłu- 
żej nad orzeczeniem biegłego, prof. 
Wróblewskiego, które poddaje ostrej 
krytyce. 

Przemówienie mec. Sumoroka. 
£w Mec. Sumorok porusza w swem 
przemówieniu stronę formalną aktu 
oskarżenia. Powołując się na cały 
szereg powag naukowych, zbija te- 
zy aktu oskarżenia, wskazując na 

i sprzecz- 
ności. Na początku aktu oskarżenia 
widnieje wyraźnie zdanie, że, Kar- 
nicki został napadnięty przez trzech 
osobników, zaopatrzonych w kije. 
Z tego wynikałoby, że na ławie o- 
skarżonych winni również zasiąść 
napadający. Wogóle rzecznik oskar= 
żenia nie uzasadnił dostatecznie 
aktu oskarżenia i dlatego prosi o 
uniewinnienie Karnickiego. 

Przemówienie mec. Niedziel- 
skiego. 

Sprawa honorowa i kodeks ho- 
norowy są to pojęcia które głębo- 
ką treścią spowite są w tradycji 
dziesiątków pokoleń. Kodeks ho- 
norowy nie był pisany, jak wszyst- 
kie inne kodeksy piórem, a krwią 
pokoleń rycerzy, którzy jedni mo- 
gą być miarodajnymi do orzeczeń 
w jaki sposób należy dbać o ho- 
nor i cześć. | dlatego prof. Wrób- 
lewski nie może być rzeczoznaw- 
cą w tej sprawie. Być znawcą ko- 
deksu karnego i znawcą kodeksu 
honorowego—to zupełnie inne rze- 
czy. Honoru nie można podciągać 
pod poszczególne paragrafy kodek- 
su karnego. Zresztą prof. Wrób- 
lewski w konkluzji swych wywo- 
dów, przychodzi do wniosku, że 
reakcja na obrazę przez dotknięcie 
ręką czyjejś twarzy i mocne a ciąg- 
łe bicie kijem po głowie jest jed- 
nem i tem samem. Gdyby tacy ry- 
cerze jak Skrzetuski i Wołodyjow- 
ski zjawili się w tej chwili przed 
sądem i usłyszeli interpelacje spraw 
honorowych przez prof. Wróblew- 
skiego złapaliby. się za głowę. 

W dalszym ciągu omawiając tło 
psychologicznę sprawcy Zabójstwa 
Bądzkiewicza mec. Niedzielski kon- 
kluduje, iż reagowanie na obrazę 
nawet w sposób, jakiego dopuścił 
się Karnicki nie jest czynnikiem 
destrukcyjnym. Bo nie można do- 
puszczać do tego, by bezkarnie na- 
padano na kogoś z kijami na uli- 
cy. | tu w ferworze adwokackim 
mec. Niedzielski opisując teren, o- 
koliczności i całokształt tragiczne- 
go życia zagalopowuje się. Przyta- 
czając okoliczność, że w napadzie 
brali udział studenci, używa pod 
adresem U. S. B. i prof. Wróblew= 
skiego niedopuszczalnych, obraźli- 
wych zdań, nie zatrzymując się na- 
nawet przed obrazą tragicznie zmar- 
łego Bądzkiewicza. 

To wywołuje żywe poruszenie 
na sali. Dają się słyszeć głośne 
wykrzykniki pod adresem mówcy. 

Przewodniczączy przywołuje pu- 
bliczność do porządku. 

W konkluzji wywodów mec. 
Niedzielski prosi O uniewinienie 
Karnickiego. 

Przemówienie mec. Świdy. 

Mec. Swida występujący w cha- 
raxterze powoda cywilnego ze stro- 
ny matki tragicznie zmarłego Bądz- 

WESOŁE 

KAKADU???    
    

kiewicza zastanawia się nad spo- 
sobem, w jaki prowadzono sprawa 
honorowa między Dzierdziejewskim 
i Karnickim. Pełnomocnicy Karnic- 
kiego obeznani lepiej z kodeksem 
honorowym niż pełnomocnicy stro- 
ny przeciwnej miast czynić wszyst- 
ko by sprawę doprowadzić do lik- 
widacji ku honorowi obu stron 
wykorzystują swą sytuację do zu- 
pełnego  pognębienia moralnego 
Dzierdziejewskiego. Nie liczą się 
wcale z tem, że sekundanci strony 
przeciwnej nie są dokładnie obez- 
nani z kodeksem honorowym. 

Popełnili oni kapitalną niefor- 
malność przez pomieszanie sprawy 
procesualnej w sprawach honoro- 
wych z sądami honorowymi. Peł- 
nomocnicy  Karnickiego, którzy 
mienią się być doskonale obezna- 
nymi z kodeksem honorowym, 
przestrzegający Ściśle terminu 48 
godzinnego, gdy chodzi o Dzier- 
dziejewskiego i domagają się, by 
im osobiście komunikowawano o 
posunięciach przeciwnika, sami 
wręczają list do Dzierdziejewskie- 
go starej służącej, o której „nie 
mają pewności, że wrzuci go na 
pocztę w określonym terminie. 
Równocześnie wysyła do Dzier- 
dziejewskiego list Karnicki. Dzier- 
dziejewski otrzymuje więc równo- 
cześnie 2 listy, z których pierwszy 
był wezwaniem na pojedynek, dru- 
gi stekiem obelg. 

Sekundanci ci nie były powo- 
łani do prowadzenia spraw hono- 
rowych. Nie wiedzieli, że tych spraw 
nie załatwia się tylko przez zasto- 
sowywanie odpowiednich paragra- 
fów, a trzeba mieć przytem odpo- 
wiednie poczucie i pojęcie honoru. 

Mec. Swida kończy swe prze- 
mówienie uwagą pod adresem mec. 
Niedzielskiego, wskazujac na nie- 
własciwość formy, jakiej użył w 
swej mowie. Ponadto czyni uwagi 
co do błędnego interpretowania 
przez obronę artykułów K. K, pod 
jakie ma być ppdciągnięty czyn 
Karnickiego. 

Przemówienie mec. Petrusewicza. 

Prof. U. S. B. mec. Petrusewicz 
drugi powód cywilny ze strony 
matki ś. p. Bądzkiewicza w dłuż- 
szem przemówieniu zbija tezy 0- 
brony, powołując się na przewód 
sądowy i stan faktyczny zajścia, 
Zdanie mówcy o tej sprawie po- 
krywa się zupełnie z konkluzją aktu 
oskarżenia. 

Mec. Petrusewicz przechodząc 
z kolei do omawiania przemówie- 
nia mec. Mec. Nieozielskiego w 
ostrym tonie piętnuje operetkowy 
ton w jakim przemawiał ten obroń- 
ca, wskazując na niedopuszczalność 
obrażania przez obronę U. S. B., 
profesorów tej uczelni i pamięci 
niewinnie zabitego  Bądzkiewicza. 
Tu dają się słyszeć na sali oklaski. 

Przewodniczący poraz drugi 
przywołuje publiczność do porząd- 
ku, ostrzegając, że jeśli się to je- 
szcze raz powtórzy winny zostanie * 
osadzony w areszcie w gmachu są- 
dowym na przeciąg 24 godzin. 

W końcu mec Petrusewicz pro- 
si o przyznanie jego mocodąwczy- 
ni powództwa cywilnego, 

Tłumaczenie się mec. Nie- 
dzielskiego. 

Po zwróceniu uwagi mec. Nie- 
dzielskiemu przez przewodniczącze- 
go na ustępy jego przemówienia. 
które obrażają powagę wyższej u- 
czelni i jej protestów mec. Nie- 
dzielski tłumaczy się, że wcle nie- 
miał złych intencji wspominając o 
U. S. B., a przeciwnie miał tylko 
dobro tej instytucji na względzie. 

Wyrok. 

Po sformułowaniu 6 pytań od- 
nośnie do winy i kary oskarżone- 
go Karnickiego sąd udaje się na 
naradę, skąd po 20 minutach wy- 
nosi wyrok, skazujący Karnickiego 
za zabójstwo Bądzkiewicza przy 
przekroczeniu obrony koniecznej 
na 3 miesiące twierdzy, zasądzając 
równocześnie od niego powództwo 
cywilne w wysokości 100 złotych, 
koszta sądowe i procesualne po 10 
złotych oraz pozostawiając w mocy 
jako środek prewencyjny poręczenie. 

Sprawa Sędziego Pokoju 
Iwanowa. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie, 
rozpatrywał sprawę b.sędziego po- 
koju w Landwarowie — Leonidasa 
Iwanowa, oskarżonego o wystawie- 
nie sobie fałszywych danych — o- 
mawiających skończenie wydz. pra- 
wa, na uniwersytecie w Petersbur- 
gu. O takie same fałszywe infor» 
mowanie, przez podsądnego, swych 
władz przełożonych — o piastowa- 

niu za dawnych czasów urzędu 
sędziego m. Rosławla ziemi Smo- 
leńskiej. 

Świadków powołanych do spra- 
wy—9-ciu, w ich liczbie widzimy 
prezesa Sądu Okr. w Wilnie — p. 
Szczepkowskiego, oraz p. prok. 
tegoż sądu p. Wyszyńskiego. Ze- 
znania potwierdzają w części akt 
oskarżenia, że Leonidas Iwanow 
słuchaczem prawa rzeczywiście kie- 
dyś był, czy je skończył—nie wia- 
domo. Po mowie prokuratora, głos 
zabiera mec. Szyszkowski, bronią- 
cy oskarżonego i zbijając stawiane 
przez akt oskarżenia zarzuty pro- 
si o uniewinnienie, Sąd w rezulta- 
cie skazuje podsądnego na 4 mie- 

Kino „POLONIA: ii ki. hiciwica 22. 
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„HENNY PORTEN* 
W potężnym dramacie 
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siące aresztu, które zamienia na 
usunięcie z zajmowanego uprzed- 
nio przezeń stanowiska. . Powódz- 
two cywilne—oddala. (w) 

Od Administracji. 

W celu uniknięcia nieporozu- 
mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go kazdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 
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czyli (Wszystko dla dziecka). 

Wzruszający dramat życiowy w 8 akt. 

$... „PRAGEDJA”| 
NAD PROGRAM: 

W roli Marji—„HENNY 

11. „Chcę prawdziwego mężczyzny” arcywesoła komedja w 2 akt. 

Ostatnie nowości Paryża, Londynu, New- Jorku. 
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MIEJSKA. 

— Zebranie Komisji Finanso- 
wej Magistratu. W dniu 22-go li- 
stopada b. r. o godz. 20-tej (8 
wiecz.) odbędzie się posiedzenie 
Komisji Finansowej Magistratu. Na 
wyżej wspomnianym posiedzeniu 
będą rozpatrywane następujące 
sprawy: 

1) Podąnie Związku Zawodo- 
wego pracownikóm przemysłu bu- 
dowlanego o podwyższenie płacy 
robotnikom zatrudnionym przy ro- 
botach inwestycyjnych z pożyczek 
rządowych. 

2) Sprawa przeniesienia kredy- 
tów z jednych działów budżetu 
1926 r. do innych. 

3) Sprawa kredytów na rozbu- 
dowę elektrowni mielskiej. 

4) Sprawy podatkowe. : 
5) Pismo komitetu uczczenia 

pamięci Pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie subsy- 
djum na budowę domów  techni- 
kow im. G, Narutowicza. (S). 

— Zebranie Komisji Prawnej 
Magistratu. W dniu 22 listopada 
b. r. o godz. 20-tej (8 więcz.) od- 
będzie się posiedzenie Komisji Pra- 
wiiej. Na wspomnianym posiedze- 
niu będą rozpatrywane następujące 
sprawy: 

1) Sprawa zabezpieczenia požy- 
czek z funduszu rozbudowy miast 
w rażie udzielenia ich przez Magi- 
strat na remont domów. 

2) Sprawa wykupu działek zie- 
mi miejskiej przez „Wolnych lu- 
dzi“ Il-ej kategorji. 

3) Skarga Dawida Antokolca, 
dołycząca uprawnień dzierżawcy 
kiszkąrni ma rzeźni miejskiej p. L. 
Szwejdmana w zakresie eksploata- 
cji tej kiszkarni. (a). 

— Przetarg na zakupy dla 
elektrowni miejskiej. W dniu 18 
listopada b. r. odbył się przetarg 
na zakupy dwóch kotłów parowych 
dla elektrowni miejskiej. Najdo- 
godniejsze warunki zaoferowała 
firma „Titzner i Gamper" w So- 
Saowcu, W tymże dniu odbył się 
Indentyczny przetarg na dostawę 
19 turbin dla tejże elektrowni miej- 
„skiej. 

Najdogodniejsze warunki przed- 
stawiła „1 Berneńska Fabryka Tur- 
bin* kwestja zatwierdzenia wybra- 
nych ofert będzie rozpatrywana na 
aajbliższym posiedzeniu Rady Miej- 
skiej. (S). 

— Dobre i to. Magistrat m. 
Wilna zatrudnił w ostatnim tygod- 
niu przy robotach kanalizacyjnych 
10 robotników. 

Dyrekcja dróg wodnych 5. 
Razem więc zatrudniono w 0- 

statnim tygodniu 21 bezrobotnych. 
G). 

— Dostawa chleba dla insty- 
tucji dobroczynnych. Wobec tego, 
iż w dniu 18 b. m. została uru- 
chomiona piekarnia związku pra- 
cowników handlowych i biurowych 
przy ul. Ofiarnej Ne 4, Magistrat 

m. Wilna postanowił od dnia 1-go 
grudnia r. b. odmówić p. Prosie- 
wiczowi, właścicielowi piekarni 
„Kongresówka* przy ul. Stefań- 
skiej (dawn. hr. Tyszkjewicza) dal- 
szego dostarczania pieczywa @а 
szpitali miejskich, zakładów dobro- 
czynnych oraz dla kuchni bezro- 
botnych w murach po - Franciszą 
kańskich i powierzyć dostarczanie 
piekarni zw. pracowników handlo- 
wych I biurowych. Juź od dnia 22 
b. m. piekarnia ta będzie dostar- 
czała chleb dla przytułku starców 
Ne 1 przy kościele Bonifraterszim. 
Dochód z piekarni przeznaczony 
jest na polepszenie obiadów dla 
bezrobotnych pracowników umy- 
słowych. (c). 

— Plan przemeldowania na 
dzień 22.XI r. b  Komisarjat I. 
Kwaszelnia Ne 17 i 19, Kwaszelnia 
Nr. 23 1 25, (czyli Makowa 26 i 
28), Kwaszelnia Nr. 21 (czyli Ma- 
kowa 24). 

Komisarjat II. Majowa od Nr. 
21 do 84-a (włącznie), Syberyjska 
od Nr, 8 do 38 (włącznie), Šybe- 
ryjska od Nr. 5 do 41, Betlejem- 
ska Nr. 8, 8-a i 44 (prawastrona), 
Betlejemska Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 
18-a 20, 22, 24, 26 domy Willa= 
dwora i Puszkinowej (lewa strona) 
więś Kropiwnica — cała. 

Komisarjat IV, Mętna od Nr. 
3 do Chocimskiej, Mejszagolska— 
cała, Mętna (prawa strona) od 
Chocimskiej do Ogórkowej i Ogór- 
kowa (prawa strona) od Mętnel do 
końca, Chocimska (lewa strona) do 
końca, Ogórkowa (lewa strona) od 
Metnej do końca, Mętna (prawa 
strona) od Ogórkowej do Swietla- 
nej Swietlana (prawa strona) do 
końca, Mętna (prawa strona) od 
Świetlanej do Strycharskiej, Stry- 
charska (prawa strona) Nr. 26, 30 
i 34. (S). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Podziękowanie. Zarząd Ko- 
ła Przyrodniczego U. S. B. wyraża 
swe serdeczne podziękowanie Jego 
Magnificencji Panu Rektorowi M. 
Zdziechowskiemu za udzielenie sali 
Śniadeckich na odczyt urządzony 
staraniem Koła, panu d-rowi j. 
Bowkiewiczowi, starszemu asysten- 
towi Zakładu Biologji ogólnej za 
łaskawe wygłoszenie na rzecz Kołą 
w_dniu 16.X1 1926 r. odczytu p. t. 
„Zielone Jeziora" oraz firmie „Po- 
moc szkolna* za bezinteresowne 
wypożyczenie aparatu projekcyjne- 
go na powyższy odczyt. 

Z KASY CHORYCH. 

— Kasa Chorych w walce z 
nadużyciami. W ostatnich czasach 
Sądy rozpoznały szereg spraw, wy- 
toczonych przez Kasę Chorych za 
nieprawne, celem skorzystania z 
pomocy, zapisanie do Kasy Cho- 
rych osób nieuprawnionych lub 
skorzystania z leczenia pod -cu- 
dzem nazwiskiem: 

Za nieprawne zgłoszenie do Ka- 
sy Chorych osób nieuprawnionych 
zostali skazani: Weronika Rzeżyń- 
ska na 1i pół mies. więzienia, Jan 
Zmitrowicz i Helena Zmitrowi. 
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czówna — na karę grzywny po 70 

złt., Portnoj Chana i Srołowicz Ne- 

chama — po 2 tygodnie aresztu, 

Walentynowicz Stefanja i Baloero- 

wa Stanisława — na karę grzyw- 

ny po 25 zł., Piercowicz lcek i Wi- 

nik Borys — na karę grzywny po 

25 zł., Liwszyn Frejda — О 

grzywny, Kondrat Bronisława — 

na 26 zł. grzywny, Heler Abram i 

Krexska Basia — na karę grzyw- 

ny po 50 zł., Rymkiewicz Wacław 

i Rymkiewicz Władysław — na 

karę więzienia po 6 tygodui każdy. 

Westerski Stefan — na karę grzy- 

wny 25 zł. 
Za wezwanie lekarza do osób 

nieuprawnionych do leczenia w 

Kasie Chorych i podanie ich za 

członków Kasy Chorych zostały 

skazane: Chaja Czuch i Cyla Edel- 

sztejn na areszt po 7 dni każda. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Rekrutacja robotników do 

Francji. Państwowy Urząd Pośred- 

nictwa Pracy podaje do wiadomoś- 

ci, iż w dniu 2 grudnia 1926 roku 

o godz. 10 rano odbędzie się w 

Wilnie przy ul. Zawalnej 2 (Pań- 

stw. Urz. Posrednict. Pr.), rekruta- 

cja robotników niefachowych do 

fabryk i górnictwa na wyjazd do 

Francji. л 

Na wymienione roboty przyj- 

mowani będą wyłącznie robotnicy, 

mężczyźni w pełni zdrowia. Męż- 

czyźni przyjmowani będę w wieku 

od 27 — 45 lat, zaś w wieku 

młodszym winni posiadać zezwo- 

lenie na wyjaz zagranicę wydane 

przez odnošne P. K. U. 3 

° №згузсу гейек!щасу па wyjazd 

muszą bezwzględnie posiadać na- 

stępujące dokumenty: 3 

1) dowód osobisty z fotografją 

lub wyciąg z księgi stałej ludności 

z fotografją poświadczoną przez 

władze gminne względnie policję | 

i 2) mężczyźni książeczkę woj- 

skową. 
Wyjazd (bez rodzin) zrekruto- 

wanych robotników z m. Wilna na- 

stąpi w dniu 5.XII r. b. Gotówki 

na drogę należy posiadać do 30 

zł. Każdy robotnik może przewieść 

bezpłatnie do 30 kig. bagażu w 

opakowaniu dogodnem do prze- 

wiezienia w wagonach. (5) 

— Wyjazd polskich robotni- 

ków do Francji. W wyniku odby- 

tej w dniach 17 i 18 listopada r. 

b. rekrutacji robotników niefacho- 

wych, wyjechał do Francji w dniu 

19 listopada 115 zrekrutowanych 

robotników. (S) 
— Stan bezrobocia. Jak wyni- 

ka z tygodniowego raportu Pań- 

stwowego Urzędu Pośrednictwa Pra- 

cy, wysłanego do Ministerstwa Pra- 

cy i Opieki Społecznej, sytuacja 

na rynku pracy Za Czas od dnia 

15—20 listopada r. b. przedstawia 

się w sposób następujący: 

Ogólna przybliżona liczba bez- 

robotnych na terenie P. U PoP. 

w Wilnie wynosi: robotników hut- 

niczych 8, robotników metalowych 

240, robotników budowlanych 491, 

z 

LECZNICA i SZPITAL Lit 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliście Choroby dziecięce od 11 — 

1—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11 

chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Leczenie promieniami, 

kobiece 11 — 1; oczu 1 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, 

innych wykwalifikowanych 1119, 

niewykwalifikowanych 1087, robot- 

ników rolnych 216, pracowników 

umysłowych 1270. Co razem wy- 

nosi 4431 bezrobotnych. 
Pozatem remanent uprawnio- 

nych do zasiłków przedstawia się 

następująco: Ustawowych z Fundu- 

szu Bezrobocia 246, doraźnych pań- 

stwowych 839, ogółem 1085. 

Dalej, jak wynika z raportu 

skierowano w ciągu tygodnia miej- 

scowych kandydatów na wolne 

miejsca 29, zapośredniczono zaś 

w ciągu tygodnia miejscowych kan- 

dydatów na miejsca wolne 15. 

Wreszcie remanent bezrobotnych 

w ewidencji P. U. P. P. w Wilnie 

w końcu tygodnia wynosił: zareje- 

strowanych 4281, w tej liczbie męż- 

czyzn 2815, kobiet—1466. 

Nie od rzeczy byłoby też dodać, 

iż bezrobocie stale z tygodnia na 

tydzień wciąż wzrasta. (s) 

— Strajk w garbarniach zli- 

kwidowany. Przed paru dniami 

we wszystkich fabrykach garbarskich 

na terenie m. Wilna wybuchł strejk 

na tle ekonomicznym. Robotnicy 

zarządali 30 proc. podwyżki płacy. 

W dniu 19 listopada r. b. zwołana 

w tej sprawie konferencję przedsta- 

wicieli związku zawodowego robo- 

tników garbarskich z przedstawi- 

cielami fabrykantów. Na konferen- 

cji robotnicy otrzymali 15 proc. 

podwyżki i strajk został zlikwido- 

wany. (<) 

— Działalność Okręgowego 

Inspektora Pracy w III kwartale 

r. b. przedstawia się następująco: 

dokonano 239 wizytacyj zakładów 

przemysłowych, w 25 wypadkach 

inspektorzy wzięli udział przy bu- 

dowie lub otwarciu zakładów prze- 

mysłowych. udzielono zleceń zarzą 

dom zakładów przemysłowych: 1) 

w dziedzinie zabezpieczenia od nie- 

szczęśliwych wypadków 165 razy, 

2) w zakresie hegjeny pracy i wa- 

runków zdrowotnych 207 razy, 3) 

w zakresie przepisów formalnych 

162; Działalność pośrednicząca in- 

spektorów pracy w zatargach a) 

indywidualnych 217, b) w zatargach 

zbiorowych 23. Na komisjach roz- 

jemczych pod przewodnictwem in- 

spektorów pracy rozpatrzono na- 

stępującą ilość spraw: a) rolnych 

93, b) dozorców domowych 131. 

Odbyto 50 konferencyj protokuło- 

wanych. Przytem Inspektorzy pra- 

cy spędzili 35 na rozjazdach. c) 

— Zakończenie strajku w pa- 

pierni w Kuczkuryszkach. Trwa- 

jący od kilku dni strajk roborników 

w fabryce papierni i przetworów 

papierowych w Kuczkuryszkach 

pow, Wileńsko - Trockiego został 

zlikwidowany. Robotnicy otrzymali 

15 proc. podwyżki zarobków dzien- 

nych. (z) 

— Komisje rozjemcze w rol- 

nictwie dla pow. Wil.-Trockiego. 

Od dnia 13 do 13 grudnia b. r. 

odbywać się będą posiedzenia ko- 

misji rozjemczej celem likwidacji 

zatargów powstałych w rolnictwie 

na terenie pow. W.-Trockiego. (2) 

ewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
ul. Wileńska 28. 

12 i od 21/2—3; choroby wewnętrzne ой 1 

; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2, 

Wilno, 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Tow. Akc. Hi CEGIELSKI w Poznaniu, 

rok założenia 1846. 

Lokomobile 
o słomy, siewniki rzędowe 

o powszechnie uznanych naj- 

letach, grabie konne, kartof- 

    

RADI 

  

„Polonja“ 

NA RATY 
HURT! — DETAL! 

Najtańsze źródło. 

ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „E ŁEKTRIT* 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

    

  

Wydawcaj(Tow. Wyda». „Pogoń” sp. z ogr. odp, 

    

wanny, elektryczny masaż. Laborato 

elewatory d 

wyžszych za 
larki, spulchniacze podglebia, 

szerokomłotne sztyftowe 
powiednimi maneżami—wszystko 0 gwa- 

rantowanej wytrzymałości i sile, 

Z_POCZTY. 

— Międzynarodowe kupony 

na odpowiedź listowną. W celu 

dania możności stronom opłacania 

odpowiedzi na wysyłany do za- 

granicy list — istnieją tak zwane 

Międzynarodowe Kupony na odpo- 

wiedź, których cena została Obec- 

nie ustaloną na 80 gr. (S).* 

— Kontrola przekazów pocz- 

towych. W celu zabezpieczenia i 

uniemożliwienia jakichkolwiek bądź 

nadużyć Z przekazami pienięż- 

nemi. Generalna Dyrekcja Poczt i 

Telegr. wydała okólnik w którym 

poleca podległym urzędom ażeby 

przekazy pocztowe nadawane przez 

strony podlegały szczegółowej kon- 

troli. Nałeży zaznaczyć iż szczegó- 

łowym kontrolom podlegał dotych- 

czas przekaz taki, który przekra- 

czał wartość 500 zł. Obecnie zaś 

szczegółowej kontroli będą podle- 

gały przekazy od 200 zł. wzwyż. (S) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Doroczne walne zebranie 

Stow. Lekarzy Polaków w Wil- 

nie i na prowincji odbędzie się we 

wtorek 30 listopada r. b, O godz. 

1 wiecz. w lokalu Wil. Tow. Le- 

karskiego — Zamkowa 24. 

W razie niestawienia się prze” 

widzianej statutem połowy człon- 

ków zam. w Wilnie, następne ze” 

branie, prawomocne bez wzgledu 

na ilość obecnych, odbędzie się 

tegoż dnia w tym samym lokalu o 

godz. 8 wiecz, 

— Z Wil. T-wa Lekarskiego. 

We srodę dn. 24 listopada r. b. © 

godz. 20-ej, we własnym lokalu 

Żamkowa 24, odbędzie się Wileń. 

Tow. Lekarskiego z nastrępującym 

porządkiem dziennym:. 1) Odezyta- 

nie protokółu poprzedniego posie” 

dzenia. 2) Komunikaty Zarządu. 3) 

Ref. z Il kliniki wewnętrz. U. S. B. 

Drowie K. Pawłowski i Schermann. 

Przypadek choroby Wagner-Oslera. 

Referaty z | klin. wewnętrznej u. 

S. B. 4) Dr, S. Tarasiewicz. Przy- 

padek Balantidium coli. 5) Dr. Z 

Kuncewicz. Wartość kliniczna ba- 

dania krwi metodą Schillinga w 

przewlekłych postawach suchot 

płucnych. 6) D. A. Borowski: Le- 

czenie Sanokryzyną ostrych i przed- 

wlekłych postaci suchot płucnych. 

OPIEKA SPOŁECZNA, 
— Wypłata zasiłków dla bez- 

robotnych pracowników umys- 

łowych. Z przyznanych przez Mi- 

nisterstwo Pracy i Opieki Społecz- 

nej 19,000 złotych na miesiąc lis- 

topad dla bezrobotnych pracowni- 

ków umysłowych; 5000 zł. zostały 

wypłacone tytułem zaległości za 

miesiąc ubiegły „na pozostałe zaś 

14,000 zł. wpłynęło 500 podań o 

zasiłki. (S) : 

SPRAWY WYZNANIOWE 

— Ks. Lesnobrodzki stara się 

о рагайе. Znany ze swych odczy- 

i młocarnie 
parowe, 

młocarnie 
i cepowe z od- 

Walce szosowe. 

Całkowite urządzenia CUKROWNI, 

GORZELNI i KROCHMALNI. 

Przedstawicielstwo na województwa Wileńskie 

i Nowogródzkie: 

inżynier Jan Gumowski. 

Wilno, ul. Mickiewicza 7. 
Telef. 271. 

Katalogi i cenniki na żądanie. 
2170 

zwi 
5 a 

Wylączna sprzedaž 

różnych materjałów do obijania mebli, 
dywanów, 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 

Wilno, Niemiecka 

chodników, portjer 

Nr. 20, S. Idelson. 

tów, ksiądz grecko-katolicki W. 

Lesnobrodzki na razie zaniechał 

urządzania odczytów, gdyż od pew- 

nego czasu ubiega się o parafję W 

miasteczku Postawach, gdzie jest 

stary kościół unicki, który zacza- 

sów prześladowania unitów był 

zabrany przez rząd carski i zamie- 

niony na cerkiew prawosławną. (c) 

U LITWINÓW. 

— 75-letni jubileusz d-ra Ba- 

sanowicza. W związku ze zjazdem 

włościan litewskich jaki ma się 

odbyć w dniu 23 listopada b. r. w 

tymże dniu będzie obchodzony 15 

letni jubileusz pracy dr. Basanowi- 

cza. (z) 
ROZNE. 

— Nowi kawalerowie orde- 

Odrodzenia Polski. W poniedzia- 

łek, dnia 22-XI 26 r. o godzinie 

5 min. 30 wielkiej sali urzędu wo- 

jewódzkiego odbędzie się uroczy” 

stość wręczenia przez p. Wojewo- 

dę Raczkiewicza orderów Odrodze- 

nia Polski członkowi zarządu Ban- 

ku Ziemskiego p. Bohdanowi 

Szachno i artyscie-fotografowi p. 

Janowi Bułhakowi. 
Osoby życzące sobie być obec- 

ne na tej uroczystości mają 

wstęp wolny bez żadnych ograni- 

czeń. (z) 
— Dziś ostatni dzień wysta- 

wy zabytków Synodu Ewangie- 

licko-Reformowanego, ы 

Wystawa będzie otwarta od 

godz. 10 rano do 7 wieczorem. 

— Ku uczczeniu pamięci Hen- 

ryka Sienkiewicza. Dziś w nie- 

dzielę dn. 21 listopada na ulicach 

Wilna odbywać się bądzie kwesta 

na cele oświaty pozaszkolnej, ce- 

lem uczczenia w ten sposób dzie- 

sięcioletniej rocznicy Śmierci Hen- 

ryka Sienkiewicza. 
Polska Macierz Szkolna, do 

której dzień ten należy, prosi spo- 

łeczeństwo polskie, by ku uczcze- 

niu Wielkiego Pisarza nikt nie u- 

chylił się od złożenia drobnego 

datku. 
— Rzeczy do odebrania. W 

składnicy Urzędu Sledczego P. P. 

m. Wilna znajdują się poniżej wska- 

zane przedmioty niewiadomego po- 

chodzenia, znalezione na ulicach 

m. Wilna, oraz rzeczy zakwestjo- 

nowane u podejrzanych osobników 

podczas rewizji. 
1) Kapelusz damski czarny, 

aksamitny, znaleziony dn. 30.X b. 

r. na ul. Ofiarnej Nr. 126-26. 

2) Szyld z napisem „Piwo na 

kufle", znaleziony dn. 7.X b. r. na 

ul. Mickiewicza Nr. 117-26. 
3) 2!/2 mtr. flaneli w kraty, zna- 

lezione dn. 19.X b. r. na Placu Ka- 

tedralnym Nr, 121-26. 

4) Książeczka do nabożeństwa 

jubileuszowa i okulary, znalezione 

dn. 29.VIII b. r. na ul. Antokol- 

skiej obok kościoła Św. Piotra i 

Pawła Nr. 122-26. 
5) Portmonetka z pieniędzmi, 

znaleziona dn. 30 X b. r. na ulicy 

Wielkiej Nr. 124-26. 

Pianina 

6) Torebka damska skórzana, 

ciemna, zawartością, znaleziona dn. 

5.XI b. r. Nr. 1271-26. 
Obrączka złota z literami „S. 

B.* i z cyframi daty. 

Palto męskie noszone. 

Torebka damska czarna, 

rzana, czworogranna 116-26. 

Osoby poszkodowane i osoby 

które zagubiły swoje mienie mogą 

gą zgłosić się do Urzędu Sledcze- 

go (Zawalna 56) w celu odbioru 

po uprzedniem poznaniu powyżej 

przytoczonych przedmiotów. 

Sprostowanie. We wczorajszym nu- 

merze „Kurjera Wileńskiego" w zmiance 

pod tytułem „Uroczyste powitanie no- 

wego dowódcy w dziale kroniki wkradła 

się przykra omyłka wskutek niedopa- 

trzenia zecera, mianowicie podano myl- 

nie ppułkownik Pakosz, zamiast pułkow= 

nik Pakosz — co niniejszym prostujemy. 

Z POGRANICZA. 
— Litwini zamordowali Po- 

laka. Przed kilku dniami straż po” 

graniczna K. O.P. znalazła na 

granicy trupa Matulewicza, który 

w swoim czasie otrzymał od władz 

litewskich formalną przepustkę na 

wyjazd do Polski. 
Jak ustaliło ostatnie dochodze- 

nie Litwini zamordowali Matulewi- 

cza 20 kilometrów od granicy, w 

głębi Litwy i trupa zabitego przy- 

transportowali na granicę, oświad- 

czając О. Р., iż denat został 

zastrzelony podczas nielegalnego 

przekraczania granicy. (z) 

— 

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

Teatr Polski przepiata dziś świetne wy- 

stępy L. Solskiego ucieszną lecz nie po- 

zbawioną głębokiej myśli krotochwilą 

„Dzień bez kłamstwa”. Z niesłychanych 

przygód nieszczęsnego Filipa z Konopi, 

co chciał przeżyć tylko dzień jeden nie 

kłamiąc ani razu — zaśmiewa się pu- 

bliczność. Tylko ten i ów poważniejszy 

człowiek westchnie pocichu... K. Wyr- 

wicz-Wichrowski jest w roli Boba Ben- 

neta niezrównany. 
Ceny biletów od 2 zł. 50 gr. do 20 gr. 

— Przedstawienie popołudniowe. 
dana będzie dziś o 

skó- 

„Zemsta” Al. Fredry 
godz. 4-ej popołudniu w Teatrze Polskim 

w obsadzie premjerowej. Ceny miejsc 

najniższe od 15 gr. do Ž zł. 

— „Mieszczanie“ z L. Solskim w 

roli Pierczychina dane będą w Teatrze 

Polskim po raz drugi — jutro. 2 

Poranek w Teatrze Folskim, Dziś 

odbędzie się staraniem Wil. Tow. Filhar- 

monicznego interesujący poranek, w któ- 

rym biorą udział pianista A. Szatten- 

sztejn i baryton $. śwolski. Program za- 

wiera ciekawe kompozycje: dotychczas 

w Wilnie nie wykonywane, jak Sonatina 

Ravela, Homage A Romeau-Debussy'eg0. 

Warjacje na temat polski Liadowa; re- 

pertuar L. Swolskiego obejmuje szereg 

ięknych pieśni Schuberta, Moniuszki i 

nn. Akompanjuje T. Szeligowski. 

Początek o godz. 12 m. 30 pp. Ceny 

miejsc od 20 gr. do 2 zł: AA 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj O 

godz. 4-ej m. 15 pp. odbędzie się stara- 

niem Koła Bratniej Pomocy gimn. im. 

El. Orzeszkowej, prelekcja Mieczysława 

Limanowskiego o św. Franciszku z Asy- 

żu. Prelekcja ta ilustrowana: obrazami 

świetlnemi, zakończona będzie odczyta- 

niem przez Zespół wyjątków z „Kwiat- 

ków św. Franciszka”. 
Bilety w cenie od 2 zł. do 20 gr. 

sprzedaje Kasa Reduty od 11-ej rano. 

EE 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

= Zatrzymani. Zatrzymany został 

Kubicki Stanisław, Naczelnik Zarządu 

Techn. Dyr. P. i Tel., zam. przy ul. Sko- 

pówka, który dopuścił się defraudacji 

pieniędzy skarbowych w sumie przeszło 

14,000 zł, Wymienionego przekazano do 
gapa Šędz. Śledcz. 1 Okręgu m. 

ilna. 

— Przez Urząd Śledczy m. Wilna 
zatrzymany został znany złodziej wła- 

mywacz Małachowski Stanisław, ukry- 

wający się w Kolonji kolejowej u Ра- . 

Nė rafjanowicza Nicefora. 
Przejechanie. Na ul. Szkaplernej 

na przechodzącą Fiedorową Aleksandrę, 

zam. Prawa Nowoświecka 42, wpadł koń 

z wozem spłoszony przez przeježdžające 

auto, wskutek czego Fiedorowa odnio- 

sła ogólne potłuczenie i uległa złamaniu 

kości w stopie. Pogotowie ratunkowe 

odwiozło poszwankowaną w stanie nie 

groźnym do szpitala św. Jakėba. Nazwi- 

ska i miejsca zamieszkania właściciela 

konia narazie nie ustalono. : 

— Podrzutek. Stróż kolejowy Pie- 

truszewicz Władysław, zam. Nieświeska 

11, znalazł na szlaku kolejowym (417 

kim) Wilno — Nowo-Wilejka 2 tygod- 

niowe niemowlę płci żeńskiej, które skie- 

rowano do praeis Dzieciątka Jezus. 

— Zawalenie się sufitu. Przy ul. 

Św.-Jańskiej w mieszkaniu Szymchy Turja, 

wskutek przegnicia belek od strony stry- 

chu zawalił się sufit na przestrzeni 2 
mtr. Wypadków z ludźmi nie było. Miej- 
sce zabezpieczono. 

— Kradzieże. Z mieszkania Szapiro 
Owsieja, zam. Niemiecka 11, skradziono 

podczas jego nieobecności maszynę do 

szycia i inne rzeczy wart. 500 zł. 

— Albert Etinger, zam. Żeligowskie- 

go 10, zameldował policji, że w nocy z 

dnia 18 na 19 bm. nieznani sprawcy do- 

stali się do składu należącego do jego 

domu handlowo-komisyjnego przy ul. 

Wielkiej 32, skąd skradli różne rzeczy 

na ozżólną sumę 1963 zł. Złoczyńcy do- 

stali się do składu przez niezamknięte 

okno na strychu. 
— Żymkiewiczowi Albertowi, zam. 

Szkaplerna 20-a, w czasie jego nieobec- 

ności skradziono z mieszkania różne 

rzeczy ogólnej wart. 837 zł. 
— Nieznani sprawcy za pomocą wy- 

bicia szyby w oknie wystawowym skle- 

pu aptecznego przy ul. Wielkiej 58, na- 

leżącego do Orłowskiego Walerjana, zam. 

Stefańska 38, dokonali kradzieży rÓż- 

nych towarów aptecznych na ogólną su- 

mę 800 zł. 

Na prowincji. 

— Przygnieciony przez drzewo. W 

lasach Mikuliczowej, około Osady fa- 

brycznej Platerowo, gm. bohińskiej, pod- 

czas piłowania drzewa wskutek nie- 

szczęśliwego wypadku został przygnie- 

ciony i doznał bardzo ciężkiego uszko- 

dzenia ciała robotnik Merkulew Prokop, 

ze wsi Cajlesze, gm. przebrodzkiej. Stan 

poszwankowanego budzi poważne obawy 

o życie. - 
— Pożary. W zaśc. Symoniczki, gm. 

bystrzyckiej, wskutek niewyjaśnionej na- 

razie przyczyny, spalił się dom miesz- 

kalny ze sprzętami domowemi i dwa 

chle z inwentarzem żywym Józefa i 

Jana Kieżunów. Straty wynoszą 12.000 zł. 

— W kolonji Nr 10, gm. stefanpol- 

skiej, wskutek wadliwego stanu piece 

spaliła się suszarnia ze zbożem Starora- 

ko Klemensa. Straty wynoszą 2680 zł. 
  

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 

"róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7. 
2099 W. Z. P. 43. 

  

› 

  

fotografowanie, aw elektryczne 
rjum analityczne. 

0 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

2043 

(li wodny 
kupimy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. 2191 

Posiadamy 
do ulokowania mniej- 

sze i większe sumy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2192-2 

№ mószynie 
przepisujemy i iachowo 

piszemy podania. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

2193-1 

Poszukujem 
mieszkań wolnych 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 

      

__ Mickiewicza 21, tel. 152. 
2194-2 

Upneważnia się zgubio* 
ną książkę wojsko- 

wą, wydaną przez Wil. 
P. K. U. na imię Piotra 
Papszuna. 2185 

NOS się zgub. 
książ. wojsk. Toczn. 

1893, wyd. przez P. K.U. 

w Wilnie na imię Judela 
Szwarca. 1862 

  

św. Ignacego S. 

do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 565 

(htę kupić pianino 
lub fortepiaa w dobrym 

stanie. Kasztanowa 4— 14. 
2167-5 

(als ai dai Pa 
Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
Ut. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwantne—Mocne— 
Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
1015 

— 
Diamant" ul. Wieika 50. 

„ Wielki wybór 
zegarków, platery, srebra 
pierwszorzędnych firm pa 
cenach fabrycznych. Przy 
magazynie pracownia ze- 
garków, jubilerska i gra- 
werska. Sprzedaż na raty; 
Kupuję złoto, srebro i 

biżuterję. Płacę najwyż- 
sze ceny. 2177 

gprzedaje SIĘ mek z pia- 
cem około koszar Szep- 

tyckiego. Dowiedzieć się: 
ul. 3-g0 maja 3—6. 

2187-1 

Lokujemy 
dogodnie na bardzo 

pewne gwarancje każ- 
dą sumę 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, m 

195-3 

„Opijk-Rabin” sze Firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 4 

Tel. 8-93, 

Dochońowe 
domy wyjątkowo do- 
godnie natychmiast 

sprzedamy 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21. 2196-2 

Lacki, Wielka 5. за 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royał 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do isania, do 

szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn „, 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

ppdaia się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kołacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b AU i sona 
pz - jadłodajnia 

Społeczna dawn. Pod- 
amcze, Królewska Nr.9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Obiady domowe 
różne zakąski chłodne i 
BE iejski Passaż 

r. 5 „Leon”. Ceny _do- 
stępne. 2079-b 

“ zaklad Opty- 

„Optytėt czno-okulisty- 
czny, największy w_Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. ubie okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

— 
ня]иппе źródło mater- 

jałów elektrotechnicz- 

nych Biuro „DZWON, 
Wilno, Wileńska 21, tele- 
ion 655. Urządzenie in- 

instalacji elektr. żyran- 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

Eodaktor odpowiedzielny Michal Szukiewicz 

1691-b k 

  

Sp. £ 0. 0 

DRUKARNIA „PAX“ 
Ul. Šw. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. | 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

    
Związek Lokatorów 

wzywa swych członków do uregulowania zalegzyć 

opłat członkowskich.       

  

   p sklep naczyń 
kuchennych  „Ałumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dła gospodarstwa 

domowego po niskich S 

nach. a-1 
— 

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina, UI. 
Wileńska 16, tel. 397, Lokal pokoi i kuchni, 
sklep S. Szawedanca. Ma- dający sią na interes 
szyny do pisania, przyj- prywatne mieszkanie 
muję reparację i za, becae jadłodajnia. U! 

х 2053-b > Wielka 5, m. 19. 209 

Lakłań tri Po specjalnie 4 

rzy ul. Wiel 46. Sa- skich kapeluszy p 

lon damski i manicur. rabia ze starych na n€ 

Hygiena. 1685-b na najmodniejsze fasć 
Z. JOC, Niemiecka 

erata, linoleum, chodni- a 

Sk gastronomioznó-ml60% 
Ą, N. JEZIERSKI, 

ielka 47, ob 
hotelu „Palace“. 

Ryby, konserwy, czek: 
dy krajowe i zagranicz 
sery szwajcarskie i hol 
derskie, masło świ 
oraz sprzedaż kart do 

Ceny p: 

składający się 

  

  

  

    

    
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kało- Meble na dogodnyci l 

sze i pilśniaki po cenach runkach 
CELEWICZ. Niemif" 1. Wildsztej- 
15 (w podwórzu). 

najtańszych 
1484-a na, Rudnicka 2.


