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Izby 
Ustawa z dn. 15-g0 

przewiduje, że do zakresu działania 
Przem.-Handlowej należy m. inn. 

1) obradowanie i stawianie wniosków 

Oraz udzielanie władzom spostrzeżeń i wia- 

domości; 2) wyrażanie opinji o projektach 

ustaw i ważniejszych rozporządzeń współ- 

działanie przy ich opracowaniu z władzą- 

mi oraz przedstawianie Rządowi własnych 

tego rodzaju projektów, a w szczególności 

wyrażanie opinji i współdziałanie na żąda» 

nie władz przy opracowywaniu i zmianach 

ustawodawstwa przemysłowego, handlowe- 
go i górniczego, w sprawach taryfy celnej 

oraz przepisów celnych, obrotu towarowe- 

go z zagranicą, obrotu pieniężnego, ne- 

wych dróg komunikacyjnych, taryf kolejo- 

wych i innych opłat przewozowych, prze- 

pisów, określających warunki przewozu i 

wszelkiego rodzaju komunikacji, ustawo- 
dawstwa podatkowego i monopolowego, 
ustawodawstwa w sprawach ochrony pra- 

cy i ubezpieczeń społecznych bezpośred- 

nio dotyczących przemysłu i handlu; 3) 

przedstawianie postulatów z zakresu trak- 
tatów handlowych; 4) przyczynianie się do 
zaspekojenia potrzeb i ułatwienia warun- 

ków rozwoju życia gospodarczego, w 

szczególności tworzenie, utrzymywanie 

popieranie odpowiednich instytucyj i urzą- 

dzeń, jak: muzeów, wystaw, pokazów, tar- 
gów, biur informacyjnych i reklamacyjnych 

zwłaszcza kolejowych i celnych; 5) zakła- 

danie, popieranie i prowadzenie szkół za- 

wodowych i dekształcających; 6) wyzna- 
czanie osób, powołanych do wydawania o- 

pinji I stelerdzania stanu faktycznego oraz 

innych działań, wymagających wiarogod- 

ności i znajomości rzeczy, w zakresie 
przedmiotów i czynności, mających zna- 

czenie dla reprezentowanych przez Izbę 
dziedzin; 7) proponowanie w wypadkach, 

w których udział reprezentantów przemy- 
słu i handlu przewidują odnośne ustawy 

lub rozporządzenia, kandydatów na stane- 

wiska sędziów handlowych, członków ko- 
miisyj podatkowych, zarządców ugodowych 

i przymasowych, nadzorców sądowych i t. 
р.; 8) wydawanie władzom epinij, zaświad- 
czeń o istniejących zwyczajach handlowych, 
cenach I t. p., wydawanie świadectw © po- 

chodzeniu towarów i innych zaświadczeń, 
detyczących obrotu handlowego i firm; 9) 

tworzenie sądów polubownych do roz- 

strzygania sporów, wynikłych ze stosun- 
ków handlowych; 10) prowadzenie wy- 
kazu wszystkich w danym okręgu przedsię- 

biorstw, należących do reprezentowanych 

przez Izbę dziedzin gospodarczych oraz Ji- 
sty esób, uprawnionych de wykonywania 
czynnego prawa wyborczego do Izby; 11) 

składanie Ministrowi Przemysłu i Handlu 
kwartalnych sprawozdań o stosunkach go- 

spodarczych swego okręgu oraz rocznego 

sprawozdania ze swej działalności i stanie 
gospodarczym okręgu. 

Izba spełnia również inne przekazane 
ustawami i rozporządzeniami czynności, w 

szczególności z zakresu działania odpowie- 
dnich władz państwowych, bądź w zupeł- 

mości, bądź w zastępstwie, bądź ku pomo- 
cy wymienionych władz. 

Projekty ustaw i ważniejszych rozpo- 
rządzeń gospodarczych, mających znaczenie 

dła dziedzin, reprezentowanych przez lzbę, 

będą przed wejściem ich na drogę obrad 

ustawodawczych przedstawiane Izbie przez 
właściwe władze rządowe do zaopinjowania. 

Nietylko wszystkie, działające w dzie- 

dzinach przez Izbę reprezentowanych, sto- 

warzyszenia i korporacje oraz osoby i przed- 

siębiorstwa, trudniące się przemysłem i han- 
dlem, winny na żądanie lzby udzielać jej 
wszelkich informacyj, wykazów i danych 
statystycznych, ale i władze podatkowe 

przedstawiać jej będą wykazy osób, opła- 

cających podatek przemysłowy, z wyszcze- 

gólnieniem jego wysokeści. Za niestosowa- 
nie się do tych żądań ustawa przewiduje 
sankcje karne, mianowicie grzywnę do 300 
złotych, które stosuje i nakłada prezes Izby. 

Jak widrimy £ powyższego, pobieżne- 
go przeglądu celów zadań i uprawnień Iz- 

|by objąć nietylko sprawy własnego warsz- 

.posłada dziś, niestety, objektywnych danych 

gospodarczym U Nas. | 
nie instytucja o znaczeniu dla życia gospo: | 

darczego naszego kraju niezmiernie donio- | 
słem. Myślą prawodawcy było opracowanie | 

takich form, które skupiając i organizując 
wysiłki detychczas rozstrzelone pojedyń- 

czych jednostek, grup czy korporacyj, po- 
zwoliłyby na osiągnięcie najbardziej wyda- 

tnych wyników z punktu widzenia intere- 

sów państwa i społeczeństwa. Urzeczywi- | 

stnienie tych zamierzeń obecnie zależeć bę- 

dzie już tylko od odpowiedniego doboru ; 

członków lzby i jej kierownictwa. 

W związku z tak poważnemi zadania- | 
mi lzby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
rodzi się przeto troska o rezultat wyborów 

na członków Izby i właściwego obsadzenia 
jej zarządu, czemu daliśmy wyraz w po- 

przednim artykule (vide „Kurjer Wileński" 
Nr. 266 z dn. 20 b. m.). 

Żywimy przeświadczenie, że troskę tę 
i pewne zaniepokojenie z powodu zakuli- 
sowej dzisłalności czynników, skupiających 

się w obozie zasadaiczo opozycyjnie usto- 

sunkowanym do wszelkich poczynań obe- 

cnego Rządu a dążących do opanowania 
swemi wpływami nowej na naszym gruncie 

instytucji samorządu gospodarczego, po- 

dzielają bardziej trzeźwe i świadome swych 

obywatelskich obowiązków koła przemysło- 
we i handlowe naszego kraju. 

Prezydjum względnie Zarząd Izby wy- 
posażone będą w. odpowiednie do jej zadań 
t.j. dość szerokie prerogatywy I będą w 
możności wywierania na tek jej prac de- 

cydującego wpływu. Prezydjum składa się 

z prezesa i wiceprezesów i razem z dyrek- 

torem biura Izby kieruje jej działalnością, 
Że prezesem musi być jednostka zna- 

ma w sferach gospodarczych, związana z 

Wileńszczyzną i Wilnem, jako siedzibą Izby, 

o dość szerokim horyzoncie gospodarczym, 

tatu pracy, własnej branży zawodowej, ale 
także ebznajomiona z zagadnieniami i wa- 
runkami, istniejącemi na terenie całej poła- 

ci kraju, z jego odrębnemi cechami posz- 

czególnych regjonów gospodarczych, to zbyt 
jasne, by wymagało specjalnych uzasadnień. 

Niezbędne dla reprezentanta Izby wa- 

runki intelektu i chatakteru, wymagane za- 

równo dla prac kierowniczych wewnątrz 

instytucji, jak i dla możności reprezentacy|- 

nych na zjazdach ogólnokrajowych lub 
międzynarodowych, będą niewątpliwie wska- 

Pismo włoskie o Wilnie. 
RZYM 22.XI (Pat). Dzisiejszy „Corriere della Sera" ćrukuje korespondencję swego 

współpracownika z Wilna. Autor korespondencji m. in. pisze: 
Rada Ambasadorów dawno przyznała Polsce Wilno, jednak nie zmniejszyło to 

wcale oporu Litwy. Wszystkie liczby świadczą o słuszności Polski. Liczby te mówią o 

przewadze ludności polskiej. Przytem za Polską przemawiają jeszcze względy natury 
ekonomicznej, dokumenty historyczne, statystyki szkolne i rezultaty plebiscytu. Ale na; 

tej płaszczyźnie rzeczywistości, która dziś wydaje się gładka, jak tafla źwierciadła, upór | 

litewski wynajduje ciągle jakieś chropowatości, o które chce uporczywie zahiaczyć, aby 

trwać w swej dotychczasowej obstrukcji. Litwa, zamiast szybkiej poprawy stosunków 

ze swą starszą siostrą, rozsypuje wytrwale piasek oporu. Mówi tam o groźbie najazdu 

Piłsudskiego. 

WARSZAWA 22.XI (Pat). Dziš o g. 
5 рор., w wypelnionej po brzegi wielkiej 
sali uniwersytetu warszawskiego, staraniem 
Polskiego Stowarzyszenia Ligi Nar. i Aka- 
demickiego Koła Przyjaciół Ligi Nar., od- 
była się uroczysta akademja na cześć se- 
kretarza generalnego Ligi Narod. sir Erica 
Drummonda i dyrektora sekcji politycznej 
Ligi Nar. p. Sigimury. Zebranie zaszczycił 

OH minister Spraw Zagr. Za- 
leski. 

Zebranie zagaił rektor Przychocki, wi- 
tając w imieniu uniwersytetu warszawskie- 
go, w przemó*ieniu wygłoszonem w języ- 

ki proces „spirytusowy”.   źnikiem dla członków Izby przy wyborach 
odpowiedniej esobisteści na prezesa i jego - 
zastępców. 3 

Wobec wybitnie rolniczego charakteru | 
Wileńszczyzny i Ziem Północno-Wschodnich ; 
gdzie, z wyjątkiem jednego tylko okręgu | 

białosteckiego, przemysł nasz jest najści- | 

Ślej związany z rolnictwem 1 w dużym sto- 

pniu ed niego wzależniony (lasy, len i t. p.) 
wydaje nam się, że naczelny reprezentant 

Izby t. |. prezes powinien być powołany 
właśnie z grona przemysłowców-rolników. 

Zwłeszcza, że handel w ścisłem tego słowa 
znaczeniu, w dzisiejszych warunkach ekono- 
micznych nie odgrywa na naszych kresach 
w życiu gespodarczem roli dominującej; nie 

Į 

do szerszej ekspansji, a jego placówki © 
skali drobnej, lub co najwyżej — średniej, 

nie mogą się ubiegać o przeważne wpływy 
w Izbie Wileńskiej. 

Niemniejszej wagi sprawą jest także 

należyte obsadzenie stanowiska dyrektora 

Izby. Jakim powinien być kierownik prac 

i wykonawca nakreślonych przez ustawę, a 

decydowanych przez lzbę pianów? Oto py- 
tanie, nad którego rozwiązaniem należy po- 
myśleć zawczasu. 

Objektywnie biorąc, powinien to być 

człowiek, posiadający znajomość ogólnych 

zagadnień gospodarczych, edpowiednie przy- 
gotowanie ekonomiczne, dla którego nie 

obce są warunki, w jakich istnieją nasz 

przemysł, handel i finanse. Musi być obez- 

nany z ich rozwojem historycznym na na” | 

szych ziemiach i perspektywami rozwojo- 
wemi na przyszłość. Dokładna znajomeść 
geograśji i prawa handlowego, stosunków 

społecznych i narodowościowych, obznaj- 

Skazanie obywatela 

ku angielskim i polskim sir Erica Drum- ji p. Sigimury przyjęto hucznemi 
monda i p. Sigimurę, jako przedstawicieli | kami. 

Udaremniony spisek. 
(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Ze Lwowa donoszą, w więzieniu sądowem Brygidki, gdzie przebywa wielu komu- 
nistów i niedawno osadzono Rusinów, aresztowanych za ostatnie zajścia we Lwowie, 
powstała między więźniami myśl masowej ucieczki. Zorganizowano spisek.wśród więź- 
niów i podjęto odpowiednie przygotowania. 

Zarząd więzienia, dowiedziawszy się uprzednio © tych zamiarach, urządził we 
wszystkich ceiach nocy ubiegłej rewizję. Zaskoczeni rewizją więźniowie wydali w toku 
przesłuchania organizatorów i prowodyrów spisku, których natychmiast odseparowano, 
a następnie przewiezieno do więzienia w Drohobyczu i Wronkach. 

Wielki proces spirytusowy w Kownie. 
KOWNO, 2.XI. (Pat.) Dziś w kowieńskim sądzie okręgowym rozpoczął się wiel- 

Do odpowiedzialności pociągniętych zostało 5 osób za to, że wypuszczali 
płacony akcyzą spirytus, sprzedawali bez zezwolenia wódkę, nabyli od urzędników ak- 
cyzy nalepki banderolowe i proponowali łapówki. 

Na rozprawę wezwano 91 Świadków, Reklamacje urzędu podatkowego w stosunku 
do oskarżonych sięgają 9 miljonów litów. Oskarżonych broni między innemi adwokat 
Sleżewiczius, były premier lewicowego rządu. 

| Polski, a zapomina, że przez wieki całe Polska i Litwa stanowiły jedność. 

Rezultat jest taki, że—jak pisze korespondent dziennika włoskiege— Wilno, to pol- 

skie płuco, pezbawione jest dostępu do morza. Odmierza mu się tlen życiodajny w za- 
wiłych konferencyjnych dyskusjach, a miasto to przecież wydało 100 lat temu proroka 
iduchowego wodza narodu polskiego, Mickiewicza, a 50 lat temu—dzisiejszego wodza, 

  

Akademja w uniwersytecie warszawskim па 
cześć dostojników Ligi Narodów. 

instytucji, reprezentującej około 50 naro- 
dów, której zadaniem jest utrwalenie po- 
koju przez zbliżenie i wzajemne poznanie 
się narodów. 

Następnie zabrał głos sekretarz gene- 
ralny Ligi N. sir Eric Drummond, który 
w swem przemówieniu strešcil genczę in- 
stytucji genewskiej, podkreślając, że przy- 
szłość jej i rozwój w znacznej mierze za- 
leży od młodzieży. Następnie dyrekter sek- 
cji politycznej sekretarjatu p. Sigimura o- 
mówił sprawę organizacji i praktycznych 
zadań Ligi. 

Przemówienie sir Erica Drummonda 
oklas- 

nieo- 

polskiego w Lipsku 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Bytomia donoszą, że 
lu, skazujący obywatela polskie 

sąd Rzeszy w Lipsku zatwierdził wyrok Sądu Okręgowego w Opo- 
go Kubota na rok więzienia i 700 marek grzywny za przemycanie 

broni z Polski, w czem dopatrzył się sąd naruszenia ustawy o ocrhonie republiki oraz rozporzą- 
dzenia o nieprawnem posiadaniu broni, 

Całe oskarżenie i wyrok skonstruowano na podstawie podsłuchanej rozmowy telefonicznej, 
jaką oskarżony prowadził rzekomo z władzami polskiemi. Głównym świadkiem dowodowym była te- 
lefonistka zajęta w tym czasie w urzędzie pocztowo - telefonicznym w Rybniku, 
stępnie do Niemiec. 

wszystko wraz z zagadnieniami oświaty za- 
wodowej, stanowić winno przedmiot jego 
szczególnych zainteresowań. 

Dyrektor Izby powinien być nietylko 
ekonomistą, ale w naszych specyliczaych 
warunkach musi orjentować się w zagad” 
nieniach społeczno-politycznych, także i ze 
względu na mieszany skład narodowošcio- 
wy terenów, objętych działalnością Izby 
Wileńskiej. Trudno sobie wyobrazić, aby 
została nim jednostka, nie najzupełniej lo- 
jalna wobec Rządu, z którym wszak Izba 
winna wydatnie i szczerze współpracować. 
Wszelka polityka opozycyjna, wypływająca 
z ideologii, uosobionej przez obóz t. zw. 
„varodowy" t. į. endecki, musiałaby odbić 
się ujemnie na działalności Izby. 

Ponieważ handel, a w znacznym stop- 

niu i przemysł na naszych ziemiach znaj- 
dują się w rękach żydowskich, zaś prze- 

mys! Judowy, mający przed sobą ogromne 
perspektywy rozwojowe, uprawiany jest 
przez ludność białoruską, —przeto wszelka 
polityka nacjonalistyczna, eksterminacyjna, 
prowadzona przez kierownictwo lzby, wbrew 
interesom państwowym spowodowałaby nie- 
tylke konflikt zasadniczy wśród członków 
lzby, lecz musiałaby sprowadzić negatywne 
ustosunkowanie się władz państwowych. 

Samo przezisię rozumie się, że dyrektor     by Przemy”!ło Handlowej, powstaje w Wil- 
mienie ze sprawami samorządów terytorjal- 
mych, choćby w ogólnych zarysach, to| 

leby nie może być specjalistą we wszelkich 
działach, musi wszakże posiadać w wyso-   

która zbiegła na- 

kim stopniu rozwinięte zdolności organi- 

zatorsko-administracyjne. O to, niestety, 
najtrudniej, jednakże warunek ten dla kie” 
rownika Izby Wileńskiej wydaje nam się 

być najbardziej istotnym, łącznie z koniecz* 

nością posiadanis przezeń dokładnej zna- 
jomości naszego terenu. Specyficzne wła- 

Ściwości tych ziem byłyby przeszkodą na 
długi czas nie do przezwyciężenia nawet 
dla jednostki uzdolnionej, s powołanej z 
innej dzielnicy, np. z Małopolski, Pomorza 
Czy Śląska. Zanim nowa, obca na вазхут 
gruncie jednostka zdołałaby dostatecznie 

poznać się z charakterem | wlašciwo- 

ściami tutejszego terenu, interesy Izby mo- 

głyby na tem ucierpieć przez chwiejne ek- 

sperymenty kierownictwa. 

Jak wiadomo, dyrektora Izby mianuje 
minister Przemysłu i Mandlu z pośród 
trzech kandydatów, przedstawionych mu 
przez prazydjum Izby. Wobec ważności od- 

powiedniego obsadzenia tego stanowiska 
najbardziej może, naszem zdaniem, pożą- 

danem byłoby rozpisanie konkursu. Nie 
wątpimy, że należałoby się wtedy trzech 

najodpowiedniejszych kandydatów. Miało” 
Бу 19 116 dodatnią stronę, że nie mógłby tu 

mieć zastosowania czynnik protekcji, dzięki 
któremu bardzo często ludzie najmniej 
właściwi zajmują odpowiedzialne stanowis- 

ka w charakterze synekurzystów, 

Brutus. 

t 
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HELENA DOMAŃSKA 
DYPLOMOWANA ABSOLWENTKA 

„ECOLE PIGIER* w PARYŻU 
Pracownia sukien i okryć damskich od naj- 

skromniejszych do majwykwintniejszych. 
Artystyczne malowanie na tkaninach. 

WILNO, ul. TATARSKA 3 - 25. 
3836-1 

Dzień polityczny. 
Sir Eric Drummond i dyrektor Sigi- 

mura złożyli we czwartek przed południem 
wizytę p. Prezesowi Rady Ministrów Bart- 
lowi, Marszałkowi Sejmu Daszyńskiemu i 
Marszałkowi Senatu Szymańskiemu. Po- 
nadto dyrektor Sigimura przyjęty był na 
specjalnej audjencji przez Pana Marszałka 
Piłsudskiego. 

O godz. 2 po południu odbył się o- 
biad wydany na cześć gości przez prezesa 
Rady Ministrów prof. Bartla. Wieczorem 
© godz. 8-ej odbył się w poselstwie an- 
gielskiem obiad na cześć sir. Erica Drum- 
monda, zaś w poselstwie japońskiem na 
cześć dyrektora Sigimury. 

* 

  

Jak donosi „Vossische Ztg.* narady 
gabinetu Rzeszy w sprawie kontynuowania 
rokowań handlowych z Polską, postąpiły 
tak dalece, że przewodniczący delegacji nie- 
mieckiej dr. Hermes z początkiem lub w 
połowie następnego tygodnia wyjeżdża do 
Warszawy, aby tam podjąć rokowania z 
przewodniczącym delegacji polskiej mia. 
Twardowskim. 

W związku z tą wiadomością „Kreuz- 
ztg” i „Germania* mówią kategorycznie o 
tem, że narady gabinetu w sprawie roko- 
wań handlowych z Polską zostały zakoń- 
czone. 

„Germania“ zaznacza, że od wyniku 
rozmowy między dr. Hermesem a min. 
Twardowskim zależeć będzie, czy rokowa- 
nia zostaną na nowo podjęte. 

* 

Dnia 22 b. m. odbylo się pod prze- 
wodnictwem p. Prezesa Rady. Ministrów 
dr. Bartla posiedzenie Rady Ministrów, na 
którem załatwiono szereg bieżących spraw 
państwowych. 

W sali posiedzeń Towarzystwa Wza- 
jemnych Ubezpieczeń w Krakowie odbyło 
się walne zgromadzenie członków Zwią- 
zku Ziemian, obejmującego swą  działal- 
nością całe woj. krakowskie, 11 powiatów 
woj. lwowskiego i Sląska Cieszyńskiego 
eraz powiaty miechowski i olkuski woje- 
wództwa kieleckiego. 

Na zebraniu przyjęto rezolucję, iż 
walne zgromadzenie Związku Ziemian, 
poczuwając się do obowiązku czynnego 
poparcia usiłowań rządu, podjętych celem 

wnoważenia bilansu handlowego, po- 
stanowiło zalecić członkom Związku, aby 
w swoich gospodarstwach domowych о- 
graniczali używanie artykułów pochodzenia 
zagranicznego oraz aby przy zakupnie ma- 
szyn i innych artykułów dla gospodarstwa 
rolnego dawali pierwszeństwo wyrobom 
krajowym, o. ile to bez szkody dla pro- 
dukcji zastosowane być może. 

* 

Sląska Rada Wojewódzka zatwierdziła 
umowę z prof. Ludwikiem Sternem z War- 
szawy w sprawie wykonania prac, związa- 
nych z projektowanem utworzeniem poli- 
techniki w Katowicach. 

Kronika telegraficzna. 
= Odsłonięcie pomnika papieża Benedyk- 

ta XV-go. W obscności papieża, wielkiej liczby 
kardynałów, korpusu dyplomatycznego oraz piel- 
grzymek z Bolonji i innych miast odbył się wczo- 
raj rano w Rzymie w bazylice św. Piotra uro- 
czysty akt odsłonięcia pomnika papieża Bene- 
dykta XV-go. 

— Senat wolnego missta Gdańska posta- 
nowił, aby plebiscyt nad obu projektami zmiany 
konstytucji gdańskiej odbył się w jednym dniu, 
mianowicie w dniu 9 grudnia r. b. 

- W/g ostatnich doniesień „Echo de Pa- 
ris* zdaje się „i rzeczą pewną, że żadna wy- 
raźna granica nie będzie zakreślona dla prac eksper- 
tów reperacyjnych. Z końcem tygodnia ma na- 
stąpić wyznaczenie rzeczoznawców francuskich. 

= Dzienniki wiedeńskie donoszą z Nowe- 
go Jorku, že Ameryka wyśle nieoficjalnego 
obserwatora na konferencję reparacyjną. 

= Trybunał wojenny w Casablance ska 
zał na śmierć 6 tubylców, którzy swego czasu 
zamordowali inżyniera francuskiego. 

= Z powodu morderstwa, dokonanego 
ubiegłej niedzieli przez obłąkanego murzyna w 
Omaha (stan Nebrasca) w csłym mieście panuje 
niezwykłe pew Zgórą 100 funkcjonarju- 
szów polic CY, pomocy agentów ochotników 
poszukuje dzień I noc tajemniczego zbrodniarza, 
proj dotychczas udaje się ukrywać przed po- 
ciglem. 

= Ząachorował jugosławiański minister 
anicznych Marinkowicz. W kołach po- 

Sadi mówią © prawdopodobieństwie jego 
$ 

=. Niemieckie towarzystwo ratowania roz- 
bitków okrętowych oOdznaczyło srebrnemi me- 
dalami fundacji towarzystwa kapitana i drugiego 
oficera niemieckiego parowca „Samos”, który w 
sierpniu r. b. wyratował polskich lotników trans- 
antlatyckich Idzikowskiego i Kubalę. 

spraw



    

Oszczędność!! 3767 

Polityka zagraniczna Polski. 
„Le Temps“ z dn. 19 b. m, poświęca 

artykuł wstępny polityce zagranicznej Polski. 

Organ p. Brianda pisze co następuje: 

„Ogólną uwagę poświęca się w chwili 
obecnej polityce zagranicznej Polski, w 
sprawie której p. Zaleski, minister Spraw 
Zagr. Polski, opublikował parę deklaracyj 
szeroko komentowanych w prasie między- 
narodowej. Fiaske układów polsko-litew- 
skich w Królewcu, ponowne zawieszenie 
pertraktacyj polsko-niemieckich w sprawie 
układu gospodarczego,  zainteresowznie 
szczególne, z którem, ze względu na swe 
bezpieczeństwo, Polska obserwuje ewolucję 
problematu przyśpieszenia ewakuacji Nad- 

renji,— to są te zagadnienia, które w do- 

bie obecnej decydują o stanowisku Polski 
w całokształcie polityki europejskiej. 

Podawaliśmy już, że po niepowodze- 
niu pertraktacyj w Króleweu braknie złu- 
dzeń, co do możliwości bezpośredniego 
uregulowania zatargu polsko-litewskiego. 
P. Woldemaras i rząd kowieński oczekują 
oczywiście nowych okoliczności, niemożli- 
wych w chwili obecnej do przewidzenia, 
pozwalających na podniesienie w sposób 
pomyślny sprawy wileńskiej, mimo tego, 
że jest wiadomem, że sprawa ta jest osta- 
tecznie rozstrzygnięta przez przyznanie 
miasta na rzecz Polski na podstawie kate- 
gorycznej decyzji konferencji ambasadorów 
w sposób należyty zarejestrowanej przez 
Ligę Narodów. 

Ewentualność rewizji mogłaby pow- 
stać tylko na skutek komplikacyj między- 
narodowych, których nikt nie może sobie 
życzyć nawet w obozie przeciwników bez- 
pośrednich Polski, dlatego, że one mogłyby 
popchnąć Europę do nowej katastrofy, któ- 
rej ci przeciwnicy byliby niewątpliwie pier- 
wszemi ofiarami. W każ”ym wypadku, jak- 
żeśmy to już zaznaczyli, .*ada Ligi Narodów 
ma obowiązek  interwenjowania, celem 
przyśpieszenia zawarcia układu, koficzącego 
stan wojny, istniejącej od 6-u lat między 
Polską a Litwą, co powoduje tak poważne 
zaburzenia Sytuacji ogólnej północno- 
wschodniej Europy. | 

O ile chodzi o pertraktacje handlo- 
we niemiecko-polskie jest aż nazbyt wy- 
režnem, že elementy zachowawcze i nacjo- 
nalistyczne w Niemczech opierają się w 
dalszym ciągu wszelkiemu układowi racjo- 
nalnemu i wszelkiemu porozumieniu, sprzy- 
jającemu interesom dobrze zrozumianym 
obydwu krajów. Płaci się za to kosziem 
dobrobytu niemieckiego; ponad to panuje 
tutaj upór, aby nie pójść otwarcie na za- 
warcie traktatu handlowego z tego względu, 
że motywy natury czysto politycznej sprze- 
ciwiają się jakiemukolwiek bądź porozu- 
mieniu między Berlinem a Warszawą, któ- 
ryby polepszył stosunki między dwoma 
narodami i stępił stopniowo Ostrość uraz 
niemieckich względem Republiki Polskiej. 

Niemcy z jedaej, Litwa z drugiej 
strony usiłują w ten sposób utrzymywać u 
dwóch krańców Polski dwie rany — Wilno 
dla jednej, granicę śląską i „korytarz* dla 
drugiej, — które tworzą niebezpieczeństwo 
stałe dla pokoju powszechnego. Nie moż- 
na rozważąć polityki zagranicznej Polski 
bez liczenia się z tą podwójną sytuacją 
faktyczną, która decyduje o wszelkich po- 
sunięciach rządu warszawskiego. Wobec 
tego, że skądinąd Polska ma bardzo słu- 
szne powody, aby nie ufać intencjom Rosji 
Sowieckiej, można doskonale zrozumieć, że 
kierownicy polskiej polityki biorą pod u- 
wagę. w chwili, gdy powstaje jakiś proble- 
mat iaiędzynarodowy, przedewszystkiem tę 
okoliczność, w jakiej mierze może ona do- 
tyczyć bezpośrednio lub pośrednie sprawy 
bezpieczeństwa państwa polskiego w grani- 
cąch, w jakich ono było odbudowane. Pod 
tym zawsze kątem należy oceniać wypo- 
wiadania się tych osób, które mają prawo 
mówić Europie w imieniu Polski. 

_ Nie można się mylić co do właści- 
wego znaczenia ich przemówień, kiedy p. 

wskazuje, że pakt Kellega przeciw 
wojnie otwiera rzeczywiście możliwości 
pokojowej współpracy pod warunkiem, że 
po układach i traktatach międzynarodo- 
wych nastąpi odprężenie moralne, pod- 
kreśla on prawdę, której nikt nie myśli 
zaprzeczać, Cała trudność polega na ckre- 
śleniu tego odprężenia moralnego, dla któ- 
rego nie wystarczają układy dyplomatyczne 
i bez którego, należy to uznać, układy i 
traktaty mają wartość prob!ematyczną. 

Ani na zachodzie ani wschodzie to 
odprężenie moralne nie jest wystarczające 
w chwili obecnej i należy wymagać gwa- 

Z MUZYKI. 
Kwartet Drezdeński. 

Oddawna czynione wysiłki Towarzy- 
stwa Fiiharmonicznega. idące w kierunku 
pozyskania dla życia koncertowego Wilna 
zamiejscowych zespołów kameralnych, ze- 
stało uwieńczone dopiero w roku bieżą- 
cym pomyślnym skutkiem. Udało się 
sprowadzić znakomity zespół kameralny, 
koncertujący poa firmą Kwartetu Drezdeń- 
skiego. Zespół tea zdecydowano się spro- 
wadzić dzięki wyrobionemu zdaniu o jego 
kwalifikacjach artystycznych. Zarząd Towa- 
rzystwa Filharmonicznego stoi bowiem na 
stanowisku jaknajwyższych wymogów ar- 
tystycznych produkujących się artystów. 
Tym sposobem wyrabia Filharmonja na- 
zwisko poważne wśród towarzystw mu- 

  

zycznych i, .mamy nadzieję, w niedługim 

rancyj dodatkowych dla zsbezpieczenia po- 

koju. 
Przed kilkoma dniami z powodu 

dziesięciolecia wskrzeszenia Rzeczypospoli- 

tej Polskiej, p. Zaleski stwierdzał w „Mes- 

sager Polonais”, że polityka zagraniczna 

Polski jest z gruntu rzeczy skierowana do 
stabilizacji i konsolidacji pokoju. Jednakże 

dodaje en natychmiast: — „Doświadczenie 

dwóch ostatnich wieków nauczyło nas, że 

pacyfizm bierny i izolowany kompletnie 
naszych przodków wśród państw europej- 
skich wówczas istniejących stanowił naj- 

bardziej szkodliwy sposób rozumienia i ©- 
brony interesów narodowych*. 

Polska nowa potrafiła uniknąć tego 
błędu pacyfizmu biernego i samotnego, 

dlatego, że sprzymierzona z Francją i Ru- 

munją współdziała Ona ściśle z wysiłkiem 
mocarst*, które chcą zorganizować w spo- 

sób stały i powszechny sprawę bezpie- 

czeństwa wszystkich narodów. Rola, którą 

reprezentanci Polski grali w Genewie w 
Radzie i Zgromadzeniu Ligi Narodów; 
stanowisko rządu warszawskiego zajmowa- 

ne w pertraktacjach dwóch ostatnich lat 

bądź z Nłemcami, bądź z Rosją, bądź też 
z Litwą, — to wszystko potwierdziło w 
sposób majdobitniejszy tę wolę pokoju, 
która charakteryzuje politykę polską. Nie- 
można powątpiewać o szczerości tej woli, 
dlatego, że niema w Europie państwa bar- 
dziej bszpośrednio zainteresowanego jak 
Państwo Polskie w utrzymaniu sytuacji 
międzynarodowej stworzonej przez traktaty 
podpisane po zakończeniu wielkiej wojny. 
Jest wiadomem w jaki sposób Berlin, Ko- 
wno i Moskwa reagowały najczęściej na 
tę ćobrą wolę Polski. Wczorajsza „Cer- 
mania" — organ centrum katolickiego nie- 
mieckiego, podnosząc deklaracje p. Zales- 
kiego przez nas wyżej wspomniane, twier- 

dziła, że Niemcy nie zawrą z Polską pak- 
tu gwarancyjnege analogicznego do układu 
w Locarno, za wyjątkiem tego wypadku, 
jeśli Polska zgodzi się uprzednio rozpo- 
cząć pertraktacje w sprawie powrotu Nie- 
miec do ich granic przedwojennych. 

Ten sposób ujmowania kwestji jest 
zadziwijąco podobny do stanowiska p. 
Woldemarasa, gdy ten ostatni ogłasza, że 
wówczas tylko będą mogły być nawiązane 
normalne polsko-litewskie stosunki, gdy 
Polacy opuszczą Wilno. 

Chciano w ten sposób skierować dys- 
kusję na tę jedyną płaszczyznę w której 
rząd warszawski nię może dopuścić w 
żadnym wypadku wymiany zdań:  płasz” 
czyznę całości terytorjum  pafistwowego. 

Nie można dostrzec, na co sąsiedzi 
Polski mają nadzieję, zachowując uparcie 
swe stanowisko. 

Czas pracował dla Polski  odbu- 
dowanej w swej jedności państwo- 
wej. Dziesięć lat niezależnego istnienia 
skonselidowało młode państwo, tworzone 
przez stary naród, mający poza sobą wiel- 
ką historję, i to wten sposób, że może 
ono dzisiaj własnemi Środkami przeciw” 
stawiać się wszelkim ewentualnościom w 
Europie, nurtowanej przez prądy tak róż 
me i namiętności tak sprzeczne. 
Р 

Praed kilku dniami w artykulė p t. „Fiasko 
królewieckie a opinja polska” przytoczyliśmy dwa 
głosy znanych publicystów warszawskich. którzy 
jednomyślnie ocenili sprawę litewską jako jedną 
« najdrobniejszych, najbłahszych problemów pol- 
skiej polityki zagranicznej. Jeden z tych daleko- 
widzów warszawskich wyraził przytem z całą 
nonszalancją uznanie dla opinji polskiej, która 
ma wykazywać trafną orjentację przez to, że co- 
raz mniej interesuje się kwestją Litwy i stosun- 
ków jej z Polską. 

Jednocześnie niemal w * wychodzącym w 
Łodzi tygodniku „Prawda* ukazał się artykuł o 
konferencji królewieckiej, którego zakończenie 
brzmi jak następuje: „Sprawa litewska jest naj- 
waźniejszem zagadnieniem polskiej polityki zagra- 
nicznej. Społeczeństwo winno poznać ją dobrze, 
aby — gdy okaże się potrzeba — jednomyślnie 
stanąć po stronie polskiej racji stanu przez rząd 
w tej sprawie reprezentowanej. Bo tylko na sie- 
bie samych w tej sprawie wolno nam liczyć". 

Nie ulega wątpliwości, że głes ten odzwier- 
ciadla opinię kół politycznych trafnie orjentują 
cych się w zagadnieniach polskiej polityki zagra- 
nicznej. 

Znaczącym jest w tem zestawieniu fakt, że 
słuszna ocena polskiej racji stanu daje się sły- 
szeć z Łodzi, podczas kiedy psvna część publl- 
cystyki stołecznej ogranicza się do wynicsłej o- 
bojętności, lub do robienia z -p. Woldemarasa 
warjata. 

czasie występ na koncercie wileńskiego 
Towarzystwa Filharmonicznego, będzie wy- 
starczającą legitymacją do występów na 
wszystkich estradach koncertowych Euro- 
py — i zaszczytem dla koncertanta wcale 
znacznym. | : 

Kwartet Drezdeński okazał się w ca- 
łej pełni zasługującym na to zaufanie, 
które złożyła wileńska publiczność, przy- 
bywając” tłumnie na koncert. Pewne pre- 
tensje, zreszią słuszne, podniesiono z po- 
wodu zamiany zapowiedzianego kwartetu 
cis-moll op. 131. Beethovena na młodzień- 
czy kwartet A—dur op. 18 tegoż kompo- 
zytora. Zamiana ta rozczarowała wielu słu- 
chaczy; koncertanci wyjaśniali z pewnem 
zaklopotaniem, iż nie chcieli grać w Wilnie 
późnej i trudnej komporycji Beethevena, 
obawiając się braku zrozumienia u szerszej   publiczności. Trudno tłumaczenie to uwa- 
żać za wystarczające; możemy też słuszne 

Stare spalone żarówki elektryczne i radjowe - 
nie należy wyrzucać, a zamienić na nowe w firmie 
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Sensacyjne pamiętniki. 

WIEDEŃ, 22-X1. (Pat). Dzienniki wiedeńskie zamieszczają obszerne wyciągi z 

pamiętników b. dyrektora kancelarji gabinetu cesarza Karola Polzera. 

Polzer opisuje rozpaczliwe wysiłki cesarza Karola, aby skłonić Niemcy do zwró- 

cenia Francji Alzacji i Lotaryngii. Na naradzie koronnej, odbytej 22 marca 1917 roku 

postanowiono Niemcom ofiarować wzamian za Alzację i Lotaryngję całą Polskę, zz 

co Austro-Węgry miały zanektować Rumunię. 

Hr. Tisza zgodził się na to pod warunkiem, że terytorja te przypadłyby wyłącz- 

nie Węgrom. Ówczesna wizyta cesarza Karola u cesarza Wilhelma skończyła się mie- 

powodzeniem. Cesarz Wilhelm odrzucił propozycje w sprawie Polski, wobec czego 

cesarz Karol wysunął znów kandydatów, jak księcia Stefana Karola na tron polski I 

uzyskał od cesarza Wilhelma przyrzeczenie w tym kierunku. 

Akcja pokojowa cesarza Karola spełzła na niczem, gdyż Ententa odrzuciła wszy- 

stkie propozycje cesarza. 
    

Sprawa odszkodowań w francuskiej Radzie 
Ministrów. 

PARYŻ, 22. XI. Pat. Rada Ministrów dyskutowała na dzisiejszem posiedzeniu 
pad ADCRY8 odszkodowań, wyznaczenia rzeczoznawców francuskich i ustalenia miejsca 
konferencji. 

Potwierdza się wiadomość, że rzeczoznawcami francuskimi mają być gubernator 
Banku Francuskiego Mareau i profesor prawa Alix. Jest bardzo prawdopodobnem, że 
miejscem konferencji będzie Bruksela albo Paryż. 

Niemcy zamierzają przedłożyć nowe memo- 
randum w sprawie reparacji. 

BERLIN, 22, XI. Pat. Prasa berlińska donosi zgodnie, że m'mo nienadejścia jesz- 

cze oficjalnej odpowiedzi rządów Eatenty na notę niemiecką z - dnia 30 października, 
rząd niemiecki obraduje nad sprawą przedłożenia mocarstwom Ententy nowego me- 
morandum w sprawie reparacyjnej, które byłoby odpowiedzią na zakomunikowaną za 
pośrednictwem posłów niemieckich w Paryżu i Londynie wymianę zdań pomiędzy 
poszczególnemi rządami Eatenty. 

Prasa berlińska zapowiada, iż w odpowiedzi swej rząd niemiecki raz jeszcze po- 
stawi zasadę całkowitej niezależności prac komisji rzeczoznawców i niezależności ewa- 
kuacji Nadrenji od sprawy odszkodowań. 

Odroczenie uroczystości rocznicy zjednocze- 
nia Rumunji. ` 

BUKARESZT, 22. XI. Pat. Rząd postanowił odroczyć do pierwszych dni maja 
roku przyszłego uroczystości ku uczczeniu rocznicy zjednoczenia państwa rumuńskiego, 
projektowane pierwotnie na dzień 1 grudnia w Alba Julia. Dacyzja powyższa została 
spowodowana obscnemi przygotowaniami do wyborów i brakiem czasu, niezbędnego 
dla należytego przygotowania uroczystości. 

Dnia 1 grudnia odbędą się w całym kraju lokalne uroczystości na mniejszą Ska* 
lę. Przy okazji majowego obchodu ogłoszona będzie Szeroka amnestja w drodze 
specjalnej ustawy. 

  

Kara Śmierci w Estonji zachowana. 
TALLIN. 22.X1. (Pat.). Parlament przyjął w trzeciem czytaniu ustawę o zachowa- 

miu kary Śmierci. Jedynie kobiety nie mogą być skazane na karę Śmierci. Najwyższym 
wymiarem kary dla kobiet będzie dożywotnie ciężkie więzienie. 

Straszny wypadek w stalowni. 
Robotnicy zatopieni w płynnej stali. 

STRASSBURG. 22.XI. (Pat.). W stalowniach Rombacha zdarzył się dziś strasz- 
ny wypadek. 24 tonny płynnej stali roztały się nagle po hali, w której pracowało 
klikunastu robotników. 

7 robotników doznało ciężkich poparzeń, a jeden z nich całkowicie został 
zalany potokiem wrzącej stali, 

Zamordowanie szefa policji w Sofji. 
WIEDEŃ 22.XI (Pat). Dzienniki donoszą z Sofji, że wczoraj wieczorem dwaj nie- 

znani sprawcy dali strzały rewolwerowe do byłego szefa policji Pelewa. 
Napastnicy wtargnęli do sklepu, w którym znajdował się Pelew i przebiwszy słu- 

żącego nożami, strzelili dwa razy do Pelewa tak ciężko, że tenże zmarł w szpitalu. 
Mordercy zbiegii. 

Urzędowego petwierdzenia tej wiadomości z Sofji narazie brak. 
  

Mąż za dwa złote. 
Oryginalny projekt loterji małżeńskiej, 

„liustrowany Kurjer“ krzkowski donosi z Warszawy: Do ministerstwa spraw wewn. wpłynęło 
podanie od niejakiego Wojciecha Gałki, mieszkańca Stanisławowa, który prosi o zezwolenie na 
urządzenie loterji dość oryginslnej. 

Zamierza mianowicie wypuścić 30.000 biletów po 2 złote. Bilety mają być sprzedawane wy- 
łącznie kobietom bez różnicy narodowości, wyznania i wieku. Losowanie ma się odbyć w asystencji 
włądz, natarjusza i duchowieństwa. 

Kobieta, która los wyciągnie, wygra projektodawcę. Ożeni się z nią bez względu na to czy jest 
piękna, czy brzydka, stara czy garbata. W ten sposób będzie miał posag, uszczęśliwi wybrankę 

| losu i wszyscy będą zadowoleni. 
Gałka w końcu podania proponuje ministerstwu, aby wynalazek ten propagowało na wszystkie 

tstrony, a wtedy nie będzie starych panien i draźżliwej kwestji posagu. 

  
hovena staje się wykładnikiem w pewnej 
mierze stylu kompozytora. 

Doskonale odtworzył natomiast ze- 

rościć sobie pretensje i wyrazić życzenie, 
by w przyszłości artyści oszczędzali nam 
tego rodzaju niespodzianek. 

„OGNIWO* , .;';.... , 

Wykonanie koncertu stało na bardzo 
wysokim i wartościowym poziomie. Kwar- 
tet A-dur Beethovena odegrany był, według 
mego zdania, zbyt może ze stanowiska póź- 
nego Beethovena. Zważmy bowiem, że u- 
twór ten powstał około rozu 1799 — 1800 
a więc w czasach, gdy ideałem dźwiękowym 
kwartetu nie był miękki, głęboki ton soli- 
sty-wirtuoza, lecz gdy uwagę skierowywano 
raczej na czystość—niejako kamertonową— 
dźwięku — bez względu na jego ewentualne 
ideowo subjektywne znaczenie. Dlatego 
interpretacja wczesnego, prawie mozartow- 
skiego dzieła Beethovena — cierpiała w pe- 
wnej mierze na czystości stylu, pomimo, 
że odegrana była prześlicznie. Szczęśliwie   uniknięto silaiejszego zazaaczania kontra- 
stów co w późniejszych kwartetach Вге!- 

  

spół—prześliczny kwartet A-moll! Szuberta, 
z słynnemi wariacjami na temat pieśni Der 
Tod und das Módchea (Śmierć i Dziew- 
czyma). Zna!azły swe należyte miejsce wszel- 
kie niuanse, w które obfituje muzyka Schu- 
berta. Wykonanie charakteryzowała nie- 
zmierna pieczołowitość i troska o szczegó- 
ły, bez popadnięcia wszakże w drobiazgo- 
wość. Kontury całości utworu zarysowały 
się jasno i wyraziście. Trzeba przyznać, że 
trudno wyobrazić sobie lepsze wykonanie 
tej kompozycji. Mistrzowsko wypadł rów- 
nież trudny kwartet F-dur Dworzaka. Roz- 
entuzjazmowanej publiczności dorzucili ar- 
tyści jako maddatek Andante z kwartetu 
Czajkowskiego oraz niernany urywek kwar- 
tetu C-moll Schuberta, niedokończony już 
z powodu Śmierci kompozytora.   
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Oziesiciolcie  Obrony  Lyowa. 
LWÓW, 22-XI. (Pat). W dzisiejszym 

dniu uroczystości z okazji obchodu 10-cia 
obrony Lwowa o godz. 8 min. 45 odbyło 
się podniesienie sztandaru ma wieży ratu- 
szowej oraz odegranie hejnału,  przyczem 
orkiestra 19 p.p. ustawiona pod ratuszem, 
odegrała hymn narodowy. 

Następnie o godz. 9-ej odbyło się w 
bazylice archikatedralnej uroczyste nabo- 
żeństwo. Po nabożeństwie odśpiewano „Bo- 
że coś Polskę”. Następnie ks. bisk. Li- 
sowski dokonał poświęcenia chorągwi 
lwowskiej harcerskiej żeńskiej drużyny im. 
obrońców Lwowa. 

Zkolei па placu św. Ducha odbyło 
się wręczenie krzyży obrońców Lwowa de- 
legacjom pułków, które powstały w okre” 
sie obrony Lwowa lub brały udział w od* 
sieczy. Później odbyła się uroczystość 
wręczenia 7 żeńskiej drużynie harcerskiej 
chorągwi poświęconej w katedrze oraz 
odznaczenie krzyżem obrońców Lwowa 
sztandaru Iwowskiej drużyny męskiej, 

W uroczystości,tej uczestniczyły wszyst 
kie te osobistości, które były na nabożeń- 
stwie w katedrze, — pozatem związki i 
stowarzyszenia z orkiestrami. Po zakoń: 
czeniu uroczystości orkiestra odegrała 
hymn narodowy, poczem pochód, złożony 
z delegacyj związków 1 stowarzyszeń ru- 
szył ulicami miasta. 

Uroczysta akademia. 
W południe odbyła się w Teatrze 

Wielkim uroczysta akademja zapeczątko- 
wana odegraniem przez orkiestrę poloneza, 
poczem komisarz rządu na m. Lwów p. 
Nadolski, otwierając akademję, a zarazem 
zjazd Związku Obrońców Lwowa, skreślił 
pokrótce historję bojów o Lwów. + 

P. Nadelski z naciskiem zaznaczył, 
że w roku 1918 biliśmy się nie z Ukraifi- 
cami, ale z rozbrojoną armią austrjacką, 
dowodzoną przez Habsburgów. Podczas, 
gdy inne miasta Polski po odzyskaniu 
przez nią niepodległości cieszyły się i ra- 
dowały Lwów krwawił się w bojach o 
przynależność do swej macierzy — Polski. 
Nąstępnie mówca podkreślił jednomyślność 
i wiarę w zwycięstwo wszystkich walczą” 
cych. I oto stał się cud — madszedł dzień 
22 listopada, który zawsze pozostanie 
świętem tej dzielnicy Polski oraz świętem 
budzącym ducha całej Polski. 

Po przemówieniu komisarza Nadol- 
skiego chór „Echa* wykonał marsz kon- 
federatów i „Obronę Lwowa”, a zespół ką- 
detów — recytacje wyjątków z „Księgi U- 
bogich* Kasprowicza, chór zaś harcerzy i 
harcerek odśpiewał „Orlęta”. Następnie 
wygłoszano szereg przemówień. Między 
innemi zabierali głos gen. Górecki w imie- 
niu Federacji Związków Obrońców Ojczyz- 
my, gen. Norwid Neugebauer, kióry życzył 
zjazdowi owocnej pracy w imieniu Marszał= 
ka Piłsudskiego, wojewoda śląski Grażyń” 
ski w imieniu Związku Byłych Powstańców 
Śląskich i całego ludu Śląskiego i inni. Po 
tych przemówieniach przewodniczący zam- 
knął przedpołudniowe obrady Związku 
Obrońców Lwowa. 

  

Harady Kindephurga ze Stresemannem, 
BERLIN. 22.XI. (Pat). Prasa berliń- 

ska donosi, że prezydent Hindenburg przy- 
fął dziś w południe ministra Stresemanna 
na dłuższej audjencji. 

„8 Uhr Abendblatt* twierdzi, że kon- 
ferencja między min. Stresemmannem a pre- 
zydentem Hingenburg!em dotyczyła sprawy 
obsadzenia ambssady niemieckiej w Moa- 
skwie. 

Wobec odmo%y ambasadora niemiec- 
kiego w Rzymie von Neuratha, jako naj- 
poważniejsi kandydaci na te stanowisko 
wymieniani są ambasador niemiecki w An- 

„gorze p. Nadolny i obecny kierownik wy» 
działu wschodniego w urzędzie spraw za- 
granicznych i były radca legacyjny w War- 
szawie p. von Dirksen. 

Jan Wokulski | drka 

OSROPOZRA TTE KE ŁEZ оЕ ВЕВОНа 

WIELKA 9, tel. 182. 

Najmodniejsze swetry 
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silne lotnictwo io polęga państwal 
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Trudno w tem miejscu fachowo roz- 
biarač grę tak poszczególnych instrumen= 
tów, jakoteż i całości. Trzeba natomiest 
przyznać, że artyści tworzą niezwykle zgra- 
ny zespół, imponujący dokładnością i wy- 
studjowaniem dzieła. Duszą zespołu jest 
znakomity kameralista, G. Fritzsche (I 
skrzypce), który wnosi ze sobą imponująco 
niezwykłą siłę wyrazu i ekspresji w melo- 
dyce, a równocześnie duże opanowanie w 
stosowaniu hierarchji pierwszych skreypiė:, 
tego molocha kwartetu smyczkowego. 

Publiczności zebrało się bardze wiele. 
Dziwnie odbijał natomiast brak szeregu o” 
sobistości z wileńskiego świata muzycznego, 
stałych bywalców np. koncertów pianistow- 
skich. Czyżby istniały dwie muzykalności— 

С ‹ ® 
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Życie gospodarcze. 
Mleczarstwo w Polsce. 

P. M. G. podaje na temat powyższy 
po interesujące uwagi w „Nowem 

yciu". 
W ostatnich kilku latach jedną z naj- 

szybciej i najpoważniej rozwijających się 
gałęzi naszego przemysłu rolaego jest 
mieczarstwo. 

Wprawdzie mleczarstwo nasze w po- 
równaniu z zagranicznem jest jeszcze sła- 

, ale jednakże daje się zauważyć stały 
postęp w tej dziedzinie. Wywóz naszego 
masła zagranicę Stale wzrasta. W r. 1924 
wywieziono masła zagranicę ogólnej war- 
tości 6.389 franków złotych, w r. 1925 — 
541 tonn wartości 1.834.000 franków zło- 
tych, w r. 1926 — 5.549 tona wartości 
13.000.000 złotych w złocie, zaś w r. 1927 
— 1.376 tonn wartości 23 milj. złotych w 
złocie. Również w roku bieżącym zazna- 
czyła się wyraźna poprawa w wywozie 
masła. Za pierwsze 4 miesiące r. b. Wy- 
wieziono zagranicę, głównie do Niemiec, 
częściowo do Anglji 2.705 tonn masła 0= 
gólnej wartości 16 i pół milj. złotych. 

Zalnteresowanie poiskiem masłem za- 
granicą jest duże. Szczególnie poważnym 
rynkiem zbytu dla naszego masła stać się 
morze Anglja, o ile masło nasze będzie 
lepsze. Nieststy, za mało jeszcze mamy 
mleczarfi spółdzielczych, istniejące zaś mle- 

 czarnie przerabiają zbyt mało mleka, głów- 
nie z powodu słabego żywienia krów* 

: W mleczarstwie polskiem dają się za- 
 uważyć poważne braki. W pierwszym rzę- 

dzie odczuwać się dsje brak fachowo wy- 
szkolonych pracowników. Istniejące bo- 
wiem 2 szkoły mleczarskie: jedna państwo” 
wa w Rzeszowie, a druga założona ko- 
sztem Centralnego Towarzystwa Rolnicze- 
go w Liskowie, obliczona na 120 uczniów 
rocznie, są niewystarczające, Należy jednak 
zauważyć, że na początku roku szkolnego 
Centralne Towarzystwo Rolnicze urucha- 
mia żeńską szkołę mleczarsko-serowarską 
w Szzfarni, pow. rypińskiego. Również 

Stosnuki gospodarcze  polsko-czechosłowackie. 
* - PRAGA, 22.XI (Pat). Staraniem ko- 
mitetu gespodarczego polsko-czechosłowac- 
kiego odbył się w Izbie Handlowej odczyt 
polskiego konsula p. Lubaczewskiego na 
temat stosunków gespodarczych polsko* 
czechosłowackich. Konsul Lubaczewski 
scharakteryzował rzeczowo obecną sytuację 
gospodarczą w Polsce, kładąc przedewszyst- 
kiem nacisk na konieczność połączenia 
Czechosłowacji z siecią polskich dróg 
wodnych, przyczem podkreślił znaczenie, 
jakie mają dla przemiysłu czechosłowackie- 
go świetnie rozwijające się polskie porty— 
Gdynia oraz Gdańsk. O zainteresowaniu, 
jakie wywołał odczyt, Świadczy fakt, iż 

_ obecny był na nim wiceminister. Spraw 
Zagranicznych Krofta oraz najwybitniejsi 
przedstawiciele czechosłowackich kół go” 

* spodarczych i prasy. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Konsolidacja kolejowego ruchu 

zawodowego. Dowiadujemy się, że połą- 
czone zarządy główne „Polskiego Związku 
Kolejowego" i „Związku Kolejarzy Zjedno- 
czenia Zawodowego Polskiego" zwróciły 
się do istniejących jeszcze odrębnie Zwią- 
zków Kolejowych z propozycją przystąpie- 
nia do wspólsego Związku p. n. „Zjedno- 
czenie Kolejowców Polskich". W szczegól- 
ności propozycja ta została uczyniona 
Związkowi Urzędników Kelejowych, Zwią- 
  

Włosi o Polsce. 
RZYM, 22. XI. (Pat.) Dziennikarze 

włoscy, podróżujący po Polsce, okazują w 
dalszym ciągu żywe zainteresowanie spra- 
wami politysznemi, dotyczącemi najważniej- 
szych aktualnych kwestyj Polski. 

. „Tribuna* zamieszcza artykuł Swego 
korespondenta Baratellego pod tytułem 
„Polska, która się odradza", Autor stwier- 
dza, że Polacy dali przez półtora wieku 
dowody nieugiętości i żywotności ducha 
narodowego. 

Zkolei Baratelli powtarza stawiane 
przez polityków zagranicznych pytanie, czy 
odrodzona Polska znajdzie siłę dla spoi- 
stego zorganizowania się Oraz na sprosta- 
nie swej misji historycznej, która pozosta- 
ła dziś ta sama, co przed półtora wiekiem 
i która jest powodem, że Polacy usposo- 
bieni są równie wrogo dla panslawizmu, 
jak i dla pangermanizmu. Autor artykułu 
odpowiada na to pytanie kategorycznem 
„tak“, a to na zasadzie tego, co Polska w 
okresie 10 lat swego nowego życia pań- 

„stwowego zdołała już dokonać. 
Żadne państwo nowopowstałe po 

wielkiej wojnie nie miało takich trudności 
© do zwalczenia, jak Polska tak, że właściwie 

od dwóch lat dopiero pracuje się poważnie 
nad wzmocnieniem autorytetu i siły pań- 
stwa. Dąży się tu do ekonomicznego pod- 
niesienia państwa, do udoskonalenia armji 

" oraz do zrównoważenia sił politycznych w 
narodzie. 

Cele te musi Polska osiągnąć szybko 
wobec tego, iż, znajdujej się w ciągłem 
niebezpieczeństwie zarówno ze strony Nie- 
miec, jak i Rosji, które to pafistwa sę 
wrogo dla niej usposobione i nie pa 
zręcznie zaogniać zagadnienia mniejszo: 
narodowych. 

Barstelli stwierdza przytem, 

kazuje tym mniejszość 
            

Wielopolska Izba Rolnicza buduje męską 
szkołę mleczarską we Wrześni. 

Niemniej poważną rolę odgrywa brak 
jednolitej organizacji handlowej zwłaszcza 
na terenie b. Kongresówki i Ziem Wschod- 
nich. Państwowy Bank Rolay udziela kre- 
dytów długoterminowych na potrzeby mle” 
czarstwa (na budowę mleczarń parowych 
na lat 10, zaś na zakup maszyn na Ist 5,) 
jednakowoż ogólną suma wsznaczona na 
ten cel jest niedostateczna, a pozatem u- 
zyskiwanie kredytów jest mieco uciążliwe. 

Doniosłego znaczenia jest też sprawa 
budowy chłodni na stacjach pogranicznych, 
a w pierwszym rzędzie na granicy Niemiec 
i Austrii, jakoteż w Gdyni, pozwalających 
na magazynowanie wywożonego masła i 
sprzedawanie go po cenach Światowych, a 
nie cenach, dyztowanych handlowcom pol- 
skim przez kupców zagranicznych. 

Jeśli chodzi © nasze województwa 
wschodnie, to większemu powstawaniu no- 
wych mleczarń stoi na przeszkodzie fatal 
ny stan dróg, uniemożliwiający w pewnych 
okresach roku dostarczanie mlekz. 

Na terenie Polski mamy około 7 
miljonów krów dojnych, których przecię- 
tna wydajność roczna wynosi 1000 litrów 
rocznie na każdą krowę... Otóż zgodnie z 
obliczeniami wybitnego znawcy p, inż. Fi- 
jałkowskiego, dyrektora Centralnego To- 
warzystwa Rolniczego, podniesienie wydaj- 
ności krów w najbliższych 4—5 latach do 
2000 litrów rocznie w wyniku dałoby ro- 
czny wyrób 260 tys. tonn masła wartości 
1 miljarda 300 miljon6w złotych. Że obli- 
czenia te są w granicach możliwości, do- 
wodzi fakt, że wydajność krowy w Danii 
wynosi 2,300, zaś na Łotwie 1.900 litrów 
rocznie. 

To też w szeregu Środków, zmierza- 
jących do poprawienia naszego bilansu 
handlowego, pierwszorzędną rolę odgrywać 
powinno podniesienie przemysłu mieczar- 
skiego w Polsce. 

zkowi Drużyn Konduktorskich i drobniel- 
szym ugrupowaniom zawodowym kolejarzy. 

Jak się ustosunkują Zarządy tych 
zrzeszeń do idei zjednoczenia wszystkich 
kolejarzy w jednym lub conajwyżej w dwu 
wielkich Związkach narazie niewiadomo. 
To jednak jest pewna, że jeśli chodzi © 
szerszy ogół naszych kolejarzy, to dążenie 
do konsolidacji zaznacza się pośród niego 
w sposób zdecydowany”. 
  

Giełda warszawska a dn. 22, XI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . оьв ов » 8,881/4—8,861/4 
Molandja . . . . .  . 358,05—357,15 
Kopenhaga ° . . ‚ 237,10—237,10 
Lozdya | : z й + „ 43,251/4—43,14 

Nowy-Jork a w a + 8,90, — 8,88 
Paryż . «o. „  .„  .„ _ 34,85—34,76 
Praga . . . . . „ 26,421/4—26,36 
Szwajczrja. . . . ‚ 171,71—171,28 
Wiedeń |. ° ‚ 125.32—125.01 
Włochy . . „ 46.12/1—46,61 
Belgja . ° 123,92—123,61 
Stokholm . * ° . ‚ 238,40—237,80 
Marka niemiecka . . s 212,48. 

Papiery procentowe. Dolarówka 117,50 — 
117. 5% pożyczka konwersyjna 67. 5% kolejo- 
wa 60. 6% dolarowa 85. 10% kolejowa 102,50. 

Ak PE Banku Gosp, Krajow. i Banku Rol- 
nego 94, 

Akcje: Bank Dyskontowy 134. Polski 
174,50 —*175. Spėlek Žarobkowych 80 — 80,50, 
Spłess 205. Częstocici 50. Gosławice 45. Nobel 
25,50. Liipop 36. Modrzejów 33—33,58. Ostro- 
wiec 101. Starachowice 40,25 — 40. Zawiercie 
T 17,25. Haberbusch 214 — 216. Ciecha- 

nów 23, 
PC ZROOA wj | 

murowany, parierowy do sprze” 
Dom dania. Światło elektryczne, wodo- 
ciąg. Dow. Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

Zarząd Wileńskiego T-wa Myśliwskiego u- 
rządza w dniu 25 b. m. na strzelnicy 6 p.p. 

| zawody strzeleckie z broni śrótowej 
do rzutków (talerzyków), na które to za- 
wody uprzejmie zaprasza PP. Myśliwych. 

oe Se- 
ickiewicza 23 

3838-1 

Informacyj udziela i zapisy 
kretarz w lokalu T-wa, A, 

od godz. 20-ej. 

  

wygody i nejskrupułatnie przestrzegając 
swych zobowiązań, wynikających z trakta- 
tu wersalskiego. Baratelli zaznacza, że Pol- 
ska może nawet grzeszy zbyt wielką Jibe- 
ralnością w traktowaniu mniejszości. 

W dalszym ciągu swego artykułu, 
autor stwierdza, iż ludność rdzennie pol- 
ska osiągaęła niesłychanie szybko spo- 
istość, doszła do prawdziwego zjednecze- 
nia tak, że Ślady różnic, jakie pozostały 
po trzech zaborach, zatarły się już zupeł- 
nie. Ta jednomyślność wyraża się dziś 
przedewszystkiem w powszechnem dążeniu 
do reformy konstytucji w sensie wzmo- 
cnienia władzy wykonawczej, 

Drugim pozytywnym znakiem jest 
znakomity stan wojska oraz wojskowe 
przygotowanie młedzieży I związany z tem 
duży nacisk, położony na usprawnienie fi- 
zyczne młodzieży. Polska dała dowód 
zdolności konstruktywnych swego narodu, 
stwarzając wojsko, stojące na wysokości 
wymagań współczesnych, karne, posłuszne 
wodzom, dobrze wyposażone, przeniknięte 
wysokim duchem wojskowym i nie podle- 
gające wpływom politycznym. 

Polska, aczkolwiek dąży do pokoju, 
nie chce i nie może być zwol.nniczką te- 
orjł ogólnego rozbrojenia, a naród rozu- 
mie, że jego własne wojsko, chociażby go 
drogo kosztowało, lepiej obroni granice,   niż jakiekołwiek traktaty międzynarodowe. 

R EX WJ 

21 b. m, wieczorem komendant po- 
sterunku ma Dworcu Kolejowym, starszy 
przodownik Stempień zatrzymał wyładowa- 
ne z pociągu przyszłego z Zemgal trzy du- 
że skrzynie pochodzenia zagranicznego po- 
siacające oznaki celne. Mimo to Stempień 
skrzynie skierował na posterunek, gdzie 
okazało się, że zawierają one jedwab naj- 
różnorodniejszych kolorów, ogó!nej wagi 400 
klg. Fracht przewozowy opiewał na nazwis- 
ko jednego z kupeów z ulicy Sadowej, któ- 
ry stale utrzymywał stosunki z zagranicą 
Pomimo to Stempień powziął pewne 
podejrzenie i towar zatrzymał, chcąc cał- 
kowicie wyświetlić, jaką drogą przywiszio* 
no go do Wilna. Pośejrzenie jego okazało 
się słusznem i jeszcze bardziej spotęgowa- 
ło się, gdy otrzymał propozycję zatuszo- 
wania całego „nieporozumienia” z przyję- 
ciem za „fatygę" 2 tysięcy dolarów. Wó- 

Jak zapowiadaliśmy wczoraj w połu- 

dnie odbyło się w Niemenczynie poświę- 
cenie nowowybudowanego mostu przez Wil- 
ję, który będzie miał w przyszłości wielkie 
znączenie w komunikacji nietylko lokalnej. 
W uroczystości wzięli udział p. wojewoda 
Raczkiewicz, p. dyrektor Robót Publicznych 
inż. Siła-Nowicki, inż. Szczygieł, p. prezes 
Dyr. Kolejowej Staszewski, p. dyrektor Dyr. 
Dróg Wodnych Bosiacti, p. prezes Izby 
Kontroli Państwa Pietraszeweki, dowódca 
VI brygady K. O. P. ppułk. Górski, p.p. 

Echa napadu na 
Dochodzenie w sprawie bezczelnego 

napadu na pograniczną wieś Kamionkę 
zdołało ustalić, że mapastnicy zaaranżowali 
napad jedynie w celu uprowadzenia Chmie- 
la, który był uważany za patrjotę-Polaka, 
przez co był bardzo niewygodny kilku 
warchołom, zamieszkującym naogół spo- 
kojną wieś. Ci właśnie po ucieczce do 
Rosji zostali zaangażowani do pracy skie- 
rowanej przeciwko Polsce i chcąc mieć w 

Onegdaj organa policii państw. w pobliżu 
Dukszt ujęły sł Władysiawa Korejkę i 
Antoniego Mursajtisa, jak się okazało obywateli 

KRONIKA GRODZIENSKĄ. 
— W czasie święta 10-lecin Niepo- 

diegłości państwa polskiego zostały xło- 
żone u stóp pomnika Wolności w Grodnie 
wiefice od: Zarządu Powiatowego Federacyi 
Polskich Związków . Obrońców Ojczyzny, 
Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Re- 
zerwistów i b. Wojskowych, Oddzisłu Po- 
wistowego Związku Osadników, Związku 
Legjonistów, Związku Podoficerów Rezer- 
wy, Związku Oficerów Rezerwy, Związku 
byłych Ochotników, Związku Inwalidów, 
Obywatelskiego Komitetu Obchodu 10-lecia 
Wskrzeszenia Rzeczypospolitej, Sejmiku 
Grodzieńskiego, Rady Miejskiej, Prezydjum 
Miasta, Powiatowego Komitetu P. W. i W. 
F., Polskiego Towarzystwa Czerwonego 
Krzyża, prokuratorów, Kola Zjednoczonych 
Ziemianek, Koła Emigrantów Ukraińskich, 
P. P. S., Kola Urzedaikow Poczty i Tele- 
grafu, Gminy Ewangelickiej, Kola Pracow- 
mików, Koła Pracowników Nadzoru Tech- 
nicznego nad Telcfonami, Polskiego To- 
warzystwa Dobroczysności, policji powłatu 
grodzieńskiego, Ochotriczej Straży Ogaio- 
wej, drużyny harcerskiej, Oddziału Towa- 
|rzystwa Sokół i innych. 

— Rada Miejska postanowiła przy- 
stąpić do Wojewódzkiego Związku Celowe- 
go budowy szpitala dla umysłowo chorych 

Nrajoznawczo - muzyczna Środa Literacka. 
Miła atmostera „Śród* w murach Po-Ber- 

nardyńskich ściąga tam coraz liczniejszych gości. 
Stały się one niezbędną atrakcją dla wielu już 
osób w Wilnie, które zjawiają się w owych mu- 
rach, jak mogą najczęściej, mimo nawet tak ską- 
pk jak © onegdajszej „Środzie* zapowiedzi, 
kiedy to wskutek jakiegoś drobnego nieporozu- 
mienia, ukazała się tylko jedna wzmianka o niej 
w prasie wileńskiej я 

Gości jednak zebrało się sporo dawnych, 
stałych i nowych także, wśród drugich był także 
Jedza badzo miły, mianowicie p. kurator Pogo- 
rze 

Najpierw mówił prof. Limanowski o swoich 
wrsżeniach lubelskich, mówił o tem ciekawem, 
pięknem, starożytnem mieście, o jego obecnym 
wyglądzie (braku odpowiedniej opieki konserwa- 
torskiej, który się tam odczuwa) o dziejach przeszłości wspaniałej, rzucając jak zwykle moc 
śmiałych i trafnych syntez i definicyj, 

Szczególnie ciekawą wydato się to co opo- władał p. profesor o tej jakiejś, akby medjator- 
skiej roli Lublina w stosunkach 
nem i Wa y=: 

wił o całym szeregu rzeczy w Lublini 
właściwych bądź Krakowowi, bądź Wilnu, a Lu 
blinie spotykających się i współżyjących. Drobnym 
przykładem tego jest choćby to, že święci: Stani- 
sław czczony w Krakowie, i Kazimierz—w Wilnie, 
zm się obaj tym samym kultem w Lublinie 

p. 
Na szczególną uwagę zasługuje 

mniany brak konserwatorskiej opieki w Lublinie, 
której się tam niemal nie odczuwa. Piszący te słowa stwierdził to samo = rokiem w tem 
mieście, obserwując wypadki karygodnego wanda- 
lizmu „pod nosem* tamtejszego p. konserwatora. 
Cieszymy się zgóry myśląc o tem, że p. prof. 
Remer z wysokości swego fotelu w Dep. Sztuki 
NOW spojrzy w tę stronę i uczyni ca 
rzeba. 

Po herbacianej i gwarnej przerwie, przemó- 

ów wspo-   wił p, Węsławski o niemieckim genjuszu pieśni 

  

EK 

Ujawnienie wielkiego przemytu na wileńskim 
dworcu kolejowym. 

wezas stało się jasnem, że towar pochodzi 
ze źródła nielegalnego, ponieważ przewie” 
zieno go do Polski jako przemyt. Ogólna 
wartość zatrzymanego jedwabiu wynosi ki!- 
kadziesiąt tysięcy złotych. Samo tylko ocle- 
nie wynosiłoby 11 tysięcy złotych. Gdy 
próby zlikwidowania całej afery rozbiły się 
o stanowczość Stempnia, właściciel towaru 
(nazwiska nie podajemy ze względu na to- 
czące się śledztwo), obawiając się konsek- 
wencji i kary w wysokości 60 tys. zł. — 
zbiegł i jest poszukiwaay. Ponadto w ef+- 
rze są zamieszane inne osoby, które ре!- 
niły role pomocnicze. Śledztwo w tej spra- 
wie prowadzi policja i władze celne, które 
ustalają w jaki sposób i za czyjem pozwa” 
lenlem nieoclony towar bez przeszkód zo” 
stał przewieziony do Wilna i gawet odda- 
ny do wyekspedjowania do składów na 
mieście. (x) 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Otwarcie mostu na Wilji w Niemenczynie. 

starostowie Radwański i Witkowski, inspek- 
tor P. P. Praszałowicz i inni. Po poświę” 
ceniu mostu przez miejscowego dziekana 
p. wojewoda pierwszy otworzył ruch na 
moście oddając go tem samem do ogólne- 
go użytku. 

Nowy most został zbudowany dzięki 
poparciu władz państwowych i sejmikowych, 
kosztował 240 tys. zł.i w zupełności nadaje 
się do ruchu towarowego. Rozpiętość mo- 

stu wynosi 110 mtr. 6) 

sok 
wieś Kamionkę. 
swej rodzinnej wsi punkt oparcia w pierw- 
szym rzędzie chcieli sprzątnąć Chmiela, 
który mógł im w przyszłości popsuć wszyste 
kie plany w ich destrukcyjnej robocie, Je- 
den z napastników mianowicie Szostak 
miał ponadto do Chmiela urazę za nie- 
usłuchanie namów ucieczki z wojska. Chmiel 
nie brał również udziału w zebraniach hurt- 
ków i kół b. Hromady. (x) 

Ujęcie zakordonowych koniokradów. 
litewskich, którzy skradli na naszem terytorjum 
kilka Koni i usiłowali je przeszmuglować do 
Litwy. 

w Choroszczy pow. białostockiego. Udział 
Grodna w związku wyniesić około 30 ty- 
sięcy złotych rocznie. Szpital ten zostanie 
uruchomiony jesienią r. 1929. 

Następnie przyznano gwarancję mia- 
sta na zaciągnięcie pożyczki w Banku 
Gosp. Kr. na t. zw. rozbudowę 9 właści- 
cielom nieruchomości na ogólną sumę zł. 
168 tysięcy; uchwalono zwrócić się do Ku- 
ratorium Okręgu Szkolnego o koncesję na. 
dwa równoległe kursy dokształczjące dla 
rzemieślników zawodowych, jeden w języ- 
ku polskim, drugi żydowskim; zatwierdzono 
projekt pobierania dodatku komunalnego 
od podatków państwowych w wysokości 
10 proc. od świadectw handlowych kate- 
goryj 2, 3 i 4 oraz od świadectw przemy- 
słowych kategoryj 5, 6, 71 8, 25 proc. 
podatku od uleruchomości, 100 proc. po- 
datku od wyrobów wódczanych i spirytu- 
sowych i t. p. W. P. 

KRONIKA OSZMIAŃSKĄ. 
— Odsłonięcie płyty na grobie poległych 

żołnierzy w Smorgoniach. Oacydaj z: 
niach miała miejsce podniosła uroczystość odsło- 
nięcia pamiątkowej płyty na grobie pięciu żoł- 
nierzy polskich poległych w walkach z nawałą 
bolszewicką w r. 1920. W uroczystości wzięło u- 
dział zgórą 3 tys, osób z pobliskich wsi i 0- 
siedli, Na płycie złożono mnóstwo wieńców. 

  

cznicę cały świat muzyczny teraz uroczyście cb- 
chodzi. P, W. mówił b. pięknie, dużo interesują- 
cych wielce momentów z psychiki i żywota tego 
wielkiego artysty podkreślając. 

Po prelekcji p. Węsławskiego cal szereg 
pe Schuberta Spiewała p. Konstancja Święcicka, 
tórej na ckazałym „Schroederze* akompanjował 

Tadeusz Szeligowski. (sk), 

  

(taty się zmieniają, 
„Buoža, moj Buožeczka“ wzdycha Józefuo- 

weczka, świat jak ta wuoda plyni, ni ty jo ręcami 
chwycisz, ni uoczami dopatrzysz, zdajsie to same, a 
wszystkoż inaczej... ot, kiedy tylko co naśmiechi- 
wali sie ze mnie, że ja po prostemu adam, nie 
po warszawsku, wszystko czepili sie, jenzyk mnie 
s. a (p już fe gazetach 

szy, że uowszem, gadaj sobie Józefuoweczk: 
llińka jak chceszi * 1 : 

Tak myśli Józefuoweczka i ja śledząc pil- 
nie za ewolucją sympatji do mej poczciwej przy» 

akowa z Wil- | jaciółki. 
Broniłam ej smakowitej polszczyzny, me- wy prostej, jak jej zacne serce, pisałam domaga- 

jąc się praw obywatelstwa w Ifteraturze, odno- 
szono się do tego nie raz z abominacją. Aż oto 
powoli... Artykulik p. Bernowicza we pada 
numerze „Słowa* mówi nam © sympsatjach do 
gwary „tutejszej”. 

Tylko że autor, niedostatecznie poinformo- 
wany i obeznany z „literaturą przedmiotu”, myli 
się, pisząc, że tak nikły jeno mamy dorobek et- 
nograficzny z tej dziedziny. 

Prócz wyliczonych przez p. M. Bernowicza 
rzeczy, są powieści eszkowej i Dmochowskiej- 
Jeleńskiej kędy tutejsza gwara jest uwzględniona 
która również wychodziła w „ania zeszłego 
roku w „Dzienniku Wil.* p, L. Życkiej, Wczoraj 
i dziś. Co roku bywa akademicką Szopka, w 
której Józefuoweczka i dziad mówią po tutejsze- 
mu, wreszcie Hel. Romer napisała: (prócz swych 

żywy pomnik Dreikas 
niepodległości, 

Budowa domu dla sierot z Wojew. 
Wileńskiego. 

W środę, dnia 21 b. m. o godz. 18-ej 
w Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego pod przewodnictwem p. wice- 
wojewody Stefana Kirtiklisa odbyło się po- 
siedzenie Komitetu Budowy „Domu Dziec- 
ka”, który wspólnemi wysiłrami ludności 
postanowiono wznieść w Wiłcie, by za po- 
mocą tego trwalego pomnika uwiecznić 
pamiątkę 10-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległego bytu państwowego. 

Na wstępie p. wice-wojewoda jako 
przewodniczący zebrania oznajmił, źe Ko- 
mitet Budowy, przekształcony z Koznitetu 
Wykonawczego Obchodu Święta 17 listo- 
pada przystępuje dziś do definitywnego 
urzeczywistnienia budowy sierocińca: „Da- 
mu Dziecka Ziemi Wileńskiej im. Jozefa 
Piłsudskiego". Na wniosek p. prze- 
wodniczącego uchwałono zaprosić w skład 
czynnych członków Komitetu Budowy, a 
zarazem jego Honorowe Prezydjum wszy- 
stkich członków Komitetu Honorowego 
10-lecia t. j. p. wojewodę Władysława 
Raczkiewicza, j. E. ks. arcybiskupa R. 
Jałbrzykowskiego, ]. E, ks. biskupa Wł. 
Bandurskiego, p. prezesa Lucjana Bochwi= 
ca, ks. rektora Czesława Falkowskiego, p. 
prezydenta J. Folejewskiego, p. prof. Sta- 
nisława Kościałkowskiego, p. gen. A. Lit- 
winowicza, p. posła Jana Piłsudskiego, p. 
kuratora Stefana Pogorzelskiego, p. preze- 
sa Stow. Weter. Franciszka Siekierzyńskie* 
go, p. marszałka Senatu dr. Szymańskiego, 
p. prezesa dr. Witolda Węsławskiego, p. 
gen. Lucjana Żeligowskiego. 

Następnie Komitet Budowy ukonsty* 
tuował się w składzie następującym: prezes— 
p. prezydent J. Folejewski, zastępcy preze- 
sa—p.p. naczelnik Konrad Jocz, i dyrektor 
inż. Stefan Siła-Nf?=icki, skarbnik—dyrek- 
tor Stanisław Białisy sekretarz— Hieronim 
Grzyb, й : 

W skład Komisji Finansowej weszli: 
p.p. dyr. St. Białas, inž. J. Łastowski, 
Ksawery Gorzuchowski, inż. Anatol Fried, 
Eljasz Jutkiewicz, dyr. Józef Korolec, kpt. 
T. Kawalec, A. Polak, St. Riedel, Samuel 
Rozental, Roman Ruciński, senator Izaak 
Rubinsztejn, ks. prałat Adam Sawicki, Sa- 
ul Trocki, dyr. Feliks Wodzinowski, Antoni 
Aniskowicz, 

Zorganizowanie Komisji Techniczno= 
Budowlanej poruczono dyrektorowi Okrę- 
gowej Dyrekcji Robót Publicznych p. inż. 
Siła-Nowickiemu, przyczem delegowano do 
tej Komisji p.p. nacz. K. Jocza, M. Radzi» 
wiłłowiczową, posła dr. Brokowskiego, dr. 
Maleszewskiego, prezesa W. Niewodniczań- 
„skiego, inż. Saula Trockiego. - 

Do Komisji Statutowo-Organizacyjnej 
wybrani zostali: p.p. Gieczewicz Hipolit, 
Jan Klott, Konrad Jocz, August Przygodz- 
ki, Wiktor Maleszewski, Adolf Gordon, Ste- 
fan Brokowski, Marja Radziwiłłowiczowa, 
ks. Karol Lubianiec, inż. Anatol Fried. 

Komisję Prasową wybrano w składzie 
następujący:s: Czesław Jankowski, Wiktor 
Piotrowicz, Marjan Szydłowski, Tadeusz 
Łopalewski, Adolf Gordon, Stanisław Kodź, 
Franciszek Świderski, Janusz Ostrowski, 
Witold Hulewicz. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: p.p. 
Helenę Wilczewską, Jana Pietraszewskie- 
go, Adolfa Kopcia, Jana Klotta i Anatola 
Frieda. 

Komisja Finansowa Komitetu Budo- 
wy rozsyła obecnie listy składkowe. 

Otlary kierować należy do Pocztowej 
Kasy Oszczędności na konto Nr. 81270. 

Na zakończenie przypomnieć należy 
słowa odezwy, która między innemi głosi: 

„Ziemia Wileńska łącznie ze wszyst- 
kiemi ziemiami Rzeczypospolitej święciłą 
w dniu 11 b. m. 10-lecie Odzyskania Nie- 
podległości. Dzień ten był manifestacją 
uczuć triumfu. Upamiętnić go należy 
dziełem trwałem wobzc przyszłych po» 
koleń. W tym celu Wlino i Ziemia Wileń- 
ska przystąpiła do budowy „Domu Dziec- 
ka Ziemi Wileńskiej im. Józefa Piłsud- 
skiego“. Bądrie to dom dla nieletnich sis- 
rot, w którym znajdą przytułek i opiekę 
dzieci bez różnicy wyznania i narodoweści, 
pozbawione rodziców, pochodzące z tere- 
nów Województwa Wileńskiego. 

Do waszej przeto ofiarności, do 
waszych uczuć ludzkich, apeiujemy, Oży- 
watęle, przekonani, źe nikt z was nie 
uchyli się od przyjścia z pomocą osie- 
roconej dziatwie. Jeżeli każdy z miesz- 
kańców naszego Wejewództwa złoży sa 
budowę sierocińca swój jednodniowy 
zarobek, w krótkim czasie wzniesiemy 
okazałą budowę, gdzie te kilkadziesiąt 
sierot znajdzie dach nad głową, wyży- 
wienie i obywate'skie wychowsnie. 

Niech wszyscy mieszkzńcy Ziemi 
Wileńskiej bez różnicy wyznaała I naro» 
dowości znajdą się na iłście ofiarodaw- 
ców i przyłożą w ten sposób rękę do 
wspólnego pomnika wdzięczności Odre- 
dzonej Ojczyźnie. w) 

nowel, w „Słowie* i „Kurjerze*, (drugą ser 
Swoich Ludzi), Naszą Szopkę i Przygodę MIYTiE- 
rza, wyd. J. Zawadzkięgo oraz ostatulo słucho- 
wisko, mające wyjść dla teatrów ludowych, gdzie 
wszędzie miejscowa gwara i sposób mówienia, 
oraz obyczajowość jest obszernie udzielona czy» 
telnikom do poznenia i oceny. 

Tak więc, cośniecoś mamy w tej spr=- wie napisanego, a pisałoby się więcej! Ala... wy-     muzycznej Schubercie, którego śmierci setną ro- l L. 
teljetonów, które czekają na wydawcę), Swoi 
udzie, wyd. Luxa (zbiór nowel), dwanaście * 

dawców! wydawcówl 
Hel. Romer. 
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BMETEGROLOGICZAA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 22, XI. b. r. Ciśnienie 
średnie 772. Temperatura--1 stop. C., opady —. 
Wiatr przeważający południowy. 

wagi: pogodnie, mgła, Maksimum na 
dobę +5 stop. C. minimum—3 stop.C, | 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowe przepisy. Jak się dowiadujemy, 

Starostwo Grodzkie przystąpiło ostatnio do opra- 
cowania nowych przepisów w sprawie kas: oszczęd- 
nościowych, przezorności, oraz kas pożyczkowych 
i zapomegowych 

— W sprawie podniesienia stanu zdrowot- 
ności i wyglącu estetycznego. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wydało ostatnio zarządze- 
nie, mające na celu podniesienie zdrowotności i 
wyglądu estetycznego kraju. Okólnik Minister- 
stwa zawiera teź sprawozdanie z rezultatów do- 
tychczasowej działalności w tej dziedzinie: w cią- 
gu półtora rocznego okresu nastąpiła znaczna 
poprawa sanitarnych i higienicznych warunków 
naszych miast i wsi, wzrosło też znacznie zadrze- 
wienie naszych dróg. Plan dalszych prac na polu 
podniesienia zdrowotności winien być opracowa- 
ny przez croszczególne województwa do dnia 1 
grudnia 1929 r. Plan przewiduje między innemi 
budowę w miastach ustępów publicznych. Podnie- 
sienie poziomu czystości szkół i urzędów publi- 
cznych winno być wzorem porządku dla ludności, 
Jednocześnie okólnik zwraca szczególną uwagę 
na oczyszczenie i oddymienie fabryk i ośrodków 
fabrycznych. 

Realizacja planu ma być przeprowadzona 
w czterech okresach. 

MIEJSKA. 

— Wczorajsze uroczystości. Wczoraj rano 
na placu antokolskim („Ryneczek“) odbyło się u- 
roczyste założenie kamienia węgielnego pod gma- 
chy dwóch 7-io klasowych szkół powszechnych, 
brak których tsk dotkliwie dawał się odczuwać 
mieszkańcom tego przedmieścia. Po odczytaniu 
odnośnego aktu przez p. wice-prezydenta Czyża i 
po złożeniu w fundamentach po jednym egzem- 
plarzu wszystkich miejscowych pism codziennych 
J. E. ks. biskup Bandurski dokonał ceremonjału 
zamurowania złożonych dokumentów. Po przemó- 
wieniach p. prezydenta Folejewskiego, p. kuratora 

Wileńskiego omĘ: Szkolnego Pogorzelskiego i 
p. prezesa Z. Z. K. Stążowskiego obecni udali się 
na Pióromont gdzie nastąpiło drugie zkolei zało- 
żenie kamienia węgielnego pod gmach „Domu Ro- 
botniczego“. Jak wynika z projektu dom ten bę- 
dzie naprawdę zdobyczą robotnikagpolskiego poz- 
bawionego dotychczas szczególnie w Wilnie mo- 
żności posiadania odpowiedniego do swych pa- 
trzeb mieszkania. „Dom Robotniczy". zbudowany 
sumptem miasta będzie zaczątkiem budowy całe- 
go kompleksu domów miejskich przeznaczonych 
z "mieszkania dla najszerszych sfer naszego 

asta. 
Magistrat, a szczególnie p. wice-prezydent 

Czyż rozumiejąc doniosłość tego projektu pomi- 
mo niesłychanie wielkich trudności spowodowa- 
nych brakiem odpowiednich funduszów, postano- 
wił go zrealizować rozumiejąc, że pozwoli to 
choć częściowo zaspokoić głód m'eszkaniowy tak 
dotkliwie dający się odczuwać szczególnie klasie 
robotniczej. 

  

Miejski Kinematograf 

Kaltaralno - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) monarchów w Tylży. 

w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 3 m. 30 

į Po zakończeniu ceremonji wszyscy obecni 
| udali się do Kuprjaniszek, gdzie nastąpiło po- 
| święcenie nowowybudowanej szkoły powszech- 
fnej Nr 43. Po poświęceniu goście byli podejmo- 
iwani śniadaniem, wydanem przez miasto. 
Ё — Кагу za nieprzestrzeganie przepisėw. 
jw ubiegłym miesiącu komenda miejskiej Straży 
| Ogniowej sporządziła 160 protokółów na poszcze- 
gólnych właścicieli domów za niestosowanie się 
do przepisów © utrzymaniu kominów w odpo- 
wiednim stanie, 

— Zniesienie starych straganów. Odnośne 
władze moszą się z zamiąrem usunięcia z pod 
hal targowych na ulicy Zawalnej niektórych star- 

jszych straganów. Jak wykazały badania stragany 
te zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i rażą 

(swym nieestetycznym wyglądem. (x) 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocje. W sobotę dnia 24 b. m. o 

, godzinie 1-ej po poł. w Auli Kolumnowej Uni- 
, wersytetu odbędą się promocje na doktora wszech- 
„nauk lekarskich następujących osób: 1) Heleny 
|: Choszkowskich Dunin-Horkowiczowej, 2) Józefa 
į Żuka, 3) Marji Kohnówny, 4) Feliksa Pawłowicza, 
į 5) Pinchass Kotoka, 6) Anny z Jarmołowskich 
į Jaholkowskiej, 7) Jerzego Jahołkowski:go, 8) Ja- 
kóba Tombaka, 9) Marji Eoglówny. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dzień oświsty pozaszkolnej. W niedzie- 
;lę dnia 25 listopada Koła P. M.Sz. Z. Wsch. urzą- 
| dzają na ulicach miasta Wilna wielką kwestę na 
cele oświaty pozaszkolnej. 

WOJSKOWA. 

— Delegacja garnizonu wileńskiego złoży 
podziękowania Marszałkowi Piłsudskiemu. Jak 
już podawaliśmy, przed kilku dniami J. E. biskup 
Bandurski dokonał uroczystego aktu poświęcenia 

dwóch świężo wybudowanych domów mieszkal- 
nych dla podoficerów garnizonu wileńskiego i ich 
rodzin. 

Podkreślić należy, iż inicjatywa budowy tych 
domów wyszła od Marszałka Piłsudskiego, który 
sprawą tą silnie się zainteresował. Dzięki również 
wydatnemu poparciu dowódcy O. K. Ill gen. Lit- 

p enowicra budowa domów mieszkalnych w krót- 
kim stosunkowo czasie została zrealizowaną. To 
też zainteresowane wileńskie sfery wojskowe w 
uznaniu zasługi Marszałka Piłsudskiego zamierzają 
w najbliższych dniach wysłać do Warszawy spe- 
cjalną delegację, która w imieniu garnizonu wileń- 
skiego złoży Naczelnemu Wodzowi podziękowania 
za troskliwą opiekę i usunięcie bolączek mieszka- 

niowych, które w szczególnie dotkliwy sposób da- 
wały się odczuwać wśród wileńskiego garnizonu 
podoficerskiego. 

— Kursy rolnicze w wojsku. W dniach 21, 
22 i 23 b. m. odbywasię w koszarach 5-g0 pulku 
iech. legionów zorganizowany przez Związek 
ółek i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej 

dla żołnierzy tegóż pułku tygodniowy kurs o 
pszczelnictwie, poczem nastąpić mają dalsze kur- 
sy z innych dziedzin wiedzy rolniczej. Do udziału 
w tych kursach desygnowani są przedewszystkiem 
żołnierze pochodzący ze stanu rolniczego, którzy 
po odbyciu służby wojskowej wrócą następnie do 
pracy na roli. Myśl urządzenia tych kursów po- 
witać należy z prawdziwem uznaniem. W innych   

Od dnia 22 do 27 listopada 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

państwach, a w szczególności Niemczech, dok- 
ształcanie żołnierży w różnych dziedzinach wie- 

„PAN DYKTATOR, TO JA“, 

  
NAPOLEON i LUDWIKA 

Historyczny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: MADY CHRISTIANS i CHARLES VANEL. 
Dwór armja, lud i t. d. Akcja rozgrywa się między innemi na dworze berlińskim, w obozie pod 
Jeną, pruską liawą, w fortecy Kenigsberg, w Grudziądzu, Kłajpedzie i nodczas spotkania trzech 

Reżyserował KARÓL GRUNE.  Nadprogram: „SZALONA NOC“ komedja 
Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: 

w_IL E R I X Y 

dzy poza musztrą wojskową jest praktykowane 
na bardzo szeroką skalę i wydaje też doskonałe 
rezultaty. Zapoczątkowane obecnie w 5 p. p. leg. 
z inicjatywy dowództwa tegoż pułku kursy rolni- 
cze powinny pobudzić inne pułki do urządzenia 
analogicznych wykładów dokształcających z róż- 
nych dziedzin wiedzy — szczególniej w porze 0- 
becnej z nastaniem długich zimowych wieczorów. 

— Kto staje do zebrań kontrolnych. Dziś 
23 listopada do zebrań kontrolnych stają szerego- 
wi rezerwy i pospolitego ruszenia urodzeni w 
1895 roku, którzy mie odbywali dotychczas ćwi- 
czeń wojskowych (rezerwiści) lub też w I. 1925, 
26 i 27 nie stawali do zebrań kontrolnych, naz- 
wiska których rozpoczynają się na wszystkie litery 
alfabetu. 

Jutro 24 listopada do zebrań kontrolnych 
stają jak powyżej urodzeni w roku 1894 nazwiska, 
Z rozpoczynają się na A. B. C. D.E.F. 
@НОк @) 

Z KOLEI. 

— Frzyjazd do Wilna komisji ministerjal- 
nej. Jak się dowiadujemy, w dniach najbliższych 
ma przybyć do Wilna specjalna komisja z ramie- 
nia Ministerstwa Komunikacji, która ma przepro- 
wadzić lustrację sa E sploatacyjnego w Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej. 

— Przedstawienia dla kolejarzy na linji. 
Zespół amatorski „Ogniska Kolejowego” w wWil- 
nie wyjechał obecnie do większych skupień pra- 
cowników kolejowych na prowincji ze sztuką Fi- 
jałkowskiego „Wierna kochanka”. Sztuka ta wy- 
stawiona była w „Ognisku Kolejowem” w Wilnie 
podczas uroczystego obchodu 10 lecia Niepod- 
ległości Polski, gdzie przedstawienie tej sztuki 
zrobiło jaknajlepsze wrażenie. Na skutek tego z 
inicjatywy prezesa dyrekcji kolejowej p. inż. Sta- 
szewskiego zespół amatorski specjalnym wago- 
nem wysłany został na linję przedewszystkiem do 
tych oddalonych miejscowości, a pracownicy 
kolejowi prawie zupełnie pozbawieni są wszelkich 
rozrywek kulturalno - artystycznych, a więc do 
Brasławia, Druji, Dukszt, N. Święcian, Głębokie- 
go, Królewszczyzny, Mołodeczna, Lidy, Nowojel- 
ni i Nowogródka. W tych miejscowościach, które 
zespół już zdołał odwiedzić, tak wykonawcy, jek 
i sztuka ta o podniosłym patrjotycznym nastroju, 
były witane z prawdziwym entuzjazmem. L 

Z POLICJI. 

— Odprawa oficerów policyjnych. Wczo- 
raj w gmachu Komendy P.P. odbyła się odprawa 
oficerów policyjnych, poświęcone sprawie „ty- 
godnia policjanta”. . 

Оаргажа К1егожа! Котепазо! policji wi- 
leńskiej komisarz Lewandowski. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 

— Odczyt i zebranie. W niedzielę dnia 25 
listopada r. b. o godzinie 12 staraniem Koła Nau- 
czycieli przyrody i geografji szkół polskich m. 
Wilna w Szkolnej Pracowni Przyrodniczej — Za- 
walna 5 — p. prof. U. S. B. jan Muszyński wy- 
głosi odczyt p. t. „Wrażenia botanika z wycieczki 
przyrodniczej po Europie*, ilustrowany licznemi 
przeźroczami (roślinność południa, przemysł kwia- 
towy na Riwjerze, ogrody botaniczne i hodowla 
ziół leczniczych na Zachodzie). 

Wstęp dla nauczycielstwa wolny. 

  

Po odczycie odbędzie się doroczne walne | 
zebranie Koła z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Sprawozdanie Zarządu z działałności w r. 
szk. 1927/28, 2) Wybór nowego Zarządu, 3) Wol- 
ns wnioski. 

— Najwybitniejszy orator marodu rosyj- 
skiego w Wilnie. W niedzislę 25 b. m. o godz, 4 
po południu będziemy mieli sposobność słuchać 
najwybitniejszego i najdoskonalszego oratera ro- 
syjskiego Wiktora Czernowa. Ten fakt, że Czerno- 

  

mi 

wa właśnie obrano na przewodniczącego rosyj- 
skiego parlamentu ustawodawczego po wielkiej 
rewolacji dowodzi, jak wielki wpływ posiadał 
pat Rosi na bieg życia politycznego oswobodzo- 
nej Rosji. 

Czernow był zawsze zwolennikiem i szer- 
mierzem wolności narodów. Jeszcze wiele lat te- 
mu bronił on konieczności przywrócenia niepod- 
ległości Narodowi Pelskiemu i inaym ludom, 
czem wywołał przeciwko sobie niechęć wszystkich 
kół, które stały na punkcie widzenia „jedinaja 
piedielimaja*. Odczyt jego pod tytułem „Faszyzm- 
Bolszewizm* w teatrze Nowości przy ulicy Wiel- 
kiej róg Końskiej bezwątpienia zgromadzi szersze 
masy społeczeństwa, które życzą sobie usłyszeć 
słowo najwybitniejszego oratora rosyjskiego Czer- 
nowa. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Pobicie „łamistrajków*. Onegdaj wie- 
czorem strajkujący szteperzy natrafili na ulicy 
Szklanej 10 na warsztat, w którym pracowali „ła- 
mistrajki*, Wynikła awactura, która następnie 
pom eniła się w gorszącą bójkę. W trakcie bójki 
llka osób zostało dotkliwie pobitych. w lokalu, 

gdzie pracowano Sas powybijali szyby. Po- 
dobne z:jście miało miejsce i w wzrsztącie Zal- 
wanowicza przy ulicy Jatkowej, gdzie również pa- 
bito „łamistrajków*. (x) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Przyjazd dobroczyńcy amerykańskiego. 
Dziś przybywa do Wilna przedstawiciel amery- 
kańskiego Kamitetu Pomocy Żydom dr. Giter- 
mann, który zapozna się z miejscowymi warun- 
kami materjalnymi Żydów i odbędzie cały szereg 
konferencyj w sprawie udzielenia wileńskim orga- 
nizacjom żydowskim większej pożyczki, któraby 
umożliwiła biedniejszej ludności i podupadłym 
kupcom uzyskanie długoterminowych bezprocen- 
towych kredytów na podźwignięcie przedsiębiorstw 
i sklepów. (х). 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohalance). 

— „Pan minister na inspekcji*. Dziś po- 
raz drugi arcywesoła operetka w 3-ch aktach C 
Nexa „Pan minister na ipspekcji”, która na wczo- 
rajszej premierze cieszyła się niebywałem powo- 
dzeniem u publiczności wileńskiej, która raz po 
raz wybuchała salwami śmiechu. Udział biorą nie- 
porównani artyści stołecznej operetki z Lucy 
Messal, J. Redo, B. Horskim i B. Romaniszynem 
na czele. Przy pulpicie dyr. J. Kochanowski. 

Pozostałe bilety do nabycia w „Orbisie“ do 
godz. 4.30 i od godz. 5-ej w kasie teatru. 

Jutro i pojutrze ostatnie dwa razy „Pan 
minister na inspekcji. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Pińsku „Car Paweł I“ z K. Ju- 
noszą-Stępowskim w postaci tytułowej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Dzisiejsza premjera. Występy Karola 
- Hanusza przynoszą w dniu dzisiejszym wiele no- 
| wości w pieśni, słowie i tańcu. sukurs do te- 
l go nowego programu, pod nazwą *To trzeba zc- 

sczyć”, przychodzi Hanuszowi nasz zespół pod 
wodzą Karola Wyrwicza-Wichrowskiego. Program 
zapoczątkuje niezmiernie zabawna krotochwila M. 
Neall'a i M. Ferner'a „Co on robi w nocy*. 

i — Widowisko dla młodzieży szkolnej. W 
| niedzielę o godz. 3 pp. grane będą po raz ostatni 
jw sezonie „Damy i Huzary”. Ceny miejsc specjal- 

nie od 1 zł. do 20 gr. 
! — Niedzislna popołudniówka. O g,5 m.30 
'popoł. na widowisko złożą się komedje 

i Twaina „Człowiek, który zaślubił niemowę* i 

    
rance'a į 
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„Człowiek, który wydawał gazetę rolniczą”, oraz 
występ K. Hanusza. 

— Poranek taneczny w Teatrze Polskim. 
Zespół wybitnej tancerki Lidji Winogradzkiej-Gre- 
gor wystąpi na poranku w niedzielę najbliższą 25 
b. m. 0 g. 12.30 pp. 

W wykonaniu zespołu, jak również p. Wi- 
nogrądzkiej-Gregor ujrzymy szereg nowych efek- 
townych tańców wybitnych kompozytorów: Al- | 
benitra, Bayera, Brahmsa, Chopina, Debussy, 
Griega, Nedbala, Niemana, Scharwenko. 

Przy fortepianie dyr. W. Szczepański. 
Poranek wywołał wielkie zainteresowanie. 

Ceny miejsc od 50 gr. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. | 

Fala 435 mtr. 

PIĄTEK, £dn. 23 listopada 1928 r. 
11,56 — 12,10: Transmisja z Warszawy: Sy- 

gnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w Krako- 
wie, komunikat meteorologiczny. 16,10—16,30: Od- 
czytanie progr. dziennego i chwilka litewska. 
16,30—16,45: Kurs jęz. włoskiego lekcja 8-ma pro» 
wadzi dr. J. Rostkowska. 16,45—17,20: „Wojtuś 
nad merzem* opowiadanie dla dzieci wygł. E. Ма- 
siejewska. 17.20—17,35: Muzyka z płyt gramofi 
nowych. 17,35—18,00: „Dusza krajobrazu wil 
skiego" odczyt wygł. Jan Bułhak (transmisja na 
inne stacje). 18,00—19,00: Koncert popołudniowy: 
Wykonawcy: Orkiestra Rozgł. Wileńskiej pod kier. 
Z. Dołęgi, Albert Katz (wioloncz.) i I. Schabsaj 
(akomp.). Cz. i. 1) Fantazja na temsty Pr. 
Schuberta, 2) Ed. Sohutt: Valse lente, 3) Fr. Krei- 
sler „Schon Rosmarin“, 4) Fr. Kreisler: „Liebes- 
freud“. Cz. II. 1) D. Popper: Serenada wschodnia, 
2) S. Rachmaninow: Prelude, 3) P. Czajkowski: 
„Chanson Trista*, 4) R. Schumann: Pieśń wie- 
czorna, 5) D. Popper: Taniec elfów. 19.00—19,25: 
„Skrzynka pocztowa* omówi kier. progr. P. R. w 
Wilnie Witold Hulewicz. 19.25—19,50: „Sztuka lu- 
dowa* odczyt X z cyklu: „Źródła sztuki* wygł. 
prof. U.S. B. Juljusz Kłos. 19,50: Odczytanie 
programu na sobotę, sygnał czasu z Warszawy i 
komunikaty. 20,15: Transmisja koncertu symfoni- 
cznego z Filharmonji Warsz, W programie muzy- 
ka węgierska, wyk. orkiestra Filharm. pod dyr. 
J. Hubaja, Wł. Schentryargyi (skrzyp.). Po trans- 
misji komunikaty z Warszawy, Oraz podróż de- 
tektorowa po Europie. 

Na wileńskim bruku. 
— „Nie kupować kota w worku“. P. Mi- 

chał Kondratowicz właściciel cukierni przy ulicy 
Wileńskiej 28 był stałym klijentem jednej z miej- 
scowych firm drzewnych, która od 6 lat dostar- 
czała mu drzewo w dużej ilości. Dopiero 20 b. m. 
p. Kondratowicz stwierdził, że oszukiwano go na 
miarze wskutek SE poniósł on straty sięgające 
15 tysięcy złotych. Poszkodowany powiadomił o 
wszystkiem policję, która wszczęła dochodzenie.(x) 

= Przejechanie staruszki. Wczoraj w po- 
łudnie przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Wileń- 
skiej taksówka Nr 14200 najechała na 80-letni 
Helenę Tankowską, która uległa ogólnemu potłu* 
czeniu. (x) 

— Fatalny upadek. Wczoraj rano w kosza- 
rach I Brygady spadł z dachu garażu samochodo- 
wego robotnik blacharski Jan Śrebrzyński, który 
uległ złamaniu żebra i zgnieceniu klatki pierścia- 
wej. Ze względu na ciężki stan Srebrzyńskiego 
ulokowano w szpitalu żydowskim. (x) 

   

  

    
  

Kupując tawar krajowy — wzmacniacz bilans 
landlowy. 

  

  

Wegiel 
Drzewo rąbane na podpałkę. 

opałowy, ko- 
walski i koks 
z najlepszych 
kopalń Gór- 
nośląskich. 
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Wileńskie Biuro 3786-0 
Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

DOKTÓR MEDYCYNY 
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KINO-TEATR | Dzis! Supersensacja dla Wilnal Żłota serja „SOWKINO* w Moskwie. Hańbiący DOSTAWA NATYCHMIASTOWA PI ANIN B 
“ Ž ółt a rt (Książka kontrolna), Wielki dramat obyczajowy w wykonaniu e 46 i R ja i S y p SZpo artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławowskiego. : D. H. Wilop al a” U soda SĘ Choroby WENGrYCZNE ] skórne. 

Wileńska 38. ud Techniki, gi e = ma wartości artystycznej, który poruszył cały Świat. 9) 24—9. Estko 2203. Elektroterapja, Diatermia, 7 „Styczniowa 3. 3700-1 Słońce górskie, Śellux. |   KINO Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu". 
  Oszczędności pieniężne Mickiewicza12 “ Wytwórni rolach głównych: jqhy B iuro- ill H 

„UNITED B R Z A Genjalny tragik świata 0nn arrymore cza AMIIA NOTA lokujemy na oprocentowa- 
„POLONIA ARTYSTS* p.t. Dz'eje prostego chłopa, który zakochał się w dumnej księż- Obwieszczenie o licytacji. nie pod absolutnie pewne Kk a Wy =, 

Urząd Celny w Wilnie na zasadzie postanowień $$34149 | zabezpieczenie. 21020 L zasada jw Mickiewicza 22 niczce, córce generała. Jego przeżycia przed wojną, w czasie wojny, podczas rewolucji i po rewolucji. 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 roku o wileńsk'e Biuro 

5
7
 

      
    

  

Początek o g. 4-ej, 6, 8.15 i 10.25. Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność O przybycie za 15 min. przed roz- 
poczęciem seans. Specjalna ilustracia muzyczna. postępowaniu celnem (Dz. Ust. R. P. Nr 11 poz. 64 z 1920 r.) Komisowo-Handlowe - : zmienionych brzmieniem rozporządzenia Ministra Skarbu zdnia | Michiewicza 21 tel. 152 KINO jas L CAE Poe Film obyczajowy, pouczający. Film Ważna kobe: A as 1 maja 1925 Rz sr o = Nr O PE 42 ma as - ы - «b. 4 

rzepiękny i upajający ywa i tętniąca humorem podzje do wiadomości ogólnej, iż w dniu grudnia b. r. o GDNGPWGDICIWYGO0 Piecadiily „dramat " 12 akt 2 CHŁOPCZYCA (Półdziewica) akcja rozgrywa się w środo- godz. 10 pano Tuacškynach ROCA: ga Dao p ie icie chor. skórne, weneryczne. wisku arystokracji wielkomiejskiej. rowej w Wilaie odbędzie się sprzedaż z licytacji towarów nie ы э » W rolach głównych: 2 gwiazdy ekranu Harr у Liedtke i Xenia Desni. odebranych pries adresatów. ' Opierajci syfilis i moczopłciowe. WIELKA 42 Początek o godz. 3, ost. seans 10.30. Ceny nie podwyższone. Orkiestra z Jazz-Bandem. Na wypadek nie sprzedania towarów w wyżej oznaczonym Ligę Morską i Rzeczną. Mickiewicza 28 m. 5. 
terminie, odbędzie się powtórna licytacja w dniu 20 grudnia pRDOGDOGDNGONWADO Rp KINO z Najpopularniejsza osobistość kobieta na zadowaów, = dą szaleje =: ss Rz b. r. 4 samej godzinie w z miejscu. —— 1 3 po Przyjmuje od 9—1 i 4—8. rólową ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na rzeznaczone na sprzedaż towary mogą oglądać reflek= > 3305 Paryža Józefina Baker tle olśniewających przepychem wielkich music-kallów pa- tanci na 2 dni przed rozpoczęciem licytacji od godz 10 do 13 Mieszkan e koje z   

kuchnią i wygodami w centrum 
miasta ZAMIENIĘ na takie sa- 
me lub 4 pokojowe może być 

w magazynach kolejowo-celnych na stacji towarowej w Wilnie. 
Spis mających się sprzedać towarów, znajduje się na ta- 

blicy urzędowej w Urzędzie Celnym w Wilnie oraz Dyrekcji 

podług powieści znanego pisarza Maurycego De- 
kobry. Film ten wzbudził ogólny entuzjazm na DOKTÓR obu półkólach. 

LUX 
Mickiewicza 11. ryskich CZARN A WEN US 

KINO Dziś! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanka miłośna osnuta według głośnej sztuki 

WANDA Władysława Perzyńskiego UŚMIECH LOSU  prznat serc w 12 aktach. 
W roli głó ł ы & Wielka 30, | czerslacego wdzięku Jadwiga Smosarska zyk EZ SZK 

i urocze tancerki siostry HALAMA. 

Kino; Kolejowe 

Ognisko 
(obok dworca ko- 

lejowego). 

Dziś zmiana programu!   

Ceł w Wilnie, ul. Ostrobramska Nr 6. 
Naczelnik urzędu 

3718/1914/V1 

    

Dobry majatek 
obszaru przeszło 150 ha. 
Ziemia dobra, budynki w do- 
brym stanie kompletna 
sprzedamy zaraz dogodnie. 

„ Dom HK. „ZACHĘTA”. 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

3506 
  

Eukowski 

ODDMGORGPWGOWGDEA 

UGKOSZENIA 
io „KURJERA 

w dalszej okolicy. Warunek— 
słoneczne. Oferty do Admini- 
stracji „Kurjera* @1а Т. ©. 

3829-3 

Poszukuję *jozego lokalu 
wśródmieściu ze wszelkiemi wy- 

e Oferty: zB 
agiellońska Nr 8. 3839 

| tytunio- Lgabioną koncesję Są wyd. 
przez lzbę Skarbową w Wilnie 
na imię Gruni Noachowicz — 
unieważnia się. 383. 

  

w 

= 
| ® 

chorobyweneryczne, syfilis 
kórne. skó! 

Wielka” 21. 
O0d9—1 i 3—8. (Telef. 921). 

Ir. ар 
Ž Choroby energczae | skórne. 

  

Bezplatnie WILEŃSKIEGO Wileńska 11, tel. 640. 

   
   
    

     

    

można otrzymać wszystko E ||| raid! rodzieński Od 101: | 4-27 wiece: 

MIWO-WILEKIEJ. FABRYK MISY DRZEWIEJ Г. ААН W | | | i онн р | eetamie „|m pilki лее че 
Spółka Akcyjna w Wilnie kandis, Paris 16 | dogodnych | Та kometa, zez: 5 Akuszerki ® — 

niniejszym podaje do wiadomości PP. Akcjonarjuszy, że w dniu 15 giud- murowana, jednopiętrowa B.d Murat 122, Schifrin. warunkach | rzy, ścienianie nóg, masaże elek- Szgynunununansnunzng 

  

   

  

tryczne w gabinecie dyplomo- 
wanej specjalistki Wandy Cze- 
czott przy fryzierni Zalewskie- 
go w Grodnie, ul. Dominikań- 
ska 22. 3649-6 

o 17 pokojach, 4 kuch- 2621 
niach, 2 placem podbu- 
dowlanym w Wilnie, w bar- 
dzo pięknem położeniu, 
natychmiast do sprzedania. 

nia 1928r. o godz. 5-ej popoł. w lokalu zarządu przy ul. Słowackiego 4, 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszy z na- 

stępującym porządkiem dziennym: 
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2. Zatwierdzenie bilansu ną dzień 1 lipca 1928 r: przerachowanego w myśl 

Akuszerka 

Marja Brzezna | 
  Hiministracja 6 domów 

„Kurj. Wil.* dochodowych sprzedamy za 
6.500 dolarów. 3784.0 

  

    

    

    

  

   

    

           
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Zgłoszenia: Białoskórska, Wileńskie Biuro JAGIELLOŃSKĄ 3. Ogłaszajcie się przyjmuje od 9 rano-do 7 w. 

3. Wolne wnioski. : Lwów, Gołąba 6. 38352 | Komisowo-Handlowe ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
ao : GD00G700 ii i Mickiewicza 21, te. 152, || „Iarjerze Vileiskin“, W. Zdr. Nr. 3093. 2152 

    

  

  
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. nne od godz. 9-3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego grzyimuje od godz. 6 do 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
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