
   

Należność pocztowa oplacona ryczałtem. 
  

Rok III. Nr. 284 (732) 

      

  
  

Wabierdjący terror w Litui, 
— Przed trzema tygodniami 

w „Kurjerze Wileńskim* z dnia 18 

listopada w artykule pod tytułem 

„Chwiejący się rząd kowieński" da- 

liśmy obszerne tło wzbierających 

fal walk wewnętrznych, których 

widownią jest księże nadniemeń- 

skie państewko. Daliśmy obraz po- 

majowego rządu, powstałego po 

ostatnich wyborach, w który bić 

zaczynają z jednej strony podnie- 

cone masy przez wysłanników 

Kominternu, z drugiej strony obóz 

czarnej, księżej reakcji. 

Komunizm i swoisty księży 

faszyzm. 

Rząd pomajowy, oparty o lu* 

dowców, socjaldemokratów i mniej- 

szości, który jako zadanie posta- 

wił wprowadzenie praworządności, 

tolerancji i oparcia budownictwa 

państwowego o demokratyczne za- 

sady równouprawnienia i współ- 

pracy w budownictwie państwo- 

wem obywateli wszystkich naro- 

dowości, jeszcze zmaga się i wal- 

czy. Jeszcze jest wierny swoim za- 

sadom. Z uznaniem podkreślić mu- 
simy męskie stanowisko jego wo- 

bec ataków z powodu lojalnego 

stanowiska wobec szkolnictwa Pol- 

skiego, które dzwigać się zaczęło 

z ruiny spowodowanej polityką 

poprzednich rządów. 
Jednak o ile obecny rząd sam 

nie schodzi z wytkniętej linji i za- 

' ..jętego stanowiska tolerancji, to je- 

dnak nie ma sił czy odwagi prze- 

ciwstawienia się coraz gwałtowniej 

wzbierającej społecznej akcji anty- 

polskiej, organizowanej przez stery 

klerykalne i wsteczne, akcji, zaczy- 

nającej już przybierać formy ter- 

roru. 
Zorganizowane siły krikszczioń- 

skiej reakcji od początkowej walki 

parlamentarnej z rządzącą większo- 

ścią przechodzą już wyraźnie do 

walki rewolucyjnej o władzę. 

Poruszono najpierw najbardziej 

zapalną młodzież i wyprowadzono 

ją na ulicę. 21 listopada odbyły się 

na ulicach Kowna demonstracje. 

Rząd akcji przeciw sobie skierowa- 
nej przeciwstawił się energicznie. 

Byli ranni. 

Oczywiście probuje się rozpętać 
najniższe instynkta. 

Hasłem bojowem faszystowskiej 

reakcji jest obalenie rządu za „po- 

pieranie* polskości i „tolerowanie“ 

komunizmu. Stąd też groteskowe 

w swem zawolaniu zestawienie: 

Precz z Polakami i komunistami. 

Polskość staje się tym celem, 

w który się mierzy, aby trafić w 

rząd. Rozpętujac najniższe instyn- 

kta nacjonalistyczne pod hasłem 

wytępienia polskości idzie się do 

pochwycenia władzy w swoje ręce. 

Położenie ludności polskiej sta- 

je się naprawdę ciężkie. „Dzień 

Kowieński” w następujący sposób 

charakteryzuje wytworzoną sytua- 

cję: 
„W okrutnej nieprzerwanej ka- 

tordze, jaką stał się nasz byt na- 

rodowy we własnym, rodzimym 

kraju, przywykliśmy .już do róż- 

nych nad nami gwałtów i podłości. 

Nie uginając czoła przed brutalną 

nawałnicą litwinizacji, nie zaprze- 

dając swego oblicza polskiego ani 

dla chłeba, ani zatracając je, mimo 

zalewające nas zewsząd fale wyna- 

radawiania, niesiemy ze stoicyz- 

mem swój krzyż, święcie bowiem 

wierzymy w przyjście i zwycięstwo 

sprawiedliwości. Dzięki ciągłym 

szturchańcom okryci guzami i krwa- 

wymi sińcami, jedynie być może, 

  

straciliśmy normalną wrażliwość, 
jesteśmy w znacznym stopniu znie- 

czuleni na ból i krzywdy. Pomimo 

jednak, iż nawykliśmy do niemal 

codziennie czynionych nam wstrę- 

tów, wiadomości, jakie nadeszły 

ostatnio z Olity, zelektryzowały i 

przejęły grozą do głębi naszą o- 

pinję publiczną. Anonimowo sma- 

rowano nam szyldy, anonimowo 

fałszowano pisma, rzucano bomby 

i zdechłe psy do szkół na zebra- 
nia i wieczorki, bezczeszczono gro- 

by cmentarne, urządzano krwawe 

łaźnie w kościołach. To wszystko 

było i jeszcze bardzo nie dawno. 

I nietylko zawsze anonimowo, lecz 

też zawsze bezkarnie. Lecz pomysł 

utworzenia jawnego „Komitetu wal- 

ki z Polakami* *) zaćmił swoją po- 

twornością wszystkie metody, sto- 

sowane względem nas dotąd. Ma- 

my do czynienia z terorystyczną 

bojówką dla walki z polskością i 

Polakami, która tymczasem ogra- 

nicza się na pogróżkach, ogłasza- 

niu list proskrypcyjnych i t. p. Od 

tego jest jeden tylko krok do po- 

gromów, których przedsmak zresz- 

tą już widzimy w potłuczeniu szyb 

z racji nowo założonego Banku 

Polskiego i bombie rzuconej do 

szkoły polskiej w Boptach. Łatwo 

sobie. wyobrazić grozę sytuacji 

miejscowej ludności polskiej, nie- 

pewnej swego życia i mienia, 

terroru. ‚ 

Pobłogosławiona przez poprzed- 

nie rządy krikszczioniów  polako- 
żercza kampanja zaczyna wydawać 

coraz obfitszy plon. W jednym z 

serji swych artykułów, ogłaszanych 

w lecie w r.ub. w urzędowej „Lie- 

tuvie“ p. Vygandas-Puryckis m. in. 

pisał: „To też ujarzmione przez 

Polaków ludy winny dążyć do 

wzniecenia na świecie jeśli nie fi- 

lolituanizmu, filoukrainizmu i filo- 

białorusinizmu, to w każdym bądź 
razie polonofobji*. Na apostoła 

zaś, który ma głosić tę nową e- 

wangelję nienawiści do Polaków, 

według wyobrażenia autora artyku- 

łu, jest powołany właśnie naród 

litewski. Skutki popularyzowania 
i zaszczepiania podobnych idei wi- 

dzimy dziś w Olicie. Trudno jed- 

nak jednocześnie nie widzieć, że 

w ten sposób zapoczątkowano ha- 

zardowną i niebezpieczną grę, któ» 

rej następstwa mogą być nieobli- 

czalne". 
Rząd litewski, który jakkolwiek 

sam dotychczas jak już wskazywa- 

liśmy z drogi tolerancji nie zszedł, 

który umie się postawić o ile cho- 
dzi o akcję bezpośrednio przeciw- 

ko niemu skierowaną, tutaj w ca- 

łej akcji skierowanej przeciwko 

polskości zachowuje się biernie. 

Odezwy wzywające do pogro- 

mów rozrzucane i plakatowane są 

na ulicach bezkarnie. „Komitet 

walki z Polakami* działa bez prze- 

szkód, sprawcy rzucania bomb w 

szkołach nie są wykrywani. 

Ten brak odwagi zastosowania 

w tym wypadku mocnej ręki świad- 

czy o słabości rządu. Słabość ta 

jednak może wywołać skutki, pod 

któremi rząd się zagrzebie. 

Przez agitację z jednej strony 

faszystowską z drugiej komuni- 

styczną podminowane ma być woj- 

sko, policja, sfery urzędnicze. Stłu- 

mienie w tych warunkach rozpę- 

tanej ruchawki o podłożu najniż- 

*) Pogromowe odezwy „Komitetu 

walki z Polakami* zamieściliśmy w po- 

przednim numerze, 
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   - włrótte otwarcie przy ul. Dąbrowskiego 5.    

Francuzi o akcji Marsz. Piłsudskiego. 

Co na to „Obóz Wielkiej Polski". 

PARYŻ. 7. XII. (Pat.) Komitet narodowy studjów społecznych i 

politycznych poświęcił dzisiejsze posiedzenie omówieniu sytuacji w 

Polsce. Referował ambasador Noulens, który w wyczerpującym wykła- 

dzie zobrazował istotne znaczenie wypadków majowych, podkreślając, 

że czyn Marszałka Piłsudskiego, który przez wielu ludzi we Francji uwa- 

żany był jako dążenie do dyktatury miał w rzeczywistości na celu je- 

dynie przez wzmocnienie konstytucji pozwolić demokracji polskiej pa- 

trzeć z większem zaufaniem w przyszłość. Podobne czyny dyktować 

może tylko gorąca miłość ojczyzny i dbałość o jej dobro. 
lej, że na Iski potrafił nietylko chlub-       
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czasie zorganizować się wewnętrznie i zająć wybitne stanowisko pośród 

narodów europejskich w łonie Ligi Narodów. Naród podrażniony nie- 

stałością rządów, zniechęcony do Sejmu, szukał ratunku w osobie Mar- 

szałka Piłsudskiego. 
Ambasador Noulens zakończył oświadczeniem, że dzięki dzielności 

ludu polskiego państwo polskie pójdzie szybkiemi krokami po drodze 

dalszego rozwoju, darząc Francję nietylko wierną przyjaźnią, lecz także 
okazując jej cenną pomoc. 

Po wykładzie Noulensa gen. Geuraud podzielił się ze Zgromadze- 

niem swemi wrażeniami z zeszłorocznych manewrów w Polsce, wypo- 

wiadając najgorętsze pochwały pod adresem żołnierza polskiego oraz 

polskiego korpusu oficerskiego. 
Wykład ambasadora Noulensa i przemówienie gen. Gouraud przy- 

jęte zostały hucznemi oklaskami. Na przemówieniu obecni byli pozatem 

ambasador Chłapowski, radca ambasady polskiej Arciszewski, radca po- 

selstwa czechosłowackiego Krno, oraz szereg innych przedstawicieli 
świata dyplomatycznego. 

  

Zbliżenie francusko-niemieckie. 

PARYŻ. 7. XII. (Pat.) Korespondent genewski „Matin”* podkreśla 
wielkie postępy jakie codziennie niemal wykazuje zbliżenie francusko- 

niemieckie w dziedzinie gospodarczej. 
Wiele najrozmaitszych spraw zostało już przez przedstawicieli 

przemysłu obu krajów załatwionych, lub jest na drodze do załatwienia, 

zaś traktat handlowy francusko-niemiecki ma być podpisany koło lutego 

roku przyszłego. 

Rokowaniom prowadzonym przez zainteresowane koła francuskie 

i niemieckie przyświeca idea grupowania się przemysłu europejskiego, 

który w przeciwnym razie może być pochłonięty przez przemysł ame- 

rykański. Jedną z najbardziej znamiennych stron owego zbliżenia jest 

tworzenie potężnych stowarzyszeń bankowych obu krajów. 

a 

Votum zaufania dla Sleżewicza. 

KRÓLEWIEC. 7. XII. (Pat.) Sejm kowieński po debatach w spra- 

wie demonstracji studenckiej w Kownie udzielił rządowi Sleżewiczusa 

votum zaufania odrzucając wniosek prawicy, żądający uchwalenia votum 

nieufności 44 głosami przeciw 33, przy dwóch wstrzymujących się od 

głosowania. 

Dymisja gabinetu jugosłowiańskiego. 
BIAŁOGRÓD. 7. XII. (Pat.) Po ustąpieniu ministra Ninczicza 

prezes Rady ministrów Uzunowicz zgłosił dziś rano dymisję całego 
gabinetu. 

Parlament, który miał się zebrać dzisiaj na sesję zwyczajną, odło- 

żył zebranie do czasu utworzenia nowego gabinetu. 

szych instynktów będzie naprawdę 

PATEFONY i GRAMOFONY rzeczą trudną. | wtenczas Obrona 

na raty na 6 miesięcy 
życia i mienia ludności Polskiej 

będzie musiała przyjść zzewnątrz. 

Sądzimy, że nie leży to w in- A WIELKI WYBÓR płyt patefonowych 
i gramofonowych. DS gitary, 
bałałajki i mandoliny. Lustra oraz teresie państwowości litewskiej i że 

świąteczne zabawki dla dzieci. objawy anarchji wewnętrznej winna 

by Litwa zwalczać własnemi siła- HWSZYSTKO NA RATY! 

poleca „JNIWERSAL , Wielka 21. mi. Dotychczas jednak obowiązku 
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        tego Rząd litewski nie spelnia. 
mors. 
  

  

  

łami: Czucie—iskrą tylko, Elwit, Ergo, Hellada, lzys, K 
Przyznanie i wręczenie nagród nastąpi po w 

stów Reduty—na podstawie decyzji Sądu Turniejowego, w skład którego wchodzą: p. 

Dyrekcja Teatru „Kakadu* także przyj- 
66 | muje zamówienia na wynajem sali balowej 

„KAKADU na poranki, koncerty, 
oraz na zabawy karnawałowe. 
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Sejm i Rząd. 

Posiedzenie Senatu. 

Najbliższe posiedzenie Senatu 
wyznaczone zostało na dzień 15 bm. 

489.317.740 złotych na pierw- 
szy kwartał 1927 r. 

Rada Ministrów na posiedzeniu 
7 b. m. uchwaliła prowizorjum 
budżetowe na pierwszy kwartał 
1927 roku, wyrażające się w kwo- 
cie 489.317,740 złotych, w zupeł- 

wizorjum przewidziano 10% pod- 
wyżkę uposażeń pracowników pań- 
stwowych. 

Wyjaśnienie w sprawie bud- 
żetu Min. Reform Rolnych. 

Wobec nieścisłości, jakie się 
wkradły do sprawozdań prasowych 
o przebiegu drugiego czytania bud- 
żetu Ministerstwa Reform Rolnych 
w komisji budżetowej, zaznaczyć 
należy, że zmiany, wprowadzone 
do budżetu tego Ministerstwa są 
następujące: 

1) zmniejszono sumę uposa- 
żeń urzędników okręgowych urzę- 
dów ziemskich etatowych i kon- 
traktowych o 244.810 zł., 

2) zmniejszono sumę na koszta 
prac pomiarowych przy scalaniu 
gruntów o 1 miljon zł., 

3) zwiększono sumę pomocy 
kredytowej przy scalaniu gruntów 
o 4 miljony zł., czyli do sumy 
5.780 tys. zł., 

4) zmniejszono wydatki na pra- 
ce techniczne przy likwidacji ser- 
witów o 275 tys. zł., 

5) w wydatkach funduszu ob- 
rotowego podniesiono o 1.100 tys, 
zł. sumę przeznaczoną na przymu- 
sowy wykup majątków i o 500tys. 
zł. sumę na koszta pomiarowe przy 
parcelacji, 

6) przeniesiono do budżetu 
zwyczajnego wpływ 600 tys. zł. z 
nadzoru nad parcelacją prywatną 
jak również preliminowano 200 tys. 
zł. na subwencję dla organizacyj, 
otaczających pomocą fachową no- 
wo-utworzone gospodarstwa, wre- 
szcie: 

1) podniesiono o 1 miljon zł. 
przewidzianą sumę wpływów z ty- 
tułu należności za ziemię i o 500 
tys. zł. sumę wpływów od właści- 
cieli osad rentowych w b. zaborze 
pruskim. 

Na skutek tych zmian dotacja 
budżetu na fundusz obrotowy 
wzrosła o 975.440 zł. 

Budżet Ministerstwa Robót 
Publicznych. 

Sejmowa komisja budżetowa w 
obecności ministra robót publicz- 
nych Moraczewskiego Oraz wyż- 
szych urzędników tegoż Minister- 
stwa przystąpiła dziś do rozpatry- 
wania budżetu Ministerstwa Robót 
Publicznych, 

Referent pos. Posacki przedsta- 
wił program Ministerstwa na przy- 
szłość. Program ten obejmuje prze- 
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Dzisiaj, dnia 8 grudnia o godz. 6 wiecz. w sali Śniadeckich U. S. B. odbędzie się pod protektoratem 

Pana Dziekana Wydz. Humanistycznego, prof. Jana Oko 

il-gi TURNIEJ POETYCKI 
i Palmę Wyróżnienia ubiegać się będą poeci wileńscy pod następującemi god- 

u starych bogów chwale, Światło, Wieczność, Wiko, 
yrecytowaniu utworów wymienionych poetów przez arty- 

Konstanty Bukowski, 
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Prowincjo! Wsi! 
Wieczory długie — zaproście 

przyjaciela książkę. 
Pomoże w tem Księgarnia Stow. 
Naucz. Polskiego w Wilnie. 2271 

  

dewszystkiem gospodarkę drogową 
co do której referent proponuje, 
aby w pierwszych piętnastu latach 
przebudować pewną ilość istnieją- 
cych dróg gruntowych na bite i 
zbudować nowe drogi państwowe. 
Na ten cel koniecznych jest 41 
miljonów złotych rocznie. 

W piętnastu latach następnych 
referent proponuje kosztem 31 mil- 
jonów rocznie przebudować resztę 
dróg samorządowych na bite. 

Jako środek pokrycia wskazuje 
prócz normalnych inwestycyj bud- 
żetowych pożyczki zagraniczne, 
wewnętrzne oraz specjalne opłaty. — — 

Co do gospodarki wodnej re- 
ferent podkreślił konieczność o- 
chrony przed powodziami i doma- 
gał się w tym celu regulacji Wisły, 
uspławnienia Wisły, budowania ka- 
nałów sztucznych. ° 

Następnie referent wskazywa! па 
konieczność przeprowadzenia bu- 
dowy przedewszystkiem kanału Za- 
chód-Wschód, który miałby bardzo 
wielkie znaczenie ze względu na 
tranzyt do Rosji, a następnie bu- 
dowę kanału węglowego. Górny 
Śląsk - Warszawa - Gdańsk. 

W dalszym ciągu referent do- 
magał się elektryfikacji kraju, a to 
przez uregulowanie potoków gór- 
skich, uczynienie z nich zbiorni- 
ków, aby te siły wyzyskać dla wy- 
tworzenia energji elektrycznej i u- 
niezależnić się od Zagłębia Ślą- 
skiego, które jest eksponowane na 
wypadek wojny. 

Rozpatrując zarzuty skierowane 
przeciwko Ministerstwu Robót Pu- | 
blicznych i dążenie do zniesienia 
tego Ministerstwa referent doszedł 
do wniosku, że najważniejszą rze- 
czą, aby Ministerstwo mogło się 
utrzymać i pożytecznie pracować 
jest rozszerzenie agend tegoż Mi- 
nisterstwa przez włączenie doń 
spraw morskich oraz budowy i u- 
trzymania portów i wybrzeży, złą- 
czenie wszystkich państwowych 
agend pomiarowych oraz objęcie 
całego budownictwa wojskowego, k 
wreszcie przez powierzenie wylącz- 
nej opieki nad rozwojem i rozbu- 
dową miast. 

Po referencie zabrał głos min. 
Moraczewski, który przedstawił ca- 
ły budżet rozpatrując kolejno 
wszystkie jego oddziały, przyczem 
oświadczył, że zgadza sięz referen- | 
tem co do programu gospodarki 
drogowej zarówno jak i wodnej. | 

W dyskusji pos. Harusiewicz 
(ZLN) przemawiał za zlikwidowa- 
niem Ministerstwa Robót Publicz-- 
nych, uważając, że duch, jaki pa- 
nuje w Ministerstwie nie odpowia- 
da tym celom do jakich ono zo- 
stało stworzone. * 

Mówca ten podniósł przytem za- 
rzuty w sprawie budowy strażnicy 
K. O. P. i domów urzędniczych w 
województwach wschodnich. (Pat) 

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. 
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| Środkowo - europejski 
Odczyt p. WŁ. 

W poniedziałek ubiegły w sali 
Śniadeckich U. S. B. p. Wł. Stud- 
nicki wygłosił edczyt o zagadnie- 
niach gospodarczych Środkowej 
Europy. Sprawy stale u nas niedo- 
ceniane, a więc takie, o których 
właśnie jaknajwięcej mówić należy. 

Polska jest organizmem zrośnię- 
tym z trzech części, jest terenem, 
który ongiś związany był częścią 
z Europą wschodnią, częścią z za- 
chodnią. Te związki nie zostały 
zerwane i dziś. Żyjemy bez progra- 
mu gospodarczego na dłuższą me- 
tę, bez steru. Czem mamy być, 
cząstką wschodu, czy zachodu? 
Tak formułuje zagadnienia p. Stud- 
nicki. 

Zwróćmy się do zagadnień kon- 
kretnych. Jesteśmy Świadkami nie- 
zadowolenia na Śląsku. Skąd ono 
pochodzi? Śląsk został złączony z 
terenem gospodarczo niżej stoją- 
cym. Nasza konsumcja węgla jest 
niższa niż w Niemczech, wobec 
słabego uprzemysłowienia kraju i 
braku kolei. Albo dźwigniemy się 
na poziom šrodkowo-europejski, 
albo Śląsk stracimy. Gdziekolwiek 
zwrócimy się, natrafiamy na to sa- 
mo zagadnienie. 

rodkowa Europa obejmuje 
Polskę, Niemcy, kraje po-austrjac- 
kie i węgierskie. Niemal połowę 
tego bloku pod względem zaludnie- 
nia stanowią Niemcy. 

Rozejrzyjmy się po tych kra- 
jach. Austrja nie może egzystować 

i dąży do połączenia się z 
Niemcami. Czechy są na rozdrożu. 
Silne są tam prądy germanofilskie 
(Massaryk i Benesz), które byt swój 
chcą oprzeć na porozumieniu z 
Niemcami. Antagonizmy wewnętrz- 
ne rozsadzają Czechy, zewnętrzne 
grożą im. Węgry uważają je za 
największego wroga. Chciałyby one 
mieć bezpośrednią granicę z Pol- 
ską. Ciążenie Węgier i Rumunii 
od względem gospodarczym do 

lski przy antagonizmie czesko- 
węgierskim i niechęci Czech do 
Polski stwarza ośrodek krystaliza- 
cyjny. Stosunki gospodarcze pod- 
powiadają porozumienie środkowo- 
europejskie. 

A polityka? Mamy olbrzymią 
linję granic. Nasze siły w porów- 
naniu z niemieckiemi są słabsze. 
Możemy w pewnych warunkach bić 
Rosję, nigdy Niemcy. I ten wzgląd 
podpowiada porozumienie. 

Nasza dzisiejsza sytuacja gospo- 
darcza prowadzi do dylematu: albo 
naszych robotników posyłać zagra- 
nicę, aby zatrudnił ich tam obcy 

albo ten kapitał sprowa- 
dzić do Polski. Własnego nie ma- 
my. Obcy przyjdzie do nas tylko 
przez Niemey. Cyfry: w roku ubie- 
głym Ameryka udzieliła Europie 
136 miljonów dolarów kredytu, z 
tego Niemcom 436 miljonów. Są 
to kredyty przeważnie przemysłowe, 
t. j. takie, jakich potrzebujemy. 

Porozumienie z Niemcami sta- 
wia jednocześnie na porządku dzien- 
nym konkretne zadania: 1) zniszcze- 
nie korytarza węgierskiego w Cze- 
chach, 2) częściowy rozbiór Czech 
przy udziale Niemiec, Węgier i Ru- 
munji, 3) zbliżenie gospodarcze z 
Węgrami i Turcją. 

* 
* * 

МОК gospodarczy. 
Studnickiego. 

Tak przedstawiają się główne 
myśli odczytu. Należy być wdzięcz- 
nym p. Studnickiemu, że te te- 
maty poruszył. Nasza opinja pu- 
bliczna nie docenia wagi zagadnień 
gospodarczych wogóle, a naszych 
stosunków gospodarczych w szcze- 
gólności. Szkoda natomiast, że 
prelegent nie skonkretyzował bar- 
dziej programu porozumienia go- 
spodarczego. 

„Kurjer Wileński" już przedtem 
kilkakrotnie kwestję tę poruszał w 
artykułach specjalnych. Pozwala to 
sprawozdawcy z Odczytu siormuło- 
wać tylko samą tezę, wówczas u- 
motywowaną. Sądzimy: 1) że p. 
Studnicki nie docenia wagi czynni- 
ków politycznych w Europie, które 
sprzeciwiają się połączeniu Austrji 
z Niemcami, co ma być kamieniem 
węgielnym koncepcii szan. prele- 
genta, 2) i co ważniejsze, że jeden 
obszar gospodarczy tworzą właści- 
wie państwa sukcesyjne b. Austro- 
Węgier i że związek tego rynku z 
Niemcami jest luźniejszy, 3) że na- 
sza słabość wobec Niemiec naka- 
zuje zblokowanie się z innemi kra- 
jami (na południu) i dopiero po- 
średnie współdziałanie gospodarcze 
z Niemcami. Stanowisko to pro- 
wadzi w konsekwencji do idei unji 
celnej państw sukcesyjnych byłej 
monarchji Aurtro-Węgierskiej. 

Program ten ma już dziś swych 
zwolenników w wielu krajach. Do 
nich pozwala sobie należeć spra- 
wozdawca, godząc się zresztą z 
wielu tezami prelegenta. i 

I 

2 Boństw Batyekic. 
Upadek gabinetu Alberingsa. 

RYGA, 7.XII (Pat). Gabinet 
Alberingsa podał się do dymisji. 
Powodem ustąpienia rządu było 
głosowanie w parlamencie nad spra- 
wą odpowiedzi Prezesa Rady Mi- 
nistrów na interpelację, dotyczącą 
przyczyn nieobsadzenia od sierpnia 
r. b. stanowiska ministra finansów. 

Parlament 51 głosami przeciw- 
ko 46 uznał odpowiedź tę za nie- 
dostateczną. Upadek rządu tłuma- 
czy się tem, że posłowie niemiec- 
cy i żydowscy odmówili mu po- 
parcia, są bowiem niezadowoleni 
z obalenia projektu ustawy, która 
miała rozszerzyć kategorję osób, 
posiadających obywatelstwo łotew- 
skie. 

  

4 Rosji sowieckiej 
Kongres związków zawodowych 

unji sowieckiej. 

MOSKWA. (Pat.) Wczoraj zo- 
stał tu otwarty kogres związków 
zawodowych unji sowieckiej przy 
udziale 1367 delegatów, reprezen- 
tujących 9,270 tysięcy zorganizo- 
wanych robotników. 

Przywódca górników angielskich 
Cook podziękował za pomoc udzie- 
loną górnikom angielskim ze stro- 
ny sowieckich związków zawodo- 
a przez przesłanie 11,5 miljona 

rubli. 
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Sesja Rady Ligi Narodów.  WińdómOŚli polilytane, 
Nowy wybór dr. Chodźki. 

GENEWA. 7.XII (Pat.) Rada Ligi Narodów na posiedzeniu 7 grud- 
nia r. b. zamianowała dr. Chodźkę, dyrektora Państwowej Szkoły Hyg- 
jeny członkiem zwyczajnym komitetu hygjeny Ligi Narodów na następ- 
ne trzechlecie. 

W kadencji poprżedniej komitetu hygjeny, dr. Chodźko był człon- 
kiem-assesorem. Ž 

Narady poszczególnych mężów stanu. 
GENEWA. 7.XII (Pat) Biuro Wolffa donosi, że oddzielne narady 

poszczególnych mężów stanu rozpoczęte w dniu wczorajszym trwały 
dziś przed południem w dalszym ciągu. . 

W siedzibie niemieckiej delegacji odbyły się konferencje pomiędzy 
ministrem Stressemanem i ministrem Vanderveldem, a następnie mię- 
dzy delegatem włoskim Sciałoią i dyrektorem ministerjalnym  Gausem. 

Powszechną uwagą zwraca przybycie generalnego Sekretarza Rady 
Ambasadorów Messigliego, który w ciągu przedpołudnia złożył wizytę 
niemieckiemu podsekretarzowi stanu Schubertowi. 

Termin najbliższej narady 5 gwarantów paktu nadreńskiego nie 
został jeszcze ustalony, wedlug wiadomości jednak ze źródeł francus- 
kich ma ono się odbyć dziś wieczorem. 

GENEWA. 7.XII (Pat) Stresseman przyjął dziś Vanderveldego, 
Briand przyjął Benesza i następnie delegata jugosłowiańskiego Jovano- 
wicza, który wyjaśnił mu przyczyny dymisji Ninczicza, 

Prawdopodobnem jest, że pięciu ministrów spraw zagranicznych 
prowadzić będzie wieczorem po posiedzeniu Rady dalsze obrady rozpo- 
częte w dniu wczorajszym. 

Przedstawiciel agencji Havasa upoważniony został do oświadczenia, 
że nie zostały przyjęte żadne zobowiązania w sprawie terminu odwo- 
łania komisji kontrolnej, ani też w sprawie rewizji systemu 
cyjnego Ligi Narodów. 

inwestyga- 

Dlaczego Niemcy domagają się znie- 
sienia kontroli wojskowej. 

GENEWA. 7.XII (Pat.) Na konferencji mocarstw, które uczestni- 
czyły w pakcie reńskim Stresseman podkreślił, że rząd niemiecki od- 
różnia ściśle sprawę zajęcia stanowiska wobec protokułu inwestycyj- 
nego od żądania zniesienia kontroli wojskowej. 

Rząd niemiecki domaga się zniesienia kontroli wojskowej z tego 
względu, że Niemcy uczyniły w szerokiej mierze zadość zobowiązaniom 
dotyczących ich rozbrojenia. 

Wczorajsze posiedzenie. 
GENEWA. 7. XII. (Pat.) Na wczorajszem popołudniowem posie- 

dzeniu Rada Ligi Narodów zajmowała się sprawą prowadzenia systemu 
proporcjonalnego przy wyborach członków niestałych Rady Ligi, poczem 
zatwierdziła w związku. z wynikami 
współpracy umysłowej przyjęty poprzednio regulamin, 

prac międzynarodowej komisji 
dotyczący wy- 

miany wszelkiego rodzaju reprodukcyj i oryginalnych dzieł sztuki mię- 
dzy państwowemi instytucjami dla reprodukcyj artystycznych, oraz urzą- 
dzania zbiorowych wystaw w stolicach państw europejskich. 

Następnie na tajnem posiedzeniu dokonano wyboru  przedstawi- 
ciela Japonji do międzynarodowej komisji współpracy umysłowej, oraz 
przedstawiciela Włoch do komisji opjumowej. W sprawie zaległych 
składek rocznych, które w obecnej chwili wynoszą do 6 miljonów fran- 
ków w złocie upoważniono generalnego sekretarza Ligi do opracowania 
sprawozdań, na których podstawie Rada poweźmie w późniejszym cza- 
sie uchwałę w sprawie ustosunkowania się do państw zalegających z 
uiszczaniem tych składek. 

Następne posiedzenie publiczne Rady odbędzie się w środę 
popołudniu. w 

  

Rozwiązać Radę Miejską! 
W związku z uchwałą Zarządu 

Wojewódzkiego Partji Pracy, u- 
mieszczoną w numerze wczoraj- 
szym otrzymaliśmy od szeregu 
Związków i Stowarzyszeń zgłosze- 
nia poparcia wym. uchwały. W 
miarę otrzymywania pisemnych o- 
świadczeń ogłaszać je będziemy na 
tem miejscu, 

Nie wątpiąc, że akcja ogarnie 
najszersze szeregi zrzeszonych о- 

bywateli m. Wilna drukujemy, ja- 
ko pierwsze, z kolei oświadczenie 
Związku Właścicieli Drobnych Nie- 
ruchomości m. Wilna i okolic: 

Uznając motywy natury gospo- 
darczej podane w uchwale Zarządu 
Wojewódzkeigo Partji Pracy przy- 
taczamy się całkowicie do żądania 
rozwiązania obecnej Rady Miej- 
skiej m. Wilna. 

Zarząd Związku Właścicieli Drobnych Nieruchomości m. Wilna i Okolic 

Prezes M. Sawicz. 

Wilno, dnia 7.XII. 1926 r. 
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„nicht spucken...” 
Zamiast recenzji z przedstawienia 
komedji „Polityka i miłość” J. Rącz- 

kowskiego w Teatrze Polskim. 

Wybaczy mi Tadeusz Boy Że- 
leński, ten subtelny ironista o go- 

_ łębiem sercu, że pożyczę dla swe- 
go artykułu tytułu jego pięknego 
interludjum. Z podtytułu Boya — 
„Nieśmiały głos dobrego Polaka" — 
skorzystać, niestety, ku memu wiel- 
kiemu żalowi nie mogę, bo nie- 

- dwuznacznie jakiś głos z widowni 
zaproponował mi nimniej niwięcej 
jak... wyprowadzkę „do Bolszewii*... 

Aż tak zgrzeszyłem? Zobaczy- 
my. Do rzeczy. 

A działo się tak: w zastępstwie 
chorego recenžėnta „Kurjera“ a 
mego przyjaciela, Tadeusza Łopa- 
palewskiego i na jego życzenie 
(niech mu dobry Bóg tego nie pa- 

_ mięta!) byłem obecny na premie- 
rze komedji Rączkowskiego w Te- 
atrze Polskim. 

Przedstawienie, pomimo udzia- 
łu Ludwika Solskiego, odbywało 
się wobec niewypełnionej do poło- 
wy widowni, a że upływał już akt 
trzeci nudnej, bezbarwnej i bezwar- 
tościowej komedji, publiczność by- 
ła w nastroju zimnym, na widow- 
P> jakiś chłód, jakaś sztyw- 

Niebawem jednak przyszedł mo- 
ment „gorącości uczuć”. Oto do- 
biegał końca akt trzeci komedji, 
w którym autor w sposób wcale 
niewybredny przedstawił ciemnotę 

_ ludu i demagogję oraz głupotę (tak 

  

chce autor sztuki) posłów, obroń- 
ców tego ludu: Jaworka i d raBie- 
dronia. 

Po mowach poselskich i okla- 
skach tłumu, aprobującego wza- 
jem wykluczające się i różne ten- 
dencją przemówienia wiecowników, 
po jakimś zawrotnym tańcu bez- 
sensu, po kompletnej kompromi- 
tacji (w sztuce) posłów (których 
niski poziom umysłowy w sposób 
aż nazbyt jaskrawy i tendencyjny 
podkreślili wykonawcy) jeden od- 
łam przykro wiecujących intonuje 
pieśń rewolucyjną, drugi — Rotę 
Konopnickiej. Ten drugi usiłuje 
zagłuszyć pierwszy, co mu się uda- 
je. Publiczność wstaje, oklaski. 

W końcu tego aktu, kiedy po- 
wstała publiczność — powstałem i 
ja. Pomysłowa jednak dyrekcja te- 
atru nie kończy wraz z zasłonię- 
ciem kurtyny sceny trzeciej — kur- 
tyna idzie ponownie w górę i za- 
miast ukłonów wykonawców za o- 
klaski publiczności, otrzymujemy 
nową zwrotkę Roty. 

I tu się zaczyna moja rzekoma 
wina. Nie wstałem odrazu, uważa- 
jąc, że pieśń, choćby pieśń niewoli 
pospolitować nie wolno, nie przy- 
mierzając jak arję operowo-operet- 
kową. Pieśni takiej na bis się nie 
śpiewa, zwłaszcza po karykatural- 
nej grotesce, czy farsowem wode- 
wilu, kiedy przed chwilą na scenie 
jakaś babulka wiejska wierzgała 
gołemi łydkami. 
ko Następnie: nie wstałem, po na- 

„ myśle, dla względów zasadniczych. 
1 wówczas to, kiedy ociągałem 

Się wraz z paru innemi osobami 
z powtórnem wstaniem, padło na 

widowni wezwanie: „Proszę wstaćl 
Do bolszewjil“ 

Dotąd była sprawa pro domo 
mea. Ale ma ona stokroć ważniej- 
sze oblicze ogólne, społeczne. 
£j Przedewszystkiem — @а 
względów zasadniczych. 

W państwie niepodległem obo- 
wiązuje jeden Hymn państwowy. 
Doniosłość jego, waga, znaczenie, 
polega na tem, że na dźwięk tego 
hymnu, Hymnu Narodowego i 
Państwowego, powstaje się z miejsc, 
uchyla się czapki, ze skupieniem 
wysłuchuje się jego melodji. Obok 
tego Hymnu niema i nie może 
być miejsca dla innego, równorzęd- 
nego. On jest jeden i jedyny. To 
jedna strona sprawy. 

A teraz druga: rozeszło się o 
pieśń niewoli, pieśń, która z od- 
zyskaniem wolności narodu, nie- 
podległego państwa straciła całe 
swoje dawne znaczenie: dumnego 
poczucia niewolnika wobec okrop- 
nej rzeczywistości, upokarzającego 
aktu ślubowania, że Niemiec nie 
będzie pluł nam w twarz... 

A Rosjanin, a Włoch, a Anglik? 
Oni czy mogą?... zapyta kto, nieo- 
beznany z historją powstania tej 
pieśni w odpowiedzi na katusze 
we Wrześni. Dlaczego wyłącznie— 
Niemiec? „Pod względem idieowym— 
pisze Boy—wydawał mi się (już w 
roku 1918) ten program, że nam 
Niemiec nie będzie pluł w twarz, 
stanowczo zbyt „minimalny*; jako 
wrażenie zaś—mówi Boy dalej— 
nigdy nie mogłem słuchać tego 
ustępu pieśni bez najmniejszej 
przykrości i niesmaku”. | nawią- 
zując do użycia z zachwytem tej 

paru 

  

Sekretarz M, Grigorjew 

    

  

Małaczewskiego w 
noweli „Koń na wzgórzu* dowodzi 
pieśni przez 

Boy na przykładzie „do jakiego 
stopnia słowa, które stały się nie- 
jako rytualne, mogą zatracić swoje 
istotne i pierwotne znaczenie na- 
wet dla wrażliwego literackiego u- 
cha*. Prawdopodobne jest, mówi 
Boy, że „tomik utalentowanego pi- 
sarza będzie przełożony na jaki 
obcy język. Co pomyśli np. Fran- 
cuz o tej „fanfarze, której niema 
Marsylianka, o tym triumfie, groź- 
bie niezłomnej*—które w rezulta- 
cie, zamykają się w tej, jakże 
skromnej i upakarzającej negatyw- 
nej zapowiedzi, że nam ktoś nie 
będzie pluł w twarz! W istocie— 
ciągnie dalej wymownie Boy—ta- 
kich „fanfar" niema  Marsyljanka; 
Francuzowi nie przeszłyby one przez 
gardło!* Na zakończenie twierdzi, 
„że dzisiaj nie moglibyśmy godniej 
obejść moment odzyskania ziemi 
šląskiejį, niż wymazując raz na 
zawsze owo „plucie w twarz" z 
naszego śpiewnika narodowego *. 

A nie chodzi tu mnie osobiš- 
cie wyłącznie o te słowa. Chodzi 
o treść, o nastrój, a któż zaprze- 
czy, że całej pieśni owe straszne 
słowa o pluciu w twarz nadają 
główną dominantę i odzywają się 
w duszy pomimo usuwania ich 
czasem w tekście. Tym argumen- 
tem w ewentualnej dyskusji ze 
mną proszę nie operować. 

Dalej: pieśń Konopnickiej mó- 
wi, że „nie damy ziemi skąd nasz 
ród”. Na Boga! Ileż ziemi, „skąd 
nasz ród*, pomimo  tylokrotnych 
zaklęć, oddaliśmy i oddaliśmy bez- 
powrotnie. Przecież tuż za Wilnem 

Dnia 7 b. m. została przyjęta 
przez p. ministra spraw wewnętrz- 
nych  Składkowskiego  delegacja 
związku inwalidów wojennych Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Delegacja złożyła memorjał w 
Sprawie wykonywania ustawy in- 
walidzkiej w przedmiocie zatrudnia- 
nia bezrobotnych inwalidów. Pos. 
dr. Polakiewicz imieniem delegacji 
złożył podziękowanie ministrowi 
Składkowskiemu za _ przychylne 
traktowanie spraw inwalidzkich i 
zwrócił uwagę że z nadchodzącą 
zimą ios bezrobotnych inwalidów 
staje się coraz cięższy i dlatego 
inwalidzi apelują do p. ministra, 
ażeby jako czynnik nadzorczy nad 
instytucjami samorządowemi zmu- 
sił je do wykonywania istniejących 
ustaw, t. zn. zatrudniania inwali- 
dów w stosunku 1—na 50 pracow- 
ników. 

W szczególności delegacja pod- 
niosła niechętne odnoszenie się do 
sprawy inwalidzkiej instytucyj ta- 
kich jak «gazownia i półurzędowa 
„Past“, co oczywiście źle oddziały- 
wa na prywatne przedsiębiorstwa. 
P. Minister w odpowiedzi zazna- 
czył, że rząd obecny nadal uzasad- 
nione postulaty inwalidów uwzględ- 
niać będzie, korzystając w pełni ze 
współpracy ofiarowanej przez związ- 
ki inwalidów i posła Polakiewicza. 
Sprawą nie wykonywania obowią- 
zujących ustaw przez instytucje 
samorządowe p. minister przyrzekł 
zająć się w granicach swoich kom- 
petencyj. 

Co do przedłużenia terminów 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w sprawie rewizji kon- 
cesyj po półtora roku minister wy- 
jaśnił, że tendencją rządu było do- 
pomożenie inwalidom, jednak bez 
wstrząsów gospodarczych i bez 
dotkliwego uszczerbku dla dotych- 
czasowych koncesjonarjuszów. 

  

Z całej Polski. 
Sprostowanie rewelacyj 

»Rzeczpospolitej“. 
WARSZAWA, 7.XII. (Pat). W 

N-rze 324 czasopisma „Rzeczpos- 
polita* z dn. 27-go listopada r. b. 
na stronicy 1-ej ukazał się arty- 
kuł pod tyt. „Niesłychana burda 
na procesie komunistów. Bunt 151 
oskarżonych*, którego usięp ©- 
statni brzmi następująco: „Rozpra- 
wy jednak zostały zawieszone, a 
przewodniczący zniósł się telefo- 
nicznie z władzami centralnemi i 
dopiero po otrzymaniu zarządze- 
nia władz centralnych rozprawę 
wznowił". Prostując powyższe in- 
formacje Mjnisterswo Sprawiedli- 
wości stwierdza, że wiadomość o 
tem, jakoby przewodniczący sądu 
zniósł się telefonicznie z władzami 
centralnemi i dopiero po otrzyma- 
niu zarządzeń władz centralnych 
rozprawę wznowił najzupełniej nie 
odpowiada rzeczywistości. Dnia 25 
listopada w południe skutkiem tu- 
multu wywołanego przez jednego 
z oskarżonych zarządzona zostałą 
przerwa do nastepnego dnia zgod- 
nie z przepisami postępowania kar- 
nego i na mocy. decyzji sądu о- 
becnie posiedzenia sądowe odby- 
wają się normalnie. 

kończą się granice Rzeczypospoli- 
tej] Czyżęto samo nie Świadczy, 
że pieśń już jest bez treści, że 
przeczy Ona rzeczywistości? Pa- 
trzmy prawdzie w oczy bez lęku... 

Nie ja pierwszy przemawiam za 
poniechaniem jej używania. Spra- 
wa ta już ma całą historję pro- 
testów za sobą. Dzisiaj dostała się 
i na nasz tu—jakby rzekł Czesław 
Jankowski—partykularz wileński. 

Nie chciałbym być źle zrozu- 
miany: twierdzę, że merytorycznie 
(ze względu na treść) pieśń jest 
przykra dla uczuć narodowych; 
twierdzę dalej, że każda pieśń na- 
rodowa, a zwłaszcza pieśń niewoli, 
powinna ustąpić Hymnowi Pań- 
stwowemu, będącemu jednocześnie 
Hymnem Narodu. 

(Inna sprawa—i to założeniu 
memu nie przeczy, że nasz Hymn 
pochodzi również z czasów niewo- 
li). Wreszcie dodaję, że do pieśni 
Konopnickiej odnoszę się z całym 
szacunkiem i oddaję tej pieśni na- 
leżną cześć za jej historyczne już 
dzisiaj znaczenie. To zastrzeżenie 
arcyważne. Bo nikt chyba nie po- 
dejmie się dowieść, że Rota jest 
odpowiednia i w miejscu w ko- 
medjowo-farsowej scence, po któ- 
rej migają gołe łydki... 

Reasumuję: „protest* mój do- 
tyczy: po pierwsze—używania pieś- 
ni Konopnickiej w niewłaściwych 
okolicznościach. Powtóre — powta- 
rzania jej w teatrze na bis. Potrze- 
cie—i to najważnejsze — równania 
jej z Hymnem państwowym. 

Kto się nie pisze na takie sta- 
nowisko? 
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Z ZAGRANICY. 
Kawalerowie, strzeżcie się! 
RZYM. (Pat.) Na wczorajszem 

posiedzeniu Rady Ministrów Musso- 
lini przedstawił projekt dekretu, 
który nakłada specjalny podatek 

"na mężczyzn nie żonatych między 
25—a 65 rokiem życia. 

Wpływy z tego podatku przez- 
naczone będą całkowicie na stwo- 
rzoną rok temu rządową insty- 
tucję opieki nad matkami i dziećmi. 

—— 

Mizyla 0 p. Teiko - Kiya, 
Korzystając z pobytu egzotycz- 

nego gościa, pośpieszyłem do uro- 
czej (doprawdy!) Japonki, by choć 
dorywczo wymienić słów kilka z 
p. Teiko-Kiwa. Śpiewaczka przy- 
jęła mnie w swym apartamėncie 
Hotelu George'a w efektownym i 
malowniczym narodowym stroju 
rodzinnego kraju, który dziwnie od- 
bijał od szablonowego umeblowa- 
nia hotelowego. Dziwnie dał się 
odczuć brak otoczenia jakie mamy: 
obrazów, brak poduszek i kwia- 
tów, białych wonnych chryzantem. 
Trudno—musimy się pogodzić z 
warunkami—że jesteśmy w Wilnie. 

P. Teiko-Kiwa włada płynnie 
językiem francuskim i niemieckim, 
konwersacja nie przedstawia żad- 
nych trudności. Śpiewaczka roz- 
mawia z ożywieniem i z niescho- 
dzącym z ust uśmiechem, tak mile 
odróżniającym Japończyków od 0- 
bywateli starego kontynentu. 

Rozmowa wchodzi odrazu na 
żywotne i aktualne tematy. Wra- 
żenia jakie odniosła śpiewaczka w 
Polsce są bardzo dodatnie, Śpiewała 
już w Warszawie, Łodzi, Lwowie i 
Poznaniu. Zachwyca się ogromną 
muzykalnością Lwowa, ktory zupeł- 
nie nie ustępuje zachodnim miastom 
Europy. A zna ich mnóstwo. Hisz- 

pania. Włochy, Niemcy, Szwajca- 
rja, Francja, Anglja — wszystkie 
kraje gościły p. Teiko-Kiwę—śŚpie- 
wała również w szeregu miast po- 
łudniowej Ameryki. Świat muzycz- 
ny europejski zna doskonale, kul- 
turę europejską ogromnie wysoko 
ceni chociaż odnośnie własnego 
kraju uważa, że przyjmowanie bez 
zastrzeżeń wszystkich zwyczajów 
Europy, trochę ją razi. 

Rozmowa schodzi na temat Ma- 
dame Butterfly Pucciniego. Rzuca 
p. Teiko-Kiwa szereg ciekawych 
uwag tyczących odtwarzania głów- 
nej bohaterki. Zwraca uwagę na 
ogromną nieścisłość w drobiaz- 
gach o ile rolę wykonują Europej- 
ki, nie uwaźa wszakże tego za ja- 
kiś shocking—gdyż stwierdza, że 
mimo całego wysiłku Pucciniego 
odtworzenia Japonji— przecież ope- 
ra rozwija się na podłożu czysło 
włoskiego punktu widzenia. Melody- 
ka za małymi wyjątkami nie zdra- 
dza cech japońskich, jedynie jeden 
motyw II aktu jest wziętym z - 
dowej pieśni japońskiej. 

Nie sposób było pytać o wszyst- 
kie szczegóły; całoroczna podróż i 
ciągłe występy w ostatnich dniach 
(onegdaj artystka Śpiewała na kon- 
cercie w Filharmonji) przemęczyły 
cośkolwiek artystkę. 

Pożegnaliśmy przemiłego goś- 
cia—całując obyczajem polskim w 
rękę—co w Japonii jest naturalnie 
niemożliwem. Ukłon bez podania 
rąk—oto całe przywitanie i pożeg- 
nanie. = 

* 

Żałuję bardzo, że nie mam 
przyjemności znać owego pana, 
który zawołał: „Proszę wstać! do 
bolszewji!“ Chętniebym pomówił 
z nim na ten temat obszerniej, no 
i... bez krzyku, jak to każą dobre 
obyczaje... 

* 

Duże zamieszanie do całej spra- 
wy wniósł rozumowany program 
teatralny. Zaznaczono w niem nie- 
wiedzieć poco, w sposób zgoła 
nieprzemyślany, że w końcu aktu 
trzeciego publiczność powstaje dla 
wysłuchania pieśni (jak naprzykład 
w Warszawie). 

, Tego rodzaju instruowanie pu- 
bliczności jest przenoszeniem ze 
Sceny na widownię dziejącej się w 
komedji bezmyślności. 

Wiktor Piotrowicz. 

Oświadczenie. 
Nie będąc na premjerze, z po- 

wodu niedyspozycji, dowiedziałem 
się o incyndencie, jaki zaszedł w 
teatrze dopiero nazajutrz. Oświad- 
czam więc, iż całkowicie solidary- 
zuję się ze stanowiskiem kolegi 
Wiktora Piotrowicza, oraz z moty- 
wami, które sktanialy go do od- | 
różniania „Roty*, jako pieśni nie- 
woli i 
Hymnu Państwowego. Pomimo to 
jednak nie uważam, iż „Rota* od- 
powiednia jest na „numer bisowy““ 
na scenie komedjowej. 

Tadeusz Eopalewski, 

upokorzenia narodu od“ 
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Ruch zawodowy. 
Wiec Kolejarzy. 

W sobotę 4.XII r. b. w Lokalu 
Związku Urzędników Kolejowych 
odbyło się posiedzenie przedstawi- 
cieli Związków, wchodzących w 
skład Bloku Związków Komunika- 
cyjnych, a mianowicie: Związ. Zaw. 
Kolejarzy, Zw. Urzędników Kolej., 
Zawod. Zw. Maszynistów i Związ. 
Pracowników Pocztowych. ъ 

W celu poparcia akcji Centrali 
loku postanowiono w  najbliż- 

szym czasie zwołać wiec Kolejarzy 
i Pocztowców, na którym będą wy- 
sunięte żądania w sprawie popra- 
wy bytu pracowników Peństwo- 
wych, oraz omówiona strona tech- 
niczna zwołania wiecu. że 

—KI. 

Nowy zarząd polskiego związku 
zawod. pracowników handlowych, 
przemysłowych i biurowych w 

Wilnie. 

Polski związek zawodowy pra- 
cowników przemysłowych, handlo- 
wych i biurowych na zebraniu 
swem w dniu 4-go grudnia powo- 
łał nowy zarząd w skład, którego 
weszli: p. Bałajewicz Antoni, jako 
prezes, p. Stanisław Kiewlicz jako 
vice-prezes p. Gudowicz Wacław, 
jako skarbnik i p. Nowicki Alek- 
sander, jako sekretarz. 

Pozatem do zarządu weszło 3 
członków w osobach pp. Karczew- 
skiej, Wojciechowicza Kazimierza i 
Zawadzkiego, ci dwaj ostatni wy- 
delegowani zostali z ramienia Związ- 
ku do komisji świadczeń przy Ma- 
gistracie. (S). 

  

  

"Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
7 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8983/4 8,98 = 
Funty szterl. — — 43,62 

Czeki i wpłaty 
Londyn 43,72 43,674/2 43,71 
Ruble złote 4,77 46 — 

Gospodarcza. 

KRONIKA KRAJOWA. 
Sytuacja finansowa. 

Sytuacja finansowa skarbu pań- 
stwa polskiego uległa w ciągu li- 
stopada dalszej znacznej poprawie. 
Skarb na rachunkach żyrowych w 
Banku Polskim i P. K. O. posia- 
dał w końcu listopada kwotę 56 
miljonów złotych jako rezerwę 
kasową. 

Pozatem z wolnej gotowizny 
przelana została suma 25 miljonów 
złotych na zmniejszenie się długu 
Skarbu w Banku Polskim. Dług 
ten poprzednio wynosił stale 50 
miljonów złotych, obecnie zaś wy- 
nosi 25 milj. złotych. (Pat). 

Kino „Polonja“ 
‚ ul. Ad. Mickiewicza 22. 

Spieszcie ujrzeć. Ostatnie 2 dni! 

Dziś! |ajwiększy szlagier obecnego sezonu! | 
Monumentałne 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 gl: wirtuoz ekranu, fe- 
nomenalny tragik, jedyny aktor, 
który potrafi wycisnąć łzy wzru- 
szenia, porwać, olśnić, oczarować 

Iwan Mozżuchin. 
Godną partnerką wielkiego mistrza 
ekranu jest ulubienica Publiczności, 
prześliczna NATALJA KOWANKO. 

| W roli oesarza Aleksandra II — GAJDARÓW. 
j Początek seans. o g. 4, ostatn.—10.15. | 
| Dla całości wrażenia, uprasza się Sz. 
Publiczność o przybycie na 15 minut 

przed początkiem seansów. 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

      
   
    

   

Listy zastawne Wil. 
B. Ziem.'za 100zł. — — 8534 

Akcje Banku Pol- 
skiego 100 zł. = 19,05—79,00 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 7-go grudnia 

w hurcie. 
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PORE) w w 

w Wilnie | Wołkowysku |  Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 41 
Owies 33—34 © ® 
Jęczmień browarowy 33—34 

2 na kaszę nie notow. 
Pszenica 50—51 е = 
Mąka Ospa am. 1 kg:| nie notow. 
Len 16 klg. słoma lniana я 

: Len oczyszczony < “ 
Oleje: Iniany za 1 kg. 4 

Pokost „ » 
Makuchy Iniane $ z B 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 65—1.05 o © 
“ žytnia 50 proc. 55—60 
» _ Tazowa = 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.70 * © 
cielęcina 2.00 
baranina 1.80 
wieprzowina 2.60 R z 
ęsi nie notow. 
aczki » 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 3.80—4.20 е = 
smalec- wieprzowy 3.80—4.20 

Nabiat: masto niesolone 8.00—9.00 
„ solone 6.00—7.00 o 

śmietana 1.60—2.30 © 
twaróg nie notow. 
jaja za 10 sztuk 2.20—2.60 K 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60— 1.00 е 
gruszki nie notow. 
śliwki s z 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 10—14,00 z 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza , 4.00—6.00 

Drzewo sążeń: Sosna 120 zł. 
brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . 
Owies . 
Jęczmień browar. 

„ 36,50 
‚ › . „ 33,50 

35—35,50 
Jęczmień na kaszę 33—34 
PSZENICA. +6 . | 

  

1 dir na Pokulante. 
Otwarcie teatru špiewnego. 

„Halka“ opera w 2-ch aktach St. 
Moniuszki. 

Dzień przedwczorajszy, dzień 
otwarcia teatru Śpiewnego na Po- 
„hulance, był pewnego rodzaju nie- 

—/powszedniem zdarzeniem na grun- 
cie wileńskim, pesymistycznym i 
nieufnym i specyficznie mało umu- 
zykalnionym. Jeśli się znajdą tacy, 
(a z pewnością się znajdą), którzy 
rozpoczną „popieranie opery* od 
jej krytyki in minus, od próby u- 
trącenia jej w samym zalążku, jeśli 
nie powstrzyma ich od tego żadna 

„ siła—to rzeczywiście nałeżałoby się 
spytać czy wogóle warto cośkol- 
wiek uczynić dla Wilna, czy też 
zastosować raczej zasadę „Laisser 
faire laisser passer“— i spocząć na 
laurach. 

„Nie należy tych słów źle rozu- 
mieć. Musimy sobie jasno powie- 
dzieć, że na operę normalnie zmon- 
towaną, O przeciętnym typie, nas 
nie stać. Czy to jest dobrem czy 
złem— nie chcę tu rozstrzygać; w 
każdym razie dziś korzystnych mo- 
mentów w tym stanie rzeczy mu- 

„Simy zauważyć. Mamy bowiem ze- 
„„kspół wprawdzie na pół amatorski, 

z nielicznymi zawodowymi siłami 
na czele — większość z których 
stanowią uczniowie szkoły śpiewu 

  

48—49 

prof. Ludwiga, jednakowoż śmiem 
wątpić czy z tymi siłami nie moż- 
naby osięgnąć rezultatów wyższych 
od przeciętnego operowego teatru. 
W naszym teatrze wchodzą na sce- 
nę ludzie młodzi, niezrutynizowani, 
bez nałogów i szablonów nabytych 
przez długoletnie granie w „sztam- 
pie" operowych przeciętności. Da- 
lej — posiadamy zespół, z którym 
można przygotować szereg wido- 
"wisk —i po obsadzeniu naczelnych 
partji gośćmi pozawileńskimi—mieć 
doskonale prosperującą operę. Po- 
nadto zespół ma możność objazdu 
kresów — jak zresztą już to miało 
miejsce—przyczem zespół śpiewny 
w czasie między 9 a 20 listopada 
objechał wszystkie znaczniejsze 
miasta województw wileńskiego, 
białostockiego, nowogródzkiego о- 
raz poleskiego. 

To są walory, których pominąć 
w ogólnej kalkulacji kulturalnej nie 
można. W każdym bądź razie skon- 
statowanie tego faktu, że posiada- 
my operę (choćby na wpół-amator- 
ską), powstałą drogą jakby natural- 
nej konieczności, wyrosłą na swoi- 
stym gruncie bez pomocy finanso- 
wej z zewnątrz — jest rzeczą nad- 
zwyczajnie doniosłą. Wilno winno 
potrafić to przynajmniej ocenić— 
jeśli już nie będzie chciało popie- 
rać imprezy. 

Na inaugurację sezonu wybrano 
Halkę Moniuszki, dzieło w Wilnie 
zbyt już często grane. lnowacją jest 

    

       
      

  

       
    
        

  

      

        
    
    
       

Wieści i obrazki z kraju. 
Grodno, 

Nowy starosta. 

P. inž. - Henryk / Bieńkiewicz, 
mianowany na miejsce ustępujące- 
go p. Kazimierza Rogalewicza, ob- 
jął urzędowanie. P. Rogalewicz o- 
trzymał nominację na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Samorządo- 
wego w Województwie Bialostoc- 
kiem oraz urlop. Słyszeliśmy wer- 
sje, że p. Rogalewicz ma zamiar 
zgłosić dymisję i przejść do pale- 
stry w jednym z poważniejszych 
ośrodków sądowych. 

Korzystając z okazji, podajemy 
kilka dat biografji starosty Bień* 
kiewicza: Urodził się w r. 1882 w 
Władysławowie ziemi Suwalskiej. 
Ukończył gimnazjum filologiczne w 
Suwałkach, a politechnikę z dy plo- 
mem inżyniera-technologa w Char- 
kowie. W r. 1921 objął starostwo 
w Sejnach. Nastepnie został prze- 
niesiony na stanowisko starosty do 
Kolna, a obecnie do Grodna. 

Zastępca starosty w Grodnie p. 
Tchórzewski został przeniesiony 
na analogiczne stanowisko do Au- 
gustowa. Miejsce p. Tchórzewskie- 
go w Grodnie zajął p. Wolski, 
który poprzednio był wyższym u* 
rzędnikiem w Komisarjacie Rządu 
w Warszawie. 

Referent agministracyjno-karny 
w starostwie Grodzieńskiem p. R. 
Zarzycki został zwolniony. Mówią 
tu, źe p. Zarzycki obejmie stano- 
wisko zastępcy starosty w Ostro- 
wie-Mazowieckim. (z). 

Muzeum/Państwowe. 

Dowiadujemy się, że ciężar u- 
trzymania muzeum państwowego w 
Grodnie ma przejąć na siebie 
Związek Komunalny Województ- 
wa Białostockiego. Związek ten 
ma niebawem powstać. Na plenar* 
nem posiedzeniu odbytem dnia 30 
listopada r. b. Sejmik Powiatu 
Grodzieńskiego zgłosił swój akces 
do wspomnianego Związku. (z). 

Z Urzędu Pocztowego. 

Naczelnik Urzędu Pocztowo-Te- 
legraficznego w Grodnie p. Piekar- 
ski został zawieszony w czynnoś- 
ciach. Powód zawieszenia narazie 
pozostaje w tajemnicy. Obowiązki 
naczelnika pełni jego zastępca p. 
Adamowicz. (z). 

Bezrobocie. 

Państwowy Urząd Pośredntctwa 
Pracy w Grodnie zarejestrował na 
terenie miasta Grodna 1422 bezro- 
botnych. Zapomogi pobierają — z 
akcji pomocy doraźnej — 132 o- 
soby, z akcji pomocy ustawowej 
— 53, z akcji Państwowej Fabryki 
Wyrobów Tytoniowych w Grodnie 
— 3 w zm umysłowych 
— 3. (2). 

Z Magistratu. 

Magistrat miasta Grodna posta* 
nowił wypłacić pracownikom miej- 
skim jednorazową zapomogę dro- 
żyznianą w rozmiarach poborów 
jednomięsięcznych. Jak słychać, ze 
strony Województwa i Ministerst- 
wa Spraw Wewnętrznych sprzeci- 
wu nie będzie. Przypuszczalnie wy- 
płata zapomogi nastąpi jeszcze 
przed świętami, (z). 

Białystok. 

Dy misja. 
Naczelnik Wydziału Samorządo- 

wego w Województwie Białostoc- 
kiem p. Salinger otrzymał dymi- 

    

wystawienie opery w pierwotnej 
koncepcji dwuaktowej, t. į. t. zw. 
Halki Wileńskiej — wykonanej wo- 
góle po raz pierwszy estradowo w 
Wilnie w domu Muellerów w dniu 
1.1 1848 r. 

Z łam „Kurjera Wileńskiego" 
propagowałem tę właśnie myśl, by 
w Wilnie wprowadzić do repertua- 
ru Halkę dwuaktową, nigdzie zre- 
sztą w tej pierwszej formie niegra- 
na. Tracimy wprawdzie niewątpli- 
wej wartości perły Moniuszkow- 
skiego natchnienia, jak „Gdyby 
rannym słonkiem* i „Szurnią jodły 
na gór szczycie", ale zyskujemy 
nadzwyczajnie realistyczny dramat, 
zwięzły, logiczny, działający na wi- 
dza bezpośredniością wyrazu. Otrzy- 
mujemy niejako ekstrakt dramaty- 
cznošci czteroaktowej opery, na 
dzisiejsze czasy może już nieco 
przydługiej. Halka dwuaktowa spe- 
cjalnie nadaje się do inscenizacji 
według pojęć dzisiejszych. Indywi- 
dualny dramat Halki możnaby u- 
kryć więcej w cieniń, upersonifiko- 
wać i następnie zlać z dolą ówcze- 
snego ludu wiejskiego, który moż- 
na wysunąć doskonale jako kontr- 
siłę warstwy szlacheckiej. Tenden- 
cje Wolskiego były tego rodzaju, 
że podobna interpretacja nie wy- 
daje mi się nietylko wcale niesłu- 
szną, lecz co więcej wprost trafną. 

Zdziwiło mnie też niedopatrze- 
nie reżysera, który nie zmienił oe 
statnich słów chóru w pierwszej 

sję. Ustąpienie p. Salingera wiążą 
tu z kompromitującą aferą na te- 
renie samorządu powiatowego w 
Sokółce. (z). 

Sokółka. 

Przyczyny rozwiązania Sejmiku. 

Dowiadujemy się, że przyczyną 
rozwiązania Sejmiku i Wydziału 
Powiatowego w Sokółce były licz- 
ne nadużycia w urzędach gmin- 
nych; Dąbrowa, Czarna-Wieś, Sid- 
ra, Nowy-Dwór, Sokolany i Odelsk. 
Samorząd powiatowy nie kontrolo- 
wał należycie czynności urzędów 
gminnych. W biurze Wydziału Po- 
wiatowego również prowadzono 
rachunkowość w sposób nie odpo- 
wiadający wymaganiom najprymi- 
tywniejszej buchalterji. W zakresie 
gospodarki budżetowej  Wydzial 
Powiatowy wykazał zupełną indo- 
lencję. Zaległości podatkowe nie- 
ściągnięte przekraczają 400,000 zło- 
tych a dochodzą prawie do pół 
miljona złotych. Dowiadujemy się 
rówrież, że b. sekretarz Wydziału 
Powiatowego Lucjusz Niedźwiecki 
został skazany na dwa tygodnie 
bezwzględnego aresztu. Sąd Okrę- 
gowy jako instancja apelacyjna wy- 
rok zatwierdził, a Sąd Apelacyjny 
prośbę kasacyjną oskarżonego od- 
dalił. (z), 

Oszmiana. 

Kursy Rolnicze w Konwaliszkach. 

Od dnia 28 do 30-go listopada 
r. b. odbył się kurs rolniczy w 
Konwaliszkach gm.. Dziewieniskiej. 
Na kursach jako prelegenci brali 
udział z ramienia Wydziału Powia- 
towego referent Rolny Sejmiku p. 
St. Kowalski, z ramienia Zw. Kół. 
i Org. Rolniczych pp. St. Osie- 
cimski, Krywko i J. Jackowski. 

Frekwencja na kursie 60 osób, 
zainteresowanie bardzo duże. 

Asumpt do zorganizowania kur- 
sów, to przygotowanie miejsco- 
wych rolników do założeaia mle- 
czarni spółdzielczej i Spółki Meljo- 
racyjnej w Konwaliszkach, gdzie są 
odpowiednie warunki dla rozwoju 
tego rodzaju organizacyj. 

Kursy Rolnicze w Borunach. 

Od dnia 21-go do 25-go listo- 
pada r. b. odbył się kurs rolniczy 
przy tym samym udziale prelegen- 
tów, co w Konwaliszkach i w tym 
że celu. Przeciętnie frekwencja 50 
słuchaczy. 

Jednocześnie należy podkreślić 
duże. uspołecznienie miejscowego 
Dyrektora Państwowego Semina- 
rjum Nauczycielskiego p. Luro, 
który użyczył do celów kursu wy- 
godnej sali oraz zaprosił prelegen* 
tów w dniu 25-go listopada r. b. 
dla przeprowadzenia pogadanek 
rolniczych z uczniami seminarjum. 

Odczyty w Żupranach. 

Dnia 31-go listopada r: b. z 
inicjatywy miejscowego Księdza 
Dziekana został zaproszony refe- 
rent rolny Sejmiku Oszmiańskiego 
p. St. Kowalski do urządzenia od- 
czytów na temat: 1) Potrzeba Ko- 
masacji, 2) Meljoracje Rolne; te- 
maty powyższe żywo zainteresowa- 
ły słuchaczy, których zgromadziło 
się z górą 40 i po skończonych 
odczytach zawiązała się długa dy- 
skusja, gdzie p. St. Kowalski udzie- 
dzielał porad w zakresie poruszo- 
nych tematów. 

SAS TEST EEST «г LAMA TN DK NEI Ak RCA 

Czas oplacič prenumeratę 

części aktu Il. Śpiewanie „Oj tak 
to tak z dziewczętami” jest non- 
sensem, wprowadzonym umyślnie 
przez cenzurę rosyjską w miejsce 
słów „Oj tak, takto z panami*, co 
naturalnie jest zupełnie zrozumia- 
łem dla każdego. 

Te słowa wyrażają już pewną 
opinję ludu o przeciwniku—szlach- 
cie. Jeśli nie dochodzi do zabójstwa 
Janusza przez Halkę, to jedynie 
dzięki głębokiej religijności Halki, 
powstrzymanej w morderczym za- 
pędzie przez śpiew dolatujący z 
kościołka, w którym Ślub bierze 
Janusz. Ostatecznie Halka woli 
zginąć, woli wyrzec się własnego 
szczęścia, aniżeli dopuścić się hań- 
biącego czynu. Poświęca się dla 
tej drugiej „pani ze dworu", żony 
Janusza. W tej konstrukcji psychi- 
ki Halki, widoczną jest tendencja 
odmalowania szlachetności człowie- 
ka z ludu w przeciwieństwie do Ja- 
nusza—szłachcica. Dalej idzie jesz- 
cze Wolski. Wyczuwa się jasno, że 
tu chodzi o przeciwstawienie ludu 
szlachcie—echa ruchu wolnošcio- 
wego Europy, znajdującej się już 
w przededniu zniesienia pańszczyz- 
ny i zrównania chłopa z panem. 
Wydobycie tych momentów na 
plan pierwszy, próba rozwiązania 
ustosunkowania wzajemnego dwu 
sił jakimi są lud i szlachta, sło- 
wem wysunięcie dramatu zbioro- 
wości na plan pierwszy z odsunię- 
ciem przewagi indywidualistycznych 

mł 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Odprawa komendantów okręgo- 
wych. 

W dniu 5 i 6 b. m. odbyła się 
w Warszawie przy licznym udziale 
delegatów z prowincji, odprawa 
komendantów okręgów Związku 
Strzeleckiego, względnie samodzie|!- 
nych obwodów. Obrady pod prze- 
wodnictwem komendanta głównego 
mjr. Kierzkowskiego obejmowały 
cały szereg zagadnień z dziedziny 
programowej, oraz program pracy 
Związku Strzeleckiego na rok 1927. 

Kurs bibljotekarski. 

Komenda Główna Związku Strze- 
leckiego, chcąc wyszkolić jaknaj- 
więcej instruktorów oświatowych i 
samodzielnych sił, pracujących na 
niwie kulturalno oświatowćj, posta- 
nowiła zorganizować specjalny kurs 
bibijotekarski. Kurs ten ma się za- 
cząć dnia 17.XH r. b. i trwać 6 
dni. Absolwenci tego kursu objęliby 
następnie kierownictwo nad miej- 
za lokalnemi  bibljotekami 
strzeleckiemi. Wobec ważności spra- 
wy Komenda Główna wezwała 
wszystkie okręgi i samodzielne oh- 
wody, by na kurs ten delegowały 
przynajmniej jednego strzelca. 

Koszt utrzymania i przejazdu 
ponosi Komenda Główna. 

z 

Z sądów. 
Wileński Okręgowy Komitet 

Partji Komunistycznej. 

Onegdaj w Sądzie Okręgowym 
w Wilnie rozpoczął się proces 
„miejskiego komitetu komunistycz- 
nego w Wilnie *. : 

Sprawa ta była bardzo głośną 
ub. roku podczas aresztowania w 
Wilnie około 100 komunistów. Li- 
kwidacja Okręgowego Komitetu na- 
stąpiła zupełnie przypadkowo. U 
krawca Ber-Kejba Maskina areszto- 
wano niejakiego  Podraza, przy 
którym znaleziono paczkę bibuły 
komunistycznej. Przy bliższym zba- 
daniu aresztowanego okazało się, 
iż był on w swoim czasie skazany 
na kilkoletnie więzienie w Sądzie 
Okręgowym w Sosnowcu i udało 
mu się zbiec z saji sądowej. Wzię- 
ty w ogień krzyżowych pytań Pod- 
raz „wsypał* cały okręgowy komi- 
tet i związek młodzieży komuni- 
stycznej. Wówczas to przetranspor- 
towano z Wilna do Landwarowa 
około 100 aresztowanych komuni- 
stów dla odseparowania ich od 
pozostających jeszcze na wolności, 
a posądzonych o robotę komuni- 
styczną, 

Wczoraj na ławie oskarżonych 
zasiadł cały Okręgowy Komitet 
Komunistyczny in corpore prócz 
2'ch, którym udało się zbiec do 
Rosji. 

Do sprawy powołano kilkudzie- 
sięciu świadków ze strony oskarże- 
nia. Nie stawił się główny Świadek 
Isajew, który był vice - prezesem 
Komitetu, a zarazem pracował w 
policji politycznej, Wezwanie Isaje- 
wowi nie zostało doręczone z po- 
wodu nie odnalezienia go. Tym- 
czasem Isajewa widziano wczóraj 
w Wilnie, jak kręcił się około u- 
rzędu wojewódzkiego. 

Rozprawa odbywała się przy 
drzwiach zamkniętych. Proces prze- 
ciąga się i skończył się dopiero w 
dniu wczorajszym. 

W rezultacie zapada wyrok, na 
mocy którego zostają skazani: 

Leonidas Kliszko na 8 lat cięż- 
kiego więzienia z pozbawieniem 
praw stanu, Mojżesz Lewin na 6 
lat ciężkiego więzienia, Fajga Rys- 

postaci Janusza i Halki, wydaje mi 
się problemem godnym należytego 
rozwiązania zgodnie z duchem 
współczesności. Muzyka Halki jest 
tak cudowną, że wydaje mi się zu- 
pełnie wprost koniecznem zmody- 
fikowanie dotychczasowego ujęcia 
problemu rozwiązania scenicznego-- 
by dać możność wchłaniania w 
siebie genialnych melodii Moniusz- 
kowskich również współczesnemu 
miłośnikowi teatru. 

Reżyserja p. Ludwiga poszła jak 
dotąd jeszcze po linji dawniejszej 
koncepcji. Chór szlachecki, jakoteż 
chłopski nie różniły się w niczem— 
chyba tylko w ubiorze. Na plan 
pierwszy wysunięto solistów przez 
co chwilami sytuacje stawały się 
paradoksalnemi, lub zgoła nienatu- 
ralnemi. Długa szarpanina (uda- 
wana!) służby z Halką i Jontkiem 
w końcu aktu |-go — wreszcie 
wydobyła z widowni... śmiech dy- 
skretny ale jakże znamienny dla 
efektu jaki się osiągnęłol 

W wykonanie włożył zespół, 
trzeba przyznać, maximum pracy i 
staranności. P. Hendrich Śpiewa 
Halke bez konkurencji i to nietyl- 
ko w Wilnie lecz może i w całej 
Polsce. P. Ludwig stworzył typ 
Janusza uwodziciela—słusznie pod- 
kreślając jego widoczny jakby ta- 
lent uwodzicielski (scena z Halką 
w akcie I). Reszta zespołu z p. p. 
Plejewską, Malinowskim, Nowic- 
kim — była zupełnie poprawną; 

kowiczówna na 4 lata ciężkiego 
więzienia, Wulf Szakier na 4 lata 
cieżkiego więzienia, Berd Miskup 
na 3 lata ciężkiego więzienia, Wła- 
dysław Zaborowski na 1 rok twier- 
dzy z zaliczeniem mu na poczęż 
kary 6 miesięcy areszu prewen- 
cyjnego, Rafał Lewin na 1 rok 
twierdzy z zaliczeniem 1 roku a- 
resztu prewencyjnego, Antoni, Ra- 
dziun na 1 rok i 6 miesięcy wię- 
zienia z zaliczeniem 6 miesięcy a- 
resztu prewencyjnego. Pozostałych 
oskarżonych Sąd uniewinił. | 

Podczas przewodu sądowego 
miało miejsce kilka incydentów. W . 
czasie badania Świadków osk. Le- 
onidas Kliszko wystąpił z przemó- 
wieniem, którego niedał mu dokoń- | 
czyć przewodniczący, pociągając go 
równocześnie do odpowiedzialności 
z art. 154 K. K. 

Za chwilę jednak występuje z 
dłuższem memorandum Mojżesz 
Lewin. Przewodniczący zwraca mu 
uwagę, że „jeżeli chciał się wy- 
gadać, to niepotrzebował brać ad- 
wokata*. Obrońca Szumański pro- 
si o. wciągnięcie wspomnianego 
zwrotu użytego przez przewodni- 
czączego do protokułu. 

Grodzieński Okręgowy Komitet 
Partji Komunistycznej. 

Tymczasem w Sądzie Apela- 
cyjnym zasiadł na ławie oskarżo- 
nych Grodzieński Okręgowy Ko- 
mitet Komunistyczny. Pomiędzy о- 
skarżonymi figuruje nazwisko Men- 
dela Sztokfisza, który podczas o- 
statnich wyborów do Sejmu figu- 
rował na liście komunistycznej Nr. 
5. Pozatem na ławie oskarżonych 
zasiedli: Josel Eksztajn, Kasjel Go- 
łub, Tejwel Kapkiewicz, Abram 
Słuszny, Genia Lewitan, Perec Wi- 
nicki, Jochel Szafrański, Dawid 
Kwarec, Mojżesz Benderec i Sara 
Zilbersztejn. Oskarżeni należeli do 
Okręgowego Komitetu Komiuni- 
nistycznej Partji w Grodnie. W są- 
dzie l-ej instancji skazani zostali 
od 4 lat domu poprawy do 6 lat 
ciężkiego więzienia. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie za- 
twierdził w ogólnych zarysach wy- 
rok Sądu Okręgowego zmieniając 
tylko wymiar kary w stosunku do 
Kapkiewicza i Słusznego, skaza- 
nych w I inst. na 6 lat ciężkiego 
więzienia, gdyż skazał ich na 4 la- 
ta domu poprawy. 

O zgwałcenie 55 letniej. 
W tym samym dniu rozpatry- 

wana była w Sądzie Apelacyjnym 
sprawa Jakėba Wožniszczyka lat 
30 i Bazylego Połońskiego lat 25. 
Oskarżeni wiosną ub. roku jechali 
przez las furmanką. Po drodze 
spotkali jakąś starą kobietę. Wzięli 
ją na furmankę i skręcając w bok 
lasu na polankę zgwałcili starusz- 
kę. Po dokonaniu ohydnego gwał- 
tu zostawili nieprzytomną starusz- 
kę w lesie, a sami zbiegli. Powia- 
domiona o wypadku policja wszczę- 
ła energiczne dochodzenie i prze- 
stępcy zasiedli za kratami więzien- 
nymi. Sąd Okręgowy skazał Woź- 
niszczyka na 4 lata ciężkiego wię- 
zienia i Połońskiego na 3 lata c. 
więzienia. 

Rozprawa w Sądzie Apelacyj- 
nym odbywała się przy drzwiach 
zamkniętych. W wyniku przewodu 
sądowego, który sprawę gwałtu 
przedstawił w innem świetle, gdyż 
domniemany brak oporu ze strony 
pokrzywdzonej nie wskazywał wy- 
ražnie na użycie gwałtu przez o- 
skarżonych, Sąd Apelacyjny skazał 
ich na 1 rok więzienia, zamieniają- 
cego dom poprawy, z zaliczeniem 
9 miesięcy aresztu prewencyjnego. 

Zdan. 

T SS IO OE OZ z 

głos p. Nowickiego nabiera zwol- 
na coraz większego zabarwienia li- 
rycznego, co chwilami utrudniało 
wydobycie dramatycznych momen- 
tów opery—w należycie plastyczny 
sposób. Orkiestrę prowadził sprę- 
żyście i w doskonałych tempach 
p. Śledziński — czuwając najstaran- 
niej nad całością widowiska. Mimo 
wszystko koniecznem wydaje mi 
się wzmocnienie partji pierwszych 
skrzypiec, brzmiących w obecnym 
zespole orkiestralnym—zbyt chudo 
i pusto. 

Dekoracje zaznaczały zaledwie 
tło akcji. Szkoda, że nie wykorzy- 
stano w II akcie motywu góral- 
skiego kościółka—na tle pietrzą- 
cych się w oddali gór. Wejście do 
kościoła w niczem nie wskazywa- 
ło ną to, że tam znajduje się wła- 
śnie Świątynia Pańska. 

Rozpoczęcie sezonu witamy z 
radością. Pierwszym doraźnym do- 
wodem użyteczności imprezy—to 
występy p. Teiko-Kiwa—którą Wil- 
no jest w możności ujrzeć właśnie 
dzięki zespołowi prof. Ludwiga, 
który zawsze z uporem dążył do 
budowy teatru śpiewnego na włas- 
nych podstawach. 

W tem przedsięwzięciu życzymy 
mu „Szczęść Bože“. 

Dr. Sz.
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MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Jak podawaliśmy we wczorajszym 
numerze, w dniu 9 grudnia O go- 
dzinie 20-tej (8 wiecz.) odbędzie 
się posiedzenie Rady Miejskiej. 

Na porządku dziennym: 
1. Pismo Prezydenta miasta o 

— Dodatkowe opłaty za e- 
nergję elektryczną będą nadal 
pobierane. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zezwoliło Magistra- 
towi m. Wilna na pobieranie do- 
datkowej opłaty za energję elek- 
tryczną na rzecz bezrobotnych na 
okres czasu do kofica roku biežą- 
cego. Sprawa ta była poruszaną 
na posiedzeniu Rady Miejskiej w 
dniu 21—XI r. b. (z) 

— Handel przedświąteczny. Do 
Magistratu m. Wilna wpłynęło po- 

Z KASY CHORYCH. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dn. 6 b. 
m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: przyjął do wiadomości 

komunikat Przewodniczącego Za- 
rządu z załatwionych przez niego 
i jego zastępcę spraw, uznał spra- 
wę wynajęcia lokalu na gabinety 
dentystyczne i heljoterapji za na- 
dal aktualną i postanowił poszu- 

danka w sprawie czerpania zeń 
wody dla wodociągów m. Wilna. 

Wejście dla członków i wpro- 
wadzonych gości bezpłatne. 

ROZNE. 

— Głodówka więzniów poli- 
tycznych i ewentualne przetran- 
sportowanie ich do Poznania. W 
poniedziałek w godzinach rannych 
z okien wiezienia Łukiskiego roz- 
legły się śpiewy przestępców poli- 

Butterfly”. Popoł. „Halka” Moniuszki. 
Jutro po raz pierwszy „Świętoszek" ko- 
medja Moliera. W piątek powtórzenie ju- 
tuzejszej premiery. 

Bilety do przedednia każdego przed- 
stawienia sprzedaje biuro „Orbis*, Mic- 
kiewicza 11,od 10 do 4.30 popoł.,w nie- 
dziele i święta od 10 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. W próbach „Wielki 
Fryderyk'"*—A. Nowaczyńskiego. z 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o godz. 4-ej popoł. grane będzie arcy- 

ATA LAA AKA PVK ARCO 4 FT AA RAŻZATAA AAA REECE 

pociągu Kolopczyk Władysław i odpro- 
wadzi a do V komisarjatu. 

— Zagubienie. Konduktor autobusu, 
Nr. 14207 Szokłowski Leon, zam. Bak- 
szta 2, dostarczył do I posterunku P. P. 
pozostawioną w autobusie przez niezna- 
nego pasażera portmonetkę w której” 
znajdowało się 8 zł. gotówki, pierścionek 
i inne drobne rzeczy. Torebka znajduje 
się na przechowaniu na post. l-ym. 

— Kradzieże. Z zamkniętego na 
kłódkę mieszkania, Matrackiej Stanisławy, 
przy ul. Nowogródzkiej 79, dokonano 
kradzieży z włamaniem różnych rzeczy 

ji i i у -. kiwać na ten cel odpowiedni 10- tycznych. Śpiewan k dzieło A. Fredry „Zemsta”. Ceny miejsc  ; 190 zł. gotówki ól 1500 

‚ rezygnacji ze stanowiska. danie ze strony Stowarzyszenia kal; upoważnił przewodniczącego ycznych. Spiewano, na znak pro- od 15 groszy. i zł. got wki na og ną. sumę 1,50 

a Н ; 5 L ‚ ы Ы zł. Sprawców kradzieży dotychczas nie 

2. Sprawa reorganizacji przy- Kupców i Przemysłowców tak Žanai do. załótóienik odór testu przeciwko wyrokowi wydane Odczyt A. Nowaczyńskiego w zł, Spraw dzieży dotyc 

я 
7 

    

mmusowego wycieru kominów (wnio- 
sek Komisji Gospodarczej). 

3. Sprawa ustalenia niekiórych 
opłat, pobieranych przez Sekcję 

chrześcjańskich jak i żydowskich z 
prośbą o pozwołenie na otwarcie 
sklepów ze względu na wzmożony 
ruch przedświąteczny 0 dwie go- 

27 r. spraw zaległych, wchodzą- 
cych w zakres kompetencji prze- 
wodniczącego Zarządu i Komisji 

mu w sobotę przez Sąd Apelacyj- 
ny w sprawie 94 komunistów, mię- 
dzynarodówkę. Pomimo kilkakrot- 
nego zwrócenia uwagi i napomnie- 

Teatrze Polskim. Adolf Nowaczyński 
w dniu 12 b. m. o godz. 12 m. 30 popoł. 
wygłosi w sali Teatru Polskiego godczyt 
na temat „Moja wizyta w Kownie". 

—- Poranek chóru „Echo w Tea- 

— Do Jakajtiszowej Tamary, zam, 
Tatarska 12, na rogu ul. Mickiewicza i 
Mostowej, podszedł nieznany osobnik 
trzykrotnie uderzył ją w twarz, wyrwa 

techniczną Magistratu. dziny dłużej w trzy dni przed świę- Rei o 2 nia spiewających, ci w dalszym trze Polskim. Dziś o godz. 12 m. 30 LEŚ Ay yhy a 

4. Wniosek wydania przepisu tami t. zn. 21; 22 i 23 b. m. gatów zarządu z konferencji, Od- ciągu spiewali. 8 at ad pcie + WRA towskiej, gdzie się ukrył. Poszukiwanie 

obowiązującego w sprawie skon- Równocześnie związki te zwró- bytej w Głównym Urzędzie Ge Wobec tego straż więzienna A šian Wa dysława Kalinow- sprawcy narazie wyniku nie dało. 

centrowania handlu starzyzną na 
rynku Nowo-Bosaczkowskim. 

ciły się do Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej z podaniem o 

pieczeń; zatwierdził wnioski ko- 
misji prezydjalnej w sprawach Oso- 

wkroczyła do poszczególnych cel. 
Więzniowie zażądali komisji sa- 

skiego. A 
W programie: Hasło, Pieśń o do- 

Ma prowincji. 

5. Budżet nadzwyczajny na sty- pozwolenie przekroczenia, przewi- pow, : O“ nitarnej. A gdy ta nie przybyła | mu“—Surzyfskiego, „РитКа“ бштуй- — ‚ — Znalezienie trupa-W stawie około 
3 ё : у ych pracowników K. Ch. i i + skiego, "Bezdomny" — Maszyńskiego, wsi Machniszki, gm. Daugieliskiej, pow. 

czeń, luty, marzec 1927 roku na  dzianego ustawą o zabezpieczeniu komisji świadczeń w sprawach: wy- EGO ARE dk wspaniała nasza postać —Dembiń-  Święcianskiego, й г Кя 

inwestycje z pożyczek ze skarbu 
państwa dla zatrudnienia bezro- 

godzin pracy, pracowników o dwie 
godziny w okresie przedświątecz- 

konywania tabel statystyczno-lekar- 
do prokuratora cały szereg postu- 
latów. 

skiego, „Na stawie'—Surzyńskiego, „Już 
dzień skończony—Sulliwan, „Pieśń zaka- 

  

znaleziono trupa męż- 
czyzny, lat 45—50, którego tożsamości 
narazie nie ustalono. frupa wydobyto z 

Vanai mm. a Woyke maki da ооа a Saw, me ską НОО ОР оы » A ® i i 7 i ry „Ernani“ — Verdi'ego, oraz zakończy — ary ciekawości. Wołosiewicz 

6. Wniosek w sprawie przedłu- SPRAWY_ PRASOWE karmiących na mleko do 50 gr. za z: r 2 ż Po mo poranek „Powrót Taty* — Kleina. Soto Mikołaj, lat 15, zam. we wsi Czeremszy- 

żenia terminu pobierania.opłat do- W. ie Utro“ litr, uwzględnienia podań człon- J CEA EGŲ ach, W wykona F. Malinowski i A. Rodziewicz. ce gm. Zanarockiej, pow. Postawskiego, 

datkowych na energję elektryczną — „Vileūskoje Utro“ znowu Kasy: w "Kuestjach" Siiadezės których do niedawna było po- Ceny miejsc od 20 gr. manipulując w mieszkaniu nad główką 

na fundusz pomocy bezrobotnych. wychodzi. Wczoraj ukazało się niowych, - statystyki - finansowej K mieszczonych 120 więzniów, obec- granatu armatniego spowodował wybuch, 

› . 
1. Sprawa wykupu działek zie- 

mi miejskiej przez „Wolnych ludzi 
2-ej kategorji“. 

8. Sprawa uzupelnienia i, mo- 
dytikacji wytycznych ustalonych dla 
zaszeregowania pracownikow miej- 
skich na stanowiskach stužbowych, 

9. Komunikat w sprawie urzą- 
dzenia na placu Bosaczkowskim 
boiska dla młodzieży szkolnej. 

10. Wniosek w sprawie zwol- 
nienia firmy „Ericson* od kary 
wadjalnej. 

11. Wniosek w sprawie udziele- 
nia zasiłku na pomoc oświatową 
dla dzieci emigrantów polskich we 
Francji. - 

12. Podanie b. pracowniczki lom- 
bardu miejskiego Z. Sawickiej o 
przyznanie odprawy. * | 

13. Wybory uzupełniające człon- 

warte w p. p. 5, 7 i innych po- 
rządku dziennego wymagają obec- 

_ ności */s Członków Rady (art. 31 
ustawy miejskiej), pan prezydent 
miasta usilnie prosi p. p. Radnych 
o nieodzowne przybycie na posie- 
dzenie. (S) 

* — Stan zdrowotny Wilna. Sek- 

znowu w Wilnie rosyjskie pismo 
codzienne „Wileńskoje Utro", któ- 
re odtąd będzie wychodzić stale. 
Nieporozumienie między zecerami 
a redakcją zostało zlikwidowane. 

— Konfiskata biuletynu Bia- 
łoruskiej Robotniczej Sielańskiej 
Hramady. Władze administracyjne 
nałożyły areszt na biuletyn Nr. 16 
wydany w dniu 4.XII b. r. przez 
Białoruską Robotniczo Sielańską 
Hromadę, w którym dopatrzyły się 
ustępów podburzających przeciwko 
państwu. 

WOJSKOWA 

— Z Sekcji Sanitarnej Tow. 
Wiedzy Wojskowej. Dnia 10.XII 
b. r. o godz. 10-ej w Szpitalu Wojsk. 
O. W. na Antokolu odbędzie się 
posiedzenie Sekcji Sanitarnej T.W. 
W. z porządkiem dziennym: Poka- 

Polsk. odbędzie się dn. 8 b. m. 
Na odprawę przybędą drużynowi 
drużyn harcerskich z Wileńszczyzny 
i Nowogródka. Odprawa rozpocz- 
nie się wysłuchaniem mszy Św., 
którą odprawi j. E. Ks. Bisk. Ban- 
durski w swojej kaplicy prywatnej 
Obrady będą się odbywały w gma- 

Ch., ogłoszenia warunków dobro- 
wolnego przystąpienia na człon- 
ków K. Ch., upoważnił do dn. 1. 
I. 27 r. Przewodniczącego komisji 
świadczeń do załatwiania spraw 
świadczeniowych; polecił Dyrekcji 
opracowanie projektu umowy z 
T-wem Przeciwgruźliczem w spra- 
wie przekazania chorych-gruźlików 
kasowych temuż T-wu; zaakcepto- 
wał poszczególne wnioski Komisji 
Finansowo-Gospodarczej w spra- 
wach obowiązkowego ubezpiecze 
nia, oblicząnie składek, nakładania 
kar i ustalenia przeciętnych norm 
zarobkowych dla pracowników 
szewskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyty profesora Dr. Ja- 

hodowlą zwierząt domowych w A- 
natolji i miał możność zwiedzenia 
tej, tak mało dostępnej dla euro- 
pejskiego turysty krainy Oraz do- 
konania licznych bardzo ciekawych 
zdjęć—wygłosi 2 odczyty: dn. 11. 
XII. b. r. p. t. „Autem i arabem 
przez Azję Mniejszą”, oraz dnia 13 

nie jest 270, 2) oswiecanie cel i 
korytarzy do godziny 9-ej wieczo- 
rem (dotychczas w celach swiatło 
pali się do 7.30), 3) wprowadze- 
nia regulaminu więziennego Ma- 
kowskiego, przewidującego „widze- 
nie się* co tydzień i t. d. 

W związku z tem prokurator 
wyjaśnił, iż rzeczywiście przy za- 
kuwaniu w kajdany więźniów zda- 
rzyły się wypadki lekkiego pobicia. 
W tej sprawie przeprowadzone zo- 
stanie energiczne sledztwo i winni 
będą ukarani. Co do przydzielenia 
więźniom dodatkowej celi narazie 
jest to z braku pomieszczeń nie- 
wykonalne. 

W sprawie zastosowania w wię- 
zieniu regulaminu Makowskiego i 
zezwolenia każdemu więzniowi na 
jednorazowe widzenie się co ty- 
dzień p. prok. stwierdził, iż mogą 

Oswiecanie cel prok. uzależnia 
od odnośnego zezwolenia Min. 
Sprawiedliwości. 

Co do reszty warunków posta- 
wionych przez więzniów politycz- 
nych, są one nie do przyjęcia. 

Prokurator zagroził, iż w razie 
kontynuowania przez więzniów po- 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. 
Parokrotnie już poruszaliśmy spra- 
wę oświetlania klatek schodowych 
przez właścicieli domów. Nawoły- 
wania nasze pozostały bez skutku. 
Zdawałoby się, że i policja mia- 
łaby w tym wypadku coś do po- 
wiedzenia, gdyż na niej spoczywa 
obowiązek dopilnowania i zmusze- 
nia właścicieli domów do oświetla- 
nia klatek schodowych, bram it.d. 

Wczoraj wieczorem zdarzył się 
jeden z tych wypadków, za który 
odpowiedzialność powinien ponieść 
właściciel domu. 

Oto w godzinach wieczorowych 
do domu przy ul. Wielkiej Nr. 13, 

klatki schodowej i widocznie nie- 
orjentowania się w układzie krętej i 
nieoświetlonej klatki, wszedł na 
okno (bez ram zupełnie niezabez- 
pieczone a znajdujące na równej 
wysokości z trzecim stopniem) i 
runął z wysokości drugiego piętra. 
Zawezwane Pogotowie odwiozło - 

wskutek czego został ciężko pokaleczo- 
ny. Jenocześnie zostali lekko poranieni 
rodzice jego Wołosiewiczowie Aleksy i 
Helena. Pomocy lekarskiej udzielił po- 
szkodowanym miejscowy ielczer. Oko- 
liczności posiadania przez Wołosiewicza 
granatu armatniego nie ustalono. 

— Ofiara kokainy. Przeprowadzone 
dochodzenie ustaliło, że Adamowicz Jul- 
jan ranił dn. 6 ub. m. Minkowskiego, 
właściciela piwiarni w Landwarowie, bę- 
dąc pod wpływem kokainy, którą stale 
używał. Skradzione przez Adamowicza 
palta i część gotówki zostały odnalezione. 

Adamowicza z aktami skierowano 
do Sędziego Śledczego. 

— Wykrycie sprawców pożarów. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
zabudowania ję Razem Markowskie- 
go Kazimierza i Kasperowicza Bolesława, 
zam. w. kolonji Kiemieliszki, gm. Nowo» 
Trocka, spłonęły w dn. 3 ub. m. wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem, przez poszkodowanego Kaspero- 
wicza. Straty wynoszą 20,000 zł. Akta 
skierowano do podprokuratora. 

Przeprowadzone doch. przyczyny po- 

pas E gar zy chorych. AD o EPE TĘ ET w: aa być tylko uwzględniane indywidu- PE aj wg 4 ona 24 аеа 2 
ы SRS alne podania, z powodu bowiem 74m. | KĘ ы “  ciela tego majątku Jacyny Waldemara i & 

go o O. it a je Rostafiński, który W T. zpyt wielkiej ilości więzniów regu- niósł jednemu ze swych klijentów ZepasznikÓw Kleczkowskiego Bdmunda, | 
zatem nadmieniamy, że wo — Odprawa Drużynowych  1924—25 z ramienia Rządu „Turec- lamin ten w pełni nie może być wykończone obuwie i wracają z  Hulaszki Józefa i Protasa lgnacego—nie 

> bec tego, iż niektóre sprawy za- Chorągwi Wil. M. Zw. Harc. kiego przeprowadzał badania nad zastosowany. powrotem. W wskutek nieoświetlenia  ustaliło. Zachodzi przypuszczenie, iż po- 
żar mógł powstać wskutek podpalenia 
przez bandytę Sidorenka Konrada, p0- + 
szukiwanego przez Sąd Okręgowy w Wil- 
nie, a który ukrywa się na terenie gm. 
użeckiej. Akta skierowane do Sędziego 
ledczego. : 
— Pożar. We wsi Koziany gm. Bohiń- 

skiej, pow. Brasławskiego, wybuchł po- 
żar, ktory zniszczył zabudowania 17 go- 
spodarstw. Požar powstał w spichrzu 

  

  

  

  

cja Zdrowia przy Magistracie po- chu ginn. im. A. Mickiewicza (ul. XII b. r., „Zwierzęta domowe W  gitycznych głodówki _ Statkiewicza nieprzytomnego i w  pleksandrowicza Michała, i z powodu | 

daje do wiadomości, że rozwój Dominikańska 3). Anatolji“. siai do a Posnania. stanie ciężkim do szpitala. eksplozji kal kazdych. NOP * 

chorób zakaźnych za czas od 28 
› 3 

listopada do 4 grudnia jest nastę- 
pujący: tyfus brzuszny—1, tyfus 
plamisty—1, tyfus nieokreślony—1, 
płoniea—22, błonica—5, ospówka 

    

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

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

Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 

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

— Przedłużenie terminu. Wo- 
bec dalszego zgłaszania się kandy- 
datów na mianowanie ppor. rez. 
w myśl rozorządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej do art. 109 Usta- 

do węgla i drzewa 

   

   

  

   

    

  

    

Oba odczyty ilustrowane  licz- 
nemi preźroczami. Dochód prze- 
znaczony na bibljotekę Koła Rol- 
ników przy U. S. B. w Wilnie. Bi- 
lety w cenie: dla dorosłych 1 zł. 

  

Kino - Teatr 

(z) 

Pamiętajcie o głodnych dzieciach! 

    

— Usiłowanie samobójstwa. Pod 
pociąg wąskotorowej kolejki, idącej do Dy- 
rekcji kolejowej na Wilczą Łapę usiło- 
wała rzucić się Matiunis Apolonja, lat 18, 
zam. w Kiemieliszkach, gm. Trockiej, 
Desperatkę zatrzymał konduktor tegoż 

wanych na strychu — szybko się rozsze- 
rzył. Ofiar w ludziach nie było. Strat i 
przyczyny pożaru narazie nie ustalono, 
zachodzi jednak przypuszczenie, że mia- 
ło tu miejsce nieostrożne obchodzenie 
się z ogniem. 

  

  

10-tej odbędzie się w Rejonowem Kie- 
rownictwie Intendentury Wilno (ulica 
Legjonów) nieograniczony przetarg na 
arendacyjną dostawę mięsa i słoniny 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak j dla oddziałów garnizonu Wilno, na 

Mickiewicza 21, 

bliżu ul. Wileńskiej. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

  

Т-0 

tel. 152. 
2306-1 

  

WYDAWNICZE GG mr 
Śp. z 6. o. 

DRUKARNIA „PAŹ 

2 serje, 14 aktów razem (całość). To czego nigdy Wilno jeszcze nie widziało! Najmonumentalniejsze dptyt-lubin" Najstar- 

EKONOMJA! ) „Helios“| > OSTATNIE DNI POMPEL, Koras, firabina de Likuora“ i Michel 4 Lraju zalos, w 1549 © 
Przewrót w gospodarstwie domowem Wileńska 38. Varkonyj. Groźny wybuch wulkanul gc kas Życie i Ueztė r Udinės Olśniewający przepych 2 i LR agaras 

wystawy: aždy powinien widzie: elef, 10-58. 1236 

Najnowszy wypróbowany Środek do rozniecania ognia > WA ą Bi A 
Ž K DKUA CZE Raz D Pi ż Przetarg. 1а 2000 dolarów 5©000066680 D.Wajmana 

_ az Dwa е Dnia 14 grudnia 1926 r. o godz. dow, muronany | Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 225?-b 

Rz specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

  

1 sza е „Gm 30.000 
częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, $ CZAS od 1.I. 1927 r. do 28. II. względ- | ё WARUSEOBA NIE 15% | 

SĘ owoc hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach idy-5 nie 31. III. 1927 roku. Bliższych in- RAY e Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. foytarnia - jadłodajnia 

5 wanach przy užywaniu do podpalania žaru i t. d. formacyj zasięgać można w Rej. Kier. wo dogodnie. Telefon Nr 8—93 Społeczna dawn. Pod- 

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

  

Int. Wilno w dni urzędowe. Wileńskie Biuro Wykonuje wszelkie roboty drukarskie mcze, Królewska Nr. 9. 
niądania, obiady i koła=- 

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! 
: Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agzntów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

3 Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO% sp. z o. o. 
Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 

i introligatorskie szybko i dokładnie, 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKO WE, 
IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 152. 

2307-0 

Podania i przepisywania 
załatwia fachowo 

i estetycznie 
Wileńskie Biuro 

    

    

  

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b | 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes- 4 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa. 
Wilno, L. 2892/Žywn. 

2332/3060/VD 

ее 

Poszukuje się w centrum miasta B 

  

Wszędzie do nabycia! 
SE 

  

nym zdrowym domu, е. — 
lektryczność, kanalizacja, 
piękny widok — spokoj- +            

  

     

  

   

  

; + į tnie. р 5 Za Z RR R GR nemu lokatorowi wynaj- 
ZADOWOLENIE! Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. CZYSTOŚĆ! 1716 p O K O J U 5 AA ROA jie) OJOJOJO mę, obok, kościoła Piotra 

„tel. 3 ‚ i Pawla: Antokolska ‚ 

———————————————————— аВЕЬа аьЕСЕ ЬАИ ч іааі;іе umeblowanego (može byč salo- HA НЕНВНеЕ Nauczyciolka kam Lacki, Wielka ia as mani na numer 
nik) z wygodami, z prawem używania cuskiego zagranicą, udzie- firma sprzedaży angielsk. > 

1! KONKURENCJA WSZYSTKIM MAN Wodny wańny. Łaskawe zgłoszenia dla J. B. Wolny la lekcji. Żeligowskiego ra „Royal 
Firma polska od ochrony lokatorów 5, m. 25, od3d05. 2286 Enfield", „Wanderer“ iin, w red. „Kurjera Wil.“ od 7—9 wiecz. 

е@г 

Młyn wodny 

z ośrodkiem w pobliżu 
Wiłna sprzedamy. 

Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

dom z dochodem do 
» 15.000 zł. sprzedamy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

[ (2 
maszyny do pisania, do | Zakopane. 
szycia, gramoiony, wielki Pensjonat Cieślówka przy 

wybór płyt gramofonow., ul. Zamojskiego pod no= 
instrumentów muzyczn. wym zarządem poleca | 
lusterek, lampek elektr. pokoje słoneczne z wy- 

„WILNIANKA* ul. Wileńska 15. 
NASZ CENNIK: 

Masło do kuchni (doskonałe) Ei 

  

“ zakład opty- 
„Opiyfół Žaio okkiilots“ 
czny, największy w Wi- 

za klg. lefszczyžnie, wlašc. B-cia 
Cukier kryształ . . . . . . 1.35 

  

500—2000 
  

  

RS Sery holenderskie . . od Kakao holend. . . . . . . . 3.20 2303-0 w pobliżu kolei, jeden w dolarów posiadamy do ul. Mickiewicza kał Olkieniccy, Wilno, ulica ; żarówek. Pracownia do kwintnem utrzymaniem. 

: Tłuszcz amerykański . od 4.20 | Kawa palona doskonała . 8.50 okolicy  wydzierżawimy ulokowania na wyjątko- „29060 wielka 66. Wielki wybór reperacji różn. systemów Pianino, konie na miej- 

: Herbata (50 gr.) . „ „ оё 1:00 | Mydło — ceny fabryczne 5—40—15 ha. dogodnie. wo dogodnych warunkach " JWg kań fotograficznych przybo” maszyn. 1695-b Scu, Ceny przystępne. 
: Makaron warszawski . . . 1.85 | Proszę o sprawdzenie i przekonanie się. RCA Wileńskie Biuro Wileńskie Biuro esZzKa DS a okuao Towarzystwo doborowe. 

+ 2329 parcele z dobremi zabu- receptach 2328-6 
Polecamy towary spożywczo-kolonialne. Komisowo - Handlowe Komisowo - Handlowe 3—4 pokojowych potrze- 

    

asy Ckorych. JA A Wi- 

  

  

  
  

    

т PTE JOE Й 1 z 2 ю -b А A M 

+ WE ska ul. Miekiewicza 2, tel 152 ul Mickiewicza ZI, tel 152 O Ich 2 Ms i | 
- 1 с й rai a : = z L kute erata, unoleum, ChOdni- nę | zł. Strzyżenie pań 3 ) 

Wileńskie Biuro Komi- Wileńskie Biuro ki jut ci ki ( Or ! 

į w z p až 1 "m į iesek ° : 3 ы 1 jutowe, wycieraczki, z podfryzow. 1 zt. oraz Gee NIN) | 

s аор арта я таэсіи m I yna 2 Dim 60 poki Lokaty  Noqisowo Handlowe brezent do oś ac, 3alon męski. _ Obsługują 

A różnych maferjałów do obijania Mebli, | iamami, rasy mieszanej —————— „Ma Н ul. Mickiewicza 21, el. 152 526 1 pilšniaki po cenach pierwszorzędni fachowcy. S 
: pinczer. Wabi się „Pu- jqydają się obiady do- możliwie system koryta- dogodnie i na pewne 2309-0 I J Riddicka 2 a 2035 Popierajcie 

° dywanów, chodników, portjer | Sek”, Łaskawego zna- H mowe z 3-ch dań | IZOWy kupimy niezwłocz- gwarancje uskuteczniamy 2 k 2 - 2 składający się z 3 : Е 

ж i firanek oraz pičtna białego, | lazcę uprasza się o od- zł. oraz kolacje. Produk- A Bi WUCE į po oje НЙ tryzjerski Lokal pokoi i kuchni, na- Ligę Żeglugi 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich | prowadzenie za wyna- ta codziennie świeże. Wileńskie iuro ileńskie Biuro duże słoneczne z prawem JZJeT3 dający sią na interes lub Morskiej i Rz ei 

Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. | grodzeniem na ul. Sena- Wielka 18 r6g zaul. Szwar- Komisowo - Handlowe Komisowo - Handlowe korzystania salonu i ku- przy ul. Wielkiej 46. Sa- prywatne micszkanie o- е 

2 Šia aina ы torską 15, do właściciela cowego 1, m. 2, dawn. ul. Mickiewicza 21, tel. 151 ul. Mickiewicza 21, tel. 152 chni do wynajęcia. Mic- lon damski i manicur. 5     
21 domu. 2324-1 1693-b 2310-0 2313-3 24—9. — 2323-1 1685-b 

‹ ecnie įadtodajnia. Ulica 
kiewicza 2096-1 Wielka 5, m. 19. 2006 00909099099 

Redakio: edpewicdziainy Michal Sxnklewicx 
„Wilja“. Hygjena. 

Wydawcą Tow. Wydąw. „Pogoć'” sp. z mgr, Ado, Drak, „Pax”, ul. św. Ignacego 5. Tel, 8-93,   
      


