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Zjazd dyplomatyczny w 
Libawie,- 

Ryga, 7-g0 grudnla, 

Od dłuższego już czasu prasa ło- 
tewska poświęca specjalną uwagę 
rozwojowi Libawy, która została po- 
ważnie zagrożona, wobec odcięcia, 
do pewnego stopnia, od świata, Przy- 
czyną tej niebezpiecznej sytuacji jest 
stanowisko Litwy, w t. zw. przez 
nią «sprawie wileńskiej», które to 
stanowisko uniemożliwia wszelki 
tranzyt dawną drogą Libawo-Romen- 
ską. 

Dn. 5 grudnia, w sobotę, od- 
był się w Libawie zjazd kilku 
dyplomatów, któremu niektóre 
odłamy prasy ryskiej przywią- 
zują wielkie znaczenie. 

Pod przewodniciwem kierownika 
oddziału bałtyckiego ministerstwa 
spraw zagranicznych Łotwy, p. Mun- 
tera, przybyli do Libawy poseł ame- 
rykański Colman, w towarzystwie 
attaches handlowego Mayera, poseł 
polski Łukasiewicz i w zastępstwie 
posła angielskiego, konsul jeneralny 
w Rydze, Shopherd. 

Posłowie spotkani byli nader uro- 
czyście przez przedstawicieli tamtej- 
szego handlu i przemysłu, i konsu- 
lów odnośnych mocarstw. Po śnia- 
daniu w hotelu St Petersburg, udali 
się goście na wycieczkę, zwiedzając 
szczegółowo różne przedsiębiorstwa 
handlowo:przemysłowe, jak to: fabryki 
linoleum, oliwy, skór, warsztaty ma- 
rynarki wojennej i t. d.; 

Tegoż daia wieczorem uroczystą 
kolacją podejmował dostojnych gości, 
prezes tamiejszego związku fabrykan- 
tów, Karol Lassmann. 

Nazajutrz, w niedzielę, posłowie 
zwiedzili dokładnie porty handlowy 
i wojenny i ich urządzenia. Następnie 
autami zwiedzili miasto, kurort i inne 
przedsiębiorstwa. Wieczornym pocią- 
giem odjechali dypiomaci do Rygi. 

Jak podaje „R.gasche Rundschau“, 
zakłady przemystowe Libawy i jej 
port zrobiły jaknajlepsze wrażeni na 
dyplomatów. Pismo wyraża nadzieję, że 
goście wykazal! wielkie zainteresowa« 
nie przyszłym rozwojem Libawy. W 
tamtejszych sferach gospodar: 
czych, przydają tej wizycie ogro- 
mne znaczenie. Mówią O rych- 
łem usunięciu przeszkód komu- 
nikacyjnych, które powstrzymu- 
ją Liba+€ w jej na.uralnym roz- 
roście i rozwoju. 

Jakiż był zatem właściwy cel 
podróży do Libawy zagranicznych 
dyplomatów? — Oto, jeszcze pierw= 
szego dnia, w sobotę, w salach 
giełdy odbyła się poważna konfe- 
rencja, w której wzięli udział wszyscy 
przybyli posłowie. 

Na konferencji tej poruszano 
sprawe, nietylko dla Sfer gospo” 
darczych Libawy, Ale całej Ło- 
twy i nawet Polski palącą Spra' 
wę uruchomienia dawnej linji 
kolejowej Libawa-Romny. 

Narazie niewiadomo, kto był wła- 
ściwym inicjatorem tego zja zdu, czy 
tej wycieczki do Libawy, faktem est 
jednak że sfery gospodarcze Łotwy, 
0: bardzo długiego już czasu, sta- 
rają się naklonić rząd w Rydze do 

i energicznej interwencji u rządu Ko- 
wieńskiego, uruchomienia linji kole- 
jowej, na odcinku Wilno — L bawa 
przez terytorjum Litwy. Nieobliczalne 
korzyści z tejgdrogi tranzytowej, ciągnę: 
łaby nietylko Lioawa, ale i samo pań: 
stewko kowieńskie, W tym też kierunku 
postępowały pierwiasikowe rokowa- 
nia polsko-litewskie w Kopenhadze i 
Lugano. Wobec jednak manjacko upor: 
czywego stanowiska Kowna, sprawa 
ta pozostała niezałatwioną i droga ta 
ciągle jest zamknięta dia tranzytu i 
handlu z Libawą, 

Nie wiemy dokładnie, jak dalece 
zajęli się posłowie zagraniczni tą 
sprawą; w każdym razie wycieczka 
dyplomatów do Libawy jest ważnym 
krokiem w kierunku zlikwidowania 
nienormalnych stosunków. 

Nowość wydawniczal 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 

ži CZŁGZOCKOWEJ szkatułki: 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tej, 5 —80, 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
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Pamiętajmy że najdrobniejszy dar 

złożony na Radę Opiekuńczą Kresową 

przyczyniać się będzie do utrwalenia 
granic Wschodnich Rzeczypospolitej. 
(ul, Zygmuntowska 22 ой 6 — 8 е)). 

3 odnoszenism ae domu Ь 
zł. Konto czekowe w 

detalicznej cena pojedynczego n-ru 20 groszy 
> ai pocztowa ułescabia ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
LOCKE SZOT CZYTA KRY WORDA TOSCA ROTO. 

za tekstem 10 z przesyłką pocztową 4 zł, 
P. K. 0. Ne. 80250 oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogł 

Ważne narady w Genewie. 
GENEWA, 7 XII. PAT. Biuro Wolfa donosi, że oddzielne narady 

poszczególnych mężów stanu rozpoczęte w dniu wczorajszym trwały Ciągle si tają: zwalczacie par+ jest jego omnipotencja, jest taki za- 
dziś przed południem w dalszym ciągu. W siedzibie niemieckiej delegacji ЧЕ NE } 2 Pa lamentaryzm a więc co? Faszyzm, kres kompetencji jaką naszemu Sej- 
odbyły się konferencje pomiędzy ministrem Stresemannem i ministrem 2 
Vanderveldem a eeik sieja) delegatem wioskim Scialoią i dyrektorem SYStem komisarski jak w Rosji, dykta- mowi wyznaczyła konst. 17 Marca, 
ministerjalnym Gausem, Powszechną uwagę zwraca przybycie generalnego turahiszpańska, a mniej lubiący myśleć Samorząd gospodarczy. Nie ist 

Sekretarza Rady Ambasadorów Massigliego, który w ciągu przedpołudnia dodają: „przecież nie można powra- nieje w Polsce, jak wogóle nie 
złożył wizytę niemieckiemu podsekretarzowi stanu Schubertowi. Termin саё do rządów monarchji absolutnej" istnieje u nas samorząd. Należy go 

najbliższej narady 5 gwarantów pakiu nadreńskiego nie został jeszcze 
ustalony, według wiadomości jednak ze źródeł francuskich ma ono się 
odbyć dziś wieczorem. 

GENEWA, 7 XII. PAT. Stresemann przyjął dziś Vandeiveldego, 
Briand przyjął Benesza i następnie delegata jugosłowiańskiego Jowano- 
wicza, który wyjaśnił mu przyczyny dymisji Ninczicza. Prawdopodobnem 
jest, że pięciu ministrów spraw zagranicznych prowadzić będzie wieczo: 
rem po posiedzeniu Rady dalsze obrady rozpoczęte w dniu wczorajszym. 

Żarys zmiany konstytucji, 

taryzmu wytworzy próżnię. włożyć wszystkie najnowsze doświad- 

Nikt z nas nie myśli o absolutnej czenia, wszystkie ostatnie. zdobycze 

monarchji: Historja nas uczy, że ab- myśli politycznej XX w. My Polacy 

solutyzm wyjaławia się w Okresie mieliśmy wielkiego polityka i entuzjas- 
życia jednego człowieka. Chodzi o to, t€ Samorządu. Był nim Aleksander 

Przedstawiciel agencji Havasa upoważniony został do oświadczenia, że by nie tak, jak pp. Dubanowicz i Wielopolski Gonzaga Myszkowski. 
nie zostały przyjęte żadne zobowiązania w sprawie terminu odwołania Njedziałkowski zatrzymywać swe po- Pamiętamy jego błędy, jego politykę, 
komisji kontrołnej, ani też w sprawie rewizji systemu inwestycyjnego mysły ustrojowe wyłącznie na tem "ie pamiętamy jego wielkich kon 
Ligi Narodów. co było jeszcze młode i nie bezna- strukcyj samorządowych. My Polacy 

i dziejne w r. 1875, Išė po drodze "ie rozumiemy własnej historjil 
da. dętą SE SEE dkreśl olał parlamentarnej. Zwal- > RZE RZE i 

; т ‚ Korespondent genewsi atin“ podkreśla 1 rym juž konst. marca w art, 
wielkie postępy jakie codziennie Sizal wykazuje zbliżenie francusko-nie« e > się wl 3-im powiada swoją szkaradną pol- 
mieckie w dziedzinie gospodarczej. Wiele n.jrozmaitszych spraw zostało 97%potencji Izby ° ме Szczyzną: „przekaże przedstawicielom 
już przez przedstawicieli przemysłu obu krajów załatwione lub jest na chcemy na miejscu parlamentu wy- iais uk i ai 
drodze do załatwienia, zaś traktat handiowy francusko niemiecki ma być twarzać próżni. Samego parlamentu Затогга w Wiaščiwy ZAšios WA 
podpisany i przyszłego. Rokowaniom prowadzonym przez RE nie chcemy niszczyć lecz zreformo Z widzimy Kas 
resowane koła francuskie t niemieckie przyświeca idea grupowania się + j możliwość zrealizowania dwuch łaciń- 
przemysłu europejskiego, który w przeciwnym razie może być pochłonięty a> me kansijincjė „skórę skich, zachodnio-europejskich idei, — 
przez przemysł amerykański. Jedną z najbardziej znamiennych stron Powinna iść w trzech kierunkac idei egionališnis wyksztsicowej 5 
owego zbliżenia jest tworzenie potężnych stowarzyszeń bankowych obu 1) reformy władzy naczelnej 2) refor- нн : y i с 

my kompetencji i budowy parlamentu, " jalistyczną szkołę francuską (u nas krajów. zi : s > < a przedewszystkiem stosunku pomię- tak namiętnie zwalczanej przez ende- 

Inspekcja fortów Królewca. dzy lzbami 3) stworzenia samorządu Cie). tek wspaniale odpowiadającej na- 
4 + a - BERLIN. 7 XI. PAT. Według wiadomości „Demokraische Zig. gospodarczego. A ina kaka рОа ои 

Dienst* międzysojusznicza koinisja kontrolna odbyła w ostatnich dniach Reforma władzy naczelnej. Dużo SAM naszym „separa ERO pro- 
inspekcję dwóch fortyfikacyj na wschodniej granicy Rzeszy, mianowicie ау włożyliśmy w obronę tezy, że re- wincjonalnym oraz idei faszyzmu, a 
Królewca i Loetzen. Prasa dzisiejsza podnosi, że art. 180 traktatu wersal- i y к : raczej tym częściom ideowości f«Szy* 
skiego zabrania budowania fortyfikacyj w obrębie zneuiralizowanej 50-o *9'ma ta powinna zdążać ku monar- stowskiej, które odwracając uwagę 
kilometrowej strefie nadreńskiej, a urządzenia warowni w Królewcu, jak chji. Władza silna w Polsce—a więc | wodawcy od motorów demokra- 
również w Głogowie i Kistrzyniu nie mają rzekomo wcale związku z sy. władza monarchiczna. Nie będziemy t h y я й 
stemem ochronnym tych fortec. tu dostatecznie znanych czytelnikom Е zwracają ję es przadaja: 

niom gospodarczym, ku idei budowy 

Po strajku Ww Angiji. anta WE Pa nowego ustroju w oparciu O wyzy- 
wiadzę monarchiczną rozumiemy jako skśfie Si tkwi h в h 

LONDYN. 7 XII. Rząd zawiadamia, że wobec podjęcia pracy w niepodzielne zwierzchnictwo nad woj- ES RAAGYCI S B UIDO MBA 
interesach gospodarczych. szybach węglowych przez zgórą 700 tys. górników z dniem dzisiejszym skjem, jako dyktaturę wiczasie wojny, 

obniżone zostaną ceny detaliczneżna węgiel dla użytku prywatnych gos- a w życiu pokojowem, jako brak za: Nie chcemy się tu wdawać w 
podarstw domowych. Zniesione zostaną również bea z. Jeżności żowczesj > ministrów od krytykę obecnych ustrojów samorzą: 
czasowem stawieniem kontroli nad wywozem zagranicznym antra- : е резо у 8 * parlamentu. Odpowiedzialność prawna JU gminnego, powiatowego, woje- cytu i koksu. $ 6 1 Sej wódzkiego, ani tych kióre istnieją i 2 A о i х powinna zostać. Izby Ssįmowe sią= я 3 > я Stan zdrowia króla rumuńskiego wiają kwalifikowaną większością działają, ani tych, które spoczywają 

BUKARESZT. 7 Xil PAT. Rador podaje, że stan zdrowia króla jest pninistrów w stan oskarżenia za złą. W Szufladach projektów komisji sej! 
zadawalający. Król, który jest w dobrem usposobieniu, rozmawiał z le- manię konstytucj, czy przekroczenie "owych. Nie chcemy ich omawiać, 
karzami, ustawy. Lecz wniosek o postawieniu bo wszystkie razem wzięte są dla 

s t karżenia podaje konkretne "aS czemś z czem trzeba walczyć, 
Wy bory do parlamentu w Budapeszcie. naa + aa jednemu SO trzeba wypienić.Oparte są wszystkie 

Pei keis tia: 6 byłą pocie GRA > SIĘ ministrowi, nie ma nic wspólnego z na dwuch zasadach: 1) na jaknaj. 
, dzisiejszem votum nieufności, W ten mniejszej kompetencji dia władzy sa- 

Nastrój opozycyjny w Landstagu, sposób uzdrawia się jednocześnie 7 > 2 demokratycznym 
8 lamentaryzm, odwołuje się go od ustroju, 3) jednolitości ustroju 

BERLIN, 7,XiI, Pat. Qświadczenie przywódcy stronnictwa niemiecko- PA NE : 
ludowego dr. Scholiza w  Insterburgu (Wystruć) partja socjalistyczna 

kombinacji i targów personalnych — Samorządowego dla całej Polski. 

przyjęła jako rękawicę rzuconą z wezwaniem do walki i ocenia obecną ZWraca się jego uwagę w stronę Pó 4 trzy zasady odrzu- 
sytuację wewnętrzno-polityczną jako wstęp do przesilenia rządowego pracy ustawodawczej. camy jako błędne. 
jeszcze przed a uf wgra żyj zez nastrój zmierzający do Reforma _ parlamentu powinna Wychodzimy z następującego pro: 
wyrażenia votum nieufności całemu gabinetowi. i jektu: Tworzy się koło ziemskie jaki 

Kanclerz d-r Marx starał się podziałać uśmierzająco na wzburzenie zdaniem naszem polegać ne = pe > AGM si jez Kuriai T 3 
wśród socjalistów, twierdząc, že ošwiadezenie d-r Scholtza jest wyrazem reformie ordynacji wyborczej, lecz Org O AN SA 
osobistych zapatrywań nie wiążących całego Stronnictwa ludowego. przedewszystkiem na reformie stosun- Ziemskie otrzymuje powierzony sobie 
Mimo zabiegów dążących do załagodzenia ) mimo napominania prasy ku pomiędzy dwoma lzbami. Sejm zakres ustawodawstwa, we wszyst- 

a aby na. nie a: z. na prze” to Senat i Izba Poselsks, a nie tylko K'ch sprawach gospodarczych nie wy- 
bieg rokowań w Genewie, syiuację obecną należy uważać jako dalszy nizsza Izba, Ten Senat może się ną- magających koniecznego centralisty- 
krok, pogłębiający to przesilenie rządowe, które daje się wyczuwać zywać jak chce, jest to niewątpliwie cznego kierownictwa. Powinny być w oficjalnych wystąpieniach już od dłuższego czasu, а i ysiąpi i 8 rzecz trzeciorzędna, może się nazywać ich kompetencji oddane nietylko spra- 
ESRT ESS TNS IAA S TTT TEN NTT ROTARY DIT й 

Strażą Praw, czy Radą Stanu czy Wy, które dziś są uważane za go- 

Polska wobec Litwy i krajów bałtyckich. jeszcze inaczej. Chodzi o to, aby Spodarcze, ale także takie oczywiście go- 
E lzba wyższa była możliwie zrównana Spodarcze sprawy, którym w celach Wywiad z polskim ministrem spraw zagranicznych Zaleskim — kompetencji z izbą niższą, aby partyjnych nadano par excelence ipo- 

RYGA. 6,Xil. Elta. „Jaun Žinas“ zamieszcza rozmowę swego ko była czynnikiem współrzędnym 3w lityczny charakter. Do takich kwestyj 
respondenta z polskim ministrem spraw zagranicznych w Warszawie. Na pracy ustawodawczej, w inicjatywie należy np. reforma rolna. 
zapytanie w sprawie układu sowiecko litewskiego, Zaleski odrzekł, iż ustawodawczej, wreszcie w kontroli Koło ziemskie wybierane jest przez 
Sytuacja we Wschodniej Europie z powodu układu nie ulegnie zmianie. E 

Kwestja granicy polsko litewskiej została ostatecznie rozstrzygnięta uchwa. nad rządem. Chodzi też o to, aby kurje gospodarcze. Troską ustawo- 
łą Rady Ambasadorów z dn. 15 marca 1923 r. Chociaż rząd litewski temu powiększeniu kompetencji Sc- dawcy musi być przepisać szemat 
decyzji tej nie uznał, sytuacji to jednak nie zmienia. Nie zmieniają jej natu, towarzyszyła też kompletna kurji dla całego państwa, lecz ich sto- 

abe e R ы om pz ja sanis ostoję kk im zmiana składu Senatu. sunek liczebny względem siebie jest 
nakże jest zdecydowana nawiązać przyjazne stosunki z sąsiadam twie m 
nami. Tego również wymagają żywotne interesy Litwy. Senat powinien powstawać z wy- z Sza ycze „ odrębny, 

Co się tyczy państw bałtyckich, Polska zamierza nadal współoraco- borów pośrednich; oło ziemskie samo buduje ustrój 
wać z niemi oraz prowadzić wymianę zdań między Warszawą, Rygą, składać się samorządu wewnątrz województwa, 
Talinem i A w kwestji e > = L o e z oldermanów, z ludzi powoły- województwo Wileńskie czy Poleskie 
Polska życzy sobie tego, aczkolwiek układy z prowadzone Są Od- wanych в buduje ten ustrój jaaa d 

ini В й ych przez Izbę Poselska ustrój zupełnie inny o 
dzielnie. Utrwalenie przyjaznych stosunków z państwami bałtyckiemi nie x przedaławkiel saniučiį dów województwa Poznańskiego, czy Ślą: 

będzi magało z obu stron wielkiego trudu. 

ZR = > gospodarczych, wybieranych przez Skiego. 
Kryzys rządowy na Łotwie. samorządy wojewódzkie, W samorządzie gospodarczym po* 

. broūcėw interesėw“ paūstws, Winny byč ujawnione, wyciągnięte na 
RYGA, 7—XII. Pat, Gabinet Alberingsa podał się do dymisji. Powo- _ ® © SE 29a : i 

dem ustąpienia rządu było głosowanie w parlamencie nad sprawą odpo- powołanych przez Naczelnika Państwa, law, wywołane z niemocy i spożyt. 
wiedzi Prezesa Rady Ministrów na interpelację dotycząca przyczyn nie“ _ System pertyjny dopóki się nie kowane wszystkie obywatelskie siły, 
obsadzenia od sierpnia r. b. stanowiska ministra finansów. Parlament 51 wynaturzył, nie zdegenerował w ta. Cała obywatelska inicjatywa narodu. 
głosami przeciwko 46 uzneł odpowiedź tę za niedostateczną. Upadek rzą- kję spółki do pozbawiania własności, W tem zwróceniu lokalnych zaintere- 
du tłumaczy się tem, że posłowie niemieccy i żydowscy odmówili mu sy partja Piasta, był cenny jako pło- Sowań ku sprawom gospodarczym 
oparcia, są bowiem niezadowoleni z obałenia projektu ustawy, która 3 asi 

mie ZOSEĄĆ kategorję osób, posiadzjących obywatelstwo łotewskie, dozmian różnych myśli i różnych Znajdziemy nietylko lekarstwo na bo: 
inicjatyw. łzba Poselska |będzie re. lączki socjalne, lecz i truciznę na pier. 

  GO] 
Э, e 

zerwuarem haseł i pomysłów. Senat wiastek antypaństwowy w przeci. 
warsztatem rzeźbiącym te pomysły,w wieństwach prowincjonalnych, 
formy zdatne dla zastosowania w Władza silna centralna musi być 

państwie. Parlament nie zdegenero- jednak silną w całem państwie. Po- 
wany może być pożyteczny, jest po- zostawiając sprawy gospodarcze bo- 
żyteczny.  Degeneracją parlamentu gato rozwiniętemu samorządowi go- 

  

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 

oszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. dro 
  

Sejm i Rząd. 

Porządek piątkowego  posie- 
dzenia Sejmu, 

WARSZAWA, 7.XII. (żel. wł, Słowa) 
Porządek dzienny posiedzenia S:jmu 
przewiduje ratyfikacię traktatów, na- 
stępnie dyskusję budżetową ned 
preliminarzem na kwartał pierwszy 

— Powiada się: usunięcie parlamen- stworzyć, należy w tworzenie jegosroku 1927. Przy tym punkcieporząd- 
ku dziennego min. Czechowicz wy. 
głosi ekspose. Jako trzeci punkt wid- 
nieje sprawa dekretu prasowego, gdzie 
skupi się cięzar sytuacji politycznej. 
Według opinii kół politycznych dekret 
prasowy nie będzie dyskutowany na 
piątkowem posiedzeniu gdyż dyskusj? 
budżetowa zaciągnie Się prawdopa 
dobn e bardzo długo. W tej sprawie 
konferował już Marszałek Piłsudski 
z Marsz. Ratajem. W ten sposób 
dekre prasowy pryeniesiony zostanie 
na następne posiedzenie izby, które 
prawdopodobnie odbędzie się w 
przyszły poniedziałek lub wtorek. Do 
iego czasu według fprzypuszczeń już 
zostanie wniesiona nowa ustawa pra- 
sowa, która przewiduje ' jurysdykcję 
sądów w trybie uproszczonym. 

W kuluarach sejmowych panują 
pustki i kompletna prawie cisza, Zz» 
interesowanie sytuacją parlamentar: 
ną jest b. nieznaczne. 

Wycieczka poselska do Fran- 
cji. 

WARSZAWA, 7.XiI (żel. wł. Słowa) 
W połowie stycznia wyjeżdża do 
Francji wycieczka parlamentarzystów 
polskich. Przewodniczyć wycieczce 
będzie Marszałek Rataj. 

Konferencja vice premjera 
Bartla z marsz. Ratajem. 

WARSZAWA, 7. XI. Pat, Dziś 
w południe przybył do sejmu wice 
premjer Bartel i odbył z Marszałkiem 
Ssjmu Ratajem blisko półgodzinną 
konfereację w sprawie preliminarza 

budżetowego na kwartał pierwszy 
1927 roku. 

Sprawy emigr acyjne. 

WARSZAWA, 7. XL Pat. W myśl 
postanowień Mięczynserodowej konfe: 
rencji paszportowej, która się odbyła 
w Genewię 12 — 18 maja r. b. z0- 
stały powołane dwa podkomitety eks- 
pertów: jeden dla sprawy kart dla 
emigrantów, drugi — dla świadectw 
tożsamości, dla osób nie posiadają: 
cych przynależności państwowej. W 
skład wspomnianych komitetów wcho- 
dzą przedstawiciele Anglj, Francji, 
Niemiec, Włoch, Polski i Belgji. Ko- 
lejne posiedzenia komitetów zostały 
wyznaczone ną 13 grudnia r. b. i 7 
stycznia 1927 roku. Ekspertem pol: 
skim został mianowany p. Malhome, 
naczelnik wydziału administracyjno- 
konsularnego MSZ, który w dniach 
najbliższych wyjeżdża do Genewy 
na wyżej wspomniane posiedzenia, 

Prezydent Mościcki protekto- 
rem Czerwonego Krzyża 

WARSZAWA, 7.Viil (PAT). Na 
skutek prośby komitetu głównego 
polskiego Czerwonego Krzyża wy: 
łuszczonej podczas audjencji p. Pre. 
zydent Rzeczypospolitej raczył wyra” 
zć'swą zgodę na przyjęcie protekto- 
ratu nad stowarzyszeniem Czerwony 
Krzyż Polski. 

| SŁUCHACZE! Pamiętajcie, że lampki 
PHILIPS MINIWATT aw = 
wedłag najnowszych wymagań га- 
djotechniki i że odznaczają się mini- 
malnem zużyciem prądu i nie. 
doścignioną trwałością. 

ŹŻądajcie prospektów PHILIPSA od 
Waszego dostawcy lamp radjowychl 
W prospektach PHILIPSA znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać najbardziej 
odpowiednie lampki dla Waszego 

4 ce 
olecamy specjalnie typy; A 109, А 209, A 409, A 410, wzmacniacz 

oporowy A 425, niezrównaną lampę 
głośnikową B 406 i lampy dwusiat. 

е kowe od 1 do 4 Volt. 

  

  
spodarczemu, kurjainemu, musimy 

tem samem dążyć do wzmocnienia 
władzy centralnej na 'prowincji, Pro- 
blemat sprężystości i jednolitości 
władzy centralnej łączy się z tematem 
dziś aktualnym, a mianowicie t. zw. 
„rugów urzędniczych*, Chcemy o 
tem mówić w artykule następnym, 
Nie chcemy jednak w nim powtarzać 

tego, cośmy powiedzieli dziś i  dia- 

tego nasze „rugi urzędnicze, a teorja 

silnej władzy” będą artykułem na- 

wiązującym do słów _ dzisiejszych, 
będą ich ciągiem dalszym. 

Cat,



SSŁZ0RWE O 

EUROPA ŚRODKOWA A POLSKA. 
Sprawozdanie z wykładu Władysława Studnickiego. 

6 bm. w Sali Kopernika U. 5. В. 
odbył się wykład p. Władysława 
Studnickiego „Problemat polityczny i 
gospodarczy w środkowej Europie". 

Prelegent na początku wykładu 
rzucił pytanie: „Gdzie się rozpoczyna 
środkowa Europa, czy Polska współ- 
czesna do niej należy”, 

Europa środkowa, zdaniem jego, 
nie ma granic naturalnycn, tylko gos- 
podarcze i kulturalne. Poznańskie, Po- 
morze, Sląsk Górny i Sląsk Cieszyń: 
ski—oto wschodnie rubieże Europy 
środkowej. Kraje te sni gęstością sie- 
ci kolejowej, zni wydajnością zboża 
z ha, ani budową swych miast, ani 
swemi urządzeniami gospodarczemi i 
kulturalnemi nie różnią się od reszty 
Europy środkowej, różniąc : się bar 
dzo Od reszty Polski i od całego 
wschodu. Na przykład Łódź, owe 
wielkie przemysłowe miasto, o tyle 
większe od Białej z Bielskiem, to nie 
Europa środkowa a, to placówka 
gospodarcza, jakkolwek o zaczątkach 
środkowo - europejskich, lecz roz- 
rosła się dziko bez planu, bez 
myśli społecznej, bez uwzględnienia 
wymagań hygjeny i estetyki, wyrosła 
pod wpływem ekonomicznych —czyn- 
ników wschodu. Warszawa i Buda- 
peszt—to miasta których rozwój w 
ostatnich kilkudziesięciu latach przed 
wojną znajdywał się w związku z 
odmiennemi warunkami wschodu i 
Europy środkowej, 

Budapeszt to jedno z najładniej. 
szych miast na świecie. Zawdzięcza 
dużo przyrodzie, olbrzymiej rzece na 
której oparły się najładniejsze ulice 
tego miasta. 

Warszawa ma Wisłę, ale nie wy- 
zyskaną, Cytadela odpędziła Warsza- 
wę od Wisły, do Wisły przylega 
dzielnica proletarjacsa, „Postawiłem 
Cytadelę i przy najmniejszym buncie 
zburzę Warszawę, a zburzywszy nie 
odbuduję'* — oto słowa Mikołaja 
J, ttumaczące wiele bardzo co do 
krzewienia rozwoju Warszawy. Bu: 
dapeszt nie tylko wyzyskał otaczają: 
cą go przyrodę dla estetyki miasta, 
lecz łączy w sobie pewne piętno 
dawnych wieków z teraźniejszością, a 
właściwie z okresem od 1868 roku 
do wojny światowej, okresem najpo* 
myślniejszego rozwoju Węgier, któ: 
rych twórczość przejawiła się w róż- 
nych dziedzinach. 

Nasze Wilno swemi staremi mu 
rami mówi nam, żeśmy przed wieka- 
mi byli ostatniem ogniwem Europy 
środkowej, wysuniętem na wschód. 
Przez rozbiory pozostaliśmy zdegra- 
dowani do poziomu wschodu. | 

Następnie prelegent  skonstato- 
wał, że nasze dzielnice zachodnie 
a szczególniej Sląsk obniżyły się go- 
spodarczo aż do strejku angielskiego 
słale zmniejszał swą produkcję węg- 
lową i produkcja hutnicza: Górnego 
Siąskauległa znacznemu zmniejszeniu, 
zmniejszyła się ilość pieców czyn 
nych, zmniejszyła się llość zatrudnio- 
nych w hutnictwie w 1924 roku o 
10000 robotników; w drugiej poło- 
wie 1925 roku przeszło 40.000. Sląsk 
jest organicznie związany ze sprawą 
inwestycji w Polsce. Przy wielkich 
inwestycjach t. jj przy rozbudowie 
sieci kolejowej i kanałów Sląsk mo- 
że być wchłaniany przez życie gos- 
podarcze Polski. Obecnie siedemdzie- 

ANEGZDAKACZZSK 
| Administrator 
  

kaw. 32 lata rzutki, energiczny 1 
zamił, rolnik i hodowca z praktyką 
w znany.h majątkach Poznańskiego, 
szuka stanowiska ew. na Kresach. 
Zna się również na leśnictwie i prze« 

myśle roln: i leś: Śmigielski, 
arocin. (Pozn,) 

    

SYLWETKI POETÓW. 

ARTUR OPPMAN. 
Ich bin ein polnischer Dichter 
Bekannt im ganzen Land: 
Nennt man die besten Namen, 
So wird auch der meine genannt, 

Parafraza z Heine'go 

Nis mamy w Polsce Akademii 
Czterdziestu Nieśmiertelnych na wzór 
paryskiej, ani instytucji w rodzaju 
Akademji Goncourt'ów; nie msmy 
żadnego areopagu największych na- 
szych sław i chlub literackich. nie 
mamy sposobu udekorowania naj. 
wyższym zaszczytem pisarza, któremu 
się wszystkie 2е strony społeczeństwa 
należą hołdy. i honory... I nas to 
boli. 

Zaradzając — choćby w pewnej 
tylko mierze—temu naszemu upośle- 
dzeniu, warszawskie Towarzystwo 
Literatów 1 Dziennikarzy Polskich, 
najstarsza tego rodzaju instytucja w 
Warszawie, przewodniczona obecnie 
przez znakomitego poetę Leopolda 
Staffa, powołała w końcu ubiegłego 
miesiąca instytucję mającą nosić na- 
zwę: Straż Piśmiennictwa Polskiego. 
Nazwa—nie do zbytku szczęśliwie 
pomyślana. Miejmy nadzieję, że rychło 
przerośnie ją i stłumi i zastąpi nazwa 
„Polskiej Akademii Literackiej", której 
oto dano początek. 

Ów zawiązek Polskiej Akademii 
Literackiej nie jest w tej chwili jesz- 
cze ostatecznie ukonstytuowany a 
przedewszystkiemm skompietowany ja- 
ko samodzielne ciało, stojące na 
gruncie uchwalonego regulaminu. Na 

siąt kilka procent jego węgla idzie 
na zachód, znaczną część produktów 
jego hutniczych nie spożywa Polska. 
Spożycie bowiem węgla i żelaza w 
Polsce jest dziś znacznie mniejsze 
niż przed wojną i kilkakrotnie mniej- 
sze miż w Niemczech. 

Dzš dylematem gospodarczym 
Polski jest albo podniesienie wszyst 
kich swych dzielnic do poziomu 
Europy środkowej i stanie się jej 
równouprawnionem ogniwem, albo 
obniżenie naszych żachodnich dziel- 
nic do poziomu wschodu; 1) da nam 
potęgę polityczną, 2) upadek. 

Polska jest dziś gospodarczo bar: 
dziej związaua z Europą środkową 
niż ze wschodem. W pierwszej poło: 
wie 1925 roku przeszło siedemdzie- 
siąt pięć procent naszego wywozu 
szło do Europy środkowej. Przeszło 
siedemdziesiąt procent wywozu 'Wę* 
gier idzie do Europy środkowej. 66 
procent "wywozu Czechosłowacji 
przypada też na Europę środkową. 
Poważną pozycją wywozu Niemiec 
jest Europa środkowa; lecz jeżeli han- 
del Niemiec z Europą środkową wa 
ha się od 26 do 30 procent ich ob- 
rotu handlu zewnętrznego, to w ob- 
rocie państw środkowej Europy zaj: 
muje ono dominujące stanowisko od 
50 do 30 proc. 

Dominującą siłą motorową pod 

względem gospodarczym  Europy 
środkowej są Niemcy. Posiadają one 
w Rzeszy czterdzieści kilka procent 
ludności Europy środkowej, nie li- 
cząć sześcio miljonowej Gniemieckiej 

Austrji, mają przeszło sześć miljonów 
Niemców w innych państwach Euro- 
py środkowej. Pod względem rozpę: 
du gospodarczego, organizacyj tech- 
nicznych, urządzeń przedsiębiorstw 
przemysłowych, pod względem wy- 
dajności rolnictwa z hektara, pod 
względem kredytów  międzynarodo- 
wych, formowania się nowego kapi- 
tału Niemcy nie mają spółzawodnika 
w Europie środkowej. Są tam naj: 
większą siłą, naturalnym ośrodkiem 
gospodarczym, dostarczającym sił dla 

rozwoju gospodarczego całej Europy 

środkowej. 

Udoskonalony technicznie przemysł 
żelazny niemiecki był czynnikiem in- 
westycyj gospodarczych, dokonywa- 
nych ostatniemi czasy w Niemczech, 
jak budowa kanału Ren, Men, Dunaj, 
odbudowa marynarki handlowej, ode 
nowienie maszyn w produkcji prze» 
mysłowej i t. d. Obecnie jednak siły 
wytwórcze przemysłu żelaznego Ne- 
miec są wyzyskane zaledwie w 35 
proc. Niemcy będą musiały podjąć 
inwestycyj za granicą i mogą być 
tu dwie linje inwestycyjne: Polska, 
Rumunja, Turcja albo Rosja. Pierwsza 
jest dla nas zbawczą, druga zgubną, 
gdyż od tego, czy Polska, czy Rosja 
będą w szybszem tempie wzmacniały 
się gospodarczo zależy ostanie się 
Polski wobec Rosji. 
4 Prelegent rozpatrywał następnie 
polityczne problematy Europy środe 
kowej ściśle związane z jej proble- 
matami gospodarczemi. Uksztaltowa- 
nie: granic politycznych państw środ« 
kowej Europy musi uledz według 
jego zdania przekształceniu. Traktaty 
w Trianon i St. Germain nie dadzą 
się utrzymać.  Austrja, posiadająca 
stolicę, liczącą jedną trzecią mieszkań: 
ców państwa, znajduje się w anor- 
malnych warunkach. Jej tendencje na. 
rodowe i gospodarcze wywołują cią- 
żenie do Niemiec, pragnienie stania 
się częścią Rzeszy niemieckiej. 

Węgry -obcięte,. jakkolwiek rozwi: 
jają się gospodarczo i pod względem 

eg „odrodzenia przypominają. 
olskę po pierwszym rozbiorze, nie 

mogą pogodzić się z amputecjami 
dokonanemi na ich terytorjum  dzie- 
jowem, stanowiącem całość geogra» 

walnem atoli posiedzeniu, drogą taj: 
nego głosowania otrzymali mandat 
prezesa Straży Piśmiennictwa Pol- 
skiego: Zenon Przesmycki (Miriam), 
wiceprezesa Artur Oppman (Or Oi) 
a sekretarza Wacław Berent. 

Członkami dalej Straży Piśmien- 
nictwa Polskiego są honorowi człon: 
kowie Towarzystwa Literatów i Dzien. 
nikarzy, więc: Kazimierz Tetmajer, 
Stanisław Przybyszewski, Zdzisław 
Dębicki, Józef Weyssenhoff, Ale 
ksander Świętochowski, Antoni Lan- 
ge. Marja Rodziewiczówna, Andrzej 
Strug (Gałecki), Wacław Siero. 
szewski : 

Możem opuścił jedno lub drugie 
nazwisko, bo oficjalnej listy Towa- 
rzystwo jeszcze nie ogłosiło. Nastąpi 
to po-ponownem zebraniu organiza 
<yjnem Straży P. P. mającem odbyć 
się za dni kilka, 15 go b. m. Cho: 
dziło mi jedynie o dobycie z źakiegi 
właśnie tła sylwetki Or-Qt'a. : 

Na takiem właśnie tle, jak na 
splotach wawrzynu, niech przed oczy 
jawi się nasze. 

Wyobraźmy sobie: efektowne po- 
piersie w malowniczym mundurze puł 
kownika wojsk polskich, pierś w 
orderach, twarz czerstwa lekko о- 
gorzała, siwiejący włos krótko ostrzy- 
żony, ako bystre, wąs nastroszony- 
bruzda na czole—a na ustach najser, 
deczniejszy, dobry, delikatnie łobu: 
zerski uśmiech. To, panie pułkowni» 
ku, pozostałość z dobrych, dawnych 
lat.. pamiątka.. To nawet najbardziej 
marsowemu licu do twarzy. 

Bo, wiedzieć trzeba, że ten z 
dziada pradziada dzieciak Warszawy 

ficzną. Odzyskanie dla nich zwłaszcza 
północnych Węgier jest koniecznością 
polityczną, gdyż granica czeska znaj 
duje się obecnie o czterdzieści kiika 
kilometrów od Budapesztu, W zabo- 
rze czeskim posiadały swe centrum 
kulturalne uniwersytet i akademia rol- 
nicza. Zabór ów liczył przeszło miljon 
węgrów. Zabór Rumuński znaczniej. 
szy obszarem, liczący -miljon siedemset 
Węgrów stanowi bardziej zamkniętą 
geograficzną całość i odzyskanie jego 
odkładają Węgrzy na dalszą przy- 
szłość. Z zaboru Jugosławii mogą w 
pewnych warunkach zrezygnować i 
szukają porozumienia z tym państwem, 
przewyższającem siłą Rumunję lub 
Czechosłowację. W 1919 roku gdy 
armja węgierska była zdezorganizo- 
wana przez bolszewizm i ogołoconą 
z zapasów, a czeskie wojsko było 
zaopatrzone przez ententę, Węgrzy 
bili Czechów. Patrjotyzm czeski to 
spółka Oo ograniczonej poręce, jest 
bowiem pozbawiony ducha ofiary i 
męstwa wojennego. 

Po przyłączeniu Austrji do Nie- 
miec Czechesłowacja będzie odskrzy- 
dioną granicą niemiecką. Wówczas 
może nastąpić porozumienie polsko- 
niemiecko-węgierskie. Węgry wrócą 
do swej historycznej granicy polsko- 
węgierskiej, Niemcy otrzymają Egier- 
land, gdzie ludność niemiecka stano- 
wi 80 proc. i jest jej przeszło dwa 
i pół miljona. Polska pozostałą część 
Cieszyńskiego. 

Wspólną granicę. polskó-węgier- 
ską uznaje prelegent za najważniejszy 
polityczny postulat polski. 

Polska ma cztery tysiące kilome- 
trów granic przy dwudziestu ośmiu 
miljonach mieszkańców, t. į. siedm 
tysięcy mieszkańców na klm. grani: 
cy. Wszystkie niemal granice Polski 
z wyjątkiem małego odcinka granicy 
polsko rumuńskiej należą do granic 
niebezpiecznych. ; 

Pod względem nieznacznej ilošci 
mieszkańców na klm. granicy, Polska 
stoi gorzej od większości państw 
Europy. Rosja posiada 30.000 mie: 
szkańców na klm. granicy lądowej, 
Niemcy 15000, Francja 16.000, tylko 
Czechosłowacja posiada. mniej, lecz 
jest robaczkiem wyrostkowym Eu- 
ropy. 

Wspólna granica polsko-węgierska 
zmniejsza o kilkaset kilometrów ilość 
granic niebezpiecznych; daje Polsce 
możność wejścia w blok polityczny 
i gospodarczy z Węgrami. 

Polska wzorem współczesnych 
Włoch winna pracować nad zlago- 
dzeniem  antagonizmu  węgiersko- 
rumuńskiego przez autonomję Sie- 
dmiogrodu i wspólne terytorjum celne 
rumuńsko-węgierskie. 

Polska może uzyskać wpływy po» 
lityczne i gospodarcze w Turcji, już 
otrzymała szereg koncesyj, których 
wyzyskanie: jej nad: jej siły finansowe. 
Lecz Polska oparta o południe: Wę: 
gry, Rumunję i Turcję może zbloko- 
wać się t. į. udzielić koricesyj gospo” 
darczych Niemcom i wejść 2 niemi 
w porozumienie polityczne. 

Zdaniem prelegenta psychologi* 
czny stosunek Polski do Niemiec 
wyraża się; sercu strach, na ustach 
wymyślanie. Strach może być uzasa« 
dniony tem, że wskutek przeszło dwu- 
krotnie większej ilości mieszkańców, 
przeszło trzechkrotnie gęstszej sieci 
kolejowej,  piętnastokrotnie większej 
ilości wagonów, wielokrotnie większe- 
mu przemysłowi chemicznemu i że” 
laznemu N emcy są zriacznie od' nas $ 
silniejsze. Lecz gdy możemy się oba: 
wiać sam na sam z Rzeszą niemiecką, 
to w bloku szeregu państw, w bloku 
w którym zajmujemy drugie miejsce 
i wzrastamy w siłę przez inwestycje 
gospodarcze idziemy do potęgi, do 
wskrzeszenia tradycji Jagiellonów. 
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spędziwszy w służbie najpowabniej: 
$2е] 2 muz, Poezji, najpiękniejsze lata 
życia, gdyż młodość niefrasobliwą a 
wcale zawadjacką, gdy na dziejowym 
zegarze wybiła godzina Rezurekcji 
Ojczyzny, już pod szpakowatym będąc 
wąsem jakby go jaki magnes nieprze 
party chwycił, w mundur rzucił się 
polski—w pierwszy mundur wojsko: 
«y polski od lat niewiedzieć wielu! 
—i na służbę poszedł armji polskiej, 
tej armji, co mu przez tyle lat prze- 
latywała jak wizja po snach poetyc: 
kich, którą gdy w żywe oczy zoba- 
czył, to mu dziw, że serce nie pękło 
z radości! 

Przeminęła wojna straszliwa; naj: 
zapamiętalsze zuchy popowracały z 
wojenki do uprzednich, niejako przy* 
rodzonych zajęć swoich. Wołano na 
Or-Ota: „A wracaj-že, poeto, do swe” 
go rzemiosla“! Lecz on potrząsł gło- 
wą i przy armji został. 

—Za moją kropię niemieckiej krwi 
w żyłach—powiada — jeszczem mało 
Polsce, ukochanej Ojczyznie mojej, 
odsłużył. A i wogóle kto się dosyć 
Ojczyznie nasłuży! Z tym mundurem 
już się nie rozstanę, 

Nauce w wojsku i kulturalnej 
wśród wojska propagandzie oddał 
pułkownik ; Artur Oppman wielkie u- 
sługi, Coz amore służbę tę pełni. 
Redaguje czasopisma, puszcza w 
ruch wydawnictwa, siebie wprost 
żołnierzykom oddaje. Sypłą się nań 
rangi i iordery, nawet zagraniczne— 
lecz jego ranga najwyższa.. „u po- 
tomności”. 

A ranga poety idzie Or-Otowi w 
górę, w górę... Było intervallum kiedy 

Ustąpienie gabinetu Uzunowicza. 
BIAŁOGRÓD, 7—Xil. Pat, Po ustąpieniu ministra Ninczica GE 

Rady ministrów Uzunowicz zgłosił dziś rano dymisję całego gabinetu. 
parlament, który miał się zebrać dzisiaj na sesję zwyczajną, odłożył ze- 
pranie do czasu utworzenia nowego gabinetu, 

Cook dziękuje za pomoc 115 miljoń ów rubli. 
MOSKWA, 7—Xll. Pat. Wczoraj został tu otwarty kongres związ- 

ków zawodowych unji sowieckiej przy udziale 1367 delegatów, reprezen- 
tujących 9270 tysięcy zorganizowanych robotników, Przywódca górników 
angielskich Cook podziękował za pomoc udzieloną górnikom angielskim 
ze strony sowieckich związków zawodowych przez przesłanie 11,5 miljo- 
na rubli. 

Stosunek Watykanu do Polski. 
RZYM, 7—XII. Pat. 

konsystorzu mianowaniu kardynałem 
wywołała w Rzymie nader przychylne 
kańskie uważją ten fakt, nietylko za 
cjusza i jego działalności, ale i za spi 

Wiadomość o mającem nastąpić na najbliższem 
msg. Lauriego, nuncjusza w Polsce 
dla Polski komentarze, Sfery waty- 

dowód uznania Ojca Św. dla nun: 
jecjalny dowód życzliwości dla Pol- 

ski i wyraz zadowolenia z doskonałych stosunków panujących między 
Stolicą Apostolską a Polską. 

Podatek na 
RZYM. 7 XII PAT. Na wczorajs 

Mussolini przedstawił projekt dekretu 

nieżonatych. 
zem posiedzeniu Rady Ministrów 
„który nakłada specjalny podatek 

na mężczyzn nieżonatych między 25 a 65 rokiem życia. Wpływy z tego 
podatku przeznaczone będą całkowici e na stworzoną rok temu instytucję 
rządowa opieki nad matkami i dziećmi. 
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Wzmożenie ruchu kolejowego z Sowietami. 
Jak nas informują, w ostatnim cza- 

sie ruch transportów towarowych 
przez st. Zahacie do Rosji Sowiec- 
kiej znacznie się wzmógł. 

Ostatnio, w dniu 2 bm. przeszło 
przez tę stację 23 wagony węgla 
kamiennego i dwa wagony maszyn 

rolniczych. 
Następnego zaś dnia 93 wagony 

węgla i 2 wagony maszyn rolniczych. 
Zaznaczyć należy, iż niezależnie 

od powyższych towarów przychodzą 
również większe transporty z towa: 
rami aptekarskiemi i chzmikaljami. 

Nieudane imprezy „Hromady“ 

Pobicie Miotly 
W ubieglą niedzielę, posłowie 

Białoruskiej Włościańsko Robotniczej 
Hromady, Miotła i Wołoszyn, zwołali 
wiec w Białowieży. Występując na 
mównicy, wygłaszali mowy typowo 
antypaństwowe, nawołując zebranych 
do organizowania <Hurtków», zacią* 
gania się w szeregi Hiramady, obie- 
cując, w zwykłych, demagogicznych 
zwrotach, złote góry, bezpłatny na 
dział ziemi i t. d. 

W końcu, zdenerwowana temi 
banialukami rzesza słuchaczy, składa» 
jącej się z miejscowych włościan, po 
częła wygrażać bolszewickim agitato- 
rom i żądała zaprzestania mów. Gdy 
to nie poskutkowało, zebrani skoczyli 
na posłów z kijami i zbili ich do- 
tkliwie. 

Poturbowani  agitatorzy uciekli 
czemprędzej z wiecu i najbliższym 
pociągiem powrócili do Wilna. Pierw- 
szej pomocy udzielono rannym w 

CASCARINE 

LEPRINCE 

E EGZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych 
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wieczory długie, zaproście przyjaciela 
Sta Pomoże w tem 

sięg. Stow. Naucz. Polsk. 
w Wilnie, ul. Królewska 1. 
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Idealna Pasta do zębów. 
Krem Perłowy. 

Ihnatowicz, Lwów. 
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zamilkł i zdawać się mogło, że rzu 
ciwszy się cały w wir i piekielną ro: 
botę przy źworzeniu armji polskiej od 
posad, lutnię i bardon zawiesił na 
ścianie, nad polowem, olicerskiem 
łóżkiem. Lecż oto nagle już były 
strzeliły—jakże wysokol—jeszcze za 
okupacji niemieckiej przepyszne „Pieś- 
ni o Sławie", a zwłaszcza w ostatnich 
paru latach, jskby jakąś drugą wiosną, 
nabiegła poezja Or-Ota przedziwnie 
mocnemi sokami i z krzepkiego swe- 
go pnia liryki szczerozłotej i melodji 
puszczając wspaniałe nowe pędy, о* 
sypuje się najpiękniejszemi kwiatami. 

Nigdy jeszcze Or-Ot tak pięknie 
nie pisał, jak obecnie! 

Dzieckiem mieszczańskiego staro- 
dawnego patrycjatu Warszawy pozo- 
stął zawsze. Rozparty jak siadł 
tak siedzi „między Gizy i Burbachy, 
Szoty, Fryzy i Fukiery“.. i jakby 
dłonią, już prawie rzekłbyś jakiegoś 
czcigodnego senjora gładzi swoją 
Starą Warszawę... 

Fiej były to, były czasy, kiedy się 
akwarelą malowało wszystkie kąty tej 
najdroższej Starej Warszawy i wize* 
runki kochanych jej ludzi.. Kiedy 
mimo wpółprzymkniętych oczu poety 
szedł na roraty do Fary imćpan bur= 
mistrz przepasany na żupanie pasem 
indyjskim na Turku zdobytym, w 
żółtych butach © podkówkach srebr- 
nych... lub z podsieni jakiejś kamie- 
nicy pod Okrętem lub Strzałą wybiega- 
ła nadobna 'Zofka urocza rajcówna, 
jeszcze, nieboże, w splendorach cichej 
cnoty; kiedy to w śnieżny ranek 
dzwonił, jak skowronek, rozśpiewany 
katedralny  dzwon.. kiedy to przed 

i Wołoszyna. 
kolejowym ambulansie. 

Charakterystycznem jest, że po- 
słowie odmówili policji ujawnie nia 
miejsca i okoliczności żajścia, w oba: 
wie kompromitacji, 

Aresztowanie agitatora. 

Dnia 6 b. m. w Nowej Wilejce 
miejscowe «huriki» urządzili w sali 
„Adas zabawę. Po zabawie kilku agi- 
tatorów z „hromady” zwołali wiec. 

Znany na prowincji członek „Hro- 
mady'— Włodzimierz Poczobut, który 
ostatnio jako instruktor organizuje w 
powiatach  „hurtki”, wygłosił mo 
wę w duchu antypaństwowym, na* 
wołując obecnych do zapisywania się 
do „Hromady*. W przemówieniu Po- 
czobut „wyjaśnił* iż wkrótce „oku- 
paaci* polscy ustąpią, a na ich miej- 
sce powstanie „sowiecka niezależna 
Biatoruś", Przybyła policja aresztowa- 
ła prowokatora, 

  

Kolejny atak. 
Pisaliśmy wczoraj o rozhukanej 

agitacji litewskiej w pow. Š+igcian- 
skim, która jest niczem innem, jak 
ogniwem wielkiej akcji antypolskiej, 
<apoczątkowanej przez kowieńską 
chrześcijańską demokrację i opozycję 
prawiczą. Akcja ta, przeniesiona na 
teren Wileńszczyzny, rozwija się w 
tempie wcale przyśpieszonem i na 
wszystkich „frontach”. 

Oczywiście, jak zwykle, atak skie: 
rowany jest głównie” w dziedzinę 
rzekomego ucisku szkolnictwa litew= 
skiego. Obecnie jednak przenosi się 
również na Kościół. . 

Nie tsk dawno było, gdy prasa 
litewska w Wilnie, mimo całego 
uprzedzenia do obecnegu metropo* 
lity arcybiskupa ks, Jałbrzykowskiego, 
wyraziła się o jego krekach pochleb- 
nie. Było to zaraz po ingresie. Dziś 
już jednak znajdujemy w ostatnim 
numerze „Vilniaus Aidas“ artykuł 
pełen oszczerczych i kiamliiwych  in- 

-O:zami posty leżał rynek staromiejski... 
a tam naprzeciw—od trzech wieków 

_ stoi krzepko trzypiętrowa kamienica... 
malowane са zielono pod oknami 
wiszą skrzynki .. 

Coraz węzlej biegną schody, 
Coraz Bliże ido błękitu... a 
į ksztaity arcy-dziwne, 

łubione dawnym latom, 
Jaki taras i wieżyczki 
Architektor dał facjatom! 

Oto siwy pan Mateusz z ulicy 
Świętojańskiej... eks szwoleżer Napo- 
leona, ze Skrzypką obchodzi pod- 
wórza staromiejskie; oto cechmistrz 
kowalski pan Melchjor Halabarda 

W Melchjora kuźni starej 
Od świtu idz'e praca, 
Blask ognia brudne mury 
To krwawi, to ozłaca. 

Oto szewc Onufer... oto. 
W okienkach domostwa «Pod smo- 

Zdobnego w wykusze i blanii, = 
Wzrok nesą S 0ja fuksje, 

1 białe z muślinu firanki. 

Oto stragan pana Bartłomieja, jak 
fotografją zdjęty, z nim samym w 
rogatywce i w kubraku; oto dziwacz- 
na postać skrybenta Rocha Denera... 
Co za procesja figur jak ze starych, 
starych  lanszaftów!... _ Wycinanki... 
Malowanki... Ludzie — mury... Naj: 
ciekawsze zakątki Starej Warszawy 
ze życiem z przed dziesiątków 

A gdy się tego uzbierała duża» 
duża kups, zgarnął poeta wszystkie 
te lalki i obrazki i wysztychowane 
prześlicznie widoczki i scenki do... 
serwantki na porcelanę i szkła? Nie. 
Przyszedł pan Gustaw Wolff szef 

Nr 726 ‹1396 

List do Redakcji. 
O pieśń niewolników. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Pan Piotrowicz, Klęrownik Wydziału 
Wyznań siedział, gdy publiczność wstąła w 
teatrze na dźwięi «Roty» Konopnickiej. 

Czem jest <Rota»? Czy może być uwa- 
žana za hymn narodowy? Czy jest to zgod- 
ne z godnością wielkiego narodu historycz- 

nego opiewać, że mu nie będą pluli w twarz 

1 wynaradawiali jego dzieci? 
Plucie w twarz t.j. taka Śmiertelna 

obraza, za którą płaci się krwią i która nie 

powinna być wspominaną w hymnie naro» 

dowym. 
Tylko naród nie posiadający godności 

męskiej może ścierpieć, że podobna pieśń 

jest tam uważana za hymn narodowy. 
Pieśń ta została napisana przez słabą 

niewiastę, w okresie depresji, ucisku, pod 

wpływem wrażenia prześladowania dzieci 
polskich we Wrześni. Dziś, gdy jesteśmy 

narodem posiadającym własne państwo, or« 

gan chroniący nas od wynarodowienia, mu- 

simy wypowiadać i mieć szersze pragnienie 
mocarstwowego bytu i potęg!, nie zaś po- 
stułat nieulezania germanizacji i nieotrzy- 

mywania zniewag. 

Zaniechanie śpiewów <Roty» Konopnic» 
kiej, nieuznawanie tej pieśni za hymn na- 
rodowy będzie iść w parze z naszem odra- 
dzaniem się politycznem, z wyzbyciem się 

psychotogji niewoli. 
Łączę wyrazy szacunku 

Władysław Studnicki. 
Przypisek Redakcji Hymn narodowy 

szwedzki głosi: 
«Szwecjo! Twe imię jest sławae I czczo* 

[ne na ziemi» 
dawny hymn rosyjski brzmiał: 

carstwuj na sławu nam 
earsfwuj na strach wragam 

W Marsyljance się śpiewa: 
Le jour de gloire est arrioć ( 

W każdej z tych pieśni podkreśla się ambi- 
cje narodu do potęgi, do sławy, do zwycię: 
stwa. 

Jakież skromne, prawdziwie niewolnicze 
ambicje wysuwa. pieśń skautów «Rota» — 
mówi się tam o <nie rzuceniu ziemi» o nie upo- 
dleniu. i wynaradawianiu dzieci, a wreszcie 

przychodzi szkaradny ustęp z <pluciem w 
twarz». W tem miejscu piesń <Roty» obraża 
wczucia, ebraża godność narodową polską i 

jako taka zasługuje nie na śpiewanie, lecz 
na po:ępien'e. а й 

Rota jest prawdziwą pieśnią niewolni- 
ków i nie godzi się jej śpiewać w niepod- 
ległem i potężnem państwie poiskiem, 
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synuacyj, pod adresem nowego Pa- 

sterza. 
„Vilniaus Aidas“ zarzuca arcyDi- - 

skupowi uprawianie polonofilskiej 

polityki w djecezji łomżyńskiej i kon- 

tynuowanie tej taktyki w Wileńszczyź- 

nie. Nieuzasadnionem kłamstwem, są te 
zarzuty, które mówią o usuwaniu 

księży Litwinów z parafji i osadzaniu 
na ich miejsce Polaków. Dalej nastę- 

puje stek najobrzydliwszych oszczerstw 
pod adresem kurji, która teryrozuje 

kler litewski za podszeptem „agentów 
policyjnych i łapserdaków". 

Skąd inąd łatwo jest zrozumieć 
ten nagły napad litewskiego pi- 
semka. Głównem zadaniem, jakie so: 
bie . wytknąt nowy metropolita, jest 
calkowite usunięcie z kościoła poli- 
tyki. Był to zaiste ciężki cios dla 

pewnego odłamu działaczy litewskich, 
którzy po tej i tamtej stronie kordo- 
nu, bezwstydnie posuwają się do 
świętokradczej zamiany ambony ko- 
ścielnej na trybunę demagogji par 
tyjnej. P. 

  

największej w Polsce firmy wydaw- 
niczej i powiedział: 

Firma Gebethnera i Wolffa 
wszystko to, całą tę pańska «Starą 
Warszawę»,|] panie Arturze, wyda w 
pięknym” tomie o  półtrzeciej setki 
stronic jako źom pierwszy zupełnego 
wydania pańskich «Poezyj». & por- 
tretem autora. 

Tak się też i stało. Ze  wszyste 
kich wydań poszyj OrOta, z róż. 
nych mniejszych lub większych seryj 
jego utworów, wydawanych różnemi 
czasy, wybrano wszystko, co się od- 

nosi do Starej Warszawy | sporzą- 

dzono tego prześicznego bukietu 
wzorową edycję. Gdy zaś przyszło 
oddawać pod tłocznie drukarskie to 
silva rerum tak Ściśle” związane z 
całą, dobrą połową życia poety, 

z tyloma latami poetyckiej pracy, co 
zjednała Or.Oiowi tytuł: piewcy Sta; 
rej Warszawy,— Starą tę swoją War- 
szawę pożegnał poeta głęboko od: 
Czutemi dwoma wierszami, z 1918 go i 
1926-roku, wydrukowanemi na ostat 
nich kartach książki. 

Zamykam książkę.. Pada w płatach 
[śnieg 

W bajkę ze srebra Powiśle zamienią... 
Mój staromiejski świat m go 

gł — 
I nie mam więcej nic do powiedzenia. 

Piewca zaginionego Świata zwra: 
ca się do iersžniejszej miodziežy po- 
kolenis, żyjącego na swobodzie w 
odrodzonej Ojczyźaie, : 

O szczęśliwa młodości! Dni dzisiej- 
[szych dziecię! 

Nie zapomnij w swem szczęściu o tym 
5 [starym świecie 

Poświęć mu choć westchnienie. 

у 

«
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
6 csfrę procetńtów i rat amortyzacyj- 
nych od naszych długów, a stano- 
wiącą okołó 200 mijonów złotych 
rocznie. Dla uskutecznienia eksportu 
tego przemysł nasz w grę nie wcho- 
dzi, bo w powyższej sumie potrąci: 
łem już cyfry. eksportu _ przemysłu 

Rozwój gospodarczy Pólski a po- 
fifyka wysokich cen płodów rolnych. 

(Dokończenie). 

Feat sry! na A, pa 
est kwesija, tą specjalaie - ! 

SA się = w Niemózęch: Bel. Raaięgo ię, wegępcie = m» w 

g i, Francji, Włoszech, , Czechostówa- olsce Że m u 6 е A) owego, 
cji i innych Chociaż we wszystkich przeciwnie jest on z yt mały na po: 

tych krajach rolnictwo bez porówna. irzeby kraju. Możemy. mieć w naj. 

mia mniejsze ma znaczenie w ogól: bliższych latach następujące cyfry 
nej produkcji, aniżeli u nas, jednakże eksportu: > 

wskazane rządy za pomocą Ceł wwó- I ania rasa zł. 250 mijjonów 
zowych na zboże, premjl wywozo donjaskiura tego roku 
wych, ceł na urtykuły hodowlane,  gprawiła, że w pierw- 

ułatwieniem zbytu wóćwnątrz kraju i szych trzech kwartałach 

innych śroaków wszystko robią, abyce- yz wije 

my artykułów żywnościowych utrzymać nag * jo "Końca ro. 

na jaknajwyższym poziomie, U naste- możemy spodziewać się 
go zrozumienia me nie = i póki > 250 mil“) 

o nie będzie, póki nie przestanie Się 

Śóekidzić *olńikówi, ażeby osiągał 3) nafty i przetworów 
wysokie ceny, póki hamować się będz © Razem zł. 380 miljonów 

/ wywóz nzjwaźżniejszych płodów rol: _ Pytanie więc, skąd mamy pokryć 
' mych, zamiast go popierać, jak to ma pozostałe przeszło 700 miljonów nie- 

miejsce wszędzie w Europie i na ca: doboru bilaasu płatniczego, jeżeli nie 
łym świecie, póty nie może być mo- z eksportu właśnie rolnego i leśnego, 
wy_o rozwoju przemysłu, o zmniej. które rządy paprzeduio hamowały. 

szeniu liczby bezrobotnych, © wyso- Ażeby cyfrę taką eksportu w tych 

kiem uposarzeniu pracowników pań: dwóch gałęziach co roku be: zawodu 
stwowych, wreszcie o wyjściu z Ogół- osiągać, nie wystarczy tej lub innej 
nej biedy narodowej i rozwoju po* dziedziny wytwórczości rolnej popie” 
tęgi gospodarczej i państwowej Pol rąć, przeciwnie, wszystkie produkcje 
ski. Ten, kto chciałby zniszczyć Pol- rolne muszą mieć swobodę natural - 
skę, unieruchomić przemysł i handel, nego i niczem niekrępowanego roz- 

/ wywołać „bezrobocie, zubożyć lud< woju, wzajemnie -się one bowiem u 
ność, najprostszy ma sposób, milano: zupełniają, a podstawą naturalnego 
wicie zamknąć. granice na wywóz jch rozwoju jest rynek krajowy i ry: 
płodów rolnych i środkami represyj- nek międzynarodowy. równocześnie. 
nemi obniżyć ceny artykułów żyw- Jeżeli przemysł, nie mogący w 

nošciowych, Polsce pokryć importu naszego, ma 
Jedni zamykali granice dla wywo* na rynku wewnętrznym dzięki ochro- 

u zboża ze względu na interes ro: nie celnej — korzystniejsze warunki 

botnika, o czem mowa wyżej, inni zbytu od towaru zagranicznego, to z 

| w celu podniesienia hodowli drob: jakiej racji produkcja rolna polska nie 

| nych gospodarstw, które zresztą pro korzystająca, jak to ma miejsce we 

/ dukują w Polsce koło 60 proc. żyta wszystkich krajach rolniczych Europy, 

i stale je sprzedają. Zmuszanie do z żadnej ochrony celnej, ma mieć 

hodowli tam, gdzie brak odpowied: gorsze warunki zbytu wewnątrz kraju, 

nich warunków gospodarstwa wiej: Czyż nie stwarza to wręcz odwrot 

skiego, odpowiednich przetwórni mię: nych warunków gospodarczych, czyż 

sa, odpowiednich organizacyj, wy- jest do pomyślenia rozwój „jakiejkol- 

, magejących czasu i doświadczenia wiek pródukcji, odbierając jej źródła 

" fachowego, wreszcie zmuszanie do dochodu, jakiemi jest naturalne kształ- 

użycia żyta w celach opasowych, pod- towanie sig cen w drodze popytu i 

| czas, gdy na to niezbędne są zwłasz- podaży. Na pytania te systematycznie 

| cza okopowe, a każde gospodarstwo odpowiadały nam = szystkie do 
_ długiego wymaga czasu i wielkiej powstania Polski, a najdobitniej 1925 

kultury na powiększenie obszaru oko: rok i obecne ciężkie położenie kraju. 

powych, jest typowym przykładem Przez długie lata rolnictwo w 

— teoretycznego, niegospodarczego tra- Polsce z konieczności musi być jedy- 

_ ktowania sprawy. nem źródłem. pokrycia niedoborów 

O ile w stosunku do przemysłu bilansu płatniczego. Utrzymanie wew 

rządy nasze szły za przykładem Eu: nątrz kraju cen płodów rolnych: na 

ropy, to w stosunku do rolnictwa poziomie nie niżej Światowych jest 

wręcz odwrotnie działano. głównym warunkiemrozwoju produkcji 

b) W stosunku do bilansu ham. rolnej. Dlatego rząd. dbający nie 

dlowego pomimo chronicznej jego o mijające demagogiczne względy, 

jemności, co było powodem odpły- lecz przejęt” pracą twórczą, zakrešlo- 

wu zagranicę naszych środków obro- ną na długie lata, winien pójść po 

towych i zadłużenia Polski, nie orjen- linji nieh”mowania cen płodów rol- 

towano się w strukturze i możliwo- nych, które w tak wielkiej masie pro- 

ściach tegoż bilansu. dukowane są na świecie i tak wielką 
Wiadomo bowiem, że Polska w wzajemną sobie konkurencję wy- 

normalnych latach przywozić musi twarzają, że przeciwnie, w odwrotnym 

średnio rocznie dla swej trzydziesto- kierunku jakaajkorzystniejszego zbytu 

miljonowej ludności: od rządów pomocy WADA. - 

1) surowców, pėliabry- ‚ 

katów wiókieniczych za KRONIKA MIEJSCOW A 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 7 

оа
 

90 
40 

sumę c—a 350 miljonów 
i bów me: 

Pea ea 200 grudnia rb. 

3) skór i wyrobów 80 Ziemiopłody: żyto loco Wilno 42 — 

® 2 artykułów kolonjalnych 43 zł, za 100 klg., owies 36—38, „jem 

tłuszczów, tytoniu etc. 170 mień browarowy 36 — 38, na kaszę 32 — 
100 34, otręby żytnie 28 — 29, pszenne 29—30, 

paz" MY R R RCA pier wyk ieyii 1.50. Tendencja utrzymana 
г 24 W a ny. Razem c—a zł. 900 mijjonów Maka e amerykańska 90.100-(w 

Brałem powyższe cyfty OKTĄgłE hurcie), 100-110 (w detalu) za 4 kg, krajowa 
w saldach po potrąceniu eksportu 50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc, 
odnośnej gałężl. 60—80, żytnia 50 proc. 60—65, 60'proe, 55— 

Ażeby pokryć powyższy import, 60 razowa 40--45, kartoflana 80-90, gryczana 
+ 7 60—70, jęczmi 55—60. 

musimy wywieźć art,kułów krajo: GE Par ac 60—65, 60 prov. 
wych na laką s4mąsumę, powigkszoną 55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. 

EA 

wych wierszy, Per Bącco! To Barce- 
wicza skrzypiec ton! 

Oto z Warszawy uchodzą rosyj 
skie władze i wojska: 

W zalewach ognia zgasły gwiazd gro- 
„ „[mady, 

Z ziemi do nieba łun gościniec prosty, 
Hukiem stu armat grzmiącej kanonady 
Walą się w rzekę oszalałe mosty. 

Miecz nad Warszawą płomienieje nagi, 
Jak chwost komety ku = > 

nie, 
I krwawa Praga — dawną rzezią Pra: 

', 

* 

Ktoś wyraził się pięknie, że ten 
pierwszy tom „Poeżyj* Or-Ota, zawie: 

rający wiersze poświęcone Staremu 
Miastu, możnaby jako vołum obok 

serc srebrnych zawiesić na ołtarzu u 
Fary. 

Lecz wespół z niezrównanemi obu 
Krońiikami Mieszczańskiemi (O Mel- 
chrze Gąsce, pięknej Zofce córce 
Gąskowej i o piórkosie z Francyej 
oraz O peregrynacji do Ziemi Świę 
tej imćpanów Barwinków kupców 
krakowskich *) jest Or'Oiowe „Stare 

Miasto* tylko jednem z ogniw w 

wieńcu jego sławy. A 

Nie był by jeszcze przez to Or- 
Ot z żyjących obecnie poetów pol- 
skich — bez niczyjej obrazy! — naj- 

rdzenniejszym poetą. Jeżeli w obrazie 
wynosimy dziś najwyżej t. zw. walo- 
ry czysto malarskie, w utworze mu: 

zycznym najmisterniejsze sploty dź vię- 
ków, w rzeźbie arcydzislne poprowa- 
dzenie linji i opanowanie bryły — to, 
nawet bez względu na «treść we" 
wnętrzną», znajdziemy w najnowszych 
utworach poetyckich Or-Ot'a właśnie 
jaknajbardziej poetyckie patrzenie na 
rzeczy oraz ich odczuwanie ujęte w 
najsziachetniejsze  linje poetyckich 
form. Wszelki afekt daje u Or-Ot'a 
poetycki odlew, w którym niewiedzieć 
co OE A Rów 
łów czyli też wysoka klasa giserskiej E 

roboty. Ostatniemi wreszcie czasy a. gh AE e 
nabrał przedziwnej pełni źon Or-Oto: аата jego. „Poezyj, kt aw fak wieść 

*) Wydanie Gebethnera 1 Wolffa z roku niesie, obejmie utwory w duchu i 
p. 1922.go. rodzsju „Pieśni o sławie*, odsłoni 

Odchodzącemu Moskalowi płonie. : 
Chyłkiem i ciszklem przeszła dzicz 

> tatarska, 
Pełznie w zagubę REL. szlaki, 
Jeszcze spóźniony kędyś koń zaparska, 
Jeszcze ku tratwom cwałują kozaki. 

ak krwią ostatnią, odblaski. 
Ika j M 
O, wyjdź, z podziemia, stu lat archa- 

1 stań na więzach, jak na SEE 

Jest w ostatnich poezjach Or Ota, 
gęsto po czasopismach drukowanych, 
jakieś dostojeństwo szerokiego odde- 
chu, jest powaga jakiegoś niezmier- 
nie szlachetnego patosu. Żadnych „na 
wiwat” dyssonansów i wykrzywiań 
się zagadkowych, żadnego szarpania 
się, żadnych karkołomnych skrótów. 
Jakaś Cycerońska grandezza, coś z 
Trembeck'ego klasycznej precyzji i z 
toku poiskiej mowy wiązanej najoię- 
kniejszej, jaką kiedy władano... 

Zmężniał ogromnie OrOt Wy: 

£   

ЭСОЬ МИ 

+ .<.Dróż: ki |-500. gr. za sztuki 350 gr © 
kaczki 500 -800, bite 

bite 600—1000 К 
Kasza manna am ka 150-160 ро оа 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana сайа 
na ON: 80—95, pęczak 

, jaglana 
Mięso wołowe 140 — 160 

cielęce 150—170, baranie 1 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 grudnia 1936 r. 

*170, Š IE Dewizy i walnty:. : 
4 Sprz. we 230—250, schab 260—270, boczek Tranz Kupno. 

270. : „lo jo Dolatgi 8,98 900 806 
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — Holanaja 360,70 361,60 359,80 

4,00, il gat. 320 — 360, szmalec wieprzowy Londym «43 43470 43,81 43,59 
450—480, sadio 320—400. ы * Nowy-Yorz — 902 © 5 84 

Nabiał: mieko 50—55 gr. za 1 litr, śmię- Paryż 35,85  3535,3:935,44 3 
tana 250--260, twaróg 100 — 120 .za 1 kg., Praga 26,72 26,78; 26,66 
ser twarogowy 180 — 200, masło- nieso- Szwajcasja 174,05 17448 17362 
lone 600 — 680, solone 500 — 550, desero: Wiedeń 127,25 12757 126,93 

we 700—750. Wigchy 39,25 39,38 30,15 
Jaja: 240—260 za 1 dziesiątek. Belgja 125,55 - 125,86 125,24 
Warzywa: kartofle (8—10 gr. za 1 kg., Stokholm że, me 2% 

cebula 60—70, marchew 12—15 gr. za 1 kg., Papi. ści 
pietruszka 8—12 (pęczek), buraki 10—15 gr. Papiery wartościowe 
za 1 kg, brukiew”10 — 15; ogórki kwasz. Pożyczka dolarowa 19,50 80.— — — 
500-800.-gr. za..100 -szt., «groch 50-60 gr. » kolejowa 87,— 81,50 87,— 
za l kg., fasola 60 — 65 gr. za l kg, 5 pr. pożycz konw,  48>— 48,35 48.15 
kapusta świeża 10—15 za 1 kg., kalafiory Pr. pożyczk, konw, 
70 — 80 za sztukę, pomidory 80 — 90 za proc. listy zast. 
1 5 kg ziemskie przedw, 36,75 36,50 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., - \ Е 
szki 120 20), śliwki 180—220. BEE GIEŁDA WILENSKA 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 Wilno, dnia 6 grudnia 1926 r. 
Bena ta 199 (w hurcie), 175 (w Dolary St. Zjedn, — 8,08,/4 8,08 

, та . z > 

Ryby: liny żywe 350—389, śnięte 300— Londyn—43 72 43 671? 43.71 
320 za 1 kg., szczupaki żywe 320 350, śnięte Funty szterlingėw—43 62 
280—300, okonie żywe 350370, śnięte 300 Marki niemieckie—4.78 4.76 

320, karasie żywe (brak) śnięte (brak), Vyjj, B, Ziemski—zł. 100 35 00—34.00 
Bank Polski zł, 100 7195, 790 

a m sm m 

a 
3 

karpie żywe 300-320, śnięte 250—280, leszcze 
żywe 350-400, śnięte 230—300, sielawa 220— 

"KRONIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

    

SRODA 
8 Dziś Wsch. 6. © g. 7 m 08. — Zarząd Kasy Chorych m. 

N.P.N.M.P.| Zach. sł og. 3 m. 38 Wilna na posiedzeniu w dn. 6 b.m. 
załatwił m. jin, następujące Sprawy: 
przyjął do wiadomości komunikat 

€żenia meteorologiczne Zakładu Przewodniczącego Zarządu z  załat: 
Meteorologji U. S. B. -wionych przez niego i jego zastępcę 

z dnia 7—XII 1926 r. spraw; uznał sprawę wynajęcia loka- 
luna gabinety dentystyczne i heljo- 

  

Ciśnienie 
średnie ) щ terapji za nadal a sa 

oszukiwać na ten cel odpowiedni 
aa" | CZ, lokal; upoważnił Przewodniczącego 

Zarządu do załatwiania do 1-1.-27 r. 
a” ad | spraw zaległych, wchodzących w 

Ё zakres kompetencji Przewodniczącego 
Wiatr | Poładniowy. Zarządu i Komisji Finansowo-Gospo- 
przeważający i darczej; przyjął do wiadomości spra: 

Uwagi:  Pochmurno. Mgła. Minimum  ozgaąnie delegatów Zarządu z Коп- 
za dobęj— 40 C, Tendencja barometryczna 
spadek siśnienia. ferencji, odbytej w Głównym Urzę- 

dzie Ubezpieczeń; zatwierdził wnioski 
Komisji ZE PR sc 
osobowych pracowników К, ‚ в— 

MAP Komisji Świadczeń w sprawach: wy- 
— (x) Zatwierdzen'e uchwaly . konywania_ tabel —statystyczno-lekar: 

Rady Miejskiej. Magistrat m. Wilna skich dła Okr. Urz. Ubezp. w War- 
został ostatnio powiadomiony przez szawie, podwyższenia zasiłku dla kar- 
Województwo, iż Min. Spraw, Wewn. miących na mleko do 50 gr. za litr, 
zatwierdziło uchwałę Rady Miejskiej uwzględnienia podań członków Kasy 
z dnia 21 października r. b. dotyczą: w kwestjach Świadczeniowych, sta 

cą przedłużenia pobierania opłat do* tystyki finansowej K. Ch., ogłoszenia 
datkowych za energję elektryczną, do warunków dobrowolnego przystąpie- 
końca r. b. nia na członków K. Ch; upoważnił 

do dn. 1.l1.-27-r. Przewodniczącego 
Komisji Świadczeń do załatwiania 
spraw Świadczeniowych; polecł D;- 
rekcji. opracowanie projektu umowy z 
T.wem Przeciwgruźliczem w Sprawie 
przekazania chorych-gruźików kaso“ 

wych temuż T-wu; ас 
poszczególne wnioski Komisji Finan; 
sowa-Gospodarczej w sprawach oba; 
wiązkowego OE. obliczania 
składek, nakładania kar i: ustalenia 
przeciętnych norm zarobkowych dia 
pracowników szewskich, 

POCZTOWA 
— (x) Roraty pocztowców: 

W dniu dzisiejszym w-kościele-Św: 
Trójcy. o godz. 7 rano odbędą się 
roraty związku urzędników poczto: 
wych w Wilnie, przy współudziale 
chóru --„Radjo* — składającego si 
z członków tegoż związku. ‚ 

— (x) Poszukiwania za radjo- 
pajęczarzami. Wobec często zdarza 
jących się wypadków ujawniania taj: 
nych radjo stacyj odbiorczych Gene- 
ralna Dyrekcja Poczt, i Telegrafów 
wydała ostatnio zarządzenie, 

nam ww całej pełni Muzy Or-Ol'a danech wypadkach przeprowadzać 
przepiękne, posągowe kształty. Będzie -energiczne-dochodzenia oraz  pocią- 
to dla wielu niespodzianką. Po dziś gač winych do należytej odpowie- 
dzień nie doceniamy „piewcy Starej dzialności. Zaznaczzyć należy, iż w 
Warszawy“, wypadku ujawnienia takiego radjo 

Patrjotyzm? Tylokrotnie go pod- pajęczarza będzie stosowaną kara od 
noszono. czytając z płomieniami w 500 zł. połączona, z pozbawieniem 
oczach Or-OV'a. «Śmierć Sowińskie- prawa” dalszego korzystania z 

go», sb elegje M „e e: Jó* radjostacji. 
zefa, «Noc Belwederską», «Sztandar > : 
polskie» etc, etc. PE” "esi z UNIWERSYTETU 
ego sentyment, z kiórym mówio  —-- (Sch) Wydawanie biletów 
koki Pepi'm, „z. jakim salutuje Na. kolejowych w USB. Sekretarjat 
poleona. W poezji polskiej z roman: USB, rozpoczął. przyjmowanie  zapie 
tycznej i z bezpośrednio poroman: sów ną uzyskanie ulgowych biletów 
tycznej doby patrjotyzm aż się prze- kolejowych. Bilety wydaje się wy- 
1еа—! bonapartyzm. Poezja Or.Ota, łącznie ża okazaniem indeksów, Bile- 
cała w ogromnym sentymencie tu: ty ważne będą od 15 bm. do 8-go 
dzież kipiąca utajonym bólem i bun: stycznia 1927 r, włącznie i służą jedy- 
tem niewolnika sięga po przez dobę nie do jednorazowego przejazdu we 
romantyczną, Z źródłom, ku wskazanym kierunku i z powrotem. 
swoim wzorom, ku tak bardzo jej ZEBRANIA I ODCZYTY. 
bliskiej poezji naszej ze złotego okre- 
su doby Stanisławowskiej, — Odczyty Profesora z; Ja- 

nia- Z pod portyku Łazienkowskiego na Rostafińskiego. W Sali 
wyszedł Or-Ot—w świat. Wolno sobie deckich U. S. B. w Wilnie Profesor 
szedł. Lecz gdy stanął na forum.. i Dr. Jan Rostafiński, który w roku 
akord jeden i drugi na bardonie swym 1924/25 z ramienia Rządu Tureckie- 
wziął, podniosły się ku niemu oczy i go przeprowadzał badania nad ho 
wśród ciszy, co się była uczyniła, dowią zwierząt domowych z,Anatolji 
rzekł na głos ktoś: i przy tej okazji miał możność zwie« 

— Ecce poeta! Oto poeta. dzenia tak trudno dostępnego dla 

WOJSKOWA. 

— Przedłużenie terminu skła: 
dania podań. PKU. komunikuje, że 
wobec dałszego zgłaszania się kandy- 
datów na mianowanie ppor. rez, w 
myśl rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej do art. 109 Ustawy o 
podstawowych obowiązkach i pra: 
wach oficerów W. P. (Dz. Rozk. 
Nr. 23/25), p. Minister Spraw Woj: 
skowych przedłużył termin przyjmo« 
wania podań przez PKU. do dnia 
31 I 1927 roku. 

— (k) Odjazd inspektora armji. 
Wczoraj o godz. 10 ej, opuścił Wil- 
no, udając się na nowe stanowisko 
do Warszawy, dotychczasowy Inspek- 
tor Armji gen. Rydz-Śmigły. Na 
dworcu odjeżdżającego -generała że- 
gnało oficerstwo „garnizonu wileń- 
skiego oraz kompanja honorowa 1 
p. p. legjonów. 

l wielu powtórzyło chórem te europejskiego turysty kraju, oraz do: szy «Świętoszek» komedja Moliera. 
konania licznych bardzo „ciekawych tek 

Od tej daty stanęła otworem przed zdjęć—wygłosi 2 odczyty: dn, 11 XII 
Arturem Oppmanem droga z Parnasu b. r. p. t. „Autem i arbą przez Azję 

proste słowa. 

—do Panteonu. i dn, 13,XIL. b. r. 

RA 

Mniejszą” 

t cza odczyty ilustrowane będą 

na rzecz bibljoteki 

250, wi 4 350: sniete 280—300, U. > ь ilni s zet (nk a I. в— przy S. B. w Wilnie. Bilety w 

TA skur. dzieży — 50 gr. do nakycia 
400— wejściu. Pocz. o g. 7:ej wiecz. 

600, młode 300—350, gęst żywe 800—1400, 

50:90, e] 

zaakceptowal A 

którego wchodzą: 

Jankowski, Prof. Kazimierz Kolbuszew:; Fredry <Zemsta». Ceny m 
ski, Prof. Nosze Limanowsk!, Pro * 
"Marjan Masson 
„goń, Oraz na zasadzie największej ilośc! gło- do Wilna Adolf Nowaczyński, aby 95 

aby w- 

p. t. lance czynna jest od Śiej po poł. 
„Zwierzęta domowe z Anatolji*. Oba 

licznemi 
przeźroczami, Dochód przeznaczony 

Koła Rolników medja ta o specjalnem Środowisku i żywio- 

cenie: dla dorosłych — 1 zł, dla mło« „List otwarty 
Przy do p. Romana Dmowskiego, Pre- 

zesa Wielkiej Rady Obozu Wiel- 

branie "Towarzystwa Polskiej a ranie owa wa Polskiej 
Macietzy Szkolnej Z. W. odbę: Szanowny Panie Prezesie! 
dzie się w niedzielę dnia 12 b=mo Z najwyższem zainteresowaniem 
godz. l-szej _po.poł..w sali Semina- śledziłem w prasie sprawozdania i 
rjum Nauczycielskiego Ż ńskiego P, odgłosy z poznańskiego zjazdu Obo- 
M. Sz. przy ul. Wileńskiej 23 (wejście zu Wielkiej Polski, Samo nazwisko 
z podwórza). | ` jego prezesa, zapowiadające z takiem 

* Na porządku dziennym: 1) Spra- utęsknieniem oczekiwane przez naj: 
wozdanie z bieżącej działalności Ma- poważniejszych rodaków, oficjalne 
cierzy, 2) Uzupełnienie obecnego Sta- przystąpienie do aktywnej polityki 
tutu P. M. Sz, Z. W. przez jednego z najwybitniejszych i 

W razie nieprzybycia na nadzwys najzasłużeńszych polskich mężów 
czajne zebranie walne wyrzaganej Stanu, wzbudza sympatje i zaufanie 
dla jego prawomocności ilości osób, względem podjętej inicjatywy. Jednak- 
zebranie odbędzie się tegoż dnia o że sciślejsze wgłębienie się w tok 
godz. 2 po południu. obrad i rzucane hasła wzbudza w 

Centralny Zarząd P, M. Sz. Z.W. czytelniku pewne wątpliwości i za- 
niniejszem prosi na powyższe Nadzwy- strzeżenia. 
czajae walne zebranie wszystkich Sądzę, że uczciwość i lojalność 
swych członków honorowych, rze: stosunków współobywatelskich żąda 
czywistych i wspierających, ostatni jasnego tych wątpliwości sformuto- 
korzystają z głosu doradczego. Goście wania — z jednej strony — i zdecy+ 
mile widziani. dowanego ich rozstrzygnięcia—z dru- 

— Posiedzenie sekcji sanitar- giej, dla tego też pozwoliłem sobie 
nej Tow. Wiedzy Wojskowej. prosić.o głos na łamach „Słowa*. 
Dnia 10.X1 b.r. o godz. 19 w Bezwzględnie i całkowicie zgadza- 
szpitalu wojsk. O. W. na Antokolu my się na podkreślony w  przemó- 
odbędzie się posiedzenie sekcji sa- wienia Szariownego Pana brak siły i 
nitarnej T. W. W. z porządkiem poczucia mocarstwowości w dotych- 
dziennym: Pokazy chorych. czasowej polityce polskiej, Jednakże 

— U Techników. W piątek w naszem przekonaniu, momentem 
dnia.10 b, m.-o-godz, 8 wiecz.'od- rózpoczęcia reakcji przeciw temu zja- 
będzie-się-odczyt -D-ra Bowkiewicza wisku nie były tygodnie ostatnie, ale 
o „Zielonem jeziorze i pogadanka przewrót majowy. Należę do Polaków 

"w sprawie czerpania zeń wody dla z poza wschodniego kordonu, odda- 
wodociągów m. Wilna, Wejście dla nego dziś Sowietom, to znaczy do 
członków i wprowadzonych gości ludzi, którzy utraciwszy wszelką ma" 
bezpłatne. z terjalną podstawę związku obywatela 

— Powszechne wykłady uni- z państwem, wszystkie swoje uczucia 
wersyteckie. We czwartek, dnia 9 i myśli skupiają na jego е ide- 
grudnia 1926 roku o godzinie 7-ej owej i jako taki należałem do. pro 
wieczorem w sali Śniadeckich Uni- klamatorów odezwy wileńskiego związ- 
wersytetu Stefana Batorego zastępca ku Polaków z kresów * zakordono- 
profesora Jerzy Remer wygłosi od- wych, która to pierwsza wypowie: 
czyt p. t: „Rzeźba i malarstwo wło- działa się za poparciem pozapartyjne- 
skie Cz. II* z przeźroczami. Wstęp go silnego rządu silnej Polski. Nie 
50 gr. dla młodzieży 20 gr. pz odosobnieni, naszym 

: torem poszły szeregi podobnie czu- 
„. RÓŻNE. jących obywateli: Organizacja Zacho- 

— Centralne Biuro Koła Zjed. wawczej Pracy Państwowej, Konser- 

noczonych Ziemianek Województwa watyści Krakowscy, zjazd Nieświeski, 
Wileńskiego otwarte we wtorki i Prawica Narodowa. Dziś sztandar 
piątki od 11—12 rano. Mickiewicza wielkiej i apartyjnej polityki podej- 
19—2 muje Obóz Wielkiej Polski. Hasta 

— Zabawa Dzieci dla Dzieci. Urzą. które padły w Poznaniu są w zasąd- 
dzona = £ Ša 4 = RE zaba» niczej swej linji naszemi hasłami. 
wa w SO |. w Sa sz, У ow. i i i šaecinėj Nro23, sgromadaia okolo 200 ze. Japas nei dada 
ci, które z uwagą i zajęciem wystuchaly . 
ślicznej baśni o Biotrisni Panie», ubawiły SZłku obozu do Rządu, do państwo: 
się pantominami i pięknym tańcem konwa: wości Polskiej w jej obecnym  ukła« 

lijek, PE nk J eis TA dzie, Brak na drugłem miejscu wy* 
ada z i 

24 UOBRE datki, a potem młodociani wy: powiedzi o stosunku do tych, „którzy 
konawcy i również młodzi goście wesoło Was w obraniu polityki Wielkiej Pol- 
spędzili czas bawiąc się w gry towarzyskie. ski wyprzedzili — do stronnictw za- 
Dochód z biletów wejściowych i datki zło: chowawczych. A wypowiedź tą jest 
żone Św. Mikołajow: przyniosły ogólnego ‚ й : 
wochodu 64 zł 136 groszy; kwotą ię Maciez Podstawową dla ludzi dobrej woli i 
przeznacza na choinki dla swej dziatwy szkoj- twórczej pracy.. Czy przychodzicie 
nej. Pani kierowniczce szkoły Nr 22 1 p. zwalczać, czy współdziałać, umacniać, 
Adamowiczównie, oraz wszystkim miłym u- czy kruszyć? Jednoczyć, czy rozwa" 
czenicom, które tak ochoczo usilnie pracowa: 144) Czcić, czy S oiwdrzać? 
ły, by i zabawa wypadła jak najlepiej I że- N ki p AA 
by dochód był spory Polska Macierz Szkol» a wszystkie te pytania ocze je- 
ma składa serdeczne <Bóg Zapłać, my od Wielkiego Polaka i Patrjoty 

dm. 8 jąsnej i szczerej odpowiedzi. — Turniej poetycki, Dzisiaj zda 

otektora Doktor Marjan Obiezierski 
grudnia o godz. 6 wiecz, w. Sali 
kich U. S. B. odbędzie się pod Protektora; 

wice prezes związku Polaków zakordono 
wych w Wilnie. 

tem Pana Dziekana Wydz. Humanistycz: 
ego Prof Jana Oko II TURNIEJ POE: 

TYCKI, na którym o Paimę Pierwszeń: 
stwa i Palmę Wyróżnienia uhiegać się Wilno, 7 grudnia, 1926 r. 
będą poeci wileńscy pod następującemi go* у bO a 214 

diam Ozucie — iskrą tylko, E'wit, Er80, UNKNOWN 
Hellada, Irys, Ku starych basów chwale, 
Świątło, Wieczność, Wiko, Włó-zęgą. * łowym humorze, doskonale wyreżyserowana 

Przyznanie i wręczenie nagród nastąpi przez Mistrza Solskiego, zapełnia widownię 
po wyrecytowaniu utworów wymienionych do ostatniego miejsca. 
poetów przeż ariystów Reduty — od. W prėbach <Wielki Fryderyk>—A. No- 
stawie decy>ji Sądu Turniejowego, w s | waczyfiškiego, $ : ‚ 

P. Konstanty Bukowski, — Dzisiejszą popołudniówka, -Dziś 
Prof. Stanisław - Cywiński, - P, Czesław o g. 4ej pp. grane a Ds "AL 

ejsc od 15 groszy. 
— Odczyt A Nowaczyńskiego w Te- 

Pi. atrze Polskim. W niedzielę rano przybywa ms i prof. Stanisław 
„12 

zgromadzo: m. 30 pp. wygłosić w sali Teatru Polskiego 
odczyt i” temat «Moja wizyta w Kownie», 
oraz być obecnym na jedziałkowej pre- 

sziuki <Wielki Fryderyk». 

sów, oddanych na utwór 
ną na Tarnieja Publiczność; 4 

Pozostale bilety w cenie od 50 gr, do 
5 zł, są do nabycia przy wejściu od godz, mjerze swej 
4 pop. Z chwilą rozpoczęcią Turnieju nikt — Dzisiejszy poranek chóru <Echo> 
na saię nie będzie wpuszczony, Przy wej- w Teatrze Polskim. $ og. 12 m, 30 
ściu będą wręczane kartki do głosowania pp. odbędzie się w Teatrze Polskim poravek 

z pieczęcią Koła Polonistów Słu: da męskiego «B<ho» pod kierownictwem 
aczów USB. w Wilnie, ||| „ Władysława Kalinowskiego, W programie: 

— Z tycia Czarnej Trzynastki. Mi. Hasło, <Pieśń o domu» — Surzyńskiego, 
strzowska przez pięć lat drużyna Chorągwi <Dumka>—Surzyńskiego, <Bezdomny» —Ma- 

Wileńskiej Czarza Trzynastka Wil: Druż. szyńskieg-, z nz ci, 
. 3 'eci embińskiego, «Na + —Surz Harc. da. 5 bm. obchodziła pięciolecie we. т ‹Ыеікв\‚‹ ss aalies "PIEŚŃ 

jej pracy. Na obchód złożyło si Šwi 4 ю 
!пе Kawa przez J. E Ta! bisk/ Ban ur zakazana» Gastolda, Scena i cavatina z ope- 

skiego, wręczenie sztandaru drużynie ufun- ГУ «Ernani»— Verdiego, oraz zakończy pora- 
dowanego przez Koło Przyjaciół, ifczne prze” nek <Powrót taty» — Kleina, Solo wyk. F. 

mówienia, historja drużyny i otwarcie wy- Falkowski i A. Rodziewicz, 
stawy prac i pamiątek Czarnej Trzynastki. Ceny miejst najniższe od 20 f. 

leń zakończono miłą, harcerską wie: — <Operetka—Wodewil>. Nowopow: 
czornicą dla harcerzy i Koła Przyjaciół. stający teatr śpiewany z uwzględnieniem re- 

— Odprawa Drużynowych Chorągwi P<rtuaru najnowszego cieszyć się „będzie 
ih M. Zw. Harc. Polsk odbędzie się niewątpliwie olbrzymiem powodzeaiem, o 

dn. 8 b. m. Na odprawę przybędą drużyno- czem Świadczy zainteresowanie publiczności, 

wi drużyn harcerskich z Wileńszczyzny i Szeieg zamówień na e w ksiecarni <Le- 

Nowogródka. Odprawa rozpocznie się wysłu. ktor» (Mickiewicza 4) | Inauguracyjne 

chaniem mszy św, którą odprawi J. R, Ks. przedstawienie <Ks ężniczki Illcy» operetki, 
Bisk. Bandurski w swojej kaplicy prywatnej, w której ulabienica 'laa Wiktorja Kawec: 
Obrady będą s.ę odbywały w gmachu Gimn, ka vkaż: się stęskułonym wielbicielom jej 
im. A. Mickiewicza (ul. Dominikańska 3), / talentu i głosu, odvędzie się w dniu 10 

TRATR | MUZYKĄ, Rats Sokołowska, Bownnut, dada i taty i lan'na owska, Downiunt, lo i cały 
ZY szereg innych pierwszo! nych sił, daje 

— Teiko Kiwa oczarowała wczo* wyobrażenie. że jest to zespół który oglą- 
raj przepźinioną widzownię teatru na“ Z jeździiśmy: Ras = zaś 
Pohulance, E j arszawa przyjechala do nas i to z reper- 

dis z żony z kare najnowszych nowości. Dawniejszy 
postug SIĘ głaS-M, teatr ludowy (Ludwisarska 4) przez szereg 

subtelna gra najkompietniej potwier” wieczorów tozbrzmiewać będzie dźwiękiem 
dzają wszechświatowy rozgłos artyst pieśni, brawami widzów i humorem naszych 
ki. Lepszej Butterfly—niema,  Duielnie jalłych poś:1 Balet I orklestra pod dyrekcją 
s:kundowai p.' Teiko Kiwa, p. Bedle- ysława Kocha go, również uświe* 

! tni całość 
wicz jako Pinkerton. 

ystępy Teiko Kiwa. AL aru. WYPADK! | KRADZIEŻE. 
gi i ostatni wa teg znakomitej ja« 

i — Dziwny pasažer. W ostat- Paa een 3 Ba p. ii świet- 
nego partnera p. Franciszka Bedlewicza w dniach i "który zdążał 

Pucciniego” «Madame Butterf|y>. nich dniach w pociągu, który zdą 
poł. "alkas Moniuszki. Jatro po ja io. z Baranowicz do Brześcia służba ko- 

pią: w. zzuważyła w przedziale Il-ej 
; ! k : klasy pewną nagą kobietę w towa- 

je biuro <Or| » * 1 

wicza A kau od 002 uadlkć rzystwie jakiegoś osobnika. Ponieważ 
i święta od 10—12 Kasa Reduty na Pohu- pOmieniornym osobnikiem okazał się 

wyższy urzędnik kolejowy,  przeto 
kontrojęr danego pociągu nie odwa- 
żył "sję wkroczyć do tego prze- 
działu. 

Dopiero na stacji 

owtórzenie jutrzejszej premjery. 

— Występy Ludwika Solskiego w 
Teatrze Polskim. Dziś <Polityka i miłość» 
— J. Rączkowskiego, przyjęta została przez 
publiczność premjerową entuzjastycznie, Ko: 

w  Baranow
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czach zameldowano o tem odnośnym 
władzom, które skonstatowały, że o- 

wa kobieta jechała bez biletu, wobec 
czego też ją zatrzymano j wydobyto 
z wzgonu w jednej tylko koszuli... 

Nadmienić należy, iż pomieniony 
wyższy urzędnik kolejowy na st. 
Brześć zbiegł niepoznanie. 

— (x) Odezwy komunistyczne. 
W ostatnich dniach organa policyjne 
ujawniły w Nowym-Dworze większą 
ilość odezw komunistycznych, roze 
rzuconych przez miejscowych komu- 
nistów. 

Odeżwy te wydane w Grodnie, 
adresowane były do młodzieży komu- 
nistycznej w Polsce. 

J*k nas informują, odezwy te były 
rozrzucone prawdopodobnie przez 
miejscowych członków churtias, 

Z SĄDÓW. 
Wyrok w sprawie komitetu par: 

0
9
0
0
9
0
0
4
0
 

Miejski Kidematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY SALA MIEJSKA (ul, Okraska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę i 
CENA BILETÓW: Parter — 

ŁOW O 

Dziś będzie wyświetlany monumentalny film 

te 2-ga i ostatnia serja obrazu «INDYJSK „Tygrys z Eschnapura* GROBOWIEC: dacia ala waze 
W rolach głównych; Mia May, Lya de Putti, Erna Morena, Konrad Veidt, Bernard 

Goetzke, Paweł Richter i Olat Fóns. Reż. Joe M. 
NAD PROGRAM: «TEATR 

ay. 
NIESPODZIANEK» komedja w 2 ch aktach. 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz; 10, 
święta od godz. 2-ej m. 
50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 

30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 

POCZĄTEK SEANSÓW: Ww niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. Śrtej. 

ъ 

Z z ® = Ё 5 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38, 

Ча Laskawy ud: 

: WIELKIE ŚWIĘTO SZTUKI POLSKIEJ! 
Film, który wzbudził zachwyt całej prasy polskiej 

Czerwony Błazen 

  

Wielki kinodramat pg. powieści A. Błażejowskiego. 
W rol. gł. niezrównana gwiazda HELENA MAKOWSKA, 

_ Wanda Smosarska, Bodo i inni. 
„Vv :szeregowi policji pafistw. oaz Zespol teatru <QUI PRO QUO» 

Rzecz dzieje się w Warszawie. Zdjęcia dokonano w teatrze «Oni pro Quo» i <Dolinie Szwajcarskiej» 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 1/4, 

  tji komunistycznej. 
je Wczoraj zakończył się proces trzynastu 
osób oskarżonych o należenie do partji ko- 
monistycznej Zachodniej Białorusi, Po prze: 
mówieniach stron przewodniczący udzielił 
prawa głosu oskarżonym, Glówna osoba w 
tym procesie L. Kłyszko, se«retarz okręgo! 
wego komitetu partji i delegat centralnego 
komitetu polskiej partji komunistycznej, po- 
zwolił sobie-na pełne arogancji wystąpienie 
Iżąc powagę Państwa. Kłyszko usunięty zo» 
stał z sali Po przerwie przewodniczący o« 
znajmia, że za ten czyn przewidziany w art. 
154 K. K. Kłyszewski pociągnięty zostanie 
do odpowie dziajności sądowej, a wobec tego, 
że oscba jego nie daje gwarancji, że podo- 
bny incydent nie może powtórzyć się ponownie 
Sąd postanowił nie sprowadzać go na salę 

  

   

LLL 
_ Mydło 
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rozpraw, a wyrok na niego odczytać w o 
becności jego obrońcy. 

Mocą wyroku skazani zostal za należe: 
nie do partji komunistycznej i zbrodniczą 
wobec państwa działalność, po pozbawieniu 
praw stanu na karę więzienia ciężkiego: Kły: 
szko na lat osiem, M. Zajkin na sześć lat, 
Fsjga Ryskowicz i W. Szakier na cziery lata 
każdy, b. Meskup na trzy lata, Zaborski i 
A. Rzdziun za rozpowszechnianie druków 
na półtora roku twierdzy 2 zaliczeniem im 
po sześć miesięcy aresztu prewencyjnego. 

Rafsła Lewina technika okręgowego ko: 
mitetu, za przechowywanie bibuły nielegal" 
nej na rok twierdzy z zeliczen'em mu roku 
aresztu prewencyjnego. 

Pozostali zostali całkowicie uniewinnie. 
ni. W siosunku do skazanych na : ciężkie 
więzienie sąd uznał jako środek zapcbiegaw- 
czy areszt bezwzględny, Zaborowski i Ra: 
dziun mogą uzyskać swobodę po złożeniu 
kaucji w kwocie 500 zł. każdy. 

Po wysłuchaniu wyroku oskarżeni po- 
częli się żegnać z kolegami, którzy mocą 
wyroku zostali zwolnieni. Na sali panował 
zupełny ład, 

Grodzieńscy komuniści, 

Długim sznurem ciągną się obecnie w 
sądach wileńskich sprawy komunistyczne. 

Sprawa +94—ch> i «Komitetu m:ejskie- 
go» budziły ogóine zaolekawienie na sali 
eądu okręgowego, a tymczasem sąd apela 
cyjny pod przewodnictwem v prezesa Boch» 
wica rozpoznawzł sprawę Abrama Słusznego, 
Fejbusia Kapcewicza, Mendla Sziokf:sza i 
innych skazanych przez sąd okręgowy w 
Grodnie na karę ciężkiego więzienia. Pierw: 
szyca dwóch na sześć lat, pozostałych na 

<ziety. i 
Wszyscy oni przejawiali in(ensywną dzia: 

łalność agitacyjrą na teieuie Grodna. Pod: 
czas masówki w kuchni robotniczej zostali 
zde ma skowani. 

Szd Apelacyjny 7mniejszył Słusznemu 
i Kapcctwiczowi karę do lat czterech, w po: 
zostzłej części wyrok pozostał bez zmiany, 

spiawie tej występowali adwokaci: 
Smiarowski z Warszawy i Lobman 'z Grodna. 

25 
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mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓREARCUD-1a LAUERA 

RA1UJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz śwatowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

$ 
$ 

© 
© 

  

INSTYTUT PIĘKNOŚCI 
w Wilnie R ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery 1 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
Rz; plam na twarzy. Masaż 

a. Masque Pate. Leczenie 
włos, wyp. I łupieżu. W.Z.P. 58, 
  

  

biuro Techniczno - Handlowe 

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. 
Adres tel. — <KRUŻANT Wiino» 

poleca po cenach tabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

M. Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z . odp. 
Wilno, A sieka 

20, dom własny 
Istnieje: od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, sa- 
lony, gabinety, łóżka 
niklowane i angiel- 
skie, kredensy, stoły, 

      

okój do wynajęcia 
duży, elegancki, 
odpowiedni na 

biuro lub dia solidne» 
go lokatora, osobne 
dwa wejścia, można z 
mebłami lub bez mebli, 
wejście z ul. Śnia- 
deckich Nr. 1 m. 9. 
Oglądać od g. 10 
do 11 1/2 rano, 

wieczór 4 — 6. 
    

  

źarząd Spółki Akcyjnej 
<Zakłady Rolniczo-Przemysłowe 

Czerwony-Dwór» w Wilnie 
podaje do wiadomości, że w dniu 29 
grudnia 1926 roku o godz. 17-ej w 
lokalu Zarządu  Ofarna 2, m: 15 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  akcjonarjuszów z 
następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawozdanie Zarządu, 2) sprawa 
pozostawienia Spółki Akcyjnej lub 
przekształcenia takowej na Spółkę z 
ogr. odp. 3) zatwierdzenie Šilta 
złotowego w związtu Zz OSzacowa- 
niem majątku Sp. Akc. przez Woje- 
wódzką Komisję Szacunkową, 4) po- 
dział kapitału własnego, 5) wolnę 

wnioski, 

  

nowa 21   

Kazimierz 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

wnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz. 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t, d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły: 

—6, w bramie na schody, 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

Sukno i Bławat 

ul. Wielka 47. 

Na nadchodzące Święta 

  

Obieia Meblowe 

Szafy, biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i na 

Do wynajęcia 
pokój e z 
elektrycznością i opa: 
łem. Wejście niekrępu - žais 
ące, Adres w Redakcji 
Ž i Podania 
  
  

i przepisywania 
е załatwia fachowo 

darmo listownie, i estetycznie 
Redakcja „Steno- Wileńskie Biuro 

grala Polskiego,  Komisowo Handlowe 
Warszawa, Szczygla 12 Ad,- Mickiewicza 21, 

O) wyuczą 

  

    

  

Nr 286 (1296 

Lekarz Dentysta 5—10—15 ha 

B. Slaolūsk! 
Mickiewicza 46. 

  

dochodowy 
w Wilnie z placem 
250 sążni, dający 
25 proc. zysku 
sprzedamy nad- 
zwyczajnie tanio 
Dom Handl.-Kom. 

„ZACHĘTA*   
Niedźwiedzie 

futro sprzedam 
dowiedzieć się 

Artyleryjska 1 m. 
w godz. 9—11 i 4—5 

Dom Wilia 
z wolnem mieszka: 

niem 7 pokoi, 
elektryczność, 

woda, ;lacn 1.000 
sąż. kw. ogród 

warzywny, budyn* 
ki gospodarcze, 

  

Wydź. Zdr. 67. 
m 

  

Gdańska 6 tel. 9-05. 

parcele z dobremfi 
zabudowaniami 

w okolicy Wilna 
aa 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handłowe 

  

Mlyn Wodny Ad, Mickiewicza 21, 
tel. 152, 

kupimy  natych: 
miast zą zóówię 
D. H.:K. <Zachęta» Mieszkań 

asd SĘ 3 — 4 pokojowych 
el. potrzebujemy dla 

solidnych lokatorów 
| DOM | , Wieńskie Biuro 

Komiso+0-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152, 
  

  

  

DOKTOR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKT OR 

LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz 12—5 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

w. Źdr. Nr. 31, 

Lek»rz-dentysta 
M. Ozyńska Smolska 

Choroby zębów. 

2 

      

    

tel. 152. Plombowanie i usu 
z Pie wanie zębów bez = 

Technik koi Н porcelanowe i złote 

zębów szucznych oliwie mem | „ZACHĘTA: |od szaczae zby: 
L. MINKIER  korytarzowy kupimy | Gdańska 6 kom i uczącym się 
Wileńska 21, niezwłocznie * Tel. 9—05. |:nižka Ofarna 4. 

Wileńskie Biuro Z W. Z. P. 79. 
Komisowo Handlowe LOKATY 
Ad. Mickiew'cza 21 

  

  

0
0
6
6
6
4
 

Rnikowski 1926 r, o godz. 

PROSPER 

We środę 8go i czwartek 9 grudnia 

Prezes Warszawskiego Towarzystwa 
Psycho-Fizycznego i Redaktor 

  

    

    

  

   

  

  

dom murowany 
dochodowy sprzedamy 
w pobliżu ul. Wileń: 
skiej Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

8 ej wieczorem 

SZMURŁO 

    

<Zagadnień IAetapsychicznych». tel. 152: 
poleca Wygłosi ilustrowane przezroczami 

< > A RZE: ; dwa stanowiące jedną całość odczyty Mlyn wodn 
ak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- у 7. 
en: Dr Martin, Dr >. $ wielu innych wybitnych s: RS i wyroby p.t. WALKA 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka. eližniane. у $ 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są RZ Ё ZE spRożci BRZYDOTĄ Wileńskie Biuro 

środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów Treść: owszechne dążenie do 
trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. Geny konkurencyjne. 
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INAUSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY ZĘBÓW $ 

1 APTEKARZ 

| 1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 
  

  м 
2 TARNOPOLA 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLAŚCHA 
twów. 

      

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

  

      

piękna, jako jednego z Ad. Mickiew cza 21, 

  

  

  

  

  

  

  

dogodnych 
warunkach 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6. tel. 9:05 

WOLNY 
od ochrony lokatorów 

z ośrodkiem w pobli. dom z d chodem od 
żu Wilna sprzedamy 15.000 zł. sprzedamy 

Wileńskie Biuro 

Komisowo'Handlo we Komi-owo Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

    

od 5-ciu ZŁ. mtr. tel. 152. > dogodnie i na we Zamieniam i sprzedaję 
Drelich gwarancje  uskutecz: relichy na materace, niamy w każdej sumie Y T R Ę 

Meble 30.000 RARE 4 22 
i omisowo-Handlowe ul. Potocka m, 4, POLECA w. MOŁODECKI AC Et? Ad. Mickiewicza 21, : 

WiLENSKA Nr. 8, dom sprzedamy tel. 152, 
Wileńskie Biuro : 3 

Komisowo Handlowe DOMY ia An 
Ad, Mickiewicza 21, | majątki ziemskie, * c 5 oonib 

Sala Klubu Handlowo-Przemysło* tel. 152. place, folwarki, p я fabrycznej skład łóżek 
wego w Wilnie. ay zwa metalowych 

Wilno, ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33, Za 2000 dol. | 5 sprzakkky. па | B+ Lokuclewski 
Mickiewicza 42 

    

Di pracy 
do wszysikiego 
lub do dzieci, 

znam się dobrze na 
kuchni, posiadam 
pięcioletnie  świa* 
dectwo, adres w 

Administracji <5łowa» 
— В 

jo długim pobycie 
w Paryżu i w 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

w Wilnie, Franciszek Legiecki w m.   

  

Wilnie, przy ul. Wileńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały zgodnie z art. 
1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 15 grudnia 
1926 roku o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Adama Mickiewicza Nr 1, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji nale: 
żącego do Franciszki i Stanisława 
Majewskich majątku ruchomego skła: 
dającego się z umeblowania i pianina 
znajdującego się w cukierni <Swite- 
złanka»,  Oszacowanego na Sumę 
zł. 1,054. 

Komornik Fr. Legiecki. 

  

  

  

  

z о 3 Anglji udzielam 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia ideałów ko Magja | sziuka, tel, 152, EE jekcji A francus* 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- инининнннининанинининнаыиих | . \У:р!с4по86 Рискпа i Brzydo'y. Przy. kiego 1 angielskiego. 
dalne, reumatyzm aoc sg głowy, wyrzuty i liszaje. alanai Atia ES Mieszkania | Msckiewicza 37 — 17. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostsły nagrodzone pm Ao 0% a : ; i i mniej. Wejście od ul. Ciasnej 
na wystawach lekarskich najwyższemi odziedniżzej 1 Placówka Polska Meblowa naturalna i przedwczesna. Przykłady i Połczebaz i NM PORTO SE ck > 
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, S. Makowski, Zawalna 15 aueowiermusi: uozowia EIC ZY: ośrodek z dobremi | koje odnajmuje UROWE FUTRA ie i wielu i h mi i й o ь Ч cia. Oznaki pizedwczesnego starzenią zabudowaniami w | PO%O oe P 5 Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 30 proc. taniej wypełnia obstalunki Rzut oka wgląb wieków E SOG kolei iżo. i poszukuje wszelkie, jako to: 

otrzymał Dr Lauer od osób wyłeczonych. Posiada kredensy 250 zł. — 195 zł. Ak AU OKA GLS ECS DOO: Dom H. K. wiew.órki, tchóe 
fy 95 zł 115 zł 1 0 zł, ne i psychiczne sposoby walki, Sport, wicie za gotówkę WIREŚT unuie 

61 delk: 1.50, 2 ało ZO DANY CU zł) gimnastyka, masaż, pokarm, oddech Wileńskie Biuro „ZACHĘT A“ | . „p. kupuj 
Cena p pudełka zł. 1.50, — 225 zł, salon wystawowy koszy- n sie "Utrata "zacówj wiaów. | Komisowoatdiowa | Gdzńska 6 kuśnierz M. Elsohn, 
podwójne pudełko zł. 2.50. kowy: 1 kanapa, 2 fotele, '1 stolik = ' POWO ZZ : Е Warszawa, Al. Jero- 

L ы Otyłość. Medeiowanie ciała. Każdy Ad. Mickiewicza 21, Telef. 9—05 ie 21 1 
Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych. okrągły, p AO i 195 zł, może stać się piękniejszym. Kosmety- tel. 152. ; — zoimskie 21 m. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. ОННЕ iais a SPosy ka, naświetlania i t. p. Metody = Pieniąd iów lub ucze- 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman ktyki” : odmładzania Steinacha, Woronowa i = Fieniądze czniów lu P Warzawa Ghadejna 40 › Około 40 lat praktyki w dziale inne. Moda i piękność. Uroda kobiet Folwark na oproceniowanie nic przyjmę na 

® : теЫо\Ёуш a ARR f mężczyzn. Wpływ otoczenia. Teorja w_ Poznańskiem od 100 zł. utrzymanie, 
poważaniem Makowski етапае) 1 wibracji.  Gerokomika, w cz a dom i naty Lei ao M 

EMA TKO BATE Lubczyki. P typatii к ub folwark w okuje po Bożem 

Е р:ш,чппсеЁЁУЁЁЁиЁУ\‚РЁЁ‹';. Aro. Wileńszczyźnie Dom H.-K. Inteligentna pio 
NA RATY! & maty, Wyraz twarzy. Nasirój. Zdol- Wileńskie Biuro „ZACHĘTA% rodzina. Języki domo: 

R = ność dostrzegania Piękna. Wpływ RAE A Gaańaka-6. = zę sis 

Hurt! Detal! ® = In na rr Mick ewicza 21, tel. 15 Telefon 9—05. SZR 
A stetyka i etyka. Piękno i prawda. В R 

iusi E Tysamica podob nia się. Miłoś Kieszonkowy 56h MASZYNA 
spomnienia, onomanje. rak DO SŁYCIA 

i 11,3 kompletne — > wzruszeń  Troski i zmartwienia. Р > 
Odbiorniki CZĘŚCI SKŁADOWE. — Odporność psychiczna. Autosugesija. Kalendarzyk deda: płaczu: 3 wa a dak 

Remo jp” | wydra, ® I jej wpižiw ma psyduią | orginiem, Informator || t:ónym "ogrodem |dobrym same, oardzo = k * sprzedamy zaraz o używana oka: 
Radjo techniczne |, Elektrit Ta Nr. 1088, z ni ausiai AŚ > sę K : Біеаю%ок Ёіц!е do; sprzedania, 

y й : z przeznaczą rok wyd. ci. om, H,-K, Ludwisarska — 
ё się na ucz4/4 się niezamožną mtodziež. C. 40 groszy, <ZACHĘTA» a 2 5—7 wiecz, 

m - К z| BILETY w cenie od 1 49 22% do Wyd. Biura Gdańska 6, tel. 9-05 | „— 
niejszem zawiadamiam Sz. Kljentelę że й : < nabycia od godz. 5 w kasie Klubu S,GRA BOWSKIEGO -— апп 

PRACOWNIA UBIOROW MĘSKICH " Handl.-Przemyst. Mickiewicza 33, Żądać wszędzie! | 500 — 2000 | w ® у i 

i i " : wiejskie, ser  szwaj- 
Wiktora Zaniewskiego : „AOlarów _ carski, litewski, zie” 

ЕННЕ ЕНЕ НЕ АЛ ОЕ ЕО П ОЕ рна wo awogo 1007, konserwy rybne " + я y, y ty mieszcząca się przy ul. Zamkowej Nr 3 u K DĄBROWSKA wania na wyjątkowo w oliwie, tomacie оа * , 
została przeniesiona ze sklepu w Sekonic tegoż domu E > 5 : Ё%ЁЁЁЕУЁ Ъ’і::_';"“ь marynacie polecają 

t „Nr, 6. 07 Е skie * 

Przyjmuje jak R AwólEJ. abitsioni z wlasnych 1 " о, …егпіес!‹а 3000 Komisowo Handlowe B eia Gołębiowse 
powierzonych materjałów po cenach konkurencyjnych ® SPRZEDAŻ, wypożyczanie, Ad. Mickiewicza 21 Tyocka 3, telef. 75 

polię Gaeta rial, ` kupno, zamiana fortepianów, LE 
1е # i 3 е = Polecając się łaskawej pamięci W, ZANIE WSKI. ] pianin, tisharmonji. TANI NO шь | S4-iece 

: P FORTEPIAN|  stearynowe 
chcę kupić. w najlepszym ga* 

  

= Dom Handl. „Bławat Wileński 
Wilno, ul, Wileńska 31. Tel. 382 

Przedświąteczna wyprzedaż wszystkich 
towarów po cenach znacznie zniżonych. 

Przyjmujemy zamówienia na garnitury i palta męskie 
z naszych materjałów. 

Wielki wybór towarów wełnianych, 
flanelek, franek, kołder i poduszek* 

P. p. Wojskowym i Urzędnikom Państwowym 
na RATY ma dozodnych warunkach. 

frmam maaj DLA DOROSŁYCH 

  

finan ras]! j 

    :   

Zwracać uwagę na nazwę <KOWALSKINA», 

W.Z.P« Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925    

  

Pośrednikom  wyna- 
grodzenie, S.pitalna 7 

m. 4 (w pobliżu 
Zawalnej), 

  

Młyn wodny 
w pobliżu kolei, jeden 
w okolicy, wydzier 

żawimy dogodnie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

  

tunku, Mydła toat 
letowe i do prania, 
Proszek, Krochmal 
i Farokę polecają 
B-cia 
Goicbiowscy 

Trocka_3, telef. 757 

gubono książkę 
z wojskową wyda* 

przez P.K.U, 
Wilno na imię Hirsz 
Fajnberga, Wilno. . 

Kolejowa 15. 

  

       

  

   

    

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

SKARB. 
- Tugonehow zwrócił się do swego 
znajomego — młodego Byczkowa. 

— Czemu pan nigdy do nas nie 
zajrzy? Przedstawię pana żonie. Cza: 
rująca kobieta! Piękna, rozumna. Na 
pijemy się herbatki, zapoznam 2  żo- 
ną Doprawdy, przyjdź pan. Śpiewa, 

a. 
ж — Alež to durnie, ci męžowie — 
fitował się w myśli Byczkow. A głoś- 
no przyrzekł:, 

-- Dobrze, przyjdę. 
— Dzięki serdeczne. Wykształco” 

pa, a zbudowana przytem — boskol 
— To ci dureń! 

6" A głośno; 
— Dzięki. Nie omieszkam jutro 

skorzystać z zaproszenia, 

Wy ars Stamiuiaw Mackiew:sz — Krosktur ©/z Cznaae kargowski 

zmieniała żegnaj, skarbiel Do widzenia młody się kroki męża, nagle 
* 

Byczkow siedział u Tugoneho- 
wów j, jak przystoi estecie, z zachwy« 
tem wpatrywał się w białe zwinne 
paluszki Heleny lwanówny, zgrabnie 
szykujące serwis do herbaty. 

— Czarująca kobieta — pomyślał 
z uznaniem. : 

— Tak — czytając jakgdyby w 
jego myślach wykrzyknął Tugonehow. 
Żona moja to skarb bezcenny! Muszę 
ot teraz pójść na zebranie akcjonar- 
juszy i żal mi zostawić ją w domu. 
Helusiu, skarbie mój drog!, nie będzie 
ci się przykrzyło? A zresztą zostawiam 
do twej dyspozycji Wiktora Wikto- 
rowicza, Baw ją pan. 

— Z miłą chęciąl. — przyrzekł 
Byczkow drżącym znagła głosem. 

— Wrócę około jedenastej. Nie 
spodziewajcie się mnie wcześniej, 

przyjacielu, 

* 

Upłynęły dwa tygodnie. Byczkow 
znów siedział u Tugonehowów—tym 
razem w dużym salonie Siedział z 
Heleną Iwanówną przy fortepianie, a 
zatopiony w myślach mąż  wielkiemi 
krokami chodził po salonie. 

Chwilami zbliżał się dó siedzącej 
przy fortepianie parki, to znów odda" 
lał ku przeciwlegiej ścianie olbrzy- 
miego pokoju; dzięki temu właśnie 
rozmowa Heleny Iwanowny z Bycz= 
kowem była dziwnie przeplałana i 
niejasna, 

Ona: 

— Czemu od trzech już dni nie 
byłeś u nas, niedobry?! Tak się stęs- 
kniłam... 

W tem miejscu słysząc zbliżające 

Odpowiedzialny za 

temat: 
— ..a następnie w majątku mego 

wuja, gdzie wówczas mieszkałam 
było zatrzęsienie poziomem. A ja 
ubóstwiam poziomki. 

Kroki ucichły, 
— a.. ciebie ubóstwiam jeszcze 

bardziejl Tak się stęskniłam za twemi 
pocałunkami, tak mi było smutno, że 
(kroki) poprostu całemi dniami leża” 
łam z siostrą śród kęp poziomek i 
jadłam, wciąż jadłam... a może ty in: 
ną już masz kobietę — pamiętaj, taka 
jestem zazdrosna, że... nigdy nie po- 
zwalałam, aby siostra zjadła więcej 
jagód, niż ja. Czasami, zdarzało się, 
krzyczę.. dowiem się czegoś — pa- 
miętaj, obleję octową essencją... tak... 
essencją.. bardze herbata jest smacz- 
na z ią poziomkową essencją!! 

Długo trwał ten spokojny mono: 

ugłoszenia Zenon Ławiński 

log, wreszcie doszedł do głosu Bycz* 
kow. - 

— Za kogóż oddałbym ciebie, 
skarbie, ptaszyno mojal.. Hm! był to 
kanarek, a może szczygiełek, Śpiewał 
nadzwyczajnie. Zapomniałem mu kie- 
dyś nasypać ziarna i nazajutrz... a 
więc jutro przyjdę do ciebie, gdy 
mąż twój pójdzie nato przeklęte po- 
siedzenie akcjonarjuszy! 

W tem miejscu w straszliwy Spo” 
sób zgubił Byczkow rytm rozmowy. 

A więc: gdy mąż był w odległym 
kącie pokoju — bajał Byczkow ospa- 
le o kanarku, a gdy zbliżył się, wte- 
dy właśnie Byczkow obiecywał: „przyj 
dę do ciebie, gdy mąż twój pėj- 
dzie”... 

— Tak, tak... — rozległ się za 
plecami gruchającej pary dobrotliwy, 
bólem przepojony głos męża. — Ład: 

nie, człosieku, wykorzystałeś me zau” 
faniel.. Cóż.. mogę sobie «pójść» 
mogę całkiem pójść! Nie będę zawa- 
dzał gruchającym gołąbkom. 

Z okrzykiem przerażenia wyciąg 

nęła doń żona ręce; lecz Tugonehow 
usunął ją łagodnie i pokiwat głową: 

— "Nie żądam wyjaśnień, ani 
usprawiedliwiań! Przejrzały moje oczy! 
Odchodzę. Zdała od was przeżywać 
będę ten ciężki dramat duchowy i... 
gdyby przyszły do mnie jakiekolwiek 
listy, to proszę je ódesłać do hotelu 
„Bristol*. 

Mąż spakował rzeczy 1 pośpiesz* 
nie wyniósł się z dziwnie jakoś po- 
chyloną głową, a Helena Iwandwna 
rozpiakała się i padła w ramiona 
Byczkowa. 

DCN 
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