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"WA 

kari lieuski wypowiada Waldenaragowi wojnę. 
Wczoraj zapadśa w Rydze druz- 

gocąca rząd Waldemarasa rezolucja 

całej emigracji litewskiej, zmuszo- 

nej przed niebywałym w świecie 

kulturalnym terrorem uciekać z kra- 

ju i emigrować do państw ościen- 

nych, a między innemi i do Pol- 

ski—na tułaczkę. Mowa tu przede- 

wszystkiem 0 socjaldemokratach i 

ludowcach, tych głównych filarach 

ostatniego koalicyjnego rządu li- 

tewskiego, który pierwszy, od chwili 

odzyskania przez Litwę niepodle- 

głości, wszedł na tosy legalizmu i 

demokracji, wprowadzając u siebie 

wewnątrz praworządność, a na ze- 
Wymątrz starając się z ościennemi 

państwami nawiązać odpowiadające 

interesom Litwy stosunki. Wcho- 

dziła tu w grę również Polska, z 

jaką poprzedni rząd, w którym 
pozostający obecnie na wygnaniu 

ludowcy i socjaldemokraci grali 

pierwsze skrzypce, wcześniej czy 

później, a w każdym razie do tego 

czasu już napewno — doszedłby 

do porozumienia. 
Mówimy, że zapadła rezolucja 

jest druzgocącą, gdyż druzgoce ona 

wszystkie te fundamenty, na któ- 

rych Waldemaras ugruntował cało- 
kształt swej niepoczytalnej polity- 

ki, a więc tak wewnętrznej, jak ze- 

wnętrznej. 
Uczestnicy zjazdu słusznie pod- 

nieśli, że rząd Wałdemarasa pro- 

wadzi Litwę do całkowitej izolacji. 

Zgadzamy się z tem najzupełniej. 

| —="Wnieślibyśmy.. tylko tutaj małą 
poprawkę, że.nie prowadzi, a do- 

prowadził. Bo rząd Waldemarasa, 

a siłą rzeczy i obecna Litwa, któ* 

ra musi ponosić konsekwencje je- 

go karkołomnej polityki wisi do- 
słownie w powietrzu, nie znajdu- 

jąc oparcia ani w swem społeczeń- 

stwie, które w 90, a może nawet 
w 95 proc. jest doń wrogo usto- 

sunkowane, ani w żadnem z 

państw ościennych nie wylącza- 
jąc i Niemiec, które doniedawna 

dp byly główną podporą rządów li- 

tewskich. Nie potrzebujemy oczy- 

wiście tu wspominać o Polsce, z 

którą rząd Waldemarasa pozostaje 

w stanie wojny, ośmieszając się 
tem wobec całego politycznego 

świata, reagującego ostatnio, na 

wszelkie w tym kierunku litewskie 

enuncjacje, już tylko poblažliwem 

wzruszaniem ramion. 

Polityce rządu Waldemarasa 

oderwanego zupełnie od rzeczywi- 

stości i utrzymującego się przy 
władzy tylko dzięki niebywałemu 

terrorowi uprawianemu przez wier- 

ne jeszcze wojsko i oddaną każ- 

demu rządowi policję, ale bez o- 
drobiny zaufania w społeczeństwie, 

kongres demokracji litewskiej w 

Rydze przeciwstawił w formie o- 

negdajszej rezolucji rzeczowy pro- 
gram, ujmujący we właściwy spo- 

sób całokształt stosunków litew- 

skich, pod którym w normalnych 

warunkach podpisałoby się . całe 

społeczeństwo litewskie. 
Między innemi padły tam nie- 

zupełnie nas zadawalniające, ale 

w każdym razie ważkie, jak na do- 

tychczasowe polsko-litewskie sto- 

" sunki słowa, odnoszące się do Pol- 
ski; mianowicie kongres demo- 
kracji litewskiej uważa, że stan 

wojny z Polską jest sztucznie pod- 

trzymywany przez reakcjonistyczne 

wiada się za uregulowaniem  spo- 

raych kwestyj i nawiązaniem z 

nią normalnych stosunków. 

W tym kierunku bez kwestjono- 

wania konieczności nawiązania z 

i szowinistyczne elementy i wypo- - 

Polską stosunków dyplomatycz- 
nych, gospodarczych i kulturalnych, 

ale z lekkim nawrotem do sprawy 

wileńskiej szła poprawka laudinin- 

ków. 
W każdym razie naogół «chwały 

kongresu są w stosunkach polsko- 

litewskich pewnym krokiem do po- 

stawienia ich na właściwej płasz= 

czyźnie—tradycji Wielkiej Litwy. 

Jakie jednak mają znaczenie 

uchwały ryskie? Ogromne. Kongres 

reprezentował całą demokrację li- 

tewską, a więc 90% ogółu ludności 

Litwy. Przez jego usta przemawiała 

więc cała Litwa. Wezwanie do wal- 

ki z rządem Waldemarasa sformu- 
łowane przez kongres jest równo- 

cześnie rzuceniem temu rządowi 

rękawicy przez cały demokratyczny 

naród litewski, Że tak jest, pokaże 
nam to najbliższy rozwój wypad= 

ków. lit, 
* * * 

Rezolucja uchwalona na kon- 
gresie emigracji politycznej litew- 
skiej w Rydze w dniu 6 listopada 
brzmi dosłownie jak następuje: 

„Zjazd uważa politykę zagranicz- 

ną obecnego nielegalnego rządu 

faszystowskiego naszego kraju za 

szkodliwą i niebezpieczną, ponie- 

waż prowadzi ona Litwę do calko- 

witej izolacji od demokracji całego 

świata, do wzmożenia wrogich sto- 

sunków wobec wszystkich państw 
sąsiedzkich, do wzmożenia walki 

narodowościowej wewnątrz kraja, 

do wywołania konfliktu na wscho- 
dzie Europy i w konsekwencji do 
utraty naszej niepodległości. 
-Zdaniem. zjazdu, Litwa powinna 

iść po drodze rozwoju  przyjaciel- 
skich stosunków ze wszystkiemi 
państwami, z któremi łączą ją 
wspólne interesy polityczne i eko- 
nomiczne, w szczególności Zaś z 
państwami bałtyckiemi — Łotwą i 
Estonją. ` 

W odniesieniu do Polski zjazd 
wypowiada się za nawiązaniem przez 
Litwę bezpośrednich dyplomatycz- 
nych stosunków i za natychmiasto- 
wem zlikwidowaniem sztucznie pod- 

trzymywanego przez reakcyjne i szo- 
winistyczne koła stanu wojny, za 
uregulowaniem w drodze pokojo- 
wej spornych spraw między obu 
państwami i za zaprowadzeniem 
między niemi normalnych stosun- 
ków politycznych. 

Już były rząd demokratyczny 
Litwy rozpoczął przyjacielskie sto- 
sunki polityczne z Rosją sowiecką. 
Wzmocnienie tych stosunków i 
rozwój współpracy z Rosją ma 
istotae znaczenie dla odrodzenia i 
wzrostu dobrobytu Republiki Li- 
tewskiej. 

Stałe uszczuplanie przez rząd 
Waldemarasa praw autonomicz- 
nych ckręgu Kłajpedy i godzenie 
w ambicję narodową ludności nie- 
mieckiej Kłajpedy wytwarza coraz 
większe nieporozumienie z rządem 
niemieckim i sprzyja wzrostowi 
nieprzyjaznych uczuć pod adresem 
Litwy ze strony narodu niemiec- 
kiego. 

Zjazd wypowiada się za umo- 
żliwieniem okręgowi Klajpedzkie- 
mu korzystania z jego praw auto- 
nomicznych i za lojalnem  trakto- 
waniem przez nasze państwo wszyst- 
kich . mniejszości narodowościo- 
wych na Litwie wogóle, za osta- 
tecznem zrównaniem praw wszyst- 
kich obywateli bez wprowadzania 
jakichkolwiek różnic między nimi, 
czy to ze względów narodowościo- 

*wych, czy też ze względów religij- 
nych. 

* A * 

Rezolucja, dotycząca wewnętrz- 
nych spraw Litwy, przyjęta przez 
kongres emigracji litewskiej w Ry- 
dze jednomyślnie, zaczyna się od 
stwierdzenia, iż rząd  Smetony, 
Waldemarasa i Pleczkajtisa jest 
nielegalny i doszedł do władzy 
drogą przewrotu. 

Rząd ten dostatecznie zlikwido- 
wał legalny i konstytucyjny ustrój 
Litwy, doprowadzając kraj do sta- 
nu wojny domowej. Wobec demo- 

kracji litewskiej stosuje on, bezli- 
tosny terror. Armja zamieniona zo: 
stała na narzędzie ucisku. Rząd 
faszystowski uniemożliwił działal - 
ność kulturalną. Rząd ten wstrzy- 
mał wykonanie reformy rolnej i 
przez swą politykę zamętu i gwał- 
tu uniemożliwił otrzymanie przez 
Litwę pożyczki zagranicznej, nie- 
zbędnej dla odrodzenia przemysłu 
i rolnictwa. Otrzymaniu pożyczki 
zagranicznej przedewszystkiem na, 
przeszkodzie stanęła awanturnicza 
polityka zagraniczna. Rząd niele- 
galny Smetony i Waldemarasa ce- 
lem utrzymania pozorów legalności 
swej władzy zamierza w drodze 
antykonstytucyjnej dokonać zmiany 
Konstytucji. : 

Z uwagi na powyższe Zjazd po- 
stanawia: 1) nie uznawać rządu 

Smetony, Waldemarasa i Pleczkaj- 
tisa za legalny i dążyć do jego o- 
balenia; 2) wezwać cały naród li- 

tewski do walki orężnej z tym rzą- 
dem w obronie legalnego ustroju 
demokratycznego. | 

O tej uchwale zjazd postanowił 

powiadomić przedstawicieli państw, 

prosząc równocześnie o zerwanie 

stosunków dyplomatycznych z rzą- 
dem faszystowskim. 

Ponadto postanowiono zwrócić 
się do międzynarodówki robotni- 
czej obrony praw człowieka i oby- 

wateia z prośbą o stworzenie spe- 
cjalnej komisji dla zbadania cięż- 
kiego położenia więźniów politycz- 
nych. 

Wszystkie te rezolucje uchwa- 
lono jednomyślnie. 

* z * 

Nieliczna grupa  laudininków 
zgłosiła poprawkę do rezolucji, u- 
chwalonej przez zjazd emigracji 
politycznej litewskiej w Rydze. Po- 
prawka ta została jednak odrzuco- 
na w głosowaniu. 

Brzmi ona jak następuje: 
Polityka zagraniczna Litwy po- 

winna być prowadzona w tym kie- 
runku, by ułożyły się zdrowe sto- 
sunki dyplomatyczne, ekonomiczne 
i inne ze wszystkiemi państwami, 
a w śzczególności z sąsiedniemi, w 
tej liczbie i z Polską. 

Wszystkie sporne kwestje z Pol- 
ską, w tej liczbie kwestja Wileń- 
szczyzny winny być rozstrzygnięte 
pras rząd legalny demokratycznej 
itwy. 
„Rigasche Rundschau“ w spra- 

wozdaniu zjazdu podaje uchwałę 
zjazdu wraz z poprawką laudinin- 
ków, stwierdzając, iż istotnej ró- 
żnicy między niemi niema | že je- 
dynie w toku dyskusji ujawniły się 
różnice. (ATE). 
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Ir. med. Wiera Giersz: Soware 
lekarz Kasy Chorych m. Wilna 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 6-go 
listopada 1927 roku w wieku lat 37. 

Eksportacja zwłok nastąpi 8 listopada 1927 r. o go= 
dzinie 1-ej z domu żałoby przy ul. Gdańskiej Nr. 

na cmentarz żydowski. 

larząd Kasy Chorych m. Wilna. 5720 
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twiążki zawodowe M. .R. popierają rząd błarszałka 
KRAKÓW, 7. Xi. (Pat). „Ilustrowany Kurjer Codzienny" dono- 

si z Katowic, iż kongres zarządów filjalnych i delegatów załogo- 
wych, Związku Górników, Zjednoczenia żawodowego Polskiego 
uchwalił rezolucją oświadczającą się za poparciem obecnego rządu 
oraz wojewody Grażyńskiego. Rezviucja stwierdza, że poczynania 
rządu na polu gospodarczem i społccznem osiągają coraz większe 
rezultaiy i ziuajdują powszechne uznanie w społeczeństwie. Ucnwa- 
Та ta ma—zdaniem dziennika—znaczenie dla stanowiska N. P. R. 
na Sląsku i w całem państwie. Dziennik zaznacza, źe Związek Gór- 
ników jest organizacją zawodową, która jest podstawą dla N. Р. R. 
Podobne stanowisko mają zająć inne związki zawodowe N. P. R. z 
siedzibą swych centrali w Poznaniu a w szczególności Związek Ro- 
botników Rolnych pozostający pod wodzą posła Leśniewskiego. Na- 
leży się wobec tego spodziewać przejścia całego N. P. R. do obozu 
popierającego rząd. 

Obrady Rady Nacz. P. P. S. 
(Telefonem od własnego korespoadenia z Warszawy). 
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Przez eały dzień wczorajszy trwa- 
ły obrady Rady Naczeinej P. P. S. 
Dyskusja miała chwilami charakter 
bardzo burzliwy. W szczególności za- 
znaczyło się to w momentach dotyczą- 
cych sytuacji politycznej w stosunku 
do rządu Marszaisa Piłsudskiego, jak 
równięż w sprawie mia. Moraczew- 
skiego. 

Jak wiadomo min. Moraczewski 
nadesłał na Radę obszerny elaborat, 
w którym broni słuszności swego Sta- 
nowiska, jako socjalisty i równocześnie 
członka obecnego rządu. Min. Mora- 

na czele, która domaga się rewizji 
Wyroku, wydanego na min. Moraczew- 
skiego, opowiadając się za złagodze- 
nien; stosunku opozycyjnego do rządu, 

') z posłem Zarębą, ządająca zaostrze- 
nia dotychczasowej taktyki opozycyj- 
nej do rządu i 3) t. zw. kompromiso- 
ce której wyrazicielem był pos. Bar- 
iCki. 

W godzinach wieczorowych socja- 
liści wydali komunikat, w którym Rada 
Naczelna stwierdza jednomyślnie ko- 
nieczność dotychczasowego stanowiska 
opozycyjnego wobec rządu, uznaje ko- 

czewski żąda rewi'ji wyroku sądu par- 
tyjnego i przywrócenia go we wszyst- 
kich prawach członka P. P. S., której 
był jedsym z założycieli. 

Podczas obrad zarysowały się wy- 
raźnie trzy grupy, a mianowicie: 1) z 
posłem Jawtrowskim i Malinowskim 

wo „Kultura“ do P. Prozydenta i Marszałka Piłondskiego. 
Na niedzielnem walnem zebraniu delegatów towarzystwa „Kultura“, 

złożono na ręce p. wojewody wileńskiego Raczkiewicza następujące te- 
legramy do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z prośbą o ich wysłanie. 

„Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego == 

Warszawa. Zjazd delegatów kilkutysięcy obywateli województwa wileń- 

skiego, zrzeszonych w Towarzystwie „Kultura“, które sobie rozwój sił 

moralnych i materjalnych mieszkańców wschodniej połaci Rzeczypospo+ 

litej za cel postawiło, przesyła Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej wy- 

razy hołdu i zapewnienia, że twardo stać będzie przy Konstytucji, która 

wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość a pracy poszanowanie 

należne, prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpiecza”. 

„Pan Marszałek Józef Piłsudski— Warszawa, 
Zjazd delegatów Towarzystwa „Kultura* pomny, że za Twych rzą- 

dów warunki dla pracy i rozwoju Towarzystwo znalazło, w imieniu kil- 

kutysięcy przez siebie reprezentowanych obywateli województwa wileń- 

skiego, co ziemię sochą i pługlem orzą, składa hołd Tobie, Wielkiemu 

Synowi ziemi naszej, którą na czele braci naszych od wrogiego najazdu 

uwolniłeś, której drogę do rozwoju, kultury rodzimej i zespolenia z pol- 

ską Rzeczpospolitą demokratyczną otworzyłeś". 

nieczność polityki pokojowej na zasa- 
dzie protokółu genewskiego. Wreszcie 
w myśl komunikatu Rada Naczelna 
przyjęła do zatwerdzającej wiado- 
mości sprawozdanie C. K.W. o sytuacji 
politycznej. 

Z ROSJI SOWIECKIEJ. 
Przysposobienie wojskowe Polski w oświetleniu prasy 

sowieckiej. A 
W ostatnim numerze miń- 

ska „Zwiezda” zamieszcza obszerny 
artykuł poświęcony organizacjom 
przysposobienia wojskowego na te= 
renie Polski. 

Autor artykułu przytacza szcze- 
gółowe dane statystyczne dotyczą- 
ce tych organizacyj. 

Według „Zwiezdy* liczba człon= 
ków poszczególnych organizacyj 
przedstawia się następująco: 

Związek Strzelecki—300.000 czł., 
Sokół—60.000, Organizacje Har- 
cerskie—80 000, Związek Hallerczy- 
ków—20.000, Zw. Dowborczyków— 
15.000, Org. Powstańców Górno- 
śląskich—30.000, Zw. Ofic. i Podof. 

Rezerwy—50.000 i Żw. Osadników 
—30.000. 

Według danych statystycznych 
posiadanych przez redakcję „Zwie- 
zdy* ogólna ilość członków Orga- 
nizacyj Przysp. Wojsk. na terenie 
Polski wynosi 585.000. 

Zaznaczyć tu należy, iż staty= | 
styka ta jest nieścisła, gdyż nie | 
wchodzą tu hufce szkolne Przysp. | 
Wojsk., liczące 320.000 czł., Zwią- | 
zek Powstańców i Wojak. woj. po- | 
morskiego, liczący 60.000 czł., Zw. | 
Legjonistów—30.000 czł., oraz Or- | 
ganizacje przysposobienia wojsk. 
Związków Młodzieży Wiejsk. i Stow. | 
Młodzieży Polskiej. "AW 

Lot sow. aerostatu. 

MOSKWA, 7.X1. (Kor. własna). 
Jeden z Sow. aerostatów, które 
przyjmowały udział w zawodach 
balonów wolnych, urządzonych 

przez Moskiewski Oseawijachim | 
przeleciał 1350 kilometrów docie- 
rając do morza Kaspijskiego, 

Adm. Tirpitz usprawiedliwia Niemcy. 
STOKHOLM, 7.XI. (Pat). Admirał Tirpitz zaproszony przez Sto: 8 

warzyszenie Szwedzko-Niemieckie do wygłoszenia odczytu, oświadczył 
przedstawicielom prasy, że położenie gospodarcze Niemiec jest bardzo | 
niepewnę. Przeciętna klasa funkcjonarjuszy jest skazana prawie na nę- 
dzę. Admirał dodał, że Niemcy mają dosyć troszczenia się o powrót | 
Hohenzollernów i troszczą się obecnie o siebie samych. Tirpitz zapew- - 
niał o braku winy Niemiec w wywołaniu wojny i w sposób gwałtowny | 
zrzucił odpowiedzialność na Anglję. Wojna podmorska była — zdaniem | 
Tirpitza — konieczna i uzasadniona, gdyż nie pociągnęła za sobą ta- | 
kich ofiar w ludziach jak jeden dzień walki lądowej. Tirpitz ujawnił 
ironiczny sceptycyzm w stosunku do Ligi Narodów i zarzucał francu- | 
zom, że zawsze atakowali Niemców w chwili, kiedy uważali ich zasłab- | 
szych. Nakoniec admirał zaznaczył, że nie dojdzie nigdy do porozumie- | 
nia francusko-niemieckiego. i 
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| „ Posiedzenie Kura- 
torjum Radjostacji 

Wileńskiej. 
Dnia 3 b. m. odbyło się w Wi- 

i- leńskim Urzędzie Wojewódzkim 
nauguracyjne posiedzenie Kurator= 
jum Radjostacji Nadawczej w Wil- 
nie. Instytucja ta, jak wiadomo, 
sprawować będzie protektorat i 

" funkcje doradcze w zakresie pro- 
gramów radjowych, stanowiąc za- 
razem łącznik między społeczeń- 
stwem wiłeńskiem. W skład Knra- 
torjum wchodzą p. p.: wojewoda 
wileński Władysław Raczkiewicz, 
rektor Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego prof. Stanisław Pigoń, kurator 
Okręgu Szkolnego dr. Antoni Ry- 
niewicz, dyr. Wil. Konserwatorjum 
Muzycznego Adam Wyleżyński, dyr. 
„Reduty* Juliusz Osterwa, prezes 

" Dyr. Poczt i Telegr. inż. Mieczysław 
Ciemnołoński, prezydent miasta 

- Wilna Józef Folejewski, prezes Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wil. Czesław 

_ Jankowski, naczelnik Wydziału Wo- 
jewódzkiego Stefan Kirtiklis, kon- 
serwator zabytków Jerzy Remer, 

"raz dyr. naczelny Polskiego Ra- 

djo w Warszawie Zygmunt Cha- 
—_ miec. Prócz członków Kuratorjum 

obecni byli: dyr. Radjostacji Wileń- 
"skiej p. Roman Pikiel i kier. pro- 
gramowy Radjostacji Wil. p. Wi- 
told Hulewicz. 

Zebranie otworzył przewodni- 
czący Kuratorjum p, wojewoda Ra- 
czkiewicz. Następnie p. dyr. Cha« 
miec w dłuższem przemówieniu 
wyłuszczył zasady organizacji pro- 

"gramów radjowych, na które skła- 
dają się: dział muzyczny, dział od- 
czytowy, dział audycji (t. zw. rad- 

i  jofonizacja), dział komunikatów i 

2 
jk 

> 

_ rozmaitości. W kierownictwie pro- 
gramowem współpracować będą w 
charakterze doradców: w dziedzinie 
odczytowej przedst. grona profesor- 
skiego U. S. B., oraz w dziale muzy- 
cznym sekretarz Tow. Filharmoni- 
cznego dr. Tadeusz Szeligowski. 

__ Specjalna uwaga poświęcona będzie 

- 

działom: rolnictwa, spraw gospo- 
darczych, oświaty, higjeny, oraz 
programów dla dzieci. Programy 
Wileńskiej Radjostacji składać się 
będą z traasmisyj innych stacyj pol- 
skich oraz z koncertów i odczytów 
wykonywanych na miejscu. 

. Zebrani przeprowadzili dyskusję 
na temat stopnia popularności wi- 
leńskich audycyj. Ze względu na 
małą w tej chwili ilość słuchaczy 

_ (w samem Wilnie w tej chwili za- 
rejestrowanych jest niespełna 700 

_ odbiorników) poziom programu za- 
_ stosowany będzie do poziomu tych 

słuchaczy, w miarę wzrostu abo- 
nentów, charakter programów 
zmieniać się będzie, zależnie od 
rodzaju przybywających odbiorców. 

W dalszym ciągu zebrania p. 
dyr. Chamieęc i p. W. Huiewicz u- 
dzielali wyjaśnień na zapytania ze- 
branych. W szczególności ustalono 
ważność wszystkich zagadnień „re- 
jonalnych* czyli propagujących 
pecyficzną kulturę wileńską z jej 

tradycjami i obecnym charakterem. 
Otwarcie Radjostacji Wileńskiej na- 
stąpi w niedzielę, dnia 4-go grud- 
nia r. b. 

Programy Wileńskiej Radjostacji 
obejmować będą oprócz audycyj 
własnych i transmitowanych z in- 
nych polskich stacyj — specjalne 
transmisje zagranicznych koncer- 
tów z Wiednia, Berlina i Pragi 

Z REDUTY. 
_„Okno*, sztuka w 3 akt. Andrzeja 

; Rybickiego. 

Z osobliwą czujnością wysłu- 
chałem był sztuki p. Rybickiego na 
premjerze i nazejutrz na drugiem 
zkolei przedstawieniu, zanim z czy- 
stem sumieniem mogłem zdecydo- 
wać się na podzielenie się z czy- 
telnikami wrażeniem wyniesionem 
z tego wieczoru teatralnego, Dwa 
względy taką czujność nakazywały: 
nieznane w Świecie literackim na- 
zwisko autora, a co za tem idzie— 
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/ brak jakiejkolwiek apercepcji tego, 
к | co się zobaczy i usłyszy, brak— 

podświadomych choćby—ujemnych 
czy dodatnich uprzedzeń o jego 

_ twórczości, oraz to, że już po kil- 
', kunastu taktach aktu pierwszego 
" wyczuć można było inność treści 

rozpoczętej, jakkolwiek to nazwie- 
my: świeżością czy nowością po- 

- mysłu. 
._ Właściwie sprawa wszystkich u- 
tworów poezji jest jedna: miłość, 

" jak jedna jest sprawa życia ludz- 
kiego. Tragedja Sofoklesa, Szek- 
spira czy najgłupsza farsa współ- 
czesna przez tę wspólność sprawy 

| są do siebie podobne, a różnią się 
tylko tem, że pierwsza odsłania 
tajemnicę jej praw — druga t. zn. 
farsa chwyta nikłe odpryski, о4- 
padki życia, zmielonego na żarnach 
miłości. Jeden autor wyraża tę 
sprawę — dajmy na to: w formie 
trójkąta małżeńskiego w przeświad- 
czeniu, że jest to forma najpow- 
szechniejsza, inny—w nieznacznym 
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Odwołanie posła angielskiego Max 
Mullera. 

„ LONDYN. 7. XII. (Pat). Agencja Reutera dowiaduje się, iż poseł 
Wielkiej Brytanji w Warszawie Max Muller będzie odwołany, a na miej: 

sce jego ma być mianowany sir William Erskine dotychczasowy poseł 
angielski w Sofji. 

Wyniki wyborów w Płocku. 

PŁOCK, 7.X1. (Pat). W dniu wczorajszym odbyły sie wybory do 

rady miejskiej w Płocku. Ogólna ilość uprawnionych do głosowania wy- 

nosiła 15,574. Głosowało 11,318. Unieważniono 474 głosy w czem 401 
złożonych na unieważnioną listę komunistyczną Nr. 3. Poszczególne li- 

sty nzyskały: Nr. 1 (Obywat. przedmieścia Radziwia) — 893 gł. — 2 

mandaty, Nr. 2 (PPS) 3,018 — 8 mand. Nr. 4 (Bund) 862 — 2 mand. 
Nr. 5 (Poalej-Sjon, lewica) 286 — O mand. Nr. 6 (Poalej-Sjon, prawi- 

a) 

cy) 809 

123 — 2 mand. Nr. 7 (NPR, lewica) 466 — 1 mand. Nr. 8 (Kom. 

Wyb. Chrześć, Rzemieśln. Kupców) 783 — 2 mand. Nr. 10 (Partia Pra- 
— 2 maud. Nr. 11 (Miedzypari. Żyd. Kom. Wyb.) 987 — 2 

mand. Nr. 12 (Mieszcz. Kom. Wyb. ZLN) 1,990 gł. — 5 mand. 

Wybory odbyły się w zupełnym spokoju. 

Ku czci zamordowanego atamana 
Petlury. 

KRAKOW. 7. XI. (Pat). Wczoraj w godzinech przedpołudniowych 
kolonja ukraińska w Krakowie urządziła żałobną uroczystość ku czci 

zamordowanego atamana Szymona Petlury. 

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej 
we Lwowie. 

LWÓW. 7. XI. (Pat). Przy szczelnie zapełnionej sali po ё 

odbyła 2 Uk uroczysta akademja z okazji połączenia dy Miejskiej, 

posiedzeń Ra- 

towarz. akademic. „Kuźnica* z akademickiem kołem Zw. Naprawy Rze- 

czypospolitej w jeden wspólny Związek Polskiej Młodzieży Demokra- 

tycznej wyższych uczelni Lwowa. 

Osiadł na Helu statek motorowy. 
GDAŃSK. 7. XI. (Pat.) W pobliżu Jastarni na półwyspie Helu szwedzki sta- 

i i zasi jącej zy ieliźnie. Załoga z 
tek motorowy Thyra osiadł w czasie trwającej tam burzy na mieliźnie POSA: Z 

wielkim ARÓRdEf Zostali uratowana. Statek prawdopodobnie zostanie stracony. Ła 

ska 2 stafki*celem uratowania ładunku. 
aĄ statku składał się z beczek benzyny. Na miejsce katastrofy wysłano z Gdań- 

Agitacja komunistyczna na Litwie. 
ak nam donoszą z pogranicza, w szeregu miejscowości pogranicznych P> 

stronię litewskiej zostały rozrzucone w znaczniejszych ilościach odezwy komuni 

W 

nach, Butrymańcach i Małatach. 
Aresztowano około 50 osób, 

sj nawcłujące do obalenia faszystows 
związku z tem władze litewskie. p. 

wań w Lejpunach, Dungach, Olicie, Sumie! 

kiego rządu Waldemarasa. 
rzeprowadziły szereg rewizyj i areszto- 

fiszkach, Szyrwintach, Żoślach, Burszta- 

Mimo usilnej agitacji komunistycznej i licznych demonstracyj władze litew - 

skie naogół zdołały opanować sytuację, 
Obecnie w miejscowościach przygranicznych panuje całkowity spokój. 

Z centrum Litwy narazie brak jakichkolwiek informacyj. 

Nieudana demonstracja komunistyczna w Wilnie. 
W związku z przypadającą w dniu 6b. m. rocznicą rewolucji październikowej” 

przejwczoraj po raz już drugi u zbiegu ulic W. Pohulanki i Piłsudskiego, komuniści 

wileńscy usiłowali urządzić demonstrację. 
W kilku miejscach demonstranci rozpoczęli przemawi:ć do tłumu. Tu tom 

wzniesiono czerwone sztandary. 

Stopniowo zebrał się większy tłum ciekawych. Inicjatorzy demonstracji nawo- 

ływali do uformowania pochodu, w tym jednakże momencie przybył znaczniejszy 
oddział policji, który demonstrantów rozzpsdił, 8 

W godzinach wieczornycn w kilku punktach miasta 
monstrować, wszędzie jednak bezskutecznie, gdyż pochody 
wogródzkiej policja niezwłocznie rozgoniła. 

usiłowali komuniści de- 
przy u'. Portowej i No- 

Jednocześnie, jk się dowiadujemy, policja aresztowała ! osobę. 3 osoby Z0- 

stały zatrzymane i po wylegitymowaniu zwolnione. 

W całem województwie wileńskiem panował 
całkowity spokój. 

Jak się informujemy w dniu dziesięciolecia rewolucji październikowej na te- 

renie woj. wileńskiego panował całkowity spokój, sy: 8 ы 

Jedynie na terenie pow. postawskiego, policja skonfiskowaia czerwony sztai- 

dar zawieszony przez nieznanych sprawców na słupie telegraficzn? m. 

  

Czeskiej. Umowa z odnośnymi 
broadcastingami została już podpie 
szua przez Polskie Radjo. Dzięki 
temu wileński właściciel odbiornika 
detektorowego będzie z łatwością 
słyszał wymienione koncerty za- 
graniczne. 

Na tem p. wojewoda zamknął 
posiedzenie Kuratorium Radjostacji. 

napozór incydencie dusz wyraża jej 
isiotę, istotę, dla której indywidu- 
alność dusz i układ ich wzajemny 
—trójkątny czy kwadratowy — jest 
rzeczą obojętną i przypadkową. 

To, co autor wypowiada w „O- 
knie”, ukazując fragment z życia 
czterech osób dramatu, mogłoby 
być wypowiedziane tak samo in- 
nym zupełnie fragmentem innych 
zgoła osób. Prawda, którą demon- 
struje ad oculos na wziętym z ży- 
cia czy stworzonym w wyobraźni 
(mniejsza o to) przykładzie może 
być poparta tysiącem innych, róż= 
nych od tego przykładów, bo nie 
one są dowodem wartości jej — i 
sit venia werbo — prawdziwości. 
„Okno* niejest sylogizmem, zktó- 
rego wyprowadza się wniosek: mo- 
rał; morał jest tu na początku w 
duszy twórcy — to wiara w pewne 
wartości, która pragnie się wypo- 
wiedzieć i wypowiada za pomocą 
treści dzieła. I ta wiara jest tak 
silna, iż słuchacz dramatu przy- 
świadcza jej jakgdyby ponad for- 
mą dzieła, która może mu się wy- 
dać w niektórych fragmentach nie- 
zrozumiała, w innych niewłaściwa. 

Tak też jest w Sztuce p. Rybi- 
ckiego. Nurt żarliwej wiary z siią 
płynie przez perypetje sztuki, wy- 
tryskając chwilami ponad nie w ta- 
kich przecudnych objawieniach, jak 
namiętna skargą Łucji, stęsknio- 
nej do dziecka, którego nie mai 
nigdy mieć nie będzie, jak jej 
pokorna modlitwa pod oknem, jak. 
spowiedź Antyma przed łajdakiem 
Robertem. W tych momentach da- 
sza poety przemawia bezpośrednio 
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mocą własnego rozżagwionego u- 
czucia. Potem następują w sztuce 
okresy, gdy bezpośredmiość ta za- 
słania się formą. Autor zaczyna 
mówić figurami symbolicznemi, 
zakrada się tu iateliektualizm, łącz 
ność z widzem słabnie, zjawia się 
konieczność takiego czy innego 
rozumienia ukazujących się rzeczy, 
rozumienia zamiast odczuwania. | 
w tych miejscach „OQkno” staje się 
trudne, enigmatyczne, jak wszelka 
Z: wymagająca interpre- 
tacji. 

Symbole zaś wtedy wymagają 
komentarzy, gdy nie posiadają 
własnego życia. Symbol musi czemś 
być niezależnie od tego co ozna- 
cza. Dla przykładu wskażę symbo- 
likę ewangieliczną, np. Wieczerzę 
Pańską. Symbolika „Okna* jest 
umocnieniem pewnych zjawisk re- 
alnych, odbywających się w poko- 
ju adwokata Orwita, sama zaś nie 
posiada bytu realnego, a przez 10 
potrzebny jest wysiłek mózgu dla 
powiązania postaci ze strychu z 
postaciami w pokoju obocznym. 
Upersonifikowane zostały myśli i 
stany emocjonalne tych ostatnich, 
a działalność ich nie ma odpo- 
wiednika w działalności symbolów. 
Innemi słowy, wyobrażałbym 30- 
bie, że akcja dramatis personae % 
pokoju winnaby toczyć się równo= 
legle (a to nie znaczy równocześ- 
nie) z akcją czterech symbolicz- 
nych figur na strychu, które w 
sztuce p. Rybickiego wykonywują 
jakieś ruchy, ale nic nie czynią 
celowego. Wskutek iego dzieje się 

do duszy słuchacza i obezwładnia ją 
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"TEATR POLSKI „LUTNIA“. 
„Fura słomy" kom. w 3-ch aktach Zygmunta Kaweckiego. 

Wskutek niefortunnego zaiste po- 
mysłu, by dwie premjery odbyły się 
w piątek, recenzje otrzyma publicz- 
ność mocno spóźnione, gdyż prze- 
ważnie część prasy pobiegła na Po- 
hulankę. : 

W Lutni natomiast, dawano no- 
wošč warszawską. Nowość?... Nie 
koniecznie, nie oddzisiaj przerażać 
musi każdego brak inwencji i ja- 
kich bądź nowych pierwiastków w 
twórczości scenicznej, zwłaszcza 
warszawskiego wyrobu. Ubóstwo 

i i tematu, obracanie się 
ciągłe, do znużenia, w atmosfe- 
rze brudnego, powojennego salo- 
nu, mającego cechy kabaretu ze- 
wnętrznie, a domu schadzek du- 
chowo. Ciągle to samo tło, wciąż 
te same rozwodzące się mężatki, 
lowelasy cyniczne do obrzydzenia, 
panny, które nie mnie są, wdowy 
i rozwódki rozpasane do ostatnich 
granic i pokost pogodnego cyniz- 
mu, najgorszego gatunku, bo ta- 
kiego a I'eau de rose, milutkiego, 
na codzienne potrzeby, bez zgrzy- 
tu i przykrości. 

Na tej podstawie budują sobie 
przy stoliku kawiarnianym bywalcy 
zabawowych lokalów stolicy, swo- 
je sztuki. Posłuchają rozmów ota- 
czających ludzi, zamienią stotysię- 
cy konceptów z przyjaciółmi i ich 
przyjaciółkami, zmiełą taką oto 
„furę słomy” i naładują całą na 
seenę któregoś teatru. Tytuł wart 
sztuki. Sztuka warta publiczności i 

tego światka, który ją stworzył. 
Ależ na Boga, pokażcież nam coś 
innego! Nie chodzi o jakieś nudne 
sztuczydło łzawopatrjotyczne, 0 
straszliwe dramacisko,  szarpiące 
nerwy przez cały wieczór, ale o 
wzięcie tematów do komedji z in- 
nego środowiska, z innej sfery, 
miejsca i w innej kombinacji osób. 
Czyż dlatego, że takie sieczki ze 
słomy tak łatwo pisać, nie wysila- 
ią się autorzy warszawscy ma mic 
innego? 

Nalamentowawszy tak nad upa- 
dającą i upodloną twórczością ro- 
dzimą, wypada wyznać, iż ta cała 
Fura, gdy się słucha błyskotliwych 
rac dowcipów i widzi na scenie 
szalony ruch, lataninę i gwar, jest 
bardzo zabawna, że jest dobrze 
zbudowaną farsą, (nie komedją, o 
mie, za. pozwoleniem!) i że nie 
można się nie Śmiać. Potem o- 
garnia niesmak i przykre wrażenie, 
że jednak pewien procent ludzi w 
Warszawie ito bynajmniej nie w 
święcie kokot i sutenerów, tak ży- 
je, myśli i czuje. Ale że człek się 
zawsze uśmieje gdy koncept, choć- 
by paskudny, jest zabawny, więc 
Śmiać się musi i na tej nowej e- 
dycji poprzedniej sztuki Kaweckie- 
go. Bo to jest drugi tom Pocze- 
kalni pierwszej klasy, a pani Wi- 
guleńka jak dwie krople wody do 
pani Ruth podobna. Typ takiej 
rozbestwionej, zadawalniającej każ- 
dy kaprys kobiety, widzieliśmy już, 
i tę gromadę mężczyzn i kobiet, 
miotających się koło niej w pija- 
no-charlestonowem tempie. 

Treść, krótko mówiąc .prosta: 
Wiguleńka z Krynicy przywozi do 
domu „iarzeczonego" i prosi mę- 
ża, by jej pomógł rozwód przepro- 
wadzić. Na początek wyrzuca go z 
mieszkania, ale zato wolno obu: 
przeszłemu i przyszłemu, stołować 

   

maczenia gestów Pazia zakonnika 
w uczynkach i słowach postaci re- 
alnych: Łucji, Antyma i niezawsze 
może te rzeczy powiązać w umy- 
śle. Sądzę, że powinao być od- 
wrotnie. 

P. Rybicki podszedł do miło- 
Ści, a aawet wszedł w nią swym 
utworem z taką szczerością, z taką 
wiarą w jej moc radosną, że każdą 
próbą wysubtelnienia artystycznego 
zaszkodził swemu dziełu. Na dro- 
dze ku gloryfikacji metafizycznej 
racji istnienia budować trzebaby 
kryształowemi złomami — jasno, 
prosto, szeroko. Kilkanaście takich 
brył postawił autor w swej sztuce, 
była 0 kilku mowa wyżej jako o 
wytryskach nurtu wiary. I to jest 
jego własnością, jego odrębnością. 
Te wszystkić zaś nawarstwienia 
intelektualne, zaciemniające  ja- 
sność ideologii sztuki, są produk- 
tem t. zw. kultury literackiej i na 
nich właśnie można ukazać wiele 
zależności i wpływów. Nie będę 
zajmował się analizą ich, pragnę 
jeszcze opowiedzieć wątek ideowy 
„Okna“ tak, jak mi się on zary- 
sował, być może niezupełnie zgod- 
nie z intencją autora. 

Bolesna tęsknota Łucji za 
dzieckiem jest sprawą między nią 
a Bogiem. Cierpienia jej, które 
tęsknota ta rodzi niktby nie zoba- 
czył, gdyż w tej małej cząstce duszy, 
zwróconej ku ludziom* jest Łucja 
szczęśliwa. Wystarczyłoby jej obco- 
wanie z dziećmi cudzemi, aby nawet 
tamto cierpienie jako tako osło- 
dzić. Nad ból jej potężniejsza jest 

tak, że publiczność szuka wytłu- 

się u niej. Wszystko obmyśla z 
energią i rozbrajającą pogodą, każ- 
da rzecz jest tak prosta gdy jej 
nie obciążać przestarzałemi formuł- 
kami?!. Wprawdzie przyszły mąż 
Wiguleńki ma żonę i dwoje dzieci, 
ona ma jedno, ale wszystko się 
zrobi. Mąż, bywalec, nie protestu- 
je, przyjaciółki skrzeczą, przyjacie- 
le domu umizgają się i intrygują, 
żona narzeczonego Wiguleńki 
przybywa robić piekło, aż nadcho- 
dzi taki "moment, że i mężowie 
przychodzą do głosu i wszystko się 
dobrze kończy. Są pyszne kon- 
cepty, są wysoce komiczne Sytu- 
acje, np. porządkowanie mieszkania 
po orgji w l akcie. Sama orgja 
jest dość obrzydliwa, ale by nie 
przerazić publiczności, dodajmy, że 
to najbardziej nieprzyzwoita scena 
z całej sztuki, gorszej niema. Ci4” 
gle się dzieje coś nowego, akcja 
jdzie żywo, autor zna scenę i umie 
pisać dla znanej sobie publiczki. 
W Lutni osiągnęli należyte tempo. 
Szło wszystko z werwą szaloną. P. 
Makarczykówna miała widać od- 
powiednią rolę i grała ją z nata- 
ralnością, z przerażającą prawdą, 
pp. Jasińska, Larowska, Sniadec- 
ka ruszały się i piszczały odpo- 
wiednio, wszystkie panie miały 
śliczne tualety, p. Frenklówna była 
cokolwiek za elegancka na żonę 

Opacką, ale dała dobry typ herod- 
baby ze zdrowym rozsądkiem. 

P. Dąbrowski, jako literat-tu- 
rysta, wybornie postawił swą ko- 
miczną figurę nieszczęśnika zlapa- 
nego na rozstajnych drogach przez 
kobiecy kaprys, p. Wyrwicz, jako 
radca ministerjainy i p. Opolski w 
roli lowelasa, rywalizowali w sprę- 
żystości i konceptach przy uwo- 
dzeniu kobiet, a „kuplet* o tym 
trzecim, który teraz staje się tym 
czwartym, jest wyborny. Publicz- 
ności było pełniusieńko, dekora- 
cje Świeże, eleganckie, śmiechu 
dużo. Ostatecznie higjeniczniej jest 
pękać ze Śmiechu, niż dygotać z 
przerażenia, kto więc niema dość 
silnych nerwów na program Redu- 
ty, niech się idzie „cynicznie“ 
uśmiać w Lutni. 

( Hro. 
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Migawki wileńskie. 

Improwizacja filmowa przy 
„czarnej“. 

Stara jak Świat zasada: cel uświęca 
środki, znalazła w ubiegły czwartek prak- 

tyczne zastosowanie w cukierni t. zw. 
„Czerwouego Sztrala* przed objektywem 

aparatu filmcwego. 

A było to tak... 
Niedawno powołany do życia Zwią- 

zek Pracy Społecznej Kobiet zainicjował 
„Czarcą Kawę" z danciagiem, na rzecz 
sierotek ze schroniska im. Marszałka J. 
Piłsudskiego na Antokolu. 

Inicjatorki długo debatowały nad u- 

rozmsiceniem owej „Czarnej Kawy”, li- 
cząc SiĘ z tem, że dancing... w ścisłem 
kółku przestał być dla mitosicrnych pan, 
no i panów także—atrakcją. 

Zgodzono się jednomyślnie, że na- 
leży szukać... nowej atrakcji. 

Ale jakiej? 

Ktoś z boku obseiwujący te debaty, 
wpadł na pomysi. 

— Drogie Panie, mam! — wrzasnął, 

nie prosząc przedtem 0 głos. 

   
miłość i wiara w dobroć Boga, 
poddanie się Jego wyrokowi. Ale 
Oto ludzie uznali, że jest inaczej, 
Że Łucja z nadmiaru tęsknoty za 
dzieckiem może dostać obłędu. 
Więc mąż postanawia ją ratować, 
najpierw Się modlił, później stra- 
cił wiarę i uroiwszy sobie, że świa- 
tem rządzą tylko nieświadome siły, 
postanawia własną Świadomością 
skierować je w upatrzone łożysko, 
odwrócić od żony. Gra komedję 
przed nią, udając tyrana i rozpust- 
nika, aby go Łucja znienawidziła 
w przeświądczeniu, że to uczucie 
nienawiści sparaliżuje w jej duszy 
lnne uczucie, zagrażające obłędem. 
Wyrafinowany jego plan pokrzyżo- 
wany jednak zostaje przez czynniki 
nieprzewidziane (Robert i Paweł 
Graba) jego błazeństwo właśnie, 
usymbolizowane w kostjumie ar- 
lekina, bezpośrednio doprowadza 
Łucję do obłędu na tle tęsknoty 
za dzieckiem. Kostjum  arlekina, 
zwinięty w kształt figurki dziecię- 
cej ubiera Łucja w czepek i ko- 
szulkę... (wspaniała to scena, dzię- 
ki właśnie owej podwójnej symbo* 
lice, o której pisałem wyżej). Wte- 
dy dopiero Bóg, obróciwszy w ni- 
wecz marne zamysły ludzkie, daje 
znak Swej łaski tem stuknięciem 
gałązki w okno, o co tyle razy 
modliła się Łucja myśląc może, że 

iej bezdzieiność jest oznaką nielase 
ki Boga dla niej — i wtedy nie- 
szczęśliwa kobieta odzyskuje zmy- 
sły, a z niemi jeszcze coś więcej: 
radość życia, płynącą z nadludzkiej 
wiary w miłosierdzie Opatrzności. 

Ten prosty w gruncie rzeczy, a. 
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—= Co? 
— Reklamę! Pardon—atrakcję! I to 

taką atrakcję, która zarazem będzie ol- 
brzymią reklamą dla samego przedsię- 
wzięcia. 

— Jest jeden jednakże warunek. 
— Jaki? 
— Otóż zgóry muszą się panie wyz- 

być wyłączności miana organizatorek—i 
część zasługi przelać na pewnych panów. 

— Ależ cudownie—zgadzamy się! 
— „Czarną kawę" sfilmujemy. 
— Dalszy ciąg obrad nad organiza- 

cją „czarnej kawy** potoczył się już przy 
udziałe dyrektorów T-wa „Światfilm* R. 
Kawalca i A. Rzewuskiego, którzy zao- 
fiarowali swe usługi. 

— Postanowiono wyraźnie: „Czarna 

kawa”—będzie „nakręcona”. 
— „Światek wileński" w ten sposób 

napewno dopisze i cel będzie napewno 

osiągnięty. 
Do realizacji tego projektu pozosta- 

wał zaledwie jeden dzień. Zaalarmowano 
prasę—i równocześnie zaczęto „przera- 
biać'' wnętrze cukierni na miniaturowy 
Hollywood.. Drzemnicy, bądź też stale 
mielący językami plotki, stali bywalcy 
„Czerwonego“ — kiwali z przerażeniem 
głowami,—nad którymi jakby na komen- 
dę wyrastały setki nowych lamp elek- 
trycznych—niekiedy wielkości bani. 

Smętne stoliki — ożywiły chryzante- 
my i inne cudowności oranżerji p. Mo- 
czulaka. 

Gdzieś tam „na górce" za plecami 
orkiestry postawiona nawet parawan... 
dla przyszłych jednonocnych gwiazd, ktć- 
re miały tam zapłonąć ku chwale mto- 
dziutkiego filmu wileńskiego. 

— A jakie stąd ploteczki wylatały 
od Sztrala na miasto?—to już lepiej 
przemilczeć. 

Plotkai to a priori traktująca o rze- | 
czy czy wypadku mającym zaistnieć jest 
zwłaszcza u nas na gruncie wileńskirk 
antytezę reklamy. 

Poczciwi i bogobojni wileńczucy 
boją się poprostu tego... co stać się 
może. 

Tak też i było. 

W czasie „czarnej kawy*—dancingu 
i filmowania, ktoś z gości znający, jako 
tutejszy nawskroś stosuneczki i stosun- 
ki wileńskie... zwrócił nie pozbawioną 
1acji Uwagę, że parawan „na górce” — 

odstraszył w pierwszym rzędzie same 

organizatorki całej imprezy. 
Wyobraźcie sobie państwo, że z 

licznego grona organizatorek na sali 
zjawiło się tylko kilka... włączając w to 
czcigodną „właścicielkę lokalu panię 

Sztralową. 
Zabawa jednak była i to wcale, wca- 

le przyzwoita. Od 30 tysięcy świec 
(elektrycznych), i ziejących / różnobar- 
wnem światłem jupiterów stało się go- 
rąco, nikiej na równiku lub na „koń- 
cówkach* w Chorej Kasie; od kwiatów 
„moczulakowskich“—wonnie... až duszno 
jak w ogrodach Apollina, od muzyki i 
jazzbandu—hucznie... jak-w Moleir' Rou- 
ge paryskim i t. d. i t. @. 

Cel... został w kaźdym bądź razie 
osiągnięty. 

Kilkaset złotych zasili ubogie schro= 
nisko sierotek po naszych bohaterach. 

Więcej, więcej—podobnych imprez. 
Proszę przyjąć w kcńcu—czcigodn 

czytelnicy, do wiadomości, że za parawa- 
nem „na górce" filmowała się dodatko- 

wo prawieże wyłącznie prasa. 
Wiadomo... tej nikt gruntownie nie 

obgada i nie prze;ada i nie zastraszy. 
Wierzmy jednak, żeiw Wilnie z 

czasem narodzą się gwiazdy filmowe" 
T-wo „Światfilm”, które w tym kie-. 

runku zaprzysięgło skierować swą-_pro-- 

dukcję, uprosiło zgóry kilku redaktorów 

wileńskich na ojców chrzestnych. 
Winszujemy! Ale... 

  
Sir. 

  

otwierający metafizyczne perspek- 
tywy wątek ideowy, jest poza wszel- 
kiemi wpływami literackiemi, jest 
tworem duszy młodej i czującej. 
"On to nadaie inne brzmienie sło- 
wom Łucji Antymona, Roberta i 
Pawła Graby. Bez tego religijnego . 
czystego prześwietlenia, mielibyśmy 
jeszcze jeden spóźniony produkt 
przybyszewszczyzny, jeszcze jeden 
warjant problematu dwóch płci 
etcetera. Ze sceny przemówił jed- 
nak poeta z mistycznem źródłem 
w duszy. Nie dobrał sobie jeszcze 
odpowiedniego wyrazu. Natchnienie 
jego jest jak motyw cudownej pię- 
kności, szukający wcielenia w in- 
strument, który naturą swą wygra 
go w całości. To pewne, że jakie- 
gokolwiek narzędzia muzycznego 
spróbuje wyda ono głos inny, czy- 
strzy niż w rękach pospolitych. Ta- 
ki głos wydała właśnie ta pierwsza 
na scenie sztuka p. Andrzeja Ry- 
bickiego. Oby znalazł formę, która 
będzie w zupełnej harmonji z Io- 
tem jego myśli. . 

Zespół „Reduty* pracę włożoną 
w inscenizację „Okna* ofiarował 
wo: zgrupowanym dookoła. 
„źródeł Mocy*. Nie przystoi mi 
jako jednemu z odbiorców tego 
wzruszającego daru bawić się mie- 
rzeniem jego wartości. To mi tyl- 
ko wolno powiedzieć, że przyjmu- 
jemy go z takąż samą radością, z 
jaką oglądaliśmy tę pracę na sce: 
nie „Reduty*. ; 

Tadeusz Łopalewski. 
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_ Życie gospodarcze. 
Zjazd rzemieślniczy w Wilnie. 

W dn. 6 b. m. odbył się w Wil- 
nie w sali „Sokola“ liczny zjazd 
rzemieślniczy, zwołany przez Wi- 
leński Związek Cechów. 

Przedmiotem obrad zjazdu były 
sprawy, związane z wejściem w 
życie z dn. 15 grudnia r. b. de- 
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
o nowem prawie przemysłowem. 

Na zjeździe oprócz członków 
byli obecni p. wojewoda W. Racz- 
kiewicz, Jego Ekscelencja ks. bisk. 
Michałkiewicz, prezydent m. Wilna 
p. Folejewski, prezes Wileńskiej 
Izby Skarbowej p. Malecki oraz 
wielu innych gości. 

Po otwarciu zjazdu przez p. K. 
Gorzuchowskiego, prezesa Wileń- 
skiego Związku Cechów, na prze- 
wodniczącego powołano p. J. Rud- 
nickiego, prezesa С. Т. К. ‚ 

Po wyborach prezydjum na- 
stąviło powitanie zjazdu. Pierwszy 
powitał zjazd p. wojewoda W. Racz- 
kiewicz, podkreślając znaczenie ob- 
rad zjazdu, jako etapu w sprawie 
udoskonalenia organizacyj rzemie- 
ślniczych na podstawie nowych 
przepisów prawnych, wydanych w 
niepodległej Polsce. 

W dalszym ciągu witali zjazd, 
życząc mu owocnej pracy, w imie- 
niu Jego Ekscelencji arcyb. Jałbrzy- 
kowskiego, Jego Ekscelencja biskup 
Michalkiewicz, w imieniu miasta 
p. prezydent Folejewski, od władz 

4 szkolnych wizytator p. Łukasze- 
Wicz, w imieniu inspektora okrę- 

wego pracy p. Wielhorski, w 
"imieniu Związku Młodzieży Pol- 
skiej p. Rusiecki. W końcu zaś po- 
witał zjazd w sposób wybitnie po- 
lityczny p. Kownacki w imieniu 
Związku Ludowo - Narodowego. 

Po zakończeniu powitań zjazd 
jednomyślnie uchwalił wysłanie de- 
pesz do p.Prezydeata Rzeczypospo- 
litej, do p. prezesą Rady Ministrów 
Marszałka Piłsudskiego i do p. mi- 

nistra Przemysłu i Handlu. 
Referat na temat „Nowa ustawa 

przemysłowa" wygłosił zgodnie z 
porządkiem obrad p. poseł J. Ru- 
dnicki. 

Referent stwierdził znaczenie no” 
wej ustawy przemysłowej, jako 
„reformy rzemieślniczej, « która bę” 
dzie polegała na tem, że cała brać 
rzemieślnicza zostanie zjednoczona 
pod jednem prawodawstwem". 

W dalszym ciągu p. Rudnicki 
omówił zadania jakie stawia przed 
warstwą rzemieślników nowe pra- 
wo przemysłowe. Do tych ządań 
należy. reorganizacja cechów na 
podstawie nowych przepisów, wy- 
bory przedstawicieli do izb rze- 
mieślniczych i izb gospodarczych. 
Mówiąc o potrzebie należytej orga- 
nizacji rzemieślników polskich w 
przyszłym samorządzie gospodar- 
czym referent zaznaczył, iż sprawa 
ta ze względu na rolę samorządu 
gospodarczego miała nietylko za- 
wodowe, lecz i państwowe zna- 

czenie. х 
Sprawę wyborów do izby rze- 

mieślniczej zreferował delegat C. T. 
R. p. Piekarski, Izby rzemieślnicze 
mają być reprezentacją całokształ- 

Ми interesów rzemieślniczych, mó- 
A wi referent. Dla woj. wileńskiego 

taka reprezentacja zostanie utwo= 
rzona w Wilnie. Izba ta będzie 
składała się z 60 członków. Po 
zaznajomieniu obecnych z warun*. 
kami czynnego i biernego pr. wy- 
borczego do izb rzemieślniczych, 
p. Piekarski zajął się omówieniem 
akcji wyborczej, którą powinno 
przeprowadzić rzemiosło polskie 
celem opanowania izb rzemieślni- 
czych. Jako sposób do tego refe- 
rent podkreślił konieczność jak- 
najmniejszej liczby list wyborczych. 
Zdaniem p. Piekarskiego winna 
być tylko jedna lista i to niepar- 

Niedzielna egzekucja egzani: 
nat)jna, 

Od kilku dni umieszczano w 
gazetach komunikaty i rozlepiano 
na murach ogłoszenia zapowiada” 
jące niewidzianą dotąd sensację, 
mianowicie pokaz egzaminów uni- 
wersyteckich na placu ratuszowym, 
to też pomimo nienadzwyczajnej 
pogody, dosyć liczne rzesze pu- 
bliczności zebrały się koło dzie- 
dzińca Piotra Skargi, skąd © godz. 
12 miał wyruszyć ponury pochód. 
Nawet godzinne opóźnienie nie 
wpłynęło na zebranych, których 
zjawiło się coraz więcej. 

Koło godz. 1-ej wyjechało z 
bramy uniwersyteckiej czterech kon- 
nych heroldów, grając wspaniałą 
pobudkę, za nimi szło czterech do- 
boszów z werblem. Tragiczna uro- 

„czystość się rozpoczynała. 

Ruszyły więc wozy, z odpo- 
wiedniemi dla każdego egzaminu 
narzędziami tortur: gilotyną dla 
egzaminu dyplomowego, strasznem 

   

tyjna, ale ściśle zawodowa rze- 
miosła polskiego. 

Ostatni b. wyczerpujący referat 
na temat „Nowa ustawa przemys- 
łowa a dokształcenie zawodowe 
młodzieży rzemieślniczej „wygłosił 
p. inż. S. Kubiłus radny miasta 
Wilna. 

W wyniku obrad zjazd powziął 
szereg uchwał. Między  innemi 
zjazd, uznając potrzeby jednolitej 
akcji wyborczej, wezwał ogół rze” 
mieślników chrześcijan do jedności 
i solidarności. 

W sprawie wyborów zjazd po- 
wołał do życia Komitet Wykonaw- 
czy, który (złożony z 25 osób) ma 
ustalić jedyną listę kandydatów na 
członków do izby rzemieślniczej z 
uwzględnieniem reprezentacji zawo- 
dowej i terytorjalnej. 

Pozatem w sprawie ordynacji 
wyborczej zjazd uchwalił zwrócić 
się do Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu z prośbą o stworzenie ko- 
misyj wyborczych w poszczegól- 
nych gminach oraz wprowadzenie 
dwustopniowych wyborów. 

Ogólnie obrady zjazdu miały spo- 
kojny ściśle rzeczowy charakter. Jako 
objaw niewątpliwie dodatni i słusz- 
ny należy podnieść wyraźne poi- 
kreślenie przez zjazd swego stano- 
wiska apartyjnego przy przyszłych 
wyborach do izb rzemieślaiczych. 

Na tem tle objawem niewątpli- 
wie sprzecznym z ogólną atmosfe- 
rą zjazdu była akcja, którą rozwi- 
jali tam przedstawiciele Związku 
Ludowo Narodowego, Panowie ci 
gwałtownie usiłowali wmówić ze- 
branym, iż jedynie Związek Ludo- 
мо - Маго4сму broni interesów 
kupców irzemieślników chrześcijan. 
Na zjeździe dało się zauważyć, że 
endecja wileńska rozpoczęła już 
swoją akcję przedwyborczą. 

Jesteśmy jednak przekonani, że 
ogromna większość rzemieślników 
chrześcijan potrafi zachować się 
opornie wobec propagandy Związku 
Ludowo - Narodowego. Każdy bo- 
wiem, kto dba o gospodarczą przy- 
Szłość naszego kraju, musi pamię- 
tać, że Związek Ludowo - Narodo- 
wy nie jest organizacją zdolną 
do pozytywnej twórczej pracy. 
Dowodem jaskrawym tego twier- 
dzenia jest fakt, iż dopiero wów- 
czes, gdy Marszałek Piłsudski usu- 
nął od władzy elementy zbliżone 
do Związku Ludowo - Narodowego, 
dopiero wówczas, zaczęła zarysowy- 
wać się stała poprawa naszej sy- 
tuacji gospodarczej, 

    

Giełda Wileńska w dniu 
1, XI. r. b. 

żąd. płac, franz. 
Rubla złote. 4,7612 4,15 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zi. 100 — — 60,50 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. — — 157,00 

Giełda Warszawska w dniu 
7. XI. b. r. 

Waluty: 
Dolary ‚ 8,88 8,86 

Czeki: 

sprzedaż kupno 
Belgja 124.26 123,95 
Lonayn 43,41,5 43,31 

Nowy-Jork 8,90 8,88 
Paryż 35,00,5 . 34,92 
Praga 26,41,5 26,35 
Szwajcarja 171,89 171,45 
Włochy 48,72 48,60 

Papiery procentowe: 
Dolarówka | 62,75—62,90 
Požyczka kolejowa 102.75 
5/0 poż. konwers, 64,00 
5% konwers. kolej. 61,50—62,00 
8% listy zastawne Banku 

„Gosp. Krajowego 92,00—93,00 
Obligacje B. G. K. 92,00—93,00 
Oblig, Banku Komun. 92,00 
Listy Banku Rołnego 93,00 
4/20 ziemskie 60,75 
8%0 warszawskie 82,75—83,23 

kołem dla prawa, kleszczami dla 
humanistyki. Ogólne zadowolenie 
wzbudziła potworna Herod-Baba, 
służąca, jako tortura dla słuchaczy 
teologji oraz symboliczne przyrzą- 
dy lekarskie: piła i olbrzymia słu- 
chawka. Wydział Przyrodniczy wiózł 
nawet „prawie żywego” zwierza w 
klatce, a Sztuki Piękne bezkonku- 
rencyjny, z sześcianów zbudowany, 
pomnik Mickiewicza. Szkoda, że 
to dzieło sztuki tak zniszczono, 
zaczepiwszy kilkakrotnie o druty. 

Na wozach asystenci—kaci. Ich 
czerwone ubiory i złowrogo bły- 
skające okulary wprost przerażały. 
Nasza wileńska publiczność, nie 
umiejąc ocenić grozy sytuacji —śmie- 
pi £ To nic zabawnego—to egza- 
min 

Grupa skazańców ze związane- 
mi rękami, otoczona tłumem stra- 
ży rektorskiej wyglądała naprawdę 
nieszczęśliwie. Bo też wszelkie usi- 
łowania, zmierzające do odzyska 
mia swobody, kończyły się na ni- 
czem. Nawet autobus. stojący, jak 
na urągowisko z otwartemi drzwicz- 
kami, wpoprzek ulicy, nie przyj- 
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Wiešci z kraju. 
— SMORGONIE. Dziwne prak- 

tyki magistratu smorgońskiego. 
P. Adam Przelaskowski, burmistrz 
m. Smorgoń podczas ostatnich wy- 
borów do Rady Miejskiej nieudol- 
nie ujeżdżał konika komitetu „Bez- 
partyjnego". Pomimo szeregu za- 
przeczefi poczynionych przez p. 
Przelaskowskiego, że do stronnictwa 
Narodowej Dernckracji nie należy 
„Dzienniczek Wiłeński* skwapliwie 
jął się jego obrony i tłumaczy na 
swój sposób zdolność, zapobiegli- 
wość i pracowitość nieudolnego 
i nienadającego się do obecnych 
zadań samorządowych wybranego 
rozmaitemi kombinecjami na god- 
ność sternika zaniedbanych przez 
siebie prac miejskich p. P. 

Obesny rząd, który przez en- 
decję—stronnictwo p. Przelaskow- 
skiego, na każdym kroku jest 
zwalczany udziela pożyczek na od- 
budowę zniszczonym przez działa- 
nia wojenne miastom. Z tego ty- 
tułu przed paru dniami otrzymał 
zarząd miasta Smorgoń kwotę 
18600 zł. do rozdziału między naj- 
bardziej potrzebującą ludność. Tu 
działalność p. burmistrza na terenie 
miejskim przejawia się w sposób 
jermnu właściwy. W swoim czasie p. 
Przelaskowski wydał polecenie 
technikowi miejskiemu, aby ten 
sporządził plany budowlane i ko- 
sztorysy dla każdego ubiegającego 
się O pożyczkę nie zważając na 
to, że niektórzy potrzebne plany 
bądź to już posiadali bądź też mo- 
gliby sporządzić je własnemi siłami. 

Aczkolwiek technik w danym 
wypadku nie mógł podzielić zdania 
p. burmistrza, wydane mu na pi- 
śmie zarządzenie musiało być pod 
groźbą zwolnienia ze służby wyko- 
nane nawet bez wiedzy osób zain- 
teresowanych. 

Za pracę swą z łąski i woli p. 
burmistrza technik został upowa* 

* žniony do žądania od wszystkich 
otrzymujących pożyczkę po 15 zł. 
tuż w Magistracie w chwili wypłaty 
takowej. 

Nic też dziwnego, że fakt ten 
wywołał narzekanie ludności jak 
również .naraził  funkcjonarjusza 
Magistratu na niezbyt pochlebne 

trazesy. 
W też sposób pojmowaną go- 

spodarką p. Przelaskowski chce 
przy pomocy Żydów uszczęśliwić 
swą osobę większość protestującej 
przęciw wyborom zarządu miasta 
ludności, . я 

Mieszkańcy m. Smorgoń żywią 
jednak nadzieję, że wkrótce po- 
zbędą się narzuconej im opieki p. 
Przelaskowskiego, a wybory za- 
rządu miasta nie będą przez wła- 
dze zatwierdzone. 

Bezwzględny. 

— Uwadze p. starosty bra- 
sławskiego. Otrzymujemy z Leon- 
pola, pow. brasławskiego list na- 
szego czytelnika Puchalskiego, u- 
skarżającego się na niesprawiedli« 
wy wymiar kary, zastosowany 
względem niego przez tamt. staro-- 
stwo, który zamieszczamy poniżej. 

„Dnia 11-V r.b. wilk porwał mi 
owcę. Byłem więc zmuszony wy- 
puścić psy z uwięzi, aby wytropić 
zwierza i uratować owcę. 

Gdy wracałem do domu z PSa- 
mi, przechodzący mimo funkcjo - 
narjusze P.P. spisali na mnie pro- 
tokół iza nietrzymanie psów na 
uwięzi, a starostwo ukarało mnie 
grzywną w wysokości 25 złotych j 
to bez należytego wyświetlenia 
sprawy i bez badania moich świąd- 
ków. Wilki więc niszczą mój do- 
bytek, a gdy ja go ratuję — wła- 
dza karze mnie grzywną. 

Uważam, że to mija się z do- 
brze pojętą sprawiedliwoścją 1 @а- 
tego chcę dopomnieć sję g swoje 
prawo przez prasę”. 

giczna była chwila, gdy biedni 
straceficy zatrzymali się pod bal 
konem „Ogniska* i zawołali chó- 
rem (zresztą bardzo niewyraźnie): 

„Pomóżcie nam, giniemy, 
Niczego nie umiemy!* 

a zgrupowany na balkonie zarząd 
„Br. Pom.* odpowiedział, również 
chórem: 

„Niech się dzieje wola Boża 
Zarząd nic wam nie pomože“! 

Tu, popychani przez pozbawionych 
serca żołdaków, poszli delikwenci 
dalej. 

W końcu, poprzedzany przez 
woźnego ze złotem berłem (przy- 
pomsinał on zlekka kapucyna), kro- 
czył senat akademicki. Czerwony 
rektor (z tektury) i różnokolorowi 
profesorowie-dziekani (też z tektu- 
ry), niesieni na długich żerdziach . 
przez ubranych w togi i birety 
(albo nowoczesne kapelusze) о- 
sobników. 

Pochód przeszedł przez ulice: 
Ś-to-Jańską, Dominikańską, Wileń- 
ską, Mickiewicza, Zamkową i Wiel- 
ką do Ratusza. Wszędzie błoto, na 

  

mował zbiegów. Najbardziej tra- które 
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Dziś: Gotfryda B. W, 
Wtorek | Jutro: Teodora M. 

8 Wschód słońca—g. 6 m. 42 
listopada] Zachód ® & 15 т. 59       

— Dyžury aptek w dn. 8. XI. b. J. 
Augustowskiego—Mickiewicza 10. 
Jurkowskiego—Wileńska 8. 
Rodowicza— Ostrobramska 4. 
Ajzensztadta—Zawalna 41. 

Stale dyżurują apteki: 

Zajączkowskiego—Witoldowa 22, 
Paka—Antokol 54. 
Szantyra—Legjonowa 24, 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Inst;tutu Meteo- 
rologicznego U. S. B. z dnia 8. XI. b.r. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 749. 
Temperatura średniaj-9 C. Opad wiatr 
przeważający południowy. Przelotny o- 
pad. Minimum na dobę-|-6%0 maximum 
--11. Tendencja barometryczna spadek 
ciś nienia. 

OSOBISTE. 

— Powrót p. komisarza rządu. Ba- 
wiący obecnie w Warszawie komissrz 
rządu na m. Wilno p. Strzemiński po- 
wraca do Wilna we środę 9 b. m. i z 
dniem tym obejmie urzędowanie. (s) 

> BE ISKA. 

— Słuszny wniosek. Magistrat m. 
Wilna powziął zamiar wystąpić ną naj- 

bliższem posiedzeniu Rady Miejskiej z 
wnioskiem bezwzględnego  zabronienia 
mieszkańcom utrzymywania świń w śród- 
mieściu. Wniosek swój Magistrat moty- 
wuje względami higjenicznemi. (s) 

agistrat zatrudnia bezrobo- 
tnych. W przeciągu ubiegłego tygodnia 
Magistrat m. Wilna zatrudnił 15 nowych 
robotników na robotach kanalizacyjnych. 

— Inspekcja jatek mięsnych. Špe- 
cjalnie wybrana komisja przeprowadziła 
ostatnio inspekcję jatek mięsnych. W 
wyniku tej inspekcji polecono niektórym 
właścicielom straganów przeprowadzić 
dokładny remont i poczynienie szeregu 
poprawek. Pomimo wypełnienia polece- 
nia przez właścicieli straganów, władze 
administracyjne zarządziły zamknięcie 
straganów, w których stwierdzone zostały 
pewne braki. Wobac powyższego straga- 
niarze z jatek mięsnych wybrali delega- 
cję, która interwenjowała w Komisarjacie 
Rządu w sprawie cofnięcia wzmiankowa- 
nego zarządzenia. ) (5) 

— W sprawie zim'nie:ia piekarū, 
W związku z zarządzeniem natychmia- 
stowego zamknięcia piekarń, którychiloka- 
le nie odpowiadają istniejącym przepisom 
higjeniczaym—wybrana została specjalna 
delegacja z pośród piekarzy, która otrzy- 
mała instrukcję interwenjowania u władz 
centralnych w sprawie iprolongaty ter- 
minu zamknięcia piekarń, (s) 

UROCZY STA. 
„ Wieczór w „Reducie* ku uczczeniu 

połączenia organizacyj b. wojskowych. 
Dzień odzyskania niepodległości Polski, 
przypadający jak wiadomo na 11 listo- 
pada, obchodzony będzie uroczyście na 
całem terytorjum Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, jako dzień święta narodowego. W 
Wilnie obchód ten nabierze w tym roku 
charakteru specjalnie podniostego ze 
względu na to, że w tymże dniu odbę- 
dzie się uroczysty akt połączenia orga- 
nizacyj b. wojskowych, o czem wspomi- 
naliśmy w notatce umieszczonej w nu- 
merze niedzielnym naszego czasopisma 
pod tytułem „Uroczystość połączenia 
organizacyj b. wojskowych". 

Wieczorem w gmachu teatru „Redu- 

ta" uroczysty wieczór, na który złożą 
się przemówienia okolicznościowe, śpiew 

chóralny i deklamacje. Dołożone będą 
wszelkie starania, by wieczorowi temu 
skupionemu w okresie czasu możliwie 
ograniczonym, nadać jednocześnie cha- 
rakter jaknajwięcej wzniosły i uroczysty 
powa ime 

Czytaj książkę polską, 

  

Z_POLICJI. 

„— Kasyno dla oficerów policji. Sta- 
raniem Wojewódzkiej Komendy Policji 
w najbliższym czasie otwarte zostanie 
pizy ul, Gaona kasyno dla oficerów po- 
licyjnych. (s) 

— Wychowanie fizyczne wśród funk- 
cjonarjuszy P.P. Onegdaj w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji odbyło stę zebranie 
oficerów policyjnych, na którem oma- 
wiano sprawę wychowania fizycznego 
wśród funkcjonarjuszy Policji Państwo- 
wej. Wychowanie to spoczywać będzie 
w rękach świeźo zatwierdzonego policyj- 
nego Klubu Sportowego. Zaznaczyć na- 
leży, iż Klub ten posiada b. wielu ruty- 
nowanych instruktorów, którzy ukończyli 
specjalny kurs wychowania iizycznego.(s) 

SPRAWY KOBOTNiCZE. 
— Plenarne posiedzenie Zarządu 

Obw. Biura Funduszu Bezrobocią, We 
środę 9 b. m. odbędzie się plenarne po- 
siedzenie Zarządu Obwodowego Biura 
Funduszu Bezrobocia. Na posiedzeniu 
tem między innemi rozpatr<one zostaną: 

1) sprawa przedłużenia na miesiąc 
grudzień państwowej akcji doraźnej dla 
bezrobotnych robotników fizycznych, za- 
mieszkałych na terenie m. Wilna, 

2) sprawa przedłużenia okresu za- 
siłkowego dla bezrobotnych pracowni- 
ków umysłowych do 17 tygodni, 

4) sprawozdanie Zarządu Obwodo- 
wego Biura Funduszu Bezrobocia za 
miesiąc październik. (5). 

-— Bezrobocie w liczbach. W prze- 
ciągu ubiegłego tygodnia Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy zarejestro- 
wał—184 bezrobotnych robotników me- 
talowych; 389 robotników budowlanych; 
innych wykwalifikowanych—852; niewy- 
kwalifikowanych—905; robotników rol- 
nych—ó65; pracowników umysłowych — 
1137. Razem 3532 bezrobotnych stale za- 
mieszkujących na terenie m. Wilna. Z 
liczby tej 650 uprawnionych jest do po- 
bierania zasiłków w Obwodowem Biurze 
Funduszu Bezrobocia, bądź to w charak- 
terze robotników fizycznych (220), bądź 
to w charakterze pracowników umysło- 
wych (430). 

„ Urząd Pośrednictwa Pracy w prze- 
ciągu ubiegłego tygodnia skierował do 
pracy — 166 bezrobotnych i zapośredni- 
czył—40. 

Sytuacja na rynku pracy wykazuje 
minimalną tendencję zwyżkową. | (S). 

Uwadze bezrobotnych robotni- 
ków sezonowych. Jak wiadomo, w okre- 

  

sie od 15 grudnia do 1 marca następuje. 
t. zw. sezon martwy dla robotników se- 
zonowych. W okresie tym są oni pozba- 
wieni pracy, a zarazem w myśl istnieją- 
cych dotychczas ustaw, nie mieli robot- 
nicy sezonowi prawa do pobierania z 
Funduszu Bezrobocia zasiłków państwo- 
wyćh. 

Obecnie władze centralne, chcąc im 
przyjść z pomocą, zamierzają uprawnić 
ich do korzystania z akcji zasiłków, wy- 
dawanych przez rządiw tym celu zwró- 
ciły się do Wileńskiego Obw. Biura Fun- 
duszu Bezrobocia z poleceniem sporzą- 
dzenia listy bezrobotnych robotników 
sezonowych. (5). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Spalenie batorówki. W niedzielę 
13 list. odbędzie się ceremonjalne spa- 
lenie batorówki, jako jedna z imprez 
propagandowych Tygodnia Akademika. 

— Słowo akademickie. Ukazął się 
Nr. 1. „Słowa akademickiego”. Poza 
dobrym artykułem, który zresztą był już 
wygłoszony, jako referat na „czwartku”, 
znajdują się tam artykuliki mniej war- 
tościowe. Jak na pismo katolickie, dość 
dziwną niespodzianką jest umieszczenie 
w niem parodjum Dziesięciorga Przykazań 
miejscami nawet dość niesmacznego (Nie 
pożądaj żony bliźniego, bo i tak nie 
wytrzymasz konkurencji z akademikiem). 

— Subsydjum dła studenta-Polaka 
w Bułgarji. jak się dowiadujemy rząd 
Bułgarji postanowił udzielić subsydjum 
w kwocie 300 zł. miesięcznie dla stu- 
denta-Polaka, życzącego studjować na 
uniwersytecie w Sofji. (5) 

— Egzamina magisterskie na Wy- 
dziale Przyrodniczym. Egzamina magi- 

ODAOEXAOECADOXAODXOCXODCXDCADEADCXDQCXADTGKAEXDO 

Kino „HELIOS“ ul. Wileńska 38. 
PREMJERA! Wszechświatowy sukcesl Najnowsza produkcja 1927-28 r" 
Największe, nieśmiertelne arcydzieło 
wszechświatowej sławy myśliciela 

„ZMARTWYCHWSTANIE* 
Niesłychanie emocjonujący dramat miłości i poświ: 

i pod kierunkiem syna wielkiego pisarza HR. IL. 
W roli „Katiuszy** 

nie śpiewy i romanse. 

uskarżali się szczególniej 
„profesorodzierżcy*, ubrani w przy- 
długie togi. 

Senat ustawił się na schodkach 
Ratusza, po bokach stanęli herol- 
dowie i dobosze, u stóp zmaltre- 
towani skazańcy. Rektor donośnym 
głosem odczytsł wyrok, skazujący 
„poniektórych żaków* na karę 
egzaminów. Tu wszyscy profeso- 
rowie rozchodzą się do swoich 
wozów. Rozpoczyna się kaźń. 

Biedny student teologji nie mo- 
że przecież wiedzieć, czy Ewa 
strzygła się ś la garconne. To też 
okrutny dziekan każe mu poślubić 
Herod- Babę. Przykuwają do niej 
SZ wa 

e więcej wiedzy wykazują stu- 
denci Humanistyki. Nie wiedzą ani, 
jak jest rower po łacinie, ani, ile 
komornego płacił Mickiewicz p. 
Obstowi; nie pomagają straszliwe 
kleszcze. Student - bohater zemdle- 
je, ale nie powie. 

Głuche uderzenia bębna dolatu- 
ją ze strony Wydz. Matematyczne- 
go. To asystenci biją skazańców 
młotami po głowie, za to, że nie 

— sława ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas sean- 
sów od 6-ej ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN wykona odpowied- 

Uprasza się Sz. Publiczność 0 przybycie na po- 
czątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10. 5729 
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nie kanalizacja. Bo tež rzeczywišcie, 
takie trudne pytania! ; 

Dzikie zwierzę w klatce przy- 
rody pożera studenta, który nie 
mógł odróżnić żyta od pietruszki, 
a takoż głowy kapusty od własnej. 
To rolnik. Nie może też odpowie- 
dzieć medyk, którego zapytano: 
„Dlaczego nie mówimy uchem*? 
Przepiłowano go piłą, Tak kazał 
dziekan Szmurło. 

Studenci ze sztuki też nie mo- 
gą złożyć egzaminu, polegającego 
na stworzeniu arcydzieła. Asysten- 
ci oblewają ich jadowitym rozczy- 
nem — nie pomaga. 

Egzamin z prawa: Wielkie ko- 
ło, do którego przywiązano de- 
likwenta, który nie mógł powie- 
dzieć, nic o prawie rzymskiem. 
(„Niech pan powie, proszę pana, 
co Rzymianin robił zrana*?). Nie- 
szczęśliwy rozciąga się do paru- 
metrowej długości, aż wreszcie, 
gdy oprawcy nieprzestają go drę- 
czyć, pęka. Widząc to, dwaj inni 
skazańcy z błyskawiczną szybkością 
rzucają się z wozu w tłum i ucie* 

  

mogą obliczyć, kiedy będzie w Wil- 

3 

sterskie na Wydziale Przyrodniczym U- 
niwersytetu S. B. trwać będą od 5 do 
15 grudnia b. r. (s) 

ARTYSTYCZNA. 
. — XXIII Środa Literacka. W naj- 

bliższą środę, dn. 9 b. m. wileński Zwią- 
zek Literatów urządza w swym lokalu 
(ul. św. Anny 4) wieczór poświęcony 
Zeromskiemu. Prof. d-r Rafai Radziwi- 
towicz, bliski przyjaciel wielkiego zmar- 
łego, podzieli się swemi wspomnieniami 
osobistemi o Żeromskim. Będzie to ze 
strony Związku Literatów _ uczczenie 
przypadającej w bieżącym miesiącu dru- 
giej rocznicy śmierci autora „Popiołów* 
i „Przedwiošnia“. 

Prócz tego na 23-ej Środzie Lite- 
rackiej spodziewana jest obecność p. 
Andrzeja Rybickiego, autora granej w 
Reaucie sztuki p. t. „Okno*. 

Wstęp dla członków związku i wpro- 
wadzonych gości. Uprasza się o pun- 
ktualne przybycie na godzinę 8 wiecz., 
gdyż niepunktualność powoduje nad- 
mierne przeciąganie Śród do późnego 
wieczora: 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Waln: zebranie Oddziału Wileń- 
skiego P. B. Krzyża. W dniu 13 b. m. o 
godz. 13-2j w sali Domu Oficera przy ul. 
Mickiewicza 13 odbędzie się walne ze- 
branie Wileńskiego Oddziału Polskiego 
Białego Krzyża. 

Na porządku dziennym: 
„1) Odczytanie protokółu z ostatniego 

posiedzenia. 
2) Sprawozdanie z działalności za- 

rządu. 
3) Sprawozdanie kasowe. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5) Wybór nowego zarządu. 4 
6) Wolne wnioski. (s) 
— Posiedzenie Wil. Tow. Lekar- 

skiego. Dnia 9 b. m. o godz. 20-ej odbę- 
dzie się posiedzenie Wileń. Tow. Lekar- 
skiego wspólnie z Tow. Miłośników Hi- 
storji Medycyny w lokalu własnym (Zam- 
kowa 24. Porządek dzienny: ; 

1) Dr. Czarnowski—Pokaz ciała ob- 
cego, wydobytego z przełyku i tchawicy. 

2) Dr. Peszyński — Krótki zarys te- 
rapji proteinowej. ‚ оча 

3) Prof. Trzebifski.—Z notatek prof. 
Herberskiego 

ROS NADESŁANE. 
— 2- @ tom Pamiętnika Zjazdu. 

Polskie Towarzystwo Historyczne w wy- 
konaniu uchwał IV Zjazdu Historyków. 
Polskich w Poznaniu 1925 r. wydało 
obecnie, jako drugi tom Pamiętnika Zjaz- 
du protokóły w opracowaniu sekretarza 
Zjazdu i Towarzystwa d-ra Kazimierza 
Tyszkowskiego. Tom ten oprócz protc- 
kółów zarówno posiedzeń plenarnych 
i sekcyjnych, zawiera kronikę prac ko- 
mitetu i uroczystości związanych ze 
Zjazdem i kilka referatów wygłoszonych 
a nie drukowanych poprzednio. Zamyka 
rzecz całą bibljografja i spis uczestników. 
Wszyscy członkowie: Zjazdu otrzymują 
protokóły bezpłatnie, dla innych cena 
wynosi zł. 16. 

— Państwowa Komisja Egzamina- 
cyjna przy Wydziale Sztuk Pięknych 
U. S. B. dla egzaminów z rysunku, jako 
przedmiotu nauczania w szkołach Śred- 
nich ogólnokształcących i seminarjach 
nauczycielskich podaje do wiadomości, 
że egzamin z rysunku dla kandydatów 
na nauczycieli rozpocznie się w dniu 
$-go grudnia r. b. Kandydaci, życzący 
sobie przystąpić do egzaminu, winni zło- 
żyć podanie wraz z załącznikami na rę- 
ce przewodniczącego Komisji w Dzieka- 
nacie Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
(Wilno, ul. Uniwersytecka 3) do. dnia 30 
listopada wląčznie, 

— W sprawie wykupienia świa- 
dectw przemysłowych na rok 1928-my, 
Podaje się do wiadomości płatników po- 
datku przemysłowego, że z dn. 1 listopada 
r. b. nastąpił termin nabywania świadectw 
przemysłowych na rok pod. 1928-my. 

Świadectwa te winny być bezwarun- 
kowo wykupione do dnia 31 grudnia 
1927 r. 

Z dniem 2 stycznia 1928 r. władze 
skarbowe bezwzględnie przystąpią do lu- | 
stracji przedsiębiorstw, a winni prowa- 
dzenia takowych bez świadectw prze- 
mysłowych ulegną karze p'eniężnej na 
zasadzie art. 98 ustawy o podatku prze- 
mysłowym od 3 do 20 krotnej kwoty, 
nieuiszczonej za świadectwo. Nadto, w 
razie niewykupienia świadectwa w ciągu 
dni 14-tu od daty sporządzenia protokó- 
łu, władze skarbowe w myśl postano- 
wienia art. 112 tejże ustąwy zarząizą 
zamknięcie przedsiębiorstwa. 

Leży przeto w interesie samych 
płatników zaopatrzenie swych przedsię- 
biorstw w odpowiednie świadectwa prze- 
mysłowe na r. 1928-my w nieprzėkra- 
czalnym terminie do dnia 31 grudnia 
1927 r. 5723 | 

— Zasłużone odznaczenie. Na Ogó!- 
nokrajowej Wystawie Gospodarczo-Spo- 
żywczej w Katowicach, z pośród wielu 
wystawionych gatunków środków do 
prania, tylko samodziałający środek do 
prania „Radign* odznaczony został zło- 
tym medalem. 5118. 

    

kają. Pogoń żołnierzy i asystentów 
nic nie wskórała. 

Najtragiczniej jest przy egzami- 
nie dyplomowym, który odbywa 
się pod przewodnictwem samego 
rektora. Pomimo wielotomowych 
prac doktorskich gilotyna uśmierca 
dwóch skazanych: Justyna Wygadal- 
skiego— prawnika i Fonetyka Szpe- 
racza — studenta humanistyki. Na- 
wet gilotyna jednak nie może dać 
rady Dyfterytowi Rozpruwaczowi— 
studentowi medycyny. Triumfator 
otrzymuje więc ogromny dyplom. 

Pochód już bez skazańców, 
tylko z dodatkiem tłumu, niosące- 
go sżłczęśliwego zdobywcę dyplo- 
mu, udaje się z powrotem do Uni- 
wersytetu.  „Średniowiecze* się 
kończy. 

W czasie widowiska pracował. 
cały czas aparat „Świat - filmu", to 
też całą uroczystość ujrzymy pewnie. 
wkrótce na ekranie. D. 
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6 _ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Związek Zaw. Literatów Pol- 

skich w Wilnie wzywa swych członków 
"do punktualnego uiszczania składek, 

gdyż opieszałość płatnicza niezmiernie 

utrudnia pracę zarządu. Zarząd przypo- 

mina, że w myśl p. 13 statutu członek 
zalegający ze składkami w ciągu 6 mie- 

sięcy zostaje skreślony z listy członków. 

— Czarna kawa Vl-go Tygodnia 
Akademika. Wzorem lat ubiegłych nie- 

wyczerpana w pomysłach młodzież aka- 
demicka w czasie „Tygodnia Akademi- 
ka* organizuje cały szereg „szlagiero- 

wych* imprez dochodowych, przy wy- 

datnej współpracy starszego społeczeń- 

    

dział w ruchu wyzwoleńczym i 

grobie Żołnierza Niezzanego. 

Niepodległość. 

śnie Marszałkowi 

SaMiędzy innemi w dniu 12 b. m. od- 
będzie się „Autentyczna Czarna Kawa" 

'  popularua jak zawsze i w tym roku 
niewątpliwie ściągnie elitę towarzystwa 
wileńskiego do lubianych przez wszy- 
stkich salonów Kasyna Garnizonowego 
przy ul. Mickiewicza 13. 

: Orkiestra jakich mato, humor jak 
zawsze—i niekrępujące stroje. 

. Zaproszenia w cenie 3-ch zł. można 
otrzymywać u p. p. gospodyń, lista któ- 

*daży na samym zjeździe. 

tylko ci b. jeńcy 

Na porządku dziennym zagadnienia 
organizacyjne, na których czoło wysuwa 
się sprawa zebrania dokładnych mate- 
rjałów do historji tych, którzy brali u- 

ten udział przyp eczętowali więzieniem. 
Uczestnicy zjazdu złożą wieniec na 

„ Kulminacyjnym punktem uroczystości 
będzie oddanie hołdu Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski, Józefowi Piłsueskiemu, 
Temu, który wskazał, jak walczyć i zdo- 
bywać, oraz utrwalać należy Wolność i 

Specjalna delegacja wręczy jednocze- 
Piłsudskiemu księgę, 

która zawierać będzie wspomnienia jego 
żołnierzy ze wszystkich niemal obozów 
i więzień z lat 1914 — 1921. Księga ta, 
której druk jest na ukończeniu, będzie 
bogato ilustrowana i ukaże się w 5ргге- 

Udział w zjeździe będą mogli wziąć 
ideowi i więźniowie z 

okresu 1914—1921, którzy zawczasu "je 

najpóźniej do dnia 10 listopada r. b. za- 

opatrzą się w karty uczestnictwa. Karty 

te wydaje kpt. Roman Sliwa za opłatą 

2 zł, w biurze Historycznem przy Gene- 

RK UO ROJOEONOCÓW. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o 

godz. 20-ej 3 aktowa sziuka Andrzeja 
Rybickiego p. t. „Okno*. 

Jutro 9 b. m. „Okno*. 
Biety wcześniej nabywać można w 

biurze pódróży „Orbis” (Mickiewicza 11) 
iw dniu przedstawienia w kasie teatru 
od godz. 17-ej. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś „Fura słomy* komedja Z. Kawec- 
kiego. 

— fl-ty listopada w Teatrze Pol- 
skim. Kierownictwo na dzień 1i-go li- 

stopada przygotowuje specjalnie  nie- 

zmiernie wesołe i barwne, licujące z ne- 

strojem tego dnia radosnego, widowisko; 

dnia tego ukaże się krotochwila żołnier- 
ska, urozmaicona licznemi piosenkami i 
tańcami z czasów ks. Józefa p. t. „Ułani 
księcia Józefa" Mazura. 

— Na wpisy dla niezamożnych u- 
czniów gimnazjum im. Kr. Zygmunta 
Augusta. Dnia 10 listopada r. b. o godz. 
8-ej wiecz. w sali gimnazjum im. Kr. Zy- 
gmunta Augusta odbędzie się pierwszo- 
rzędnej miary koncert z łaskawym udzia- 
łem prof. Jodko, znanego, cenionego i 

LE NSS 

Ta wileńskim braku. 
— pojechały krowy. Do wartowni 

P. P. w Dolnej, zgłosił się Władysław 

Sobecki dzierżawca maj. Ponary i zamel- 

dował, że z niezamkniętego chlewa skra- 

dziono mu 2 krowy wart. 700 zł. 

О Ё1 айг у. 
Dla staruszków, wysiedlonych z Lit- 

wy Kowieńskiej, od p. Witkowskiej zł. 5. 
Od F. ZL 2 
Dla staruszki Zofji Kruczkiewicz od 

PZK 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 253 „Dziennika Wileńskiego" 
z dnia 5. XL. 27 r. umieszczona została 
anonimowa notatka w sprawie dożywia- 
mia dzieci w szkołach powszechnych m. 
Wilna, pochodząca, rzekomo, ze sfer na- 

uczycielskich. : 
We wspomnianej notatce poza wi- 

docznym brakiem orjentzcji co do 500- 
sobów i celu akcji dożywiania oraz se- 
regiem n'eścisłości, zwrca uwagę pogląd 

fundusze publiczne muszą znajdować się 
pod kontrolą. 

Wzmianka o nietaktownem zacho- 
waniu się pracowników Wydziału Szkol- 
nego w stosunku do interesantów jest 
oburzającym fałszem. Przeciwnie stwier- 
dzić mogę, że Wydział ten odznacza się 
wyjątkową uprzejmością i uwagą przy 
załatwianiu interesantów, a zwłaszcza ze 
sfer nauczycielskich, z którymi istnieje 
łączność nietylko służbowa, ale i ideowa. 

Co do rzekomo autorytatywnych in- 
formacyj Redakcji „Dziennika Wileńskie- 
go” nadmienić muszę, że od czterech lat 
Staram Się zainteresować wszystkie cza- 
sopisma wileńskie zagadnieniami higieny 
szkolnej, a między innemi i „Dziennik 
Wileński", podając lojalnie wszelkie in- 
formacje, sprawozdania z prac, posie- 
dzeń it. p. Gdyby „Dziennik Wileński" 
więcej zwracał uwagi na zakres i 2па- 
czenie tej pracy, jaką w dziale higjeny 
szkolnej od kilku lat, w tymże W-le 
Szkolnym, prowadzę — to niewątpliwie 
trudno byłoby przecisnąć przez szpslty 
podobne informacje. Ale w danym razie 
zwyciężyła tendencja, zwyciężył wpływ 
jednostki, która przypisuje sobie repre- 
zentację sfer nauczycielskich, a dla któ- 
rej wogóle miano „nauctyciela* i „wy- 

Nr. 295 UIUU4) | 

z wymienieniem najważniejszych doku- 
mentów dyplomatycznych, które podane 
są w załączniku do tegoż zeszytu, dając 
w połączeniu z poprzednio w „Przeglą- *. 
dzie* ogłaszanemi dokumentami bardzo 
cenną całość. 

Oprócz ciekawego artykułu Augura, 
omawiającego zagadnienia bezpieczeństwa + 
w Środkowej Europie, znajdujemy w tym 
zeszycie bogatą kronikę zagraniczną—o 
Stanach Zjednoczonych, Węgrzech, Rosji 
Sowieckiej i Egipcie. Dwie ostatnie zwła- 
szcza odznaczają się doskonałem ujęciem 
sytuacji i wydarzeń politycznych w okre- 
sie ostatnich kilku miesięcy. Obszerna 
kronika bibljograficzna przynosi ciekawe 
informacje o głosach prasy zagranicznej 
w sprawach polskich, uzupełniając—wraz * 
z bibljografją i chronologicznem zesta- 
wieniem wydarzeń—całość zeszytu. 

— „Panteon Polski". Listopadowy 
zeszyt „Panteonu Polskiego”, jedynego w 
Polsce pisma poświęconego kronice i 
historji z lat 1914—1921, zawiera piękny 
artykuł Chołodeckiego, notujący posiew 
krwi polskiej na ziemiach ukcainnych w 
czasie rewolucji bolszewickiej, dłuższe - 
wspomnienie o rodzinie Skibniewskich, 
która poniosła ciężkie ofiary krwi i mie- 
nia, nsstępnie Lityńskiego pamiętnik z 

    

* a 

R, y t Taa т utalentowanego artysty muzyka, oraz p. autora, že zbędnem jest kontrolowanie SDS ztyci v 1 о . 

EAS sie niekawene wiek również aa s owi S iais о Р!сішзёіеі. {Мупе]. аугі;зт i funduszów, wy płacanych szkołom na do- chowawcy „ėst pod wielkim znakiem lat 1914—1915, Olexińskiej ciekawą pra- 4 

— Wielkiej 24 (I-sze AYO a : DOZ L , . wzczki operowej. W koncercie przyjmie żywianie, wreszcie wzmianka o nietak- zapytania, nietylko „dla mnie. Nie mam  cę o pseudonimach w Legjonach, Zy- R 

: Akade l -SZ. s ro) od godz. 1113. mi. również łaskawy udział znany w szero- townem zachowaniu się funkcjonarjuszów zamiaru tłumaczyć się przed „Dzienni-  gmuntowicza o walce zaborców z Pił- ki 

EC (ek dz, di. płacą tylko 2 zł. Począ- Z POGRANICZA. kich kołach miłośników śpiewu p. Wo- W-łu Szkolnego w stosunku do nauczy- kiem Wileńskim", w jaki sposób speł- sudskim, pozatem bardzo wiele wspom- 

m: o godz. 11-ej. TORO WOY TOMASIK cielstwa. . niam swe obowiązki, czynię to przed nień o poległych i zamordowanych w % 

В — Jubileuszowa agitacja. Onegdaj Bilety wcześniej nabywać można w  ., Całość tę zamyka informacja Redak- bardziej miarodajnemi organami. Co do tych czasach walk o Wolność. st 

ы ZJAZDY. na terenie 11 „osobpogrianotriada” zini- cukierni Sztralla, róg ulicy Tatarskiej, cji, co do personaliów W-łu Szkolnego. moich przekonań politycznych, to nigdy Wiela ilustracyj zdobi ten zeszyt. 

- ———  siatywy władz sowieckich zostały zain- 8-go i 9-go listopada b. r. w godzinach Z tendencją trudno walczyć, ograni- z tego tajemnicy nie czyniłem i przy- Adres: Lwów, Skrytka 98. Przedpłata © 

` — — Zjazd b. więźniów ideowych z 
I t 1914—1921 w Warszawie. Dnia 13-g0 
listopada r. b. odbędzie się w Warszawie 
zjazd b. więźniów ideowych z lat 1914— 

| 1921. Wzjeździe wezmą udział ci wszys- 

czystości 

"cy, którzy, dążąc w myśl idei Komen-  wicy wystawili ogromną trybunę, z któ- 

"_ danta do wywalczenia wolnej i niepod- i 
ległej Polski, wtrąceni zostali obcą prze- 
mocą do więzień. AA 

lem zjazdu jest upamiętnienie mar- 

mówienia. 

tyrologii tych, którzy w okresie od wy- wsiach. po stronie polskiej, całkowicie 16.00. Odczyt. szerzona i wzbudziła szczególniejsze za” quatchie; w. Stanach" zjedaoczonych, u- 
 buchu wojny światowej aż do zjedno- zawiodły. - 16.25. Nadprogram. Komunikaty. interesowanie Rady Miejskiej, która u- Z częszczane bardzo przez amatorów ry- 

_ czenia Ziem Polskich należycie spełnili Specjalne tuby i głośniki, ustawione 16.40. Odczyt. chwaliła normy podziału i sposób kon- czasopism. bołóstwa ze względu na wielką obiitość 

swój obowiązek względem Ojczyzny — 
kosztem utraty własnej na pewien czas 
wolności. podobnie naskutek wadliwości konstruk- 17.55. Koncert popołudniowy. В о-  Politvcznego“ poświęcony jest sprawom Pewnego poranka, rybacy, przybyw=” - 

: Otwarcie zjazdu nastąpi dnia 13 li- cji, swego zadania. 19.00. Komunikat rolniczy. la nad wspomnianemi funduszami nie okupacji Nadrenji. Artykuł wstępny dsje Szy nad jezioro, zastaii na jego miejscu 

- stopada r. b. ! Maks nadeszłych na pogranicze 19.15. Rozmaitości. budzi żadnych protestów wśród kierow- ogólną charakterystykę obecnej sytuacji tylko niewielkie kałuże, z których му> 

8 polskie informacyj, w Mińsku doszło do 19.35. Odczyt. nictwa szkół, poza jedynym wypadkiem, w związku z tą sprawą; następnie w ob-  wili jeszcze kilka tuzinów ryb. 

  

njować wojsko. 

ccenizowane, przy współudziale oddzia- 
łów straży granicznej sowieckiej, uro- 

komunistyczne w związku z 

dziesięcioleciem przewrotu. We wsi Guje, 
tuż przy samej granicy polskiej, bolsze- 

rej wygłoszone zostały odpowiednie prze- 

Usiłowania bolszewików, którym cho- 

dziło o to, by mowy te słychać było we 

w paru miejscach wzdłuż pogranicza 
polsko-sowieckiego, nie spełniły, prawdo- 

zajść, podczas których musiało interwe- 

od 6-ej do 8-ej wieczór, a w dzień kon- 

certu od godz. 6-ej wieczór w gmachu 

gimnazjum. 

Radjo. 
WTOREK 8 listopada. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Sygnał czasu. 

17.05. Komunikaty P. A. T. 
17.20. Transmisja z Krakowa. Odczyt. 

20.30. Koncert wieczorny. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. | 

czam się przeto do sprostowania. Akcja , 
dożywiania zapoczątkowana była w roku 
ubiegłym pa wniosek Naczelnego Leka- 

rza Szkół Powszechnych. Organizacja jej 
i rezultaty podane są w „sprawozdaniu 

z opieki higjeniczno-lekarskiej za rok 
szkolny 1926/27*, którego drukowany 
egzemplarz znajduje się w Redakcji 
„Dziennika Wileńskiego”. W bieżącym 
roku kalendarzowym akcja została roz- 

troli. W-ł Szkolny uchwałę Rady Miej- 
skiej realizuje. я 

Zarządzona przez Magistrat kontro- 

który prawdopodobnie autorowi wspom- 
nianej notatki jest dokładnie znany. Dla 

pomnienie „Dziennika Wileńskiego" nie 
jest rewelacją. Natomiast wiadomem po- 
winno być, tak dobrze poinformowane- 
mu organowi, moje stanowisko, które 
w słowie, piśmie i czynie stale ujawniam, 
że szkołę i wojsko należy hronić przed 
destrukcyjnemi wpływami polityki. 

Łączę wyrazy poważania. 

У (— ) dr. Brokowski 
Nacz. Lek. Kasy Chor. m. Wilna. 

— Wrzzśniowy zeszyt „Przeglądu 

szerrem opracowaniu, zaopatrzonem w 
ciekawą mapę terenów okupowanych, 

kwartalna 2 zł. 40 gr. 
‚ To rzadkie i cenne wydawnictwo 

niech się znajdzie w rękach wszystkich. 

Rozmaitości. 
Zniknięcie jeziora. 

Jezioro Pickett, w dolinie rzeki Se- 

ryb, znikło w tych dniach nagle, w ciągu 
jednej nocy. 

Zdaniem geologów, jezioro musiało 
spłynąć do wielkiej, znajdującej się pod 

     
Pamiętajcie 0 głodnych dzieciach! Bliższych szczegółów narazie brak. — 22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

ESEE 

Taso BILANS SUROWY 

š WILENSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO 

Stan czynny. na dzień 30 września 1927 r. 

każdego jest jasnem i zrozumiałem, że znajdujemy szczegółową historję okupacji niem groty. 

        

KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY!!! 
Niniejszem podajemy do ogólnej wiadomości, że ciągnienie 

I-ej KLASY 16-ej LOTERJI PANSTWOWEJ rozpoczyna się 

JUŻ 10-go LISTOPADA r. b., 

  

Stan bierny. 
p 

Kapitały własne Kasa i sumy do dyspozycji 
a) zakładowy . . . - a) gotowizna w kasie . . . . ‚ . 500.736.76 88.629.03 

  

    

  

  

    

  

b) pozostalošė w Banku Polskim . 68.283.81  156.912.84 b) wpłaty na akcje II em.-. + . 525.000. —' 1.025.736.26 a dlatego i ze względu na b. małą ilość pozostałych losów Е 

——— — : ą p , zalecamy Sz. Sz. P. P. 

ВЕВ Пь 5.172.81 — Wklady Graczom niezwłoczne zaopatrzenie się w SZCZĘŚLIWE LOSY, które są do nabycia 

Waluty zagraniczne. . . . . . « « « . « « *219.166.— a) terminowe. . . « « « . 1.881.756.10 w ograniczonej już ilości w jedynej najszczęśliwszej i największej w kraju 

Papiery wartościowe własne 2 . . . . « . . 160.125.49 В аМЫ 0 "WODOWANIE 1.417.442.67 3.299.198.77 

Udziały i akcje w przedsiębiorstw. konsorcjainych 87.000.— Rachunki biež. (salda kredyt) . « - - + )) : 4141514 8 о1е turze H. MINKOWSKI 

Banki Nostro Zobowiązania inkasowe „ . . . . .. )О. 95.480.62 Na ‚ 

- a) krajowe . . . « « ‹ . + . 13.411.08 Redyskonto weksli . - . . « « . . . . . › 1.085.462.79 Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. P. K. O. Nr. 80928. 

| b) zagraniczne . . . .. ‹ . 112.038.50 185.51;5823 Banki Las A _ Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Tel. 296-35 i 195-81. P.K.O. Nr 3553 

Weksle zdyskontowane . . . . . « ‚ ‚ 1.957.462.6 A) krajowė. „aus 60.824: Dla łask. informacji Sz. Sz. P. P SR BA 

"Weksle protestowane . . . . . . . - ‚ . — 41.628.02 b) zagraniczne . . R.Ż 6008  '60.784.79 [Ą znaczne aan, 09 AB ia aki SA r je Pi та 

Rachunki bieżące (otwartego kredytu) . . . 2.310.436.61 ' Banki Nostro [ETeuth т wynosi nadal; 

„ Požyczki terminowe |. A ZZO „+ 410582.99 a) krajowe < + - +. 4 -563.100.52 „10 | [za 72 losu zł. 20 | |_za cały Tos_zł. 40 | 5685 

GENE AM mam I Ši Ia a a ata 
_ Koszty handlowe . . . . . . . . . . . . 322.152.10 КЗЁС‚ЁЁУ naa” POR AV RONA 34.056.43 U obfituje w NIEBYWAŁE dotychczas SZANSE, ое ta wód kakdy słać ię moto WYBRAN: 

Administracja nieruchomości . . . . .к. . 1.166.60 Dochód z nieriichomości 2 14.670.29 KIEM SZCZĘŚCIA, a wówczas wszystkie: troski i zmartwienia natychmiast GO opuszczą, ла% втстебсй RAN- 

Sumy przechodnie . . . . . . « + + : : 150.663.64 Straty odzyskane . . - ' х : : o Ę ż 3 = 9.976.31 jątek i ao R WE a Aka A jednak zawsze pamiętac, że szczęśliwe May aras 

Suma bilansowa. . . . . « « : . 680150482 - Rachonki Oddziałów « „05.0 1 2-418 1 135.03255_/8 i: MINKOWSKI Wil Ašlivych kolekturach, a taką jest jedynie kolektura 

Udzielone gwarancje „ . . . . . . . . . .  179,880.— Sumy przechodnie . . . . « : + « + : + + 171.195.09 ” p. WIINO, Niemiecka 35, tel. 13-17. Konto P.K.O. 80928. 

Mi LLS sakė 1.783.433.16 Saldo kredyt. kuponów « . . . « « - « « « os Dla wygody Sz. P.P. Graczy zamiejscowych, losy na prowinoję wysyłamy natychmiast po otrzymaniu ©, zamówienia i należności 

: ——-—— „Saldo kred. papier: 4ž-wych 50, 44 PGONGOWGONWGOIOGONGONGOKWGONGONGD(OKDIGO0J 
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Suma bilansowa . . . . « « « « « . . 6.801.504.32 

p Zobowiąz. z tyt. udziel. gwarancji . . . « . «  119.880.— Lwowie rozpisuje KONKURS 

Różni za MKSOŚIG i ola 0YLL. Ale ABO па (posadę administrab ln 09. kierównika Т-0 

.‚ 8.764.817.48 
— = 

Wydawnictwa i Zakładów  Graficzyych przy 
Zakładzie Narodowym. im. Ossolińskich 

> we Lwowie. 
Zgłoszenia z podaniem curriculum vitae 

oraz dowodów kwalifikacji i praktyki w za- 

kresie przemysłu wydawniczego kierować 
należy najpóźniej do dnia 1 grudnia 1927 r. 
pod adresem podpisanej Kuratorji (Lwów, 
ul. Ossolińskich 2). 

Posada do objęcia od 1 stycznia 1928. 
We Lwowie, dnia 1 listopada 1927 r. 

y Г i Kuratorja Zakładu Narodowego im. Osso- 
Ebonit, trolit, bakelit w płytach i rurkach. lińskich we Lw : i r , owie. 5714 TABELĘ, BI 

Wszelki sprzęt radjowy. BRUK KOLORÓW AS PRACYJNA 

a 
: > Щ !! ! KONKURS 11! | CBNY NISKIE Z a 

° BSZKANIE Wojewódzki Komitet Wileński „VI-g 

j-6 pokojowe mieszkanie . 
L a 

dla poważnego loka- | Tygodnia Akademika*, wzywa niniejszem śliro Elektro | Radjo- Do 10.000 dolarów 
tora lub firmy '2 duże | do składania ofert na ogłoszenia na losach 
rokoje do wynajęda | [lej Loterji Akademickiej w Wilnie”, urzą. (BCKRICZŁ D. Najmaka, | Pozzukujemy do ren- 

FTDAWKICIE RAZEM 00 rek a WTZ 

RADIO „AUDJON“ 
Wilno, ul. Wileńska 14 (vis-a vis Ludwisarskiej) 

Aparaty lampowe i detektorowe, 
Przyrządy pomiarowe, 

Instrumenty dla radio-amatorów, 

‚ 8.764.817.48 
  

Sp. Z 8. 0. 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko ! dokładnie, 
CZASOPI 
KSI UNKG 

K 11 BROSZURY 

    
   
   

    

   

   

  

    
   

   

    

  

    HALLO!. UWAGA! 

DZIAŁ RADJO 
ž "WileAskiej Pomocy Szkolnej w Wilnie 

ul. Wileńska 38, tel. 941. 
APARATY, CZĘŚCI, 

PORADA TECHNICZNĄ, 
MONTAŻ. 

Aparaty detektorowe — 12 zło- 
tych, jednolampk.—45 zł., apa: 
raty wraz z lampką wielckrot- 
ną—170 zł., RK 
|„SZNELL*—220 zł., 5-lampko- .. 
lwa Superheterodyna - Aiko — 
475 zł. Słuchawki Radjofon--         

    
    
    
    
    
     

   
   

   

    

  
                 

        

    

          

      

       
    

  

     

  

     

  

    

    

     

    
    

    
   

   

    
   

   

   

   
   

    

      

    

  

   

  

12.50, transformatory typu Kór- na parterze w Śródmieściu poszu- ‚ t int 

ting—-1650, „skale "krajowe od 4 od zaraz. Oferty do Žanas Dom ŽK“ ŽacHg- | dzanej w okresie 1—8 grudnia 1927 r. "a sna 781. przemysłowego. Po 

1 'О52у. Е A DN я ь a ię- i Naj tr ak! Jany fachow. - 

Główn skład wyrobów: IDEAL-Niebieski PUNKT „Kuriera Wileńskiego", Jagielloń- w. kal 9-05, A Niebywała okazja reklamy gwiazdowej! Zaaieriaówi akit, mi Laidai Ta 

i > O: dwiedzić ! ska 3, pod 77. 5692 Nakład losów 35,000 wykonanie lito- mlsznych I racłowych. | chodowy udział w pra. 

Obsłużymy TANIO, FACHOWO, BEZ ZWŁOKI 5699-4 Zdrowe graficzne. Na reklamy są przeznaczone 3 ch esy konkurencyjne. | pom Н. К „ZAČĖIĘ- 
i : ы ё 4 A || i į miejsc 50X95 mm. Oferty ze wskazaniem z” 8 POM TA*, Gdańska 6, I pię- 

| 
Wszystko na raty! 0 la J (MÓWE treści ogłoszenia i ilości miejsc powyższych ——————— L tro, tel. 9-05. 5727-1 

: . -- = : y z od godz. 3-ej. Zygmun- rozmiarów i zadeklarowane ceny, należy „Pieniądze T s 

| Jedyna na Kresach Wschodnich Poiska Hurtownia | | Wielki wybór „RADJO“, pate- | towska is—6.  5701-2 przesyłać pod adresem Komitetu Tygodnia |W každej sumie toku. kackie 

Papieru i Materjałów Piśmiennych || fonów i gramofonów oraz płyt Rze ak = z a ainas tod i Kilimkargkie 

4 
| Opada | d zpi i 

p. £. „P A PIER“ S-ka Akc. SW a Wspólnika r. b., poczem zostaną powiadomione je. tir- bom HUK, -ŻACHĘ: warsztaty, przyrządy pi 

1 ‚ a 4 | k z kapitałem do *.000 | my, których ogłoszenia będą umieszczone | TA“, Gdanska6, telė- | mocniczė isurowce wtd    stra, zabawki dlą dzieci i różne artykuły 

sportowe. LAMPKI kieszonkowe i baterje. 

MASZYNY DO SZYCIA 
oleca 

„Uniwersal“ Wielka 21. 

zł. do interesu wód- fon 9-05, 
czano-restauracyjnego 
na prowincji poszu- 

kujemy 
Dom H./K. ZACHĘ- 

I WILNO, ZAWALNA 13. Telefon 501. 

Poleca: Kalendarze ścienne, biurkowe i kieszonkowe na rok 1928 

Ozdoby choinkowe na nadchodzące Święta. 5640-2 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów | 

niste poleca Czajkows 
Łódź, Gdańska 67 Cep 
niki bezplatoje, SIĘ) 

Korepetycyj 
w zakresie szkoły śre 

na losach. 
Z wysokiem poważaniem: 

ZA KOMITET: Sekretarz Generalny: 
Wł. Babicki. 

     
5128-1 

Lyubioną książecchę 3x: 
wą i kartę mob, wyd. przez 

   

          

  

               

  

TA“, Gdańska 6, I pię- 

x. i in. wyrobów introligatorskich | : ) P. K, U,—Lid imię Jó- 
х i kom państ tro, tel. 9-05. , Sklep materjałów „ K. U.—Lida na imię JÓ- niej udziela studentk* 

| Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc, Mirkowskiej Fabryki Papieru, Fabryczna sprzedaż | Pp. A mA To 6911 51260 piśmiennych J ° Arkina, zefa Bielickiego rocznik 1586, ae Specjalność: — & 

wyrobów Uhem. Fabr. M, Leszczyński i S-ka i innych fabryk. elisa аао iskiiisiuniaii (126-0 Wilno, Wileńska 32. O R 5113 matematyka i niemiecki, M 
Scyzoryki i nożyczki. Latarki kieszonkowe i że wzamian za mieszkanie, D 

      

    

BOR 
‚ 5 т dowód osobisty “а gi й 

я E O łoszenie akumulatory. Przyrządy cyrkli—taniol l ub V wiedzieć się ul, Piwna 2, 

| езсссоеасаеаессевсакастессеся ja zaklad. opty: ak 81 ada s ast i, ВЬ Reperacja piór wiecznych (złotych). ___5717.1 W ION vy. pri vir 6 od 4 do 5 p.p, i ele 

2 B-cia OLKIN M tny, największy w Włe sza niniejszem przetarg publiczey w dniu 18 listo- Choroby wenerycz- A 2 kat. legitymację kolejową wyd. żę 11 do 2. Nr 120 

ca U 2 sy: sk, zaświad- 

OB LNIEMIECKA 3 let B ISiaagyiiė gite Bie pada b. ае eter ut Torem "Oręry me Syfilis I skórne. Pianina fa. sub s wia. 
so MEBLE ŁÓŻKA angielskie, В wielka 66. Wielki wybór należy nadsyłać do Prezydjum Dyrekcji, ul. Sto- Ul. Wielka 21, do wynajęcia. Reperacja 131% przez władze ros., Oraz „w 

: н kis I ss ietograficznych JPYBO* wackiego Nr. Ž Diasą“ informacje. udzielane są (iel. Pai. = eZ i3—8). Aa: m i strojenie. Mickiewicza 61 sa gotówką — wł. ea w. 4 

u Sprzedaż równie. * 705 |) 16W. okułary po w Wydziale sobów Dyrekcji, pokój Nr. 41, w . ‚ 63. pokojowe do, wynajęcia, 24—9, Estko. S312.e gina lgnacego zam, na Ь 

З :в:рвп:п:п:п::вці:шшшшіп receptach y Chorjsh. godzinach od 12-ej do 13-ej Laio/ior TAI 5592-20 Filarecka 3—1. 5732 © klm, st, Ignalino, 5722-1 teiet. 10-58. b-123 
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