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Ėniuų URUNLOŲ m (innogninie € 

BANK KANOLOWI w WAŃSZAWK, 
zawiadamia, że na podstawie aktu fuzji z Bankiem Ziemi Pol-, 

skiej w Lublinie, Oddziały tegoż Banku: 

w Baranowiczach, Brześciu n/B,, 
Łucku, Kowlu, Równem 

od dnia 25 listopada r. b. prowadzone s. pod firmą 

Bank Handlowy w Warszawie 

Akcyjna 

Akcyjna. 2260       

W wirze polilyki Świafowej 
Nasze wewnętrzne życie poli- 

tyczne oderwało nas od cierpliwej 

obserwacji tych zmian, jakim pod- 

lega szeroki Świat. Tymczasem 

sejsmograf polityczny notuje szereg 

głębokich przeobrażeń, jakie oficjal- 

nie stwierdziła londyńska konte- 

rencja Imperjum Brytyjskiego. Ten 

olbrzymi twór polityczny od chwili 

wybuchu Wielkiej Wojny podlegał 

głęboko sięgającej ewolucji, do któ- 

rej tak znakomite podłoże stwarza 

angielska psychologja polityczna» 

Zakończona przed tygodniem Kon- 

ferencja londyńska stwierdziła zgod- 

nie z brzmieniem komunikatu pra- 

<sowego, Że: 

„Dominja stanowią jednostki 

autonomiczne, objęte ogólnie przez 

Imperjum Brytyjskie, równe w swem 

  

kowujące się jedno drugiemu, ani 

w zakresie swych praw wewnętrz- 

nych, ani też zewnętrznych, jakkol- 

wiek zjednoczone wspólną koroną, 

lecz z własnej woli stowarzyszone 

w państwie Brytyjskiem jako ca- 

łość. 

Każdy zatem członek lmperjum 

uważany być musi niejako za pań- 

stwo suwerenne, uprawnione do 

działań na własną odpowiedzial- 

ność w zakresie własnych spraw. 

Mogą one prowadzić na własną 

rękę rokowania i zawierać traktaty 

z każdem państwem zagranicznem 

w zakresie własnych spraw, przy” 

czem traktaty w ten sposób po- 

wstałe podpisywane będą przez 

należycie upełnomocnionego przed- 

stawiciela dominjum, który działać 

będzie w tym wypadku z ramienia 

króla angielskiego. 

Wszystkie rządy dominjów u- 

prawnione będą do utrzymywania 

własnych przedstawicieli dyploma- 

tycznych przy rządzie metropolji“. 

W ten sposób stan rzeczy, ja- 

ki się drogą ewolucyjną wytworzył, 

uzyskał formułę prawną. lmperjum 

Brytyjskie przekształcone zostało 

w federację równouprawnionych 

państw z wyłączeniem supremacji 

metropolji. Każde z nich otrzymu- 

je tak szeroką samodzielność, na 

jaką wspólna polityka pozwala. A 

więc w sprawach partykularnych 

występują niezależnie, stanowiąc 

zgodnie działający i dostatecznie 

ścisły organizm, gdy chodzi o za- 

łatwienie spraw wspólnych. 

Imperjum staje się więc: 1) or- 

ganem polityki światowej, 2) gwa- 

rantem jedności ekonomicznej. 

W ten sposób większość kra- 

jów, wchodzących w skład Imper- 

jum, osiągnęła w całości swe aspi- 

racje polityczne. 
Dobrowolna decentralizacja po- 

sunęła się tu niezmiernie daleko, 

będąc czynnikiem wzmocnienia a 

nie osłabienia węzłów, łączących 

poszczególne kraje. Usunięto bo- 

wiem siły odśrodkowe, pozosta- 

Sin ogi 

wiając jedynie, i faktycznie wzmac- 

niając, dośrodkowe.  Charaktery- 

stycznem jest, że węzły łączące 

Imperjum mają charakter wybitnie 

racjonalny, celowy, z usunięciem 

momentów irracjonalnych, uczucio- 

wych (więź narodowa). 
Nowy twór jest więc par excel- 

lence produktem kultury anglosa- 

skiej, której nasz sentymentalny 

słowiański charakter tak jest daleki... 
* 

* * 

Zmiany, jakie zaszły w Wielkiej 

Brytanji, zmuszają nas do rzucenia 
okiem nieco szerzej po Świecie. 
Jakież analogje z podobnem two- 
rzeniem się celowo zorjentowanej 

siły spotykamy poza Albjonem? 

Całkowanie się wielkich organiz- 

mów o światowem znaczeniu o! 

    

noczone Ameryki Północnej są 
najstarszym z wielkich tworów pań- 
stwowych, przystosowanych do ży- 

cia na tle dzisiejszych warunków 

gospodarczych rozwiniętego kapi- 

talizmu, które stanowią czynnik 

najsilniej wpływający na całkowa- 

nie się organizmów politycznych. 

W tej chwili, stojąc poza Ligą Na- 

rodów, są one jednocześnie ośrod- 

kiem idei panamerykańskiej, której 

wyrazem są perjodyczne konferen- 

cje, przygotowujące grunt, na któ- 

rym w przyszłości powstanie za- 

pewne trwały związek państw No- 

wego Świata. 
Podobny ruch spotykamy w 

Azji. Kraje rasy żółtej już oddawna 

zazdrosnem okiem patrzą na małą 

Europę, która do niedawna była 

bezlitośną eksploatatorką starych 

ras Dalekiego Wschodu. Konferen- 

cja panazjatycka, odbyta we wrześ- 

niu, nie dała wprawdzie daleko 

idących rezultatów, wytknęła jednak 

program zbliżenia wśród narodów 

Azji. Opinja zachodnio-europejska 
nazywa ją też nie bez zdumienia 

azjatyckiem Locarno. 
Poza tym dość mglistym jesz- 

cze tworem pracuje konwulsyjnie 

nad realizacją swych planów Świa- 

toburczych sowiecka Rosja. Idzie o 

jej byt lub niebyt... Na froncie 

wschodnim i w każdym razie na 

froncie zachodnim rozegra się kie- 

dyś ciężka walka o jej przyszłość. 

Na uboczu pozostaje Europa 

Kontynentalu. Rozdarta wewnętrz- 

nie, osłabiona gospodarczo jest 

dziś prowincją świata, prowincją, 

której przyszłość rysuje sięłbardziej 

ponuro, niżby to się o jakimkol- 

wiek innym terenie powiedzieć 
dało. 

Stanowiąc cząstkę tego chaosu 

europejskiego, z tem większym sza- 

cunkiem winniśmy spojrzeć ku roz- 

ważnej i praktycznej Anglji. Jej e- 

wolucja pobudzi w nas, być może, 

to, czego tak bardzo brak naszej 

miękkiej sentymentalnej naturze i 

zastanowieniu. 
Zbigniew Orski. 
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Wilno, WILENSKA 10. 
Jeneralne Przedsiawicielstwo na Polskę i Gdańsk 

największych fabryk broni w Europie, jako to: 
Fabrique—Nationale—Liege, Sauer—Suhl, Mauser—Obendori, Auguste 

Lebeau— Liege, Auguste Francotte—Liege, Husquarna—Szwecja. 

POLECA NA SEZON ZIMOWY 
Znane ze swej dobroci naboje myśliwskie maszynowo wykonane w własnej fabryce w Warszawie (na Pradze), 
oraz wszelkie przybory i amunicję, PISTOLETY AUTOMATYCZNE (BROWNINGI) najlepszych fabryk F. N. 

myśliwską kurkową od 
bezkurkową od 
z egektorami od 

BROWNINGI śrutowe 5-cio strzałowe od 
3 sztucerki automat. 10-strzał. 

Skład nasz otrzyn 
które poleca po cenach konkurencyjnych. 

2263 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj zaczęły się obrady Zjazdu Arcybiskupów i Biskupów, któ - 

od 51 zł., oraz naboje rewolwerowe belgijskie F.N. i Niemieckie Uten- 
[doerffera. 

zł. 153 
# 234 

s 230 
s 102— 

ał NOWY TRANSPORT NART, SANECZEK i ŁYŻEW, 

Przy składzie posiadamy WARSZTATY REPERACYJNE. 

ERASMUS SS 

Otwarcie Zjazdu biskupów polskich. 

re potrwają 2 dni, pod przewodn. prymasa Polski, Arcybisk. Hlonda. 

Wczoraj w godzinach popołudn. marsz. Rataj przyjął na audjencj* 
ego. 

w drodze do Moskwy. 
oresp. z Warszawy). | 

Wczoraj o g. 9.30 rano pociągiem paryskim przybyły przejazdem 

do Warszawy popioły ambasadora sowieckiego w Anglji, Krasina, spa- 

Arc. Hlonda i Bisk. Przeździec 

Popioły Krasi 
(T 

    

  

   
       

i WZ | 

lonego w Londynie. 
Na dworcu zebrało się całe poselstwo sowieckie, zaś Ministerstwo 

Spraw Zagr. reprezentował p. Szczerbiński, Wraz z popiołami Krasina 

przybyła również z Berlina córka 

  

Skład delegacji niemieckiej na grud- 

Krasina. 

  

niową sesję Rady Ligi Narodów. 

BERLIN, 30.XI (Pat). Oficjalna -„Taegliche Rundschau“ donosi, 

że w skład delegacji niemieckiej na grudniową sesję Rady Ligi wchodzić 

będą przypuszczalnie następujące osobistości: 

Minister spraw zagr. Stresemann, sekretarz stanu Schubert, dyrektor 

min. Gaus, naczelnik referatu Ligi Ner. w urzędzie zagran. Rzeszy von 

Buelow i radca legacyjny Boltze. 

Francja i Anglja a rozbrojenie Niemiec. 

BERLIN. 30.XI (Pat). Brukselski przedstawicel „Sozialistischer Presse 

Dienst* dowiaduje się następujących szczegółów o rokowaniach między- 

sojuszniczych w sprawie kontroli wojskowej w Niemczech. 

Na pierwszym planie znajduje się żądanie rozbrojenia, które Niem- 

cy będą musiały przeprowadzić, zanim jeszcze nastąpi wycofanie komisji 

kontrolnej. 
Londyn i Paryż nie dopuszczą do uwzględnienia sprzeciwów nie- 

mieckich co do przymusowej sprzedaży niektórych objektów wojskowych. 

Zarówno Francja jak i Anglja domagają się zupełnie jasnego 

sformułowania zakazu fabrykacji materjałów wojennych na terenie 

Rzeszy i to nietylko fabrykacji samej amunicji, lecz i maszyn służących 

do jej wyrobu, wychodząc z założenia, że tolerowania przemysłu wojenne- 

go w Niemczech godziłoby w interesy pokoju europejskiego. 

Korespondent utrzymuje w dalszym ciągu, że różnice zdań między 

zap.trywaniami rządu francuskiego i angielskiego dotyczą jedynie spra- 

wy niemieckich fortyfikacyj na wsc hodnich kresach. 

Według opinji korespondenta Francja domaga się bezwarunkowo 

ich zniesienia, podczas gdy zdaniem Anglji tego rodzaju żądanie nie 

wchodzi w zakres przyjętych przez Niemcy warunków rozbrojeniowych. 

Francja pozatem uważa, że prawo inwestygacyjne Ligi Narodów 

musi być dokładnie określone i opisane, zanim jeszcze komisja kontroli 

wojskowej zostanie z Niemiec odwołana. 
Interregnum między działaniem tych dwuch systemów kontroli 

Francja uważa za nlebezpieczne. 
O opuszczeniu Nadrenji rząd francuski nie chce słyszeć, dopóki 

Francja nie uzyska całkowitej pewności co do spłaty obligacyj ko- 

lejowych. Paryż byłby skłonny do udzielenia pewnych ulg w tym kie- 

runku, jednakże przed ostatecznem opróżnieniem terenów okupowanych. 

  

Likwidacja strajku górników w Anglji. 

LONDYN, 30.X1 (Pat). Górnicy w Południowej Walji i Yorkshire 

postanowili powrócić natychmiast do pracy. Obecnie więc z pośród Za- 

głębi o większem znaczeniu, które nie podpisały jeszcze porozumień 

okręgowych, pozostają jedynie Durgham i Cumberland. We wszystkich 

wypadkach umowy obowiązywać mają na przeciąg czasu od lat dwóch 

do pięciu. 
W dniu wczorajszym przeszło pół miljona górników przystąpiło do 

pracy w szybach. ŠA 

Zniżka c 
Z powodu podjęcia pracy w kopalniach z dniem 1 grudnia cena 

węgla zostanie zniżona o 25 proc. 

en węgla. 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

P. Minister Spr. Zagr. Zaleski 
był przyjęty wczoraj wieczorem 
przez p. premjera Piłsudskiego. 

Rozmowa trwała do godziny 4-ej 
rano. 

Przybył również p. vice-prem- 
jer Bartel, który jednak w trakcie 
obrad zaniemógł i opuścił posie- 
dzenie. Obrady tyczyły się Genewy. 

© 

Zapowiedziany przez p. ministra 
skarbu Czechowicza w jego expose 
nadzór nad bankami, jest obecnie 
organizowany na szerszych pod- 
stawach. 

Zamiast 
nad bankami 
stały nadzór. 

dorywczego nadzoru, 
będzie się odbywał 

P. Prezydent Rzpltej podpisał 
dziś przeniesienie w stan nieczyn- 
ny p. Gayczaka. 

Jek się dowiadujemy, p. vice- 
premjer Bartel, w charakterze kie- 
rownika Ministerstwa Oświaty, tym- 
czasowe zastępstwo na miejsce 
p. Gayczaka poruczył p. Żłobickie- 
mu, dyrektorowi Dep. Szkół Pow- 
szechnych, 

  

Inteligencjo !! 
Po otrzymaniu poborėw 

pamiętaj o książce | 

w. Księgarni Stow. Nancz. Polskiego W Mine. 

Pamiętajcie o głodnych dzieciach | 

Sejm i Rząd. 

    

Umowa zbiorowa w prze-- 
myśle włókienniczym. 

W dniu 30 b. m. w Ministerst- 
wie Pracy i Opieki Społecznej 
przy udziale głównego inspektora 
pracy p. Klotta, p. naczelnika Ula- 
nowskiego i inspektora pracy z 
Bielska p. Bartoneca odbyła się 
konferencja pomiędzy przedstawi- 
cielami przemysłowców włókien- 
niczych Bielska, Białej i okolicy z 
przedstawicielami robotniczych 
związków zawodowych w sprawie 
zawarcia umowy zbiorowej w biel- 
skim przemyśle włókienniczym. 

W wyniku konferencji przedsta- 
wiciele przemysłowców zakomuni- 
kowali. że nie posiadają mandatu © 
ogólnego zebrania przemysłowców 
w sprawie ustalenia wysokości 
zwyżki, nie mogą więc wysunąć ze 
swej strony żadnej kontrpropozy- 
cji w stosunku do żądań robotni- 
czych, Oraz że wezmą pod uwagę 
wysunięte przez przedstawicieli 
rządu postulaty, przemawiające za 
koniecznością rewizji płac w prze- 
myśle bielskim i w tym duchu zre- 
ferują sprawę ogólnemu zebraniu 
w Bielsku. Dalszy ciąg narad od- 
będzie się dnia 3-go grudnia b. r. 
w Bielsku, gdzie zostaną wysunię- 
te konkretne propozycje ze strony 
przemysłowców. 

Należy sądzić, że między stro- 
nami dojdzie do porozumienia i 
zatarg zostanie zażegnany. (Pat.). 

Minister Składkowski do 
szkoły podchorążych. 

WARSZAWA, 30-XI. (Pat). 29. 
bm. z okazji uroczystej promocji 
wychowanków oficerskiej szkoły 
podchorążych w Ostrowiu p. Mini- 
ster spraw wewnętrznych gen. Skład- 
kowski przesłał na ręce komendan- 
ta szkoły następującą depeszę: 

Nie mogąc osobiście wziąć u- | 
działu w tej podniosłej i ważnej 
uroczystości, przesyłam żołnierskie 
pozdrowienie i życzę, aby zaszczyt- 
ne tradycje dnia dzisiejszego, zwią- 
zane z promocją wychowanków 
szkoły, były dla nich na całe życie 
sztandarem honoru i' drógowska- 
zem owocnej służby dla Ojczyzny. 

Z Litwy Kowieńskiej: 
Postępowi akademicy litewscy potępiają wybryki — 

krikszczońskiej studenteriji. Н 

KOWNO, (tel. wł.). W niedzie- 
lę 28 b. m. w lokalu Gmachu Ko- 
operacji odbył się mityng studen- 
tów postępowców Uniwersytetu Li- 
tewskiego, zwołany przez postępo- 
we organizacje studenckie w spra” 
wie zajść 21-go listopada. 

Pierwszy mówca stwierdził fakt, 
że na mityngu niedzielnym w Do- 
mu Ludowym brało udział wiele 
osób postronnych, niestudentów, 
wśród których figurowali nawet 
niektórzy posłowie, jak np. pos. z 
ukin. saj-Mikszys i inni. Choelaž, 
powiada mówca, był to mityng 
rzekomo narodowo i pafńistwowo 
usposobionej studenterji, występu- 
jącej przeciwko rzekomej poloniza- 
cji i bolszewizacji kraju, należy 
jednak stanowczo podkreślić, iż 
miał on charakter przedewszyst- 
kiem antypaństwowy, Co do samej 
demonstracji celem jej było spro- 
wokowanie organów władzy. 

Następny z kolei mówca poru- 
szył sprawę tak zw. polonizacji 
kraju. Otwieranie polskich szkół 
nie jest żadnym czynem rewolu- 
cyjnym, to. też nie było racji 
wzniecać takiej burzy. W rzeczy” 
wistości jednak przyczyna całego 
hałasu leży gdzieindziej. Wraz z 

upadkiem krikszczoniów « studenci | 
„atejtinincy“ i narodowcy tracą 
stypendja, ciepłe posady i t. d, i 
to właśnie przyprawia ich teraz o 
takie zdenerwowanie. 

Cały szereg mówców podniósł, 
iż w demonstracji 21 listopada na- | 

leży się dopatrywać pierwiastków 
faszyzmu. Zdanem niektórych z 
nich, faszystowskie pismo „Tautos 
Walia* daje podstawę sądzić, że 
faszyści pragną nawiązania porozu- 
mienia z Piłsudzkim w celu obałe- 
nia obecnego rządu. 

= 

Tymczasem w najbliższej przy- 4 
szłości przywódcy  krikszczońskich 
partyj pójdą do kryminału za pew- 
ne nieczyste sprawy. Śledztwo są- 
dowe jest w toku. Nawet cale partje 
krikszczońskie są zagrożone. Np. 
Związek Gospodarczy (Ukin. Saj.) 
ma do opłacenia do Nowego Roku 
weksle na olbrzymie sumy. Seim 
wkrótce będzie musiał ogłosić akt | 

ZO
 

wydania niektórych posłów wla- | 
dzom sądowym. 

Po zakończeniu przemówień ze- 
branie jednogłośnie przyjęło dwie 
uchwały: jedną przeciwko zajściom 
21 listopada, drugą — przeciwko 
rozpowszechnianiu faszyzmu w 
Litwie,
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Zagadnienia emigracji žydow- 
skiej. 

Wszyscy badacze zagadnień po- 
lityki gospodarczej zgodni są co 
do tego, że gdy wzrasta ilość lu- 
dności jakiegoś kraju a w parze z 
tem nie idzie rozwój gospodar- 
czych sił kraju odpowiadający po- 
trzebom tego przyrostu ludności, 
to kwestja emigracji tej nadwyżki 
ludności staje się poważnem zagad- 
nieniem chwili. Jeżeli przed wojną 
miały miejsce pewne spory co do 
tego twierdzenia, to teraz, po do- 
świadczeniach ostatniego piętnasto- 
lecia, twierdzenie to jest powszech- 
nie uznawane. 

Polska po wojnie znalazła się 
w tej sytuacji, że z jednej strony 
utraciła wielką część swego kapi- 
tału, wskutek czego, obok innych 
przyczyn, siły gospodarcze kraju 
mocno się zmniejszyły, a z drugiej 
strony wzrosła stopa przyrostu jej 
ludności, jasnem więc staje się, ja- 
ką wagę w ogólnym systemie pol- 
skiej polityki ludnościowej i gospo- 
darczej zajmują zagadnienia emi- 
gracji. 

Jeżeli teraz zwrócimy się do 
zagadnień emigracji żydowskiej z 
Polski, to nie wolno nam zapomi- 
nać o tem, że jeżeli wojna i go- 
spodarka powojenna zubożyły o- 
bywateli Polski wogóle, to jednak 
Polaków w mniejszym stopniu niż 
Żydów; jeżeli ci ostatni zarobili 
może dużo na inflacji, to stracili 
wszystko po ustaleniu waluty. Po- 
gląd ten nie jest zresztą poglądem 
tylko piszącego te słowa, wystarczy 
powołać się w tej dziedzinie na 
zdanie tak wybitnego znawcy pol- 
skiego życia gospodarczego jak 
prof. Adam Krzyżanowski, który w 
książce swej p. t. „Pauperyzacja 
Polski współczesnej”, nietylko taki 
pogląd wygłosił, ale wszechstronnie 
wyjaśnił jego słuszność. 

Istnieją więc już ogólne przy- 
czyny skłaniające Żydów do emi- 
growania, jeżeli jeszcze do tych o- 
gólnych przyczyn dodamy specy- 
ficzne cechy żydowskiego życia 

ao, polegające na tem, 
że Żyd jest przeważnie drobnym 
handlarzem pośrednikiem, lub też 
w pewnej części zajmował się han- 
dlem hurtowym z Rosją, co należy 
już do przeszłości, a także na 
wzrastający stale pęd Polaków do 
zawodów handlowych i powstały 
na tem tle specyficzny stosunek 
mocno często nieprzychylny do 
Żydów, to ten splot przyczyn ogól- 
nych, mających swe źródło w zu- 

bożeniu kraju oraz wspomnianych 
przyczyn specjalnie żydowskich 
wyjaśni nam z jednej strony, @а- 
czego żydzi masami dążą do emi- 
gracji z Polski, a z drugiej strony, 
jaką wagę ma emigracja żydowska 
dla życia gospodarczego i społecz- 
nego Polski; przyczem podkreślamy, 
że w tym artykule interesuje nas 
przedewszystkiem społeczno-gospo- 
darcza, a nie narodowościowa stro- 
na zagadnienia, chociaż nie zapomi- 
namy, że ta ostatnia w pewnej 
mierze również swój wpływ w 
dziedzinie emigracji wywiera jako 
odpowiednik tej wielkiej wagi, jaką 
ruch emigracyjny ma dla żydów, 
istnieje cały szereg towarzystw, po- 
święconych tym sprawom. A więc 
towarzystwo „lca* (pierwsze litery 
nazwy t-wa w języku angielskim 
mającej oznaczać żydowskie towa- 
rzystwo kolonizacyjne), które od 
wielu lat obok innych prac prowa- 
dzi wielką pracę zmierzającą do osie- 
dlenia Żydów na roli w Argentynie 
i Brazylji na rozległych terenach 
przez to towarzystwo zakupionych, 
przy pomocy udzielanych przez nie 

WITOLD HULEWICZ. 

- Przybyszewski. 
II. 

Znaczną usługę mógłby oddać 
sprawie propagandy umysłowej w 
Wilnie ktoś energiczny i pomysło- 
wy (a o takich ludzi trudno), jakiś 
ideowy impresarjo, któryby obrał 
sobie cel w sprowadzaniu na tu- 
tejszy bruk wybitnych gości ze 
świata intelektu i twórczego ducha. 
Geograficzne położenie Wilna od- 
strasza wielu, a przecież koleją za- 
jedziesz z Warszawy do Wilna rów- 
nie szybko, jak ze stolicy do Po- 
znania lub Krakowa. 

Rzadcy są tacy goście, to też 
gościnność serc wileńskich rozwie- 

"ra się tem przestronniej, skoro ta- 
ki zacny przybysz z konia zsiądzie 

-w zaułku wileńskim. Z odczytu czy 
premjery urasta radosne Święto dla 
rzeszy, która wcale nie tak mały 
stanowi odsetek ludności, jakby się 
zdawało. 

Gdy w roku minionym z estra- 
dy przemówił zasłużony dyrektor 
monopolu przekładowego i autor 
tak dobrze wszystkim (jawnie i se- 
kretnie) znanych „Słówek*, Boy ip- 
sissimus, był właśnie taki raut u- 

kredytów na urządzenie i na in= 
wentarz dla kolonistów żydowskich 
oraz przy pomocy specjalnej admi- 
nistracji i instruktorów. Obok nie- 
go istnieje cały szereg innych to- 
warzystw jak „Emigdirek“, „Hias“, 
„Robotniczy Komitet Opieki“, „U- 
rząd Palestyūski“, „Ort“ i inne; 
towarzystwa te zajmują się bądź 
wyłącznie sprawami emigracyjnemi, 
bądź sprawami pośrednio z nią 
związanemi, a przedewszystkiem 
sprawami zawodowego ksztalcenia 
Żydów, tworzenia z Żydów elemen- 
tu produkcyjnego. 

Aczkolwiek towarzystw tych, zda- 
wałoby się jest dużo, przytem w ich 
skład wchodzą Żydzi z całego Świa- 
ta, to jednak wobec trudnych pro- 
blemów, jakie stoją wobec emigra- 
cji żydowskiej,j nie mogą te towa- 
rzystwa wiele zdziałać. 

Dlaczego? 

Z jednej strony żydowski emi- 
grant jest przeważnie byłym han- 
dlarzem, a więc przeważnie elemen- 
tem nieprodukcyjnym, z drugiej 
strony kraje, do których Żydzi 
przeważnie emigrowali, a przede- 
wszystkiem Stany Zjedn. Ameryki 
Półn., zupełnie niemal odjęły emi- 
grantom prawo wjazdu, a te kreje, 
które jeszcze są otwarte dla emi- 
gracji żydowskiej, jak południowo- 
amerykańskie, mogą przyjąć bądź 
wykwalifikowanych rolników, bądO 
wykwalifikowanych, samodzielnych 
rzemieślników. Wszystko to wy- 
maga olbrzymich kapitałów, tak dla 
wykształcenia zawodowego kandy- 
datów na emigrantów, jak i dla 
dania im warsztatu pracy lub grun- 
tów w kraju, w którym się osiedlą. 
Kapitałów tych niema, albo też są 
zbyt szczupłe w stosunku do wiel- 
kości ruchu emigracyjnego. 

Z powodu tych wszystkich trud- 
ności większość żydowskich towa- 
rzystw emigracyjnych zwołała w 
Berlinie naradę, w której wzięli u- 
dział najwybitniejsi działacze spo- 
łeczni na polu emigracji i produk- 
tywizacji ludu żydowskiego; narada 
po stwierdzeniu opłakanej sytuacji 
gospodarczej żydów wschodnio- 
europejskich, a szczególnie żydów 
polskich, gruntownie omówiła za- 
gadnienia emigracyjne i doszła do 
wniosku, że 250 tysięcy żydów mu- 
si rocznie emigrować z Europy 
Wschodniej, a przeważnie z Polski, 
dla uniknięcia dalszej ciągłej paupe- 
ryzacji ludu żydowskiego. Narada 
obok żądania wolnej emigracji bez 
ograniczeń mocno podkreśliła ko- 
nieczność pracy nad produktywiza- 
cją mas żydowskich. Narada po- 
stanowiła zwrócić się do żydów 
całego Świata, a szczególnie do bo- 
gatego żydowstwa amerykańskiego, 
z przedstawieniem konieczności 
przyjścia z pomocą emigracji ży- 
dowskiej. 

Oryginalne stanowisko na na- 
radzie tej zajął stary i wielce za- 
służony żydowsko-niemiecki  dzia- 
łacz społeczny Paul Nathan. Zapa- 
trując się bardzo krytycznie na 
możności emigracyjne do Ameryki, 
Afryki, Palestyny i innych krajów, 
dochodzi on do wniosku, że żydom 
Wschodniej Europy, a przeważnie 
żydom polskim, pozostała jedyna 
droga do emigrowania, a miano- 
wicie droga na Wschód, do Rosji; 
część będzie tam mogła — jego 
zdaniem — osiąść w kolonjach rol- 
nych, a część osiedlić się w miastach, 
a środków materjalnych na prze- 
prowadzenie tej emigracji ma do- 
starczyć żydowstwo amerykańskie. 

Z wyżej przedstawionego widzi- 
my, ile trudności i przeszkód stoi 

  

roczysty. Inny miał wprawdzie cha- 
rakter, niż trwający w tej chwili 
„tydzień L. O. P. P.* (Ludzi Okla- 
skujących Pana Przybyszewskiego), 
bo spożywaliśmy wytworne menu 
z licznych drobnych dań, sałatek i 
ciast francuskich, suto kraszonych 
ostrym, świetnym, jak oliwa pro- 
wensalska po wierzchu pływającym 
dowcipem. Wówczas publiczność 
skąpała się w rzeźwej siklawie in- 
teligencji i lotnego talentu. 

Dzisiaj nastrój jest inny. Przy- 
byszewski sięga do trzewi. Jak 
przed dwudziestu pięciu laty, nie 
wypowie słowa bez mocnego za- 
targania sumieniem, bez tego dłu- 
giego spojrzenia małych, zmrużo- 
nych oczu, które jak sondę za- 
puszcza w dusze. Z odczytu jego i 
premjery publiczność nie wyszła 
roześmiana i olšniona; niejeden 
szedł w ziemię patrząc i był jak 
zaniedbana rola, przez którą w 
błyskach przejechał nóż pługa. 

* 

O kobiecie mówił. O kobiecie 
w jego własnej twórczości. Nie bę- 
dę streszczał odczytu. W tych, któ- 
rzy go słuchai, wrażenie pozostało 
i utrwali się samo. Kto nie słyszał, 
temu relacja nie zasugeruje fluidu, 
jaki od pierwszego słowa zadzierz- 
gnął nitki babiego lata między tym, 

który mówił, a tymi, którzy chło- 
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Sanacja finansowa Gdańska. 
GDAŃSK. 30. XI. (Pat). Wczoraj odbyło się posiedzenie rady finansowej wol- 

nego miasta Gdańska, na którem rozważano gdański projekt sanacji finansowej 
wieki miasta. 

e dług informacyj prasy porannej gdańska rada finansowa zapatruje się 
optymistycznie na sprawę przyjęcia powyższego projektu przez Radę Ligi Narodów. 

Narad swych rada KARŁÓWA dotychazas nie ukończyła, tak że ostateczny wynik 
jest jeszcze nieznany. 

Powtórne lato w Rumunii. 
BUDAPESZT. 30. XI. (Pat). W związku z anormalnie ciepłą temperaturą w 

niektórych częściach komitatu Zala kwitną po raz drugi drzewa owocowe. 5 
W jednem z gospodarstw tego komitatu zauważono nawet na śliwach osiem 

dojrzewających śliwek, pochodzących z drugiego okwitu. 

oe 

Dar Marszałka Piłsudokiego 
Marszałek Józef Piłsudski, któ- 

rego szczególną opieką cieszy się 

Uniwersytet Stefana Batorego, z 

okazji swego pobytu w Wilnie o- 

fiarował na rzecz naszej wszechni- 

cy 2.400 zł. 

Hojny ten dar wpłynął do Kwe- 

stury Uniwersytetu 29 b. m. 

Z całej Polski. 

Szczęka mamuta w funda- 
mentach Warszawy. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym w War- 
szawie zdarzył się niezwykły wy- 
padek, — mianowicie przy kopaniu 
fundamentów robotnicy natrafili na 
szczękę mamuta o szerokości 1 m. 

Województwo warszawskie za- 
broniło dalszego kopania i zwró- 
ciło się do archeologa, prof. Po- 
lińskiego, z prośbą o zbadanie wy- 
kopaliska. Е 

Prof. Poliński. udał się na miej- 
sce. Aż do sprawdzenia powyższej 
wiadomości dalsze roboty będą 
prowadzone pod przewodnictwem 
sił fachowych. 

"Tydzień Śląski we Lwowie. 
LWÓW, 30-XI. (Pat). W ostat 

nich dniach zawiązał się tu Komi- 
tet Tygodnia Śląskiego z najwybit- 
niejszemi osobistościami, jak księ- 
dzem arcybiskupem Twardowskim, 
wojewodą Garapichem, generałem 
Sikorskim, prezydentem miasta Neu- 
manem na czele. : 

Celem Tygodnia Šląskiego jest 
rozbudzenie zainteresowania ogółu 
społeczeństwa potrzebami ludności 
Górnego Śląska. 

Rocznica powstania listo- 
padowego we Lwowie. 
LWOW, 30-XI. (Pat). Wczoraj, 

jako w rocznicę wybuchu powsta- 
nia listopadowego, odbyło się o 
godz. 8-ej w kościele Ojców Jezui- 
tów nabożeństwo żałobne za dusze 
poległych bohaterów. Na nabożeń- 
stwie byli obecni przedstawiciele 
wyższych władz cywilnych i woj- 
skowych, korpus kadetów, oraz de- 
legacje instytucyj społecznych i kul- 
turalnych. 

Pozatem śŚwięciły uroczyście tę 
rocznicę liczne instytucje społecz- 
ne. We wszystkich oddziałach gar- 
nizonu lwowskiego wygłoszono po- 
gadanki dla żołnierzy. 
ROCZEK CZ ———————————— 7.5 557577: 

przed żydowskim ruchem emi- 
gracyjnym, a įwobec „tego, 2е 
i dla życia społecznego i gospo- 
darczego Polski taki: , czynny 
stan emigracji żydowskiej wcale 
obojętnym nie jest, sądzimy, że 
społeczeństwo polskie powinno z 
większem zainteresowaniem niż do- 
tychczas odnieść się do tych za- 
gadnień. 

  

Scriptor. 

  

   

nęli. 
O ucisku niewiasty w ciągu wie- 

ków, o odmawianiu jej duszy, o 
najszczytniejszej deifikacji kobieco- 
ści w Dziewicy bez zmazy, o pale- 
niu miljonów czarownic, O rozpacz- 
liwych walkach 0 wolność i czło- 
wieczeństwo, dzisiaj uwieńczonych 
równouprawnieniem zawodowem, 
obyczajowem i fryzjerskiem—moż- 
na pisać piękne wypracowania i 
sumienne studja. Ale jak gorącej 
krwi nabierają te fakty w ustach, 
które całe życie głosiły szczytność 
powołania kobiety, miażdżonej przez 
żarna jej życia: mężczyznę, kodeks 
moralny, małżeństwo! W tworze 
Przybyszewskiego rozpacz i szczę: 
Ście kobiety, jej porywy i załama- 
nia, jej czystość i upodlenie — do- 
znały przemiany chemicznej w dy- 
miącym tyglu poezji, który stoi na 
ogniu prawdy. 

Nie czas dziś na boje, niepo- 
trzebne są apologje. Insynuacje 
rozwiały się jak mętne dymy. Są 
wartości literackie, które wietrzeją, 
i są takie, które pozostają. A to 
serce poety, położone u stóp ko- 

biety- człowieka, te dwa choćby 
pomniki—Hanka i Bronka—pozo- 
staną. Mało jest w literaturze rów- 
nie ludzkich i równie pięknych. 

Nie retorycznym frazesem, ale 

  

Utworzenie Ramisji Ukraińskiej przy 
Instytucie. Badań Spraw Narodowości. 

Dnia 23 b. m. o godz. 5-ej po 
poł. w lokalu Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych w Polsce przy 
ul. Jasnej 19 odbyło się zebranie 
organizacyjne iXomisji Ukraińskiej 
(Sekcji mniejszości narodowych w 
Polsce) Instytutu. Ustalono, że 
przedmiotem działalności Komisji 
ma być objektywne naukowe bada- 
nie najważniejszych dziedzin życia 
ukraińskiego w Polsce oraz popu- 
laryzowanie wiadomości, dotyczą- 
cych mniejszości ukraińskiej w 
Polsce zapomocą akcji odczyto- 
wej oraz wydawniczej, natomiast 
Komisja nie może się zajmować 
stawianiem wniosków politycznych 
co do sposobów rozwiązania kwe- 
stji ukraińskiej, aby tem nie spro- 
wadzić prac Komisji na drogę spo- 
rów politycznych, co uniemożliwi- 
łoby jej prowadzenie działalności, 
dla której jest zorganizowana. 

Komisję postanowiono podzie- 
lić na cztery podkomisje: 1) życia 
politycznego mniejszości ukraiń- 
skiej, 2) kulturalno-społeczną, któ- 
rej zadaniem będzie opracowanie 
materjałów, dotyczących ukraiń- 
skiego szkolnictwa, działalności u- 
kraińskich instytucyj naukowych, 
oświatowych i społecznych oraz 
literatury ukraińskiej, 3) gospodar- 
czą (położenie gospodarcze ludnoś- 
ci ukraińskiej, stosunki rolne, spół- 
dzielczość, polityka kredytowa, sa- 
morząd i t. p.), 4) demograficzną, 

Poszczególne podkomisje będą 
miały za zadanie: a) gromadzenie 
materjałów dla archiwum  Instytu- 
tu, b) opracowanie poszczególnych 
kwestyj i c) wydawanie tych opra- 
cowań drukiem. 

Jednocześnie zebranie postano- 
wiło przystąpić do zorganizowania 
sieci członków korespondentów z 
pośród osób zamieszkałych poza 
Warszawą, w szczególności na Wo- 
łyniu i w Małopolsce Wschodniej, 
których zadaniem byłoby dostar- 
czmanie materjałów z zakresu ich 
specjalności. 

Osoby, interesujące się pracami 
Sekcji, są proszone o zgłaszanie 
się w biurze Instytutu w Warsza- 
wie ul. Jasna 19. 

—— 

ОЛИ w niebezpieczoństwe, 
Jedna z cenniejszych części 

składowych Archiwum Pafstwowe- 
go, a mianowicie Archiwum Daw- 
nego Kuratorjum Szkolnego (z 
czasów Czartoryskiego, _Nowosil- 
cowa i późniejszych okresów aż 
do ewakuacji rosyjskiej), mieści się 
w jednym zdomów uniwersyteckich 
(Uniwersytecka 7) źymczasowo (sic!) 
od r. 1920. Dyrekcja Archiwum 
Państwowego i zaproszeni przez 
nią i Dyrekcję Robót Publicznych 
rzeczoznawcy uznali, iż lokal zaj- 
mowany przez toarchiwum zagraża 
niebezpieczeństwem pożaru,z powo- 
du że przylega bezpośrednio do 
kuchni mieszkania prywatnego jed- 
nego z profesorów, mieści się bez- 
pośrednio nad łaźnią uniwersytec- 
ką i wychodzi na tak szczupły 
dziedziniec, gdzie straż ogniowa 
w razie pożaru nie mogłaby się 
obracać. N 

Słuszność opinji rzeczoznaw- 
ców może niestety wkrótce się po- 
twierdzić przez iakt pożaru, bo już 
świeżo zostało stwierdzone, iż 
komin kuchni przylegającej bezpo- 
średnio do Archiwum popękał i 
przez szpary w Ścianie pomiędzy 
kuchnią prof. J. i Archiwum już 
przechodzi dym, za którym może 
w każdej chwili ukazać się ogień. 

Władze uniwersyteckie, pomimo 
iż żądają eksmisji Archiwum Pań- 
stwowego ze swoich gmachów, nie 
mogą dopuścić do pożaru, ale nie 
mogły też zdecydować się na re- 
mont, z powodu braku kredytów 
i obawy przekroczenia prelimina- 
rza. 

Trudne jest położenie władz 
uniwersyteckich, ale bodaj jeszcze 
gorsze Dyrekcji Archiwum Państ- 
wowego, nie mającej dokąd 
przenieść zagrożonego pożarem 
Archiwum b. Kuratorjum, które w 
okresie wojny już kilka krotnie 
było przenoszone z lokalu do lo- 
kalu, a przy jeszcze jednej lub 2 
przymysowych i nagłych  przepro- 
wadzkach może wiele ucierpić i 
przez jaki czas przestać być do- 
stępne dla osób pracujących na- 
ukowo idla kwerend urzędowych. 

Miejmy nadz eję, że Ministerst- 
wo Skarbu i inne władze pozwolą 
Uniwersytetowi w drodze wyjątku 
przekroczyć preliminarz dla — га!о- 
wania Archiwum Kuratorjumi gma* 
chu uniwersyteckiego od klęski po- 
aru. 
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pieczęcią na pracy žycia položoną 
były to słowa ostatnie odczytu, to 
ciche i tak wzruszająco prosto wy- 
powiedziane życzenie: 

— A gdy umrę, myślę, żem na 
to zasłużył, aby trumnę moją na 
barkach poniosły kobiety... 

* 

Oklaski, które witają i żegnają 
w Wilnie Przybyszewskiego, nie 
mają sztywnoty oficjalnej i stołecz- 
nej: są serdeczne. bliskie, czci peł- 
ne, ale i przyjaźni. 

Jego to obecność wraz z wład- 
czą siłą Solskiego sprawiły, że coś 
innego powiało ze sceny Teatru 
Polskiego na poniedziałkowej prem- 
jerze. Przedstawienie poprzedził au- 
tor przemówieniem 0 twórczości 
aktora. Znakomity dramaturg, wir- 
tuoz tak niewielu Polakom  przy- 
stępnej formy scenicznej, musi mieć 
na ten temat niemało do powie- 
dzenia. 

To, co mówił o aktorze twór- 
czym, 0 stwarzaniu postaci i o 
zespole, na tle lutnianej scenki wy- 
glądało, jak piękny mebel wobec 
kłócącej się z nim tapety. Od sze- 
regu lat przecie to zbiorowisko, 
które zespołem nie jest, ma w 
swem gronie i pracowników su- 
miennych i talenty ciekawe. Tylko 
głowy nie ma; brak mu centralne- 

  

PREMJERA! 
Wielkie święto sztuki polskiej ! 
Film, który wzbudził zachwyt całej prasy polskiej ! 

„GZGRWÓONY BŁAŻGŃ 
Wielki kinodramat pg. powieści A. Błażejowskiego. 

W roli gł. niezrównana gwiazda Helena Makowska, © 
Wanda Smosarska, Roda i inni, 

Łaskawy udział biorą: Szeregowi Policji Państwowej 
2 zespół teatru „Qui pro Quo*. 
5 Rzecz dzieje się w Warszawie. Zdjęć dokonano w teatrze 

„Qui pro Quo" i „Dolinie Szwajcarskiej", 
Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15. 

    

   

    

    

go mózgu, mocnej ręki,f żarliwego 
serca. W takiej atmosferze w pia- 
sek wpływają najszlachetniejsze dą- 
żenia, ulatnia się najlepsza wola 
jednostkowa. Potem, gdy zjawia się 
gość, wielki aktor, gra sam i mó- 
wi do Ścian, albo też, jak się wy- 
raził pewien poeta o Eleonorze 
Duse, chodzi po klatce sceny jak 
pantera, podczas gdy współgrający 
przestraszeni czołgają się wzdłuż 
kulis, aż on ich kolejno pocznie 
chwytać za kołnierze, wynosić na 
środek sceny i wciągać w swój 
krąg. 

Solski to potrafi. Dramat „Dla 
szczęścia", ten wzorowy przykład 
celowej budowy i potęgowania na- 
pięcia scenicznego, rozwijał się jak- 
by pod inną gwiazdą. Pomagali do 
tego i dwaj znakomici goście i | 
skupiony, 
dzów. 

Ludwik Solski pokazał się tym 
razem po raz pierwszy w szacie 
codziennej, wyglądał na lat czter- 
dzieści—i dał koncert prostoty. W 
akcie drugim, w scenie opowiada- 
nia o wejściu zmory wykrzesał 
iskry niesamowitej grozy. Przez ca- 
ły dramat on trzymał cugle, on 
targał aktorem i widzem. 

P. Malinowski był mu najbliż- 
Szy; artysta ten wie, co to jest 
umiar, opracowanie postaci, ton, 

inteligentny tłum wi- 

w 

Nr. 278 (126) 

Z Muzyki. 
W sobotę, 27 b. m., nastąpilo 

otwarcie kameralnych koncertów, 
urządzanych przez Aleksandra Kon- 
torowicza w sali Klubu Handlowe- 
go. Koncerty powyższe stanowią 
dalszy ciąg takichże koncertów — ш- 
rządzanych w roku zeszłym. Wie- 
czór ostatni poświęcono twórczości 
Beethovena. Wykonano kwartet 
c-moll, jedną z młodszych kom- 
pozycyj nieśmiertelnego twórcy. 
Pomimo bardzo jeszcze klasycznej 
budowy kwartetu, wykazującej zna- 
czną zależność od form wy- 
tworzonych przez w. XVIII — 
już w kwartecie tym daje się 
wyczuć „Iwi pazur* przyszłego 
twórcy IX symfonii. Temat pierw- 
Szy allegra, poruszający się na 10z- 
ległej przestrzeni półtorej oktawy— 
nosi cechy nawet powiedziałbym 
romantycznej melodyki Schuber- 
towskiej; menuet, typowy przykład 
genjelnej stylizacji tej formy tanecz- 
nej — ostatecznie już definitywnie 
zanikłej w dalszej twórczości Beet- 
hovena; ciekawe jest zestawienie 
scherza i menueta obok siebie oraz 
świetne kontrastowanie rytmiczne, 
pomimo identycznego taktu па 8/4. 

ъ 

Zadziwia u Beethovena różnorod- ; 
ność pomysłów warjacyjnych — 
zwłaszcza Coda ronda zawiera u 
Beethovena tyle niecodziennych i 
ogromnie psychólogicznie  cieka- 
wych momentów. W kodzie nastę- 
puje jakby synteza ideowa całości 
utworu, w możliwie najkrótszy i 
najplastyczniejszy sposób podana. 

Sonata skrzypcowa c-moll na- 
leży do nieco późniejszego okresu 
twórczości. Znać już tu wybitne o- 
panowanie formy — stojącej za- 
u wsze Beethovena na usługach 
przepotężnej treści. Formalne za- 
£adnienie w muzyce Beethoven sta- 
nowi jedno z nadzwyczaj interesu- 
jących studjów. Zwłaszcza linja idą- 
ca w kierunku wyzwolenia myśli 
od więzów szablonu sonaty końca 
XVIII w.; wreszcie . niesłychanie 
głębokie ujęcie formy sonaty z 
punktu widzenia ideowego, przez 
co Beethoven postawił sonatę na 
wysokości do dnia dzisiejszego nie- 
prześcignionej. Typowym przykła- 
dem pewnej rozwiekłości (pozosta- 
łość klasycyzmu) —jest młodzieńcza 
Serenada op. 25 (na skrzypce, al- 
tówkę i flet), która mimo przepię- 
knych pomysłów, w calošci—jest 
zbyt jednostajna. 

W sonacie C-moll, którą Ode» 
grał p. Kontorowicz bez zarzutu i 
z utrzymaniem stylu, mocno prze- 
szkadzał pianista p. Szattensztejn, 
który absolutnie muzyki Beethove- 
na nie rozumie, jak również istoty 
skrzypcowej sonaty Beethovenow- 

mę 

skiej, gdzie wszakże fortepian po+ 
siada dominujące stanowisko i wy= 
bitnie wirtuozyjny charakter. Tego 
wszystkiego gra p. Szattensztejna 
nie uwzględniła i współodtwórcza 
rola, jaka mu przypadła — ograni- 
czyła się do roli akompaniatora w 
stylu romansów cygańskich, zby- 
tecznie się rozczulającego i mocno 
egzaltowanego. Dopóki p. Szatten- 
sztejn tych wad się nie pozbędzie, 
dopóki nie zrozumie, że muzyka 
nie polega na przeczuleniu i na 
chorobie nerwów, dotąd nie może 
być mowy o jakimś rezultacie ar- 
tystycznym, 

Bardzo dobrze odegrał partję fle- 
tową p. Bekker, wykazując dosko- 
nałe opanowanie instrumentu. 

Znając energję p. Kontorowicza 
i wielkie zamiłowanie do muzyki 
współczesnej, sądzimy, że w obec” 
nym sezonie usłyszymy kwartet 
Debussy'ego, Różyckiego lub Szy- 
manowskiego. Repertuar koncertów 
kameralnych zapewne pójdzie w 
tym kierunku. D-r Sz. 

skala bez fa/szów. Tu swoją wie- 
dzę rozwinął i pokazał: było to 
bardzo szczupłe i szare, więc praw- 
dziwe—i dlatego wierzyliśmy. 

Aktorka zdolna i postępująca, 
lecz właśnie spętana w sieci, która 
nie daje rozpędu, na własną po- 
mysłowość i pracę zdana—poder- 
wała się ku bezpośrednim odru- 
chom instynktu i uczucia, tęsknoty 
i rozpaczy. Mówię o p. Frenk- 
lównie. 

P. Piaskowska wyglądała dob- 
rze i uważała na to co mówi, ale 
nie było jej. Solski ją zabił. . 

Tekst chybotał tu i ówdzie. U- 
dział suflera stwierdzał, że on tak- 
że chce mieć głos. 

* * 
* 

Pobyt Stanisława Przybyszew- 
skiego w Wilnie zakończy się 
jutrzejszą premjerą „Złotego Runa”. 

Znakomity pisarz bez goryczy 
chyba wróci na Zamek warszaw- 
ski. Głęboki sentyment, jaki żywi 
dla Wilna od tych czasów odle- 
głych, kiedy tu tajne odczyty wy- 
głaszał, nie doznał uszczerbku w 
dniach ostatnich. 

Wilno umie niekiedy oddawać 
cesarzowi, co jest cesarskiego. 

(W zastępstwie stałego 
recenzenta). 

  

Mo
an
a)



‘ ̀
 

r 

+ 
! 
1 

' ktory kręcił się 

Nr. 278 (726) 
“ 

Życie gospodarcze. 
Konferencja w sprawie zaopatrzenia 
drobnego rolnictwa w nawozy sztuczne. 

Z inicjatywy Prezesa Rady Nad- 
zorczej Państwowego Banku Rol- 
nego odbyła się w dn. 11 b. m. 
konferencja przedstawicieli Świata 

mi Rady Nadzorczej i Dyrekcji te- 
goż Banku. W konferencji tej wzię- 

„li udział przedstawiciele: Zjedno- 
czenia Związków Spółek Rolni- 
niczych, Syndykatu Rolniczego w 
Krakowie, Centrali Spółdz. Stowa- 
rzyszeń Roln.-Handl., Pomorskiego 
Stow. Roln.-Handlowego, Związku 
Syndykatów Rolniczych, Centrali 
Rolników w Poznaniu, Związku 
Spółdzielni Spożywców  Rzplitej, 
Unji Związków Spółdzielczych w 
Polsce, Związku Rewiz. i Kółek 
Rolniczych w Krakowie. | 

Przedmiotam konferencji była 
sprawa zaopatrywania drobnego 
rolnika w nawozy sztuczne, która 
prowadzona w ostatnich paru se- 
zonach przez Bank wywołała w 
prasie głosy niezadowolenia, zwłasz- 
cza ze strony Świata spółdziel- 
czego. * 

W toku obrad zostalo wyjašnio- 
ne, že jakkolwiek sprawa aprowi- 
zowania rolnika w šrodki produk- 

A iiiai, Nedrorasi z członka- 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
30 listopada r. b. › 

cji leży we właściwym zakresie 
działania spółdzielczości rolniczej, 
to jednak Bank Rolny prowadze- 
niem akcji nawozowej starał się 
przyzwyczaić drobne rolnictwo do 
używania nawozów sztucznych, a 
tem samem przygotowywał grunt 
dla przyszłego zwiększenia obro- 
tów spółdzielczości rolniczo-han- 
dlowej. Nadto, mając na uwadze 
interes samego rolnika, starał się 
swoją akcją dotrzeć tam wszędzie, 
gdzie słaba dziś stosunkowo spół- 
dzielczość roln.-handi. nie dociera. 

Wynikiem konferencji było wy- 
równanie pewnych różnic w zapa- 
trywaniach na tę sprawę między 
Państw. Bankiem Rolnym i spół- 
dzielnictwem oraz ustalenia zasady, 
że zupełnie przerwanie w najbliž- 
szej przyszłości akcji nawozowej 
przez Bank uskutecznić się nie da, 
a to wobec szczupłości sieci spół- 
dzielni rol.-handlowych oraz zbyt 
małej siły finansowej ich Centrali. 
Skoro te zjawiska ustaną, Bank 
Rolny będzie dążył do wycofania 
się w jak najszybszem tempie z tej 
akcji. 

Listy zastawne Wil. 
B. Ziem. za 100 zł. 

Akcje Wil. Prywat. 
35 335 

  

      

żąd. płac. tranz. B-ku Hand. wart. 
Dolary St. Zjed. 8,968/4 8,961/4 — nom. M. 540 — — 0,07 
Ruble złote 4,74 4,72 — 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 30-go listopada 
w hurcie. : 

i w w 
w Wilnie Wołkowysku |  Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 41—42 41—50 
płody Owa 33—35 o 41 

Jęczmień browarowy 33—34 nie notow. 
> na kaszę nie notow. 4 

Pszenica 50—51 = nie notow. 
Mąka pszenna am. 1 kg:| nie notow. 49 
Len 16 klg. słoma lniana + 1 zł. za kg. 
Len oczyszczony я < nie notow. 

Oleje: Iniany za 1 kg. “ » 
Pokost ” " Makuchy lniane ° в ” 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 90—1.00 o „1.00 
+ Žytnia 50 proc. 55—60 nie notow. 
„ гахома >= 40 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 - 1.35 
cielęcina 1.60—2.00 1.35 
baranina 1.60—1.70 1.30 
wieprzowina 2.60 9 2.30 
gęsi nie notow. nie notow. 
kaczki ^ 5. 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.30 E 4.00 
smalec wieprzowy 4.30—4.60 4.40 

Nabiał: masło niesolone 8.00—9.00 8.00 
solone 6.00—7.00 | | nie notow. śmietana 1.60—2.30 o 2 

twaróg nie notow. 1.20 
Re za 10 sztuk 2.20—2.60 1.90 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60— 1.00 = nie notow. 
gruszki nie notow. 5 
śliwki > ‚ а 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) га 1 kg. | 9,30—13,00 z 5 
chrom za stopę 3.00—3.50 . 
gemza — ‚ ” > Drzewo sążeń: sosna 120 zł. » 

brzoza 160 zł. = 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 37,75 
OWE ias 32 
lęczmień browar.  34—35 
Ęęczmień na kaszę 30—31 
Pszenica . + 

Tendencja wybi 
682.140: 

itnie znižkowa, 

—————7————————————————56———————-———— 

Hel. Romer. 

„Niedźwiedzia przysługa. 
„Panoczku, musi telegrama nio- 

so la panicza*, przemówił do mło- 
" dego dziedzica ekonom Szerścienie- 

wicz stojąc wśród burych bruzd zo- 
ranych kartofli, na których widnia- 
ły jak okiem sięgnąć fioletowo-_ 
zielone wełniaki bab i szare oble- 
czenie wyrostków, grzebiących się 
azurami wśród wilgotnej ziemi. 

przezroczem i ciepławem po- 
trzu cichego jesiennego dnia, 

słychać było zdala gęganie gęsi, 
daleki gon psa, bezprawnie polu- 
jącego na szaraka, drewniane kle- 
panie mędlicy z lnem i poszcze- 
gólne głosy kopiących kartofle, 
które z turkotem sypały się z ko- 
szów do stojących wozów. Przy 
nich senne konie, mrużąc oczy od 
słońca, pogryzały leniwie nać i sia- 
no, rzucone im pod znudzone py- 
ski na ziemię. Baby chwaliły sobie 
pogodę, bo to i w bose nogi nie 
marzły, i kartofle lekko wybierać 
się dawały, zaledwie zwilgłą ziemią 
opruszone, gnić nie będą j „uuch! 
nabierze się nasz panicz piniędzy 
za ich, jak kocine głowy wielkie", 
opowiadały sobie, postępując schy- 
lone nisko, jedna drugą wyprze- 
dzając, z tą pasją do roboty, któ- 
ra ogarnia baby, gdy są w gro- 
madzie. 

Panicz stał w butach, samodzia- 
owej kurtce, z flintą na ramieniu 

i pogwizdywał na wyżła Kiera, 
i wietrzył wonną 

tysiącem, jemu wiadomych aroma- 

tów przestrzeń, bił białym ogonem 
po butach pańskich, łasząc się i 
skomląc zrozumiałe _ wezwanie: 
„Idžmyž od tego nudziarstwa w 
pole, w pole, w pole!" Na co pan 
jego odpowiadał mu gestem, spoj- 
rzeniem, a nawet półgłosem, wsty- 
dząc się swej płochości wobec sta- 
tecznej pracy wrącej wkoło: „Na- 
turalnie Kierciuk, pójdzie, a jakże, 
dobry pies, mądry sobaka, pójdzie 
z panem, pójdzie". Ale stał, by 
przecie zaznaczyć, że nie tylko eko- 
nom tu dozoruje i stara się, ale 
i pańskie oko kartofli kopania i 
zsypywania dogląda. 

— Na słowa Szerścieniewicza, 
mruknął zwykłe pobożne pytanie 
pracowitego gospodarza „ciekawym 
kogo tu djabli niosą w taki czas 
roboczy”, poczem dodał głośniej: 
„Gdzie ty widzisz, że niosą tele- 
gram?“ 

„A tož wo, paniczu, ciž panicz 
nie widzisz, gościńcem Abramka z 
Kozian pełźnie i... ot szelma, leci 
teraz biegom, niby to on 20 wiorst 
tak leci z telegramo, a wszystko, 
żeby przypodobać się, wiadomo 
żyd, chycior!* objaśniał Szerścienie- 
wicz, który mając za zadanie ca- 
łemi dniami „styrczyć” dozorując 
robót gospodarczych, nie przykła- 
dając do nich ręki, co by się sprze- 
ciwiało wysokiemu stopniowi jego 
hierarchji dworskiej, lubił skracać 
sobie i urozmaicać to zajęcie kon- 
templacyjne, przewlekłemi gawęda- 
mi i objaśnieniami. 

Ale młody dziedzic go już nie 
słuchał: „Kaziuk, podbiegnij do 
Abramka i dawajcie tu depeszę" — 
krzyknął w stronę kopiących; baby 
jak jedna przerwały pracę i parę 
się przeżegnało, poczem jeden z 

KUR J ER 

Z sądów. 
Koziel! - Poklewski, Turno - Sła- 
wiński et consortes przed Są- 

dem Okręgowym. 

W początkach kwietnia b. r. 
rozeszła się w Wilnie sensacyjna 
wiadomość o wykryciu przez po- 
licję polityczną na wielką skalę za- 
krojonej roboty szpiegowskiej, w 
której maczały ręce znane „na 
gruncie wileński osobistości jak 
Turno-Sławiński i Koziełł-Poklew- 
ski. Później okazało się, że nie- 
poślednią rolę odegrali też w tej 
robocie podający się za bratanka 
b. ministra pełnomocnego w Mo- 
skwie Weryho - Darowski i kuzyn 
Turno - Sławińskiego i chorąży 
przydzielony do | Pułku Lącz- 
ności w 'Zeyrzu, Stanisław Rym- 
kowski. I na ten temat krąży- 
ły najfantastyczniejsze wersje. Mó- 
wiono, że Turno - Sławiński przy 
pomocy kom. Olędzkiego przedo- 
stał się do Litwy Kowieńskiej, pro- 
ponując litewskiemu sztabowi gene- 
ralnemu kupno ważnych dokumen- 
tów wojskowych i tym podobne. 

W rzeczywistości jednak spra- 
wa przedstawiała się następująco. 
W lutym b. r. Weryho - Darowski, 
zdemobilizowany st. sierżant W.P., 
zjawił się na gruncie wileńskim, 
szukając tu wśród elementów szpie- 
gowskich nabywców na dokumenty 
mobilizacyjne z 5 D. O. K. Wszedł 
zarazem w kontakt z Turno - Sła- 
wińskim i Koziełł-Poklewskim, któ- 
ry w tym czasie stale przebywał 
w towarzystwie podejrzanych O u- 
prawianie szpiegowstwa na rzecz 
Rosji Sowieckiej. : ; 

To wydało się policji politycz- 
nej podejrzane i dlatego zarzą- 
dziła inwigilację tych osób. Równo- 
cześnie poleciła jednemu ż funkcjo- 
narjuszy tego urzędu wejść w bliż- 
szy kontakt ze szpiegowską trójką 
jako rzekomy szpieg bolszewicki. 

Rozpoczęły się pertraktacje. › 
Stanęło natem, że Koziełł-Poklew- 
ski i Weryho - Darowski dostarczą 
dokumenty mobilizacyjne rzekome- 
mu szpiegowi bolszewickiemu za 
sumę 10.000 dolarów, z tem jednak, 
że otrzymają oni gwarancję swo- 
bodnego pobytu w Rosji. Rolę nie- 

„jako łącznikową grał w tej szpie- 
gowskiej imprezie Turno-Sławiński. 
Pojechał on wraz z Weryho - Da- 
rowskim do Warszawy i tam pod 
pretekstem, że potrzebne mu są 
jako funkcjonarjuszowi P. P. dla 
zdemaskowania szpiegów bolsze- 
wickich dokumenty mobilizacyjne z 
5D.O.K. przy pomocy swego 
kuzyna, chorążego W. P. Stanisła- 
wa Rymkowskiego, porobił z nich 
odpisy. Weryho-Darowski powrócił 
z Warszawy na drugi dzień do Wil- 
na. Turno - Sławiński po skomple- 
tewaniu materjału nadał do Wilna 
pod adresem Darowskiego depeszę 

MILI OZREZODZEWYZIROKA ISIN TTTTO 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
30-XI b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,99 9,01 8,97 

II. Dewizy 

Londyn 43,68 43,79 43,57 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 33,65 33,73 33,57 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,46 173,57 
Rzym 38,68 38,77 38,59 

wyrostków wyprostował się z nad 
bruzdy, rozejrzał w koło, dobrze 
sobie uświadomił gdzie, co i jak, 
a wtedy, poprawiwszy kapoty i u- 
tarłszy nos w palce pełne ziemi, 
ruszył nie śŚpiesząc się, ale za to 
wrzeszcząc w niebogłosy, by sobie 
trudu doganiania żyda oszczędzić: 
„Pastoj, a, Abramkaaa, a, pastoj*. 

Wołany jednak uczynił wprost 
odwrotnie, ujrzawszy dziedzica w 
polu, skręcił z drogi, przesadził z 
lekkością syliidy głęboki rów, za” 
brnął, potykając się,w orane bur- 
zdy i w mgnieniu oka stanął przed 
obliczem pana, opędzając się Kie- 
rowi czapką, kłaniając się i oclera- 
jąc pot z czoła, przyczem wymow- 
ne ruchy i głośne sapanie miały 
zašwiadczyč O szybkości, z jaką 
dostawił telegram, którym wyma- 
chiwał już zdaleka, a teraz podał 
dziedzicowi, uprzedzając uprzejmie: 
„Nic złego dziękować Bogu, ciocie 
przijeżdża, mówił naczelnik”. 

— Od tych słów przezornych, 
rozjaśniły się twarze bliżej Stoją- 
cych i odetchnęli z ulgą. Parę bab, 
przekonanych w głębi duszy, że 
wiadomości latające po drucie, 
mogą być tylko djabelskie, prze- 
żegnało się powtórnie i wróciły 
wszystkie do zajęcia, zaś pan Pio- 
truś Piotuch rozerwał pieczęć, 
stwierdził prawdziwość Abramko- 
wych informacji i chwycił się dwo- 
ma palcami za nos, pocierając go 
zlekka, co było u tego młodego 
człowieka oznaką głębokiego na- 
mysłu, połączonego z zakłopota- 
niem. „Czy Justynowa potrafi dla 
ciotki obiad... i czy Pomernacka 
nie będzie w dyszlu wierzgać, bo 
akurat dj.. nadali Sulejman zaku- 
lał".. przemknęło mu przez głowę 

„naljów przewodniczący 

МОН М оКТ 

tej treści. „W Ministerstwie zała- 
twione doskonale. Przyjeżdzam ra- 
no, niedziela u mnie*. 

Po przyjeździe Turno - Sławiń- 
skiego do Wilna miała się odbyć 
w hotelu Piotrogród sprzedaż do- 
kumentów mobilizacyjnych rzeko- 
memu szpiegowi bolszewickiemu. 
Dobijano targu, gdy do pokoju 
wkroczyła policja i nakryła uczest- 
ników nlezwykłego handlu. Na 
drugi dzień cała szajka szpiegow- 
ska w komplecie znalazła się za 
kratami więziennemi. 

Równocześnie w Warszawie zo- 
stał aresztowany Stanisław Rym- 
kowski i przeprowadzono rewizję 
w mieszkaniu krewnych Turno- 
Sławińskiego Majewskich, gdzie w 
komodzie w specjalnej skrytce zna- 
leziono szereg ważnych dokumen- 
tów wojskowych olbrzymiej wagi 
dla bezpieczeństwa Państwa. 

Turno - Sławiński tłumaczył się, 
że wprawdzie wdał się w tę aferę 
szpiegowską, ale miał zamiar do- 
prowadzić ją do momentu sprze- 
daży, aby zdemaskować szpiegów i 
otrzymać od policji politycznej 
wynagrodzenie w wysokości 500 do- 
larów. 

I dzień procesu. 

W dniu wczorajszym o godzi- 
nie 12 w południe Sąd w składzie 
sędziów Owsianki, Jodzewicza i 
Łopańskiego rozpoczął rozpatrywa- 
nie tej sprawy. Ławy obrończe za- 
jęli obrońca Turno - Sławińskiego 
z urzędu mec. Przybora, obrońca 
Weryho - Darowskiego mec. Szysz- 
Kowski, obrońca Koziełł - Poklew- 
skiego mec. Świda i obrońca Sta- 
nisława Rymkowskiego mec. Flor- 
czak. Oskarżenie wnosi podproku- 
rator Sosnowski. Jako biegły po- 
wołany został Kierownik Oddziału 
Il-go w Wilnie kpt. Majer. 

Rozprawa rozpoczęła się od 
sprawdzenie personaljów oskaržo- 
nych. W czasie wydania o wy- 
kształcenie _ pytania się, że 
wszyscy oskarżeni ukończyli šred- 
ni zakład.  Weryho - Darowski 
ukończył ponadto akademję han- 
dlową, Koziełł-Poklewski i Turno- 
Sławiński zostali zwolnieni z woj- 
ska w stopniu rotmistrzów rezerwy. 
Weryho-Darowski i Koziełł - Po- 
klewski poza daną sprawą, są pod 
śledztwem w innych sprawach, na- 
tury kryminalnej. 

Z pośród świadków nie stawili 
się z przyczyn nieusprawiedliwio- 
nych filar oskarżenia Chmielewski 
i Śmierzowski. Sąd postanawia u- 
karać 1 na 15 zł. i 2 na 50 złot. 
grzywny. Po sprawdzeniu perso- 

zarządza 
tajność obrad. Sala pustoszeje. Za- 
pełniają się kuluary sądowe. Na 
sali zostają. funkcjonarjusze policji 
politycznej. Świadkowie oskarżenia 
zeznają po kilka godzin. Rozprawa 
przeciąga się do późnej nocy. 

Jutro dalszy ciąg procesu. 
Zdan. 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Mianowania. 
Rozkazem Komendy Głównej 

Związku Strzeleckiego został mia- 
nowany referentem  kulturalno-0- 
światowym Komendy Głównej ob. 
Bolesław Strześniewski, referentką 

„ zaś pracy kobiet Komendy Głów- 
nej ob. Szydłowska Jadwiga. 

„Ciotka nerwowa i tchórzliwa, a 
mająteczek nie chi—chi... samemu 
pojechać? Bo tu nic nie zrobią... 
czort z kawalerskim  gospodarst- 
wem, niech tylko baba przepisze 
na mnie Użlany, ożenię się i braci 
spłacę.. będę ja miodem smaro- 
wał.. ach mamzel Fifi trzeba zam= 
knąć" rzekł głośno, „żeby mi tu 
nikt ani słowa © niej nie pisnął 
przed panią, pamiętajcie! zawołał. 
„Wiadomo* mruknął ekonom nie- 
chętnie „a to przestraszy się bied- 
nińka*, „i jest panu czego ta ha- 
dość trzymać” dorzucił, a na pro- 
pozycję żeby był „cicho z łaski 
swojej", dogadywał mruczando „a 
wszystko z tego kawalerskiego sta- 
nu, sam nie wie co zmyślić*, Pan 
Piotruś, z drepczącym mu za cho- 
lewami Abramkiem, rozradowanym 
obietnicą napiwku i przekąski, oraz 
Kierem, rozdąsanym i zgnębionym 
zmianą w projektach, szybkim kro- 
kiem przebiegł podwórza gospo- 
darskie, rzucając wrzaskliwe roz- 
kazy: „Rumszewiczowa,  Gratyka 
żeby do pokojów ubrała się, i 
rznij kurczuki!* zabrzmiało koło 
kurników, płosząc ptactwo i cały 
ród niewieści. „Ignacy, czwórka do 
fajetonu, zabierz pledy ze sobą, 
pani Gintowtowa przyjeżdża, poje- 
dziesz na kolej i Jasiuka zabierzesz 
ze sobą". Huknęło koło stajni, 
gdzie, nim odszedł, rozpoczął się 
bystry ruch koło uprzęży i powo-' 
zów. „Justyn* zabrzmiało na gan- 
ku ładnego dworu z białemi filara- 
mi i „weneckiemi* oknami w cie- 
niu lip i kasztanów, „przygotuj 
błękitny pokój, Justynowa niech da 
najlepszą bieliznę i atłasową koł- 
drę, tę wyprawną  nieboszczyki 
pani, ty staraj się kwiatów na stół 
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Dziś: Natalji M. 

2 Jutro: Bibjanny P. M. 

grudnia | Wschód słońca---g. 7 m. 20 
Zachód S g. 2 m. 56     

URZĘDOWA 

— Wprowadzenie postępowa- 
nia mandatowego na obszarze 4 
powiatów. W związku z rozpo- 
rządzeniem M. S. W. o postępo- 
waniu doraźno - mandatowem pan 
Wojewoda Wileński upoważnił sta- 
rostów powiatów  Postawskiego, 
Oszmiańskiego, Wileńsko - Trockie- 
go i Święciańskiego do wprowa- 
dzenia na terenie tych powiatów 
postępowania doraźno-maodatowe- 
go poczynając od dnia 15.XII 26 r. 
Na obszar pozostałych powiatów 
Województwa Wileńskiego postę- 
powanie mandatowe zostanie roz- 
ciągnięte w najbliższych dniach. 

Nadmienić należy, iż władzom 
administracyjnym zgodnie z po- 
wyższem rozporządzeniem przysłu- 
guje prawo nakładania kar do wy- 
sokości 10 złotych. (z) 

— Posiedzenie Komisji Ochro- 
ny Lasów. W dniu wczorajszym 
w lokalu Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się posiedzenie Komisji 
Ochrony Lasów, na którem rozpa- 
trzono kilkadziesiąt spraw, związa- 
nych z wyrębem lasów. Kilka z 
tych spraw za wyrąb lasu bez 
pozwolenia odnośnych władz prze- 
kazano władzom sądowym. (z) 

MIEJSKA. 

Zima idzie. 
Mimo zapewnień uczonych i różnych 

przepowiedni, 'które posuwają się tak 
daleko, że będziemy mieli ogólną zmianę 
klimatu, ze będziemy mieli wiecznie lato— 
natura robi jednak swoje. Choć bowiem 
gdzieś tam na Śląsku Cieszyńskim jakaś 
tam szkoła znalazła ciekawy jak na obecną 
porę roku okaz chrabąszcza—wczorajszy 
śnieg każe nam się otrząsnąć z płonnych 
marzeń o wczesnej w Wilnie wiosnie i 
nagiąć się do bliskiej jej a zimnej rze- 
czywistości. 

Pomimo wszystko idzie zima. Jesz- 
cze przed 4-a dniami termometry wska- 
zywały nam 10 — 12 stopni C., w osta- 
tnich jednak dniach temperatura stale 
się obniżała, przekraczając nawet w pe- 
wnych momentach 0 stopni. 

Trzeba więc zapomnieć o polskiej 
Italji, o winogronach na polskich płotach 
i jaknajprędzej zaopatrzyć się w niezbę- 
dne futra. (z) 

— Nowy plan przemeldun- 
kowy. Poczynając od 9 grudnia 
b. r. obowiązywać będzie w Wil- 
nie przy sumarycznem  stwierdza- 
niu obywatelstwa mieszkańców m. 
Wilna nowy plan przemeldunkowy. 
W tym celu w dniu 2 grudnia b. 
r. w lokalu Komisarjatu Rządu na 
m. Wilno odbędzie się posiedzenie 
z udziałem wszystkich przewodni- 
czących komisyj sumarycznego 
stwierdzenia obywatelstwa, na któ- 
rem zostanie opracowany nowy 
plan przemeldunkowy dla każdego 
komisarjatu P. P., który po za- 
twierdzeniu przez Komisarza Rzą- 
du wejdzie w życie z dniem 9—XII 
1926 r. (z). 

— Ostatni termin. W dniu 7 
grudnia b. r. mija ostatni termin 
składania podań o pozwolenie na 
import towarów zagranicznych. Po- 
dania do władz administracyjnych 
należy składać przez odnośne sto- 
warzyszenia kupieckie. (z) 

i wino trzeba przynieść i... liberję 
wkładaj i... czort wie.. co tu jesz- 
cze? Aha, obiad, obiad! najważniej- 
sza rzecz, nie, kolacja... ciotka 
wieczorem przyjedzie, a czy nie 
post dzisiaj, albo jaka wigilja, broń 
Boże? 

— „A nie wiem żesz, trzebą 
żony spytać, to po babskiej części 
te nabożne sprawy, ale otóż ; to 
bądźi kiedy post, a tu ryby niema... 
zamyślił się, kiwając głową stary 
sługa. 

— „Jes szledzi ów miasteczki* 
wtrącił się żyd. 

— „ldź ty... farmazon, będzi 
pania Marszałkowa śledziem jak 
jaka Sorka karmić, sam chcesz, to 
przekąś sobie w kredensie, idź, 
żonka tobie da, zapraszał Justyn, 
biorąc całem sercem udział w kło- 
potach dziedzica. 

—. „No więc wołaj mnie tu 
żony i niech ona głową kręci, 
żeby kOlacja była jaknajlepsza". 

— Wiadomo, dla kogo, a dla 
pani Marszałkowej”... 

— „No właśnie, mój Justynku, 
ty wiesz"... tu ruch znaczący był 
wymowniejszy od słów. 

„Czemuż mnie nie wiedzieć... 
wiem żesz... zarazby my pannie 
Awrelce posag wypłacili, paniczu 
Ałasiu i panu Janiskiemu części 
spłacili i by my sami mogli go- 
spodarzyć panicz oženiwszy się, 
znaczy*,.. 

— „Aj cicho, nie kotłuj mnie 
głowy, myśl co jest do roboty... 
„salon i jadalnię froterować trzeba, 
zadeptali jak świnie po ostatniem 
polowaniu, a wy tylko zamietliście 
po wierzchu”. 

— „Szkodaż było maści... ma- 
10 jest, ale jeżeli już i froterować, 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie wydziału pow. 
sejmiku Wileńsko-Trockiego. W 
dniu 9 grudnia b. r. odbędzie się 
w lokalu przy ul. Wileńskiej po- 
siedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku Wileńsko-Trockiego. Na 
posiedzeniu tem mają być między 
innemi omawiane sprawy budże- 
towe. (z) 

— Podręcznik przepisów ra- 
chunk.-kasowych dla władz i u- 
rzędów państwowych. W naj- 
bliższym czasie wyjdzie z druku 
praca p. Jana Brzuzy, naczelnika 
wydziału Administracji kasowej Mi- 
nisterstwa Skarbu p. t, „Przepisy 
rachunkowo-kasowe dla władz i 
urzędów państwowych *, którą wy- 
daje Ministerstwo Skarbu w  zbio- 
rze prac przygotowawczych do u- 
stawodawstwa skarbowego. 

Książkę tę, obejmującą kilkaset 
stronic druku, nabywać można w 
cenie 7 zł. w Administracji „Dzien- 
nika Urzędowego Min. Skarbu*, 
opłacając należność za pošred“ 
niciwem P. K. O. na konto Admi- 
nistracji Nr. 30,305 z wyraźnem 
oznaczeniem w zamówieniu tytułu 
książki i autora. (s) 

WOJSKOWA 

— Przyjmowanie oficerów re- 
zerwy do służby czynnej wstrzy- 
mane. Wobec licznych wypadków 
wnoszenia podań przez oficerów 
rezerwy o przyjęcie do służby czyn- 
nej Ministerstwo Spraw Wojsko- 
wych podaje do wiadomości zain- 
teresowanym, iż z powodu sytua- 
cji budżetowej, jako też wypełnie- 
nia etatów w poszczególnych bro- 
niach i służbach, powoływanie ofi- 
cerów rezerwy do służby czynnej 
zostało wstrzymane. 

Ogłoszenie niniejszego komu- 
nikatu ma na celu uniknięcie ni 
potrzebnej korespondencji, jaką pół 
woduje wnoszenie podań, która z 
reguły nie będą uwzględniane. (Pat) 

— Wojskowa pracownia we- 
terynaryjna w Warszawie przy- 
stąpiła do produkcji szczepionki 
przeciwzołzowej według metody 
prof. Delbet'a. 
Wobec tego, iż do produkcji 

szczepionki potrzebne jest użycie 
szczepionki paciorkowca zołzowe- 
go z różnych stron kraju, bo tem 
większa bedzie wartość szczepion- 
ki, władze wojskowe zarządziły, by 
wszyscy lekarze weterynaryjni nad- 
syłali ropę chorych na zołzy koni. 

Prócz tego mogą być nadzyła- 
ne wszelkie inne wyciągi ropne z 
przypadków chirurgicznych, w ra- 
zie zaś braku odpowiednich kre- 
dytów, należy przesyłać na koszt 
pracowni pod adresem: Warszawa, 
Praga, ul. 11 Listopada, Pracownia 
Weterynaryjna. 

Niezależnie od powyższego pra- 
cownia wykonuje wszelkie inne 
szczepionki na zamówienia. 

Przypuszczamy, że i władze су- 
„wilne wydadzą odpowiednie wska- 
zówki lekarzom weterynaryjnym, by 
ci nawiązali kontakt z powyższą. 
pracownią. 
i iii ii 

Czas opłacić prenumeratę. 

i luberja nałożyć, to musi trzeba 
ci dziewczyny piekarnianej, która 
silniejsza, ci tak chłopca do ° ро- 
mocy... do kuchni takoż”. 

— „Dobrze, dobrze, bierzcie 
kogo chcecie... żeby tylko było 
wszystko ef, ef. bo ciotka wiesz 
jaka delikatna”, 

— „Możno jeszcze w piecu wy- 
palić i pokadzić* doradził Justyn, 
jako szczyt komfortu. 

— „Pokadzić?... Ha, może | 
trzeba... ach, otóż najważniejsze, 
żeby broń Boże o Mamzel Fifi nikt ani pisnął bo zabiję!- Zróbcie so-_ 
bie co chcecie, zamykajcie ją czy 
co, ale żeby ani duchu, ani sły- 
chu, bo ciotka zemdleje, ja nawet 
nie chcę jej widzieć, bo jak zacznie 
za mną łazić, to i nie odczepię 

się... Ot jesi!!“ Drzwi się powoli 
otwierały. Na tle szeroko ujawnio- 
nej przestrzenl ztotych lip i wię- 
dnących astrów w grzędach koło 
ganku, wonna wszystkiemi aroma- 
tami pól, lasów i łąk, z buzią wil- gotną od rÓŻy, którą może spijała 
z ostatnich kwiatków, M me Fifi, 
ukochana  pieszczotka młodego 
dziedzica, ukazała się w dyskret- 
nym i wdzięcznym ruchu, lśniące 

pazurki trzymała na klamce, a 
małe jej, przepojone chytrošcią i 
wesołą przekorą joczka, utkwione 
były w pana i władcę z tak szcze- 
rym sentymentem, że wzmożon», 
nieartykułowane dźwięki, jakie wy- 
dawała, świadczyły o przepełniają- 
cym jej serce uczuciu... 

(D. c. n.)



мс 

SPRAWY PRASOWE 

— Zatwierdzenie aresztu, Wy- 
dział Karny Sądu Okręgowego na 
posiedzeniu gospodarczem zatwier- 
dził areszt nałożony na Nr. 28 
czasopisma „Vilniaus Aidas“ za 
wydrukowanie artykułu p. tt Am- 
nestja. 

— Zmiana redaktora i wy- 
dawcy. Dotychczasowy redaktor i 
wydawca białoruskiej „Sielanskiej 
Niwy" p. St. Wolski, złożył swe 
funkcje w ręce p. Lucjana Mićko. 

LOTNICZA. 

— Wstrzymanie komunikacji 
lotniczej na linjach Międzynaro- 
dowęgo Towarzystwa Żeglugi 
Powietrznej. Dnia 13 listopada r. 
b. wstrzymało Międzynarodowe To- 
warzystwo Żeglugi Powietrznej ko- 
munikację lotniczą na linjach War- 
szawa—Praga—Strasburg—Paryž— 
i Praga—Wiedeń—Budapeszt—Bia- 
«czo — Konstantyno- 
pol. 

Od tego czasu nie wysyła u- 
rząd pocztowy Warszawa 1 posy- 
łek lotniczych do Pragi, Paryża, 
Strasburga, New-Jorku, Montrealu 
i Bukaresztu. 

* Przesyłki Urzędu Warszawa 1 

do Wiednia, Budapesztu, Białogro- 
du, Konstantynopola, Angory, Oraz 
do palestyńskiego ambulansu Hai- 
fa—Kantara, przewożone na lin- 
jach Międzynarodowego Towarzy- 
stwa, odchodzić będą, aż do odwo- 
łania, samolotami Polskiej Linji 
Lotniczej „Aerolot* drogą Warsza- 
wa—Łódź—Kraków— Wiedeń. 

Komunikacja lotnicza wewnątrz 
kraju odbywa się nadal, natomiast 
z Gdańskiem jest ona czasowo 
przerwana. 

Wznowienie komunikacji na 
linjach Międzynarodowego Towa- 
rzystwa nastąpi w lutym 1927 o” 
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1. SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Kola Rolnikėw Studjum 

fpolniczego U. S. B. w Wilrie. 
Dnia 25-go listopada b. r. w sali 

zakładu Uprawy Roli i Roślin od- 
było się Nadzwyczajne Walne Zgro- 
madzenie członków Koła Rolni- 
ków. W związku ze zlikwidowa- 

niem Ill roku Studjum i odjazdem 
niektórych członków Zarządu i Ko- 
misji Rewizyjnej do innych  uczel- 
ni wysunęła się konieczność skom- 
pletowania Zarządu. Na prezesa 
Koła został wybrany kol. Poczo- 
butt-Odlanicki Stanisław, na vice- 
łe naukowego kol. Cywiński 

adeusz, na sekretarza kol. Ślizie- 
niówna Danuta. Na prezesa Komi- 
sji Rewizyjnej kol. Jeliński Włady- 
sław; na jej członków kol. kol.: 
Słuchocki Czesław i Strzałkowski 
Kacper: 3 

Między innemi Walne Zgroma- 
dzenie uchwaliło następujący wnio- 
sek: „Nadzwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Koła Rolników, wycho- 
dząc z założenia, iż istnienie Stu- 
djum Rolniczego w Wilnie ma bar- 

  

Wstępujcie do L. O. P. P.. 

        

   

  

    

    

Zapalacze Raz Dwa 

> częstymi przy užywaniu 
skaleczeniami, hałasem | 

    

        

   
    

  

4 jednej paczki do drzėwa zawierającej 

© Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

ZADOWOLENIE! 

) : Żądać wszędzie! 
> Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agantów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

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

Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 
Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. 
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dzo doniosłe znaczenie dla rozwo- 
ju rolnictwa na Ziemiach Wschod- 
nich Rzeczypospolitej, stwierdza, że 
zamknięcie |l/-g0 roku Studjum 
oraz brak wystarczających środków 
na prowadzenie Studjum wogóle, 
wyrządzają ogromnę szkodę po- 
wyższej stprawie. Uważa za ko- 

„nieczne w porozumieniu z Dyrek- 
cją Studjum wszcząć odpowiednie 
kroki, ażeby w rozpatrywanym о- 
becnie budżecie państwowym  po- 
trzeby Studjum były nałeżycie u- 
względnione,. co umożliwiłoby ©- 
twarcie brakujących katedr orąz u- 
ruchomienie w przyszłym roku 

akademickim Ill-go kursu. 
Nadzwyczajne Walne Zgroma- 

dzenie wyreźa najgłębszą wdzięcz- 
ność panu profesorowi dr. Kazimie- 
rzowi Rogoyskiemu za niestrudzo- 

nę pracę i wysiłki, skierowane ku 

obronie istnienia Studjum, a szcze- 

gólnie za umożliwienie słuchaczom 

IV kursu ukończenia studjów na 
Uniwersytecie Wileńskim". 

Celem powiększenia funduszu 

na zakup książek do bibljoteki w 

dniu 11 i 13 grudnia b. r. stara- 

niem Koła Rolników odbędą się 

dwa odczyty pana profesora Jana 

Rostafińskiego (S. G. G. W. — 

Warszawa), szczegóły w  najbliż- 
szych dniach. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 
— 2.000 dolarów na pomoc 

bezrobotnym Żydom. Wileński 
Żydowski Komitet Pomocy Bezro- 
botnym otrzymał w ostatnich dniach 

od Amerykańskiego Komitetu Po- 

mocy Żydom 2.000 dolarów na 
pomoc bezrobotnym Żydom w 
Wilnie. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Wszczęcie akcji pomocy 
żywnościowej dla bezrobotnych. 

W porozumieniu z Wileńskim U- 

rzędem Wojewódzkim Magistrat m. 

Wilna przystępuje w najbliższych 

dniach do rozdawnictwa mąki i 

kartofli dla biednej pozbawionej 

Z ludności m. Wilna. | 

rodki na skupy powyższych 

produktów, jak to w swoim czasie 

już donosiliśmy, ma wyasygnować 

w najbliższej przyszłości Rząd. 

Narazie Magistrat będzie czy- 

nił zakupy z sum dyspozycyjnych 

Wydziału Opieki Społecznej. (s) 

Przedstawiciel zarządu 

C.Z.K.B.W. w Komisji Świadczeń. 
Zarząd Centralnego Związku Kre- 

sowego Byłych Wojskowych na po- 

siedzeniu w dniu 27 listopada rb. 

uchwalił zwrócić się do Magistratu 

z żądaniem o dopuszczenie przed- 

stawiciela do Komisji Świadczeń t. 
j. do wzięcia udziału w rozdawni- 

ctwie produktów i opału dla bez- 

robotnych. : 

Jednocześnie zarząd nadmienia, 

# tutejszy związek posiada 900 

członków bezrobotnych. (5) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Warunki pracy i płacy we 
Francji dla robotników niefacho- 
wych w kopalniach węgla i rudy 

żelaznej oraz w rolnictwie. 

EKONOMJA! 

Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróbowany środek do rozuiecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 
do węgla i drzewa 

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

teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, n 

= Pięć zapewniają w gospo 

| oszczędność 30—50'/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 

8 Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: „(tak 

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

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

wanach przy używaniu do podpalania żaru i t. d. 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 

Wszędzie do nabycia! 

  

nafta i wszelkie inne podpałki. 
darstwie domowem: wygodę, 

wybuchami (tak 

12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 
32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

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

CZYSTOŚĆ! 

KUR EE, R 

1) Kopalnie węgla i rudy: 
Robotnicy pracują przeważnie, 

a w kopalniach węgla i rudy wy- 
łącznie na akord, przeto zarobek 
średni robótnika zależy od wydaj- 
ności jego pracy i Ściśle Określić 
się nie da. Praca robotników ko- 
palnianych odbywa się bądź pod 
ziemią, bądź też na ziemi w dzień 
iw nocy na zmiany. Warunki u- 
trzymania są różne, zależnie od 
miejscowości, przeciętnie zaś wy- 
noszą one od 8 do 10 franków 
dziennie. Robotnicy żonaci, a wy- 
jeżdżający bez rodzin, mogą tako- 
we później po upływie pewnego 
czasu sprowadzić do Francji. Do- 
kładne warunki pracy i płacy uwi- 
docznione są w kontraktach naj- 
mu, które robotnicy utrzymują 
przed wyjazdem z Polski. 

2) Rolnictwo: 
Poniżej podajemy płace robot- 

ników rolnych zależnie od ich kwa- 
lifikcyj: 
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Płace powyższe wahają się zależnie 
od departamentu, w jakim  robot- 
nicy lub robotnice są IE. 

5. 
Zebranie pracowników 

włókienniczych. W niedzielę w 
Nowej Wilejce odbyło się zebranie 
pracowników włókienniczych, na- 
leżących do Związku Chrześcijań- 
skiego i zarządu fabryki brezentów 
„Zamsza“. 

Na powyžszem zebraniu posta- 
nowiono już ostatecznie zawrzeć 
umowę zbiorową. (8). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Aktualne zagadnienia mo- 
rza”. Ku upamiętnieniu przypadają- 
cej na dzień 5 grudnia r. b. 
299-ej rocznicy zwycięstwa Floty 
Polskiej nad Szwedami pod Oliwą, 
Wil. Oddział Ligi Morskiej i Rze- 
cznej organizuje odczyt na powyż- 
szy temat. Odczyt odbędzie się te- 
goż dnia o godz. 12-ej w połud- 
nie w sali kino-teatru „Helios“ 
przy ul. Wileńskiej. 

WYGODA! 

jomość praktyczną 

WIELE NS K I 

W roli prelegenta wystąpi Ko- 
mendant Portu Wojennego w Gdy- 
ni, komandor Adam Mohuczy. 

— Województwo zezwo'ilo 
Tow. Uniwersytetu Robotniczego w 
osobach Inż. Witolda Czyża i 
prof. U. S. B. Ehrenkreutza na 
urządzania na terenie woj. wileń- 
skiego odczytów na temat: Szla- 
kieti myśli i czynów w Odrodzo- 
nej Polsce“, Oraz na urządzanie 
po odczytach działu koncertowego 
z udziałem p.p. Adama Ludwiga i 
Wandy Hendrychówny, z tem jed- 
nakże, iż o każdym wypadku u- 
rządzania odczytu zostaną powia- 
domione odpowiednie władze |-ej 
instancji. Zezwolenie ważne jest do 
31 grudnia b. r. 

ZE ZWiĄZ. I STOWARZ, 

— Nowo ukonstytuowany zwią- 
zek chrześcijański handiarzy mięs- 
nych i wędliniarnych złożył w U- 
rzędzie Komisarza Rządu swój sta- 
tut do zatwierdzenia. Siedziba związ- 
ku mieści się przy ul. Św. Jań- 
skiej 3. 

— Koło Miłośników  Historji 
Medycyny. We środę 1 grudnia 
1926 r. o g. 20 odbędzie się po- 

siedzenie w sali Wil. Tow. Lekarsk. 
1. Dział naukowy. 
S. Trzebiński: Z bibljoteki Wil. 

Tow. Lekarsk. 1) Materjały do hi- 
storji fizjologii w Wilnie. 2) Ze 
starych książek. 

2. Dział administracyjny. Wy- 
bór nowego zarządu. 

Goście mile widziani. 

ROZNE. 

— Do Pań i Panów Kierow- 
ków Szkół Powszechnych w Wil- 
nie. Centralny Zarząd: P. M. Sz. 
Z. W. niniejszem prosi Sz. Panie i 
Panów kierowników szkół pow- 
szechnych o łaskawe zachęcenie 
dziatwy do przybycia w sobotę dn. 
4 grudnia o godz. 5 wiecz. na 
Wielką Zabawę Dziecinną „Dzieci 
dla Dzieci* do szkoły powszechnej 
Nr. 22 — Świt, Mała Pohulanka 
Nr. 8. W programie: „Baśń — Pio- 
truś Pan” z obrazami šwietlnemi. 
Gry i zabawy, Niespodziany Gość, 
Pantominy, Wielki Marsz Dzieci. 

Bilety dziecinne w cenie 25 
groszy, dorośli płacą 50 gr. Dzieci 
są proszone o przyniesienie kilku 
groszy pozatem na „Niespodzianki*. 

Początek zabawy punktualnie o 
godz. 5 wiecz. 
  

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohułance. Dzisiaj, we 

środę, Zespół Reduty rozpoczyna swą 
pracę w teatrze na Pohulance. Wysta- 
wiona będzie tragedja Juljusza Słowac= 
kiego „Mazepa”, z Juljuszem Osterwą 
jako odtwórcą tytułowej postaci. Poazą- 
tek o godz. 8-ej wiecz, 

Bilety do przedednia każdego przed- 
stawienia sprzedaje biuro „Orbis*, Mic- 
kiewicza 11, od 10 do 4.30 popoł, w nie- 
dziele i święta od 10 doi2. Tamże rów- 
nież można nabywać abonamenty na 
dziesięć premier, których cena wynosi 
dziewięciokrotną cenę poszczególnego 
biletu. 

W dniu przedstawienia bilety sprze- 
daje kasa Reduty. 

    

„ czowa 

— Uroczyste otwarcie sezonu ope- 
rowego grupy Śpiewnej Zespołu Redu- 
ty na Pohulance. Po powrocie z objaz- 
du po Kresach Wschodnich w poniedzia- 
łek dn. 8 grudnia r. b. w teatrze Wielkim 
na Pohulance grupa śpiewna Zespołu Re- 
duty pod kierownictwem prof. Adama 
Ludwiga wykona „Halkę* operę narodo- 
wą Stanisława Moniuszki w pierwszej 
koncepcji scenicznej. Nowe dekoracje 
według projektu art. mal. F. Krassow- 
skiego. Celem uświetnienia przedstawienia 
wzmocnicno chóry i orkiestrę. 

Ceny miejsc zwykłe operowe od 30 
gr. do 3 zł. 

We śtodę dn. 8 grudnia o godz. 4-ej 
popoł. będzie wykonana „Halka” @а 
młodzieży po cenach zniżonych od 20 
gr. do 2 zł. 

— Teatr Polski (sała „Lutnia“). 
Występy Ludwika Solskiego. Dziś z 
udziałem mistrza Solskiego przedstawie- 
nie dla inteligencji pracującej, na którem 
ukaże się „Skąpiec”—Moliera. Ceny zna- 
cznie zniżono. 

— Jutrzeįsza premiera. Jutro uka- 
że się,Złote Runo'—Stanistawa Przyby- 
szewskiego, sztuka która autorowi przy” 
niosła najwięcej wawrzynu i rozgłosu. 
Nad wystawieniem tej sztuki czuwają za- 
równo autor jak i świetny reżyser i in- 
scenizator Ludwik Solski, który na prem- 
jerze kreować będzie rolę Rembowskiego. 

W sobotę raz jeszcze ukaże się sztu- 
ka „Dla szczęścia”, w tym samym dniu 
o godz. 4 m. 30 popoł. ukażą się „Sa- 
fanduły”, które Teatr Polski przeznacza 
dla młodzieży szkolnej. Ceny od 20 gr. 

— „Polityka i miłość”. Zespół Te- 
atru Polskiego prowadzony świetną ręką 
Ludwika Solskiego, przystąpił do prób z 
sensacyjnej i aktualnej sztuki Rączkow- 
skiego „Polityka i miłość”, W tej świe- 
tnej nowości Ludwik Solski kreuje rolę 
agitatora chłopskiego Janasa. Premjerę 
wyznaczono na poniedziałek. 

— Stanisław Przybyszewski w Wil- 
nie. Genjalny pisarz na prośby przed- 
stawicieli społeczeństwa wileńskiego po- 
zostaje w Wilnie do czwartku, aby przed 
premjerą swej sztuki „Złote Runo" wy- 
głosić przemówienie, oraz poprowadzić 
wspólnie z Ludwikiem Solskim próby z 
„Złotego Runa", informując szczegółowo 
artystów © genezie swej sztuki i posta- 
ciach dramatu. 

— 2-gi Wieczór kameralny, z cyklu 
Wieczorów kameralnych Konserwatorjum 
Wileńskiego, odbędzie się w sobotę, dn. 
4 grudnia, o godz. 7 i pół w. w sali gim- 
nazjum im. Lelewela (ul. Mickiewicza 
38), i będzie poświęcony muzyce roman- 
tycznej. W programie znajdą się takie 
utwory, jak: kwartet fortepianowy Schu- 
manna, sonata skrzypcowa Brahmsa, 
pieśni Schuberta, Schumana i in. Udział 
biorą prof. prof. E. Ryłło-Kaduszkiewi- 

(fortepjan),) W. Ledóchowska 
(skrzypce), K. Święcicka (śpiew), F. 
Tchorz (wiolonczela), M. Salnicki (al- 
tówka), Z. Dąbrowska (akompanjament). 
Słowo wstępne: prof. M. Józefowicz. Bi- 
lety zawczasu nabywać można w kance” 
larji Konserwatorjum (pl. Orzeszkowej 
3) od g.4—7 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Katastrofa kolejowa koło Olkie- 
nik. Wczoraj pociąg osobowy idący z 
Warszawy do Wilna niedaleko. Olkienik 
w przejeździe wpadł na przejeżdżającą 
furmankę, zabijając na miejscu mężczy- 
znę i kobietę i ciężko raniąc 6-cio le- 
tniego chłopca. Ranny został po nałoże- 
niu mu opatrunków tymże pociągiem 
przewieziony do Wilna. Z powodu kata- 
strofy, pociąg który przychodzi do Wilna 
18,40, przybył o godzinie 19,10. 

Nadmienić należy, iż zawdzięczając 
łylko nadzwyczajnej przytomności umy- 
słu maszynisty pociąg nie uległ wyko- 
lejeniu. (4) 

— Usiłowanie samobójstwa. Tubi- 
lewicz Michalina, lat 21, zam. Lwowska 
13 w zamiarze samobójczym napiła się 
esencji octowej. Desperatkę przewieziono 
do szpitala św. Jakóba w stanie niegro- 
źnym. Przyczyna targnięcia się na życie— 
zły stan materjalny. 

Nr. 278 (726) 

— Nagłowska Magdalena, zam. we 
wsi Rowiańce, usiłowała w ogrodzie Ber- 
nardyńskim pozbawić się życia przez wy- 
picie esencji octowej. Desperatkę odwie- 
ziono do szpitala żydowskiego w stanie 
niegroźnym. Przyczyna targnięcie się na 
życie narazie nieustalona. 

— Podrzutek.Dozorczyni domu Nr. 8, 
przy ul. św. Michalskiej, Pikonis Marja, 
znalazła w bramie tegoż domu 1 miesię- 
czne niemowlę płci żeńskiej, które skie- 
rowano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzież. Gierszanowiczowi Lej- 
bie, zam. przy ul. Wielkiej Nr. 19, skra- 
dziono z mieszkania futro wartości 900 
zł. Poszkodowany podejrzewa, iż krajjy 
dzieży dokonała jakaś nieznana kobietAjjjy 
która zgłaszała się do niego z propozy- 
cją wróżenia. 

— Pożary. W więzieniu na Antoko- 
lu, wskutek wadliwego urządzenia pieca 
w jednej z cel zapaliła się podłoga. Po- 
żar został stłumiony w zarodku przcz 
Straż Ogniową. Straty nieznzczne. 

— W skutek nadmiernego napalenia 
w piecu zapaliła się budka dozorcy skła- 
du drzewa przy ul. Ponarskiej 38, stano- 
wiąca wżasność Gewena Henocha zam. 
tamże. Zawezwana straż ogniowa w cią- 
gu pół godziny pożar stłumiła. Oprócz 
spalonej budki innych strat niema, War- 
pa: spalonego budynku narazie niewia 
loma. 

Na prowincji. 

— Napad na aspiranta policji. Na 
ul. w Mołodecznie dokonano napadu na 
zastępcę komendanta powiatowego asp. 
Truskowskiego, zadając mu uderzenia 
«Ка w głowę, skutkiem czego aspirant 
ruskowski stracił przytomność. 
„Sprawcow napadu zatrzymano za 

wyjątkiem jednego, za którym zarządzo- 
no obławę. 

— Śmierć pod kołami pociągu. Dn. 
27 b, m. o godz. li m. 10, na przejeździe 
kolejowym około folw. Bernatyszki gm. 
Smołwieńskiej, pow, Brasław, pociąg po- 
śpieszny Nr. 1/07 najechał na wóz, zabi- 
jając na miejscu jadące nim Śidorowi- 
czównę Bronisławę, lat 19, zam. w zaść. 
Zengiszki oraz Bejnarówną Annę lat 13, 
zam. w zaść, Grygańce. Również został 
zabity koń stanowiący własność Sidoro- 
wicza Dominika, zam. w zaść. Zengiszki. 

„ = Żona zabija męża. W maj. Wiel- 
kie Szpaki gm. Jasieckiej, pow. Postaw- 
skiego został zabity właściciel tegoż ma- 
jątku Stankiewicz Ryszard przez żonę 
swoją. 

Szczegółów narazie brak. 
„ — Młodociana samobójczyni. W Wi- 

lejce usiłowała otruć się esencją octową 
Kuryłowicz Helena, lat 18, Przyczyna u- 
siłowania samobójstwa— nieporozumienie 
z rodzicami. 

— Rabunek. Czanoda Ignacy, zam. 
w Gródku, w lesie około wsi Szalygi 
gm. Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego, 
został napadnięty przez 3 osobników, 
którzy go zrzucjli z wozu, oraz zrabo- 
wali mu konia i wóz. 

Przeprowadzone dochodzenie ustali- 
ło, że jednym ze sprawców napadu był 
Sześciłowski Józef, ni-c wsi Szałygi, któ- 
ry przy konfrontacji został przez posz- 
kodowanego poznany. Pozostałych 
sprawców napadu nie ujawniono. Zrabo- 
wany koń powrócił do właściciela, zaś 
w lesie około wsi Szałygi znaleziono wóz. 

Sześciłowskiego z aktami skierowano 
do Sędziego Śledczego. 

Syn podpalaczem. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że stodołę: 
Huter Anny, zam. we wsi Kułakowo, gm. 
Mańkowickiej, spłonęła w dniu 21 b. m. 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem przez syna poszkodowanej. 
„. Straty wynoszą 150 zł. a nie 900, 
jak podano poprzednio. 
    

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapia. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7, 
2099 w W.Z.P. 43, 

  

© Lacki, Wielka 5. warez 
Naj- Sa się zgubio- 

ną książkę wojsko= 

Poszukiwany rewident 
posiadający wyższe wykształcenie ro!- 
nicze lub prawno-ekonomiczne, zna- 

buchalterji, Pierw- 
szeństwo mają kandydaci z praktyką 
instruktorsko-lustratorską w dziedzinie 

Wyłączna 
rónych materjałów 

  
1716 

  

„EMPIR“ 
UL. MICKIEWICZA Nr. 11, 

kołduny litewskie.   Bilardy godz. 2 zł. 

Nowootworzona Jadłodajnia 

Pod kierownictwem sił wybitnie fachowych. 

Wykwintne śniadania, obiady mięsne, obiady 
jarskie. Kolacje urzędowe 80 gr. Kolacje ś la 

carte 1.20. W każdy czwartek flaki i niedzielę 

Kuchnia zadowolni najwybredniejszych smakoszy. 

Bilardy 

mi WOJSKOWE ZUEZKŃOCZŁNIE 
Spółdzielnia z ogr. odp. w Warszawie 

ODDZIAŁ w WILNIE 
ulica Adama Mickiewicza 13 

poleca towary kolonjalno-spożywcze, woj- 
skowe i inne z pierwszych źródeł po ce- 

nach konkurencyjnych. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna dla wszystkich. 

  

D 

sy sklep naczyń 
kuchennych  „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, €- 

2253-2       
  

Piekarnia Wieliczko 
ul. Niemiecka, róg Trockiej 

poleca niniejszym na sposób FILIPOWA 
w każdej porze gorące, Świeże i smaczne 

kapustą, ryżem, z mięsem, 
rybą i konfiturami. Pierożki 

Spólników 
strumentów muzycznych, 

telef, 9—05. 

Wydawca:'(Tow. Wydaw. „Pogoń” sp, z OZr. ©dD. 

do prowadzenia re- 
stauracji, mleczarni, 

gospodarstwa przemysłowego, pracowni in- 
zakładu fotogra- 

ficznego — z kapitałem 1000 do 5000 złot. 
poszukujemy dla solidnych klijentów. 
Dom H/K. „ZACHĘTA*, Gdańska 6, 

maljowane oraz wszelkie 
wyroby dia gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-138 

ydają się obiady do- 
W moj < 3-ch dai 1 
zł. oraz kolacje. Produk- 

ta codziennie świeże. 
Wielka 15 róg zauł, Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 

2266—2 „Wilja*. 1693-b 

dywanów, chodników, 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 

Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

spółdzielczości lub inną praktykę w dzie- 
dzinie społeczno - gospodarczej: 
na piśmie składać w biurze Związku Re- 
wizyjnego Polskich Spółdzielni Rolni- 

) czych, Wilno, Jagiellońska 3. 

оее 

Oferty 

2255 

sprzedaż 
do obijania mebli 

portjer 

2 

Dom Handłowo-Przemysłowy | 

„Ś W I S ka 
Wilno, Wileńska Nr. 23, tel. 895 

| oleca artykuły spożywcze 
P dh y 2243 

GAD00GD100G>00G—0 

4 domy 
z placem, 100 sąžni kw., 
dające 600 dolarów zysku 
netto rocznie — sprzeda- 

my za bezcen. 
6 Dom H/K. „Zachęta* 

Gdańska 6, tel. 9-05. 
2264-1 

K-ADBIN" sza Pema „UPIJA sza firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska si 

  

  

CZASOPISMA 

CENY NISKIE,   
     55600558 

Don dorhodówy 
niedekretowy z wolnem 
mieszkaniem, z placem 
okoły 250 sąż. kw., gwa- 
rantowany zysk 1000 do- 
larów rocznie sprzeda- 

my tanio. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2265-1 

  

p źródło mater- 
jałów elektrotechnicz- 

nych Biuro „DZWON, 
Wilno, Wileńska 21, tele: 
fon 655. Urządzenie in- 
instalacji elektr. żyran- 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

Sp. z 0, 0, 

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i Introligatorskie szybko I dokładnie. 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KŚIĄŻKI | BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNB 

WYKONANIE DOKŁADNE |! SUMIENNE.   
skle gastronomiczno-mle0zny 

I". JEZIERSKI, 
ul. Wielka 47, obok 

hotelu „Palace“. 
Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holen- 
derskie, masło świeże, 
oraz sprzedaż kart do gry 

Ceny konkurencyjne. 
1 

  

B= - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

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

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

Hygjena.  1685-b 

  

Czy zapisałeś się na członka 

О: 

Drak, „Pax“, wi. św. Ignacego 5. Tal. $-98, 

РР 

» Lokal 

firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn. 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

pomo specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

8-1327 

j6 zakład opty- 
„dplyluł wozem 
czny, największy w_Wi- 
ieńszczyźnie, właśc. B-cia 
ORC Wilno, ulica 

Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. wydaje okulary po 
receptach Kasy Eos, 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych l. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. _ 1484-a 

składający się z 3 
GI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
pzwaa mieszkanie о- 
jecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m. 19. _2096-b 

po fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cure wypeł, pierwszorzęd= 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni BAY 

5 

  

  

Biuro elektro-techniczne 

D. Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 2258-b 

wydaną przez P. K. U. 
Wilno na imię Plaskow- 
skiego Stanisława. 2258 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes« 
nym zdrowym domu, e 
lektryczność, kanalizacja, 
piękny widok — spokoj: 
nemu lokatorowi wynaj: 
mę, obok kościoła Piotrź 
i Pawła: Antokolska 24A, 
m. 5 (uważać na numel 
mieszkania). 

00000006 
Ogłoszenia 

  

„jam Wied, 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 

warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

6606069060 

Popierajcie 

Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

Radskior adpowiedzialny Michal Szukiewiez 

  

ъ


