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owe wino i gfate mieszki. 
Sprawa szkolnictwa białorus- 

kiego i stosunku do niego polskich 

czynników rządowych nie schodzi 

ze szpalt prasy białoruskiej. 

Rozgoryczenie jest tak wielkie, 

że nawet owiane najlepszemi chę- 

ciami cyrkularze i rozporządzenia 

Ministerstwa Oświaty wydawane z 

centrum są spotykane nie tylko 

nieufnie, ale nawet wrogo, jak to 

ma miejsce z ostatnim cyrkula- 

rzem vice-premjera Bartla. „Sia- 

lanskaja Niwa* omawiając ten o- 

kólnik w ostatnim numerze twier- 

dzi, że okólnik ten nie wnosi nic 

nowego, ałbowiem nie mówi nic o 

zamiarach rządu stworzenia pań- 

stwowego szkolnictwa mniejszoś- 

ciowego i raczej skłonny jest u- 

trzymać dotychczasową linię szkol- 

nej polityki polonizacyjnej tylko 

mniej brutalnemi metodami. 

A jednak tylko rozgoryczeniem 

spowodowanem warunkami na miej- 

scu można tłómaczyć tak niespra- 

wiedliwą ocenę rozporządzenia, 

które zaiste głębią myśli w ujęciu 

problemu narodowościowego jest 

bodaj pierwszą tego rodzaju enun- 

cjacją rządową. Oczywiście okól- 

nik nie rościł pretensji do ujęcia 
całokształtu polityki szkolnej, nie 

mówił nic o szkolnictwie mniej- 

szościowem, dawał jedynie dyrek-. 

tywy jaki duch ma ożywiać ciało 
nauczycielskie przy wykonywaniu 

przezeń swej szczytnej pracy. 

„Administracja szkolna, mówi 
okólnik, „winna pracować bez tarć 
i niezadowoleń, ku pożytkowi wszy- 

stkich obywateli, niezależnie od 

wyznania, narodowości, lub pocho- 

dzenia... Wychowanie młodzieży 

*w poczuciu cenności jej polskiej 

przynależności państwowej może 

się odbywać skutecznie jedynie na 
gruncie szacunku dla tego wszyst- 

kiego, co stanowi odrębności kul- 

turalne, wyznaniowe i narodowe 
ludności... Nauczyciel, który tych 

rzeczy nie rozumie, który ujmuje 

swą zaszczytną i odpowiedzialna 

rolę, jako rolę narzędzia walki z 

ludnością, źle służy sprawie wy- 

chowania publicznego i na stano- 
wisku swem pozostać nie może. 

„Wymaganiem pierwszorzędnem, 

którego będę żądał kategorycznie, 

jest dokładna znajomość miejsco- 

wego języka przez nauczycielstwo 

i inspektoraty szkolne... Nauczyciel 

nieznający języka miejscowego nie 

może prowadzić skutecznie naucza- 

nia, z punktu zaś widzenia pań- 

stwowógo szkoła zaczynająca na- 

uczanie w języku dla dziecka ob- 

cym, nigdy nie zyska sobie tego 

szacunku i miłości rodziców i dzie- 
ci, bez którego jej wpływ wycho- 

wawczy nie da się pomyśleć”. 

Czyż naprawdę „Sialanskaja Ni- 

wa” w słowach tych nie znalazła 

nic nowego w stosunku do dotych- 

czasowej praktyki i dotychczaso- 

wych osobników i czyż nie tworzą 

one podstawy do nowej ery w sto- 

sunkach szkolnych naziemiach na- 

szych. 
Pod jednym tylko względem 

„Sialanskaja Niwa* ma rację: „nie 

można nowego wina wlewać, do 

starych mieszków”. A w szczegól 

ności tyczy się to wyższej naszej 

administracji szkolnej na miejscu i 

organizatorów życia szkolnego. Bo 

cóż pomogą te wszystkie okólniki 

i najmądrzejsze zasady w nich za- 

warte, gdy przez ludzi starej daty, 

starej szkoły biurokratycznej po- 

mimo ich nawet dobrej woli — nie 

są rozumiane zupełnie. 

W tym samym numerze „Sia- 

lanskaja Niwa" podaje, że Kura- 

torjum Wileńskiego Okręgu Szkol- 

nego na prośbę Białoruskiego In- 

stytutu Gospodarczo-Kulturalnego 

pozwolenia otwarcia białoruskich 

kursów nauczycielskich dało odpo- 

wiedź odmowną, uważając tę spra- 

wę za nierealną. 

Sprawa Białoruskich Kursów 

handlowych i kooperacyjnych zgło- 

szona przez tenże Białoruski Insty- 

tut po czteromiesięcznem  odleże- 

niu w Kuratorjum została prze- 

kazana podobno ministerstwu о- 

šwiaty. 

Pomimo tego, iż niektóre zgło- 

szenia Instytutu 0 otwarciu pry- 

watnych białoruskich szkół ро- 

czątkowych zostały przez Kurato- 

rjum potraktowane przychylnie, to 

jednak inspektorzy szkolni nie za- 

twierdzają żadnej zgłoszonej przez 

Instytut kandydatury na nauczycieli. 

do tych szkół. Zbliżają się Święta, 

a żadna prywatna szkoła dotych- 

czas nie funkcjonuje. 

Na prośbę pozwolenia otwarcia 

przez Białoruski Instytut Gospod. 

i Kultury Białoruskiego Semina- 

rjum nauczycielskiego, złożoną jesz- 

cze 4-go sierpnia Instytut dotych- 

czas nie otrzymał odpowiedzi. 

Pytamy, czy w tych warunkach 

może być mowa 0 wprowadzeniu 

w życie okólnika ministra Bartla. 

Tłómaczem intencji i zamierzeń 

Rządu wobec podwładnej sobie ad- 

ministracjj w dziedzinie szkolnej, 

jak i ttómaczem i reprezentantem 

potrzeb w dziedzinie szkolnej miej- 

scowej ludności wobec  minister- 

stwa są przedewszystkiem Kuratorja 

szkolne. Jakże jednak te zadania 

przez Kuratorja mogą być spełnia- 

ne, skoro kierownicy ich nie rozu- 

mieją ani nowego ducha czasu, 

przejawiającego się w pracy Rządu 

u góry, ani też nie rozumieją po- 

trzeb i dążeń tej ludności, do ob- 

sługiwania której są powołani, nie 

orjentując się również w obowiąz 

kach i zadaniach, które na nich 

wkłada reprezentacja interesów pań- 

stwowych. 

Dotychczas administratorzy na- 

si w szczególności zaś Kuratorzy 

szkolni uważali się nie za przed- 

"stawicieli interesów Państwa Pol- 

skiego i wszystkich jego obywateli, 

ale za przedstowicieli jedynie na- 

rodowości polskiej i tej narodo- 

wości interesów. Ztąd interes pań- 

stwowy identyfikowali z popiera- 

niem języka i kultury polskiej z 

jednoczesnym tłumieniem przeja- 

wów kultury wszelkiej innej. 

Przedstawiciel jednak państwa i 

państwowości polskiej winien jedna- 

kową pieczą otaczać potrzeby jego 

wszystkich obywateli, aby tam, 

gdzie, jak u nas na niektórych ob- 

szarach, ci skrzywdzeni obywatele 

stanowią większość, ta większość 

nie zwróciła się przeciwko Pań- 

stwu . 
„Nauczyciel czy inspektor szkol- 

ny, który ujmuje swoją zaszczytną 

rolę jako rolę narzędzia walki z 

ludnością, źle służy sprawie wy- 

chowania publicznego i na stano- 

wisku swojem pozostać nie może” 

—mówi okólnik. 

Tembardziej Kurator— Kurator, 

którego rola może nawet bez złych 

intencyj sprowadza się w praktyce 

obecnie do roli tłumiciela pędu do 

tej oświaty pewnej kategorji lud- 

ności, stanowiącej na pewnych na- 

wet obszarach większość. 

Kurator, który byłby może 
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TEATR MINIATUR 

„KAKADU“ 
ui. Dąbrowskiego 5. 

        

Socjaldemokraci litewscy żądają na- 

wiązania stosunków ekonomicznych 
; z Polską. 

KOWNO. 10.XII (żel. wl.) Na posiedzeniu Sejmu w d. 7 b. m. 

w czasie dyskusji nad budżetem Ly wice-marszałek Sejmu, posel 

Kajris (soc.-dem.), wygłosił dłuższe przemówienie, w którem mię- 

dzy innemi, poruszył kwestję wileńską. 

W mowie swej poseł Kajris wypowiedział się stanowczo za 

nawiązaniem stosunków ekonomicznych z Polską, gdyż uważa, iż 

jest to jedynń droga do odzyskania Wilna. 

Delegacja kłajpedzian w Kownie. 

KOWNO. 10.XII (tel. wł.). Do Kowna przybyła delegacja z Kłaj- 

pedy z przewodniczącym Sejmiku Kłajpedzkiego Kraussem na czele. 

Celem tej delegacji jest poinformowanie frakcji sejmowych i rządu o Sy- 

tuacji politycznej Kłajpedy. 
Delegaci odbyli również naradę z przedstawicielem chrz. dem. posł. 

Karwialisem. 

Z 

Pokojowa nagroda Nobla. 

OSLO, 10-XII. (Pat.). Pokojowa nagroda Nobla na rok 1925 przyznana 

została Davesowi i Chamberlanowi, a na rok 1926 Briandowi i Stresemanowi. 

Konferencja Ambasadorów. 

Rozczarowanie dyplomatów niemieckich. 

GENEWA. 10. XII. (Pat). Nadeszło tu z Paryża sprawozdanie z 

narad konferencji Ambasadorów, które wywołało w kołach delegacji 

niemieckiej rozczarowanie. / 

Przedstawiciele mocarstw, które podpisały pakt reński, zajmą w 

tej sprawie stanowisko prawdopodobnie w ciągu dnia dzisiejszego. 

W oczekiwaniu dalszych sprawozdań. 

GENEWA, 10-X1I. (Pat.). Przedstawiciele mocarstw podpisanych na pakcie 

reńskim odbyli dziś przed południem posiedzenie z przedstawicielami Niemiec, celem 

zdania sobie sprawy z wyników narad konferencji Ambasadorów, przyczem stwier- 

dzono. że został dokonany zadawalniający postęp w omawianej sprawie. 

Mocarstwa podpisane na pakcie reńskim oczekują w dniu dzisiejszym, dalszych 

sprawozdań z obrad Konferencji Ambasadorów. 

-—————————————————
—————————————— 

Sprawa twierdz niemieckich 

na pograniczu polskiem. 

WIEDEŃ. 10.XII. (Pat).. Według doniesień „Neues Wiener Abend- 

blatt* z Genewy Stressemann i Briand mieli odbyć konferencję w spra- 

wie twierdz na pograniczu polskiem, oraz w sprawie wywozu amunicji. 

Stresemann'miał w obydwuch sprawach uspokoić Brianda przez złoże- 

nie wiążących przyrzeczeń. Briand ma zakomunikować te przyrzeczenia 

konferencji Ambasadorów. - 

Układ rozjemczy niemiecko-włoski. 

GENEWA. 10.XII. (Pat). Szwajcarska agencja telegraficzna dowia- 

duje sie, że niemiecko-włoski układ rozjemczy opracowany przez Stre- 

semanna i Scialoię, a nie zawierający żadnych postanowień politycznych 

będzie podpisany w sobotę. 
W związku z tem „Morgen Post* donosi z Genewy: Jak słychać 

Stresemann nie przyjął zaproszenia Mussoliniego przybycia do Rzymu 

w celu podpisania włosko-niemieckiego paktu przyjaźni z powodu oba- 

wy, aby krok ten nie był fałszywie komentowany. Stresemann oznajmił 

Briandowi, że traktat niemiecko-włoski jest zwykłym traktatem rozjem- 

czym pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia politycznego. 

Śmierć Pasicza. 
BIALOGROD. 10. XII. (Pat). Zmarł tu były, premjer Mikołaj Pa- 

sicz. Jeszcze trzy dni temu przewodniczył on na posiedzeniu komitetu 

wykonawczego partji radykalnej. 

! Skutki polityczne śmierci Pasicza nie dadzą się narazie przewi- 

dzieć. Stronnictwo radykalne, którego jednolitość była tylko wynikiem 

wpływu sędziwego jego przywódcy, rozpadnie się prawdopodobnie na 

kilka grup. 
Należy oczekiwać całkowicie innego ugrupowania partyjnego. 

(EISS DEI SIT IIS J IN OC T E ISI 

pierwszorzędnym organizatorem ży- 

cia szkolnego gdzieś w centralnych 

nictwo mniejszościowe tu chodzi. 

Potrzeby polskie mają tu też swo- 

sh 
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| Inauguracyjne otwarcie 
TEATRU REWJI 
w sobotę 18-go grudnia b. r. 

Bliższe szczegóły w afiszach. 

"ferent komisji 

prowincjach o stosunkach nieskom- 

plikowanych, które zna, w których 

się orjentuje, nie może spełniać 

zaszczytnie i pożytecznie swej roli 

w warunkach sobie obcych, któ- 

rych nie rozumie, które wymagają 

intuicji i wczucia się w sytuację, 

wymagają zrozumienia i odczucia 

tych różnic rozwojowych i pozio- 

mów kulturalnych, które wymagają 

zupełnie innego traktowania zasto- 

sowanego do tych specyficznych 

potrzeb, wyrósłych na podłożu miej- 

scowym, wymagają zerwania z 

szablonem i rutyną narzucaną z 

centrum. Zresztą nie tylko o szkol- 

iste cechy, które wymagają zupeł- 

nie innego ujęcia. 

To też pierwszym warunkiem 

wejścia nąprawdę w życie nowego 

okólnika Ministerstwa Oświaty jest 

ustąpienie u nas kuratora Rynie- 

wicza. 

Nie chcemy tem co piszemy 

robić panu kuratorowi, którego 

skądinąd bardzo cenimy, przykroś- 

ci, życzymy mu owocnej pracy na 

innych terenach Rzeczypospolitej, 

ale pan kurator prawdopodobnie 

sam przyzna, że z kierownictwa 

kuratorjum okręgu szkolnego w 

Wilnie winien ustąpić. mrs. 

Cena 20 groszy. 
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POTRZEBNE ZARAZ 

1 lb 2 pokoje tmeblowane 
w śródmieściu, z niekrępującem 

wejściem. Wiadomość w redakcji 

„Kurjera Wileńsk.* 2—3 popoł. 

Wznowienie obrad sejmowych. 
Ballin—jak zwykle—zrobił awanturę. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sej- 
mu, po załatwieniu spraw formal- 
nych przed przystąpieniem do po- 
rządku dziennego, zabrał głos pos. 
Ballin (Niez. P. Cht.), domagając 
się umieszczenia na porządku dzien- 
nym wniosku w sprawie pobicia 
posłów białoruskiej Hromady przez 
policję. 

Mówca ostro atakując organy 
policyjne, wyszedł poza ramy mo- 
tywowania wniosku formalnego i 
z tego powodu Marszałek zmuszo- 
ny był mu przerwać i odebrać głos. 
Mimo to pos. Ballin nie przesta- 
wał przemawiać. 

Po trzykrotnem zwróceniu u- 
wagi Marszałek przywołał go do 
porządku i w końcu zapisał do 

protokułu, a ponieważ mówca nie 
przerywał przemówienia, Marszałek 
przerwał posiedzenie. 

Po kilkominutowej przerwie po 
wznowieniu posiedzenia wniosek 
nagły pos. Ballina z powodu sprze- 
ciwu na porządku dziennym umie- 
szczony nie został, a jako zwykły 
odesłany został do komisji. 

Odsyłając ten wniosek do ko- 
misii Marszałek apelował do prze- 
wodniczącego komisji administra- 
cyjnej, aby ze względu na materję 
poruszoną we wniosku, komisja 
zechciała traktować tę sprawę jako 
nagłą i przyszła ze sprawozdaniem 

yi i jedno z najbliższych posie-- 
zeń. 

Co zrobiono z ustawami ratyfikacyjnemi. 

Następnie przystąpiono do pierw- 
szego czytania następujących ustaw 

ratyfikacyjnych: \ 
1) uktadu z Rzeszą Niemiecką, 

dotyczącego wprowadzenia pewnych 
zmian polsko-niemieckiej konwen- 

cji o Górnym Śląsku, . 
2) konwencji polsko-niemiec- 

kiej w sprawie uregulowania sto- 
sunków granicznych, 

3) układu z Rzeszą Niemiecką 
o zniesieniu  dotychczasowWngo, 
wspólnego zarządu państwowego, 
istniejącego na podstawie artykułu 
343 konwencji polsko-niemieckiej 
o Górnym Śląsku, 

4) umowy polsko-niemieckiej o 
obopólnej odprawie celnej i pasz- 

portowej oraz umowy polsko-nie- 
mieckiej o wzajemnej komunikacji 
kolejowej, 

5) międzynarodowej konwencji 
i załączonego do niej statutu o u- 
stroju międzynarodowym kolei że- 
laznych, 

„6) międzynarodowej konwencji 
opjumowej, 

1) traktatu koncyljacyjno-arbi- 
trażowego z Danią, 

| __8) traktatu koncyljacyjno - arbi- 
trażowego z Austrją, 

9) traktatu ekstradycyjnego z 
Francją. ` 

Wszystkie te ustawy odesłano 
w pierwszem czytaniu do komisji 
spraw zagranicznych. 

Sprawa prowizorjum budżetowego na I kwartał r. 1927. 

Następnie w pierwszem czyta- 
niu odesłano do komisji budżeto- 
«wej prowizorjum budżetowe na 

pierwszy kwartał 1927 roku, po 

odrzuceniu ogromną większością 
głosów wniosku klubu Niezależnej 
partji chłopskiej o odrzuceniu tego 

prowizorjum w pierwszem czyta- 
niu. 

Zgodnie z uchwałą konwentu 
senjorów komisja budżetowa spra- 
wozdanie o prowizorjum ma prze- 
dłożyć już na czwartkowem posie- 
dzeniu Sejmu. 

Losy dekretów P. Prezydenta. 
Następnie przystąpiono do spra- 

wozdania komisji prawiczej o wnio- 

sku szeregu klubów w sprawie u* 

chylenia dekretu prasowego. 
Przed udzieleniem głosu refe- 

rentowi tej sprawy pos. Lieberma- 
nowi, Marszałek zakomunikował 
Izbie tekst opinji komisji konsty* 

tucyjnej, jaką komisja ta wydała w 

związku z wątpliwościami, wysu- 

niętemi na poprzedniem posiedze- 

niu sejmu przez pos. Košcialkow- 

skiego (Kl, Pracy). Chodziło o to, 

czy i w jakiej formie sejm może 

uchylać rozporządzenia Prezydenta 
przed ich przedstawieniem Sejmo- 
wi przez rząd. 

Ponieważ po odczytaniu opinii 

komisji konstytucyjnej nikt głosu 

nie zabrał przeto Marszałek stwier- 

dził, że opinja ta stała się opinją 
całego Sejmu. 

Następnie zabrał głos jako re- 
prawniczej poseł 

Lieberman (PPS). Mówca ten uza- 

sadniał konieczność uchylenia de- 

kretu prasowego zwracając się 

równocześnie do, Marszałka, aby 

Następca posła 

W końcu po odeslaniu. spra- 

wozdania komisji skarbowej o pro- 

jekcie ustawy w przedmiocie sa- 

moistnego podatku wyrównawczego 

dla pokrycia deficytów budżeto- 

wych gmin wiejskich, sejm doko- 

nał wyboru członka głównej ko- 

misji rekwizycyjnej na miejsce pos. 

Wędziagolskiego Wybrany został 

Z całej Polski. 
Akademja ku czci Ś. p. Na- 

rutowicza we Lwowie. 

LWÓW. 10.XII. (Pat.) Staraniem 
komitetu wykonawczego polskich 

organizacyj społecznych i pod pro- 

stwierdził, że uchylenie dekretu w 
drodze ustawy nie będzie stanowi- 
ło precedefsu na przyszłość. Re- 
ferent równocześnie postawił po- 
prawkę, iż ustawa o uchyleniu 
wchodzi w życie z dniem 1 stycz* 
nia 1927 roku. 

Przeciwko wnioskowi formalne- 
mu o przystąpienie bez dyskusji 
do głosowania przemawiał pos. 
Sochacki (Kom.). Wniosek ten 
przyjęto. 

Przed poddaniem pod głosowa= 
nie wniosku komisji Marszałek 
stwierdził, iż pośród członków sej- 
mu istnieje rozbieżność zapatrywań 
co do sposobu uchylania dekretów 
Prezydenta. Wobec tego, zgodnie z 
rzeczywistością uważa, że obecne 
uchylenie dekretu prasowego w 
drodze ustawy nie może stanowić 
precedensu na przyszłość. 

Następnie w drugiem i trzeciem 
czytaniu uchwalono ustawę zno- 
szącą dekret z poprawką pos. Lie” 
bermana odesłać do komisji na 
wniosek referenta pos.  Mana- 
czyńskiego (ZLN). 

Wędziagolskiego. 
prof. uniwersytetu warszawskiego 
Petrażycki. Na tem porządek dzien- 
ny wyczerpano. 

Następne posiedzenie we wto- 
rek o godz. 3-ej popołudniu. Na 
porządku dziennym między innemi 
sprawozdanie komisji budżetowej 
o prowizorjum  budžetowem na 
pierwszy kwartał 1927 roku. 

tektoratem wojewody  Giarapicha, 
inspektora armji gen. Norwid-Neu- 
gebauera i prezesa sądu apelacyj- 
nego Czerwińskiego odbędzie się w 

niedzielę 12 grudnia uroczysta aka- 
demja ku czci św. p. Prezydenta 
Narutowicza. 
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Ostatnie podrygi konającej Rady Miejskiej 
Ostatnie posiedzenie Rady Miej- 

skiej nosiło charakter ogromnie 
burzliwy i obfitowało w szereg 
momentów, doskonale charaktery- 
zujących małostkowość i bezhoło- 
wie, panujące w obecnym jej skła- 
dzie. Tłumy bezrobotnych, zalega- 
jące korytarze Magistratu i tłoczą- 
ce się niemal że do sali posiedzeń 
były groźnym memento dla Rady 
Miejskiej—ponurym wyrokiem nie- 
udolności gospodarki magistrackiej. 
Proste i szcżere przemówienie jed- 
nego z bezrobotnych skierowane 
do p. p. Radnych, kto wie czy nie 
miało wiele słuszności w swym 
zarzucie braku inicjatywy ze strony 
Magistratu. 

Po zagajeniu posiedzenia przez 
p. prezydenta Bańkowskiego wpły- 
nął wniosek nagły w sprawie Pań- 
stwowego Towarzystwa Ubezpie- | 
czeń, który to wniosek po krót- 
kiej dyskusji postanowiono prze: 
słać do połączonej komisji finan- 
sowo-gospodarczej dla szczegóło- 
wego zbadania i przedłożenia wy- 
ników na następne posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

Targi północne w Wilnie. 

Następnie była rozpatrywana 
kwestja urządzenia w Wilnie na 
wiosnę 1928 r. targów północnych. 
W sprawie tej dał szczegółowe wy- 
jaśnienia prezes tymczasowego ko- 
mitetu organizacyjnego p. Mieczy- 
sław Bohdanowicz, nadmieniając, 
iż w Warszawie pewne sfery gos- 
podarcze na czele z p. Romanem 
noszą się również z zamiarem u- 
rządzenia tych samych targów w 
stolicy, wobec czego przedstawi- 
ciele Wileńskiego Komitetu w o- 
sobach p. p. prof. Ehrenkreutza i 
Bohdanowicza kategorycznie sprze- 
ciwili się wyżej wspomnianemu pro- 
jektowi, twierdząc, iż najodpowied- 
niejszym miejscem jest tyłko Wil- 
no ze względów już chociażby te- 
rytorjalnych. 

Dodać jeszcze należy, iż obecny 
Minister Przemysłu i Handlu inż. 
Kwiatkowski podzielił w zupełno- 
ści postulaty delegatów Komitetu 
Wileńskiego, przyrzekając jedno- 
cześnie swe gorące poparcie. Wo- 
bec czego przedstawiciel wyżej- 
wspomnianego Komitetu zwrócił 
się z gorącym apelem do Rady 
Miejskiej, aby ta zechciała jaknaj- 
przychylniej załatwić tę sprawę, 
wykazując jednocześnie korzyści, 
jakie odniesie miasto z urządzenia 
wystawy północnej. 

W dyskusji, która nad tą kwe- 
stją się rozwinęła radny Studnicki 
wypowiedział się gorąco za wysta- 
wą w Wilnie ostrzegał przed od- 
daniem wykonania podjętej inicja- 
tywy w ręce nieudolnego magistra- 
tu, który po rezygnacji prezydenta 
Bańkowskiego będzie „bez głowy*. 

Rada Miejska po wysłuchaniu 
postanowiła wydelegować p p. Rad- 
nych prof. Ruszczyca, Korolca, Na- 

_ grodzkiego, Trockiego i Klebano- 
wa do współpracy z komitetem, 
co zaś do udzielenia kredytów na 
powyższy cel przez Magistrat, to 
postanowiono udzielić takowych 
po bliższym zapoznaniu się z ca- 
łokształtem sprawy. 

Syzyfowa praca — albo kwestja 
bezrobocia. 

Dalej rozpatrywana była naj- 
bardziej paląca kwestja bezrobocia. 
Z toku obrad wyłoniła się cała 
bezsilność Magistratu w pohamo- 

  

Ипа Mater Vilnensis 
1 roku 10264. 

Co roku studenci uniwersytetu 
Stefana Batorego, wydają spory 
zeszyt, jednodniówkę, jako znak 
życia swej uczelni na zewnątrz, 
jako Świadectwo swych prac, nat- 
chnienia, zabaw i uczuć. Zasadni- 
czo powinienby to być rodzaj Al- 
manachu, dającego obraz Uniwer- 
sytetu Wileńskiego, charakterystykę 
wydziałów i zdarzeń w ciągu roku. 
Tak jednak nie jest i najpoważniej- 
szy zarzut jaki można uczynić wy- 
dawnictwu, jest to brak planowoś- 
ci, przygodne zebranie luźnych ar- 
tykułów, czasami niczem ze sobą 
nie powiązanych. Taki układ uspra- 
wiedliwiałby się poniekąd w pismie 
tygodniowem, ale nie w roczniku, 
który charakteru zbieranej chao- 
tycznie jednodniówki mieć nie po- 
winien. Jako treść jednak, pomija- 
jąc tę wadę układu, zeszyt, już bo- 
daj czwarty czy piąty z rzędu, za- 
wiera materjał zajmujący i ważki 
w treści swojej, nie banalnej, cha- 
rakterystycznej dla współczesnych 
nastrojów wśród młodzieży, którą 
i tego juž wydawnictwa badač mo- 
emy. 

Pierwsza strona wydawnictwa 

waniu wciąż wzrastającego bezro- 
bocia. 

Sekretarz R. M. p. Dziewicki, 
odczytując sprawozdanie ze stanu 
robót publicznych, tem samem zo- 
brazował krytyczny stan finansów 
na ten cel przeznaczonych, wyni- 
kało dalej, iż koniecznym jest uzy- 
skanie u Rządu 300.000 pożyczki 
w celu chociażby częściowego za- 
spokojenia bezrobocia. Zarazem 
Rada uchwaliła wydelegować p.p. 
Korolca i Godwoda do pana Wo- 
jewody, aby dołożyli starań w 
sprawie przyśpieszenia uzyskania u 
Rządu należnej Magistratowi sumy 
w kwocie 60,000 zł. przeznaczonej 
na roboty inwestycyjne. 

P. Bańkowski na stolcu prezy- 
djalnym niestety zostaje. 

Następnie Rada Miejska z bó- 
lem serca przystąpiła do odczyta- 
nia listu prezydenta Bańkowskiego 
o rezygnacji się z dniem 1 stycz- 
nia 1927 r. z zajmowanego stano- 
wiska. Akt rezygnacji p. prezyden- 
ta Bańkowskiego przywitało z za- 
dowoleniem jedynie tylko kilku 
radnych z p.p. Godwodem i Stud- 
nickim na czele. Ci dwaj korzy- 
stając ze sposobności wnieśli jed- 
nocześnie wniosek o rozwiązaniu 
Rady Miejskiej. Niestety wniosek 
ten większością głosów został oba- 
lony. Możliwie, że jednym z moty- 
wów była obawa pp. Radnych, iż 
miasto mogłoby przejść w stan 
kompletnej ruiny bez tak pomysło- 
wych Ojców miasta. Po dłuższej 
dyskusji głos zabrał radny Studnic- 
ki zarzucając obecnemu składowi 
Rady Miejskiej bezsilność poczynań 
i brak wszelkiej inicjatywy. Prze- 
mówienie p. Studnickiego skiero- 
wane względem Rady Miejskiej wy- 
wołało ogromny hałas i ogólne 
niezadowolenie p.p. Radnych. 

Zdaniem mówcy byłoby Баг- 
dziej wskazanym, aby Rada Miej- 
ska przyjęła rezygnację p. Prezy- 
denta Bańkowskiego, który nie bę- 
dąc skrępowany współpracą z nie- 
udolnemi członkami Mag. swym 
stanowiskiem, oddałby swoim dłu- 
goletnim doświadczeniem poważne 
usługi Radzie Miejskiej. P. Stud- 
nicki zakończył swe przemówienie 
apelem do radnych o wstrzymanie 
się z wyborami nowego Prezyden- 
ta do nowych wyborów Rady Miej- 
skiej, zaoszczędzone zaś w związku 
z tem pieniądze proponował prze- 
lać na walkę z bezrobociem. 

Niestety, jednak i ten wniosek 
p. Studnickiego nie znalazł szer- 
szego poparcia, natomiast na wnio- 
sek d-ra Dembowskiego z pewnym 
uzupełnieniem mecenasa Jasińskie- 
go uchwalono prosić p. Prezyden- 
ta, aby zechciał cofnąć swą rezyg- 
nację, względnie pozostał do chwili 
zakończenia prac Wojewódzkiej Ko- 
misji Rewizyjnej, badającej gospo- 
darkę Magistratu. Funkcję tę po- 
wierzono p.p. radnym: Umiastow- 
skiemu, Gordonowi, Korolcowi, Ja- 
sińskiemu, Krukowi i dr Dembow- 
skiemu. 

Po załatwieniu kilku jeszcze 
drobnych spraw posiedzenie Rady 
Miejskiej zostało zamkniętem. 

Pozatem jeszcze była omawia- 
na nad program posiedzenia na- 
stępująca interpelacja. 

Skandal wodociągowy. 

Interpelacja radnego Studnickie- 
go w sprawie listu otwartego b. 
vice-przezydenta m. Wilna i szefa 

poświęcóna zasłużonemu jubilato- 
wi Czesławowi Jankowskiamu; zbio- 
rowa fotografja Redakcji Kraju, 
bardzo zajmująca, ale co to ma z 
U. S. B. wspólnego? Chyba tylko 
okładka adresu, projektowana przez 
prof. Ruszczyca i wykonana arty- 
stycznie przez p. Z. Kaliszczaka w 
pracowniach graficznych Uniwersy- 
tetu. 

Serdeczny list Attilia Begey'a, 
starego towiańczyka do rodaków 
swego Mistrza zwracającego słowa 
pełne entuzjazmu i młodzieńczego 
zapału, urywek z listu do redakcji 
wydawnictwa od Władysława Mic- 
kiewicza, i fotografja czcigodnego 
opiekuna uczącej się młodzieży, 
wraz z rektorem M. Zdziechowskim 
i grupą polonistów U. S. B., zaj- 
mują dalsze miejsce. Robert z In- 
flant w podniosłych słowach i nie 
bez talentu literackiego, pisze o 
Hierarchii teokratycznej na tle wra- 
żeń rzymskich z roku 1925 „šwię- 
tego* w Bazylice św. Piotra uro- 
czyście obchodzonego przez Piusa 
XI, przytem kanonizacja: Giovanna 
Eudes i słynnego Vianney'a pro- 
boszcza z Ars. Mimo ciekawych 
zapatrywań autora na sprawy wia- 
ry i demokrację współczesną, arty- 
kuł na ten rodzaj wydawnictwa jest 
o wiele za długi w stosunku do 
innych i znów z U. S. B. niema 
ściśle nic wspólnego. 

Dopiero ks. Kazimierza Kuchar- 

Wydziału Technicznego inż. 
Szenfelda, obecnego dyrektora Az 
dociągów i kanalizacji* m. st. War- 
szawy. 

Powołując się na opinję, uza- 
sadnioną w liście otwartym inż. 
Szenfelda (ogłoszoną w Nr. 282 

  

„Kurjera Wil.* z dnia 5 grudnia b. 
r), że: 

„należy jak najprędzej zerwać 
z obecnym sposobem czerpania 
wody ze studzien w ogrodzie 
Bernardyńskim bez jednoczesne- 
go odżeleźniania jej, że należy 

Z Rady Ligi Narodów. 
Wyniki narad. 

Sukcesy dyplomacji polskiej. 

Korespondent „Kurjera Porannego” donosi z Genewy: 
Ogólne „wyjaśnienia*, jakie ustalono wprowadzić w formie pro- 

tokułu do uchwalonego regulaminu inwestygacyj zbrojeń z września 1924 
roku, zasadniczo nie zmieniają regulaminu. Konieczność kontroli zosta- 
ła ustalona. Kontrola ta, zgodnie z traktatami, przechodzi do Ligi Na- 
rodów, wskutek czego i Polska brać będzie w nich czynny udział, jako 
członek Rady i Ligi. Tłumaczą nam, że jest to dla nas „ułatwienie moż- 
liwości konstatowanja ewentualnych przekroczeń niemieckich". Zapew- 
niają, że kwettja Królewca i fortyfikacyj wschodnich nie została — jak 
się obawiamy — potraktowana lekko i nie została pojęta jako rzecz 
trzeciorzędna, jak tego początkowo chciały Niemcy i o co usilnie w 
ciągu rokowań zabiegały. Przeciwnie, wskutek umiejętnej, stanowczej i 
spokojnej choć nieustępliwej akcji ministra Zaleskiego, stała się ona 
centralną sprawą dyskusji, zakończonej przez decyzję konieczności 
rewizji tych fortyfikacyj. Rewizja ta dokonana zostanie albo jako ostatni 
akt badań komisji aljanckiej albo jako pierwszy akt komisji śledczej Li- 
gi, a więc już z udziałem Polski. 

Zabiegi Niemiec, aby uniemożliwić rewizję w mieszkaniach prywat- 
nych, również nie dały wyniku. Rewizje są i będą dopuszczalne dla ko- 
misyj kontrolujących. Jakkolwiek zaś uznano prawo obecności nie- 
mieckich urzędników przy tych rewizjach, co ochrania ambicję państwo- 
wą Niemiec, to jednak zasadniczej rzeczy t. j. możności rewidowania 
podejrzanych o przechowywanie broni, mieszkań — Niemcy nie obaliły. 

Wszystkie zasadnicze pozycje zostały utrzymane, a więc: 1) cią- 
głość kontroli, 2) rewizja fortyfikacyj wschodnich, 3) prawo rewidowania 
prywatnych mieszkań obywateli niemieckich. 

Liczne spotkania ministra Zaleskiego i widoczny jego udział w 
omawianiu tych wszystkich zagadnień z Briandem i Chamberlainem wi- 
docznie niepokoiły sfery niemieckie w Genewie. Niepokój ten posuwany 
był do tego stopnia, że próbowano nawet lansować starą sztuczkę, że 
to „Polska znowu stoi na przeszkodzie ogólnemu porozumieniu". 
Sztuczka ta spaliła na panewce, uwypukłając tylko znacznie roli dzia- 
łalności polskiej. 

Kontrola prywatnej fabrykacji broni. 
GENEWA, 10.XII (Pat). Rada Ligi Narodów przekazała wstępny 

projekt konwencji w sprawie kontroli prywatnej fabrykacji broni i amu- 
nicji specjalnej komisji. 

W skład tej komisji prócz państw będących członkami Rady Ligi 
wchodzą Stany Zjednoczone i Rosja. 

  

Podjęcie rokowań estońsko- 
sowieckich. 

TAŁLIN. 10.XII. (Pat). W dmiu jutrzejszym podjęte zostaną po ty 
godniowej przerwie rokowania estońsko-sowieckie w sprawie zawarcia 
traktatu o nieagresji. Spodziewana teź jest jutro odpowiedź delegacji so- 
wieckiej na ostatnie propozycje estońskie. Z uwagi na oświadczenie jakie 
złożył Cziczerin prasie berlińskiej, tutejsze koła polityczne zapatrują się 
pesymistycznie na możliwość pomyślnego wyniku rokowań. 

Minister Benesz o sytuacji międzyna- 
rodowej. 

PRAGA. 10.XII. (Pat). Na wczo- 
rajszem posiedzeniu komisji spraw 
Żagran. sejmu odczytane zostało 
sprawozdanie min. Benesza o sy- 
tuacji międzynarodowej w Europie 

W sprawie polityki Małej En- 
tenty sprawozdanie zaznacza, iż 
prowadzona ona jest coraz bardziej 
w duchu ogólno-europejskim. Mała 
Ententa—głosi sprawozdanie — nie 
jest wcale związkiem zwróconym 
przeciwko Węgrom. Przeciwnie, 
państwa Małej Ententy stale dają 
wyraz swemu pragnieniu i,usiłowa- 
niom, mającym na celu zbliżenie z 
Węgrami. 

Omawiając stosunki z Polską, 
Benesz oświadczył, iż stosunki te 
od wiosny rb. całkowicie się: usta- 

skiego Ofiara uprzedzeń literac- 
kich (Ks. Stanisław Chołoniewski 
1791—1846) daje zajmujące, wy* 
czerpujące studjum O wychowanku 
Almae Matris Vilnensis, „ucznia Ma- 
leckiego i Śniadeckich, o którym 
współcześni najsprzeczniejsze wy- 
dawali sądy, zarzucając mu wstęcz- 
nictwo lub wyniosłość, ale przy- 
znając niepospolite wartości mo- 
ralne i językowe. Gorliwość jego 
kapłańska miała wpływ na otocze- 
nie np. na Mickiewicza tak duże, 
że go do przystąpienia do Sakra- 
mentów w Rzymie r. 1832. Życie 
ciekawe, jak najdziwniejsza po- 
wieść, nie opracowane bodaj dotąd 
krytycznie, ani naukowo. Syn bo- 
gatej rodziny podolskiej, uczeń 
Witwickiego, student wydziału praw- 
niczego w Wilnie, Sbotwkńć tegoż 
wydziału, wnet potem dowódzca 
własnej chorągwi 12 pułku ułanów 
Przebendowskiego w Zk po- 
rucznika, oczyszcza Galicję w 1809— 
1811 z austryjaków i maszeruje pod 
rozkazy Napoleona aż do Wilna, 
stąd wraca na Podole, gdzie szlach- 
ta obiera go na naczelnika powia- 
tu lityńskiego. Po klęsce Napoleo- 
na, jedzie do Petersburga ratować 
krewnych i tu działa jako mason, 
członek loży Des amis reunis. W 
ministerstwie Capo d'lstria do wy- 
sokich rang, orderów i tytułu szam- 
belana (Kamerjunkra). Porzuca to 
wszystko by w podróżach po Eu- 

bilizowały, Jest to stosunek przy- 
jaznej, pokojowej współpracy, która 
z każdym dniem pogłębia się i 
wzmacnia. Ze spokojem można 
stwierdzić, że ostatnie zmiany w 
polityce wewnętrznej Polski nie 
wywarły żadnego wpływu na sto- 
sunki pomiędzy obu państwami i 
że nasza współpraca z min. Załe- 
skim w ostatnich miesiącach, a 
zwłaszcza w czasie obrad genew- 
skich, pomimo drobnych wyjątków, 
była jaknajbardziej Ścisła i przyja- 
zna. Stosunki z Rosją znajdują się 
w tem Samem stadjum, w jakiem 
były na początku roku. 

W końcu sprawozdanie wskazuje 
na stałość zagranicznejjj polityki 
Czechosłowacji. 

czemprędzej zbudować urządze- 
Wonia dla odżeleźniania wody, a 

oprócz tego pomyśleć o innem 
£żlepszem źródle wody“; 
4 zapytuję Magistrat, czy i co za- 
mierza uczynić w celu usunięcia 
złych skutków z zaniedbania przez 
szefa sekcji technicznej inż. Piegut- 
kowskiego wprowadzenia niezbęd- 
nych urządzeń w celu usuniecia 
zła, przed którem ostrzega inż. E. 
Szenfeld, wybitny rzeczoznawca w 
sprawach kanalizacji i wodociągow 
miejskich". 

Na tę interpelację prezydent 
Bańkowski odpowiedział wyraże- 
niem zdziwienia, że inż. Szenfeld, 
b. vice-prezydent m. Wilna i dłu- 
goletni pracownik w samorządzie 
wileńskim jeszcze z okresu przed- 
wojennego stracił już zupełny kon- 
takt z miastem, że zamiast się 
zwrócić do Magistratu ogłasza list 
otwarty w „kKurjerze Wileńskim*. 

Prezydent potwierdził, że niema 
odprowadzonych urządzeń dla od- 
żeleźniania wody w wodociągach i 
że o tem się pomyśli dopiero 
po otrzymaniu skąd pożyczki więk- 
szej na inwestycje. 

Eskulap o wodociągach. 

Zamiast nieobecnego na posie- 
dzeniu inż. Piegutkowskiego zabrał 
głos po Prezydencie w. celu uzu- 
pełnienia dr. Dembowski, który się 
chwalił, że kiedy inż. Szenfeld kie- 

rował sprawą przeprowadzenia ka- 
nalizacji i wodociągów, on dr. 
Dembowski wskazywał na poważ- 
ne braki w planach inż. Szenfelda, 
do których należy nieprzeprowa- 
dzanie równoczesne z kanalizacją 
urządzeń ustępów publicznych. 

Rada ze zdumieniem podziwia- 
ła w cichości ducha, że w osobie 
d-ra medyny p. Dembowskiego ma 
lepszego znawcę spraw kanaliza- 
cyjnych, niż uznawany dotychczas 
za jednego z najlepszych w tej 
dziedzinie inż. Szenfeld. 

  

Rażące sprzeczności. 

W odpowiedzi Prezydentowi 
Radny Studnicki odczytał ustęp z 
listu inż. Szenfelda, który pisze, że 

„w osobistych rozmowach z oso- 
bami zainteresowanemi (już po 
wyjściu: z magistratu, kiedy przy- 
jeżdżał do Wilna) zwracałem u- 
wagę na niebezpieczeństwo stąd 
płynące (z nieurządzenia odże- 
leżnic) i nawet się zwracałem 
pismiennie do osób z zarzędu 
miejskiego, jednakże wszystkie 
te starania dotychczas żadnego 
skutku nie odniosły*. 
Ten ustęp z listu inż. Szenfelda 

był w rażącej sprzeczności z zarzu- 
tem Prezydenta Bańkowskiego, że 
inż. Szenfeld: nikomu z członków 
zarządu miejskiego o tych zarzu- 
tach, z któremi wystąpił w liście 
otwartym w sprawie gospodarki 
miejskiej nie komunikował. 

Należy podziwiać wileńską radę 
miejską, że się zadowoliła tą dys- 
kusją nad interpelacją i że nie ze- 
chciała uchwalić wniosku wyjaśnie- 
nia sprzeczności pomiędzy zacyto- 
wanym ustępem z listu inż, Szen- 
felda i wyjaśnieniem Prezydenta 
Bańkowskiego. Zlekceważenie za- 
niedbania wprowadzenia urządzeń 
dla odżelaźniania wody jest kary- 
godnem, bo nie jest to połączone 
ze zbyt wielkiemi kosztami, a jest 
koniecznością, tak że względu na 
hygjenę (wytwarzają się obecnie w 
rurach wodorosty, które gniją i za- 
truwają wodę), jak i całość rur 
rdzewiejących bez odżeleźniających 
aparatów. 

* * 
* 

Sprawa ta jest zbyt wažna, by 
nad nią možna bylo przechodzič 
do porządku dziennego. W intere- 
sie zdrowia mieszkańców obowiąz- 
kiem tej jeszcze Rady Miejskiej jest 
jakriajśpieszniej zająć zdecydowane 
stanowisko. 

  

Sejm i Rząd. 
Obrady nad budżetem Mi- 

nisterstwa Skarbu. 

Sejmowa komisja budżetowa na 
przedpołudniowem posiedzeniu przy 
stąpiła do obrad nad budżetem 
Ministerstwa Skarbu. 

W obradach uczęstniczył mi- 
nister skarbu Czechowicz wraz z 
wyzszymi urzędnikami ze wszyst 
kich działów tegoż Ministerstwa. 

Referent pos. Michalski omó- 
wił najpierw sprawę dochodów 
państwa na tle sytuacji gospodar 
czej i finansowej zarówno u nas 
jak i sąsiadów. 

Następnie poruszył Sprawę sy- 
stemu podatkowego, rewizji podat- 
ku majątkowego, poczem  prze- 
szedł do monopoli państwowych, 
poświęcając szczególną uwagę mo- 
nopolowi spirytusowemu. 

W zakończeniu referent przed- 
łożył projekt nowego gospodar- 
czego ugrupowania akcji podatko- 
wej w centrali Ministerstwa. 

a tem obrady komisja przer- 
wała, odkładając dalszy ciąg na 
poniedziałek. 

. W sobotę, ewentualnie w nie- 
dzielę komisja obradować będzie 
nad prowizorjum budżetowem na 
pierwszy kwartał 1927 roku. 

Obrady konwentu senjorów. 

W piątek w południe obrado- 
wał konwent senjorów sejmu pod 
przewodnictwem Marszałka Sejmu 
Rataja. 

Na wstępie omawiano sposób 
traktowania prowizorjum budżeto- 
wego na kwartał pierwszy 1927 
roku. 

Postanowiono, iż na posiedze- 
niu piątkowem Sejmu przy pierw- 
szem czytaniu prowizorjum dyskusji 
nie będzie, odłożona natomiast zo- 
stanie do drugiego czytania, które 
odsędzie się na posiedzeniu sejmu 
we wtorek lub we środę. 

Poczem z kolei omówiono 
sposób uchylenia dekretu praso- 
wego. 

Ze względu na to, że sprawo- 
zdanie komisji prawniczej propo- 
nuje uchylenie rzeczonego dekretu 
w drodze ustawodawczej postano- 
wiono kontynuować rozpoczętą 
sprawę z tem zastrzeżeniem, że 
po. referacie pos. Liebermanna, któ- 
ry przemawiać będzie na dzisiej- 
szem posiedzeniu imieniem komisji 
prawniczej, Marszałek oświadczy, 
iż fakt, że dekret prasowy zostanie 
uchylony w drodze ustawy, nie 
przesądza na przyszłość sposobu 
uchylania dekretów Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

i i i i r -————————2 

ropie uczyč się ludzi i šwiata, sty- 
kając się ze wszystkiemi, co w 
dziedzinie umysłowości = šwiecili 
pierwszorzędnym blaskiem. Koń- 
cem tych przejażdżek i badań jest 
Rzym i Akademja duchowna, a po 
wyświęceniu, mimo chęci Kurji pa- 
pieskiej poświęcenia zdolnego i bo- 
gatego kapłana służbie dyploma- 
tycznej Kościoła, powraca do kra- 
ju, na Podole. Tam kanonja, po- 
tem wikarjat generalny w Kamień- 
cu, w 1842, pozwala mu brać „u- 
dział najszerszy w złej i dobrej 
doli swego wieku*, jest współpra- 
cownikiem Ateneum z Kraszew- 
skim, pisze studja krytyczne i 
wspomnienia podróży. 

Poezji poświęca w zeszycie Al- 
mae Matris swe rymy p. Wanda 
Nowodworska,  Achrem-Achremo- 
wiczowa, Helena Obiezierska, Ig. 
Widawski, W. Karabiewicz, Z. Fal- 
kowski, J. Žuk - Michalkowicz. 
Wszystkie te mile wierszyki nie 
przekraczają granic przeciętności. 

Bardzo ciekawą i zapomnianą 
postać Placyda Jankowskiego (John 
of Dycałp) poczytnego przed laty 
80 humorysty i romansopisarza, 
wskrzesza p. W. Charkiewicz z mu- 
rów uniwersytetu wileńskiego. Bo-- 
daj, że przejście tego unity na pra- 
wosławie po 31 roku i przerzuce- 
nie się jego na język rosyjski spra- 
wiło, że go społeczeństwo polskie 
starało się zapomnieć. A postać 

  

znamienna w owej epoce przewro- 
tów i zmian, warta wyczerpującego 
studjum. Z wycieczki do Paryża 
studentów wydziału sztuki w 1925 
r. przywieźli koledzy wesołe obser- 
wacje, które dowcipnie zobrazował 
p. Ler w obrazku „U nas w Pary- 
žu“ i p. H. Zahorski w poważniej- 
szej impresji „Korespondencja bez 
tytułu” 

Ślicznie ozdobione są serdecz- 
ne wrażenia z Reduty, z których 
widać jak dalece ideowa ta placów- 
ka zdobyła sympatje i uznanie 
młodzieży akademickiej. Całą stro- 
nicę poświęcono dziełom i podo- 
biźnie R. Jachimowicza, szkoda że 
nic o pomnikach Mickiewicza nie 
ma, dobrze by było znać opinię 
młodzieży w tej sprawie i że jak 
wspominaliśmy skład treści jest 
nie powiązany ze sobą. Wiado= 
mości o Bratniej pomocy, wydaw- 
nictwach i tp. kończą zeszyt, sta- 
rannie wydany pod względem gra- 
ficznym, na dobrym papierze i o- 
zdobiony kilku reprodukcjami, (ak- 
warele Widawskiego) szkoda że 
niema ich więcej; urywek ulubio- 
nej szopki akademickiej z fotograf- 
jami kukiełek, znalazł się obok 
recenzji o Smoczej sprawie, przy- 
pominając Wilnu chwile szczerej 
wesołości, którą ospałe nasze mia- 
sto wesołemu gronu młodzieży i 
wpływom entuzjazmu redutowego 
zawdzięcza, 

* 

Albin Dziekoński Bajki, Satyry, 
Liryka. Ilustrowała Anna Romero-- 
wa, Okładki i końcówki rysowała 
Kazimiera Adamska-Rauba. Druk. 
„Lux*, Wilno. 2 przyjemnością 
zanotować możemy, tak jak i Al- 
ma Mater Vilnensis, w „Luksie” 
drukowaną i graficznie ozdobioną 
książkę pod powyższym tytułem, a 
której szata zewnętrzna może się 
ukazać wszędzie przynosząc wy- 
dawcom i twórcom chwałę. 

Sliczne pod względem rysunku 
i bladych barw, przypominające 
Dulac'a ilustracje, o charakterze 
miejscowym pp. Szczęście, Chłop i 
Merkury, Skąpiec, wytworne i sty- 
lowe ozdoby p. Adamskiej-Rouba, 
papier, druk, wszystko pierwszo- 
rzędne. Pozostawiając ocenę lite- 
rackiej strony wydanych przez au- 
tora utworów recenzentowi po- 
etycznych prac, zaznaczyć tylko 
należy w tem miejscu, że np. baj- 
ki odznaczają się formą lekką i 
wytwornym dowcipem, a całość 
świadczy chlubnie 0 stopniu kul- 
tury wszystkich, którzy tę ładną: 
książkę stworzyli. 

Hel. Romer. 
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Ruch zawodowy. 
„Solidarność pracy*. 

Przed kilku dniami ukazało się 
1 w sprzedaży nowe czasopismo za- 
wodowe p.t. „Solidarność pracy*. 
O ile można zorjentować się z za- 
mieszczonych w nim artykułów i 
odezw zasadniczym zadaniem pisma 
ma być szerzenie idei zjednoczenia 
całego ruchu zawodowego w Pol- 
scę wraz wyzwolenie związków za- 

| wdfłowych z pod wpływów oraz 
intryg zbankrutowanych polityko- 
manów z t. zw. „partji robotni- 
czych“. 

Do pewnego numeru wymie- 
nionego czasopisma jest dodana 
Odezwa, która w ten sposób cha- 
rakteryzuje program redakcji: 

„Stan obecnego rozbicia ruchu 
zawodowego, kształtowanie się pra- 

| cy i struktury Związków Zawodo- 
wych w duchu partyjnych intere- 
ЗОМ СО оОН PZEPIS 
czy komunistów — przynoszą nie- 

/ obliczalne szkody klasie pracującej 
| w Polsce. Stąd wyzwolenie ruchu 
zawodowego i jego całkowite unie- 
zależnienie od partyj politycznych 
staje się hasłem dnia i gorącem 
pragnieniem wielotysięcznych, wy- 
zyskiwanych na wszystkie strony 
rzesz robotniczych.  Wmówiono 
dziś w robotnika i w działaczy 
związków zawodowych, że związki 
zawodowe nie mogą istnieć bez 
partyj politycznych, że jedynie 
partje polityczne reprezentować 
mogą nazewnątrz postulaty pra- 
cownicze. Nieprawda! Taki stan 
rzeczy potrzebny był partjom w 
ich nieograniczonych zachłannych 

, dążeniach do ujęcia w swe ręce 
, całego życia społecznego i pań- 
, stwowego. Stan ten jest przyczyną 

obecnego zła”. 
) Wysuwając hasło walki z upo- 

śledzeniem ekonomicznem, kultu- 
ralnem i politycznem klasy pra- 
cującej, pismo jednocześnie pro- 

„ Paguje scisłą współpracę organi- 
 Zacyj robotników fizycznych i u- 

mysłowych. Pozatem pismo zapo- 
Wiada, že będzie dążyło do wy- 
Walczenia bezpośredniego udziału 

' Organizacji zawodowych w rządach 
Państwa i w kierownictwie pro- 

į dukcją. Zdaniem pisma, zorgani- 
_ zOWani wytwórcy— pracownicy mu- 
| zdobyć decydujący wpływ na 

  

Politykę ekonomiczną państwa. 
Z pośród artykułów na szcze- 

£6lną uwagę zasługuje artykuł p. 
| Nazimierza Zakrzewskiego p. t. 
p Nasza droga“. P. Zakrzewski wy- 

| Pdwiada zdanie, że wielką wadą na- 
+-Szego ruchu robotniczego jest, iż 

i robotnicy skierowując całą swoją 

, Jeszcze ze Związku Zawodowego 
b Pracowników Kolejowych (ZZK). ! 
| Chcąc uzupełnić sprawozdanie, 
, umieszczone w  „Kurjerze Wileń- 

skim* z dn. 3 grudnia r.b. o dzia- 
łalności Związku Zawodowego Pra- 
cowników Kolejowych musimy 
wspomnieć o jego pracy kultural- 
no-oświatowej. 

Sprawozdanie z działalności o- 
, Światowej i liczne wykresy wska- 
) Zują, że zainteresowanie członków 

, tą sprawą wzrasta. 
Największą działalność kultu- 

| ralno-oświatową wykazał Okręg 
, Krakowski, 

J Ilość dzieł w bibljotekach za- 
. Sadniczych w kołach sięga 30 tys. 
, tomów, nie licząc bibljoteki Cent- 

_ Tali, oraz bibljotek ruchomych, 
. których jest 64 komplety. 

. Stan czytelnictwa pism w okre- 
› Sie sprawozdawczym t. j. od dn. 

"go stycznia do 30 czerwca 1924 
T. również znacznie wzrósł. 

! Centrala posiada czytelnie pism, 
Edzie opr6cz prasy polskiej są pre- 

. Rumerowane pisma zawodowe 
| WSzystkich związków zagranicznych, 
, wchodzących w skład Międzynaro- 
„ dówki Transportowej, oraz wydaw- 
, nictwa Międzynarodowego Biura 
/ Pracy. 

) Związek wydaje dwutygodnik p. 
» t. „Kolejarz Związkowiec", w na- 

kładzie stu czterdziestu tysięcy eg- 
+ £mplarzy miesięcznie. 

Z. Z. K. współpracuje w dzie- 
dzinie kulturalno-oświatowej z sze- 

 Iegiem innych, o pokrewnych mu 
zadaniach, organizacyj. 

| Nie można też pominąć akcji 
/ 2 2. K. u władz centralnych O 
_ Poprawę bytu pracowników kole- 
lowych. Wyszczególnimy tylko naj- 

/ Ważniejsze z poruszanych spraw, 
ak przestrzeganie 8-mio godzin- 

„ Mego dnia pracy, wynagrodzenie 
Za godziny nadliczbowe, urucho- 
mienie mnożnej i zniesienie 4 i 

Pół — 5 j 6 procentów od po- 
borów, dodatku mieszkaniowego 
Zaopatrzenie pracowników w u- 

/ Mundurowanie, pragmatyka służb., 
_ Urlopy wypoczynkowe oraz cały 
ł rzereg innych. 
| EW końcu należy podkreślić ak- 
„ Clę budowy własnych domów w 
1 И:Ё‚вбіпусп ośrodkach pracy, 
or mu w Warszawie przy zbie- 

„Ru ul. Czerwonego Krzyża i bul- 
Waru Kościuszkowskiego. 

мо
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uwagę na zagadnienia podziału 
dóbr, mało interesują się kwestja- 
mi produkcji. Tymczasem klasa 
robotnicza tylko wówczas wyzwo- 
li się z pod ucisku kapitału, gdy 
potrafi sama na własną odpowie- 
dzialność objąć kierownictwo pro- 
dukcji. 

„Produkcja — powiada p. Za- 
krzewski—przypomina wojnę nie- 
tylko tem, że ma swoich poległych 
i swych inwalidów, ale przede- 
wszystkiem tem, że tylko garść 
przywódców zna tajniki dowodze- 
nia. Robotnik przypomina tego 
szarego żołnierza cesarskiego, któ- 
ry nie wiedział za jaką sprawę się 
poświęca i czemu ginie. Powinien 
zaś stać się żołnierzem-obywate- 
lem, odpowiedzialnym i šwiado- 
mym celów swego wysiłku”. į 

Otóż związki zawodowe wal- 
cząc o polepszenie sytuacji mater- 
jalnej warstwy robotniczej muszą 
także dążyć do wykształcenia w 
robotnikach psychiki producentów, 
świadomych swej odpowiedzialnoś- 
ci społecznej i dziejowej. 

„Związki zawodowe — powiada 
dalej p. Zakrzewski—są ekonomicz- 
nemi organizacjami klasy robotni- 
czej. Łączą się w nich pracownicy, 
aby wziąć udział w wytwórczości, 
nie jako bierna masa, sprzedająca 
swą pracę, ale jako pracownicy 
wolni i świadomi, żołnierze-oby- 
watele produkcji, pracujący nie na 
rzecz interesów kapitalistycznych, 
ale dla swego narodu i dla siebie 
samych. W związkach zawodowych 
klasa robotnicza uzyskuje możność 
zaznajomienia się z tajnikami pro- 
dukcji, wywalczenia sobie udziału 
w kierownictwie produkcji, uzysku- 
je przedewszystkiem możność roz- 
winięcia pracy bardziej gorliwej i 
swobodniejszej, nie dla cudzych 
interesów, ale dla narodu, który 
składa się przedewszystkiem z pra- 
cowników, który w przyszłości nie 
będzie niczem innem, jak społe- 
czeństwem wolnych wytwórców”. 

Są to myśli słuszne, którym 
możemy tylko przyklasnąć. Naogół 
biorąc, pismo jest objawem , zdro- 
wej reakcji przeciwko tym czynni- 
kom destrukcyjnym, które na te- 
ren związków zawodowych wno- 
szą zbankrutowani na terenie sej- 
mowym gracze polityczni, oraz 
przeciwko temu rozbiciu ruchu za- 
wodowego, którego gorszące obja- 
wy widzimy także na terenie wi- 
leńskim. 

„Solidarność pracy* wychodzi 
jako dwutygodnik, Redaktorem jest 
p. Jerzy Szurig. Cena egzemplarza 
20 groszy. Bor. 

Owocna działalność Związku 
zachęci niejednego z pracowników 
kolejowych do wstąpienia w szere- 
gi członków tej organizacji. с 

-ki, 

Ogólny wiec Kolejarzy i Pocz- 
towców. 

W niedzielę dn. 12 grudnia Blok 
Związków Komunikacyjnych Kole- 
jarzy i Pocztowców zwołuje ogól- 
ny wiec informacyjny kolejarzy i 
pocztowców w sprawach poprawy 
bytu, pragmatyki służbowej oraz 
nowelizacji ustawy emerytalnej. 

Przemawiać bedą delegaci Cent- 
rali Bloku Związków Komunika- 
cyjnych z Warszawy p. p. Szczurek 
Paweł prezes Związku Pracowni- 
ków Poczt i Telegrafów, Skowron 
Stanisław członek Wydziału Wyko- 
nawczego Z.Z.K., Borkowski Piotr 
vice-prezes Związku Maszynistów, 
oraz przedstawiciele _ organizacji 
miejscowych. S-ki. 

PATEFONI i GRAMOFONY 
na raty na 6 miesięcy 

WIELKI WYBÓR płyt patefonowych 
i gramofonowych. Skrzypce, gitary, 
bałałajki i mandoliny. Lustra oraz 

świąteczne zabawki dla dzieci. 

WSZYSTKO NA RATY! 
poleca „KIWERSAL , Wielka 21. 
Z Giełdy Wileńskiej w dniu 

10 grudnia r. b. 

  

  

          

  

żąd. płac. tranz, 
Dolary St. Zjed. — — 8,9942 

Czeki i wpłaty 
New-Jork 9,001/2 8,99 — 
Ruble złote 4,79 4,79  4.78V/2 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem.za 100zł. 34,5; 33,5 — 

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

1. Waluty 

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

II. Dewizy 
Londyn 43,70 4381 43,59 

Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 36,35 36,10 36,01 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 
Genewa 174,10 174,63 173,67 
Rzym 39,37 39,47 39,28 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 81,00—80:00 
Związek spółek zarobk. 5,50 

КОВ УВ WwILEBENSKI 

Wieści i obrazki z kraju. 

Mid Dubinką i żejmianą 
(Korespondencja specjalna). 

Podbrodzie, 

l 
W malowniczej, klimatycznej, 

leśnej okolicy, gdzie zbiega się Du- 
binka z Żejmianą, zdążającą wart- 
kim prądem do pobliskiej „stru- 
mieni rodzicy* Wilji — znajduje się 
nowe, a bardzo dziś już ruchliwe 
miasteczko Podbrodzie. 

Miasteczko łączy ze światem 
oddalona zaledwie o 1 kilometr 
tejże nazwy stacja kolejowa, poło- 
żona na szlaku Wilno — Turmon- 
ty, z odnogą z niej wyrastającą 
het gdzieś ku Królewszczyźnie. 

Jak widać ze skromnych akt 
magistratu m. Podbrodzia, ośrodek 
ten jeszcze przed kilkudziesięciu 
laty był głuchą wioszczyną, zato- 
pioną w lasach, której znak życia 
o istnieniu innego, szerszego šwia- 
ta dawała, przechodząca tamtędy 
co kilka dni poczta z Wilna do 
Dyneburga i z powrotem. 

W Podbrodziu znajdowało się 
podówczas kilka nędznych chałup, 
karczma przydrożna od czasów na” 
poleonskich istniejąca i dom imi- 
tujący ni siedzibę, ni zajazd dla 
„konnej poczty". 

Zainteresowanie się  Podbro- 
dziem, datuje się dopiero od chwili, 
gdy pod koniec ubiegłego stulecia 
wytknięto przezeń szlak kolejowy 
na Petersburg. 

Wartość tego punktu zdradził 
niebawem klimat, wyjątkowo su- 
chy i proszący się wprost o wyko- 
rzystanie dla celów zdrowotnych. 

Już w początkach bieżącego 
stulecia, oko podróżnika zatrzymu- 
je się z miłym rozczarowaniem na 
kilku nowych domkach drewnia- 
nych, (innych od tych w których 
żywot codzienny pędzi lud wiejski) 
zbudowanych z wyraźnym przezna- 
czeniem na letniska. 

Tak tedy Podbrodzie stało się 
miejscowością letniskową — i co- 
raz większe zaczęło zdobywać pod- 
stawy do miana miasteczka. 

Przed wojną Światową, znajdu- 
jemy tam już w miesiącach letnich, 
obok około 2 tysięcy mieszkań- 
ców, tyleż letników z Wilna, Dy- 
naburga, Mińska, ba nawet z Pe- 
tersburga i z Moskwy. 

Krwawa zawierucha wojenna, 
niezraziła wielu z tych, co raz już 
przedtem zaznali wypoczynku nad 
Dubinką i Żejmianą, do odwiedza» 
nia — o ile się dało oczywiście w 
miesiącach letnich  Podbrodzia. 
Ruch co prawda w pierwszych la- 
tach wojny był tutaj mniejszy. 
Wzmógł się znacznie, giy okupan- 
ci wybudowali od Podbrodzią od- 
nogę kolejową na Łyntupy. 

Podbrodzie zaczęło się,. coraz 
więcej ożywiać i rozbudowywać. 
Domy letniskowe, wyrastające raz 
po raz nad powierzchnią malowni- 
czego krajobrazu, opanowały  te- 
ren podleśny i wokół stacji. 

Miasteczko zda się, czekało tylko 
momentu, aby wyzwolić się od 
więzów gminy, „której  centrurn 
Kiemiele przez swą odległość 16 
kilometrów, tamowało jego roz- 
wój. Chwila taka nadeszła i to w 

okolicznośctach niezwykłych. W 
drugiej połowie 1919 r. — obywa- 
tel tychże okolic „dziedzic z Żuło- 
wa“ Józef Piłsudski, idący na cze- 
le zwycięskiej armji polskiej, jako 
wódz jej Naczelny i Naczelnik od- 
rodzonej Rzeczypospolitej — od- 
wiedził, znane zapewne sobie do- 
brze z lat dawniejszych miasteczko. 

Podbrodzianie wyszli do Niego 
na spotkanie z chlebem i solą, 
mając jedyną wspólną prośbę, aby 
Podbrodzia nadał miano miasta i 
dał mu niezależny od gminy Za- 
rząd. 

Prośbie tej Pan Naczelnik Pań- 
stwa uczynił zadość. Niebawem na 
podanie wniesione dla zwykłej for- 
malności petenci otrzymali w dniu 
10-go października 1919 r. odpo- 
wiedź, treść której pozostanie dla 
miasta, najcenniejszym wieczystym 
aktem, o ile ten akt czas nie zni- 
Szczy, gdyż jest on pisany na 
ćwiartce zwykłego kancelaryjnego 
papieru. Akt ten opiewa: 

Naczelne Dowództwo W. P. 
Komisarz 

Powiatu owięciańskiego. 
x Nr. 4316 
dn. 4-X-1919 roku 

m. Święciany. 
Do Naczelnika V rejonu. 

Proszę o poinformowanie za- 
interesowanych o podaniu z dnia 
23-go września r. b. w sprawie za- 
liczenia m. Podbrodzia do rzędu 
miast z prawami miejskimi, iż 
zgodnie z rozporządzeniem Gene- 
ralnego Komisarza Cyw. Z. W., 
miasteczka mające więcej 2000 
mieszkańców będą miały swój Za- 
rząd. Do rzędu tych miasteczek 
należy m. Podbrodzie 

Starosta powiatu: 
() K. Parczewski. 

W ślad zatem, Podbrodzie kre- 
sowane na miasto otrzymało bur* 
mistrza w osobie jednego ze swych 
współobywateli p. Ludwika Witkoj- 
cia, któremu przypadł w udziale 
zaszczyt zorganizowania miejskie- 
go zarządu. Pierwszy Zarząd mia- 
sta poza burmistrzem p. Witkoj- 
ciem stanowili, zastępca burmistrza 
f. Bronisław Barzdo oraz ławnicy 
pp. Władysław Plaugo i Abram 
Krol. Zarząd ten rozpoczął for- 
malne urzędowanie od marca 1920 
r. t. j. od chwili uzupełnienia g0 
przez mianowanie ławników. 

„Okres wojny bolszewickiej oraz 
związane z nią posunięcia polity- 
czne w całym kraju, jak również 
ciężko powszechnie odczuwany 
kryzys gospodarczy nie pozwoliły 
na należyte rozwinięcie pracy sa- 
morządowej w miasteczku i naj- 
lepsze intencje ogółu Podbrodzian 
niejednokrotnie nie doczekały się 
realizacji. 

Ufność jednak w mające nastą- 
pić lepsze jutro, nie zniechęciły 
poszczególnych jednostek do sa- 
morzutnych wysiłków. Podbrodzie, 
mimo ciężkich warunków bytu z 
dniem każdym  przybierało cechy 
miasteczka, posiadającego nie byle 
jakie szanse do utzymania się przy 
samodzielnem istnieniu. Niezależ- 
ność od gminy w Kiemielach wy- 
szła mu na dobre. 

Bol. W. Święcicki. 
UE RT KS ET CZE WORWO ZERA TOTEOZYE 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 10-go grudnia 
w hurcie. 

  

      

" o wwo NAS R eM i w w 
w Wilnie Wołkowysku Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 klgr. 42 
> Owies 34—35 o = 

Jęczmień browarowy 33—34 
” па kaszę nie notow. 

Pszenica 50—51 E е 
Mąka pszenna am. I kg: | nie notow. 
Len 16 klg. stoma Iniana * 
Len oczyszczony 2 = “ 

Oleje: Iniany za 1 kg. „ 
Pokost „ „ 
Makuchy Iniane o в ® 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 80—1.10 © : o 
» Żytnia 50 proc. 55—60 

С „ Iazowa — 
Mięso: wołowe za 1 kg. 1.80—190 ме э 

cielęcina 2.00 
baranina 1.80 
wieprzowina 2.70 © © 
Ёеэ 8.00 
aczki 6.00 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 3.30—4. = a 
smalec wieprzowy 4.00—4.40 

Nabiał: masło niesolone 8.20—9.00 
solone 6.00—7.00 o 

śmietana 1.60—2.30 ®© 
twaróg nie notow. * 
jaja za 10 sztuk 2.80—3.00 = 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—1.00 aa 
gruszki nie notow. 

Sk aa) b. (podeszwa) za 1 kg.|  9--14,00 z 5 6ry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg. —14,| 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza ‚ 4.50—6.00 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 
brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 38,75 
OWies;u.+ 0 40 
lęczmień browar. 35,50 
czmień na kaszę — — 

Pszenica . . 
Obroty małe. Podaż żyta 

RAE Wu WOMAR PLA СОНа M TLI NORA "LEORAANAM WA 121 ZA NAW   

i pszenicy skąpa. 

Czas odnowić prenumeratę. 
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„Kurjer 
W roli głównej: 

3005 

O00000009866 

Z sądów. 
Dziś proces Bruderferajnu. 

    

Dziś w Sądzie Apelacyjnym roz- 
patrywana będzie sensacyjna spra- 
wa Bruderferajnu. Banda ta zło- 
dziejska miała swój własny sąd, 
prokuraturę, obrońców i t. d. 

Było to złodziejskie towarzy- 
stwo, złożone z kilkudziesięcju о- 
sób, które miało na celu dokony- 
wanie kradzieży na wielką skalę. 

Proces ten budzi wielkie zain- 
teresowanie i wejście na salę obrad 
odbywać się będzie tylko za bile- 
tami. (z) 

Krwawe wesele. 

Młody i przystojny Adam Su- 
botkiewicz bywał często u nadob- 
nej mieszkanki kolonji Czechy, gmi- 
ny worniańskiej Filomeny Butle- 
wiczównej. O względy Filomeny 
zabiegał również lecz bezskutecznie 
Bronisław Lisowski. Znów do sio- 
stry Filomeny Stanisławy „dobijał 
się" Bronisław Gudojć. Szczęśliwe 
jednak siostry przenosiły towarzy- 
stwo Subotkiewicza nad sypanie 
koperczaków Lisowskiego i Gudoj- 
cia. To wywołało u tych ostatnich 
zawiść do szczęśliwego amanta. 
Nie szczędzono mu różnych po- 
gróżek, które drogą. pantoflową 
przedostawały się do jego wiado- 
mości. l w maju 1926 r. wszyscy 
znalezli się na przygodnem weselu 
w Saternikach u Sawki. Zabawa 
odbywała się w najlepsze. Przy 
dźwiękach wiejskiej muzyki pito i 
tańczono. | nagle w tańcu Subot- 
kiewicz został potrącony przez Gu- 
dojcia. Powstała kłótnia, do której 
dołączył się Lisowski. Zapropono- 
wano Subotkiewiczowi lekki spacer 
na dworze. Gdy ten nie chciał się 
zgodzić, użyto siły. Tu nastąpiła 
bijatyka. Subotkiewicz wyrwał się 
2 1 napastników i począł ucie- 

ać. 
Jacyś osobnicy puścili się za 

uciekającym w pogoń. Przypadnię- 
to go przyjakimś płocie i poczęto 
obkładać razami. 

Późną nocą wracający z wesela 
natknęli się na pół żywego Subot- 
kiewicza, leżązego w posoce krwi. 
Przy nim zauważono 3 koły z pło- 
tu i 2 cegły. 

Tyle mówi akt oskarżenia. 
Subotkiewicz został przewiezio- 

ny do szpitala św. Jakóba w Wil- 
nie i po pierwszej operacji rozbi- 
tej czaszki wyzionął ducha. 

Przeprowadzone dochodzenie 
doprowadziło do osadzenia w wię- 
zieniu 5 domniemanych sprawców 
zbrodni: Bronisława Gudojcia, Bro- 
nisława Lisowskiego, Wincentego 
Matułojcia, Jana Bazewicza i M. 
Kikilicza. 

Wczoraj zasiedli oni na ławie 
oskarżonych w Wydziale Karnym 
Sądu Okręgowego. Przewód sądo- 
wy nie potwierdził tez aktu oskar- 
żenia. Przeciwnie, świadkowie o- 
skarżenia i odwodowi dają mętne 
odpowiedzi, z których nie sposób 
ustalić winy podsądnych. 
' Nawet šw. Wasiłonok, który, 
jak mówi akt oskarżenia, miał wi- 
dzieć bijatykę i słyszeć słowa o- 
skarżonych przy biciu Subotkiewi- 
Sza: „Tu znajdziesz swój grób”, 
nie potwierdza zeznań złożonych 
u Z Kaan 

nne były powody śmierci Su- 
botkiewicza. 4 

Sąd więc pod przewodnictwem 
sędziego Jundziłła wydaje wyrok 
uniewinniający. (Zdan.) 

Zdziczenie i wandalizm. 
Dnia 10.X—23 r., ślusarz war- 

sztatów wagonowych na st. kolej 
Wilno, Kazimierz Jurkiewicz, sto- 
jąc niedaleko rampy kolejowej na 
torach dezynfekcyjnych, zauważył 
jakiegoś osobnika, krążącego bez 
określonego napozór celu koło 
wagonów II klasy przybyłego nie- 
dawno z Warszawy pociągu. Po- 
nieważ osobnik ten wydał mu się 
podejrzanym, więc począł go śle- 
dzić i po chwili zauważył, iż ucie- 
ka on szybko z jednego z wago- 

Dziś! 

2-ga i ostatnia serja obrazu 

Według powieści Jules Verne'a p. t. Michel Strogofi. 
wirtuoz ekranu, ! lyn 

aktor, który 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 II — GAJDAROW. 

Początek seansów O godz. 4-ej — ostatniego — 10.15. 

Dla młodzieży dozwolone. 

0000060609000609 

Carski* 
fenomenalny tragik, jedyny 
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now II klasy. Wszedł więc natych- 
miast do tego wagonu i skonsta- 
tował, iż plusz na jednem z sie- 
dzeń był oberźnięty. Udawszy się 
natychmiast w pogoń zatym osob- 
nikiem, dopędził go i przy pomocy 
sprowadzonej policji, odprowadził 
do komisarjatu. 
gorącym uczynku kradzieży okazał 
się Karp Janul, którego po kilka- 
krotnem odraczaniu sprawy i prze, 
słuchaniu całego szeregu świadków+ 
Sąd Pokoju m. Wilna, na posie- 
dzeniu w dniu 6.XII--26 r. skazał 
na zamknięcie w więzieniu na prze- 
ciąg miesięcy czterech. 

Kasiarze w szkole policyjnej. 
Przed kilkoma dniami w miej- 

scowej szkole przodowników przy 
Komendzie Okręgowej P. P. zda- 
rzył się niebywały w stosunkach 
policyjnych fakt okradzenia kasy. 
Kasa była opancerzona i złożone 
były w niej szumy na wyżywienie 
policjantów. 

Kradzieży dokonano w nocy. 
Złodzieje rozerwali jedną ze 

ścian wcześniej przygotowanemi 
narzędziami i zabrali się do rabo- 
wania ukrytych tam, jak się spo- 
dziewali wielkich sum. 

Na szczęście tegoż dnia rano, 
przed dokonaniem włamania do 
kasy, zostało z niej wyjętych 2.000 
złotych, na kupno produktów, o- 
pału i t. d. 

Łupem więc złodziei 
33 złote. 

Kradzieży musiało dokonać kil- 
ku złodziei. Wskazuje na to spo- 
sób rozerwania kasy. | 'widać, że 
działały tu wprawne ręce, 

Złodzieje byli w gumowych rę- 
kawiczkach — niema bowiem ' na 
odciskach znaków  daktyłoskopij- 
nych. Ponadto złodzieje po doko- 
naniu kradzieży wyczyścili kasę na- 
około benzyną, aby nie pozostał 
żaden ślad, któryby naprowadził 
władze śledcze do ujęcia uczestni- 
ków włamania. Jeżeli się zważy, że 
w nocy nikt niema dostępu do 
szkoły, prócz uczestników kursu, 
trudno sobie wyobrazić, kto do- 
konał kradzieży. 

„ To też Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych miało nadesłać polece- 
nie do tut. K-dy P. P. ujawnienia 
za wszelką cenę winowajców. (z). 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

Nie będąc w stanie z powodu cho» 
roby osobiście złożyć podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, które 
zaszczyciły obchód mego jubileuszu 
swoją obecnością albo przysłaniem gra- 
tulacji, proszę za pomocą umieszczenia 
niniejszego listu w „poczytnem piśmie 
pańskiem wyrazić moje serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

stało się 

Z głębokim szacunkiem 
J, Bossanowicz. 

Wilno 7. XII. 1926 r. 

SPORT. 
Sekcja Narciarska Związku Spor- 

towego w Wilnie powiadamia o walnem 
Zgromadzeniu członków Sekcji, mającem 
się odbyć w lokalu Związku (Bakszta 11), 
dn. 12 grudnia r. b. o godz. 5 popoł. 

Po zebraniu wygłoszona będzie po- 
gadanka z przezroczami o wycieczkach 
narciarskich w górach. 

Goście mile widziani. 

  

  

Wśród pism. 
— „Życie Urzędnicze*, Ostatnio wy- 

dany 10 numer „Życia Urzędniczego“ za- 
wiera następującą treść. O twórczy wy- 
siłek, generał E. Chappuis, Uwagi o or- 
ganizacji Najwyższej Izby Kontroli, J. Sty- 
iński—0 trwałości stosunku służbowego, 
działalności tokio) fakty i 

opinje (po zjeździe, działalność prasowa 
Centrali związków pracowników państ- 
wowych. Stosunek wydatków państwo- 
wych do dochodów, Delegacja urzędni- 
ków wileńskich w. Warszawie, O unifi- 
kację ruchu RCA Zarząd Cen- 
tralny Stowarzyszenia Urzędników Skar- 
bowych wobec spraw urzędniczych (O- 
ceny) Z. Bugajski i E. Neymark—Aktu- 
alne zagadnienia i projekty reformy wię- 
o sat wyją foraz książki i pisma nade- 

ane. 

Schwytanym na |
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——| Dzis: Domazego P. W. 

11 Jutro: Aleksandra M. 

grudnia | Wschód słońca---$. 7 m. 34 

| |] Zachód = g. 2 m. 49 

MIEJSKA. 

— Uwadze kompetentnym 
władzom. Onegdaj zgłosił się do 

Komisji przemeldukowej przy Ill 

Komisarjacie P. P. Jan Karpowicz, 

zamieszkały przy ul. Styczniowej 

1 m. 10 po odbiór dokumentów 

i zaświadczenia o obywatelstwie. 

Oświadczono mu, iż może otrzy- 

mać żądane dokumenty po wnie- 

sieniu 1 ziotego. Na uwagę J. Kar- 

powicza, że przedłożył świadectwo 

ubóstwa, wystawione przez III Ko- 

misarjat P. P. i dlatego nie może 

wnieść żądanej opłaty, funkcjonar- 

jusz Komisji Obywatelskiej oświad- 

czył mu dosłownie, że komisja nie 

przyjmuje żadnych dokumentów 

policyjnych, a tembardziej ubóstwa. 

One bowiem nie zasługują na za- 

ufanie. Komentarze zbyteczne. Za- 

sługuje jednak na podkreślenie, iż 

Magistrat wydał polecenie przyj- 

mowania świadectw ubóstwa wy- 
stawionych przez Magistrat. 

Czyżby Magistrat sam niemiał 

zaufania do urzędów administra- 

cyjnych. Bo powinno być raczej 

- odwrotnie. (z) 
— Wypłaty miejskich kupo- 

nów. Pan Wojewoda polecił Ma- 

gistratowi przystąpić do dalszych 

wypłat miejskich półrocznych obli- 

gacyj. (S) 
— Kalendarzyk przemeldo- 

wania na dzień dzisiejszy. W I 
Komisarjacie: Właściciele domów 

lub rządcy przy ul. Sawicz Nr. 4, 

1, 119, 8; 10, 11, 12, 14. - 
W II Komisarjacie: Nieświeska 

Nr. 11 (d. Stankiewicza) 13-a, 14, 

18, 20 i 24, oraz posesje: Boży- 

skich, Pawłowiczów, Druskonta, 

Limanowicza, Pawlukojcia, M. Dru- 
skonta, Tumanowicza,  Możejko, 

Kołyszko, A. Druskonta, Biszew- 

skiego i Życzko. 
W III Komisarjacie: Podgórna 

Nr. 5. Staro - Szlachturna Nr. 7, 9. 
Podgórna Nr. 5-a, 7-a. Białoskur- 

nicza Nr. 3. Sierakowskiego Nr. 8, 

10, 12. 
W IV Komisarjacie:  Trębacka 

Nr. 50, 60, 62, 64, 3, 11, 15, 17, 

19, 25, 27, 33-b, 33-a. Trynopol 
Nr. 1, 2, 2-b. 

W VI Komisarjacie: T. Kościu- 

szki 5, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 

35-a, Filarecka Nr. 15. Połocka 

Nr. 9. 
SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia Wydziału 

Powiatowego Sejmiku Wileńsko- 

Trockiego. Na ostatnim posiedze- 
niu Wydziału Powiatowego Sejmi- 

ku Wileńskiego, między innemi 

rozpatrzono następujące Sprawy: 
Postanowiono niezależnie od 

przyznanych już na rok szkolny 

1926-27, 27 stypendjów dla uczni 

zakładów Średnich jeszcze przy- 
znać dodatkowo 12 stypendjow. 
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teczne: smolaki, trzaski, szczypki, 

Zapalacze Raz Dwa 

Zapalacze Raz Dwa Pięć z 

skaleczeniami, hałasem 

CENA jednej paczki do węgla 

jednej paczki do drzewa zawierającej 

Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

ZADOWOLENIE! 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie 

przy ul. Zamkowej w domu Nr. 15, 

dzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, iż w 

grudnia 1926 roku o godz. 10 rano w maj. 

Żalesie, pow. Mołodeczańskiego, odbędzie 

się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomo- 
i martwego ści, składającej się z żywego 

inwentarza, należącej do Henryka 

kiego i Józefa Załuckiego, oszacowanej dla 

licytacji na sumę zł. 7,348, na zaspokojenie 

pretensji Ferdynanda Aramowicza w sumie 

zł. 8,500 z procentami i kosztami 
nych wierzycieli. 

(—) Komornik Sądowy J. Lepieszo. 
3009/3062/VI. 

      

  

częstymi przy używaniu do podpalania w piec 
(przy robieniu szczype 

wanach przy używaniu do podpalania żaru i 
zawierającej 

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

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

Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD“ 

Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. 
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Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mebli, 

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

Prócz tego Wydział powiatowy 

utrzymuje kilkunastu stypendystów 

w szkole rolniczej w Bukiszkach. 

Ustalono zasady współpracy 

między lekarzem weterynarji ostat- 

nio zaangażowanym przez Sejmik 

Wileńsko-Trocki a lekarzem  pań- 

stwowym. W tym celu podzielono 

teren całego powiatu na 2 rejony, 

które będą równocześnie obsługi- 

wane przez obu lekarzy. 

W związku z ciężkiem położe- 

niem finansowem urzędników sa- 

morządowych postanowiono wzo- 

rem lat ubiegłych przyznać im 40% 

dodatku od poborów miesięcznych. 

Dodatek ten ma być wypłacony 

przed świętami Bożego Narodze- 

nia. 
W końcu po rozpatrzeniu SZę- 

regu podań o zapomogi osób pry- 

watnych i różnych instytucyj do- 

broczynnych, które załatwiono w 

sensie odmownym, przystąpiono 

do omawiania sprawy zakupu zbo- 

ża dla stworzenia rezerwy zbożo- 

wej na wypadek braku zboża w 

powiecie. W tej sprawie ustalono, 

iż narazie braku zboża w powiecie 

nie daje się odczuwać. W każdym 

razie postanowiono w razie zaob- 

serwowania braku zboża na rynku 

wileńsko-trockiego powiatu, celem 

zatamowania ewentualnie wzrasta- 

jącej drożyzny przystąpić do skupu 

zboża. Na tem posiedzenie zakoń- 

czono. 
— Doraźne postępowanie 

mandatowe w pow. wileńsko- 

trockim. Starosta powiatu wileń- 

sko-trockiego otrzymał od p. Wo- 

jewody wszelkie uprawnienia po- 

trzebne dla wprowadzenia na tere- 

nie tego powiatu doraźnego postę- 

powania mandatowego. 

Prace przygotowawcze w tym 

kierunku pozostały już ukończone 

i z dniem 1 stycznia 1927 roku na 

tėrenie powiatu wil.-trockiego ©- 
bowiązywać będzie doraźne postę- 

powanie mandatowe. (z) 

— Konfiskata.E Urząd Komisa- 

rza Rządu na m. Wilno, skoniisko- 

wał cały nakład Biuletynu Nr. 1 

Sejmowego klubu Białoruskiej wło- 

ściańsko-robotniczej Hramady. Kon- 

fiskatę spowodowało ominięcie prze- 

pisów prasowych, przez wym. wy- 

dawnictwo, na mocy których każ- 
de nowo powstające czasopismo 
winno o tem zawiadamiać Urząd 

Komisarza Rządu, czego nie uczy- 

niło wydawnictwo Biuletynu już 

po raz drugi. 
WOJSKOWA 

— Przedszkole Rodziny Woj- 
skowej. Z dniem 3. I. 27 r. To- 
warzystwo Rodzina Wojskowa u- 
ruchamia w lokalu Domu Oficera 
Polskiego przy ul. Mickiewicza 14, 

komplet przedszkola dla dzieci ro- 
dzin wojskowych (oficerów i pod- 
oficerów). Przyjmują się dzieci w 
wieku od 4—7 lat. 

Wobec ograniczonej liczby miejsc 

Rodzina Wojskowa uprasza człon- 
kinie, pragnące umieścić swe dzie- 

do węgla i drzewa 

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

papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 

Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: 

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

abezpieczają w zupeł 

td 

Wszędzie do nabycia! 

EKONOMJA! 

Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróbowany środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 

wygodę, 

ności przed: wybuchami (tak 

ach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 
k) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 

cena 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 $r., 
32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

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

Kopernika 17, Lwów. 
CZYSTOŚĆ! 

ci w danym komplecie o pośpie- 

szenie się z zapisami. 2 

Zapisy na komplety przyjmuje 

się codziennie w Domu Oficera 

Polskiego w sekretarjacie Rodziny 

Wojskowej od godz. 5 i pół — Ч 

wieczorem. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W sobotę dnia 

11 bm. o godz. 12:е] i pół odbędą 

się w Auli Kolumnowej Uniwersy- 

tetu promocje na doktora wszech- 

nauk lekarskich następujących osób: 

Porucznika Józefa  Leszkowicza, 

porucznika Henryka Truskowskie- 

20, PL Marji > Szulborskiej-Swider- 

skiej i p. Józefa Świderskiego. 
Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZ. ! STOWARZ. 

— Wileńskie Koło Związku 

Bibljotekarzy Polskich. Dnia 12-g0 

grudnia 1926 r. (niedziela) o godz. 

12-tej w południe zwiedzać będą 

Członkowie Koła Bibljotekę Wy- 

działu Sztuki U. S. B. i 

Punkt zborny na miejscu, ul. 

św. Anny 4 (gmachy pobernardyń- 

skie). 
— Podziękowanie. Zarząd Główny 

Związku Zaw. Pracow. Handl. i Biurow. 

z. Wileńskiej tą drogą składa najserde- 
czniejsze podziękowanie za wzięcie u- 

działu w uroczystoćci poświęcenia kuch- 

ni dla inteligencji bezrobotnej i piekarni: 

J. E. Ks. Biskupowi Bandurskiemu, „Ks. 
Proboszczowi kościoła Św. Jana, Żar- 

nowskiemu oraz Ks, Wikarjuszowi tegoż 
kościoła, panom: radcy Trockiemu, vice- 

prezydentowi  Łokuciejewskiemu, kie- 

rownikowi P.U.P.P. Baranowskiemu, oraz 
wszystkim obecnym. 

Jednocześnie dziękujemy p. inspek- 
torowi pracy X. Okr. Leszczyńskiemu 

za nadesłane życzenia pomyślnego roz- 

woju. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Dziś pierwszy odczyt pro- 
fesora dr. Jana Rosiaiinskiego. 
Profesor dr. Jan Rostafiński, który 
w r. 1924-25 zramienia Rządu Tu- 
reckiego przeprowadzał badania” 
nad hodowlą zwierząt domowych 
w Anatolji i przy tej okazji miał 
możność zwiedzenia tak mało do 
stępnej dla europejskiego turysty 
krainy, oraz dokonania licznych, 
bardzo ciekawych zdjęć wygłosi 
dziś w Sali Śniadeckich odczyt p. t. 
„Autem i arczą przez Azję Mniej- 
szą". Odczyt ilustrowany  licznemi 
przeźroczami. Dochód przeznaczo- 
ny na rzecz bibljoteki Koła Rolni- 
ków przy U. S. B. w Wilnie. Bile- 
ty w cenie 1 zł. dla dorosłych i 
50 gr. dla młodzieży—do nabycia 
przy wejściu. Początek o g. 7 wiecz. 

Z_ POLICJI. 

— Egzamina w szkole przo- 
downików. W dniu 15 b. m. roz- 
poczynają się egzamina w policyj- 
nej szkole przodowników i trwać 
będą do dnia 20 b. m. (z) 

— Ekspozytury policji poli- 
tycznej będą istnieć nadal. Jak 
już podawaliśmy w jednym z po 
przednich numerów naszego pis 
ma rozporządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zostały na 
Wileńszczźnie zniesione wszystkie 
ekspozytury policji: 

Jak się dowiadujemy rozporzą- 
dzenie to zostało cofnięte i w naj- 

bliższych dniach mają być nanowo 
zorganizowane ekspozytury. (Z) 

Z POGRANICZA. 
— Wysiedlenie z Litwy. Wła- 

dze litewskie wysiedliły z Litwy do 
Polski w rejonie Rykont — Ro- 
cickich Feliksa, Apolonję i Annę, 
w rejonie Ignalina — Rochosza 
Józefa. 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. W rejonie Sejn patrol K. 
O. P. przytrzymał Szlaużyc Pauli- 
nę za nielegalne przekroczenie gra- 
nicy z Litwy do Polski. 

— Wykrycie zabójcy. Przed 
dwoma tygodniami donosiliśmy, iż 
we wsi Zinicy gm. Dokszyckiej w 
czasie nielegalnego zebrania miej- 
scowego „hurtka*, dokonano za- 
machu na konfidenta policji Dani- 
łowicza. Do Daniłowicza dano parę 
strzałów, z których jeden ranił go 
w głowę. 

W związku z tem policja aresz- 
towała 15 osób. W toku Śledztwa 
ujawniono, iż strzelał mieszkaniec 
wsi Zinicy: Sniłko Jan. 

  

" Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

po raz trzeci komedja Moliera „Święto- 
szek”. Jutro o godz. 4-ej popoł. „Maze- 
pa” J. Słowackiego, wieczorem po raz 
czwarty. „Świętoszek”. 

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 żaś przedstawienia bilety można na- 
bywać w kasie Reduty na Pohulance od 
5-ej popoł. 

— Występy Ludwika Solskiego w 
Teatrze Polskim. Dziś i jutro ostatnie 
przedstawienia komedji „Polityka i Mi- 
łość”. 

— Premiera poniedziałkowa. Osta- 
tnia premjera z udziałem Ludwika Sol- 
skiego będzie „Wielki Fryderyk* — No- 
waczyńiskiego. 

— Odczyt Adolfa Nowaczyńskiego 
w Teatrze Polskim. „Moja wizyta w 
Kownie odbędzie się o godz. 12 m. 30 
popoł. Bilety do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od godz. 11-ej rano. 

— „Skąpiec“ jako popołudniówka. 
Ludwik Solski wystąpi w niedzielę o 
godz. 4-ej popoł. w „Skąpcu'* — Moliera. 
Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Teatr „operetka Wodewil*. (Dy- 
SR Dowmunt, Winiaszkiewicz, Ko- 
Janowski). Dziś 11 b. m. i dni nastę- 

pnych powtórzenie wczorajszej operetki 
„Księźniczka llica", której wykowanie, 
jako też treść zyskały uznanie publicz- 
ności. P. Wiktorja Kawecka, M. Dow- 
munt, Janina Sokołowska (urocza wode- 
wilistka) oraz p. J. Redo, darzeni byli 
raz poraz szczeremi brawami. Powodze- 
nie operetki zapewnione. 

Orkiestra, balet i malownicze kost- 
jumy zyskały ogólny poklask. 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia“. 
W niedzielę 12 b. m. o godz. 12 m. 30 
popoł. w sali miejskiej (Ostrobramska 5), 
wystąpi w poranku muzycznym chór 
mieszany T-wa Muz. „Lutnia“. 

М programie między innymi utwora- 
rami wykonane będą: frament z op. „Wi- 
dma" Moniuszki i Polonez as-dur Cho- 
pina—z towarzyszeniem orkiestry. = 

Chór wystąpi pod dyr.J. Leśniewskiego. 
— W dniu dzisiejszym o godz. 8-ej 

wiecz. w sali „Sokoła” przy ul. Wileń- 
skiej 10, odbędzie się koncert, z udzia- 
łem: pp. Somorokowej, Święcickiej, Be- 
jerówny, prof. Tchorza, Malinowskiego z 
Duderomka, oraz chóru „Sokoła”. Do- 
chód przeznaczony na zasilenie fundu- 
szu Opieki Szkolnej przy Średniej Szko- 

OR Stow. Kupców i Przem. m. 
una. * 

Z ekranu. 

„Grobowiec Indyjski", „Tygrys z Ech- 

sznapurn** w Miejskim Kinie. 

Dwa filmy stanowiące jedną całość, 

wytwórni „Ufy” w Berlinie nie należą 

do jednych z najlepszych filmów pro- 

dukcji niemieckiej. 
Treść egzotyczna, oparta na wscho- 

dnich motywach dzięki świetnej grze 

aktorów pozwala odczuć psychikę wscho- 

dniego człowieka, z jego wadami i zale- 

tami i tę gwałtowną zmianę uczuć, z 

wielkiej miłości do nienawiści, tę prze- 

mianę dostojnika światowego w fana- 

tycznego pokutnika—pielgrzyma. 
Role tytułowe kreuje Mia-May, Kon- 

rad Veidt, Sya de Putti. Bernard Goetz- 

ke i inni. Te sławne dziś nazwiska mó- 

wią już o grze ich. Akcja rozgrywała się 

wśród pięknych pałaców, mozaikowych 

świątyń i interesującej przyrody. Trzeba 

przyznać, że zdjęcie budowli, dzięki do- 

bremu pochwyceniu szczegółów ornamen- 

tyki i mozaiki robią wrażenie prawdzi- 

wych, a nie na obstalunek do filmu ro- 
bionych. 

Program uzupełniony słabą dwuak- 

tówką, która psuje tylko wrażenie. Or: 

kiestra prowadzona dobrze. Publiczności 

na wszystkich seansach bardzo dużo. śl. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zatrucie się przez nieostrożność. 
Jezierska Jenta, zam. w maj. Rekliszki, 
gm. Aleksandrowskiej, pow. Lidzkiego, 
będąc w gościnie u swojej siostry Baj- 
der Cyny, zam. Szopena 3, przez nieu- 

wagę napiła się kwasu octowego. Po- 

szkodowanej udzieliło pomocy stowarzy- 
szenie „Miszmeres Chojlim”, mieszczące 
się przy ul. Kijowskiej Nr. 5. Stan zdro- 
wia Jezierskiej zadawalający. 

— Kradzieże. Z lokalu drukarni 
„Słowa”, przy ul. Kwaszelnia 23, została 

dokonana kradzież aparatu t:lefoniczne- 
go i różnych innych rzeczy ogólnej wart. 

300 zł. Kradzież została dokonana przez 

nieznanych sprawców za pomocą otwo- 
rzenia drzwi wytrychem. 

— Z szatni instytutu Jędrzeja Śnia- 
deckiego, przy ul. Nowogrodzkiej 22, 

została dokonana kradzież iutra i czapki 
studenckiej wart. 450 zł, należących do 

Mazela Markusa, zam. Zawalna 6. 
— Gurwicz Cyla, zam. Końska 26, 

zameldowała policjj o systematycznej 

kradzieży dokonywanej z komody za 
pomocą podrobionego klucza, różnych 
rzeczy wart. 2.000 zł. 

— W pociągu Nr. 411 na dworcu 
kolejowym Wilno, została dokonana Kra- 

dzież futra wart. 200 zł., należącego do 

Kopołowicza Jankiela, zam. N.-Wilejka, 

ul. Piłsudskiego 24. Sprawcy Kradzieży 
Orka Traub, zam. ul. Żydowska, wraz z 
futrem został zatrzymany. 

— Pożar. Wczoraj o godz. 5, w do- 

mu modlitwy p. n. „Benginow*, ul. W. 
Pohulanka 2, od pozostawionego w tym- 

że lokaiu wiadra z żarzącemi się węgla- 

mi powstał pożar. Zawezwana straż O- 
gniowa natychmiast ogień stłumiła. Stra- 
ty nieznaczne.. 

Na prowincji. 

— Utonięcie. W jeziorze Podmaru- 

ga, gm. Jodzkiej, pow. Brasławskiego, 
utonął wskutek załamania się lodu Woro- 
nowski Józef, m-c zaśc. Podmeluny gm. 
Lidzkiej. 

— Pobicie. W osadzie fabrycznej. 
Platerowo, gm. Bohińskiej, pow. Bra- 

sławskiego, podczaś bójki na zabawie, 
Cwieczkowski Józef zadał ciężkie uszko- 
dzenie ciała Zmurkiewiczowi Piotrowi. 
Cwieczkowskiego zaaresztowano i z ak- 
tami skierowano do Sędz. Śledczego. 

— Osipowicz Franciszek, zam. we 
wsi ldlino, gm. Mało-Solecznickiej, pow. 
Wil.-Trockiego, jadąc w dn. 7 b. m. o 
godz. 18, traktem Lidzkim, około lasu 
Pełaszyńskiego, gm. Rudomińskiej, zo- 

stał napadnięty przez dwóch osobników, 
z których jeden był uzbrojony w kara- 
bin. Podczas napadu Osipowiczowi zra- 
bowano 2,000 zł. w gotówce, scyzoryk i 
1 klg. chleba. 

— Przeprowadzone dochodzenie u- 
stalilo, iż dom Łozowskiej Felicji, zam. 

w zaśc. Łozowo gm. Worniańskiej spliła 

się dn. ub. m. wskutek podpalenia przez 

umysłowo chorego syna poszkodowanej 

Łozowskiego Antoniego. Wym. z aktami 

skier. do Sędziego Śledczego. 

Pożar przy ul. Wilkomierskiej M. 3. 
W tak krótkim czasie dwa, bez- 

pośrednio po sobie następujące po- 

żary garażów samochodowych. O 

ile jednak przedostatni był skut- 

kiem karygodnej nieostrożności ob- 

  

sługi samochodów oraz wadliwego | 

urządzenia lokalu firmy „Samwil* 

(a raczej braku wszelkich urządzeń 

jak elektryczność etc.) o tyle w 
drugim wypadku trudno coś pod 
tym względem zarzucić poszkodo- 

wanym. Nieostrożności stwierdzić 

jak dotąd nie można, niebezpie- 

czeństwo jej zresztą było niewiel- 

kie, gdyż garaż miał b. dokładną 
instalację elektryczną. 

W czwartek o godz. 22-ej min. 

30 powrócił ostatni samochód. 

Kierowca jego zamknął od środka 

drzwi, któremi wjechał i wyszedł 
innemi, zamknąwszy je z zewnątrz, 

poczem udał się na spoczynek do 

sąsiedniego domu. Budynek w któ- 

rym stały trzy wielkie autobusy 

firmy „Sampol“ (wszystkie spłonę- 

ły) posiadał wewnątrz długą wo- 

zownię, mieszczącą samochody, na 
jednym z swych końców mieszka- 

nie dozorcy, na drugim magazyn 
części samochodowych, gum i ben- 

zyny. Nad garażem był niewielki 

pokój służący za mieszkanie jedne- 

mu z szoferów. Około g. 23-ej 

30 min. mieszkaniec tego locum 
poczuł silny swąd palonej gumy i 
zobaczył dym wdzierający się przez 
szpary podłogi do jego pokoju, 
czem zaniepokojony zeszedł na po- 
dwórze i zobaczył płomienie wy- 
dobywające się przez drzwi przy 

których stał ostatni przybyły sa- 
mochód. Zaalarmował całe podwó- 
rze, straż ogniową, która przybyła 
stosunkowo szybko (w 10 minut) 
i.. bądźmy bezstronni — ratowała 
dość sprawnie. 

Ocalały: magazyn części samo- 
chodowych i mieszkanie dozorcy, 
będące, jak już  zaznaczyłiśmy, 
częściami płonącego budynku, oraz 
wszystkie inne zabudowania w tym 

samym dziedzińcu. Poważnie za- 
grożona była stajnia szkoły pod- 
oficerskiej 3 dywizjonu art. kon- 

nej, 
dynku stojąca, w której mieści się 
kilkadziesiąt koni. .Niemało kłopo- 
tu mieli żołnierze 3 d. a. k. z 
przerażonemi zwierzętami zanim 
wyprowadzili je poza rejon pożaru, 
następnie zajęli się siodłami 
uprzężą, co razem zabrało im dość 
dużo czasu, mimo to jednak wzię- 
li pewien udział w akcji ratunko- 
wej przy płonącym garažu, zabez- 
pieczając zawartość magazynu oraz 
sprzęty mieszkania dozorcy i lo- 
katorów sąsiednich budynków. 

Pożar trwał około 2-ch godzin. 
Co do przyczyny jego, to chodzą 
różne wersje m. in. i ta, że było 
nią podpalenie, jako akt zemsty; 

na razie jednak niewiadomo czyjej. 
Budynek i samochody były u- 

bezpieczone w paru tow. asekura- 

cyjnych na sumę 33 tys m 
sK). 

bardzo blisko płonącego bu-- 

  

  ar 

В WYGODA!Ą 3 Hurtownia 

ścienne, terminowe, 

  Fabryczna sprzedaż wy: 

kieszonkowe i inne. 

WOMOOOOOOOOTTOOOOJ 

papieru i materjałów piśmiennych 

i „PAPIER” S. Akc 
Wilno, Zawalna 13, telef. 501. 

Poleca wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne, Ma zbliżające się święta i rok 1977: 
bibułka kolorowa, krepa, serwetki białe i deseniowe, kalendarze 

ZZ
EZ
 

OZDOBY CHOINKOWE. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i in. artyk. introligatorskich. 

Wyłączna sprzedaż wyrobów Tow. Akc. Mirkowskiej fabryki papieru. 

robów fabryki chemicznej M. Leszczyński i S-ka. 
  

POK 
nik) z wygodami, 

w red. „Kurjera W 

© 
1716 

OJU 
ładnie umeblowanego (może być salo- 

z prawem używania 

wanny. Łaskawe zgłoszenia dla J. B. 
il.“ od 7—9 wiecz. 

CTDSNDSAXDSTODSTDSTBHECTDEKAO 

Poszukuje się w centrum miasta \ 
| 
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1-W0   

na zasa- 
dniu 17 

vonia: I 
Sp. 

DRUKARN 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

portjer 

Telefon 
  

Wysoc- į 

i Bebć Szoimana oraz in- 

  

     

i Dudor Mydła i Krom © 

Puder, Mydło i Krem 
niezbędne do oaęgnawaia 
ciałka niemowlęcia, a nie- Q 

zawodne środki dla dorosłych o wrażliw. cerze. 

Żądać w aptekach, składach apteczn. i perfu- 
meryjnych. Prawdziwe—ze znakiem „Aeroplan” 

2175 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKO 
KSIĄŻKI I BROSZ 
TABELE, BILET 
DRUKI KOLOR 

CENY NISKIE,   į ejo) (eže)     

  

ОЙ 

IA „PAX“ 
Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

WE, 
URY, 
Y, PLAKATY, 
OWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

OJO; 
  

посоолООоооос DUO 

Dwa place 
do sprzedania 

na stacji Landwarów, na- 
dające się na składy i 
budowle, punkt świetny, 
cena przystępna. Dowie- 
zieć się na st. Lańdwa- 

rów, Teofil -Legiecki. 
3008 

rievažaia się zgub. 
legitymację studen- 

cką, wyd. przez U. S. В. 
na imię Józela Miłosza. 

АКОРАНЕ — 
Cieszynianka, 

pensjonat  pierwsZo- 
rzędny pod nowym 
zarządem poleca po- 
koje słoneczne, suche 
i ciepłe. Wikt wykwint- 

„ny ma maśle. Klijen- 
tela chrześćjańska. 
Towarzystwo doboro- 

  

  

  
| 24—9. Estko. 

  we. Ceny przystępne. 

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

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

  

3 ul. Mickiewicza 21, tel. 152 
2311-0 

Gotówkę 
na oprocentowanie pod 
niocne gwarancje lokuje 

najdogodniej 

Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
sp. z ogr. odp. 

Gdańska 6, tel. ZO 2 

  

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

Lokaty 
dogodnie i na pewne 
gwarancje uskuteczniamy 

w każdej sumie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

; 23131 

  

Zakopane, 
Chalubiūskiego— 

Pensjonat „Wrzos“, kom- 
fort (nowy zarząd), praw- 
dziwy, miły wypoczynek! 
Ceny przystępne. 2327-5 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 

565 

Psa fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

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

2035 
  

JR 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 

0 obiadów 

OO ECO O O Z EE EAC, 

Lekarz-dentysta | pragojypia speciainie me: 

Bolegław Sławiński. 
Mickiewicza 46. 

2209 W. F. Z. 67. 

tukiernia | Kawiarnia 
„ZDROWIE 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo, Podczas 

i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

składający się z 3 
Lokal pokoi i kuchni, na- 
dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie о- 
becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

Lacki, Wielka 5.25 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

Poz - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 
imcze, Królewska Nr. 9. 

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Lakład tryzjerski 
p ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Нудепа.  1685-b 

  

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

a-1327 

« zakład opty- 
„Opiytol czno-okulis - 
czvy, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Ek 

1-b 

Biuro elektro-techniczne 

D.Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. OR 14, 

R | 

  

telef. 781. 

telef, 10-58. 

Ogłoszenia 
do 

„urjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego'* 

Jagiellońska 3. 

©0000900 
Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

  

Wydawca Tow, Wydaw. „Pogoś” sp. z ogr. Odp, Drak. „Pax”, uł, św. Ignacego 5. Tel, 8-03, 

ą 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 
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GSA ASS 

69 

258-b 

0 [8 ””  Najstar- 

W pik Rubi wi 10 r. 
ul. Dominikańska 17, 

b-1236 

ir 

|


