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kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z żastrzeżeniem miejsca 107% drożej, w dnie świąteczne i za- 

miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń 6-с10 łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Mi odiitowie gospodarczej 
naszych ziem. | 

    

  

DZIŚ OTWARCIE TEATRU „OPERETKA WODEWIL* SKA Nr 4) KIEWICZ i KOCHANOWSKI. 

W piątek 10-go b. m. PLZ : nz « (Bojarenbraut), operetka w 3 akt. 
i dni następnych  » Księżniczka Mica Poz W rolach głównych: WIKTORJA KRWEGKA, 
JANINA SOKOŁOWSKA, DOWMUNT, JÓZEF REDO i inni. Kapelmistrz: M. Kochanowski. 
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(LUDWISAR= | Dyrekcja: DOWMUNT, WINIASZ- żeń funkcjonarjuszów państwowych. 
Podwyżka ta utrzymana w  gra- 
nicach możności finansowej pań- 
stwa, ma wynosić 10% dotychcza- 
sowych uposażeń i obejmować tych 
pracowników, którzy na mocy roz- 
porządzenia Prezydenta Rzplitej z 

  

    

  

  

-" nej, niwelacyjnej 

Tymczasowa Rada Organizacyj 

społecznych i gospodarczych Ziem 

Wschodnich, powołana do życia 

przez Zjazd odbyty w lutym r. b. 

w Grodnie, zorganizowała w ubiegłą 

środę zebranie dyskusyjne na te- 

mat zadań zjazdu tych organiza- 

cyj, który odbyć się ma w począt- 

kach roku przyszłego. Sprawozdanie 

z tej niezmiernie ciekawej dyskusji 

podajemy na innem miejscu. Tu- 

taj natomiast pragniemy rzucić kil- 

ka myśli związanych z ideą repre- 

zentacji interesów gospodarczych 

naszych ziem, które w toku reali- 

zacji, jak mamy powody sądzić, 

uległa pewnemu spaczeniu. 

Zagadnienie przedstawicielstwa 

interesów jest dziś nietylko u nas 

jedną z najbardziej palących kwesti. 

U nas, jako specyficzne zagadnie-, 

nie Ziem Wschodnich, wymagające 

dobrowolnego zrzekania się sił spo- 

łecznych, u obcych w szerszej, bo 

ogólnopaństwowej skali, kwestja 

ta ma jednak swe podłoże wspólne. 

Stanowi je Świadomość, że 

przedstawicielstwo parlamentarne 

nie jest w stanie zapewnić dosta- 

tecznej opieki państwowej nad za- 
spokojeniem potrzeb gospodarczych 
ludności. U nas dołącza się do te- 

go niezadowolenie z centralistycz- 

polityki wszyst- 

kich po kolei rządów. 

Prąd, jaki u nas powstał, ma 

więc dwojakie znaczenie: 1) przez 

wysunięcie w całej rozciągłości 

kwestji naszego upośledzenia go- 

_. spodarczego, 2) jako zaczątek no- 

wych form życia społecznego, któ- 

re naszem zdaniem są warunkiem 

sine qua non Odrodzenia gospo- 

darczego Polski i wielkiej przy- 

szłości politycznej. 

Będziemy skromni i ograniczy- 

my się narazie do rozpatrzenia 

pierwszego z tych zadań. 

Ziemie Wschodnie są najbied- 

niejszą częścią Rzeczypospolitej 

przytem _ najbardziej zniszczoną 

przez wojnę. W dobrze zrozumia- 
nym interesie państwowym leży 

dźwignięcie tych ziem na wyższy 
poziom kultury gospodarczej. Nie 

tylko w naszym interesie. Niema 

mowy o względnem nawet zado- 

woleniu ludności Ziem Wschodnich, 

dokąd trwa dzi za nędza. Jest 

to więc lekarstwo na kłopoty po- 

lityczne Polski. jest to dalej kwe- 

stja zorganizowania rynku zbytu 

dla polskiej wytwórczości przemysło 

wej. Argumenty te dotąd trafiają 

w Warszawie na grunt oporny. 

Jest to wynikiem tego stanu, 

nietylko nam zresztą właściwego, 

że dzielnice gospodarczo silniejsze 

zdobywają sobie wększy wpływ i 

posłuch u władz centralnych, któ- 

re muszą się z niemi bardziej liczyć. 

Tymczasem stan dzisiejszy na- 

szej dzielnicy wymaga z jednej 

strony zniżek podatkowych i ulg w 

innych świadczeniach na rzecz 

państwa, wymaga inwestycyj na 

wielką skalę, pomocy kredytowej i 

specjalnej opieki rządu. 
Dotychczas o tem niema mowy. 

Centralizm, wszechwładnie panują” 
cy w Rzeczypospolitej, jest wro- 

giem ziem wschodnich jako naj- 

biedniejszych. Systemowi, który 
trwa jeszcze, chociaż na szczęście 

coraz mniej ma obrońców trzeba 

przeciwstawić szeroko pomyślany 
program polityki państwowej w 

stosunku do naszego terenu. Za- 

gadnienia gospodarcze tworzą Sa- 

  

me kompleks tak znaczny, że wie- 

le pracy trzeba poświęcić, ażeby 

planową akcją przyczynić się do 

ich rozwiązania w całym ich skom- 

plikowanym całokształcie. 

Stąd zasadniczy postulat: Niech 

Rada O.S.iG. nie obejmuje swym 
programem zbyt szerokiego zakresu 
zjawisk, bo im nie podoła. 

Niech się ograniczy jedynie do 

zagadnień ściśle gospodarczych, 
tych właśnie, które są w interesie 
całej ludności naszych ziem. | w 

ten sposób leży przed Radą ogrom 

pracy. Żadnym innym zadaniom 
swym nie podoła i będąc instytu- 

cją uniwersalną, „do wszystkiego”, 

zarazem i do niczego służyć nie 

będzie. Zatem wyeliminowanie za- 

gadnień politycznych i ściśle socjal- 

nych jest tu pierwszym postula- 

tem. 
Z tem wiąże się kwestja, jakie 

mianowicie instytucje winny . być 

pod egidą Rady zrzeszone. Dąże- 

niem organizatorów Rady musi być 
skupienie możliwie wszystkich sił 

gospodarczych na naszych ziemiach. 

Charakter narodowy lub klasowy 

nie może tu odgrywać żadnej roli. 

Polak, Białorusin, Ukrainiec, Żyd, 
Litwin, mogą doskonale współpra- 

cować ze sobą na gruncie obrony 

wspólnych potrzeb. Wieśniak czy 
obszarnik, robotnik, przedsiębiorca 

przemysłowy i kupiec będą dosko- 

nale pracować razem, 0 ile tylko 

praca prowadzona będzie w tych 

dziedzinach, które łączą, a nie tych, 

które dzielą. Pracując w tym węż- 

szym, niż to dotychczasowe ten- 

dencje wskazują, ale i tak bardzo 

szerokim zakresie, Rada stać się 

będzie mogła siłą, z którą decydu- 

jące czynniki państwowe będą się 

musiały liczyć. 

. Czy ten zaczątek organizacji, 

jaki obecnie przedstawia Tymcza- 

sowa Rada siłę taką stanowi? Od- 

powiadamy stanowczo przecząco. 

Więcej nawet. Nic jeszcze nie wska- 

zuje, że przedstawicielstwo tymcza- 

sowe w tym kierunku idzie. Przy- 

czyną tego jest wyznaczenie siedzi- 

by Rady w Warszawie, a więc zdala 

od instytucyj gospodarczych, które 

znajdują się w terenie, na samych 

Ziemiach Wschodnich, niestety, do- 

tąd rozbite, rozproszkowane. War- 

szawa ma klimat polityczny i ten 

klimat źle oddziałuje na Radę. 

Umieszczenie jej w bardziej suro- 

wym klimacie naszych ziem wzmo- 

cniłoby ją i zahartowało. Kardynal- 

nym warunkiem sprawnego funk- 

cjonowania Rady jest sprowadzenie 

jej na teren, wyrwanie jej z War- 

szawy, która wszelkie twórcze po- 

czynania poszczególnych dzielnic a 

zwłaszcza naszej, podcina w zarod- 

ku, starając się je dostosować do 

gotowych i jednakich dla wszystkich 

dzielnic form. 
„Jeśli rozległość obszaru i fatal- 

na dotąd komunikacja (wdzięczne 

pole do wielkiej ofenzywy ze stro- 

ny całej organizacji na rząd!) utru- 

dnią porozumienie Ziem północno- 

wschodnich i Wołynia, to koniecz- 

nem byłby podział przedstawiciel- 

-stwa naszych ziem na dwa— pół- 

nocy i południa. Nie widzimy po- 

trzeby przesądzania z góry tej kwe- 

stji. Niech w niej wypowiedzą się 

zainteresowane czynniki gospodar- 

cze obu prowincyj. Dotąd żądanie 

podziału zgłoszone nie zostało, 
postulatemnaszym musibyć stworze- 

nie ogólnej, a więc silniejszej re- 

     

     

„KAKADU* 
ul. Dąbrowskiego 5. 

  

  

  

с Inauguracyjne otwarcie 

TEATRU REWJI 
w sobotę 18-go grudnia b. r. 

Bliższe szczegóły w afiszach. 
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| Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Ę ul. Ad. Mickiewicza 19, tel. 405, 

5 podaje do wiadomości Sz. Klijenteli, iż w połowie grudnia zostanie przeniesione 
do własnego sklepu przy ul. Ad. Mickiewicza 23. 

5 O dniu otwarcia sklepu nastąpi specjalne zawiadomienie. 3003 
SXVOCXDCXD) OKADQIDOLUD DXDCXLAOCXOCKOCLOCXLOODQADECXDOXDCXADOLOOIDOKDCZD 

Jesienna sesja Rady Ligi Narodów. 
Rewizja fortyfikacyj wschodnich w Niemczech. 

GENEWA. 9. XII. (Tel. wł.) Nastąpiło zahamowanie tempa przy- 
puszczalnego załatwienia spornych kwestyj, związanych z ustaleniem 
kontrolowania zbrojeń niemieckich przez Ligę. 

Wpłynęła na to poważnie decyzja konferencji ambasadorów w Pa- 
ryżu, która tu nadeszła onegdaj. Decyzja ta stwierdza niedostateczność 
wyjaśnień generała Pawelsa i w szczególności konieczność sprawdzenia 
niemieckich fortyfikacji wschodnich a przedewszystkiem Królewca. 

Przewidują wobec tego, iż generał Walsch otrzyma odpowiednie 
instrukcje, aby wobec rozbieżności wyjaśnień i informacyj w tej sprawie 
stał się czynnikiem rozstrzygającym w kwestjach spornych. 

Wyłaniają się dwie możliwości: 1) rewizja fortyfikacji jeszcze w 
ciągu obecnych pertraktacyj lub 2) zniesienia kontroli komisji generała 
Walscha z warunkiem wypełnienia poleceń komisji do określonego 
terminu. 

W ten sposób byłoby to uzależnienie zniesienia kontroli w termi- 
nie ustalonym od poprawnego wypełnienia warunków przez Niemcy na 
Wschodzie. й K PRZ 

Sprawa kontrolį Niemiec. | 

  

  

GENEWA. 0. XII. (Tel. wł.) W czasie dyskusji główny wysiłek 
Brianda polegał na wytłomaczeniu Niemcom, że wymagane gwarancje 
przy przyszłych badaniach zbrojeń nie mają na celu deptania ich pań- 
stwowej ambicji i jakiejś specjalnej dokuczliwości, lecz są dyktowane 
względami koniecznego bezpieczeństwa. 

Obecnie eksperci dyskutują nad tak zwanemi drogami i Środkami 
przyszłej kontroli. 

Chodzi mianowicie o określenie władzy przyszłych kontrolerów i 
pogodzenie jej z konstytucją Rzeszy, przyczem główną objekcję wysu- 
niętą przez Stresemanna stanowi opór Niemiec przeciw prawu rewizji u 
osób prywatnych, oskarżonych o przechowywanie broni. 

Eksperci również szeroko omawiają nowy projekt kontroli woj- 
skowej w zdemilitaryzowanej strefie Nadrenji. Nowy ten projekt, po- 
wzięty łącznie z Niemcami i za ich zgodą nie mógłby się w przyszłości 
już nazywać narzuconym. Kontrola ta byłaby sprawowana przez wszy- 
stkie państwa podpisane na Pakcie Reńskim. 

Byłaby to więc tylko logiczna konsekwencja umów Locarnenskich. 
Tak, jak tam ustalono wzajemną gwarancję granic, tak tu konsek- 

wentnie przyjętoby zasadę, iż Niemcy są również dobrowolnym gwa- 
rantem śledzenia zbrojeń i sameby uczestniczyły w tem śledzeniu. 

Zasada ta będzie zatem przyjęta. Szczegóły są obecnie opracowy- 
wane. Ukończenie projektu oczekiwane jest dzisiaj. 

Przedwczesne pogłoski. 
PARYŻ, 9.XII (Pat). Koła miarodajne oświadczają, że pochodząca 

ze źródeł angielskich wiadomość o zawarciu w Genewie porozumienia 
co do zniesienia z dniem 15 stycznia komisji kontroli wojskowej w 
Niemczech jest przedwczesna. 

Takie porozumienie nastąpić może dopiero po powzięciu w tej 
„sprawie decyzji przez konferencje Ambasadorów. 

Niemcy zażądają sądu rozjemczego. 
GENEWA, 9-XII. (Pat.). Godz. 18. Nadeszła tu z Paryża zupełnie nieoczeki- 

wana wiadomość, że w sprawie zniesienia kontroli wojskowej w Niemczech nastą- 
piło nagłe pogorszenie. i 

O ileby Konferencja Ambasadorów nie uchwaliła zniesienia kontroli, wówczas 
minister Stresseman wystąpi z wnioskiem, ażeby punkty sporne zostały przekazane 
do rozstrzygnięcia sądowi rozjemczemu. 

Ostateczne możliwe ustępstwo Niemiec 
GENEWA, 9.XII (Pat). W kołach niemieckiej delegacji oświadczają, 

że Niemcy byłyby w pewnych okolicznościach skłonne do zaprowadze- 
nia specjalnego ustroju podatkowego w Nadrenii, obowiązującego do 
1935 roku, wzamian za natychmiastowe opróżnienie terytorjum okupo- 
wanych. 

Byłoby to jednak ostateczne możliwe ustępstwo. 

Wiadomości polifyczne. 
Pan vice-premjer Bartel przyjął 

w dniu 7-go grudnia r. b. nastę- 
pujące osoby na posłuchaniu w 
Ministerstwie W. R. i O. p. p. wo- 
jewodę Sołtana, delegację prezy- 
djum związku Bratnich Pomocy w 
sprawie funduszu na pomoc mło- 
dzieży akademickiej i opłat egza- 
minacyjnych, delegację towarzystwa 
nauczycieli szkół wyższych i śred- 
ntch w sprawie szkolnictwa prag- 
matyki nauczycielskiej oraz ustawy 

prezentacji interesów gospodarczych 

Ziem Wschodnich z siedzibą w 

Wilnie. ` 

Jeśli, znajdująca się w.tej chwili 

w stadjum tworzenia, Rada Orga- 

nizacyj Gospodarczych i Społecz- 

nych, wkroczy na tę drogę, będzie 

ona zaczątkiem wielkiego dzieła o 

historycznej doniosłości, będzie 
wstępem do odrodzenia gospodar- 

czego naszych ziem i do zasadni- 
czej przebudowy całej Rzeczypos- 

politej. B. W. 

  

sanacyjnej, delegację ukraińskiego 
centralnego komitetu w sprawie 
stypędjów dla studentów ukraiń- 
skich na emigracji pos. Kornoc- 
kiego, jako referenta komisji bud- 
żetowej w sprawie ustawy sanacyj- 
nej. (Pat.). 

We czwartek o godzinie 6 min. 
30 po południu odwiedził p. Mar- 
szałka Senatu Trąmpczyńskiego po- 
seł nadzwyczajny i minister pełno- 
mocny Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej p. Stetson w 
związku ze swym wyjazdem do 
Ameryki. (Pat.). 

Sejm i Rząd. 
Preliminarz budżetowy na 

1 kw. 1927 r. 
Wniesiony do Sejmu projekt 

ustawy o prowizorjum budżeto- 
wym na pierwszy kwartał 1927-m 
roku ustala sumę wydatków  pańi- 
stwowych na 389, 317, 740 zło- 
tych, która znajduje w całości po- 
krycie w preliminowanych docho- 
dach w sumie 489, 321, 501 zło- 
tych, (w uzasadnieniu projektu u- 
stawy podano omyłkowo wydatki 
w sumie 488, 817, 740 złotych, 
dochody zaś w sumie 488, 821, 
501 złotych). 

Z preliminowanych dochodów 
przypada na daniny publiczne 
261.292.000 złot., na monopole— 
161.115 tys. złot., na przedsiębior- 
stwa państwowe—20.702.959 złot., 
na inne dochody (administracja)j— 
46.211.542 złot. 

Obok kredytów na pierwszy 
kwartat 1927 r. obejmuje projekt 
dodatkowe kredyty do czwartego 
kwartału" 1926 roku w sumie 
38.937.901 złot., w sumie tej mieś- 
ci się 31.347,324 złot. na spłatę i 
oprocentowanie długów zagranicz- 
nych. 

Prowizorjum na pierwszy kwar- 
tał 1927 roku zawiera postano- 
wienia dotyczące podwyżki uposa- 

  

    

Litwy Kowieńskiej. 

dnia 4 listopada 1926 r. otrzymali 
jednorazowy zasiłek. Ma ona wejść 
w życie 1 stycznia 1927 r. 

Obrady nad budżetem Mi- 
nisterstwa Komunikacji. 

Sejmowa komisja budżetowa na ' 
dzisiejszem przedpołudniowem po” 
siedzeniu przystąpiła do obrad nad 
budżetem Ministerstwa Komuni- 
kacji. 

Na posiedzeniu przybył mini- 
ster Romocki w towarzystwie s7e- 
regu wyższych urzędników Mini- 
sterstwa, Budżet zreferował poseł 
Chądzyński (NPR) poddając szcze” 
gółowej analizie całokształt gospo- 
darki Ministerstwa, Referent omó- 
wił słabe strony obecnego stanu 
rzeczy, przyczem przedłożył cały 
szereg propozycyj co do zmian w 
budżecie. Komisja propozycje te 
rozpatrzy w toku dyskusji Szcze- 
gółowej. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
po referacie zabrał głos minister 
Romocki, który w dłuższem  prze- 
mówieniu omówił stronę organiza- 
cyjną Ministerstwa, sprawę taboru 
kolejowego w związku z transpor- 
tem węgla, sprawę taryf i wreszcie 
wydatki inwestucyjne związane z 
budową nowych linji kolejowych 
oraz zamówienia dwóch statków 
i fabryki „Wagon* w Ostrowiu Po- 
znańskiem. 

W dyskusji ogólnej pierwszy 
zabrał głos pos.  Sommerstein 
(Koło Żyd.), który zajął się omó- 
wieniem głównie strony prawnej 
zagadnienia osobnego przedsiębior- 
stwa kolejowego. 

Dalszy ciąg posiedzenia popo- 
łudniu. (Pat.). 

Z ZAGRANICY. 
Budżet Stanów Zjednoczonych 

na rok 1927. 

- WASZYNGTON. 9. XII. (Pat.) 
Prezydent Coolidge przedstawił 
kongresowi projekt budżetu na 
rok 1927. 

W projekcie tym wysokość 
kredytów przekracza sumę 4.014 
miljonów dolarów, z czego 73.471 
tysięcy przeznaczone jest na cele 
lotnictwa wojskowego i morskiego, 
313,815 tysięcy na marynarkę wo- 
jenną, 366,722 tys. na wydatki 
Ministerstwa Wojny. Prezydent Co- 
olidge zaproponował odłożyć pro- 
jektowaną budowę trzech lekkich 
krążowników, gdyż Stany Zjedn. 
prowadzą obecnie z wielkiemi mo- 
carstwami rokowania w sprawie 
rozszerzenia traktatu o ogranicze- 
niu zbrojeń. Prezydent dodał, że 
Ameryka nastrojona jest pokojowo 
i przyjaźnie wobec wszystkich kra- 
jów i narodów, nie może jednak 
zaniedbywać sprawy swej obrony. 

Rząd litewski walczy ziSejmem. 

KOWNO. (Tel. wł.). Niezwykłe 
wrażenie wywołało oświadczenie 
prezesa ministrów, że nie może 
przyjąć uchwały Sejmu o wydat- 
kowaniu 500,000 na prywatne 
szkoły. 

Sytuacja rządu niepewna. W 
kołach politycznych podkreślają 
że obradom przysłuchiwał się, ba- 
wiący tu w przejeździe wyższy u- 
rzędnik francuskiego M. S. Z. 

Tranzyt po Niemnie. 

KOWNO. 9.XII. (Pat). Socjali- 
sta Rejris przemawiając w Sejmie 
litewskim na temat położenia w 
Kłajpedzie podkreślił konieczność 
otwarcia tranzytu po Niemnie, co 

jednak zdaniem mówcy nie powin- 
no przesądzać sprawy wileńskiej, 
którą społeczeństwo litewskie u- 
waża w dalszym ciągu za otwartą. 

Gdzie prawda? 

KOWNO. 9.XII. (Pat). Elta za- 
przecza podanej przez prawicową 
prasę litewską wiadomości o spot- 

kaniu w Kownie oficera litewskie- 
go sztabu generalnego z niezależ- 
nym socjalistą polskim Drobnerem. | 

„Modlitwa Wilenska“, 

KOWNO. (Tel. wł.). Jak donosi 
urzędowa „Elta*, z inicjatywy związ- 
ku odzyskania Wilna w najkrótszym 
czasie zostanie wydana przez Od- 
powiednie instytucje duchowne za 
aprobatą Arcybiskupa Litwy „Mod- 

litwa Wileńska" oraz ma być wnie- 
siony do suplikacji specjalny ustęp, 
zawierający modlitwę o zwrot Wil- 
na. Modlitwy będą wysłane wszyst- 
kim kościołom, szkołom i t. d. 

i ap.
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Kwestja reprezentacji gospodarczej 

ziem wschodnich. 
W dniu 8 b. m. w lokalu Sto- 

warzyszenia Urzędników Państwo- 

wych odbyło się zebranie dyskusyj- 

ne zwołane przez wyłonioną przez 

zjazd Grodzieński, oraz urzedującą 

w Warszawie Tymczasową Radę 

Organizacyj Społecznych i Gospo- 

darczych Ziem Wschodnich. 
Na zebranie organizatorowie za- 

prosili szereg miejscowych dziala- 

czy społecznych, przedstawicieli 

prasy, Oraz sfer urzędniczych. Or- 

ganizacje ściśle gospodarcze, poza 

organizacjami drobnych rolników, 

były naogół reprezentowane słabo. 
Z ramienia Rady otworzył obra- 

dy p. Kamiński, zaznaczając dy- 

skusyjny charakter zebrania. 
W imieniu Tymczasowej Rady 

zabrał głos p. Osmołowski, który 

podkreślił, iż punktem wyjścia dzia- 

łalności organizacji było przekona- 

nie, że należy dla odbudowy go- 

spodarczej kraju przedewszystkiem 

przezwyciężyć istniejące rozprosz- 

kowanie sił pomiędzy poszczegól- 

me grupy i partje. W dalszym cią- 

gu mówca przeszedł do historycz- 

nego przeglądu pracy Rady. Po 

Zjeździe w Grodnie Tymczasowa 
Rada rozpoczęła pracę organizacyj- 

ną w myśl uchwalonego statutu, 

lecz dotąd nie został jeszcze zor- 

ganizowany ani jeden powiat. „O- 
becnie mamy tylko ramy dla przy- 

szłej pracy i dobre chęci” mówi p. 

- Osmołowski. 
Po wypadkach majowych kwest- 

je odbudowy gospodarczej są wy- 

suwane na pierwszy plan, lecz i tu 

robi się zwykły błąd. Powstają bo- 

wiem organizacje gospodarczo-spo- 

łeczne o zabarwieniu lub sym- 

patjach politycznych. Organizacja 

gospodarcza Ziem Wschodnich jest 

potrzebna przedewszystkiem poto, 

by dopilnowała i poparła wobec 

władz centralnych słuszne potrzeby 

gospodarcze naszego kraju. Takich 

zaś potrzeb jest cały szereg np. 

kwestja budowy nowych linji ko- 

lejowych, kwestja różniczkowych 

taryf przewozowych, nieobejmują- 

cych Ziem Wschodnich, sprawa 
nawozów sztucznych dla rolnictwa, 
potrzeby przemysłu drzewnego 
Ea 

Dotychczas zgromadzono prze- 

dewszystkiem przedstawicieli rol- 

nictwa, przeważnie drobnego oraz 
dstawicieli osadników. 
Obecnie projektowane jest zwo- 

łanie zjazdu, na którym Rada Tym- 

czasowa miałaby zdać sprawozda- 

nie ze swej działalności i złożyć 

mandaty. Nasuwają się trudności— 

gdzie ten zjazd zwołać: na północy, 

na południu czy w środu kraju. 

W dalszym ciągu w imieniu 

Rady przemawiał p. Lednicki, któ- 

ry zaznaczył na wstępie, że jeśli 

Rada ma jakieś znaczenie, to po- 
lega ono na nawiązaniu kontaktu 
ze społeczeństwem naszego kraju. 
Do pracy nad podniesieniem go- 
spodarczym ziem naszych, musimy 

pociągnąć całą ludność naszego 

kraju bez różnicy narodowości. 
Musimy pamiętać, że jesteśmy dzieć- 

mi jednej ojczyzny i że niema dzie- 

ci pierwszego, drugiego i t. d. rzę- 

du. To też musi się iść po linji 

tego, co łączy, a nie dzieli. Nie 
może być mowy o obywatelach 

2-ch rodzajów. Powinno chodzić 
tylko o lojalny stosunek do pań- 
stwa. 

W związku z postawionem przez 

      

Apel na czasie 
czy głos na puszczy? 

W swoim czasie Związek Za: 

wodowy Literatów Polskich w War- 

szawie zwrócił się do zarządów 

większych miast Rzeczypospolitej 

z memorjałem w sprawie ufundo- 
wania miejskich nagród literackich. 
Zarząd Związku wskazał na wiel- 
kie znaczenie, jakie te nagrody 
mieć muszą dla krzewienia litera- 
tury, dla związania danego miasta 

z twórczością rodzimą i wreszcie 
dla najszlachetniej pojętej propa- 
gandy kulturalnej wśród szerokich 
mas ludności. 

Inicjatywa Związku Literatów 

nie padła w próżnię. Po Warsza- 
wie, która pierwsza ustanowiła na- 
grodę literacką (w roku ubiegłym, 
jak wiadomo, otrzymał ją Ś.p. Wła- 
dysław Mickiewicz) — dalsze rady 
miejskie stanęły w szrankach do 
szlachetnego _ współzawodnictwa. 
Łódź i Sosnowiec pośpieszyły w 
pierwszym szeregu. Lada dzień u- 
chwali statut własnej nagrody — 
bohaterski, ofiarny i patrjotyczny 
Lwów. Na najlepszej drodze jest 
sprawa nagrody miasta Katowic. 

A oto w ostatnich dniach czy- 
taliśmy w pismach stołecznych: 

Magistrat poznański opracował 
i uchwalił projekt wielkiej nagrody 
literackiej m. Poznania im. J. Ka- 
sprowiczą. 

Ragoty literackie. 

jednego z obecnych pytaniem, jak 
ustosunkowuje się Rada Tymczaso- 
wa do organizacyj gospodarczych 
żydowskich i litewskich raz do 
Związków Zawodowych, p. Osmo- 
łowski wyjaśnił, iż wszystkie orga- 
nizacje gospodarcze niezależnie od 
narodowości i reprezentowanej 
warstwy społecznej, O ile zechcą, 
będą mogły należeć do zjednocze- 
nia. 

Po sprawozdaniach rozpoczęła 
się dyskusja w której zabrało głos 
szereg mówców. Poniżej podajemy 
streszczenia ciekawych przemówień. 
Przedewszystkiem zasługuje na u- 
wagę przemówienie dr. Jana Stan- 
kiewicza, wybitnego działacza bia- 
łoruskiego. P. Stankiewicz zazna- 
czając, iż mówi w imieniu własnem 
scharakteryzował stanowisko orga- 
nizacyj gospodarczych i kultural- 
nych białoruskich. Organizacje te 
wysuwają żądania maksymalne dla- 
tego, bo ich słuszne żądania mini- 
malne nie są uwzględniane. Mów- 
ca przytacza szereg przykładów u- 
pośledzenia ludności białoruskiej. 
Np. w zakresie reformy rolnej, 
mówca jest przekonany co do to- 
lerancyjności i dobrej woli obec- 
nego Ministra Reform Rolnych, ale 
inaczej ustosunkowuje się do po- 
trzeb ludności białoruskiej aparat 
administracyjny działający w terenie. 
Mówca powiada, iż zna kilka- 
naście wypadków, kiedy rodziny 
białoruskie zostały pokrzywdzone 
przez urzędy ziemskie wyłącznie 
dlatego, że posiadają członków, 
którzy pracują w kulturalnych or- 
ganizacjach białoruskich. To też — 
powiada p. Stankiewicz — niezbęd- 
nemi postulatami białorusinów są 
żądania zmian w składzie admini- 
stracji Ziem Wschodnich, założenia 
banku parcelacyjnego, w którym 
byliby przedstawiciele białorusi- 
nów, oraz wprowadzenie przedsta- 
wicielstwa ludności białoruskiej do 
instytucyj, wykonywujących na miej- 
scu sprawy reformy rolnej. Jeśli 
R. Tym. pójdzie w kierunku tych 
dążeń, to organizacje białoruskie 
będą ją popierały, 

Mec. Abramowicz stwierdza 
wadliwość organizacji, gdyż praca 
cała była skoncentrowana w War- 
szawie. W związku z istnieniem 
znacznych różnic między częściami 
północną i południową Ziem 
Wschodnich trudno jest, w-g. zda- 
nia p. Abramowicza, mówić o o- 
bradach jednej reprezentacji wspól- 
nej, dla ziem litewsko-białoruskich 
oraz Wołynia. 

P. Wścieklica uważa, iź należy 
powołać do udziału w zježdzie 
wszystkie organizacje gospodarczo- 
społeczne niezależnie od narodo- 
wości i odrębności warunków lo- 
kalnych. Rada Tymczasowa powin- 
na przygotować szereg rzeczowych 
postulatów w sprawie potrzeb gospo- 
darczych kraju. Przy opracowywa- 
niu tego programu należy się 
zwrócić o pomoc do fachowców 
oraz przedstawicieli nauki, a także 
powołać do udziału w pracy przed* 
stawicieii administracji lokalnej. 

P. Tropka (bialorusin) podkre- 
Ślił, iż rozwój organizacji uzależ- 
niony jest od zajęcia przez nią sta- 
nowiska demokratycznego, wów= 
czas bowiem tylko może ona li- 
czyć na poparcie społeczeństwa 
białoruskiego, 

P. Swianiewicz wypowiedział 

Statut przewiduje przyznawanie 
co dwa lata, począwszy od r. 1927 
(w wysokości 10.000 zł.) nagrody 
autorom polskim za całokształt 
działalności literackiej, względnie 
jedno tylko dzieło, przyczem na- 
groda ta ma być przyznawana nie- 
tylko za utwór literatury pięknej, 
ale'i za piśmiennictwo społeczne, 
względnie polityczne. 

Z nagrody będą korzystali tyl- 
ko urodzeni, bądź zamieszkali na 
terenie ziem zachodnich, względnie 
inni, za dzieła, związane z zachod- 
niemi kresami. 

Na czele komitetu stoi prezy- 
dent miasta Poznania, a członka- 
mi są reprezentanci rady miejskiej, 
magistratu, uniwersytetu, syndyka- 
tu dziennikarzy, Towarzystwa przy- 
jaciół nauk i Zjednoczenia Zawo- 
dowego literatów. 

Prócz tego ustanowiono nagro- 
dę imienia Łukaszewicza za prace 
nad pogłębieniem studjów i historji 
m. Poznania, względnie za prace, 
poruszające bieżące zagadnienia 
miasta o specjalnej ważności. Na- 
groda ta wyniesie 7.000zł. i pierw- 
szy raz będzie przyznana w roku 
1928. 

W tym także roku przewiduje 
drugi statut nagrodę konkursową 
za badania historyczne w sumie 
trzech tysięcy złotych, którą przy- 
znawać będzie kolegium, złożone 
z prezydenta miasta, członków ra- 
dy miejskiej i magistratu, profeso- 
ra historji uniwersytetu poznań- 
skiego, oraz reprezentantów To- 

Prasa niemiecka o oświadczeniu Czi- 

czerina w sprawie paktów gwarancyj- 
nych. 

BERLIN, 9.XII (Pat.). „Taegliche Rundschau* występuje dziś z po- 

lemiką w sprawie oświadczenia Cziczerina co. do paktów gwarancyjnych 

Rosji sowieckiej z państwami bałtyckiemi. й 

Przyznając słuszność twierdzeniu sowieckiego komisarza spraw za- 

granicznych, że Polska zmierza do zbiorowego paktu państw bałtyckich 

pod swoim protektoratem, zaprzecza „Taegliche Rundschau“, jakoby 

pafistwa baltyckie wyrazily w ciągu ostatniego roku skłonność do zaan- 

gażowania się w polityce zwróconej przeciw Rosji, czy też Niemcom 

pod polskim przewodem. 
Organ zarzuca Cziczerinowi wprost, że jest on pod tym względem 

na zupełnie fałszywej drodze, 
„Taegliche Rundschau* stwierdza na podstawie informacyj kowień- 

skiego pisma „Lietuvos Żinios", że traktat rosyjsko-litewski wywołał na 
Łotwie i Estonji nastrój nieżyczliwy Litwie. 

Pełna nieufności polityka Sowietów doprowadziła do zerwania 

fińsko-rosyjskich rokowań. Wywody swoje kończy dziennik następują- 

cym zdaniem: 
„Nie można się dziwić, jeżeli przodujące pod względem kultury w 

środkowej Europie państwa bałtyckie nie mają ochoty de ostrego prze- 

ciwstawienia się Polsce, która jest jedynym rńocarstwem, objawiającem 

dotąd aktywnie swoje egoistyczne zainteresowanie rozwojem sprawy 

bałtyckiej*. 

Sytuacja wewnętrzna Niemiec 
niepewna. 

BERLIN. 9.XII (Pat.) Sytuacja wewnętrzna jest nader niepewna i 

niewyjaśniona. W toku wczorajszej konferencji kanclerz dr. Marx miał 

oświadczyć przywódcy frakcji ludowej dr. Scholtzowi, jak to donosi 

„Vossische Ztg.*, że w centrum żaden z posłów nie da się pozyskać 

dla koalicji z niemiecko-narodowymi. 
Dziennik wyraża przypuszczenie, że socjaliści nie zdecydują się 

już w chwili obecnej na podjęcie otwartej walki z rządem, a czekać 

będą zć swem wystąpieniem do trzeciego czytania budżetu dodatko- 

wego. 
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Z calej Polski. 

Starcie komunistów z poli- 
cją gdańską. 

GDANSK. 9. XII. (Pat). Wczo- 
raj wieczorem przybyła tu małżon- 
ka osławionego komunisty nie- 
mieckiego Hoeltza, który za sze- 
reg zbrojnych napadów i mor- 
dów w Niemczech skazany został 
na dożywotne ciężkie więzienie. 

Z okazji przybycia do Gdańska 
żony komunisty Hoeltza urządzono 
tu za zezwoleniem policji pochód 
związku t. zw. czerwonych woja- 
ków frontowych. 

Gdy podczas pochodu komu- 
niśck zaczęli rozwijać czerwone 
sztandary i transparenty doszło do 
starć między policją a demonstran- 
tami, którzy dotkliwie pobili kilku 
policjantów. 

W końcu jednak udało się po- 
licjj wyrwać z rąk demonstrantów 
sztandary, które skonfiskowane. 

W związku z tem zajściem kilku 
komunistów zostało aresztowanych. 

Po pochodzie odbyło się zebra- 
nie na którem pani Hoeltz wygło- 
siła przemówienie na temat uwol- 
nienia przestępców politycznych. 
Przebieg tego posiedzenia był na- 
ogół spokojny. 

PLTEFOMY | GRANOFOW 
na raty na 6 miesięcy B 

WIELKI WYBOR plyt patefonowych 
i gramofonowych. Skrzypce, gitary, 
bałałajki i mandoliny. Lustra orazĄ 

świąteczne zabawki dla dzieci. 

]WSZYSTKO NA RATY! 
poleca „UAIWERSAL”, Wielka 21. 

  

  

  
        
  

się ze względu na istniejące odręb- 
ności gospodarcze za utworzeniem 
2-ch- odrębnych rad: jednej” 
ziem leżących na północ od Pry- 
pieci i drugiej dla Wołynia. Poważ- 
nym brakiem w-g. zdania p, Swia- 
niewicza było rezydowanie Rady w 
Warszawie, skutkiem, czego straci- 
ła ona kontakt z terenem. Do ko- 
niecznych warunków pracy na 
przyszłość zaliczyć należy zupełnie 
wykluczenie elementu politycznego. 

Musimy pociągnąć do pracy 
wszystkie elementy kochające nasz 
kraj, wszystkie elementy które dą- 
żą do podniesienia dobrobytu ma- 
terjalnego oraz rozwoju kultural- 
nego naszej ludności niezależnie od 
tych haseł politycznych, którym 
sympatyzują. Wiele przedstawicieli 
mniejszości ustosunkowuje się dziś 
do państwowości polskiej nieufnie. 
Gdy jednak przekonają się Oni, że 
przynależność do państwa polskie- 
go daje pewne korzyści gospodar- 
cze i narodowe, ten stosunek mu- 
si się zmienić. 

warzystwa miłośników historji ziem 
zachodnich i Towarzystwa miłoś- 
ników m. Poznania. 

A zatem Poznań zdobył się na 
gest, nietylko świadczący Oo zrozu- 
mieniu roli-piśmiennictwa w życiu 
społecznem, ale celowością statutu 
przewyższający może wszystkie 
nagrody innych miast. Poznań w 
dobrze tym razem pojętym  patry- 
jotyzmie regjonalnym . nagradzać 
pragnie prace, kulturze i rozwojo- 
wi Kresów Zachodnich poświęcone. 

W korowodzie miast odczuwa- 
my najjaskrawiej brak dwóch wiel- 
kich centrów kulturalnych: Krako- 
wa i Wilna: W Krakowie, mieście 
Matejki i Wyspiańskiego, który 
dziś drzemie na laurach złotej tra- 
dycji, już się jednak mówi © na- 
grodzie literackiej. Wcześniej czy 
później projekt ów nabierze kształ- 
tów i z pewnością zostanie zreali- 
zowany. 

A miasto Skargi, Śniadeckich, 
Mickiewicza, Słowackiego, Syro- 
komli, Moniuszki, Kraszewskiego, 
Orzeszkowej? A Wilno? 

W Wilnie do tej chwili nie 
padł żaden głos w tej materji. Na- 
leżałoby wszakże sądzić, że tu, w 
chlubnym ośrodku naukowych i 
poetyckich tradycyj, że tu zagad- 
nienie pobudzania ruchu piśmien= 
niczego ze strony czynników miej- 
scowych, autochtonicznych — jest 
sprawą bardziej żywotną niż gdzie- 
kolwiek. 

Nie można się łudzić, aby przy 
obecnym składzie władz samorzą- 

Profesor Ehrenkreutz wypowie- 
dział zdanie iż Ziemie Wschodnie 
mają b. wiele instytucyj opiekuń- 
czych w Warszawie i dlatego są 
nieszczęśliwe, potrzeby zaś tych 
ziem są zapoznawane. Pochodzi to 
stąd, że nabiera się ludzi do ta- 
kich organizacyj na chybił trafił 
oraz, że te organizacje nie mają 
kontaktu z życiem naszego kraju. 
Są interesy gospodarcze kraju rÓż- 
ne od interesów grupowych i inte- 
resów jednostek. Mogą być bowiem 
cele ogólne nawet o wąskim za- 
kresie. Potrzeby te jednak muszą 
być gruntownie zbadane. Istnieje 
np. u nas lInstytut badania stanu 
gospodarczego Ziem Wschodnich, 
lecz o jego pracach nic nie wiemy. 

Pozatem prof. Ehrenkrentz pod- 
kreślił konieczność usunięcia wszy- 
stkich momentów politycznych. 

Na tem zakończono zebranie. 
Organizatorowie zapowiedźieli zwo- 
łanie wkrótce drugiego zebrania, 
które ma wyłonić komitet organi- 
zacyjny przyszłego zjazdu. 2 

dowych w Wilnie kwestja tak ma- 
ło wspólnoty mająca z asenizacją 
i polityką — mogła się znaleść na 
porządku obrad, podpaść pod gło- 
sowanie i znaleść... większość, Dość 
chyba mieliśmy  zawstydzających 
przykładów w ostatnich latach, jak 
wileńskie władze miejskie odnoszą 
się do spraw teatru, pomników, 
krzewienia muzyki, estetyki miej- 
skiej. Nikt chyba w formie kontr- 
argumentu nie wysunie faktu ist- 
nienia dorywczych poranków i... 
miejskiego kina. 

Ale sprawy nagrody literackiej 
m asta Wilna mimo to nie należy 
zasypiać, ani odkładać... od calen- 
das vilnenses. Co się zwlecze, to 
uciecze. Wiadomo, że nasza Rada 
Miejska ma w swem łonie jedno- 
stki o szerokich umysłach, wielce 
sprawom nauki i sztuki zasłużone. 

Z ich to grona winna wyłonić 
się inicjatywa, za którą zjawiłby 
się wniosek jasny i konkretny. 
Trzy czy pięć tysięcy złotych co 
rok lub choćby co dwa lata zna- 
lazłoby sję chyba w budżecie miej- 
skim, nawet pod najskąpiej kalku- 
lującym ołówkiem. Przypadałyby 
te sumy nie w formie zasiłków czy 
emerytur wysłużonym weteranom, 
lecz jako wspaniałomyślny zwrot 
długu, zaciągniętego u wybitnych 
pisarzy—za całokształt działalności 
ziemiom tym oddanej w szczytną 
służbę, albo za znakomite dzieło, 
miastu temu lub ziemi poświęcone. 

l wyobraźmy sobie: corocznie w 
związku z terminem przyznawania 

O szkołę Białoruską. 
Tow. Szkoły Białoruskiej w dn. 

4.XII zwróciło się do Prezesa Ra- 
dy Ministrów i Ministra Oświaty z 
pismem, które podajemy poniżej: 

Do Pana Ministra Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego. 

W latach 1919—25 z braku 
kwatifikowanych sił nauczycielskich 
w szkołach powszechnych polskich, 
władze szkolne dopuszczały do za- 
jęć w tych szkołach osoby nie ma- 
jące pełnych  kwalifikacyj nau- 
czycielskich. 

Dla uzupełnienia kwalifikacyj 
Ministerstwo urządziło tak zwane 
rządowe kursy dokształcające dla 
czynnych nauczycieli szkół po- 
wszechnych. Tem samem Minister- 
stwo dało możność uzyskania peł- 
nych kwalifikacjj tym ze swoich 
nauczycieli, którzy takowych nie 
posiadali. 

Polityka Rządów poprzednich w 
stosunku do szkół mniejszości na- 
rodowych prowadzona była w tym 
kierunku, że z polecenia p. Mini- 
stra Grabskiego i jego poprzedni- 
ków zostały zamknięte setki szkół 
białorusktch, jakie powstały na 
Wileńszczyźnie za czasów tak zwa- 
nej Litwy Środkowej, a w innych 
dzielnicach za czasów okupacji 
niemieckiej. 

Przyjmując pod uwagę powyższe, 
nauczyciele białorusini, nie tylko 
nie mieli możności pracowania w 
szkołach białoruskich, lecz była 
zamknięta im droga i do uzupeł-- 
nienia swych kwalifikacyj, wobec 
tego, że na kursy dokształcające 
przyjmowani byli jedynie nauczy- 
ciele czynni. 

W chwili obecdej prawie nie 
istnieje powszechne szkolnictwo 
białoruskie nie zważając na wyda- 
ną w 1924 roku tak zwaną ustawę 
językową, a to ze względów nastę- 
pujących: 

1) Władze administracyjne czy- 
nią wszelkie przeszkody dla ludno- 
Ści, która rząda, w myśl ustawy z 
dnia 31-VII 1924 r., szkoły biało- 
ruskiej, odmawiając w poświadcza- 
niu podpisów rodziców na dekla- 
racjach szkolnych. 

2) Kuratorja szkolne nie mają 
kwalifikowanych nauczycieli dla 
szkół białoruskich (pismo Kurato- 
rium O. B. W. Nr. I—21134 z 

„6 października 1926 r.). 
3) Na prywatne szkoły bialo- 

ruskie Kuratorja szkolne nie wy- 

© 

dają koncesyj, lub tež nie zatwier- 
dzają nauczycieli białorusinów z 
braku kwalifikacyj polskich. 

4) Nauczyciele białorusini, któ- 
rzy ukończyli rządowe kursy bia- 
łoruskie w, Krakowie i Wilnie pra- 
cują wbrew swojej woli w Kon- 
gresówce w szkołach polskich. 

5) Do zniszczonego doszczęt- 
nie przez władze szkolne szkolnic- 
twa białoruskiego stosują się su- 
rowsze przepisy niż do uprzywil- 
jowanego szkolnictwa polskiego. 

W celu usunięcia wspomnianych 
przeszkód, o ile Rząd Centralny 
szczerze zamierza pójść na spot- 
kanie pokrzywdzonej ludności bia- 
łoruskiej, oraz położyć stanowczy 
kres samowoli i pogwalceniom 
prawa, czynionym przez admini- 
strację miejscową, — niezbędnem 
jest wydać rozporządzenie, aby w 
stosunku do nauczycieli szkół bia- 
łoruskich, tak prywatnych jak i 
rządowych stosowane były w prze- 
ciągu lat pięciu te same uwzglę- 
dnienia, co w swoim czasie (przy 
początkowej organizacji szkolnic- 
twa polskiego) stosowane były do 
nauczycielstwa polskiego, a mia- 
nowicie: 1) zezwolić na wykładanie 
w szkołach białorusk. prywatnych i 
rządowych tym nauczycielom, któ* 
rzy mieli uprawniania do naucza- 
nia w byłych rosyjskich szkołach 
ludowych, oraz którzy ukończyli 
białoruskie kursy prywatne. 

2) Dać prawo wykładania w 
szkołach powszechnych  białorus- 
kich tym białorusinom, którzy u- 
kończyli 8, względnie 6 klas gim- 
nazjum białoruskiego lub polskiego 
z tem zastrzeżeniem, że w prze- 
ciągu lat trzech oni ukofńczą, me- 
todyczno-pedagogiczny kurs nau- 
czycielski. 

3) Przetranzlokować wszystkich 
nauczycieli białorusinów zatrudnio- 
nych obecnie w innych dzielnicach 
państwa na posady rządowe w 
szkołach białoruskich. Ponadto nie- 
zbędnem jest: 

1) natychmiast uruchomić na 
koszt rządowy dokształcające kur- 
sy białoruskie (ogólno-dokształca- 
jące i pedagogiczno-metodyczne) 
dla wszystkich wyżej wymienionych 
nauczycieli. 

2) Uruchomić dwa Seminarja 
nauczycielskie białoruskie i Biało- 
ruski Instytut Pedagogiczny. 

Vice-prezes Senator A. Własow. 
Sekretarz J. Sznarkiewicz. 
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nagrody rośnie w umysłach, w ro- 
zmowach i w prasie podniecenie, 
ciekawość, ścierają się sądy i wal- 
czą zdania. Decyzja Komitetu na- 
gradzającego jest sensacją najpię- 
kniejszą, jak w tej chwili wynik 
pomnikowego Konkursu. Nagro- 
dzoną książkę czytają wszyscy — 
zainteresowanie sięga hen daleko 
poza Zwierzyniec i  Pohulankę. 
Autor, który chwałę kraju tego 
pomnożył więcej, niż wszyscy dyg- 
nitarze lokalni w ciągu stulecia ra- 
zem wzięci—zyskuje uznanie i pal- 
mę za sterane siły, za czyn dobrze 
spełniony, za wielką pracę doko- 
naną. 

Wilnianie dumni są z Mickie- 
wicza, Kraszewskiego i Orzeszko- 
wej. Mają do tej dumy święte i 
wielkie prawo. Czem byłoby to mia- 
sto najpięknięsze i czem byłaby 
ta ziemia Bożemi darami hojnie 
obsypana — bez swojej powieści, 
bez swojej poezji, bez książki 
swojej!... 

Posiadanie takich duchów w 
obrębie swoich starych murów — 
obowiązuje. Jak uczcilibyśmy jed- 
nego z tych wielkich, któryby nag= 
le żywy stanął pośród nas? Oni 
lutnie oddali młodszym, żyjącym. 
Budzący się ruch  regjonalistyczny 
tu ma pole najszersze. Pieniądze 
tak wydane nie pójdą na marne. 

A może Wilno uzna formę na- 
gród, wcieloną już przez inne mia- 
sta, za nieodpowiadającą swemu 
charakterowi i atmosferze? Może 
uzna inną formę kontaktu z wy- 

Dziś premiera! 

2-ga i ostatnia serja obrazu 

Według powieści Jułes Werne'a p. t. Michel Strogoff. 

wirtuoz ekranu, 
tóry potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, porwać, olśnić, 

oczarować 

IWAN MOZŻUCHIN. 
Godną partnerką wielkiego mistrza ekranu jest ulubienica Pu- 

bliczności prześliczna Natalja Kowanko. 
W roli cesarza Aleksandra Il — GAJDAROW. 

Początek seansów o godz. 4-ej — ostatniego — 10.15. 
Dla młodzieży dozwolone. 

0000000000000000065008666466: 
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bitnymi twórcami za wlašciwszą. 
Pomysłowość niema tu granic. 
Tylko o dwie rzeczy chodzi: o 
zrozumienie i O wolę. 

O zrozumienie, że pieniądze u- 
chwalane na budzenie i propago- 
wanie kultury — nie są luksusem, 
ofiarą, |magnackim gestem, zbyt- 
kiem ani mecenasowską zachcian* 
ką. Że są potrzebą, że są dobrze 
i głęboko zrozumianym interesem, 

'že są dalekiem spojrzeniem, że są 
oszczędnościowym wkładem — го- 
zumnego obywatela, złożonym w 
banku, który nie bankrutuje, a 
którego akcje rosną ustawicznie. 

Procent z tych kont zwraca się 
wkładającym  stokrotnie, hojnie, 
rozrzutnie, w stopie przewyższają- 
cej wkłady niepomiernie. 

O to tylko zrozumienie cho- 
dzi...l 

Gdyby tego zrozumienia nie 
było w Wilnie na przestrzeni wie- 
ków, nie istniałby kościół Anto- 
kolski, nie byłoby tego przepychu 
architektury, nie byłoby Wszech- 

„nicy Batorowej ani legjonu cudo- 
wnych świątyń ani bibljotek do- 
stojnych z największym skarbem, 
jaki miasto i kraj na tym świecie 
posiadać może: 

z płomiennem, żywem, budzą- 
cem i pięknem słowem, uwiecznio- 
nem... w literaturze. 

W. H. 
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Nr. 285 (733) 

Žycie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Kredyty na zakładanie sadów. 

Z dniem 1 stycznia 1927 roku 
Bank Rolny rozpoczyna udzielanie 
przez Związek Kółek Rolniczych i 
Kasy Spółdzielcze kredytów na za- 
kładanie sadów. 

Sady te muszą być zakładane 
© według wskazówek Związku Kółek 
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Rolniczych i niepowinne być mniej- 
sze, niż pół hektara. Kredyt jest 
roczny. Bank Rolny pobiera 12 
proc.--3 proc. Kasy Spółdzielcze. 

Powinno to zainteresować nie- 
tylko rolników, ale i właścicieli 
gruntów podmiejskich, jak człon- 
ków Kolonji Kolejowej, Kolonii 
Urzędniczej, Kolonji Urzędników 
Magistratu i urzędników  państwo- 
wych. (5) 

Rozwój ogrodnictwa na prowincji. 

W dniu 14 grudnia odbędzie się 
w Giłębockiem Kółku Rolniczem 
zebranie sekcji ogrodniczej. 

Będą wygłoszone odpowiednie 
referaty. 

Zebranie to odbędzie się z 
"inicjatywy p. Szczęsnowicza, znane- 
go na terenie Głębokiego i Duni- 
łowicz, ogrodnika—amatora. (S) 

KRONIKA KRAJOWA. 

Stopa procentowa w kredycie 
prywatnym. 

Podpisane zostało rozporządze- 
nie ministrów Skarbu i Sprawie- 
dliwości, zmieniające art. 2 i3 

rozporządzenia o lichwie pienięż- 
nej z dnia 7-go września 1926 r. 
Art. 2 w nowem brzmieniu posta- 
nawia, że korzyści majątkowe, o- 
siągane przy czynnościach kredy- 

towych, nie mogą przekraczać 15 

proc. w stosunku rocznym, nie li- 

cząc kosztów porta, opłat stemplo- 
wych, prowizji obrotowej, które 

jednak nie mogą przekraczać "/« 

proc. kwartalnie. Przy pożyczkach 
na zastaw ruchomości, z wyjąt- 
kiem papierów wartościowych i to- 
warów, korzyści majątkowe nie 
mogą przekraczać 15 proc., Oraz 
aż do 2 proc. miesięcznie od sumy 
udzielonych pożyczek tytułem wy- 
nagrodzenia za ubezpieczenie przed- 
miotów zastawionych, przechowa- 

nie i szacowanie. 
Art. 3 postanawia, że umowy 

o pożyczki, zawarte przed dniem 
wejście w życie niniejszego rozpo- 
rządzenia, w których wymówione 
korzyści są większe, ulegają wyko- 
naniu w ten sposób, że korzyści 
te mogą być pobrane w umówio- 
nej wysokości do najbliższego ter- 
minu płatności, termin ten jednak 
nie może przekraczać daty 1 lute- 
go 1927 r. 

Rozporządzenie wejść ma wży- 
cie dnia 2 stycznia 1927 r. 

Obniżenie stopy procentowej. 

Bank Polski obniżył z dniem 
10 bm. stopę procentową do 9,5 
w stosunku: rocznym. (Pat). 

SPRAWY PODATKOWE. 

Świadectwa przemysłowe dla ko- 
miwojażerów. 

Dnia 27 października 1926 ro- 
ku ukazało się w naszym pismie 
notatka p. t. „Swiadectwa przemy- 
słowe dla komiwojażerów, dono- 
sząca, iż na skutek wyjaśnienia Mi- 
nisterstwa Skarbu pomocnicy han- 
dlowi zajęci tylko w jednej firmie 
za stałą płacą i objeżdżający pań- 
stwo nie sa obowiązani „do wyku- 
pywania świadectw —przemysło- 
wych. 

Wobec napływających od na- 
szych czytelników zapytań w spra- 
wie podstawy wymienionej notat- 
ki, komunikujemy, iż podstawą 
tej notatki jest orzeczenie Najwyż- 
szego Trybunału Administracyjne- 
go z dnia 30. IV. 1926 L. rej. 
2037-24 w sprawie skargi Hida- 
Jakóba Urwicza na orzeczenie ko- 
misji odwoławczej do spraw po- 
datku przemysłowego przy pomor- 
skiej lzbie Skarbowej z dnia 2. X. 
1924. L. 47586-11-11665-24. 

Jak będzie pobierany podatek 
inwestycyjny. 

W związku z ogłoszeniem w 
Nr. 119 Dziennika Ustaw przepi- 
sów o podatku inwestycyjnym Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych 
wydało obecnie specjalny okólnik, 
że podatek ten może być pobiera- 
ny w formie dodatku do wszyst- 
kich podatków samistnych i dodat- 
kowych do podatku państwowego 
za wyjątkiem podatku kolejowego, 
od kopalń, obrotowego przemysłu 
i handlu, od weksli, widowisk, do- 
chodowego i spożycia. 

* Wzmiankowany dodatek nie 
może przekraczać 50 procont da- 
nego podatku lub dodatku. 

Pobieranie dodatku nadzwyczaj- 
nego do podatku gruntowego nie wy- 
klucza prawa pobierania dodatku 
inwestycyjnego. (z). 
  

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
9 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 9,00 8981 — 
Ruble ztote 4,781/2 4,77 4.78 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem.za 100zł. 34 33,50 — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
9-XII b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,98 9,00 8,96 

Il. Dewizy 

Londyn 43,70 4381 43,59 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 36,35 36,10 36,01 
Praga 26,12 26,78 26,66 
Genewa 174,10 174,63 173,67 
Rzym 39,37 3947 39,28 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 81,00—80.00 
Związek spółek zarobk. 5,50 

Lilpop 15,2 
Modrzejów 4,10—3,90—3,95 
Ostrowiec 7,65—1,90—1,10 
Rudzki 1,16—1,15 

TOT ATI S TOROSREŃA UEDATEIIST GRD KOKO BAK CREEK 

Posiedzenie Rady Miejskiej 
W dniu wczorajszym odbyło 

się posiedzenie Rady Miejskiej, na 
którem zalatwiono szereg spraw 
niecierpiących zwłoki. Na czoło 
wysunęła się sprawa budżetu na 
rok 1927 na miesiące styczeń, 
luty i marzec i uzyskanie po- 
życzek ze Skarbu Państwa na ro- 
boty inwestycyjne. Rada Miejska 
uchwaliła wydelegować p. p. God- 
woda i Korolca do p. Wojewody 
celem przyspieszenia uzyskania 
przewidzianej 60 tys. zł. pożyczki, 
z uzyskania której to sumy mog- 
łyby być zatrudnione większe iloś- 
ci bezrobotnych. 

Następnie była rozpatrywana 
kwestja rezygnacji prezydenta Bań- 
kowskiego z zajmowanego dotych- 
czas stanowiska. Po bardzo Oży- 
wionej dyskusji Rada postanowiła 
wydelegować p. p. Radnych: Dr. 
Dębowskiego, Umiastowskiego, Ko- 
rolca, Jasińskiego i Kruka z proś- 
bą do p. Bańkowskiego O pozo- 
stanie do dnia ukończenia prac 
wojewódzkiej komisji kontrolnej, 
która przeprowadza rewizję w go- 
spodarce magistrackiej. 

Szczegółowsze sprawozdanie po- 
damy w numerze następnym. (S) 

Wielki pożar. 
Dzisiejszej nocy między godz. 

11 a 12 powstał pożar przy ulicy 
Wiłkomierskiej Nr. 5. Zapalił się ga- 
raż firmy Autodor i mieszczący się 0- 
bok dwu piętrowy dom mieszkalny. 
Przyczyny pożaru narazie nieusta- 
lono. W chwili oddania numeru na 
maszynę, pożar trwa w dlszym ciągu. 
Szczegóły podamy w jutrzejszym 
numerze. 

W akcji ratunkowej bierze udział 
straż pożarna i wojsko. 

  

POTRZEBNE ZARAZ 

4 lh 2 pokoje tmeblowane 
w śródmieściu, z niekrępującem 
wejściem. Wiadomość w redakcji 
„Kurjera Wileńsk.* 2—3 popoł. 

R a SOS I L ZETA ZOZ NZ 

Rozwiązanie zagadki. 
Przed kilku dniami donosiliśmy 

o znalezieniu w lesie na Zakrecie 
trupa Zawadzkiej. Przy zwłokach 
znaleziono rewolwer, będący własno- 
Ścią p. Jonasza, którego zatrzyma- 
no. Przeprowadzona sekcja zwłok 
żadnych oznak gwałtownej Śmierci 

nie skonstatowała. Powstało przy- 

puszczenie, iż Zawadzka otruła się 
jakimiś, nieznanemi alkoloidami i 

trupa pochowano. 

Władze sądowe stanęły wobec 

zagadki trudnej do rozwiązania. 
Wobec tego prof. medycyny są- 

dowej dr. Syngalewicz postanowił 
przeprowadzić  powtorną sekcję 
zwłok. 

Przy dokładnych oględzinach 
odkryto pod językiem zmarłej ma- 
leńki otwór. Dalsza sekcja wykaza- 

ła, że kula przeszła pod językiem 

i utknęła w kręgosłupie powodując 

śmierć, a nie wywołując krwawie- 

nia. Przytem kaliber kuli 0,6 mn. 

pozostawił bardzo maleńki otwór, 

który natychmiast się zasklepił, a 
ponieważ ciało pod językiem jest 
czerwone, uszło to uwadze przy 
pierwszej sekcji. Jest to prawdopo- 
dobnie samobójstwo, gdyś w wy- 
padkach zabójstwa przy strzale w 
ustach, zęby bywają naruszone, 
czego u Zawadzkiej nie stwierdzono. 

Przy zmarłej znaleziono bardzo 
ciekawy, sporządzony przez nią, 
wykres wszystkich znajomości z 
męzczyznami i ustosunkowanie się 
do nich na tle erotycznym. 

„czystej pracy naukowej 

KoUSR' JEZ WSTEG SGSN 2 KZI 

Turniej poetycki. 
Ruchliwe bardzo i pracowite 

Koło Polonistów U. S. B. położy- 
ło już sporo zasług na polu, bądź, 

w swojej 
dziedzinie, bądź dzięki swej twór- 
czej inicjatywie, zaznaczającej się nie- 

jednokrotnie nie tylko w życiu kul- 
turalnem Uniwersytetu, ale i Wilna. 

Jedną z takich pięknych inicja- 
tyw jest pomysł urządzania turnie- 
jów poetyckich, pożytku których 
nie potrzeba dowodzić. Wydoby- 
wanie drzemiących w ukryciu ta- 
lentów, pewna podnieta dla nie- 
śmiałych i niejaka selekcja grafo- 
manji dzięki odbieraniu złudzeń 
różnym więcej zapamiętałym niż 
utalentowanym „poetom*, to są 
jeszcze nie wszystkie, a jednak już 
wystarczające plusy. Może się 
wprawdzie zdarzyć, że turniej nie 
odpowie wymaganiom jakie mu 
stawiamy. jak to się stało 'z tur- 
niejem tegorocznym, niczem to 
jednak pożyteczności jego nie 
umniejsza. 

Pan dziekan wydziału humani- 
stycznego prof. Oko w swojem 
pięknem zagajeniu zestawił pomysł 
urządzania turniejów z tradycjami 
klasycznemi. Wyraził swoje uzna- 
nie czynnemu Kołu Polonistów i 
widząc w turniejach piękny objaw 
życia kulturalnego naszej bogatej w 
tak Świetne tradycje Wszechnicy, 
pozwalający przypuszczać, że kie- 
dyś znów wzniesiemy się do ana- 
logicznego poziomu. Stwierdził, 
że uważa za' zaszczyt otwieranie, 
tu w Wileńskim Uniwersytecie tur- 
nieju poetyckiego, serdecznem 
„Szczęść Boże!* — p. Dziekan za- 
kończył swoje przemówienie. 

Następnie członkowie Zespołu 
Reduty odczytywali pokolei po- 
szczególne utwory wobec zasiada- 
jącego na podwyzszeniu sądu w 
osobach p. p. Konstantego Bukow- 
skiego, prof. Stanislawa Cywiń- 

skiego, Czesława Jankowskiego, 
prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, 
prof. Mieczysława Limanowskiego, 
prof. Marjana Massoniusa, prof. 
Stanisława Pigonia i zebranej pub- 
liczności. Każdy z członków sądu 
miał przed sobą tekst recytowane- 
go w danej chwili utworu, publicz- 
ność musiała oczywiście poprzestać 
na samej recytacji co j. w. wpływa 

nieco na względność sądu, zależnie 
od indywidualności recytującego, 
nie mówiąc już o poziomie recy- 
tacji który zresztą w danym wy- 
padku stał na wysokości zadania. 

Zupełnie inaczej trzeba napisać 
o wybranych do turnieju utworach. 
Te niestety nie stały na odpo- 
wiednim poziomie, zwłaszcza w 
porównaniu z rokiem zeszłym. By- 
ły rzeczy Świadczące naogół o 
pewnych zdolnościach ich autorów, 
może nawet talencie ale tó jeszcze 
nie wszystko. Przeważnie odzna- 
czały się ubóstwem albo treści, al- 
bo formy, względnie rodzajem swym 
nie odpowiadały charakterowi tur- 
nieju. 

Sąd turniejowy miał zadanie 
bardzo trudne. Po długiej naradzie 
(około pół godziny) jury orzekło 
przez usta p. Czesława Jankow- 
skiego. 

„Sąd konkursowy uważa, że 
żaden z nadesłanych utworów nie 
stoi na poziomie na jakim prag- 
nąłby widzieć turniej poetycki. Jed- 
nakże nie chcąc, aby konkurs prze- 
szedł bez rezultatu większością gło- 
sów sąd przyznał Palmę Zwycięs- 
twa utworowi p. t. „Romantykom“, 
zaopatrzonemu godłem „/rys”, któ- 
rego autorem jest... (tu następuje 
rozdarcie koperty i wyjęcie z niej 
kartki)... pan Jerzy Wiśniewski”. 

Huczne oklaski, brawa okrzyki: 
„Autor! Autorl*. Autor szczupły 
blondynek, średniego wzrostu, po- 
krašnialy jak piwonja 5101 па Кой- 
cu sali i kłania się nieśmiało na 
wszystkie strony, poczem powta- 
rza to samo na podwyższeniu e- 
stradowem. „Oczywiście ogólne za- 
interesowanie „kto i co“ etc. Do- 
wiadujemy się, že: student wydzia- 
łu matematycznego U. 5. B., syn 
urzędnika kolejowego, wychowa- 
niec gimn. Zygm. Augusta. Wiersz 
jego p. t. „Romantykom“ jest rze- 
czywiście jedyny, który jako tako 
nadawał się do odznaczenia. Jest 
w jego treści pewne dążenie, myśl 
połączone ze znośną formą któ- 
rych to cech razem wziętych brak 
innym utworom. Co do samej ten- 
dencji utworu to wielce charakte- 
rystyczną jest dla niej następująca 
zwrotka: 

„— My młodzi duchów szklanym 
szlakiem 

Nie dążym krzesać ognia z 
gwiazd 

Pod nowym dziś żyjemy znakiem 
I credo nasze w prawdzie miast". 

Jeżeli chodzi o samą formę to 
najwyżej pod tym względem ;, stoją 
fragmenty zutworu p.t. „Pean sło- 
neczny* zaopatrzone godłem „Hel- 
lada*. Brak im jednak tej właśnie 
ideowej treści, trudno się zorjento- 
wać doczego tam autor dąży, choć 
niewątpliwie, talent jest. Być może, 

że w całości ów „Pean słoneczny” 
wydawałby się inaczej, z fragmen- 
tów trudno sądzić, choć widać w 
nich pewien styl iczuć odpowiedni 
nastrój. 

„Vox populi* wyrażony przez 
głosowanie odznaczył „Palmą Wy- 
różnienia* utwór p. t. „Tak mówił 
wróg”, (godło Wiko), trochę sztu- 
czny i napuszony, nieco kulejący 
co do formy, z pewną jednak ideą. 
Autorem jego okazał się p. Wiktor 
Ohorodnicki, podobno b. słuchacz 
architektury na wydziale Sztuki 
U. S. B., który skromnie „zwiał”, 
zanim go zdołała obejrzeć publicz- 
ność wraz z sądem turniejowym. 

Padło nań głosów 69. Następną 
ilość głosów (43) dostał wiersz p. t. 
„Kto jesteś" (godło „Czucie iskrą 
tylko*), trochę banalny choć nie 
bez pretensjonalności. Potem szły 
utwory obdarzone godłami: „Wie- 
czność" (25 głos.), „Ergo“ (23 gł.), 
„Šwiatlo“ (16 gł.), „Ku starych bo- 
gów chwale* (11 gl), „Wloczęga“ 
(9 gt), „Hellada“ (7 gt), „Elwit“ 
(1 gł.) i 7 kartek białych. 

Na zakończenie Turnieju trio 
odegrało czardasza, poczem prof. 
Massonius wręczył szczęśliwemu 
laureatowi piękny dyplom „Palmy 
Zwycięstwa". Zdobywca drugiego 
dyplomu nie zgłosił się po niego. 
Kończąc niniejsze sprawozdanie, 
dzielnemu „Kołu Polonistów* skła- 
damy wyrazy szczerego uznania i 
życzenia powodzenia w dalszej 0- 
wocnej pracy. 

S—n. Kl=ski. 

ZA WE OZ POWA i S LASAT A 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Inspekcja. 

Dowódzca 1 dyw. piech. leg. 
pułk. Popowicz przeprowadził jako 
kierownik Przysposobienia Wojsk. 
na terenie okręgu wileńskiego in- 
spekcję Komendy Okręgu Zw-ku 
Strzeleckiego, która wypadła nao- 
gół dobrze, wykazując młody, silny 
element strzelecki, zwarty ideowo, 
pełen energji i wiary w swą pracę. 

Pułk. Popowicz zwrócił się do 
strzelców z gorącem przemówie- 
niem, w którem podkreślił koniecz- 
ność pracy w Z-ku Strzeleckim, w 
myśl szczytnych haseł obrony Oj- 
czyzny przed wrogiem. 

Ofiarny czyn. 

Kapitanowie 1 p.p. leg. lig Ka- 
ziinierz i Pawlik Jan ofiarowali na 
rzecz Z-ku Strzeleckiego kilkaset 
książek, które powiększą księgo- 
zbiór strzelecki. 

Ofiarnym oficerom na tem miej- 
scu składa Komenda Okręgu Z-ku 
Strzel. jaknajserdeczniejsze podzię- 
kowania, widząc wtym kroku wiel- 
kie zrozumienie dla sprawy przy- 
sposobienia wojskowego wśród kor- 
pusu oficerskiego 1 dyw. piechoty 
Legjonów. 

Rozmaitości. 
Kosztowna metoda odtłuszczająca 

O niezwykłej sztuce złodziejskiej do- 
noszą pisma argentyńskie. Otóż pewne 
„konsorcjum” postanowiło skorzystać z 
przepisów obecnej mody, z, 
jak wiadomo, wiotkiej i szczupłej figury. 
W tym celu zamieszczono we wszystkich 
większych pismach argentyńskich ogło- 
szenie, że w najbliższym czasie otwarty 
zostanie w Buenos Aires instytut kosme- 
tyki lekarskiej, gdzie przy pomocy no- 
wej metody odtłuszczającej można będzie 
każdemu ująć w ciągu 10 minut 3 funty, 
wagi bez żadnej szkody dla zdrowia za 
skromną opłatą 10 pesos, 

Ogłoszenie powyższe zrobiło swoje. 
W dniu otwarcia nowego instytutu kil- 
kadziesiąt osób z najrozmaitszych sier 
towarzyskich przybyło do nowego zakła- 
du. Każdego klijenta przyjmowały pielę- 
gniarki, nakazując kandydatom i kandy- 
datkom na schudnięcie rozebrać się i 
położyć się do łóżka. Po kilku minutach 
w każdej kabinie leżała jedna osoba, cze- 
kając z niecierpliwością na zjawienie się 
naczelnego lekarza, który miał dokonać 
odtłuszczającej operacji. Upływała godzi- 
na za godziną, ale pan doktór jakoś nie 
przychodził. Pacjenci myśleli początkowo 
iż z powodu braku personelu nastąpiło 
opóźnienie. Kiedy jednak upłynęło kilka 
godzin, a w całym domu przez cały ten 
czas panowała zupełna cisza, zniecierpli- 
wieni pacjenci i pacjentki zaczęli się po- 
rozumiewać 1 ściany. Okazało się, 
że pan doktór nie złożył jeszcze swej 
wizyty w żadnej kabinie. Wobec tego 
pewien grubas postanowił sprawę wyjaś- 
nić. Ponieważ jednak bez ubrania nie 
mógł opuścić swej kabiny, zawołał by 
mu ubranie przyniesiono. Widząc, że na 
wołanie jego nikt nie reaguje, wyszedł 
do sąsiedniego pokoju, gdzie się uprze- 
dnio rozebrat. Ku swemu wielkiemu zdu- 
mieniu ubrania jednak na miejscu nie 
znalazł. Tego juź było za wiele. Energi- 
czny grubasek otworzył okno i zaczął 
wołać o pomoc. Po chwili przed „insty= 
tut kosmetyki lekarskiej" przybyła po- 
licja, która skontatowała, że drzwi domu 
były zamknięte na klucz. Przy pomocy 
ślusarza funkcjonarjusze policji dostali 
się do zakładu i, dowiedziawszy się o co 
chodzi, przystąpili niezwłocznie do po- 
szukiwania ubrań zawstydzonych pacjen- 
tów. Niestety jednak poszukiwania te 
były zupełnie bezskuteczne. Wszystkie 
ubrania wraz ze znajdującemi się w nich 
pieniędzmi i kosztownościami znikły bez 
śladu. Okazało się, że sprytni złodzieje 
okradli nie tylko naiwnych klijentów, 
lecz również dostawcę łóżek, pościeli i 
% р., który był tak łatwowierny, że pomy- 
słowym przedsiębiorcom dostarczył to- 
war na kredyt, 

  

  

Madame Butterfly op. w 3 aktach 
В @. Риссйтедо. 
Gościnny występ pp. Teiko-Kiwa 

i Franciszka Bedlewicza. 

Dzięki niezmordowanej energji 
zespołu špiewnego „Reduty“, by- 
liśmy w możności podziwiać zna- 
komitą Japonkę w roli Butterfly 
w słynnej operze Pucciniego. Mu- 
simy sobie należycie yprzytomnić, 
że tylko zawdzięczając garstce o- 
sób przejętych ideą pracy dla Wil- 
na w dziedzinie muzyki operowej— 
występ p. Teiko-Kiwa doszedł wo- 
góle do skutku. 

Muzyka Madame Butterfly (na- 
pisana w r. 1902) zrobiła swego 
czasu dość dużo hałasu rzekomą 
egzotycznością i kolorytemcałotono- 
wej skali. Tymczasem skali cało- 
tonowej używał z powodzeniem 
polak Juljusz Zarembski, znako- 
mity, lecz zapomniany kompozy- 
tor—oraz Francuz Claude Debussy, 
który stał się właściwie inspirato- 
rem całotonowej inwencji Pucci- 
niego. Po pierwszych zachwytach 
nastąpiło otrzeźwienie, dla nas zaś 
współczesnych przedstawia Mada- 
me Butterfly typ opery werystycz- 
nej, bardzo zręcznie napisanej, peł- 
nej niejednokrotnie szczerej cho- 
ciaż nie głębokiej inwencji; z punktu 
widzenia ewentualnego folkloru ja- 
pońskiego — Madame Butterfly nie 
przedstawia nic specjalnie zajmu- 
jącego. Słusznie uszczypliwie powie- 
dziano, że w Butterfly prawdziwie 
japońskimi są jedynie... chryzan- 
temy. 

Występ p. Teiko-Kiwy wzbudził 
zainteresowanie już tem samem, iż 
dał możność ujrzenia autentycznej 
Japonki w roli Butterfly. Przede- 
wszystkiem warunki techniczne, 
posiada artystka opanowane w 
zupełności. Głos piękny, typowo 
liryczny, doskonała emisja, wolna 
od wszelkiej sztuczności jakoteż 
manjery, wszystkie te warunki 
sprawiały niepowszednie wrażenie. 
Specjalnie na podkreślenie zasłu- 
guje nieco zbyt jasny sposób śpie- 
wania, dający wszakże przemilej 
postaci artystki ogromną ilość 
wdzięku. Z tem wszystkiem tycząca 
się Świetna gra — podkreślająca 
wspólność słowa, dzwięku i gestu— 
kojarząca te czynniki w jedną nie- 
rozłączną całość—zależna wzajemnie 
od siebie dały całość widowiska 
wprost fascynującą. 

Szczegółowy rozbiór poszcze- 
gólnych momentów aktorskich wy- 
kracza poza ramy sprawozdania. 
W reasumpcji stwierdzić należy 
doskonałe wczucie się artystki w 
werystyczny Styl opery, na pierw- 
szy plan wysuwający realizm Od- 
twarzanych sytuacyj. Napięcie dra- 
matyczne jakie potrafiła osiągnąć 
p.Teiko-Kiwa byto też niezwykłem; 
chwilami zatrącało się poczucie 
różnicy między oceną, a widow- 
nią; wciągnięcie widza w orbitę 
przeżyć osobistych bohaterki dra- 
matu z siłą niwelującą wprost 
dystans między aktorem, a wi- 
dzem wydaje mi się szczytem 
kunsztu aktorskiego w utworze te- 
go rodzaju jakim jest Madam But- 
terfły. 

Ogólny bilans świetnego wy- 
stępu p. Teiko-Kiwa wypadł impo- 
nująco. Wątpię—by którakolwiek 
z najświetniejszych gwiazd Europy 
mogła zadowolić kogoś, kto wi- 
dział p. Teiko-Kiwę w jej niezapo- 
mnianej kreacji Madame Butterfly. 

P. Bedlewicz znany już Wilnu 
z czasów opery p. Rychłowskiego— 
wykonał swoją partję bez zarzu- 
tu—dostrajając się w zupełności 
do swej wyśmienitej partnerki. 
Sympatyczną i bardzo rzetelnie uj- 
mującą swoją rolę—Suruki—była 
p. Korsak-Targowska. Miała wiele 
dobrych momentów w swej grze, 
jakotež wokalnych, co się odczuć 
dało, zwłaszcza na drugim spek- 
taklu. P. Ludwig jako konsul — 
wydobył z postaci (nieco dobrodu- 
sznej) wystarczającą dozę ckliwego 
sentymentalizmu, czem chyba od- 
powiedział w zupełności intencjom 
libretta — zresztą mało wartościo- 
wego. 

Reszta zespołu — trzymała się 
nienajgorzej — a niektóre wykole- 
jenia były wynikiem zbyt gorącz- 
kowego przygotowania. (W nie ca- 
łe 6 dni!l!!). To samo tyczy orkie- 
stry, prowadzonej chwilami zbyt 
wolno przez p. Rubinsztejna, któ- 
ry z prawdziwem zaparciem się 
godził orkiestry ze sceną. 

Dekoracje w 2 i 3 akcie były 
bardzo gustownie dobrane i skom- 
ponowane, mimo naogół panujący 
prostoty i kotarowego rozwiąza- 
nia sceny. D-r Sz. 

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

    

mień przy wysyłaniu pisma, prosię . 
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. 

z 

Z sądów. 
O nadużycie w Il-m Komisarja= 

cie P. P. 

Wczoraj Sąd Okręgowy pod 
przewodnictwem sędziego Jodzewi- 
cza rozpatrywał sprawę nadużyć w 
Il-im komisarjacie Policji Państwo- 
wej, którego kierownikiem był pod- 
komisarz Kiihn. 

Sprawa ta przedstawia się na- 
stępująco: W końcu 1924-go roku 
miejscowa Komenda Okręgowa P. 
P. otrzymała informacje o rozmai-- 
tych nadużyciach w II komisarjacie 
P. P. Równocześnie została © tem 
powiadomiona prokuratura. Prze- 
prowadzone dochodzenie dyscypli- 
narne doprowadziło do usunięcia 
podkomis Kihna ze służby pań- 
stwowej. 

Równocześnie zostało wszczęte 
dochodzenie przeciwko  przodow- 
nikowi L. Alenowiczowi, post. J. 
Królikowskiemu i post. Sosińskie- 
mu. Wszyscy oni zostali ze służby 
państwowej w drodze dyscyplinar- 
nej usunięci. 

Niezależnie od tego zostali oni 
pociągnięci do odpowiedzialności 
sądowej. 

Akt oskarżenia zarzuca podkom. 
Kiihnowi, że wyremontował miesz- 
kanie prywatne siłami policjantów 
z uszczerbkiem dla służby i że po- 
bierał od właścicieli sklepów ła- 
pówki w postaci wiktuałów i nie 
pociągnął do odpowiedzialności dy- 
scyplinarnej post. Sosińskiego, co 
do którego miał pewne wiadomo- 
Ści, że wymuszał łapówki. 

„Co do pozostałych oskarżonych 
tj Alenowicza, Królikowskiego i 
Sosińskiego, akt oskarżenia zarzu- 
ca wszystkim wymuszanie łapówek, 
przyczem oskarżony Sosiński zu- 
pełnie jawnie miał wkraczać do 
sklepów z umówionymi osobami, 
które rzekomo miały kupować w 
danym sklepie wódkę i pod groźbą 
spisania protokułu wymuszał ła- 
pówkę. 

Przewód sądowy nie dał dowo- 
dów winy podkom. Kiihna, przod. 
Alenowicza i post. Królikowskiego. 
Okazało się bowiem, iż zarzuty 
aktu oskarżenia oparte są na zło- 
śliwych donosach ukaranych przez 
oskarżonych w czasie służby zu 
różne wykroczenia. 

Jedynie co do Sosińskiego, któ- 
ry był kierownikiem referatu są- 
dowego 1l-go komisarjatu, przewód 
sądowy dał potwierdzenie tez aktu 
oskarżenia. Świadkowie zeznają, iż 
oskarżony Sosiński rzeczywiście 
wymuszał łapówki od piwiarń, skle- 
pów z wódkami i t. d. 

To też sąd po przemówieniach 
stron wydał wyrok skazujący So- 
sińskiego na 1 rok więzienia, za- 
mieniającego dom poprawy, z za- 
liczeniem mu na poczet kary 9 
miesięcy aresztu prewencyjnego, a 
pozostałych oskarżonych uniewin- 

nił. Zdan. 

Nieuczciwość kupców. 

Dnia 6.XI1—26 r. Sąd Pokoln 
m. Wilna rozpoznawał sprawę Mo- 
tela Gurwicza, ošk. z art. 591 K. 
K., właściciela składu zboża przy 
ul. Zawalnej Nr. 57. Wspomniany 
Gurwicz w dniu 1.XII—25 r., wa- 
żąc na swojej wadze dziesiętnej 
nabyty od Józefa Piotrowicza groch, 
oszukał go, gdyż waga zamiast 25 
pudów grochu, wykazała tylko 21 
pudów. 

Za posiadanie i używanie fał- 
szywej wagi Gurwicz pociągnięty 
został do odpowiedzialności sądo- 
wej i na zasadzie art. 591 K. K. 
skazany na zamknięcie w więzieniu 
na przeciąg trzech miesięcy. 

Oszukańczy sposób kupna krzy= 
żyków. 

Dnia 6.XII—26 r. Sąd Pokoju 
m. Wilna rozpoznawał sprawę An- 
toniego Aleksandrowicza, oskarżo- 
nego z art. 591 K. K. za to, iż w 
dniu 6.III—26 r., namawiając An- 
toniego Wersockiego do kupna 
szalika i 2 rzekomo złotych krzy- 
żyków, ograbił go w następstwie 
przy pomocy jakiegoś nieujawnio- 
nego sprawcy, zabierając mu 59 zł. 
Schwytany przez policję, do winy 
się nie przyznał, lecz poznany 
przez poszkodowanego, został po- 
ciągnięty do odpowiedzialności są- 
dowej i skazany na 3 miesiące 
więzienia. 

Ze świata. 
Katastrofalne upały w Brazylji. 

PARYŻ. 9. XII. (Pat.) „Matin* 
donosi z Buenos Aires, że fala 
gwałtownych upałów spowodowała 
śmierć 20 osób. 

Nowa klęska w Japonii. 

TOKIO. 9. XII. (Pat.) W pół- 
nocnej części Japonji srożą się 
gwałtowne  nawałnice  Śniegowe. 
ao około 60 statków rybac- 

ch. 

ać 
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URZĘDOWA 

— Konferencja naczelników 
urzędów П instancji niezespo- 
lonych z władzami administra- 
cyjnymi. W dniu 7 b. m. w miesz- 
kaniu p. Wojewody i pod jego 
przewodnictwem odbyła się kolej- 
na konferencja naczelnych władz i 
urzędów Il-ej instancji, niezespo- 
lonych z władzami administracyj- 
nemi ogėlnemi. 

W konferencji wzięli udział: ge- 
nerał Burhardt-Bukacki, prokura- 
tor Sądu Apelacyjnego Łuszczyński, 
prezes Okręgowej Izby Kontroli 
Państwowej p. Pietraszewski, prez. 
Izby Skarbowej w Wilnie p. Ma- 
lecki, kurator Wileńskiego Okręgu 
Szkolnego p. Ryniewicz, prezes O- 
kręgowego Urzędu Ziemskiego p. 
Leszczyński, prezes Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów p. Po- 
powicz, delegat Prokuratorji Gene- 
ralnej p. Kopeć, prezes Dyrekcji 
Lasów Państwowych p. Grzego- 
rzewski, kierownik Dyrekcji Dróg 
Wodnych p. Bosiacki, zastępca 
kierownika Dyrekcji Ceł p. Chmie- 
lewski, dyrektor Archiwum p. Stud- 
nicki, inspektor Okręgowego Urzę- 
du Pośrednictwa Pracy p. Plisz- 
czyński, kierownik Okręgowego 
Urzędu Miar i Wag p. Lasinowicz, 
kierownik Okręgowego Urzędu Pro- 
bierczego. p. Prokopowicz, oraz 
przedstawiciele Urzędu Wojewódz- 
kiego: zastępca wojewody p. Mali- 
nowski i inspektor wojewódzki p. 
Gintowt-Dziewałtowski. 

Na konferencji tej omówiono 
cały szereg wniosków, wysuniętych 
przez odnośnych naczelników władz 
i urzędów a dotyczących kwestji 
zespolenia i skoordynowanie prac. 
Natomiast Wojewoda Wileński w 
dłuższym przemówieniu zobrazo- 
wał najbardziej aktualne zagadnie- 
nia chwili «obecnej, podkreślając 
równocześnie konieczną potrzebę 
„koordynacji i spoistości prac wszyst- 
kich tych urzędów. 

W przyszłości podobne konfe- 
rencje mają odbywać się w krót- 
szych niż dotychczas odstępach 
czasu. (z) 

— Ustalanie w służbie pań- 
stwowej. Na skutek polecenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
obecnie w urzędzie wojewódzkim 
w przyspieszonym trybie są opra- 
cowywane listy urzędników, którzy 
mają być ustaleni w służbie pań- 
stwowej. , 

Ustaleni w służbie państwowej 
mogą być urzędnicy: 1) którzy po- 
siadają conajmniej dobrą kwalifi- 
kację i 5 lat służby państwowej, 
2) na stanowiskach |-ej kategorii 
mogą być ustaleni w służbie urzęd- 
nicy, którzy mają ukończone conaj- 
mniej średnie wykształcenie i na 
stanowiskach Il-ej kategorji urzęd- 
nicy, którzy posiadają ukończoną 
conajmniej szkołę powszechną lub 
3 klasy szkoły średniej, 3) stabili- 
zacja ma się odbywać w granicach 
ustalonych wykazów stanowisk, 
przyczem winny być brane pod u- 
wagę zamierzone zmiany organiza* 
cyjne. Stabilizacja urzędników, któ- 
rzy odpowiadają wspomnianym 
warunkom ma nastąpić jeszcze w 
bieżącym roku t. j. przed 1. I. 
27 roku. (z) 

  

— Nowy Dyrektor Robót Pu- 
bilcznych w Wilnie. W dniu 7-go 
grudnia b. r. objął stanowisko Kie- 
rownika Wileńskiej Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych p. A: 

„(Z). 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata „Naszej Spra- 

wy*. Urząd Komisarza Rządu na 
m. Wilno skonfiskował cały nakład 
organu białoruskiej włościańsko- 
robotniczej Hromady „Nasza Spra- 
wa*, za umieszczenie artykułu tre- 
ści antypaństwowej. Ogółem skon- 
fiskowano około 8 tysięcy egzem- 
plarzy. 

— Przeniesienie P. A. T. Od- 
dział Wileński Polskiej Agencji Te- 
legraficznej (P. A. T.) z dniem 9 
grudnia 1926 roku został przenie- 
siony z gmachu przy ul. Uniwer- 
syteckiej 6-8 do gmachu urzędu 
Wojewódzkiego, Magdaleny 2, po- 
ókj Nr. 24 (parter). 

MIEJSKA. 

— Nowy plan przemeldowa- 
nia. Nowy plan przemeldowana 
obowiązujący od dnia dzisiejszego 
juź został ogłoszony. Począwszy 
od dnia jutrzejszego podawać bę- 
dziemy codzienny kalendarzyk no- 
wego planu. 

Stan zdrowotny dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna. 
Jak wynika z miesięcznego spra- 
wozdania z opieki hygieniczno-le- 
karskiej w szkołach powszechnych, 
w listopadzie r. b. stan czystości i 
i schorzenia wśród dzieci przed- 
stawia się następująco: 

Liczba dzieci brudnych — 2747, 
zawszawionych—2434, Świerzb—8, 
inne choroby skóry—73, gruźlica 
płuc podejrzana—44, gruźlica płuc 
stwierdzona w 21 wypadkach, gru- 
czoły chłonne powiększone — 170, 
grużlica gruczołów chłonnych—44, 
gruźlica innych narządów—2, cho- 
roby nosa—47, choroby uszu—38, 
jaglica—20, inne choroby oczu— 
41, wady wzroku—34. Choroby 
zakaźne: odra—1, dur. — 1, pło- 
nica—27, koklusz—2, ospa wietrz- 
na—20. 

Pozatem czynności lekarskie w 
szkołach powszechnych wyraziły 
się w cyfrach następujących: 

Odwiedzono szkół—41, ogólna 
liczba odwiedzin—140. Badań in- 
dywidualnych przeprowadzono — 
824, skierowano do przychodni — 
357 dzieci, szczepień przeciwponi- 
czych przeprowadzono—60. Oprócz 
tego urządzono 43 pogadanki dla 
dzieci. 

Nadmienić jeszcze należy, iż 
stan lokali szkolnych w m. listo- 
padzie okazał się na ogół dob- 
rym. (s) 

— Wydział Karny Копизаг- 
jatu Rządu na m. Wilno sporzą- 
dził i załatwił w miesiącu ubieg- 
łym następującą ilość protokółów 
za opilstwo—207, dorożkarskie— 
116, sanitarne—81, nielegalne po- 
siadanie broni—10, nieoświecenie 
latarń numerowych—48, niemeldo- 
wanie lokatorów—2, tamowanie ru- 
chu pieszego—5, samochodowych— 
47, nieoświecenie klatek schodo- 
wych—5, rowerowych—7, meldun- 
kowych—22, ruchu kołowego—60, 
wojskowych—80, spekulacyjnych— 
10, nierejestrowanie koni—16, u- 
prawianie nierządu w hotelach—3, 
uchylanie się od rejestracji po przy- 
byciu z zagranicy — 8, nielegalne 

przebywanie w strefie nadgranicz- 

nej — 2, rozklejanie odgłoszeń w 

miejscach niedozwołonych—4, róż- 

nych—9. 
— Brak węgla w Elektrowni 

Miejskiej. Magistrat m. Wilna 

zwrócił się do p. Wojewody z proś- 

bąo interwencję w Ministerstwie Ko- 

lei w sprawie dostarczenia wago- 

nów dla przewozu węgla do Elek- 
trowni Miejskiej. : 

Elektrownia Miejska otrzymuje 

węgiel z Górnego Śląska od firmy 

„Progress" Zjednoczone Kopalnie 

Górnosląskie Sp. z ogr. odpow. w 
Katowicach. Na mocy ostatnich 

reklamacji kopalnia dostarcza wę- 

giel, ale nie w dostatecznej ilości. 

Elektrownia Miejska posiada 

zapas tygodniowy węgla i po tym 
czasie będzie zmuszona stanąć. (5) 

— Przedłużenie terminu. Do 
dnia 15 listopada r. b. właściciele 

domów wzgl. rządcy obowiązani 

byli złożyć w Magistracie m. Wilna 
listy lokatorów w celu wymierze- 

nia podatku lokalowego. Okazało 
się jednak, że 1369 list lokatorów 
nietylko w określonym wyżej ter- 
minie, a nawet do dnia wczoraj- 
szego nie zostało Magistratowi do- 
starczonych. Wobec tego Magistrat 
postanowił przedłużyć termin skła- 
dania tych list do dnia 15 grudnia 
rb 

O ile jednak własciciele tych 
domów, którzy jeszcze list lokato- 
rów niezłożyli, nie uczynią tego do 
dnia 15 grudnia r. b., to w myśl 
art. 63 ustawy o tymczasowem u- 
regulowaniu finansów komunalnych 
z dn. 11 sierpnia 1923 r. wszyscy 
oni, jako uchylający się od złoże- 
nia wymaganych rozporządzeniem 

Ministerstwa Skarbu list lokatorów, 
będą karani po 20 zł. za każdą 
niezłożoną listę, przytem kara zo- 
stanie niezwłocznie sciągnięta przez 

sekwestratorów. (c) 
— Sprzedaż spirytusu skažo- 

nego. Obiegają pogłoski, iż w 
związku z olbrzymią ilością zatruć 
zpirytusem skażonym, władze skar- 
bowe zamierzają wprowadzić z 
dniem 15 b. m. sprzedaż spirytusu 
na kartki. Pogłoski te wykorzystu- 
ją niesumienni kupcy i ukrywają 
posiadane przez nich zapasy. Mo- 
że władze skarbowe zajmą się tą 
sprawą i zapobiegną dalszym na- 
dużyciom. 

WOJSKOWA 

— Pożegnanie gen. Rydza- 
Śmigłego. We wtorek 7 bm. kor- 
pus oficerski garnizonu m. Wilna 
żegnał odjeżdżającego doWarszawy 
Inspektora armii Nr 1, gen. Rydza- 
Śmigłego. Przy wejściu do wagonu 
generałowi wręczono duży bukiet 
kwiatów; głęboko wzruszony odje- 
chał generał do Warszawy. 

— Inspekcja. Gen. Dąb-Bier- 
nacki przeprowadził dwudniową in- 
spekcję niektórych oddziałów gar- 
nizonu wileńskiego. 

Rodzina wojskowa na 
gwiazdkę dla żołnierzy. T-wo 
Rodzina wojskowa w Wilnie na 
posiedzeniu, które się odbyło dnia 
7 bm. o g. 8 wiecz. w sali Oficer- 
skiego Kasyna Garnizonowego przy 
ul. Mickiewicza 14, postanowiło 
zwrócić się do społeczeństwa z go- 
rącym apelem, by w akcji przygo- 
towania gwiazdki dla żołnierza po- 
parło tę inicjatywę jakiemikolwiek 
darami. W tym celu wyda Rodzina 
wojskowa specjalną odezwę. 

— Dodatkowa Komisja Prze- 
glądewa. D. 17 bm. odbędzie się 
dodatkowa komisja przeglądowa 
dla roczników 1905 i starszych, o- 
raz rezerwistów roczników 1897— 

1883, którzy dotychczas nie stawali 
przed wymienionemi komisjami. 

Komisja urzędować będzie w Sali 
Miejskiej przy Ostrobramskiej 5. 

— Licytacja koni. Dn. 14 bm. 
o g. 10 odbędzie się licytacja wy- 
brakowanych koni na rynku Kal- 
waryjskim. 

Z_ POCZTY. 

— Zarząd Poczt i Telegrafów 
w Wilnie zgodził się na rozszerze- 
nie sieci telefonicznej w pow. wi- 
leńsko-trockim na poszczególne o- 
soby prywatne, z tem jednakże, że 
zainteresowani muszą własnym ko- 
sztem postawić słupy telefoniczne. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Odczyt Prezesa Wszech- 
światowej Federacji Studentów- 
Chrześcijan. W piątek dnia 10 b. 
m. o godz. 5 i pół w uniwersyte- 
cie w sali Śniadeckich p. Henry- 
Louis Henriod prezes Wszechświa- 
towej Federacji Studentów-Chrześ- 
cjan wygłosi odczyt o ruchach re- 
ligijnych wśród młodzieży zagra- 
nicą. Wstęp wolny dla wszystkich. 
Odczyt odbędzie się w języku fran- 
cuskim. 

P. Henriod jest prezesem o- 
gromnej organizacji, która liczy 
blisko 300.000 członków, rozrzu- 
conych po całej kuli ziemskiej. Do 
korę p. Henriod przybył na dwa 

ni. 
— Konferencja Prezesów Zrze- 

szeń A. K. P. Prezydjum Zrzesze- 
nia Akademickich Kół Prowincjo- 
nalnych w Wilnie donosi nam, że 
w dn. 11 i 12 grudnia r. b. odbę- 
dzie się w Wilnie Międzyśrodowi- 
skowa Konferencja Prezesów Zrze- 
szenia A. K. P. na którą przybę- 
dą przedstawiciele wszystkich miast 
uniwersyteckich. ь 

Uroczyste otwarcie nastąpi w 
sobotę 11 grudnia o godz. 12-tej 
w auli IV gmachu głównego U.S.B. 
w obecn. profesury i przedstawi- 
cieli Stowarzyszeń. Akad. 

— Wojewódzki Wileński Ko- 
mitet V-go „Tygodnia Akademi- 
ka* podaje do wiadomości osób 
zainteresowanych, z biuro Komite- 
tu zostało przeniesione z dniem 
dzisiejszym do lokalu Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej przy ul. Wielkiej 24 i jest 
czynne codziennie od godz. 10-ej 
do 12-ej rano i od 6-ej do T-ej 
wieczorem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Tow. krajoznawczego. 
W piątek, 10 grudnia odbędzie się 
w Uniwersytecie w Sali Sniadec- 
kich, o godz. 7-ej wieczorem, mie- 
sięczne zebranie Wileńskiego Od- 
działu Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego. Pan Władysław Mil- 
kiewicz wygłosi odczyt „W krainie 
tysiąca jezior” i pokaże jeziora Wi- 
leńszczyzny w prześlicznych przeź- 
roczach z własnych zdjęć. 

Wejscie na salę kosztuje 1 zł., 
młodzież płaci 25 gr. 

— Klub Narodowy. Dn. 11 b. 
m. w sobotę o godz. 8 wiecz. w 
lokalu Kiubu Techników — Wileń- 
ska 33, odbędzie się zebranie dy- 
skusyjne Klubu Narodowego, na 
którem poseł M. Niedziałkowski 
'wygłosi odczyt n. t.: „Kryzys par- 
lamentaryzmu“. 

Z POGRANICZA. 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. Posterunki K. O.P. przy- 
trzymały Mirowika Stanisława w 
chwili, gdy usiłował przekroczyć 
granicę z Łotwy do Polski. 

IS AA I T TIR оао НА ЕЛЬЯЕЛИЖЕНН SZ ТОНЕ 

ROZNE. 

— Jeszcze w sprawie gło- 
dówki w więzieniu na Łukisz- 
kach. Głodówka więzniów politycz- 
nych w liczbie 270 nie została je- 
szcze definitywnie zakończona. 
"Więźniowie w dalszym ciągu trwa- 
ją w uporze i nie przyjmują požy- 
wienia. 

We środę komuniści zgroma- 
dzili się pod gmachem więziennym 
chcąc tu zademonstrować  solidar- 
ność z głodującymi w więzieniu. 
Uprzedzona o ten: naprzód policja 
nie dopuściła do tłumnej demon- 
stracji rozpędzając skupionych w 
małe grupki demonstrantów. Wczo- 
raj głodujący rozpoczęli demon- 
strację gromkimi okrzykami. Miał 
to być protest przeciw zamiarowi 
ze strony administracji zastosowa- 
nia wzgędem nich sztucznego о4- 
żywiania, gdy to nie pomogło po- 
wybijali wszystkie szyby w oknach. 
Krzyki detnonstrantów słychać by- 
ło na placu Łukiskim obok sądu. 

Równocześnie na zewnątrz wię* 
zienia zgromadzili się krewni i zna- 
jomi więzniów politycznych, gdyż 
słyszeli, że admiaistracja wlęzienna 
ma przewieść opornych do Pozna- 
nia. Ponieważ zachowywali się oni 
względem policji demonstracyjnie, 
wznosząc pod jej adresem okrzyki 
—-policja aresztowała kilkunastu z 
nich i po załadowaniu do samo- 
chodu odwiozta do centralnego 
aresztu. Pod wieczór część głodu- 
jących przyjęła pożywienie a wzglę- 
dem reszty zastosowano sztuczne 
odżywianie. Jest nadzieja, iż w 
dniu dzisiejszym więzniowie  poli- 
tyczni zaprzestaną głodówki. (z). 

„ _— Podziękowanie. Zarząd T-wa „P. 
Ż. P,*, utrzymujący schronisko im. Józe- 
fa Piłsudskiego składa gorące wyrazy 
wdzięczności pp. oficerom 85 p.p. za zło- 
żone na rzecz sierot 85 złotych, zamiast 
bankietu w dniu święta pułkowego. 

— Sprostowanie. W odcinku p. Wik- 
tora Piotrowicza p. t. „Nicht spucken?”... 
przeoczono opuszczenie paru słów i błąd 
druku. Mianowicie w szpalce drugiej, w 
ustępie adi; zdanie pierwsze brzmieć 
powinno: „W końcu tego aktu, kiedy 
powstała publiczność — powstałem, acz z 
wielką przykrością, i ja” (opuszczono 
słowa „acz z wielką przykrością”). Na- 
stępnie w szpalcie trzeciej, trzeci wiersz 
od dołu, w cytacie z artykułu Boya za- 
miast „najmniejszej* ma być: „najwyż- 
szej”—to znaczy ustęp ma brzmieć: „ja- 
ko wrażenie zaś—mówi Boy dalej — ni- 

„gdy nie mogłem słuchać tego ustępu 
pieśni bez najwyższej przykrości i nie- 
smaku”. 

  

` Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj, 

w piątek o godz. 8-ej wiecz. po raz dru- 
gi „Świętoszek”, komedja Moliera. Jutro 
i w niedzielę „Świętoszek*. W niedzielę 
po południu „Mazepa* J. Słowackiego. 

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. Dziś i jutro ostatnie 
przedstawienie komedji „Polityka i Mi- 
łość'—J. Rączkowskiego, w której J. Sol- 
ski kreuje niezapomnianą postać agita- 
tora Janasa. 

— „Skąpiec z Ludwikiem Solskim, 
jako popołudniówka. W niedzieję o 
godz. 4-ej popoł. po raz ostatni w sezo- 
nie grany będzie „Skąpiec'* — Moliera. 
Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Premiera „Wielkiego Frydery- 
ka*. Adolf Nowaczyński przybywa do 
Wilna aby wspólnie z Ludwikiem Sol- 
skim poprowadzić ostatnie próby z „Wiel- 
kiego Fryderyka”, którego premjera Ood- 
będzie się w poniedziałek. Jak wiadomo 
rolę Wielkiego Fryderyka Ludwik Solski 
zalicza do najcenniejszych w swoim bo- 
gatym repertuarze. 

— Odczyt Adolfa Nowaczyńskiego 
w Teatrze Polskim. W niedzielę odczyt 
Adolfa Nowaczyńśskiego na temat „Moja 

  

wizyta w Kownie". Bilety kasa Teatru 
Polskiego sprzedaje w godz. zwykłych 
t.j. codziennie od 11-ej rano. 

— Operetka „„Wodewil*. (Dyrekcja 
Dowmunt, Winiaszkiewicz i Kochanow- 
ski). Dziś t.j. w piątek 10-go b. m. 
inauguracyjne przedstawienie operetki 
warszawskiej z udziałem: W. Kaweckiej, 
J. Sokołowskiej, J. Redego, M. Dowmun- 
ta, B. Romaniszyna, Dowmuntowej, Jaxa 
Szymańskiego i innych. Odegrana zosta- 
nie ostatnia nowość z repertuaru War- 
szawy operetka Engel-Bergera „Księž- 
niczka llica* (Bojarenbraut). Operetka 
obfitująca w wyborne sceny komiczne 
ilustrowana wspaniałą muzyką. Zespół 
28 osób. Balet w malowniczych kostju- 
mach uświetnych arcyciekawe widowisko. + 
Orkiestra pod batutą M. Kochanowskiego. 

Bilety wcześniej nabywać można w 
księgarni „Lektor* (Mickiewicza 4), zaś 
od godz. 6-ej wiecz. w kasie teatru. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Samobójstwo. W nocy z dnia 8 
na 9 b. m. w piekarni fol. Zurawicze, koło 
Bołtupia powiesił się żerbak. 

— Podrzutki. W sieni kasyna po- 
doficerskiego 3 puł. saperów przy ul. Ar- 
senalskiej znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku 1 mies. którego skierowano 
do Dzieciątka Jezus. 

— W domu Nr. 13 przy ul. Żydow- 
skiej, Piotrowska Fima, zam. tamże, zna- 
lazła martwego podrzutka płci męskiel 
w wieku 1 dnia. Trupa zabezpieczono. 

— Zabrała na pamiątkę. Stoma Cy- 
prjan, zam. Piłsudskiego 4, doniósł po- 
licji, że żona jego z którą rozszedł się, 
która zamieszkuje a obecnie przy ul. Ra- 
duńskiej 18, m. 12 przywłaszczyła jego 
różne rzeczy wart. 800 zł. 

— Wykrycie tajnej gorzelni. W mie- 
szkaniu Dziuka Mieczysława i Prakszo 
Władysława, przy ul. Obozowej 15, prze- 
prowadzono rewizję, przyczem odnale- 
ziono ukryte części aparatu gorzelnicze- 
e Aparat zabrany został do Urzędu 
ledczego. 

— Kradzieże. Ponar Szmul, zam. 
Wielka 41, doniósł policji, że zastał 0- 
kradziony jego skład starego żelaza przy 
ui. Wielkiej 43, przy pomocy uszkodzenia 
krat okiennych. Wszczęte dochodzenie 
ustaliło, że dnia 7 b. m, usiłowano do- 
konać kradzieży z wymienionego składu, 
Jecz faktycznie kradzież została dokona- 
na 3 tygodnie temu, przyczem skradzio- 
no żelazo wart. 700. 

— Na st. osob. Wino zatrzymano 
Bratkowskiego Zygmunta, zam. we wsi 
Jachołki gm. Prostkowskiej, pow. Ko- 
bryńskiego, który dokonał kradzieży pal- 
ta Jezionowicz Eugenji, zam. Zarzecze 
18. Odebrane od Bratkowskiego palto 
wart. 150 zł. zwrócono poszkodowanej. 

— Ze sklepu Buzgan-Nowogrodzkiej 
Estery, mieszczącego się przy ul. Mickie- 
wicza 22, nocy ubiegłej, za pomocą wy- 
brania szyby, nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży rozmaitej koniekcji damskiej 
e ogólną sumę 1000 zł. Podejrzenia 
rak. 

— U Rejcherta Szemela, zam. Za- 
walna 15, w czasie jego nieobecności w 
mieszkaniu, za pomocą otworzenia drzwi 
wytrychem i rozbicia szyby w drzwiach 
wejściowych skradziono 300 zł. gotówką 
oraz garderobę ogólnej wartości 2500 zł. 

Podejrzany o dokonanie kradzieży 
Lejman Józef, zam. Wiłkomierska 27, 
został zatrzymany. 

— Wczorajszej nocy u Downarowi- 
cza Bronisława, zam. Popławska 11, za 
pomocą otwarcia drzwi wytrychem nie- 
znani Sprawcy dokonali kradzieży ró- 
żnych rzeczy wart. 1000 zł. 

Na prowincji. 

i 

— Przytrzymanie zabójcy. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż Sie- 
mionow Leon został zabity przez Do- 
rondowa Teodora w fojw. Rodziewsz- 

, czyzna, gm. Słobódzkiej w dn. 7 ub. m. 
podczas bójki. Dorondowa zaaresztowano 
i z aktami skierowano do Sędziego Ślęd- 
czego. 

— Wykrycie złodziei. Prowadzone 
w dalszym ciągu wywiady doprowadziły 
do wykrycia sprawców kradzieży czeków 
na szkodę Dreskin Sary, popełnionej w 
nocy z 22 na 23 VI r. b. w Wilejce. 
Sprawcą się okazał Falewicz Jan, m-c wsi - 
Kowale, gm. Krzywickiej, którego zaaresz- 
towano i z aktami skierowano do Sę- 
dziego Śledczego. Dwa czeki odnaleziono. 

— Pożar. 'W maj, Puchwicze, gm. 
Worniańskiej, wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem spłonęły chlew, 
wozownia, stodoła, inwentarz martwy i 
16.000 kg. siana na szkodę Chomskiej 
Julji. Straty wynoszą 3,500 zł. 

  

  

  

wystawy: Każdy powinien widzieć! Dowiedzieć się w redak- 1685-b 
cji „Kurjera Wilefskiego“, 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

Kino - Teatr 2 serje, 14 aktó La TO CE i ilno į ie widzi. j iej B i 

„Helios“|*54*> OSTATNIE DNI POMPEI. (i Чна , ra m. LI ak ooo а Ци ` * res- ® * r; . е я - 

Wileńska 38. Varkonyj. Groźny wybuch wulkanu! Moc wrażeń! Życie u uczty sacożytności] + Olsdiówaja zh Dnia 15 grudnia b. r. O godz. Aiks A: Gattrn. 2 pokoje ih jeden ka damski i tat 
EJ 

M а. 
LLU Ы йЫАНА оа 10 rano w lokalu D. Tr. „R. Woje- 

wódzki” przy ul. Wielkiej 46 odbę- 
dzie się licytacja, zasekwestrowanej 

bez mebli, w nowoczes- шеп 
nym zdrowym domu, e- 
lektryczność, kanalizacja, 

  

  

aaa Lac], Wielka 5. зна ла 9—3. 3001-0 

    

   
   

  

RADIO 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „EŁEKTRIT* 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

  

NA RATY firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 

HURT! — DETAL! Enfield”, „Wanderer” iin. 
й i maszyny do pisania, do 

Najtańsze źródło. | szycia, gramotony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

  

  

Sp. z o. ©. 

| DRUKARNIA „PAX 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie | @ 
i introligatorskie szybko i dokładnie. | ©) 

OPISMA, | 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 

CENY NISKIE. 
     
NL) (io i 

„POGOŃ” 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mobli, 

dywanów, chodników, portjer 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 
Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

"2115 

CXADCABCADCXxDO 

Poszukuje się w ceutrum miasta 

POKOJU | 
ładnie umeblowanego (może być salo- 
nik) z wygodami, z prawem używania 
wanny. Łaskawe zgłoszenia dla J. B. 
w red. „Kurjera Wil.* od 7—9 wiecz. 

O o 

    
C> 

  

     

  

Zakopane. 
Pensjonat Cieślówka przy 
ul. Zamojskiego pod no- 
wym zarządem poleca 
pokoje słoneczne z wy- 
kwintnem utrzymaniem. 
Pianino, konie na miej- 
scu, Ceny przystępne. 
Towarzystwo doborowe. 

2328-5 

5—10—15 ha. 
parcele z dobremi zabu- 
dowaniami w okolicy 

Wilna sprzedamy. 

Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21. 2305-1 

i kończył. 
Nauczycielka ków (a 
cuskiego zagranicą, udzie- 
la lekcji. Żeligowskiego 
5, m. 25, od3d05, 22 

2 pokoje 
duże słoneczne z prawem 
korzystania salonu i ku- 
chni do wynajęcia. Mic- 
kiewicza 24—9. _ 2323-0 

  

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

ruchomości za zaległe składki na 
rzecz Kasy Chorych, składającej się 
z sprzętów domowych, części odzie- 
żowych, bor-maszyny i innych przed- 
miotów. 

Podania i przepisywania 
załatwia fachowo 

i estetycznie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

2315-1 

la 2000 dolarów 
dom murowany docho- 
dowy sprzedamy w po- 

bliżu ul. Wileńskiej. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2306-0 

500—2000 
dolarów posiadamy do 
ulokowania na wyjątko- 
wo dogodnych warunkach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2311-1 

3004 

Lokaty 
dogodnie i na pewne 
gwarancje uskuteczniamy 

w każdej sumie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2313-2 

Gotówkę 
na oprocentowanie pod 
mocne gwarancje lokuje 

' najdogodniej 

Dom Handl.-Komis. 

„Łachęta* 
sp. z ogr. odp. 

Gdańska 6, tel, 9-05 
2—2 

składający się z 3 
Lokal pokoi i kuchni, na- 
dający sią na interes lub 
ża mieszkanie 0- 
ecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

  

  

Jagiellońska 3, od godz. 

Zlecenia 
sprawy różne w Waisza- 
wie załatwiam tanio, na- 
tychmiast wysyłam. War- 
szawa, Zielna 5—6, Wi- 
told Ramaszko. 3000 

Wes 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. 
„Wilja“. 1693-b 

łapię kodeki. Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cure wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 
z podiryzow. 1 zł. oraz 
sajon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 
  

poc specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najimodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka = 

а- 

piękny widok — spokoj- 
nemu lokatorowi wynaj- 
mę, obok kościoła Piotra 
i Pawła: Antokolska 24A, 
m. 5 (uważać na numer 
mieszkania). 

60060000 
“ zakład opty- 

„Optylol czno-okulisty= 
czny, największy w 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. PE okulary po 
receptach Kasy OE 

= ас 
Biuro elektro-techniczne 

D. Wajmana 
Największy wybór i ceny 
pujaiżoze: Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 2258-b 

„Bpiyk-Rubin" sza ema szą firma 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
7 telef. 10-58. b-1236 

  

amcze, Królewska Nr. 9, 
miadania, obiady i kola» 

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

Ogłoszenia * 
do 

„Kucjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagieliońska 3. 

©0000900 

- Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

  

Czy zapisałeś się na członka Morskiej i Rzecznej 

42 P B 60080069 
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