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® CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesylką pocztową 44. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za 
kronika rekl— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabeiowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- - 

miejscowe— 150% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamo: 

Fikcja a Raeczywięfość, 
Zamieszczając niniejszy b. interesujący artyku! 

р. 5. Wystoucha, zaznaczamy, że swoje uwagi w spra- 
wie ordynacji wyborczej do ciał samorządowych 0d- 
kładamy do chwili bliższego sprecyzowania stosunku 
przez samego Autora, który sprawie tej poświęcić 
pragnie szereg” artykułów. Red. 

W artykule „Warszawa a Kresy* 
starałem się uzasadnić i wytłuma- 

czyć stwierdzone dziś powszechnie 

niezadowolenie ludności kresowej 

z naszego ustawodawstwa. Genezę 

oryginalnego zjawiska, jakim jest 
tego rodzaju stosunek społeczeń- 

stwa do ustaw, teoretycznie odpo- 

wiadających aspiracjom państwa 

demokratycznego, upatruję w sztucz- 

ności norm prawnych. Są one prze- 

ważnie recypowane z prawodawstw 

obcych i najzupełniej nieodpowia- 

dają przeżyciom prawnym naszego 

społeczeństwa. Starałem się pod- 

kreślić szczególniej wyraźny kon- 

flikt między ustawą a rżeczywistoś- 

cią w odniesieniu do dziedziny Ży- 

cia samorządowego na Ziemiach 

Wschodnich. Powszechnie negatyw- 

ny stosunek do instytucyj samorzą- 

du jest wynikiem niedopasowania 

ustaw samorządowych do naszej 

kresowej ludności, prawie zupeł- 

nego  zignorowania zwyczajów, 

tradycyj, przyzwyczajeń różnolitej, 

co do składu, ludności „tutejszej”. 

Jako kardynalny błąd naszego 

ustawodawstwa samorządowego 

uważam zbytnie schematyzo- 

wanie i zupełne nieliczenie się z 

rzeczywistością. 

Błąd ten mógłby być naprawio- 
ny jedynie wówczas, gdyby ustawy 

ramowo określały organizację sa- 

morządów, pozostawiając zwycza- 

jom miejscowym możność wypeł- 

niania powstałych stąd luk. 

Oczywiście zrealizowanie tych 

warunków nie decyduje jeszcze o 

dobroci lub celowości danej usta- 

wy, ale w każdym razie wówczas 

dopiero można przystąpić do me- 

rytorycznej krytyki samej normy 
prawnej i jej założeń. 

Dotychczasowy stan prawny na 

Ziemiach Wschodnich wprost ude- 
rza swą beznadziejnością. Absolut- 

na nieznajomość obowiązujących 
przepisów, ich niezrozumiałość, i 

to nie tylko językowa, b. skompli- 

kowany i niedostateczny wymiar 
sprawiedliwości, w najwyższym stop- 

niu niedostateczne sądownictwo ad- 
ministracyjne—wszystko to pozwa- 

la na samowolę urzędników i od- 
. biera wszelkie iluzje praworządno- 

Ści, zagwarantowanej przez konsty- 

tucję. 

Nieraz byłem świadkiem wprost 

rozpaczliwej bezradności, nawet 

wśród drobnomieszczańskiej ludno- 

Ści żydowskiej wobec poczynań 

władz administracyjnych lub skar- 

bowych. Oczywiście podobny stan 
czyni najniższą jednostkę admini- 

stracyjną panem о bardzo rozleg- 
łej władzy i kto chce żyć mniej- 

więcej w spokoju, ubiega się wszel- 

kiemi środkami  dozwolonymi i 

niedozwolonymi o jego względy. 

Przy stosunkowo niskim poziomie 
moralnym niższych pracowników 

„ państwowych i samorządowych mo- 

żna sobie wyobrazić konsekwencje 
takiego stanu rzeczy. 

Ludność, usposobiona nieufnie 

i niechętnie do wszelkich polskich 
władz wyższych, rzadko kiedy u- 

cieka się do ich pomocy, zagrożo- 
na na miejscu przez wszechpotę- 

żnego „wladcę“. 
Niechcąc być  gołosłownym 

chciałbym zilustrować przykładowo 

z własnej praktyki jak nierealną i 

iluzoryczną jest organizacja samo- 

rządowa na Ziemiach Wschodnich, 
oraz w jak dużym stopniu jest to 

wynikiem wadliwej konstrukcji u- 

stawodawstwa. 

W 1920 roku zasiadałem jako 

członek Komisji Wyborczej przy 
wyborach do Rady Gminnej gm. 

Woławel w pow. Drohiczyńskim 

na Polesiu. W roku ubiegłym mia- 

łem możność ponownie być obec- 

nym na wyborach do Rady Gmin- 

nej tejże gminy, mogłem więc do- 

kładnie przekonać się o wartości 

wyborów o ile chodzi 0 zrozumie- 

nie i wykonanie ustawy. Ponieważ 

gm. Woławel niczem się specjalnie 

nie różni od innych, a nawet jest 

„uważana za zamieszkałą przez lud- 
ność inteligentniejszą, dzięki bliz- 

kości kolei i miasteczka powiato- 

wego, nie mam więc żadnego powo- 

du uważać ówczesnych wyników za 
coś wyjątkowego. Podstawą praw- 

ną przy wyborach bylo, obowią- 

zujące do dziś rozporządzenie K. 
G. Z. W. „o tymczasowej ordyna- 

cji wyborczej do zebrań i rad 

gminnych* z dn. 25 czerwca 1919 

r. (Dz. U. Z. C.Z.W.Nr. 7 poz.45). 

Nie będę wchodził w szczegó- 

łową analizę przepisów tej ustawy 

chodzi mi bowiem о wskazanie 
jaskrawszych momentów. Wybory 

pierwiastkowe w myśl art. 13 od- 

bywają się: „sposobem odpowiada- 

jącym miejscowym zwyczajom wy- 

bierania". W praktyce wygląda to 

w ten sposób, że ktoś z zebranej 

gromady wiejskiej (soltystwa) pro- 

ponuje kandydata i zebrani albo go 

wybierają, albo nie. 

Obliczenie głosów dokonywa 

się przez podniesienie ręki do gó- 

ry, przytem zwykła większość de- 

cyduje. 
Wogóle proces wybierania pro- 

sty i zrozumiały i dlatego też ni- 

gdy nie widziałem jakiegokolwiek 

niezadowolenia ze strony gromady. 

Ale cała trudność polega na tem, 

że to dopiero czynność wstępna. 

Kandydaci, wybrani w ten sposób, 

tworzą dopiero t. zw. „zebranie 

gminne”, dla którego ustawa prze- 

widuje zupełnie inny system wy* 

bierania, 
Z ogólnej liczby członków ze- 

brania gminnego !/10 ma byč wy- 

brana do rady gminnej. Zdawalo- 

by się za najwłaściwsze by każde 

sołtystiwo czy gromada zwyczajnym 

sposobem wybrała z pośród siebie 

członków Rady Gminnej. 
Ustawa jednak mówi inaczej: 

„wybory są równe, tajne, propor- 

cjonalne i dokonywane za pomocą 

głosowania na listy kandydatów*. 

Kto zna naszego białoruskiego czy 

ukraińskiego chłopa, często nie- 

umiejącego czytać i pisać, ten zro- 

zumie, jakie katusze musi on 

przejść, by swój „publiczny* obo- 

wiązek wypełnić! Sam widziałem 

starszych, poważnych gospodarzy, 

ludzi skądinąd b. rozsądnych, о4- 

chodzących od urny wyborczej zla- 

nych potem, jakgdyby po odbyciu 
najcięższej pracy fizycznej. Ale to 

jeszcze drobnostka! Główna rzecz 
to listy wyborcze. Pytanie jak je 
ułożyć, kto je ułoży i co przyjąć 

za kryterjum? W 1920 r. ułożyliś- 

my je sami t. į. komitet wyborczy, 

zaledwie pytając zgromadzenie gmin* 

ne o zgodę. Po ułożeniu w ten 
sposób dwóch list, dosłownie wty- 
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4, „KAKADU* 
' b wkrótce. otwarcie przy m. Bąbrowskiego 5. 

Z Ligi Narodów. 
Jeszcze o rozbrojeniu. 

GENEWA. 3.XIII (Pat.) Komitet Rady Ligi Narodów przystąpił do 
rozpatrywania raportu de Brucquera w sprawie propozycyj francuskich 
zmierzających do ułatwienia szybkiego zebrania się Rady w razie nie- 
bezpieczeństwa rozszerzenia się zatargu, oraz potrzeby zastosowania 
sankcyj gospodarczych, przewidziane w art. 16. 

Projekt jest bardzo obszerny. Zawiera on historyczne przedsta- 
wienie dotychczasowej polityki Ligi w sprawie zastosowania i _ inter- 
pietacji art. 16 paktu Ligi Narodów, oraz konkluzje ujęte w pięciu 
punktach. 

Po wysłuchaniu raportu, komitet zgodnie z propozycją lorda 
Cecila przystąpił do dyskusji nad powyższemi konkluzjami, pozosta- 
wiając na koniec sprawę interpretacji artykułu Il-go. 

De Brucquer podniósł, że Liga Narodów winna działać w myśl 
artykułu ll-go paktu. Stwierdził on, że Liga łatwiej może przeprowa- 
dzić akcję prewencyjną i że akcja ta może być skuteczniejsza, aniżeli 
zastosowanie artykułu 16-g0 w wypadku stwierdzonego faktu agresji. 

Podczas dyskusji nad pierwszą konkiuzją dotyczącą polecenia or- 
ganizacjom technicznym Ligi Narodów metodycznego przygotowania 
informacyj o stosunkach ekonomicznych i finansowych państw, na- 
leżących do Ligi, które to informacie potrzebne są na wypadek ko- 
nieczności zastosowania blokady ekonomicznej, uwzględniono wniosek 
delegata polskiego, dotyczący zorganizowania współpracy w tej sprawie, 
z mieszaną komisją rozbrojeniową, w której zasiada min. Sokal. 

Po przejściu do rozpatrywania drugiej konkluzji, przewodniczący 
zaproponował połączenie dyskusji w tej sprawie z dyskusją nad wnios- 
kiem finlandzkim, dotyczącym udzielania przez Ligę pomocy finanso- 
wej, w myśl art. 16 paktu. 

Lord Cecil zaznaczył, że godzi się na odesłanie wniosku finland- 
zkiego do komitetu finansowego Ligi pod warunkiem, że zaintereso- 
wane rządy zgodzą się na przystąpienie do rozbrojenia w następstwie 
zapewnienia wzajemnej pomocy finansowej. 

W dyskusji zabierali głos przedstawiciele Francji, Rumunji, oraz 
przedstawiciel Finlanaji, specjalnie 
Rady na czas rozwiązania tej sprawy. 

„ Delegat Polski popierał wniosek finlandzki, wraz z jego moty- 
wacją zaznaczając, że pomoc finansowa w wypadku siwierdzonego 
faktu agresji, jest obowiązkiem państw należących do Ligi, co wy- 
pływa z art. 16 paktu, nie uchyle jednak innych ciążących na nich 
zobowiązań, jakie również wypływają z tegp artykułu, gdyż dopiero 
zabezpieczenie zarówno pomocy finansowej, jak wojskowej i ekono- 
micznej, doprowadzi do takiego stanu bezpieczeństwa, że możliwe się 
stanie ograniczenie zbrojeń. 

Rząd polski zawsze stał na stanowisku, że rozbrojenie jest funkcją 
bezpieczeństwa i że może być ono przeprowadzone tylko w miarę 
zwiększenia się tego ostatniego. Pogląd wypowiedziany przez delegata 
polskiego poparty został przez innych członków komitetu. Zredagowa- 
nie odnośneż rezolucji odroczono do następnego posiedzenia. 

Minister Zaleski nie traci czasu. 

BERLIN. 3.XIJ1 (Pat.) Prasa tutejsza notuje skrzętnie fakt, że mi- 
nister Zaleski wziął udział w Śniadaniu wydanem przez Chamberleina 
w paryskiej ambasadzie angielskiej. 

Naatępnie prasa podkreśla,, że jutro odjeżdżają do Genewy przed- 
stawiciele czterech sojuszniczych państw; Briand, Chamberlain, Vander- 
velde i Zaleski tym samym pociągiem. „Boersen Ztg. am Mittag* na- 
zywa rokowania i Śniadanie paryskie wielką radą sojuszniczą i donosi, 
że wobec przywidywanego dojścia w najbliższym czasie do kompromisu 
między mocarstwami zachodniemi, a Niemcami w sprawie rozbrojenia 
Rzeszy konferencja przedstawicieli czterech z wielkich mocarstw nie 
odbędzie się. 

   
na poranki, 
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, Dyrekcja Teatru | 
muje zamówienia na wynajem sali balowej | 

koncerty, 
oraz na zabawy karnawałowe. 

japroszony na posiedzenie komitetu | 

kaliśmy wyborcom kartki z nume- 
rem do ręki, lecz gdy i to nie po- 

mogażo, wkładaliśmy je do kopert 

i wrzucali do urny, ponieważ na- 

szym wyborcom z przejęcia ręce 

odmawiały posłuszeństwa. | cóż 

dziwnego, że po takich wyborach 

zdziwienie i oburzenie ze strony 

chłopów! 

Niezadowolenie i przekonanie, 

że ich oszukano i wyśmiano. Nie- 

jednokrotnie słyszałem: „chwatyt 

wże nad nami smijatsia“, albo: 

„Pany kpiatsia nad nami”. Istot- 
nie trudno wymagać by ten miesz- 

kaniec błot lub lasów Białorusi 
czy Polesia wiedział cokolwiek o 
doniosłem znaczeniu  pięcioprzy- 

miotnikowych wyborów. 3 

W roku ubieglym co do ukla- 

dania list było lepiej. Komitet wy- - 
borczy ubiegli rozmaici agitatorzy 

polityczni wciskając kartki. I cóż, 
i tym razem okazało się, że wynik 

nie odpowiadał oczekiwaniom, bo 

ani miejscowy nauczyciel ludowy 

jako przewodniczący komitetu wy- 
borczego, ani „przedstawiciele" rze- 

komych grup politycznych nie zro- 
zumieli o co chodzi przy pięcio- 

przymiotnikowych wyborach. Jako 

rezultat tego teoretycznie najspra- 

wiedliwszego obierania blisko po- 

łowa ludności gminy została poz- 

bawiona tych przedstawicieli, a 

zorganizowana garstka osadników 

wojskowych otrzymała dwa man- 

daty (na 10). Klątwy, wyrzekanie 

na polskie rządy i sprawiedliwość 

były i tym razem odpowiedzią na 

nasze, ostatnim wymaganiom nauki 

odpowiadające. przepisy. 

Te przykłady z codziennego 

życia dowodzą najlepiej gdzie leży 

geneza tej nienawiści jaką ludność 

tutejsza otacza samorządy. W imię 

wzniosłej idei prawdziwej demokra- 

cji musimy zrozumieć, że nie moż- 

na jej ośmieszać i dyskwalijikować 

tego rodzaju eksperymentami. 

Musimy się wyrzec sugestji pew- 
nych „niewzruszalnych prawd", gdyż 

często są one tylko niezbyt udat- 

ną fikcją. 

Musimy się też wyrzec fikcji 

„zunifikowanego' pod każdym 

względem państwa polskiego, gdyż 

dotychczasowe panowanie tego 

„pewnika“ dało już i tak zbyt o- 

płakane rezultaty. 

S$. Wysłouch. 
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Wiadomości palyti 
W związku z ustąpieniem p. 

Stanisława Kozickiego ze stano- 
wiska posła Rzeczypospolitej w 
Rzymie kierownictwo poselstwa 
objął z dniem 1-go grudnia radca 
poselstwa Władysław Schwarzberg- 
Guenter w charakterze charge 
d'affaires. (Pat) 

odczyty, 

  

Z całej Polski. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Strajk w rafinerjach 
naftowych. 

W ubiegły czwartek, proklamo- 
wany został strajk w rafinerjach 
małopolskich. Do strajku przystą- 
pili wszyscy robotnicy rafinerji pry- 
watnych. Natomiast państwowa ra- 
finerja „Polmin* nie jest objęta 
strajkiem. 

W nadchodzący poniedziałek ma 
się odbyć we Lwowie konferencja 
przemysłowców cukrowych z przed- 
stawicielamii robotników, która ma 
doprowadzić do porozumienia. 

Ku czci poległych boha- 
terów. 

W dniu 3 bm. w katedrze św. 
Jana odbyło się poświęcenie tabli- 
cy pamiątkowej po wszystkich, po- 
ległych za Polskę od 1924 roku. 
Na poświęceniu byli obecni p. Pre- 
zydent Rzplitej, gen. Konarzewski, 
w zastępstwie min. Piłsudskiego, 
oraz przedstawiciele wszystkich sto- 
warzyszeń i sfer. Rozpoczęło się 
nabożeństwo żałobne za dusze po- 
ległych Polaków, które odprawił 
kardynał Kakowski w asyście kle- 
ru. Kazanie wygłosił ks. Szlagow- 
ski. Tablica przedstawia się w na- 
stępujący sposób: na słupie grani- 
towym ustawiona jest żelazna ta- 
blica, mająca 4 orły, zaś na szczy- 
cie słupa również znajduje się 
wielki orzeł, obejmujący srebrny 
krzyż. Wewnątrz znajdują się 2 
szkatułki, mieszczące w sobie pro- 
chy z pobojowisk w Polsce i we 
Francji z pod Neutf Jardin. 

Wzrost kosztów utrzymania 

Komisja do badania zmian 
kosztów utrzymania na posiedze- 
niu w dniu 2 grudnia w Warsza- 
wie ustaliła, że koszty utrzymania 
w Warszawie w okresie od 16 do 
30 listopada w porównaniu z okre- 
sem od 16 do 31 października b.r. 
wzrosły o 2,59 proc. Wzrost kosz- 
tów żywności wynosi 5,56 proc. 

(Pat). 

Sprawa egzystencji gór- 
ników. 

Rada związków przemysłowców 
w Zagłębiu Dąbrowieckiem zawiado- 
miła związek robotników, że pod- 
wyżka płac robotnikom jest nie- 
aktualną. Wobec tego dnia 8-go 
grudnia odbędzie się zebranie gór- 
ników z zagłębi: Dąbrowieckiego, 
Krakowskiego, _ Chrzanowskiego. 
Gdyby do porozumienia w spra- 
wie płac nie doszło, więc dnia 8-go 
grudnia w Zagłębiu Dąbrowieckiem 
będzie proklamowany strajk. 

ОО 

         
    
     

MOL 
FABRYKI SUKNA i WYROB, KAMGARNOWYCH 4 

w BIELSKU N/ŚLĄSKU 

SKŁAD FABRYCZNY 

iersz. milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

Sala gimn. im. Lelewela 
| (u! Mickiewicza 38). 

W sobotę, dn. 4 gruduia 

4! Wieczór Kameralny 
Wil. Konserwatorjum Muz. 

(muz. romantyczna). 
Wykonawcy: prof. prof. E. Ryłło-Ka- 

| duszkiewiczowa (fort.), W. Ledó- 
|chowska (skrzypce), K. Święcicka 
(śpiew), F. Tchorz (wiolonczela), 
M. Salnicki (altówka), Z. Dąbrowska 
(akompanjament). Słowo wstępne prof. 

M. Józefowicz. 
Początek o godz. 71/2 wiecz. 

Bilety w kancelarji Konserwatorjum 
(pl. Orzeszkowej 9), od g. 4—7 w. 

B Aosji dawieckiej 
Jeszcze įedno ustąpienie 

Trockiego 
MOSKWA, 3.XII (Pat). Trocki 

został na swą prośbę zwolniony ze 
stanowiska przewodniczącego ko- 
misji gospodarczej. Na os je- 
go mianowany został zastępca prze- 
wodniczącego rady związku Sowie- 
tów Ruchinowicz. 

Z ZAGRANICY. 
Zagadnienie obrony państwa w 

- Anglii. Ę 
LONDYN. 3.XIi. (Pat). W dniu 

dzisiejszym podane zostało do wia- 
ei publicznej przez konferen- 
cję 
stwierdza, 
imperjum oparta jest przedewszyst- 
kiem na sprawności sił zbrojnych 
Wielkiej Brytanji i dominjów i 
przystosowaniu tych sil do zasad 
obrony. 

  

imperjum. Sprawozdanie to | 
że obrona rozległego 

  

Wyjątkowe położenie geogra- 3 
ficzne imperjum sprawia, że i sta- 
nowisko państwa brytyjskiego wo- 
bec komisji rozbrojenia musi być 
różne od stanowiska jednolitych 
pod względem budowy geograficz- 
nej państw. kontynentu  europej- 
skiego. 

Ustalając poglądy powyższe 
przedstawiciele dominjów uznali 
również za konieczne, aby dowódz- 
two naczelne pozostało w rękach 
Wielkiej Brytanii. 
sji nad sprawami obrony poruszo- 
no ewentualność powtórzenie się 
najazdów powietrznych na Anglji, 
a w szczegółności na Londyn, jak 
to miało miejsce podczas wielkiej 
wojny. W sprawie tej zabierał głos 
premjer Baldwin oświadczając, że 
podczas ostatniej konferencji im- 
perjum istniała większa pod tym 
względem obawa aniżeli obecnie. 

Anglja jest obecnie więcej za- 
bezpieczona przeciwko najazdom 
powietrznym i łodziom podwod- 
nym dzięki postępowi techniczne” 
mu w działach obrony powietrz- 
nej i wodnej poczynionemu przez 
instytuty doświadczalne i znawców 
technicznych. ; 

Echa traktatu włosko -albań- 
skiego. Ё 

BIALOGROD. 3. XII. (Pat). 
Wszystkie dzienniki zaniepokojone 
są traktatem włosko-albańskim i 
zaznaczając, że traktat ten wpłynie 
bardzo niekorzystnie na stosunki 
między Jugosławią a Albanją. 

Nowe aresztowania spiskowców 
PARYŻ. 3. XII. (Pat). „Chica- 

go Tribune* donosi z Madrytu, że 
zaaresztowano tam jeszcze 9 Syn= 
dykalistów w następstwie wykrycia 
spisku przeciwko królowi i Primo 
de Riverze. Znaleziono również 
skład bomb i materjałów wybucho- 
wych w dzielnicy, będącej stałym 
siedliskiem spiskowców. 
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W prasie i poza prasą. 
Incydent w komisji prawniczej. 

Zajście pomiędzy p. Pragierem 
a min. Meysztowiczem _nie prze- 
staje zajmować prasy. Ze względu 
na jego wybitnie lokalny wileński 
podkład. musimy przedewszystkiem 
rozszerzyć ramy naszych szczuplych 
dotąd informacyj w tej sprawie, 
podając za „Kurjerem Porannym * 

_ najcharakterystyczniejsze szczegóły 
przemówienia posła Pragera. Mów- 
ca krytykował politykę rządu w za- 
kresie resortu Ministerstwa Spra- 
wiedliwości. 

„O względności przestępstwa poli- 
tycznego —mówił pos. Prager—świad- 
Czy i to, że gdy w r. 1904 grupa zie- 
mian na wileńszczyźnie złożyła wie- 
niec u stóp pomnika carycy Kata- 
rzyny w Wilnie, ziemianie ci z puk- 
tu widzenia ustaw rosyjskich nie by- 
li przecież przestępcami, ale społe- 
czeństwo polskie jednomyślnie ich 
potępiło i ukarało. Potępienie to 
ciągnął dalei p. Plager miało wiele 
cech właściwych sankcji karnej oraz 
czynnik pozbawienia praw stanu w 
postaci bojkotu towarzyskiego. Trwa- 
ło to długie lata i trzeba było aż 
dzisiejszego okresu, aby powrócić 
do czci obywatelskiej jednego z tych 
grzeszników narodowych z r. 1904. 

Rzeczpospolita poszła w tym wy- 
padku w swem miłosierdziu tak da- 
leko, że przywróciła mu nietylko 
prawa obywatelskie ale dała mu wy- 
soki urząd ministra sprawiedliwości'', 
P. Prager tak konkluduje: 

„Stosunek rządu do Sejmu przy- 
biera charakter ofensywy rządu na 
ciało ustawodawcze, ofensywy pro- 
wadzonej drogą łamania Konstytucji. 
Interpretację art. 25 oddzielania ot- 
warcia od zwołania ciał ustawodaw= 
czych, mówca nazywa wykrętem, 
która budzi nie smak. 

Prawo interpelacji posłów zostało 
przez rząd pogwałcone jednostron- 
nem zarządzeniem, uznającem inter- 
pelacje z sesji poprzedniej za nieist- 
niejące. Aby stwierdzić, że rząd w 
tej sprawie nie powoduje się dobrą 
wiarą, wystarczy stwierdzić, że wnio- 
ski rządowe uznaje on za pozosta- 
jące w mocy". 
W tem miejscu p. Meysztowicz 

wstał i oświadczył, że przyszedł na 
rozprawy budżetowe, a nie poli- 
tyczne i że krytykowanie rządu 
idzie zbyt daleko, wobec czego ze- 
branie opuszcza. 

Tyle sucha krytyka wypadków. 

Chłodna ocena. 
Ale wślad za niemi idą ciekawe 

echa w prasie. 
P. S-i z „Nowej Reformy" są- 

- dzi, że: 
„Mowa posła Pragera była wpraw- 

dzie twarda i ostra, ale nie wykracza- 
ła nigdzie poza granice Osobistej 
przyzwoitości. 
Zresztą członek Rządu nie jest 

na posiedzeniu Komisji budżetowej 
osobą prywatną i dlatego musi 
znieść krytykę parlamentarną zaś 
sprawy, osobistych zniewag lub 
przykrości załatwiać poza parla- 
mentem. 

„P. Meysztowicz może gniewać się 
na p. Pragera, ale minister Meyszto- 
wicz ma obowiązek spokojnie i z 
całem opanowaniem nerwów wysłu- 
chiwać tego, co mówi poseł Prager 
na posiedzeniu komisji. Dalszem nie 
tylko prawem, lecz obowiązkiem mi- 
nistra jest odpowiadać na zarzuty i 
bronić przed niemi zarówno swego 
resortu jak całego rządu". 
P. Meysztowicz, sądzi p. S-i, 

nie przyczynił się do naprawy na- 
szych nienormalnych stosunków 
między Rządem a Sejmem. 

Tyle o p. ministrze Meysztowi- 
czu, przedstawicielu Polski przed- 
wczorajszej w rządzie Polski dzi- 
siejszej. 

Ludzie wczorajsi. 
Ale i ludzie wczorajsi nie po- 

zwalają zapominać o swem istnie- 

„Bernard Shaw. 
- (Profil literacki tegorocznego lau- 

reata nagrody Nobla). 
Gdy iskrowe depesze ajencji 

prasowych ogłosiły tegoroczny wy- 
rok akademii nauk w Sztokholmie, 
ofinadaniu najwyższej nagrody lite- 
rackiej Bernardowi Shawowi, u- 
śmiechnęły się oczy niezliczonych 
zwolenników talentu wielkiego Ir- 
landczyka. Zapłata oto najgodniej- 
sza za pięćdziesięcioletnie z górą 
zapasy z kabotynizmem i zacofa= 
niem, nieuctwem i snobizmem pu- 
tytańskich, konserwatywnych mie- 
szkańców zielonych wysp  brytyj- 
skich. 

Irlandczykiem był Shaw i od 
anglików dzieliła go przepaść, nie- 
tyle wąskiego przesmyku morskie- 
go, dzielącego Wielką Brytanię od 
zielonej kolebki Shawa, —ile olbrzy- 
mie różnice odziedziczone we krwi, 
ile nienawiść prawie sączona z po- 
kolenia w pokolenie, — nieprzebyta 
różnica kultur i antagonizm ple- 
mienny i religijny. W cieniu innych 
romników przeszłości wyrastała tak 
bardzo i głęboko przecież * angiel- 
ska twórczość Shawa. 

Te czynniki musiały odbić się 
na umysłowości Shawa i wpłynąć 
na jego twórczość, — mimo, że ta 
umysłowość była opartą o zrąb 
najnowszych zdobyczy, —mimo, że 
był w każdym calu  najwybitniej- 
szym twórcą angielskim, obok Con- 
rada, od lat blisko dwudziestu. 

  

   

niu, P. Dmowski, jak donosi „Эг 
wo Polskie”, organizuje swój „Obóz 
Wielkiej Polski", przyczem wystę- 
puje nie jako członek Związku 
Ludowo-Narodowego — nie, bynaj- 
mniej — ale jako człowiek ponad- 
partyjny „,nalężący do całego Na- 
rodu". : 

Organizacja ma byč „pozapar- 
tyjna, ponadpartyjna i ogólno-na- 
rodowej. > 

złonkiem jej może być każda 
jednostka, nałeżąca do „kierunku 
narodowego". Ma się ona poddać 
„zasadom hierarchji i bezwzględnej 
dyscypliny*. ; 

W tym celu p. Dmowski zwo- 
łuje „naród” czy raczej „najlepszych 
w narodzie" na dzień t. j. dn. 4-go 
grudnia, 1926 r. do Poznania gdzie 
ich odpowiednio zorganizuje i u- 
zbroi w bagaż frazeologiczny. 

Stary „Czas” poczuł w sobie 
przypływ temperamentu i łącząc go 
ze właściwą mu przenikliwością da- 
je świetną charakterystykę imprezy 
p. Dmowskiego. | 

„Obóz Wielkiej Polski'* wydaje się 
być tylko nowym szyldem dla sklepu 
ze starą tandetą, a p. Dmowski z 
wymalowanym na piersiach Białym 
Orłem ma być tym samym p. Dmow- 
skim, który głosił egoizm narodowy, 
hałaśliwy antysemityzm, spolonizo- 
wanie Rusinów, walkę na trzy fronty, 
rowokowanie Anglji, eksklusywność 

i partyjnictwo, oportunizm w  rze- 
czach gospodarczych oraz tysiące 
innych popularnych, ale niedorzecz- 
nych haseł". : 
Jaki zatem będzie pozytywny 

rezultat akcji poznańskiej? „Czas“ 
snuje sceptycznie przewidywania. 

„Wątpimy bardzo, aby ta żrobota 
miała jakikolwiek realny skutek na- 
wet na terenie dominujących wszech- 
polskich wpływów. Jedynym skut. 
kiem będzie zapewne tylko to, że 
odtąd wejdzie do zwyczajów Nar. 
Demokracji, aby mężów stanu, któ- 
rzy się trochę zestarzeli i trochę 
skompromitowali nieudałą inicjatywą 
czy ryzykowną akcją, odstępować na 
własność Narodowi i moralnie za- 

„ balsamowawszy posyłać ich w ten 
sposób w senatory'*. 
Szczerze cieszymy się, że w 

tych ciężkich i smutnych czasach 
już jutro będziemy mogli rozwe- 
selić czytelników wiadomościami 
o tem, co knuje Don Kichot z 
Poznania, usiłujący z gorliwością, 
godną lepszej sprawy, na czele koł- 
tunerji polskiej przeciąć bieg wy- 
padków, rozpoczęty: w maju. 

W. Bolski. 

  

Kino „Polonja* 
| ul. Ad. Mickiewicza 22.5 

Dziś! Ilajvigkszy szlagier obecnego sezonu! 
Monumentalne arcydzieło filmo- 
we, przewyższające swą dosko- | 
nałością cały dotychczasowy do- 

bytek produkcji filmowej 

| „Kurjer Carski“ | 
Według powieści Jules Verne'a | 

p. t. „Michel Strogoff". 

W roli gł.: wirtuoz ekranu, fe-| 
| nomenalny tragik, jedyny aktor, | 
który potrafi wycisnąć łzy wzru- 

j szenia, porwać, olśnić, oczarować | 
Iwan Mozżuchin. 

Godną partnerką wielkiego mistrza | 
ekranu jest ulubienica Publiczności, 
rześliczna NATALJA KOWANKO. | 

W roli cesarza Aleksandra Il — GAJDARÓW. 
| Początek seans. o g. 4, ostatn.—10.15, | 
| Dła całości wrażenia, uprasza się Sz. | 
Publiczność o przybycie na 15 minut 

przed początkiem seansów. 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

Historja umysłowości i literatury 
angielskiej nie zna prawie postaci 
tak usilnie i ciągle zwalczanej przez 
wszystkie bez wyjątku warstwy 
społeczeństwa. Od samego wejścia 
w literaturę, wciśnięcia się do niej 
przemocą, siłą swej wybitnej indy- 
widualności — cała twórczość Sha- 
wa — to olbrzymie zmaganie się z 
istniejącym stanem rzeczy, to wy- 
rąbywanie nowych dróg w poszu- 
kiwaniu człowieka — to wspaniały 
łuk tęczy rozpiętej nad tym właśnie 
nowym człowiekiem, którego Shaw 
przeczuwa idącego mocnemi kro- 
kami. 38 

Metodą jego walki jest ironja. 
wietny, do mistrzostwa posunięty, 

wyostrzony język Shawa bezlitośnie , 
tnie i kłuje napotkane przeszkody 
w postaci społecznych schorzeń i 
Śmiesznostek ludzkich. Genialnemi 
błyskami tego skapelu raz po raz 
przecina i łączy ścięgna społeczeń- 
stwa rozciągniętego na wiwisekcyj- 
nym stole. A trzeba się przyjrzeć 
jak operuje paradoksem, — niby 
żongler puszczający w ruch kule; 
wie doskonale, że każda z nich 
trafi na sobie tylko właściwą i je- 
dyną drogę do nieuniknionego ce- 
lu. Nigdy jednak nie czyni tego dla 
pozy czy afektu jak Oskar Wilde. 
Obu ich zresztą nazwał ktoś, bar- 
dzo zresztą słusznie: The both kings 
oj the paradoks. 

Każda jego sztuka była ewene- 
mentem literackim, była namiętnie 
zwalczaną i namiętnie bronioną 
przez obozy literackie czy politycz- 

Podwyższenie uposażeń urzędników. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Rząd postanowił wprowadzić stały 10 procentowy dodatek 
miesięczny dła urzędników. Fundusze na ten cel uzyskane będą 
nie z podwyższenia poborów i opłat skarbowych, lecz z przepro- 
wadzonych oszczędności. Ministerstwo Skarbu na najbliższem po- 
siedzeniu Rady Ministrów ma przedstawić źródła na pokrycie pod- 
wyższenia poborów. 

Niemcy wypierają się z inicjatywy. 
BERLIN. 3.XII (Pat.) Biuro Woliia donosi na podstawie infor- 

macyj z kół półurzędowych, że dojście do skutku planowanej w zwią- 
zku z sesją Rady Ligi konferencji przedstawicieli czterech mocarstw za- 
leżne będzie od przebiegu obrad genewskich. 

Wymienione koła zapewniają, że inicjatywa zwołania tej konfe- 
rencji nie wyszła ze strony Niemiec, oraz, że dotąd nie powzięto jesz- 
cze w tej sprawie żadnych ważnych postanowień. 

Echa ucieczki więźniów politycznych, 
BERLIN, 3.XI1 (Pat). Na podstawie informacyj otrzymanych z 

Wrocławia prasa prostuje rozsiewane w związku z ucieczką 10 więźniów 
politycznych z więzienia we Wrocławiu kłamliwe i tendencyjne wieści, 
jakoby więźniowie otrzymywać mieli jakąkolwiek pomoc pośrednią lub 
bezpośrednią z Polski. 

Według śledztwa policyjnego przeprowadzonego na miejscu, szcze- 
góły ucieczki przedstawiają się w zupełnie innym świetle niż to dotych- 
czas prasa ogłaszała. Jeden z więźniów niejaki Hugo Eridberg, były 
wachmistrz policji niemieckiej otrzymał od sióstr swych, które go czę- 
sto odwiedzały wytrych, klucze i rewolwer. W porozumieniu się z współ- 
więźniami w oznaczonym dniu wyszedł on z celi, otworzył cele innych 
więźniów poczem wspólnie więźniowie dokonali napadu na dwóch 
strażników, z których jednego zabili, drugiego zaś skrępowali i zamknęli 
w celi. Po dokonaniu tego więźniowie opuścili więzienie i znikli w nie- 
wiadomym kierunku. 

Wczoraj dwóch z nich schwytano na granicy niemiecko - polskiej. 
Innym miało się podobno udać zbiec zagranicę. 

  

Próbny bałon Kowieński w sprawie rokowań 
Polsko-Litewskich. 

Litewska „Elta* za „Memeler 
Damfboot"* podaje, że członek Dy+ 
rekcji portu kłajpedzkiego Kjelstrup 
udał się do Warszawy w celu pro- 
wadzenia rokowań z rządem  pol- 
skim w sprawie dostarczenia drze- 
wa i węgia z Polski do kraju Kłaj- 
pedzkiego. : 

Warszawski korespondent „Kól- 
nische Zeitung" podaje, że w zwią- 
zku z podróżą Kjelstrupa do War- 
szawy półurzędowo wskazuje na 
to, że już nie po raz pierwszy, ja- 
dąc do Genewy, odwiedza on War- 

szawę. Przypuszczają, że Kjelstrup, 
mając na względzie interesy portu 
kłajpedzkiego, ma zamiar poinfor- 
mować się, czy stosunków polsko- 
litewskich nie można zmienić, co 
też doprowadziłoby do tego, że 
Litwa otwarłaby Niemen Polakom. 

Nie zważając na pogłoski, któ- 
re się rozpowszechniły w związku 
z pobytem Piłsudskiego w Wilnie, 
w. polskich kołach miarodajnych 
nie ma zbytnich w tym kie- 
runku nadziei". 

Interpelacja w Sejmie kowieńskim z powodu Polski 
i Kłajpedy. | ‘ 

Wśród szeregu interpelacyj chrze- 
Ścjańskiej demokracji i narodow- 
ców z powodu polityki partji rzą- 
dowych na ostatniem posiedzeniu 
Sejmu Litewskiego została złożona 
interpelacja w sprawie polityki de- 
legata Litwy w Lidze Narodów na 
ostatniej Sesji Ligi Narodów w 
Genewie. : 

Interpelanci zarzucają delegato- 
wi Litwy na Zgromadzenie wrzeš- 
niowe Ligi Narodów p. Sidzikau- 
skasowi, iż niedostatecznie przeciw- 
działał obiorowi Polski na członka 
Rady Ligi i nie bronił interesów 
państwa w sprawie skargi Kłajpe- 
dzian, która „nie została zakoń- 
czona, jak twierdzi rząd, a tylko 
odroczona i może być wszczęta w 
każdej chwili ponownie*, oraz za- 
pytuje m. in. p. Prezesa Ministrów 
czy jest nadzieja, żeby mu się u- 
dało znaleźć stałego Ministra Spraw 
Zagranicznych i jakich środków 
zamierza się jąć Gabinet w celu 
naprawienia sytuacji Litwy w Li- 
dze Narodów? 

ne. Każda premjera sztuki wielkie- - 
go ironisty otwierała nowe światy 
i zdzierała obłudną maskę z jakiejś 
wielkiej świętości, uznanej przez 
najbardziej konserwatywny na świe- 
cie naród za rzecz nienaruszalną i 
bronioną przez zwyczaj wieków 
narastających, tak, że się stawała 
własnością i skarbem, głęboko skry- 
tym, z którego dumnymi są sy- 
nowie Albionu. 

Nieprzejednany wróg kabotyń- 
stwa i pozy jest Shaw odosobnio- 
ny i przez to też zwalczany. Był 
wielkim orędownikiem przeobrażeń 
społecznych, poczętych w imię kul- 
tury. Stąd jego poglądy na komu- 
nizm— tak charakterystyczny i tak 
głęboko wnikający w najistotniej- 
szą treść psychiki narodu angiel- 
skiego: „Nazajutrz po ogłoszeniu 
rewolucji zawisłby na szubienicy 
Bernard Shaw, na drugi dzień los 
jego podzieliłby Wells—lecz zatrzy 
dni wybuchłaby kontrrewolucja, wy- 
nikła z połączenia robotników i 
burżuazji w imię obrony kultury". 

Oto jest najcharakterystyczniej- 
sze powiedzenie Shawa, któremu 
mimo wszystko zarzucają libera- 
lizm, posunięty nawet do wyraźne- 
go sympatyzowania z doktryną ko- 
munistyczną. Tutaj podają sobie 
ręce dwa wielkie duchy wielkich 
narodów Anatol France i Bernard 
Shaw—obaj niegodzący się z istot- 
nym stanem rzeczy, obaj zwolenni= 
cy wielkich przeobrażeń społecz- 
nych i, obaj autorzy... Św. Joanny! 

Za nagłością przemawia pos. 
Woldemaras — (паг.) podkrešlając 
ujemny wpływ należenia Polski do 
Rady L. N. na interesy Litwy i 
niepomyślny stan sprawy kłajpedz- 

kiej. Pozatem mówca domaga się 
znalezienia, chociażby drogą  roz- 

pisania konkursu, kandydata. na 
stanowisko szefa Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Nagłość interpelacji została od- 
rzucona. 

Że świata. 
Harcerze polscy w Wiedniu. 

WIEDEN, 3.XII (Pat). Bawi tu 
ekspedycja harcerzy polskich, któ- 
rzy odbywają podróż naokoło świa- 
ta na samochodzie Forda. 

W dniu dzisiejszym dr. Bader 
przedstawił prezydentowi Heinischo- 
wi harcerzy polskich. Rrezydent 
zapytywał ich z zainteresowaniem 
o dalszy plan podróży. 

Ekspedycja pozostanie 
kilka dni w Wiedniu. 

    

przez 

Zimny, przerażająco zimny jest 
świat Bernarda Shawa. Idzie się 
tu po lodowej przełęczy niebotycz- 
nych skał, wyniesionych nadludzką 
pracą genjalnego intelektu, reagują- 
cego na każdą nieścisłość. Jego te- 
atr jest przedewszystkiem teatrem 
dla smakoszów intelektualnych. 
Niema w nim, mimo świetnej kon- 
strukcji, tych wiązań uczuciowych, 
które emanując ze sceny łączą słu- 
chacza z postaciami dramatu. Ostry 
język postaci teatralnych Shawa 
nie zna słów uczucia. O ile zaś 
musi ich używać to robi to z tym, 
nigdy nie schodzącym uśmiechem 
głębokiej ironji. Stąd niepopular- 
ność sztuk Shawa wśród szerokich, 
szarych mas, chcących pić pełnemi 
ustami przeżycia nastrojowe posta- 
ci scenicznych. 

Ale zato proszę wejść w głąb 
twórczości. Co za bogactwo inwen- 
cji twórczej] Jaka potężna skala 
możliwości twórczych! Jaka monu- 
mentalna, klasyczna niemal archi- 
tektonika charakterów, skupiających 
akcję około siebie! I nie tylko tych. 
Ale i drugoplanowe postacie wy- 
cieniowane są w sposób mistrzow- 
ski kilkoma nieledwie rzutami. Dla 
przykładu wziąć można choćby je- 
den z ostatnich tworów Shawa— 
„Świętą Joannę", graną tylekroć 
razy na scenach polskich i to znie- 
słabnącym powodzeniem. Na tle 
historycznego momentu, tylekroć 
wyzyskanego stworzyć coś nowego, 

  

Budżet na kwartał I 1927 r. 
(Tel. wł. koresp. z Warszawy). 

W ministerstwie Skarbu kończą 
się prace nad prowizorjum budże- 
towem za | kwartał 1927 r. Pro- 
wizorjum to niczem się nie różni 
od prowizorjum za ten sam Okres 
1926 r. Przewiduje ono wydatki 
w sumie 460 — 470 miljonów zł. 
Prowizorjium wpłynie do sejmu w 
przyszłym tygodniu. 

Z sejmowej komisii admi- 
nistracyjnej. 

Nowelizacja ustawy samorządo- 
wej. 

Na sejmowej komisji admini- 
stracyjnej przewodniczący komisji 
pos. Putek złożył sprawozdanie z 
konferencji, jaką z polecenia ko- 
misji odbył z p. vice-ministrem dr. 
Jaroszyńskim. 

Pos. Putek oświadczył, że wy- 
niki tej konferencji uprawniają 'do 
twierdzenia, że Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przywiązuje wiełką 
wagę do prac komisji, oraz ze 
względu na konieczność przepro- 
wadzenia nowych wyborów w po- 
szczególnych okręgach Rzeczypo- 
spolitej, pragnąłby jaknajszybszego 
wprowadzenia w życie nowych u- 
staw samorządowych. 
, Ministerstwo po uzyskaniu pro- 
jektów wygotowanych w drugiem 
£ przez komisję, zajmie się 
rytyczną oceną tych projektów i 

propozycję swą zgłosi do trzeciego 
czytania. Wszelkie inne relacje o 
stanowisku Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych w tej kwestji nie są 
prawdziwe. 

Ordynacja wyborcza do rad 
miejskich. 

Po przyjęciu tego sprawozda- 
nia do wiadomości komisja admi- 
nistracyjna ukończyła drugie czy- 
tanie ordynacji wyborczej do rad 
miejskich. Z ważniejszych posta- 
nowień wymienić należy to, wed- 
ług którego każde miasto stano- 
wić ma jeden okręg wyborczy. 
Wniosek ZLN. o wprowadzeniu w 
miastach mających ponad 8.000 
mieszkańeów okręgów wyborczych 
z odpowiednią ilością mandatów 
radzieckich upadł większością gło- 
sów stronnictw lewicowyąh oraz 
przedstawicieli Ch. D, Ch. N. i 
N. P. R. przeciw głosom Piasta i 
Z. L. N. W ten sposób komisja 
ukończyła drugie czytanie wszyst- 
kich sześciu projektów ustaw sa- 
morządowych. 

Trzecie czytanie projektów w 
przyśpieszonem tęmpie załatwione 
zostanie zaraz po ferjach świątecz- 
nych. 

Zmiana ustawy o państwowej 
służbie cywilnej. 

W związku z czwartkowem po- 
siedzeniem komisji administracyj- 
nej, które poświęcone było roz- 
patrzeniu wniosku ZLN o noweli- 
zacji art. 56 ustawy o państwowej 
służbie cywilnej w tym kierunku, 
aby urzędników państwowych w 
stan nieczynny zużytkowywano w 
służbie państwowej, a nie pensjo- 
nowano przedwcześnie przedstawi- 
cie! prezydjum Rady Ministrów 
radca Piętak oświadcza, iż rząd 
będzie mógł złożyć oświadczenie w 
tej sprawie dopiero za dni 14, al- 

   

wydobyć nowe efekty, trzeba być 
mistrzem nielada. 

Jest w „Świętej Joannie" akt, 
zajmujący najwybitniejsze miejsce 
w rozwoju akcji, skupiający uwagę 
widza na sobie — to akt sądu. 
W nim jest Shaw cały—bez reszty. 
Drobnemi, kilkusłownemi rzutami 
kreśli charaktery tych angielskich 
sędziów świętej dziewicy. Nie mo- 
że się oprzeć pokusie polemizowa- 
nia z nimi. Wystawia im jaknaj- 
gorsze Świadectwo zacietrzewienia 
i zasklepienia w scholastycznych 
formułkach. 

Im dalej posuwamy się w świat 
twórczości Shawa, tem większe о- 
garnia nas zdumienie nad niewy- 
powiedzianie jasną logiką tworze- 
nia, której czystość i prostotę ar 
chitektoniczną znać po przez zimny 
blask djalogów, po przez subtelny 
uśmiech urodzonego ironisty, po 
przez namiętne dyskusje panujące 
nad ojczyzną jego twórczości. 

* 
* * 

Profil literacki autora „Pigona- 
Ijona“ nie byłby zupełny, gdyby się 
nie uwzględniło całej literatury a- 
negdótycznej, krążącej dokoła 0s0- 
by świetnego humorysty; w życiu 
prywatnym jest on wierny sobie, 
wierny hasłom i przekonaniom, 
które z taką odwagą wkłada w 
usta swych postaci scenicznych. 
Dość wspomnieć niesłychanie zna- 
mienny fakt, który miał miejsce w 
roku zeszłym, gdy zgromadzeni na 
wielkim bankiecie jubileuszowym, 

Sejm i Rząd. 

    

bowiem załatwienie tego wniosku 
spowodować musi analogiczne za- 
łatwienie początkowych artykułów 
w pragmatyce nauczycielskiej. Po- 
nadto powoduje pewne konsek- 
wencje budżetowe. Wskutek tego 
Rada Ministrów ma zająć się roz- 
patrzeniem tego wniosku. 

Komisja uwzględniła stanowisko i 
rządu i odroczyła obrady nad tym 
wnioskiem do 16 grudnia.     Preliminarz Ministerstwa 

Reform Rolnych. 
W Sejmowej. Komisji budżeto- 

wej przy rozpatrywaniu prelimina- 
rza Ministerstwa Reform Rolnych po 
referacie posła Poniatowskłego i 
po przemówieniach szeregu posłów 
zabrał głos min. Staniewicz i w 
przeszło dwugodzinnem przemó- 
wieniu scharakteryzował stan spraw 
swego resortu. Minister zaczął od 
stwierdzenia, że jest gorącym zwo- 
lennikiem reformy rolnej. Oświad- 
czył, że stoi na realnym gruncie 
ustawy sejmowej z dnia 28 grud- 
nia 1925 r. Około 20 rozporzą- 
dzeń wykonawczych względnie de- 
kretów uzupełniających do ustawy 
jest w opracowaniu. Część z nich 
ukaże się już w najbliższym czasie 
a wśród nich rozporządzenie wy- 
konawcze do ustawy. Na zakoń” 
czenie minister apelował do ko- 
misji o zrozumienie jego położe- 
nia, przyczem stwierdził, iż rol- 

nictwu wychodzi na złe, podział 
jego spraw między dwa ministerja: 
rolnictwa i reform rolnych. 

P. minister zaznaczył. że rząd 
zamierza przyspieszyć tempo par- 
celacji na kresach zachodnich i 
oddać na ten cel około 30.000 ha 
ziemi. 

Z kolei przemawiał prezes Ban- 
ku rolnego, prof. Bujak. który 
stwierdził pomyślny rozwój Banku 
oraz szczegółowo omówił stan kre- 
dytu długoterminowego. 

Wyniki obrad komisji bud- 
żetowej nad budżetem Mi- 
nisterstwa Reform Rolnych. 

Sejmowa komisja budżetowa u- 
kończyła wczoraj dyskusję szczegóło 
wą nad budżetem Ministerswa Re- 
form Rolnych przyczem  wprowa- 
dzono następujące zmiany: ilość e- 
tatów w okręgowych Urzędąch 
Ziemskich zmniejszono o 39. 

W związku z tem zmniejszono 
również cały szereg pozycyj w wy= 
datkach. Pozycje na meljorację 
gruntów scalonych zmniejszono o 
miljon złotych, Dochody ze sprze- 
daży ziemi osadnikom, którzy na* 
byli ziemię w latach 1919—26 po- 
większono o 1 miljon zł.. Również 
zwiększono o 1 miljon wpływy z 
tytułu należności byłej komisji ko- 
lonizacyjnej. Na przymusowy wy* 
kup nieruchomości ziemskich zwię- 
kszono wydatki o 1.100.000 złot. 
Z temi zmianami budżet w drugim 
czytaniu. 

  

  

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów= 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 

wydanym z powodu 70-letniej rocz- 
nicy urodzin, przedstawiciele wszyst- 
kich obozów politycznych, Rządu 
i parlamentu musieli wysłuchać 
piorunującego credo pisarskiego i 
życiowego Shawa, naszpilkowane- 
go jaknajostrzejszemi wycieczkami 
przeciwko kierunkom i šwietoš= 
ciom, uznanym jako najwyższe 
ideały przewodnie słuchaczy. Nie 
wahał się w tej mowie wypowie- 
dzieć zdania, które olbrzymia więk* 
szość opinji publicznej określiła 
jako: „The most shoking": „a więc 
panowie największym złem, naj- 
straszniejszym wrogiem ludności i 
postępu jest obłuda, mas! u ąca naj- 
większą nędzę, jest poza strojenia | 
się w dobrodziejstwa togę, pode 
czas gdy przez szaty przeziera ne- 
gie, brudne, ohydne ciało nędzy*. 

Odnosiło się to wyraźnie do 
społeczeństwa i założeń polityki 
angielskiej w stosundu do nieangli= 
ków, zamieszkujących olbrzymie 
obszary Imperjum światowego, pań- 
stwa „w którym słońce nie zacho- 
dzi”, było niejako trawestacją sce- 2 
ny sądu Św. Joanny, przeniesioną 
do bankietowych sal na „Trafalgar= 
street“. 

Dawno należące mu uznanie w | 
postaci nagrody Nobla przypadło 
właśnie w 71 rocznicę urodzin wiel- 
kiego Irlandczyka i zastało go 
wiecznie uśmiechniętego swym dziw-  / 
nie mądrym i głębokim uśmiechem 
wieczystej ironii. 

T. Jacek-Rolicki, 

  

  

 



  

  

Nr. 281 (720)    Komitet rozbudowy m. Wilna, 
istnieje od połowy 1925 roku. Ze 
względu na to, iż jest to instytu- 
cja mająca niezmiernie ważne i 
odpowiedzialne zadanie, poniżej 
zamieszczamy pobieżny rzut оКа 

„na wyniki jej dotychczasowej pracy. 
W roku bieżącym za pošred- 

" nictwem Komitetu uzyskano 37 
pożyczek na budowę domów na- 
szych, dokończenie domów rozpo- 
czętych, nadbudowę, przebudowę 
it. p. na ogólną sumę 1.463.000. 

Dwie z tych pożyczek, a mia- 
nowicie Magistratowi m. Wilna i 
Towarzystwu „Pomoc Pracy* są 
pożyczone na budowę gmachu 
szkolnego i internatu dla sierot o 
ogólnej kubaturze murów 13.875 
metrów. Przyjmując kubaturę mu- 
rów jednego mieszkania w 500 m. 
Komitet wnioskuje, że na skutek 
powstania powyższych budynków 
zostanie zwolnionych w mieście 27 
mieszkań, co jest równoznaczne 
z utworzeniem 27 mieszkań no- 
wych. 

Ogólną ilość mieszkań, która 
ma powstać na skutek uzyskanych 
za pośrednictwem Komitetu w ro- 
ku bieżącym, pożyczek wynosi 
168, mieszkań o ogólnej kubatu- 
rze murów 60.357 m. 

Sumując dane za czas do 1 
stycznia, oraz od 1 stycznia r. b. 
otrzymujemy: 

1) Ilość przyznanych pożyczek 
33--37==10. 

2) Ilość nowopowstających mie- 
szkań 149-158—=307. 

3) Sumę na którą pożyczki 
przyznano: 1.155.795-|-1.463.000= 
2.618.795 zł. 

Do Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego przesłano razem 61 wnios- 
ków na sumę zł. 2.300.595. Pozo- 
stałe 9 spraw nie mogły dotąd 

' być przesłane wobec nieprzedsta- 
wienia przez petentów pozwoleń 
Sekcji Technicznej z powodu opie- 
szałości Megistratu, czy też jego 
Sekcji. 

Największe pozycje w przyzna- 
nych sumach stanowią: 

Budowa domów nowych . 39% 
Nadbud, z przedbudową . 29% 
Do tej ostatniej grupy należą 

prawie wyłącznie roboty, związa- 
ne z przerabianiem na domy mie- 
szkalne byłych budynków fabrycz- 
nych. 

Dotychczas Bank  Gospodar- 
' stwa Krajowego przyznał na wnio- 

ski Komitetowi razem 52 pożyczki 
na sumę zł. 1.517.700. Ile faklycz- 
nie zostało z tego petentom wypła- 
cone, Komitetowi jest niewiado- 
mem, ponieważ B. G. Kr. o tem 
Komitetowi nie komunikuje. Na 
Skutek pisma Ministerstwa Skar- 

_ bu z dnia 18XI r. ub. Komitet 
Rozbudowy na posiedzeniu w dniu 
28 grudnia tegoż roku przyjął na 
siebie obowiązek śledzenia za ce- 
lowością i prawidłowością użycia 
udzielanych pożyczek. W związku z 
tem, Komitet zwrócił się do B. G.K. 
z prośbą o nadsyłanie Komitetowi 
odpisów wydawanych  petentom 
promes oraz 0 komunikowanie o 
keždej wypłaconej racie pożyczki. 

  

Życie gospodarcze. 
Kwestja rozbudowy m. Wilna. 

Niestety prośbie komitetu nie zo- 
stało zadośćuczynione i w ten spo- 
sób komitet jest pozbawiony moż- 
ności prowadzenia ewidencji udzie- 
lonych pożyczek. Bank. Gos. Kr. 
podaje komitetowi jedynie nazwi- 
ska petentów i sumy przyznanych 
pożyczek. Tymczasem w prome- 
sach są wskazane warunki na któ- 
re pożyczka zostaje udzielone, o- 
raz termin w ciągu którego prc- 
mesa jest ważra 

Z posiadanych przez komitet 
wiadomości wynika, iż termin ten 
jest zwykle trzymiesięczny, licząc 
od daty promesy, lecz czy termin 
ten jest dla wszystkich jednakowy 
jest biuru komitetu także niewia- 
domem. Natomiast biuro komitetu 
posiada wiadomości o tem, że 
niektórzy petenci z udzielonych 
pożyczek nie skorzystali, lecz nie 
znając ani daty promesy, ani też 
terminu jej ważności, biuro ko- 
mitetu nie może ustalić, czy 
i jaka pożyczka została anulowana 
a tem samem-—jaki jest faktyczny 
stan przypadającego na m. Wilno 
kontyngentu. Przed wyplatą každej 
następnej raty B. G. Kr. żąda. od 
petentów złożenia zaświadczonego 
przez Komitet Rozbudowy wykazu 
tobót wykonanych. Biuro komite- 
ru takie zaświadczenia wydaje, cho- 
ciaż nie wie, jakie sumy zostały 
już petentom wypłacone. 

Do dnia 1 listopada r. b. za 
uzyskane za pośrednictwem komi- 
tetu pożyczki były prowadzone ro- 
boty w 13 punktach, co odpowia- 
da utworzeniu 63 mieszkań 0 
29,708 m3 ogólnej kubatury murów. 
Nie ulega wątpliwości, że prowa- 
dzenie tych robót wpłynęło bardzo 
dodatnio na zmniejszenie się bezro- 
bocia i powiększenie popytu na 
materjały budowlane w mieście. 
Według posiadanych przez biuro 
komitetu informacyj, niektóre z 
tych mieszkań zostały wydzierża- 
wione jeszcze przed ukończeniem. 
Służy to jako dowód istniejącego w 
mieście popytu na małe mieszka- 
nia Zz wygodami, jako na typ miesz- 
kań najbardziej odpowiadający po- 
trzebom nowoc:esnym. 

Na mocy ustawy oO ochronie 
lokatorów z dnia 11. IV. 1924 r. 
domy budowane za przyznane 
przez komitet pożyczki, jako do- 
my nowe, są wyłączone z pod 
działania ustawy. Ustawa o rozbu- 
dowie miast i rozporządzenie wy- 
konawcze do Ustawy nie dają 
wskazówek co do ewentualnej in- 
gerencji Komitetu w ustalaniu wy- 
sokości komornego w tych domach. 
Porusza tę kwestję „Regulamin 
dla Komitetów Rozbudowy, a to 
w sposób następujący: Jeżeli kre- 
dyt o który ubiega się budujący, 
ma być przeznaczony na budowę 
domu dochodowego, to konieczne 
jest, by budujący przedstawił spo- 
sób określenia przyszłego komor- 
nego, bądź też całkowitej lub czę- 
ściowej sprzedaży danego. objektu. 
Ceny powyższe muszą być jednak 
takie, by zachęcały do budowy, 
czyli pokrywały koszt własny i da- 
wały godziwy zysk. (s) 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 3-go grudnia 

w hurcie. 

  

        

— ZOE IESKO TIK MT LTKA 
ю w w 

w Wilnie | wołkowysku |_ Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 40—41 41—50 
Owies 33—35 © Sos 
Jęczmień browarowy 38 nie notow. 

* na kasżę nie notow. 34 
Pszenica 50—51 e nie notow. 
Mąka pszenna am. I kg: | nie notow. 49 
Len 16 klg. słoma Iniana Te 1 zł, za kg. 
Len oczyszczony э < nie notow. 

Oleje: Iniany za 1 kg. ы ” 
Pokost ” „ 
Makuchy Iniane и в „ 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 60—1.00 © „ 1.60 
: „ Žytnia 50 proc. 55—60 nie notow. 

! „ Iazowa = 
Mięso: wołowe za 1 kg. 1.80 m 135 

cielęcina 1.80—2.00 1.35 
baranina 1.90 130 
ea 2.70 zj ‚ 2.30 

5 nie notow. nie notow. 
aczki ” „» 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 3.80—4.00 = 400 
smalec wieprzowy 4.50 4.40 

Nabiał: masło niesołone 1.50—8.50 8,00 
„ solone 6.50—7.00 nie notow. 

śmietana 1.60—2.30 ® 4 
twaróg nie notow. R 1.20 
jaja za 10 sztuk 2.20—2.60 1.90 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60— 1.00 = nie notow. 
gr nie notow. ” 

"śliwki ” „ 
Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 11—14,00 z и 

chrom za stopę 3.50—4,00 е 
gemza — ‚ 4.00—6.00 Ž 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. » 
brzoza 160 zł. у 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 37 
Owies . . „ . . 31—31,50 
ie browar. 33 

ień na kaszę 31 
Pszenica . . . . 48 

  

Czas odnowić prenumeratę.    

KUR J E £ 

Wieści z kraju. 
Sprawozdanie z tygodnia loini- 

czego w pow. Oszmiańskim. 

Oszmiana w listopadzie. 

Tegoroczny tydzień lotniczy w 
pow. Oszmiańskim, zorganizowa- 
ny przez komitet L. O. P. Р., 
pod przewodnictwem p. Zygmunta 
Kowalewskiego — Starosty  Osz- 
miańskiego, p. Kazimierza Matule- 
wicza jako sekretarza i p. Mikoła- 
ja Dworakowskiego jako skarbnika 
zakończył się bardzo dobrze. Za- 
znaczyć tu należy, iż duże zainte- 
resowanie wśród miejscowej lud- 
ności wywołał odczyt, wygłoszony 
przez p. Mikołaja Mworakowskie- 
go o dn. 10 paźdz. r. b. na temat: 
„Znaczenie lotnictwa dla Kraju i 
Społeczeństwa”. Mówca w krótkich 
lecz dobitnych słowach z ilustro- 
wał znaczenie lotnictwa dla Państ- 
wa oraz O zadanie L. O. P. P., na- 
wołując zebranych do ofiarności na 
ten cel. Niezle również przeszła kog 
medyjka w 3-ch aktach p.t. „Rad- 
cy Pana Radcy*, odegrana w tym 
że dniu w miejscowym — teatrze 
przez zespół amatorski, pod reży- 
serją pana Józefa Dzenajewicza. 

Czysty zysk z tygodnia wynosi 
1456 zł. 13 gr., z tego 473 zł. 23 
gr. dochód z imprez i 928 zł. 20 
gr. dochód z oliar. 

Obserwator. 

Warsztaty tkackie w Oszmianie. 

W 1922 roku Wydział Powia- 
towy w Oszmianie zakupił warsz- 
taty tkackie, które były początko- 
wo prowadzone przez Sejmik, na- 
stępnie zaś wydzierżawione osobie 
prywatnej i w końcu przestały zu- 
pełnie funkcjonować. Obecnie Wy- 
dział Powiatowy wszczął pertrak- 
tacje z Towarzystwem Popierania 
Przemysłu Ludowego w Wilnie w 
sprawie ich uruchomienia. (z). 

Akcja kulturalno-oświatowa 
w Oszmiańskiem. 

W związku z ożywioną akcją 
kulturalno-oświatową, jaką prowa- 
dzi ksiądz Szyłejko z Narwiliszek, 
Wydział Powiatowy Oszmiański po- 
stanowił asygnować 500 złotych na 
zakup latarni projekcyjnej, która 
będzie obsługiwała wspomnianą o- 

kolicę. (z) 

Budowa dworca kolejowego w 
Postawach. 

Postawski Wydział Powiatowy 
zwrócił się do Wileńskiej Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Wilnie z 
wnioskiem o jaknajszybsze przy- 
stąpienie do budowy nowego dwor- 

„ca kolejowego w Postawach gdyž 
dotychczasowy tudynek nie odpo- 
wiada zupełnie najskromniejszym 
wymaganiom wygody pasażerów i 
warunkom sanitarnym. 

Nadmienić należy, że dotych- 
czasowy dworzec mieści się w sta- 
rym, małym budynku zniszczonym 
przez wypadki wojenne. (z). 

Punkty czyszczenia ziarna 
w Postawskiem. 

Postawski Wydział Powiatowy 
postanowił uruchomić jeszcze w ro- 
ku bieżącym 3 nowe punkty czysz- 
czenia ziarna, sprowadzić jednego 
buhaja rasy czerwono-polskiej i 
nabyć 6 gniazd zarodowych trzody 
chlewnej. (z) 

Budowa 7 klasowej szkoły 
w Dokszycach. 

Dziśnieński Wydział Powiatowy 
postanowił rozpocząć w roku 1927 
budowę  7-klasowej szkoły po- 
wszechnej w Dokszycach wspólnie 
z Magistratem tego miasta. Jak 
widać Wydział Powiatowy nie zra- 
ża się trudnościami, jakie napoty- 
kał przy budowie takiej szkoły w 
Parafjanowie i pomimo braku środ- 
ków wykonywa swój plan, w myśl 
którego w powiecie ma być wybu- 
dowana co rok jedna szkoła kosz- 
tem sejmiku. (z) 

Uporządkowanie dróg komu- 
nalnych w Brasławskiem. 

Brasławski Wydział Powiatowy 
wnosi na najbliższe posiedzenie 
Sejmiku projekt nowelizacji ustawy 
o utrzymanie dróg publicznych w 
kierunku szerszego zastosowania 
szarwarku, który wobec braku 
środków na reperację dróg pozwo» 
liłby na przeprowadzenie bardzo 
intensywnej akcji uporządkowania 
dróg komunalnych. (z) 

W LL BN SK I 

Z Teatru. 
Teatr Polski. Złote Runo, dramat 
w 3 aktach St. Przybyszewskiego. 

Tydzień Przybyszewskiego w 
Wilnie zakończył się „Złotem Ru- 
nem*, najgłośniejszym dramatem 
tego autora. Świetna konstrukcja 
utworu kojarzy się z treścią tak 
szarpiącą, że widz od początku 
do końca pozostaje pod wrażeniem 
przygnębienia, żywiołowo wciąg- 
nięty w fatalny krąg losów Judzi 
splątanych tragicznie na przestrze- 
ni dwóch pokoleń. Klątwa zawisła 
nad domem, wrogi los czai się w 
każdym kącie i nie zmoże go żad- 
ne sumiienie, żaden poryw ludzi 
niezdolnych wydrzeć się poza swo- 
je koło. Kula rewolwerowa musi 
przeciąć ten potworny węzeł. 

, Przedstawienie było przygoto- 
wane na gwałt, przy niezmiernej 
koncentracji wysiłku pamięciowe- 
go i artystycznego. Sternik Solski 
kierował mocną ręką i szczęśliwie 
przepcheł ciężką szkutę przez gę- 
ste wody, srogie rafy i płytkie mie- 
lizny. Sam ujął swą bogatą rolę w 
oprawie z życiowej prawdy, na 
szarości życia bohatera ostro wy- 
bijając godziny jego cierpień. Te 
błyskawice w mimice, geście i sło- 
wie Solskiego oślepiały raz po raz 
krwawą łuną scenę i widownię. 

Rolę nie dla niego stworzoną 
chwycił p. Wacław Malinowski za 
kark i postawił ją śmiało; można- 
by pojąć ją twardziej i wyżej, ale 
w tej formie trzymała się i miała 
bryłę. Artysta ten, na którym Re- 
duta wycisnęła korzystne piętno, 
rozwija się inteligentnie. 

P. Eleonorze Frenklównie moż- 
naby zrobić zarzut, że lnka była 
bliźniaczką siostrą Heleny. Žyczy- 
my dalszej energicznej wytrwałości 
w pokonywaniu pewnych manje- 
rycznych ruchów rąk i głowy i 
wzbogacenia skali modulacyjnej gło- 
su, który ma teren przed sobą. W 
kreacjach p. Frenklówny wybija się 
coraz bardziej zbawcza tendencja 
upraszczania i sięgania wgłąb. 

Postać zrobiona przez p. Det- 
kowskiego była nieociosana i ki- 
wała się na wszystkie strony, jak 
głowa tego aktora. Przypominało 
to sprężynowe figurki modlących 
się żydów, sprzedawane na jarmar- 
kach krakowskich. A nawet kiedy 
głowa zadzierała się w górę, nie 
mogła dostrzec szczytu wieży Eiffla- 
Solskiego. Na wywindowanie jej 
choćby na pierwsze piętro znać 
czasu nie starczyło. P. Piwiński 
miał dobrą maskę upiora. ' 

Z Ruszczycem, sumieniem z 
brodą i brzuszkiem, zmagał się 
chwalebnie p. Rychłowski. Głoso- 
wo trudno mu jest i będzie zwy- 
ciężać; spokój i tłumik były tu za- 
stosowane właściwie, ekonomia ge- 
stów przykręcona jeszcze niedość 
silną śrubą, a o bezpośredniem 
działaniu na widza trudno mówić 
kiedykolwiek. Dobrze już jest, sko- 
ro niema, rażącej plamy. Czcigod- 
ny Ruszczyc, człowiek o znanym 
dowcipie i talencie naracyjno-re- 
produktorskim, możeby wyszedł 
zwycięsko z porównania, gdyby mu 
przyszło odtworzyć p. Rychlow- 
skiego. 

Temperatura publiczności ciep- 
ła i przychylna. Autor przed i po 
widowisku wdał się w niekrępowa* 
ną pogawędkę z widownią, mó- 
wiąc o Oldze i Mickiewiczu, o 
twórczem rzemiośle i Pałacu pod 
blachą, nawet o p. Czesławie Jan- 
kowskim. - 

Wracając do Olgi i recenzji z 
premjery „Dla szczęścia" — gwoli 
sprawiedliwości dodajmy, że nie 
podzielając zachwytu samego auto- 
ra nad kreacją p. Piaskowskiej, 
na jej korzyść musimy uzupełnić 
swą opinię po ujrzeniu drugiego 
spektaklu: jak całość przedstawie- 
nia, tak w szczególności młodo- 
ciana Olga podniosła się o ton 
wyżej i nabrała siły przekonywu- 
jącej. 

Ktoś zemiast kogoś. 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
3 grudnia r. b. 
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Poiczekny Wsplnik 
do dobrze prosperującego interesu 

z kapitałem do 3000 złotych. 
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Dnia 4-go śrudnia o godz. 7 min. 30 w sali gimnazjum przy 
ulicy M. Pohułanka, róg Słowackiego odbędzie się 

WIELKI DOROCZNY KONCERT 
na wpisy dla niezamożnych uczniów gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta. 

Na program składa się kwartet smyczkowy, śpiew solowy Oraz 
udział pierwszorzędnych sił Reduty. 

Towarzystwo Opieki Szkolnej, urządzające wspomniany koncert, ze względu 
na wzniosły cel, żywi niezłomną nadzieję, że nietylko rodzice dzieci uczęszczają- 
cych do tego gimnazjum, ale i wogóle szerszy ogół społeczeństwa przyczyni się do 
zwiększenia tak r 
się nadal kształcić, 

niezbędnych funduszów bez których tyle młodzieży nie I 

"KRONIKA. 
  

b Dziś: |Sabby Op. 

1 Jutro: Barbary. 

Wschód słońca---g. 7 m. 25 
Zachód . & 2 т. 52 

URZĘDOWA 

— Pozwolenia na broń. Ko- 
misarz Rządu na m. Wilno podaje 
do ogólnej wiadomości, że pozwo- 
lenia na posiadanie broni i karty 
łowieckie, wydane na rok bieżący 
będą prolongowane w Komisarja- 
cie Rządu na rok 1927 od dnia 15 
grudnia 1926 roku do dzia 15 lu- 
tego 1927 roku. 

Osoby, ubiegające się o prolon- 
gatę tych pozwoleń i kart łowiec- 
kich, powinne złożyć podania wraz 
z posiadanemi pozwoleniami i do- 
wodami uiszczenia opłaty stemplo- 
wej we wskazanym terminie. 

Do podań o prolongatę kart 
łowieckich należy dołączyć dowód 
posiadania terenu polowania nie- 
zależnie od tego, czy w latach u- 
biegłych dowód taki był przedsta- 
wiony. 

Podania o broń krótką powin- 
ne zawierać umotywowanie posia- 
dania broni. 

MIEJSKA. 

— Uwadze policji. Pomimo 
kilkakrotnie wydanego już rozpo- 
rządzenia przez Komisarza Rządu o 
obowiązującej porze nocnej dla 
przedsiębiorców asenizacyjnych przy 
wywożeniu z miasta beczek aseni- 
zacyjnych — rozporządzenie to nie 
jest wcale wykonywane. 

Przedsiębiorcy asenizacyjni roz- 
poczynają swą pracę już o zmierz- 
chu t. zn. © godzinie 16—30, a 
kończą ją dopiero o godzinie 8—9 
rano. jest to pora, kiedy na uli- 
cach odbywa się najwięcej ożywio- 
ny ruch i ludność zmuszona jest 
oddychać powietrzem zatrutem wy- 
ziewami. 

grudnia   

Czas nareszcie, by policja miała 
baczenie na ścisłe stosowanie się 
asenizatorów do godzin wyznaczo- 
nych. () 

— Stałe miejsce dla rozlepia- 
nia plakatów, Komisarz Rządu na 
m. Wilno zwrócił się do Magistra- 
tu m. Wilna z wnioskiem ustano= 
wienia stałego miejsca na rozlepia- 
nie plakatów reklamowych, sekwe- 
stracyjnych i t. d. z napisami 
„miejsce dla plakatowania*. 

Dotychczas plakaty rozlepiane 
były na domach, płotach, parka- 
nach i t. d. co nadawało miastu 
krzyczący i nieestetyczny wygląd. 
Może więc wspomniane rozporzą- 
dzenie położy kres krzyczącej re- 
klamie na każdym domu i parka- 
nie. (z) 

— Na pomoc żywnościową 
dla bezrobotnych. Urząd woje- 
wódzki przekazał Magistratowi m. 
Wilna 6.000 złotych na akcję po- 
mocy żywnościowej dla bezrobot- 
nych. Z 

— Gospodarze domów będą 
sami wypełniać blankiety prze- 
meldunkowe. W dniu jutrzejszym 
ukaże się w Wilnie nowy plan 
przemeldunkowy iudności, która 
dotychczas nie została jeszcze prze» 
meldowana. 

Zaznaczyć przytem należy, iż 
dokumentów nie będzie się—jak to 
się praktykowało dotychczas—skła- 
dać w odnośnych Komisarjatach P. 
P., lecz gospodarze domów obo- 
wiązani będą blankiety przemel- 
dunkowe wypełnfć na zasadzie do- 
łączanych dokumentów sami. 

Odciąży to niepotrzebny balast 
w pracy komisjom przemeldunko- 
wym, a mieszkańcy m. Wilna będą 
mieli gwarancję, iż dokumenty im 
nie zginą. + (z) 

— Zajście w Magistracie. Wczo- 
raj w dniu 3 grudnia o godzinie 3 
po poł. wyruszył do Magistratu 
tłum bezrobotnych z żądaniem pra- 
cy i podniesienia dotychczasowych 
płac. 

Do zebranych bezrobotnych wy- 
szeił vice prezydent miasta p. Ło- 
kucijewski. 

Na wysunięte postulaty robot- 
ników p. Łokucijewski nie chciał 
dać pozytywnej odpowiedzi, oświad- 
czając jedynie, iż w tym tygodniu 
nikt z bezrobotnych przez Magi- 
strat zatrudnionym nie będzie, - w 
przyszłym zaś tygodniu zatrudni 
się do 30 bezrobotnych. ы 

Co zaš do podwyžszenia plac, 
to takowe mogą być przyznane tyl- 
ko tym robotnikom, których zaro- 
bek dzienny nie przekracza 3 zł. 

Bezrobotni jednak wychodząc z 
założenia, iż powyższa zapowiedź 
nie jest wystarczającą i nie wpły- 
nie w poważniejszy sposób na 
zmniejszenie się liczby bezrobot- 
nych, postanowili odciąć drogę od- 
wrotu p. Łokucijewskiemu, zdradza- 
jącemu chęć wycofania się. 

Po pewnym czasie przybył do 
Magistratu p. Zasztowt i po krót- 
kiej konferencji z p.Łokucijewskim, 
ten ostatni dał wreszcie konkretną 
odpowiedź zadawalniającą bezro- 
botnych, a mianowicie, że w dniu 
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jutrzejszym zatrudni się 50 bezro- 
botnych, w poniedziałek drugie 
tyle, reszta zaś nie przekraczająca 
jednak 400 zostanie zatrudniona w. 
pozostałych dniach przyszłego ty- 
godnia. 

Sprawę zaś podwyższenia dotych- 
czasowych zarobków postanowiono 
skierować do p. Inspektora kai 

5. 

Z_ POCZTY. 
— Nowa agencja pocztowa. 

Z dniem 29 listopada r. b. została 
zaprowadzona służba  telegraficzna 
i telefoniczna agencji pocztowej 
Kamionka koło Grodna, pow. Gro- 
dzieńskiego. 

— Doręczanie adresatom pa- 
czek do domów. Wileńska Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów zakon- 
traktowała już stałego przedsię- 
biorcę do rozwożenia paczek adre- 
satom do domów. 

Doręczanie paczek adresatom 
ma być zaprowadzone z dniem 
1 stycznia 1927 roku. (Ss) 

— Obostrzenie warunków dla 
kandydatów pocztowych. Wobec 
faktów stałych nadużyć popełnianych 
przez agentów pocztowych, co po- 
ciąga za sobą nieraz bardzo po- 
ważne straty materjalne Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów obo- 
strzyła warunki stawiane kandyda- 
tom na agentów. 

W przyszłości kandydat na agen- 
ta pocztowego będzie zmuszony 
przedłożyć poręczenie 2 osób, po- 
siadających większe nieruchomości, 
którzy przyjeliby na siebie wszelką 
odpowiedzialność za szkody i straty 
wyrządzone skarbowi Państwa przez 
dannego agenta. \ 

Równocześnie pan prezes Dy- 
rekcji Wileńskiej wystąpił z wnio- 
skiem do Generalnej Dyrekcji 
Poczt i Telegr. by wobec ujemnych 
spostrzeżeń, co do funkcjonowa- 
nia agencji pocztowych ograniczyć 
rozmiary obrotów kasowych 57) 

5) 
Z KOLEI, 

— O zmianę kursu pociągu 
Wilno - Królewszczyzna. Na sku- 
tek ankiety Wil. Dyrekcji Kolejowej 
Wydział Powiatowy w Głębokiem 
postanowił prosić o przedłużenie 
dodatkowego kursu pociągu Wil- 
no Królewszczyzna do Zahacia 0- 
raz O dogodniejsze uzgodnienie po- 
łączeń w Królewszczyźnie pociągów 
osobowych Wilno-Zahacie i Żaha- 
cie-Mołodeczno. 

Nadmienić należy, iż ankieta 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej w 
sprawie ruchu osobowego ma na 
celu ujednostajnienie bo pocią- 
gów z uwzględnieniem lokalnych 
warunków. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Tow. Przyjaciół Nauk. 
W sobotę, dnia 4 grudnia r. b. O 
godz. 7-е] wieczór odbędzie się w 
sali Dziekanatu Sztuki zebranie na- 
ukowe Wydziału I Tow. Przyjaciół. 
Nauk. 

W programie referaty i komu- 
nikaty: 1) Srebrny St.: Fragment 
papirusowy nieznanego mimu grec- 
kiego, 2) Glixelli St.: Nieznane cy- 
taty z Platona i Arystotelesa w 
dwóch tekstach francuskich, 3) Ote 
rębskt J.: Z dziejów polskich wy- 
razów. 

Uprasza się członków Wydziału 
o przybycie. Wstęp dla gości wpro- 
wadzonych wolny. 

U LITWINÓW. 

— Wizytacja. W ub. tygodniu 
Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego p. A. Ryniewicz w towa- 
rzystwie wizytatora p. Riessa do- 
konał wizytacji litewskiego gim- 
nazjum im. Witolda Wielkiego w 
Wilnie, w dniu 30 ub. miesiąca p. 
Kurator był obecny podczas pro- 
wadzenia lekcyj w wym. gimnaz- 
jum. (c) 

— Dwudziestopięciolecie od- 
dania kościoła św. Mikołaja Lit- 
winom. Dnia 12 grudnia r. b. u- 
pływa 25 lat cd dnia, kiedy wła- | 
dze kościelne oddzły litwinom | 
kościoł św. Mikołaja. į 

Dzień ten Litwini wileńscy za- 
mierzają uczcić uroczyście. Z ini- 
cjatywy p. Emilji Wilejszysowej za 
zebrane ofiary sprawiono chorągiew 
jubileuszową, której poświęcenie 
odbędzie się w czasie uroczystego 
nabożeństwa w dniu 12 b. m. (c) 

— Sprostowanie. Do wczorajszego 
artykułu wstępnego p. t. „Krajowcy“ 
wkradło się kilka błędów zecerskich 
zmieniających sens wygłoszonych zdań. 
Mianowicie: 1) na drugiej szpalcie wiersz 
dwudziesty siódmy zamiast „duszy ło- 
tewsko - białoruskiej” winno być „du- 
szy litewsko-białoruskiej”, 2) na drugiej 
szpalcie wiersz 53-ci zamiast „wystawach 
handlowych” powinno być „wystawach 
hodowlanych”. 

— Sprostowanie. We wczorajszem 
sprawozdaniu $ądowem p. t. „Kapitan z 
Kopenicku — w Lidzie" z powodu nieu- 
wagi zecera zostało opuszczo zdanie: 
„Henzlównę i Niedzielczyka Sąd unie- 
winnił" i zamiast słowa „Wernera" złożo- 
no „Werucza”, co niniejszem prostujemy, 
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Z UNIWERSYTETU. 

5— Promocje. W sobotę dnia 
4-go grudnia b. r. o godz. 12-ej i 

pół odbędą się w Auli Kolumno- 

wej Uniwersytetu promocje na do- 

* ktora wszechnauk lekarskich nastę- 
pujących osób: pp. Anastazji z 
Wasiljewów Łabuciowej, Frajdy Ej- 

zenberżanki, Jozefa Raginisa i Emi- 
lji Salitówny.-— Wstęp wolny. 

NADESŁANE. 

— Wiktor Chenkin w Sali 
Klubu Handlowo-Przemysłowego 
Niezrównany artysta teatru „Ptak 
Niebieski" — Wiktor Chenkin wy- 

‚ $'ар м Wilnie dziś w sobotę 4-go 
i niedzielę 5-go b. m. w sali klubu 
handłowo-przemysłowego z włas- 
1ym koncertem. 

Wiktor Chenkin posiada idealne 
wyjątkowe warunki na piosenka- 

rza estradowego odrębnej wysokiej 
klasy. Wspaniały głos Chenkina, 
olśniewający talent aktorski, dyk- 
cja, mimika i opanowanie gestu, 
dochodzące do granic wirtuozow- 

_ skiej możliwości występuje naj- 
wspanialej na estradzie, na której 
indywidualność niepospolitego ar- 
tysty niekrępowana wymaganiami 
zespołu jaśnieje w całym swoim 
blasku. 

"W koncercie bierze udział ar- 
tystka opery Warszawskiej Zofja 
Dobrowolska-Pawłowska, przy for- 
tepianie prof. Ludwik Urstein. Po- 
czątek o godz. 8 m. 15 wiecz. Bi- 

 lety do nabycia w biurze „Orbis“ 
ul. Ad. Mickiewicza 11. Od godz. 
3-ej p.p. w kasie przy wejściu. 
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SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Komisja budowlana T-wa 
„Pomoc Ргасу“. Do Komisji bu- 
dowlanej wchodzą następujący człon- 
kowie Zarządu: inż. A. Klebanow, 
inź. W. Makower, inż. L. Parnes, 
inż. L. Spiro, inż. I. Smorgoński, 
inż. S. Solc, p. Szkolnicki, D-r 
Wolison i inż. Załkind. 

Wszystkim którzy przyczynili 
się do rozbudowy budynku mate- 
rjałem, lub pieniędzmi, zostały wy- 
słane kwity. 

Imiona tych, którzy chcą do- 
pomódz do rozbudowy domu, zo- 
staną umieszczone na marmurowej 
tablicy w nowym śmachu. Zainte- 
resowani proszeni są O zameldo- 
wanie się w T-wie, Subocz 19 lub 
telefonicznie Nr. 198. 

SPRAWY WYZNANIOWE 

— Nowe gminy staroobrzę- 
dowców. Wojewoda Wileński de- 

    

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

DUGDNTOWTENOGZNWGOWTZE 

EKONOMJA! 
Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróbowany środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 

cyzją z dnia 3 b. m. wyraził zgodę 
na utworzenie gminy staroobrzę- 
dowców z siedzibą w Strypiszkach 
powiatu Święciańskiego, zatwierdza- 
jąc jednocześnie wybór p. Michała 
Zubkowa na stanowisko duchowne- 
go gminy Strypiszkach. 

W tym samym dniu Wojewoda 
wyraził zgodę na utworzenie gmi- 
ny staroobrzędowców, z siedzibą w 
Kubliszczyźnie pow. Święciańskie- 
go, zatwierdzając jednocześnie wy- 
bór p. Nestora Zieleńkowa na sta- 
nowisko duchownego gminy w 
Kubliszczyźnie. (z) 

ZABAWY, 
— „Św. Mikolaj*, Dorocznym 

zwyczajem od niedzieli dn. 5.XIl w 
Sali Miejskiej w przedsionku kina, 
„Św. Mikołaj* z aniolkami lub 
djabelkiem rozdziela niespodzianki 
za złożeniem 50 gr. na Schroni- 
sko wot przy ul. Piaski 19 — 5 

i Bio 

ROZNE. 

— Nadużycia przy budowie 
dworca kolejowego w Stołpcach. 
Od dłuższego czasu specjalna Ko- 
misja Ministerstwa Kolei bada stan 
gospodarki Wileńskiej Dyrekcji Ko- 
lejowej. Baczniejszą uwagę Mini- 
sterjalnej Komisji zwróciła gospo- 
darka Wydziału Drogowego, któ- 
rego kierownikiem jest inż. By- 
strzanowski. Wydział Drogowy bu- 
dował niedawno dworzec w Stoł- 
pcach. Na otwarcie tego dworca 
zjechało aż dwuch ministrów. Po- 
święcenie jego odbywało się z 
wielką pompą i przepychem. Dwor- 
zec ma wygląd bardzo okazały i 
zbudowany jest na sposób ogólno 
europejski, z zastosowaniem naj- 
nowszych wymagań techniki. Któż 
by się spodziewał, że przy budo- 
wie tego dworca dopuszczono się 
nadużyć? 

Tymczasem szczegółowe zba- 
danie budowy gmachu dworcowe- 
go w Stołpcach doprowadziło do 
sensacyjnego odkrycia. Zamiast 
drzewa dębowego użyte tu zostało 
drzewo sosnowe, zamiast klamek 
mosiężnych zastosowano tu klamki 
ołowiane pokryte polewą z mo- 
siądzu. 

Na skutek tych nadużyć pań- 
stwo poniosło podobno duże stra- 
ty. (z) 

  

Teatr I muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj o 

godz. 8-ej wiecz. po raz czwarty „Maze- 
pa” Juljusza Słowackiego z Osterwą jako 
odtwórcą > postaci. Jutro po 
raz piąty „Mazepa”. W poniedziałek gru- 
pa śpiewna Reduty rozpoczyna swą dzia- 
łalność „Halką” Moniuszki. We wtorek 
opera „Madame Butterfly" z znakomity- 

do węgla i ćrzewa 

    

      

KuUERNISC- 

mi gośćmi: słynną japonką p. Teiko Ki- 
wa i świetnym tenorem lirycznym Opery 
Warszawskiej p. Aćcamem Doboszem. 

Zespół Reduty najuprzejmiej prosi o 
łaskawe punktualne przybywanie do Re- 
duty ze względu na konieczność punktu- 
alnego rozpoczynania przedstawień. 

ilety do przedednia każdego przed- 
stawienia sprzedaje biuro „Orbis*, Mic- 
kiewicza 11,od 10 do 4.30 popoł., w nie- 
dziele i święta od 10 do 12 w poł. W 
dniu zaś przedstawienia bilety można na- 
bywać w kasie Reduty na Pohulance od 
5-ej popoł. 

— Występy Ludwika Solskiego w 
Teatrze Polskim. Dziś o godz. 4 m. 30 
popoł. przedstawienie dla uczącej się 
młodzieży, na którem ukażą się po raz 
ostatni w sezonie „Safanduły*— Sardou 
z Ludwikiem Solskim, jako Vauclinem. 
Ceny oe 20 gr. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 również 
o raz ostatni w sezonie „Dla szczęścia” 
4 Przybyszewskšego z Ludwikiem Sol- 
skim. jako Zdżarskim. 

Jutro, w niedzielę o godz. 8 m. 15 
wiecz. „Złote Runo* z Ludwikiem Sol- 
skim, jako Rembowskim. 

— Niedzielna popołudniówka. W 
niedzielę o godz. 4 popoł. grana będzie 
zabawna komedja M. Baluckiego „Klub 
Kawalerów", ciesząca się stałem powo- 
dzeniem. Ceny od 15 groszy. й 

— Niedyskrecie Redutowe. Dowia- 
dujemy się, że p. Juljusz Osterwą wy- 
stąpi jeszcze tylko dziś i w niedzielę w 
„Mazepie'—Słowackiego, poczem wyjeż- 
dża na szereg gościnnych występów do 
Warszawy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
    

W Wilnie. 

— Nagły zgon. Zmarła nagle do- 
zorczyni domu Nr. 17 przy ul. W. Ste- 
fańskiej Olińska Elżbieta. Przyczyna 
śmierci narazie nie ustalona. 

— Usiłowanie samobójstwa. Prago 
Eleonora, zam. Mostowa 12 usiiowała 
usiłowała pozbawić się życia przez wy- 
picie esencji octowej. Przyczyna rozpa- 
czliwego kroku — nieporozumienia ro- 
dzinne. 

Desperatkę w stanie ciężkim prze- 
wieziono do szpit. św. Jakóba. 

— Postrzelenie. W lesie niemeń- 
czyńskim postrzelony został przez leśni- 
czego Jarmułowicza niejaki Jan Aleksie- 
jew, zam. we wsi Dorony, którego przy- 
wieziono do szpit. żydowskiego. 

Stanu zdrowia postrzelonego narazie 
nie nie ustalono. Bliższych szczegółów 
brak. 

— Zaginięcie. Blažewicz Karolina 
zam. Rydza-Śmigłego 6 zameldowała po- 
licji o zaginięciu brata swego 14 letnie- 
go Jana Błażewicza, który dnia tego wy- 
szedł rano do szkoły i więcej do domu 
nie powrócił. 

— Kradzieże. Nieznani sprawcy w 
nocy z dn. 1 na 2 b. m. dostali się przez 
zamknięte okno na strych i dokonali 
kradzieży bielizny wart. 410 zł. na szko- 
dę Dąbrowskiej Helenie, zam. Bakszta 1. 

Rutalowi Samuelowi, zam. Wielka 25, 
z mieszkania jego przy pomocy oderwa- 
nia skobla skradziono różną garderobę 
i bieliznę ogólnej wart. 900 zł. 

Okradziony podejrzewa jakąś kobietę 
nieznanego nazwiska. 

— Pożar. W gimachu szkoły rzemieśl- 
niczej przy ul. Kopanica 5, wybuchł po- 
żar, który przed przybyciem straży Og- 
niowej został stłumiony. Dochodzenie 
ustaliło, że pożar powstał wskutek wa- 
dliwego urządzenia komina od którego 
zapaliła się przyjegająca belka. Wypad- 
ków z ludźmi nie było. 

Kino - Teatr 

„Helios“ 
Wileńska 38. 

WYGODA! 
  

15-g0 grudnia b. 

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

W roli gł. niezrównana gwiazda Helena Makowska. Wanda Smosarska, Bodo i in. Łaskawy udział biorą: 
Szeregowi Policji Państwowej oraz zespół teatru „Qui pro 

dokonano w Teatrze „Qui pro Quo* i „Dolinie 

ZAWIADOMIENIE. 
3 Okręgowe Szefostwo Budow- 

nictwa w Grodnie ogłasza w dniu 

WILENSKI 

Na prowincji. 
— Wybuchy granatów. Buta Filip, 

m-c wsi Zanarocze gm. Zanarockiej, roz- 
kopując okopy pozostałe po wojnie świa- 
towej, uderzył o coś twardego łopatą, 
czem spowodował wybuch prawdopodo+ 
bnie granatu, wskutek czego Buta został 
ranny w obie nogi. Rannego Butę od- 
wieziono do szpit. w Wilejce w stanie 
nie budz. obaw o życie. 

‚ — Wskutek eksplozji pocisku arma- 
tniego został zabity Kamiński Ludwik, 
m-c wsi W. Wieś, gm. Twereckiej. Ek- 
splozja nastąpiła wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z pociskiem przy rozła- 
dowaniu. Okoliczności posiadania przez 

ZE pocisku— narazie nie usta- 
Ono. 

— Fabrykanci broni. Dudarenko 
Antoni, lat 16 i Kuławo Jan, lat 15, strze- 
lając z pistoletu własnej roboty, spowo- 
dowali strzał, którym został ugodzony 
w kolano lewej nogi Dudarenko Antoni. 

Po opatrzeniu przez lekarza K.O.P. 
poszkodow. zabrała rodzina do domu. 

— Samobójstwo. Usiłowała otruć 
się esencją octową Rybecka Jadwiga, lat 
18, m-ka maj. Belmont, gm. Brastawskieį, 
którą odwieziono do szpitala sejmikowego 
w Brasławiu, przyczyny usiłowania samo- 
bójstwa narazie nie ustalono. 

— Pożar. We wsi Sangielewszczyzna 
gm. M. Solecznickiej, wskutek nie ostro- 
żnego obchodzenia się z ogniem, spalił 
się dom mieszkalny  Andruszkiewicza 
Antoniego. Straty wynoszą 1000 zł. 

  

e 

Z sądów. 
Echa afery inż. Niedziałkowskie- 

go w Święcianach. 
W dniu 11 października ub. ro- 

ku zatrzymał się w przejeździe do 
granicy litewskiej u proboszcza 
parafj Łyngmiańskiej ks. Brejki inż. 
powiatowy w Święcianach Stanisław 
Niedziałkowski z żoną. Po kilko- 
godzinnej gościnie Niedziałxowski 
wyszedł i odtąd ślad po nim za- 
ginął. 

Jak później stwierdzono Nie- 
działkowski wraz z żoną przekro- 
czył granicę polsko - litewską i zo- 
stał zatrzymany przez litewskie or- 
gana bezpieczeństwa. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że inż. 
Niedziałkowski podczas swego u- 
rzędowania dopuścił się nietylko 
całego szeregu uchybień natury for- 
malnej lecz z sumy wyasygnowa- 
nej zaliczkowo na budowę dróg 
zdefraudował 11.000 złotych. 

Ponadto  Niedziałkowski  do- 
puszczał się fałszerstwa podpisów 
robotników, fałszował listy płacy 
it. d. 

Prowadzone w dalszym ciągu 
śledztwo ustaliło, iż winę pośred- 
nią za umożliwienie Niedziałkow- 
skiemu popełniania w ciągu kilku 
miesięcy nadużyć, ponoszą Na- 
czelnik Wydziału Ogólnego Wileń- 
skiej Dyrekcji Robót Publicznych 
Stanisław Kubilis i buchalter Kazi- 
mierz Hulecki, którzy z tytułu zaj- 
mowanych stanowisk obowiązani 
byli do żądania nadsyłania w ter- 
minie z podległego sobie urzędu 

  

Czerwony Błazen 

=——-- DoZ i 

inżyniera powiatowego w Święcia- 
nach miesięcznych rachunków i 
sprawozdań z wydatków z pobra- 
nych zaliczkowo sum. 

Kubilis i Hulecki nie spełnia- 
jąc wspomnianego obowiązku u- 
możliwili Niedziałkowskiemu zde- 
fraudowanie 11.000 zł. i dlatego 
zostali postawieni w stan oskar- 
żenia. 

Wczoraj Sąd Okręgowy z prze- 
wodniczącym sędzią Jodzewiczem 
rozpatrywał tę sprawę. Oskarżenie 
wniósł pprok. Sakowicz. Ławę ob- 
rończą zajęli mecenasi Muchanow 
i Drac. i 

Przewód sądowy nie dał dowo- 
dów winy oskarżonych i Sąd po 
krótkiem przemówieniu stron wy- 
dał wyrok uniewinniający. 

Proces 94 komunistów. 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym bę- 
dzie rozpatrywana sprawa 94 ko- 
munistów skazanych wyrokiem Są- 
du Okręgowego z początkiem b. 
roku. Na rozprawie w I instancji 
nie był obecny filar oskarżenia 
Hercig, na którego zeznaniach o- 
piera się całe oskarżenie. Hercig 
był konfidentem policji politycznej 
i o tym charakterze „wkręcił się” 
do jaczejki komunistycznej, którą 
później wydał. Zaaresztowanie człon- 
ków jednej jaczejki pociągnęło za 
sobą likwidację następnych i w re- 
zultacie w dniu dzisiejszym na ła- 
wie oskarżonych zasiądzie 94 ko- 
munistów. Zdan. 
    

Z ekranu. 
„Kurjer Carski* w Polonii. 

Jeden z piękniejszych filmów, 
jakie Wilno widziało w ostatnich 
czasach. Wykonany w francuskiej 
wytwórni „Films de France“ pod- 
ług powieści fantastycznej Verne'a. 
przez reżysera Turżańskiego z Moz- 
żuchinem w roli tytułowej. Z książ- 
ki J. Verne'a wzięto to przede- 
wszystkiem, w czem kino celuje, a 
więc operowanie ruchem i barw* 
nością tłumu: przepojono całość 
wysoką ideą moralną spełnienia 
obowiązku za wszelką cenę, nawet 
sponiewierania honoru i ambicji 
własnej (pierwsze spotkanie Oga- 
rewa ze Strogowem—kurjerem car- 
skim). 

Na tej kanwie ogólnej reżyser 
stworzył rzecz bardzo milą, mimo 
całej nieprawdy historycznej wie- 
rzymy w prawdziwość odtworzonej 
akcji. A ta wiara chwilowa widza 
jest sprawdzianem artyzmu odtwo- 
rzenia. 

Sceny gromadne wypadły zna” - 
komicie. Bal carski w Pałacu Zi- 
mowym jest bardzo stylowy i pięk- 

wieści 

Quo”, | 
zwajcarskiej". 

  

r. na godz. 10-tą 

Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mebli, 

dywanów, chodników, portjer 

RODY EZR 

Wielki kinodramat pg. po- 
A. Btažejowskiago. 

Rzecz dzieje się w Warszawie. Zdjęć 
Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15. 

„pij łab” 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

  

Nr. 281 (129) | 

ny; szczególnie dobry pomysł wy- 
rażenia carskiego niepokoju przez 
kolejne przesuwanie przed widzem 
roztańczonej sali balowej i masy 
cwałujących tatarów. A na jeźdź- 
ców pędzących wcwał napatrzyć 
się nie można. Można powiedzieć 
że koń jest nieodzownym rekwizy- 
tem kinowym i dlatego prawie kaž- 
dy film polskiej produkcji maszar- 
żę kawalerji. Ze scen gromadnych 
niemniej porywająca walka na pro- 
mie i zdobywanie Omska. 

Takie sceny, jak podróż Stro-_m,| 
gowa, walka z niedźwiedziem, ma- ; 
jaczenia Mozżuchina w chatce ry- 
baka (szczególnie ta scena z ar- 
tyzmem wykonana), spotkanie z 
matką, nieprędko znikną z pamię- 
ci widza. 

Powodzenie „Kurjera Carskie- 
go“ przypisać należy nie tylko 
rozmaitości akcji, pomysłowej re- 
żyserji, która zastosowała w filmie 
tym ostatnie zdobycze techniki fil- 
mowej, ale i trafnemu wyborowi 
aktorów. 

Mozżuchin, Natalja Kowanko, 
Gajdarow są nie tylko znekomity- 
mi aktorami, ale posiadają wygląd 
i psychologję fikcyjnych inkarno- 
wanych osobistości (są bowiem 
tej samej narodowości). 

Gra ich doskonała. Mozżuchin 
wznosi się do wyżyn moralnego 
patosu bez żadnych sztucznych е- 
fektów. N. Kowanko ma małe po- 
le do popisu. 

Pierwiastek komiczny reprezen= 
tują dwaj dziennikarze, typowi: An- 
glik i Francuz. Umieszczono ich 
przez pamięć dla autora powieści. 

Należy wreszcie podnieść wier- 
ność oddania życia rosyjskiego O- | 
wych czasów. Zawdzięczamy to z 
pewnością rosyjskiemu pochodze- 
niu reżysera, bo Francuzi wcale w | 
tem nie celują. 

Całość podzielono na 2 części; 
sądząc po pierwszej części, obec” | 
nie wyświetlanej z niekłamaną 
niecierpliwością czekamy na druyą. 

Publiczności bardzo dużo—mi- | 
mo zwiększenia cen biletów; w nie- 
których momentach koniec „ogon- 
ka* do kasy znajdował się na uli- 
cy. Porządek na sali nienadzwy- 
czajny, wzajemne zasłaniania, krzy- 
ki z tego powodu etc. psują nast- 
rój. Orkiestra zwiększona, ale w 
częstej dysharmonji z wyświetlaną 
akcją. śl. 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne., 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7. 
2099 

  

Tekiad fryzjerski, Wi” 
leńska Nr. 10. Mani 

ne 1 zł. Strzyżenie pa 
z podiryzow. 1 zł. orai 

: sajon męski.  Obsługuj 
Naistar- pierwszorzędni fachowcy: 

sza firma 
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teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: 

oszczędność 30—50"/o kosztów podpałki, czystość, pewn 

częstymi przy 

| skaleczeniami, hałasem (przy robieniu sz 

wanach przy używaniu do podpalania żaru i t. d. 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr. cena 

jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

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

Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! 

ZADOWOLENIE! 

IOGOWGONGOWGEM0GHNWGED0IO 

RADI 
   

   

     
   ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

wygodę, 
ość w zapalaniu i t. d. 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 

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

Wszędzie do nabycia! 

Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agantów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć" „STABRO“ Sp. z o. o. 

Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD“ Kopernika 17, Lwow. | 
Próbki wysyłafny darmo i opłatnie. 

NA RATY 
HURT ! — DETAL! 

Najtańsze źródło. 

czypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 

1716 

  

Towar najlepszy. 

B aterj e codziennie 
świeże i 

POLECA 
firma 

latarki 

A. SZUR S-wie 
ul. Niemiecka 11, róg zaułku Św. Mikołaja. 

Ceny hurtowe. 

najładniejszych 
wyrobów 

  

  

  
  

Naczy 

    

nia kuchenne 
aluminjowe, emaljowane oraz wszelkie przedmioty dla 

gospodarstwa domowego ; 

poleca w wielkim wyborze po cenach bezkonkurencyjnych 

ALUMINIT, Gdańska 6. * 2286-1       
  

Wydawca Tow, Wydse. „Fogoń” zp. z ogr. ©dB. 

CZYSTOŚĆ! 

  

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

my tanio. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2265-1 

Cukiernia | Kawiarnia 
„ZDROWIE* 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
Śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

1000 dolarów 
posiadamy do ulokowa- 
nia zaraz na hipotekę 
domu w Wilnie lub ma- 

jątku ziemskiego. 
D. H/K. „ZACHĘTA“ 

  

Gdańska 6, tel. 9-05. 
2288 2209 

przetarg na roboty kominiarskie w 
bud. wojsk. garn. Białystok, Osowiec, 
Grajewo, Mołodeczno, Helenowo, 
Krasne, Wilejka pow., Lida i Wołko- 
wysk na przeciąg jednego roku. 

Szczegółowe ogłoszenie w Epoce 
i w Nowym Dzienniku Kresowym. 

2218-0 
3 Okr. Szef. Bud. 

L. dz. 8574/Bud. 
  

  

AKUSZERKI 
lęgnują ciałka niemowiąt tylko 

Pudrem, mydłem | kremem Róbć Szofmana 
Puder leczy wszelkie dolegliwości skóry, mydło 
zapobiega takowym, krem zaś stosuje się wów- 
czas, gdy działanie samego tylko pudru Bebe 

okazało się niedostateczne. 

i pierwszorzędne za- 
kłady położnicze pie- 

1740 
  

  

Obicia meblowe 
od 5-ciu zł. mtr. 

DRELICHY na MATERACE 
MEBLE 

poleca W, MOŁODECKI 
Wileńska 8.   2215 
  

  

  
MOJSKOWE. ZJEDAOCZENIE SPOŹYWCJE 
Spółdzielnia z ogr. odp. w Warszawie 

ODDZIAŁ w WILNIE 
ulica Adama Mickiewicza 13 

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

nach konkurencyjnych. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna dla wszystkich. 

2253-2     

Lekarz-dentysta 

Bolesław Sławiński 
Mickiewicza 46. 

W. F. Z. 67. 

jp dsia się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł, Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wiija*. 1693-b 

Lesk, „Pax, si, Św luozceno 5. 

  

Wilno, Niemiecka   
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerszich 

Nr. 20, S. Idelson.     

B", ziemianin Kresów 
Wschodnich w wieku 

29 lat z powodu braku 
posady, pozostaje bez 
najmniejsz. środków do 
życia i dachu nad głową. 
Wskutek słabego zdrowia 
i bardzo marnego R 
wiania, nię w stanie fi- 
zycznie pracować. Prosi 
wspaniałomyślnych czy- 
telników o udzielenie ra- 
dy lub jakiejkolwiek po- 
sady, a również pomocy 
materjalnej. Łaskawe lis- 
ty z udzieleniem porady 
proszę przesyłać pod ad- 
resem: Wilno, Plac Na- 
poleona 6—4, Adamowi 
Boguszewskiemu dla Wa- 
lerjana Woropaja. 2282 

Mieszkania 
pokoje i wszelkie lokale 
posiada zawsze do wy- 

najęcia. 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

2287 

2.000 dolarów 
iinne sumy na warun- 
kach bardzo dogodnych 

ulokujemy zaraz. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

2289-1 

Uwe się zgublo- 
ne zaświadczenie 

nadliczbowe r. 1903, wyd. 
przez P. K. U. w Wilnie 
na im. Andrzeja Niem- 

SKIAÓZIONA sżęwa: wyca: SkOwa, WyCa- 
na przez P. K. U. Lida 
w r. 1923 na imię Rubina 
Kozłowskiego, ul. Szope- 
nowska 1—14. Unieważ- 
nia się. 22 

  

Tel. 8-4, 

  

25 

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

“ ul. Wielka 50. 
„Diamani Wielki wybór 
zegarków, platery, srebra 
pierwszorzędnych firm po 
cenach fabrycznych. Przy 
magazynie pracownia ze- 
garków, jubilerska i gra- 
werska. Sprzedaż na raty, 
Kupuję złoto, srebro i 
„biżuterję. Płacę najwyż- 
sze ceny. 2177 

Miająteczek ztomoki 
blizko Wilna, woda, do- 
godny na młyn, budynki 
dobre sprzedamy  nie- 

drogo. 

Dom H/K. „Zachęta“ 
Gdańska 6, telef. 9-05, 

2290-1 

MaUCzyCJEJKA kursy śean. 
cuskiego zagranicą, udzie- 
la lekcji. Żeligowskiego 
$, m. 25, od3do5. 2286 

Piekarnia 
w pełn. ruchu z bogatą 
klijentelą z koniem i wo- 
zem do odstąpienia. Su- 
bocz Nr. 58. 2293-1 

por sklep naczyń 
, kuchennych „Alumi- 

nit", Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, е- 
maljowane oraz wszeikie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 

o - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 

  

96 1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Redakter odpowiedzialny Michał Szakłewisz 

„MI Zzedizy: к° "pri męką 
czny, największy w_Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy = ch. 

1-b 

p: źródło mater" 
ałów elektrotechnicz- 

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

2147-b i 

Lacki, Wielka 5.35 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów  muzyczn, 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

  

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

Lokal składający się z 3 
М pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
Poe mieszkanie о- 
ecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

Biuro elektro-techniczne 

D. Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. UL. Trocka 17, 
telef. 781. 2256-b 

  

Czy zapisałeś się na członka 
10% 5. DC i 

Hygjena.  1685-b 

ponia specjalnie mę* 
skich kapeluszy prze” 

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

a-1321 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes 
nym zdrowym domu, © 
lektryczność, kanalizacji 
piękny widok — spokoj: 

po ul. Wielkiej 46. zj 

  

      
    

     
     

  

m, 5 (uważać na num 

Ogłoszenia 
da | 

„Mwiera Wileński. 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 4. 

000000509 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

   


