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Kupcy solidni, dbający o zdrowie swoich klijen- 
tów, winni kupować tylko czystą 

We wtorek dn. 14 grudnia © 9'/2 rano w kościele św. Jakóba ka 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę 

Ś.p. Haliny Wieruszowej-Kowalskiej 
zmarłej przed 6 miesiącami. O czem zawiadamiają krewnych 

i znajomych MATKA, MĄŻ i CÓRKA. 

TE EISS 
Ostatnie wydarzenia gospo- 

     
          

Z Rady Ligi Narodów. 
Odmowa zaakceptowania żądań 

państw sprzymierzonych. 
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| darcze w Belgji. 

    

Wobec aktualności stabilizacji życia gospodarczego 
w Polsce podajemy poniżej ciekawe uwagi naszego kores- 
pondenta na temat analogicznych stosunków w Belgji. 

Bruksela w grudniu. 

Najważniejszym wypadkiem u- 

biegłych kilku tygodni w życiu gos- 
podarczem Belgji jest niewątpliwie 

stabilizacja franka według kursu 

175 fr. za 1 funt sterlingów, czyli 

na podstawie */7 wartości franka 

złotego. Stabilizacji dokonano przy 

pomocy zaciągniętej na rynku Lon- 

dyńskim i New-Y orkskim 30-to let- 

niej pożyczki w kwocie 100 miljo- 

nów, oprocentowanej według stopy 

1 proc. Zaciągnięcie pożyczki i 

stabilizacja były końcowymi zda- 

rzeniami serji planowych wysiłków, 

przedsiębranych przez rząd belgij- 

ski celem przeprowadzenia reformy 

finansowej. Mianowicie w okresie 

od września 1925 r. uskuteczniono 

następujące kroki: skonsolidowano 

długi względem Stanów  Zjedn. 

Ameryki i Anglji; zarządzono 052- 

czędności budżetowe; podniesiono 

podatki o 1.500 miljon fr., przele- 

wając tę kwotę na specjalny fun- 

dusz amortyzacyjny długów  pań- 

stwowych; uprzemysłowiono koleje 
państwowe, tworząc z nich akcyjne 

T-wo i konwertując część krótko- 

terminowych bonów państwowych 

na akcje kolejowe. Wszystkie te 
Poprzedzające stabilizację i stabili- 

zacyjne zarządzenia nie mogły nie 

wywrzeć wpływu na bieg spraw 
gospodarczych w kraju, zmuszając 

gałęzie produkcji i wymiany do 

przystosowania się do nowej sy- 

tuacji, oraz skierowując politykę 
ekonomiczną państwa na nowe 
tory, 

Pierwszem zjawiskiem, które 
należy podkreślić, jest stabilizowa- 
nie franka, jako jednostki mone- 
tarnej, nie mającej nic wspólnego 
z dawnym złotym frankiem Unii 

Łacińskiej. Jak podaliśmy wyżej, 
frank belg. stanowi 1/175-tą część 

funta sterlingów. Podkreślono za- 
leżność systemu monetarnego bel- 

gijskiego od funta sterl, przez u- 
tworzenie nowego (narazie tylko 
rachunkowego) pieniądza belgij- 

skiego, nazywającego się „belga* i 

równego 5-ciu frankom belg., czy- 

li stanowiącego w  ekwiwalencie 

1/35-tą część funta sterl. Względy 

gospodarcze, które nakazały dla 

nowego pieniądza wybrać mnożnik 

5a nie 7, są dość liczne. Nie 

zmieniają one faktu, że Belgja 

zerwała  defitywnie z systemem 

monet. Unji Łacińskiej, (Uwaga: 

wystąpienie formalne z Unji Belgja 

zgłosiła przed rokiem), zaś weszła 

do liczby krajów, orjentujących się 

na Londyn. Tego rodzaju przesu- 
nięcie jest zgodne z . momentami 

natury ogólno-gospodarczej. 

Następną kwestją — już czysto 

wewnętrzno krajową, jest wybranie 
stosunkowo niskiego kursu stabi» 
lizacyjnego. Tu wspomnieć należy, 

że w październiku — lutym roku 

1925—26 rząd socjalistyczno”chrześ- 

"cjańsko - demokratyczny przedsię- 

brał próbę stabilizacji przy kursie 

105 fr. za 1 f. szt. Próba zakoń- 
"czyła się niepowodzeniem, a jed- 

nym z powodów tego było opo- 

zycyjne stanowisko bankierów i 
wielkich przemysłowców krajowych, 

którym pomyślna konjunktura in- 

flacyjna i eksportowa była na rękę. 

Obecny wykonawca reformy finan- 

sowej—bankier p. Francqui, dzia- 
łał w myśl hasła, rzuconego przez 

sfery finansowe jeszcze w stycz- 

niu roku bieżącego: stabilizacja 

przy 175. Istniejący rząd koali- 

cyjny został zmuszony przez bieg 

wypadków do pogodzenia się z 

postulatami  stabilizacyjnymi  fi- 

nansjery. 

Jedną z dalszych konsekwencji 

przyjęcia planu stabilizacyjnego p. 

Francqui'ego jest poważny zwrot 

wypłat na zagranicę. Już poprzed- 

nie ukłądy konsolidacyjne długów 

zewnętrznych z Ameryką i Anglją 

obciążyły silnie budżet państwowy. 

Pożyczka stabilizacyjna i jej wyso- 

ki procent zwiększą poważnie cię- 

żar wypłat. Na tle tego zadłużenia 

się względem Londynu i New- 

York'u rozbiło się projektowane 

porozumienie finansowo-stabiliza- 

cyjne z Francją, gdyż p. Poincare 

miał oświadczyć, że przeprowadzi 

stabilizację franka francuskiego w 

interesie francuzów, nie zaś w in- 
teresie wierzycieli obcych. 

Należy zaznaczyć, że płatnik 
podatkowy belgijski będzie w rze- 
czywistości w poważnym stosunku 

płatnikiem na zewnątrz, zaś w 

związku z wspomnianem zwiększe- 

niem podatków i nieodzownym 
kryzysem po-stabilizacyjnym,  cię- 

żar danin publicznych może stać 

się szczególniej dotkliwym. 

Kwestja, czy i w jakim stopniu 

stabilizacja belgijska była na rękę 

międzynarodowym finansistom jest 

oświetlona przez fakt bardzo rzad- 

ki w dziejach finansów państwo- 

wych. Mianowicie najznaczniejsze 

banki emisyjne (Angielski, Federal 

Reserve Bank, Niemiecki, Francu- 

ski, Japoński, Centr. Holenderski, 

Szwedzki, Węgierski, Austrjacki) 

zagwarantowały dla Banque Natio- 

nale de Belgique kredyty dewizo- 

we i redyskont. Poza momentem 

bezpośredniej korzyści, na podkre- 

ślenie zasługuje fakt manifestacji 

wspólności interesów banków w spra 

wie powrotu do pieniądza złotego 

we wszystkich krajach Europy. Ma 

to mieć znaczenie dla uniemożli- 

wienia dumpingu ze strony krajów 

o zdeprecjonowanej walucie. Je- 

dnakże rząd belgijski wykorzystał 

w zupełności moment moralnego 

poparcia (zakupiono poważne kwo- 
ty rzuconych na rynek belg. dola- 

rów i funtów), wykorzystuje już 

zaofiarowany redyskont, i... przy» 

gotowuje się do utrzymania zdoby- 

tych dzięki konjunkturze inflacyjnej 

rynków. W tym celu nowo-kreowa* 

ny przy Minist. Spraw Żagranicz- 
nych departament handlu zagranicz- 

nego przystąpił w osobie nowego 

kierownika — p. Hannecart do re- 

organizacji działalności placówek 

zagranicznych (konsulatów) w dzia- 
łach propagandy i informacji han- 

dlowej. Na podstawie danych już 

GENEWA. 11.XII. (Pat.). Odmowa generaia von Pawelsa zaakcep- 
towania sformułowanych przez konferencję ambasadorów żądań państw 
sprzymierzonych, spotkała się z wysoce ujemną oceną w kołach nie 
niemieckiej Genewy. 

W związku z wysunięciem przez Niemców nowych propozycyj i za- 
powiedzianem na dziś posiedzeniem 5-ciu ministrów spraw zagranicznych, 
wyrażono tu opinię, że nie należy tracić nadziei na osiągnięcie porozu- 
mienia. 

Wobec powyższego rokowania genewskie zostaną prawdopodobnie 
przedłużone jeszcze na kilka dni. 

Niemcy wystąpiły z nowymi projektami. 

GENEWA. 11.XII. (Pat.). Godzina 15-ta min. 30. Posiedzenie mi- 
nistrów spraw zagranicznych zostało zakończone o godzinie 15 min. 
15. Zapewniają, że Niemcy wystąpiły z nowemi projektami, które jesz 
cze w ciągu dzisiejszego popołudnia będą rozpatrywane przez konferen- 
cję ministrów. ; 

Porozumienie w ostatniej chwili. 
„Czy nie kosztem Polski? 

BERLIN. 11.XII. (Pat.). Półoficjalny organ Wilhelmstrasse Tagliche 
Rundschau donosi, że konferencja ambasadorów miała w ostatniej chwi- 
li dojść w sprawie rozbrojenia Niemców do porozumienia. 

Jedynie 2 punkty sporne a mianowicie sprawa fortyfikacyj wschod- 
nich Niemiec oraz sprawa wywozu materjału wojennego z Niemiec, 
nie zostały definitywnie załatwione. W sprawie tej konferencja przedło- 
żyć miała dwa projekty. 

Sprawa fortyfikacyj wschodnich w myśl tych projektów ma być 
załatwiona w drodze postępowania rozjemczego, sprawa zaś wywozu 
materjałów wojennych — w drodze rokowań dyplomatycznych” 

  

Baza operacyina Niemiec 
przeciwko Polsce. 

PARYŻ. 11. XII. (Pat). Petit Parisien sądzi, że rozrost fortyfikacyj 
królewieckich może się tłómaczyć jedynie dążeniem niemieckiego sztabu 
generalnego do posiadania w Prusach Wschodnich potężnej podstawy 
operacyjnej, która pozwoliłaby ewentualnie siłom niemieckim nietylko 
na odcięcie korytarza polskiego lecz także przesunięcie ku Wrocławowi 
punktu izolującego Poznań i Górny Śląsk od reszty terytorjów Polski. 

Sukces dyplomacji polskiej na terenie 
watykańskim. 

RZYM, 11. XII. (Pat.). Ojciec św. udzielił Polsce przewileju polegającego 
na tem, że kapelusz kardynalski nałożony zostanie nuncjuszowi papieskiemu 
msg. Lauriemu przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Otrzymanie tego przywileju uważać należy za wielki sukces dyplomacji 
polskiej na terenie watykańskim oraz za dowód szczególnych względów Ojca 
Św. dla Polski, dotychczas bowiem jedna tylko Hiszpanja zachowała odwiecznie 
ter zwyczaj, a Francja i Portugalija otrzymały przywilej ten dopiero w ostatnich 
czasach z okazji mianowania karbynałami nuncjuszów Cerettiego i Locatelliego. 

Z innych państw tylko Bawarji udzielono jednorazowo tego przywileju za 
Ludwika II, który nałożył kapelusz kardynałowi Fruvirdtowi. Uroczystość na- 
łożenia E odbędzie się z wielką wspaniałością. Z Rzymu przybędzie 
gwardja nobile z kapeluszem i szatami kardynalskiemi. 

Jednocześnie przesłane też zostaną dla mngs. Chiarlo audytora nuncjatu- 
ry a gijų listy akredytujące go jako legata papieskiego na tę podniosłą 
ceremonię. В 
  

Ostatnie chwile Pasicza. 
BIAŁOGROD. 11. XIl. (Pat). Ostatni dzień Pasicza był szczegól- 

nie ożywiony. Przed południem b. premjer bronił swych poglądów na 
posiedzeniu klubu radykałów, po południu zaś przyjęty był na audjen- 
cji przez króla. Nad wieczorem nagle stracił prżytomność, a wezwani 
natychmiast trzej lekarze stwierdzili atak apoplektyczny, w następstwie 
którego o godz. 8 min. 30 Pasicz zakończył życie. 

Pogrzeb Pasicza odbędzie się w niedzielę przed południem. Rodzi- 
na zmarłego otrzymała dotyczas przeszło 500 telegr. kondolencyjnych. 

otrzymanych, nakreślony został ca- programowej kwestję płac robo- 

ły plan ekspansji gospodarczej na 

zewnątrz, jednocześnie zaś rzucono 

hasło zwiększenia produkcji i 

zmniejszenia jej kosztów na we- 

wnątrz. Główny „spiritus movens* 

tej akcji — wspomniany p. Han- 

necart nawołuje do koncentracji 

produkcji, do jednoczesnej jej 

specjalizacji, do zmodernizowania 

maszyn i narzędzi, do lepszej or- 

ganizacji pracy (daleko posunięte- 

go podziału pracy), organizacji za- 
kupu surowców, racjonalnego wy- 

korzystywania środków transporto- 

wych wodnych i lądowych, zwięk- 

szenia szybkości obiegu kapitałów. 

Wreszcie w związku z konieczno- 
ścią zwiększenia specjalizacji w wy- 

twarzaniu, zwrócono uwagę na 

kwestję wykształcenia zawodowego. 

Pan Hannecart ominął dyskret- 

nem milczeniem w swej deklaracji 

czych. Spowodowało to okoliczno- 

Ściowe wystąpienie p. Vanderweldego 

szefa Minist. Spr. Zagran., który 

oświadczył, że robotnicy nie zgo- 

dzą się na redukcje płac, zaś będą 

żądali ich proporcjonalnego zwięk- 

szenia w wypadku przewidywanego 

wzrostu indeksu kosztów utrzyma- 

nia. Ze swej strony „Cormite Cent- 

ral Industriel* — potężny związek 

przemysłowców, rozesłał okólnik 

do swych członków, zalecając im 

stanowcze oparcie się ewentualnym 

rewindykacjom syndykatów w spra- 

wie płac. 

Konflikt zdaje się być nieuni- 

knionym, jednakże nie doprowadzi 

on do powikłań i zakończy się 

kompromisem, jak to już weszło 

w zwyczaj gospodarczych, politycz= 

nych i społecznych zatargów w 

Belgji. T. Nagurski. 

Ostrzeženie. 

Dom H/K. 
«A/K 

H/K. 
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Oliwę Jadalną 
(Soya masło) ść? 
podwójnie rafinowaną w kraju, nie zawierajacą kwasu tłuszczowego. 

Wilno, Wielka 32, te. 627 

Poznań, Plac Nowomiejski 10a, tel. 29,48. 

Również u przedstawicieli Firmy „SAIR“ w Lublinie, Radomiu, Lwowie i Brześciu. 
DXOOCXODXLOCLOO 

66 Rd Plac Żelaznej Bramy 2, tel. 614.56 i 401.82 
Łódź, Narutowicza 32, tel. 25,86 i 44.86 ® 

5 mg ” Katowice, Dyrekcyjna 3, tel. 580 

ztą 
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Niesolidni kupcy ze względu na oszczędności 

9 ‚ celne, sprowadzają z zagranicy. i sprzedają 
jako jadalne techniczne SOYA MASŁO, niedostatecznie rafinowane, bo 

zawierające nie mniej 1% 3% kwasu tłuszczowego. 
Używanie do jedzenia tego masła jest trucizną dla organizmu. Hurtowa 

sprzedaż w beczkach po 180 klg. i w blaszankach po 16.10 i 5 klg. 

u jeneralnego Przedstawiciela na Polskę: 
@ 
© 

Sejm i Rząd. 
Uchwalenie prowizorjum budžetowego 

_ w drugiem czytaniu. 
Sejmowa Komisja Budżetowa 

przystąpiła do rozpatrywania pro- 
wizorjum budżetowego na kwartał 
pierwszy 1927 r. Przewodniczący 
pos. Rymar (ZLN) doniósł, że de- 
legacje wszystkich związków urzę- 
dniczych wręczyły mu memorjał, 
zawierający postulaty urzędników. 
Referent pos. Michalski (Ch.N.) za- 
znaczył, że składa się Ono z 2-ch 
części: dodatkowych kredytowych 
na IV kwartał r. b. i prowizorjum 
na I kwartał 1927 r. 

W prowizorjum długi państwo- 
we wynoszą 31,347,024 złote. Na 
sumę tę składają pożyczka dillo- 
nowska, rata 8% pożyczki dolaro- 
wej i odsetki, wreszcie likwidacja 
kredytów interwencyjnych. Kredyty 
na długi zagraniczne wynoszą prze- 
szło 16 miljonów, ana likwidację 
akcji interwencyjnej przeszło 14 
miljonów. 

Zwiększenie kredytów na IV 
kwartał dla M-stwa Spraw Zagra- 
nicznych podyktowane jest konie- 
cznością podwyższenia dotacyj bud- 
żetowych dla urzędów zagranicz- 
nych w krajach, w których koszta 
utrzymania wzrosły. 

Kończąc, mówca prosi o przy- 
jęcie art. 1-go zawierającego kre- 
dyty dodatkowe na kwartał IV r. b. 

Po referencie zabrał głos mini- 
ster Skarbu Czechowicz, który o- 
świadczył: W związku z zarzutami 
podnoszonemi przez pewien od- 
łam opinii, że rząd niema jasnego 
planu finansowego, pragnę wyka- 
zać, że rząd ten plan ma, plan ten 
ma nietylko rzad lecz całe spo- 
łeczeństwo myślące. 

Do kryzysu w jesieni 1925 ro- 
ku, doprowadził eksperyment zbyt 
pośpiesznego wprowadzenia sta- 
łej waluty, kiedy grunt nie był 
przygotowany. Nie można wpro- 
wadzać stałej waluty kiedy budżet 
nie jest zrównoważony i niema 
pewności czy będzie zrównowa- 
żony. 

W tych warunkach waluta mu- 
siała się załamać. W rezultacie mi- 
mo interwencji mieliśmy kurs zło- 
tego 10,12. Musieliśmy zacząć od 
odrabiania tego co się stało. Prze- 
dewszystkiem zrozumieliśmy wszys- 
cy, że decydującą jest równowaga 
budżetowa. 

Doprowadziło to do tego, że 
rok bież. będzie pierwszym bezde- 
ficytowym w naszej gospodarce. 
Rok 1926 skończy się nadwyżka 
około 50 milj. a dziś już mamy 
42 miljony. Wynik ten osiągnięto 
przedewszystkiem  oszczędniejszem 
preliminowaniem wydatków i w 
drodze kompresyj miesięcznych 

Bilans handlowy wykazuje 
narazie stan pomyślny. Za 10 mie- 
sięcy nadwyżka wywozu nad dowo* 
zem wynosi 360 milionów złotych. _ 

W związku z bezdeficytową gospo- 
darką i dobrze czynnym bilansem 
handlowym, rezerwy Banku Pol- 
skiego, Na 1-go grudnia wynosiły 
już 107 milj. | : 

Potrzebna jest pomoc zagrani- 
cy i to w postaci nie jednorazo- 
wej pożyczki lecz serji pożyczek 
nietylko dla Państwa lecz przede- 
wszystkiem dla życia gospodarcze- 
go. Potrzebna jest stała współpra- 
ca z kapitałem zagranicznym. Mu- 

   

    

simy do tego grunt przygotować. | 
Przedewszystkiem dbać trzeba o 
równowagę budżetową i o bilans 
handlowy. 

Rząd przywiązuje wielką wagę 
do powołania rady finansowej. Od- 
nośny dekret ukaże się w najbliż- 
szych dniach. Nadto musimy pro- 
wadzić pertraktacje O pożyczki na 
tle jasno opracowanego planu #- 
nansowego. 

Budżet nasz na rok 1927-28 
wynosi 1,899 miljonów, a wyrażo- 
ny w pełnowartościowej walucie — | 
1 miljard kilkadziesiąt miljonów 
franków. Można w nim robić o- 
szczędności lecz nie można zejść. 
poniżej pewnej granicy, bo na tem 
mógłby ogólny poziom ucierpieć. 

Co do wpływów to rok bieżą- 
cy da nam około 1,850 miljonów. 
W roku przyszłym możemy liczyć 
na dochody o 60 milj. większe, to 
jest razem 1,910 milj. Wydatki 
przewidziane przez prowizorjum 
stanowią — Ма wydatków  budžetu 
rocznego. Powiększy je nieco 10 
proc. dodatek dla urzędników. Nie- 
którzy domagają się przywrócenia 
ruchomej mnożnej. Byłoby to sa- 
mobójstwo i zaprzepaszczenie bud- 
żetu. 

Po dyskusji, w której głos za- 
bierali przedstawiciele poszczegól- 
nych stronnictw przystąpiono do 
głosowania, w wyniku którego u- 
stawa o prowizorjum w 2-iem czyta- 
niu została uchwalona. 

KONCERT 
Dziś o g. 7 wiecz. w sali Klubu 
Handl.-Przem. (Mickiewicza 33a) 
odbędzie się koncert, urządzony 
staraniem Sodalicji Akademiczek 
U. S. B. z łaskawym udziałem 
prof. Pliszka - Ranuszewiczowej, 

p. Jasińskiej, prof. Jodki i p. No- 
wickiego. W programie utwory: 
Liszta, Chopina, Bauera, Leon- 
cavalla, Moniuszki i in. Dochód 
przeznacza się na fundusz zjaz- 

dowy. 3012 

POTRZEBNE ZARAZ 

1 № 2 pokoje imeblowane 
w śródmieściu, z niekrępującem 
wejściem. Wiadomość w redakcji 
„Kurjera Wileńsk,* 2—3 popoł. 
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-Hngielska kontrola w Wilnie, 
Zwiedzanie więzienia na Łukiszkach. 

Wczoraj przybył do Wilna ran- 
nym pociągiem z Warszawy jeden 
z posłów angielskich ze skrajnego 
odłamu partyj pracy (Labour party) 
p. Arthur Shepherd. P. Shepherd 
z innym towarzyszem, który został 
w Warszawie byli już we Lwowie 
i Łucku, gdzie zwiedzali więzienia 
interesując się żywo odbywającyra 
się w Łucku procesem 154 komu- 
nistów. Anglicy ci specjalnie inte- 
resują się dolą więźniów komunisty- 
cznych. Po przyjeździe do Wilna p. 
Shepherd zainstalował się przy 
ulicy Makowej 15, poczem udał się 
do więzienia na Łukiszki dla zwie- 
dzenia oddziału dla przestępców 
politycznych. Szpitala więziennego, 
ani izb chorych, jako też przychod- 
dni poseł angielski nie zwiedzał. 
Interesował się natomiast szczegó- 
łowo więźniami politycznymi, wy- 
pytując się szczególnie o powody 
i przebieg ostatniego strajku więź- 
niów politycznych. Pan . Shepherd 
ma wolny wstęp do wszystkich cel 
i prawo bezkontrolnej rozmowy z 
więźniami na mocy specjalnego 
zezwolenia Ministra  Sprawiedli- 

„ wości. 
P. Shepherd odbył szereg kon- 

ferencji z elementami komunizują- 
cemi polskiemi i - białoruskiemi 
(N.P.Ch. i Hromada) oraz z litwi- 
nami. Na krótko przed odjazdem 
odwiedził P.P.S. 

Głodówka więźniów poli- 
tycznych trwa. 

Co mówi o tem p. prok. Sztajn- 
man? 

W związku z przewlekającą się 
głodówką więźniów politycznych na 
Łukiszkach, przedstawicie! naszego 
pisma udał się w tej sprawie do 
p. prokuratora Sztajnmana, który 
zaindagowany w tej kwestji udzielił 
nam następujących wyjaśnień: 

Wogóle więźniów politycznych 
na Łukiszkach jest 147, a nie jak 
podawały pisma 270. 

Odnosi się naogół wrażenie, iż 
głodówka więzniów politycznych 
na Łukiszkach jest wyreżyserowana 
naprzód dla odpowiedniego przy- 

witania posłów angielskich. Więz- 

niowie polityczni byli doskonale 
poinformowani o zamierzonym 
przyjeździe do Wilna dla zwiedzenia 
więzienia dla politycznych przestęp- 
ców przez przedstawicieli parlamen- 
tu angielskiego. Wysunięte bowiem 
przez nich postulaty w liczbie 20 
są absolutnie nie do przyjęcia. Żą- 
dają oni naprzykład swobody prze- 
chodzenia z jednej celi do drugiej 
dla nauczania mniej uświadomio- 
nych przez inteligentniejszych. Da- 
lej domagają się oświecania cel do 
godziny 10-ej wieczorem, choć wie- 
dzą, że budżet na to nie pozwala. 
Mają zresztą prawo oświecać cele 
po godzinie 8-ej wieczorem swoimi 
świecami. : 

P. prokurator konferował 050- 
bišcie ze specjalnie delegowanym 
„sowietem* — delegatami w liczbie 
5 i wykazał im bezzasadność i nie- 
realność ich postulatów. Pomimo 
to więzniowie proklamowali nadal 
głodówkę. Względem opornych za- 
stosowano sztuczne Odżywianie, a 
ponieważ operacja sztucznego Od- 
żywiania nie należy do przyjem- 
ności, większość Astrajkujących uni- 

    

WITOLD _ HULEWICZ. 

Rekord i odwrót 
Myśli o pewnym pocałunku, o 
klątewnym wyścigu, o niestałych 
„wartościach i o drogach najnow- 

szych. й 

Sto zgórą lat temu wśród gwa- 
ru wiedeńskiego podrastało chło- 
pię, które zaczęło życie od naj- 
trudniejszej strony: urodziło się 
genjalnem dzieckiem. Wyrósł z nie- 
go mistrz koncertu, pogromca for- 
my, najwyższy żongler słowa mu- 
zycznego. Wyszedł na słoneczną 
arenę po kwieciu i orderach, wa- 
chlowany falami wiatru od klasz- 
czących rąk. Kroczył przez kolo- 
rowe szpalery perfumowych uśmie- 
chów, wśród jasnych lamp zachwy- 
conych i szalejących Oczu. Wielki 
transkryptor i parafrazista własnych 
utworów i cudzych. O kim mowa? 
O Franciszku Liszcie. 

Jego życie to było corso kwia- 
towe. Oklaskiem był karmiony od 
kolebki. Szelestu jedwabi nie oku- 
'pywał nazbyt drogo — i tenże wa- 
wrzyn oddał w dziedzictwie przy- 
szłym swoim interpretatorom. Pod 
jego palcami, które już natura u- 
formowała na jarzmienie klawiszów, 
przelewała się opulencja formy, 
kunsztownie operlona, okoronko- 
wana, opudrowana. Wyrafinowane 
pozłotnictwo 0 wartości często 
wątpliwej, czasem przedniej. Nieo- 
mal forma dla formy, robienie mu- 

kając tej „przyjemności* przyjmuje 
pożywienie. A wogóle to strajku 
już niema. Został zlikwidowany. 
Zresztą sam strajk był bardzo pro- 
blematyczny. Każdy z więzniów był 
dobrze zaopatrzony na czas gło- 
dówki w prowianty. dostarczone 
przez rodziny. Podczas inspekcji 
bowiem cel dało się zaobserwować 
bochenki chleba wagi kilku kilogra- 
mów. Przy tych zapasach można 
strajkować. 

Z innego źródła dowiadujemy 
się, że głodówka więźniów poli- 
tycznych, na Łukiszkach trwa na- 
dal. Więźniowie nie przyjmują po- 
żywienia. Stosuje się względem 
nich przymusowe sztuczne odży- 
wianie, przeznaczając na ten cel 1 
litr mleka na osobę. Jak długo 
potrwa głodówka nie wiadomo. W 
każdym razie należy przypuszczać 
że po odjezdzie anglików niezwło- 
cznie ustanie. (Zdan.) 

Demonstracje przed więzieniem. 

W związku z przyjazdem posła 
do parlamentu angielskiego ze 
skrajnego skrzydła Labour Party 
i zwiedzaniem przez niego więzie- 
nia na Łukiszkach, przedstawiciele 
Niezależnej Partji Chłopskiej -i 
Białoruskiej  Hromady w  oso- 
bach posłów Holowacza, Raka- 
Michajłowskiego i Sobolewskiego 
zwiedzają więzienie na Łukiszkach 
oraz zbierają informacje. Informa- 
torzy nie omieszkali wykorzystać 
tej okoliczności dla zadokumento- 
wania przed przedstawicielami skraj- 
nej lewicy „Labour Party" „biale- 
go teroru* ucisku i gwałtu pań- 
stwowego w Polsce, oraz „upiec 
swą pieczerz" partyjną. 

W tym celu podczas gdy po- 
słowie angielscy znajdowali się w 
więzieniu poseł Hołowacz zebrał 
na Pohulance kilkaset wyrostków 
od 12 do 16 lat i wznosząc pod 
adresem rządu Odpowiednie swe- 
mu zabarwieniu gromkie okrzyki 
skierował się na plac Łukiski, po- 
dążając w kierunku więzienia na 
Łukiszkach. Po drodze rozdawał 
odezwy tej treści: „Ządamy ziemi 
dla chłopów bez wykupu! Żądamy 
uwolnienia więźniów politycznych! 
Precz z carskimi kodeksami kar- 
nymi! Precz z karą śmierci i są- 
dami doraźnymi! Niech żyje Rząd 
Chłopsko-Robotniczy!* 

Na placu Lukiskim demonstran- 
ci natknęli się na kilku policjan- 
tów, którzy usiłowali rozproszyć 
pochód.. Rozpędzeni demonstranci 
na placu Łukiskim zebrali się zno- 
wu przed więzieniem. Tu nieprzer- 
wanie wznosili okrzyki pod adre- 
sem Rządu i administracji więzien- 
nej, domagając się szczególnie wy- 
puszczenia więźniów politycznych. 

Kilku policjantów nie mogło 
sobie z demonstrantami dać rady. 
Zatelefonowano po pomoc do ko- 
misarjatu i szkoły policyjnej. 

Tymczasem demonstranci rzu- 
cili się na agenta policji politycz- 
nej, chcąc go pobić. Z opresji wy- 
ratowała go policja mundurowa. 

Po upływie pół godz. nadjechało 
15 konnych policjantów, ujrzawszy 
których część demonstrantów pierz- 
chnęła, część poczęła bójkę. Pole- 
ciały kamienie i gródki sniegu. 
Podkomisarzowi Eljaszewiczowi o- 

zyki dla robienia, werwa, zawrotne 
hustawki pasażowe, wicher oktaw, 
zdwojone tercje i seksty, kadencje 
bez końca, sploty łamańców, sa- 
moupojenie, próżność narcyzowa, 
misterność trylów — to wszystko? 

Po ćwierćwierczu jazdy trium- 
falnej jest jednak jakiś zakręt nie- 
znany. W nagłem powstrzymaniu 
pędu następuje wzdryg, mogący 
wyrzucić z rydwanu na złamany 
kark. Nadeszła chwila ochłonięcia. 
I zjawia się pamięć małego zdarze- 
nia z dzieciństwa: 

Było to wówczas, w Wiedniu 
pokongresowym, w roku 1823. 

„Miałem lat mniejwięcej jede- 
naście, — opowiada nam pamięt- 
nik Liszta — kiedy mnie czcigod- 
ny mój nauczyciel Czerny zapro- 
wadził do Beethowena. Dawno już 
przedtem opowiadał mu o mnie i 
prosił go, by zechciał posłuchać 
mej gry. Lecz Bethowen taki miał 
wstręt do cudownych dzieci, że 
zawsze przeciwko przyjęciu mnie 
oponował gwałtownie. 

Wreszcie jednak uległ niezmor- 
dowanemu Czernemu i rzekł nako- 
niec niecierpliwie: : 

— A więc przyprowaćź mi pan 
w imię Boże tego smykal 

Byla godzina dziesiąta rano, 
kiedy wchodziliśmy do dwóch po- 
koików domu „Czarnych Hiszpa- 
nów*, ja nieco zasztraszony, Czer- 
ny uprzejmie dodający mi serca. 
Beethowen siedział przy długim, 
wąskim stole pod oknem i pra- 
cował. 

Patrzał na nas przez chwilę po- 

KU BIJE R wi L RNB KI 

Czechoslowacja ostrzega Polskę. 
PRAGA, 11-XII. (Pat). Dzisiejsza „Norodni Polityka* w artykule 

wstępnym podkreśla niebezpieczeństwo grożące państwom sprzymierzo- 
ńym a zwłaszcza Polsce i Czechosłowacji na skutek polityki Niemiec, 
współdziałających z Rosją. Oświadczenie Cziczerina niebezpieczeństwo 
to uwidoczniło. Zdaniem autora artykułu, Niemcy i Rosja przygotowują 
nowy podział Polski. Jeżeli w (Cienewie nie uda się Francji i Polsce 
osiągnąć pożądanego porozumienia — czytamy w artykule — grozi nam 
widmo niemieckiego rewanżu w tym samym stopniu, co braterskiemu 
państwu słowiańskiemu choćby nawet nie było pierwszem z kolei. Obec- 
nie porażka Polski byłaby jednocześnie przyszłą niezbyt oddaloną po- 
rażką naszą. Jej skutki odczułaby też niebawem Francja i swarliwe 
Włochy, a w przyszłości władczyni: morza—Anglja. 

  

Litewskie Szkolnictwo Powszechne 
w Wileńszczyźnie. 

Stan faktyczny. 

Wobec sprzecznych często wia- 
domości o stanie szkolnictwa li- 
tewskiego i wysnuwanych z tego 
zbyt pochopnych wniosków, posta- 
raliśmy się zebrać materjał faktycz- 
ny zarówno ze źródeł urzędowych 
jak i prywatnych. 

Otóż według danych urzędo- 
wych z dnia 1-XII 1924 roku na 
49.847 ludności litewskiej na tery- 
torjum Kuratorjum Wileńskiego, co 
stanowi 5,1 proc. ogółu ludności i 
5,566 dzieci litewskich (5,8 proc.), 
powszechnych szkół litewskich rzą- 
dowych było 46, co stanowi 4,1 
proc. ogółu szkół powszechnych 
rządowych. 

Szkół prywatnych litewskich w 
tym czasie było 82. Ogółem po- 
wszechnych i prywatnych szkół 
rządowych razem było 128 czyli 
9,3 proc. ogółu szkół na tym te- 
rytorjum. Dzieci litewskich w szko- ' 
łach litewskich było 5,233 czyli 
5,4 proc. 

Oczywiście sporną pozostaje tu 
ilość Litwinów. Na całym teryto- 
rjum polskiem rządowa statystyka 
we wszystkich punktach b. W. Ks. 
Litewskiego nalicza 70.164 litwi- 
nów. Litwini twierdzą, że jest ich 
w rzeczywistości conajmniej dwa 
razy tyle. 

Na podstawie ostatnich wyka- 
zów Kuratorjum Szkolnego za paź- 

dziernik obecnie istnieje na terenie 
województwa Wileńskiego 23 szko- 
ły powszechne litewskie rządowe i 
23 szkoły powszechne polsko-li- 
tewskie rządowe, w których istnie- 
ją, albo litewskie klasy równolegle, 
albo są wykłady litewskiego języka. 
Razem więc 46 szkół tak jak było 
w r. 1925. 

Prywatnych szkół utrzymywa- 
nych przez Rytasa podług danych 
Kuratorjum jest obecnie 71 (dane 
nie z całego terenu—brak danych 
z pow. Brasławskiego). 

Podług informacyj Komitetu li- 
tewskiego w Wilnie obecnie wszyst- 
kiego na terytorjum Wileńszczyzny 
i Suwalszczyzny istnieje i funkcjo- 
nuje 97 prywatnych szkół litew- 
skich początkowych. 

Litwini twierdzą, że rządowe 
szkoły powszechne nie wszystkie 
odpowiadają ich wymaganiom—że 
w wielu nauczyciele nie znają do- 
statecznie języka litewskiego, —jak- 
kolwiek są i takie co funkcjonują 
wzorowo. Niezadowolenie szczegól- 
ne wywołuje działalność i stosunek 
do szkolnictwa litewskiego inspek- 
tora szkolnego w Święcianach, gdzie 
23 szkoły nie uzyskały koncesji z 
rozmaitych powodów. 

Naogół więc obecnie istnieje 
46 szkół powszechnych rządowych 
i 97 prywatnych, razem 143 szkoły. 

berwano szablę. Kilku policjantów 
zostało lekko pobitych. 

Policja widząc, iż nie rozpędzi 
demonstrantów nie używając rady- 
kaiaego środka, rozpoczęła aresz- 
towania. Aresztowanych wtrącała 
policja na podwórze więzienne. 

Ogółem zostało aresztowanych 
18 osób. 

Między demonstrantami poza 
posłem Hołowaczem dało się za- 
uważyć posłów Rak-Michajłowskie- 
go i Sobolewskiego. 

Po zlikwidowaniu całego zajścia 
przymaszerowała kompanja szkoły 
policyjnej, która zastała już tylko 
pusty plac. (Zdan). 

Odwiedziny O. K. R. P. P. S. 
Przed samym odjazdem na dwo- 

rzec do lokalu PPS przy ul. Ki- 
jowskiej 19, przybył p. Arthur 
Shepherd w towarzystwie tłoma- 
cza p. Sterlichta, robotnika garba- 
rza z Warszawy, który dłuższy 
czas przebywał w Angli. 

Przybyłych przyjęli przebywają- 
cy w lokalu robotnicy, oraz prze- 
wodniczący Okręg. Komisji Związ- 
ków Zawodowych p. Stążowski i 
vice-prezes Okręgowego Komitetu 
PPS p. Czyż. 

nuro, rzekł do Czernego kilka 
słów, gdy mój dobry nauczyciel 
dał mi znak, by podejść do forte- 
pianu. 

Zagrałem najpierw krótką kom- 
pozycję Riesą. Gdy skończyłem, za- 
pytał mnie Beethoven, czy umiem 
grać jedną z bachowskich fug. Wy- 
brałem Fugę C-moll z „Wohltem- 
periertes Klavier“. 

— Czy miałbyś tak tę fugę za- 
raz przetransponowač w inną to- 
nację? spytał Beethoven. 

Na szczęście umiałem, 
Po końcowym akordzie podnio- 

słem oczy. Ciemno rozjarzony 
wzrok wielkiego mistrza spoczywał 
na mnie przenikliwie. 

Lecz nagle łagodny uśmiech po- 
wiał po jego mrocznych rysach, 
Beethoven podszedł zupełnie bli- 
sko, pochylił się ku mnie, rękę 
położył na mojej głowie i głasz- 
czącą dłoń przesunął kilkakrotnie 
po włosach. 

— A, piekielnik! — szeptał — 
taki smykl i 

Nabrałem nagle odwagi: 
— Czy mogę teraz coś pań- 

skiego zagrać? spytałem junacko. 
Beethoven skinął z uśmiechem. 

Przegrałem pierwszą część koncer- 
tu C-dur. 

Gdy skończyłem, Beethoven po- 
chwycił mnie za obie ręce, ucało- 
wał w czoło i rzekł miękko: 

— ldź, szczęśliwcem jesteś, bo 
_ wielu innych uszczęśliwiać będziesz 

i radować. Niema nic lepszego, nic 
piękniejszego! 

Takie małe wydarzenie przypo- 

P. Shephord tłumaczył się, że 
przez cały dzień był tak pochłonię- 
ty badaniem siosunków w więzie- 
niu, że nie mógł udzielić więcej 
czasu. Gość angielski twierdził, że 
to co widział przeraża go. 21 o- 
sób z głodu umiera. Przeprowa- 
dzał rozmowy z więźniami i ich 
rodzinami. Wyniósł przygnębiające 
wrażenie. Zakończył wezwaniem, 
że „towarzyszy musicie ratować”. 

Obecni odpowiedzieli, że z tych 
wyjątkowych przywilejów, jakie by- 
ty udzielone tow. Shepherdowi, 
żąden obywatel Polski nie korzy- 
sta, więc zbadaniem stosunków na 
miejscu nie mogli się zająć. Uwa- 
żają za swój obowiązek baczyć, by 
nie znęcano się nad więźniami. 
Klub Sejmowy P. P. S. czyni 
wszystko, by zmienić system w 
więzieniach. Specjalna Komisja 
Sejmowa złożona z przedstawicieli 
wszystkich partji badała stosunki 
więzienne. Tow. Shepłierd trafił do 
Wilna w kulminacyjnym momen- 
cie głodówki. Jeden z obecnych 
zapyłał, czy tow. Shepherdowi nie 
oświadczył p. prokurator Steiman, 
że głodówka specjalnie była inspi- 
rowaną na ich przyjazd — którą 
to wieść kolportują w prasie. P. 

miina się teraz. Odezwał się żywy 
ślad pomazańczego pocałunku, za- 
pomniany w nadmiarze zgarnia* 
nych aplauzów. Pali pośrodku czo- 
ła. Nie można, będąc napiętnowa* 
nym, bezkarnie zagrabiać brzęczą- 
cego złota sławy. Pamięć owego 
chrztu wyzwala chwiejne kroki ku 
sztuce czynu. 

Był przecież w sztuce, wszedł 
w nią wcześnie i siedzłał po uszy 
w jej letniej kąpieli. Ale pamięć 
pomazania przyjętego z ust Beet- 
hovena wyzwoliła przygłuszone w 
brawach moce: staje milowy ka- 
mień poematu symfonicznego. Liszt 
odnalazł skupienie swoich wyżyn: 
Fausta, Hamleta, Prometeusza, Sym- 
fonję Dantejską, Świętego Fran- 
ciszka. 

Ale nieuchronne erynje po- 
chlebstw przyczepiły się jak do 
sukni kleszcze bodjaku. Przylgnięte 
uśmiechy, tłumne hołdy i zachwy- 
cone ócz legjony zmąciły ciszę du- 
cha na zawsze. 

Klątwa łatwego zwycięstwa. 
* 

Klątwa trwa do naszych dni. 

Może to były nieświadome od- 
ruchy sumienia, kiedy Liszt za ży- 
cia potrząsnął ciężką kaletą i se 
nięciem znacznej sumy zamknął li- 
stę składek na pomnik Beethove- 
na w Bonn... Może usiłował dług 
spłacić, opracowując po jubilersku 
dziewięć Symfonji beethovenowskich 
w transkrypcji fortepjanowej... 

Ząb czasu wobec Liszta nie o- 
kazał się bezsilnym. Jesteśmy świad- 

Życie bialoriskie, | 
„Białoruskie Słowo* o po- 

trzebie reform. 

„Biełaruskaje Słowo", organ 
Białoruskiej Rady Narodowej w 
swym ostatnim numerze (27), po- 
święca artykuł wstępny p. t. „Żą- 
damy reform!”, kwestji uzdrowienia 
zabagnionych stosunków  kreso- 
wych. 

Mówiąc na początku o żywio- 
łowym wzroście „Hromady", o jej 
charakterze wybitnie rewolucyjnym, 
o groźnem naelektryzowaniu, do 
niedawna spokojnej wsi białoruskiej 
przez rozmaitych agitatorów, autor 
artykułu porównywa chwilę obecną 
na naszych Kresach z nastrojami 
przedrewolucyjnemi w Rosji. 

„Lud białoruski—powiada au- 
tor artykułu — jest w stanie hyp- 
nozy, a przez to nie zdaje sobie 
sprawy z tego, co czyni. Szukając 
ratunku rzuca się on w płomienie. 
Lecz co czyni polska demokracja? 
Co czyni polski rząd demokra- 
tyczny, który przez swą bierność 
popycha włościaństwo do „Hro- 
mady", a więc do rewolucji? Gdzie 
są zapowiadane reformy? 

Czy-ż dla rządu nie jest jas- 
nem, iż dalej z tem zwlekać nie 
wolno?! 

Myśmy zawsze, nawet za cza- 
sów rządów endeckich, głęboko 
wierzyli, że jednak nadejdzie chwi- 
la kiedy demokracja polska wyko- 
na swój obowiązek w stosunku do 
narodu białoruskiego. 

Wiemy również i o tem, że re- 
formy te nastąpią, ponieważ one 
nie mogą nie nastąpić, Oczywista, 
że na całkiem innej drodze, niż ta, 
którą wskazuje „Hromada*. , 

Lecz reformy tylko wówczas są 
pożyteczne dla państwa i narodu, 
gdy są we właściwym czasie i 
dobrowolnie wprowadzane przez 
rząd. 

Lecz mogą się stać przysłowiową 
oliwą na ogień, gdy zostaną wydar- 
te przez zrewolucjonizowane masy. 
Wówczas już żadne reformy nie 
potrafią zadowolnić ludności, a 
jedynie przyczynią się do wzmoc- 
nienia stanowiska tych grup, które 
za cel ostateczny stawiają utworze- 
nie bolszewickiego rządu robotni- 
czo-włościańskiegol 

Nie wdając się w obszerniejsze 
refleksje nad tym artykułem, w 
którym autor jego odważnie sta- 
wia kropki nad szeregiem dražli- 
wych „i“ życia białoruskiego w 
Polsce, stwierdzić należy, że, za- 
wiera on sporo słusznych spostrze- 
żeń i wniosków. 

K. Smreczyński. 

Shepherd odpowiedział, że nic po- 
dobnego. Dalej zapytywano, co 
słychać z strajkiem górników. P. 
Shepherd — zbył pytanie bez od- 
powiedzi. 

Następnie pytano o stosunkach 
w więzieniach angielskich iczy na- 
si towarzysze mogli by je w tych 
samych warunkach zwiedzić. Pan 
Shepherd—powiedział, przyjeżdzaj- 
cie, a my u naszego Ministra Spra- 
wiedliwości wyjedaamy. P. Czyż 
wspomniał o wizycie tow. Morela, 
który spędził dłuższy czas w gro- 
nie P. P. S — i wyniósł z Polski 
b. sympatyczne wrażenie, zdobywa- 
jąc serca robotników polskich. 

P. Czyż odwiózł przybyłych na 
dworzec. 

kami wyraźnej „baissy” tego gwiaž- 
dzistego nieba. Maluczko, a pozo- 
stawi kilkadziesiąt stronic i wespół 
z Paganinim pójdzie odpocząć w 
podręcznikach obok Donizettich i 
Lortzingów. 

Przeżywamy zmierzch  piani- 
stycznej hipertrofji. Fortepjan jako 
narzędzie masowej sugestji zaczyna 
schodzić «x pola — przeobrażając 
się znów w pierwotną rolę: instru- 
mentu służącego sztuce bezakce- 
soryjnej. Fortepjan, przez Chopina 
wyniesiony do nieznanych nigdy 
wyżyn dostojnej potęgi, poczyna 
wracać do tej godności. 

A wraz z tym procesem opada 
z niego blaga, kruszy się i osypuje 
szminka, bankrutują żonglerzy, wiet- 
rzeje osiemdziesiąt procent tego 
wszystkiego, co nazwać można 
symbolicznem już imieniem „Liszta* 

Nawet nowoczesna pedagogika 
muzyczna zaczyna coraz Śmielej, 
poza plecami Liszta, sięgać wstecz, 
do prawzorów starofrancuskich, nie 
umniejszając swego zdrowego „kul- 
tu dła czci najwyższej po wszyst- 
kie wieki godnej praksięgi Bacha, 
wraca do Świętej prostoty, 
jedynie urabia istotne mistrzostwo 
i prawdziwą wielkość. Coraz wy- 
rażniej słychać w Świecie hasło: 
Precz z Lisztem w domu i szkole!... 

Liszt poczyna znikać powoli z 
programów wirtuozowskich, które- 
mi włada dotąd mocą niepojętego 
terroru. Jeszcze widnieje na sza- 
rych końcach, dla efektu bengal- 
skiego, ale blednie w rdzennych 
łunach najmłodszej muzyki. 

która 
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-lymny_ niewoli 
Czy mamy jeden hymn, pieśń 

narodową, melodję oficjalnie repre- 
zentującą narodowość i państwo 
nasze, czy też jest ich tyle, ile par- 
tji, zespołów, organizacji? Trzebaż 
raz z tem zrobić porządek. 

Poprostu Śmieszni jesteśmy z. 
tem manifestowaniem w najzwy- 
klejszych rzeczach naszej niezgody, 
przekorności i chaotyczności. Jakim 
sposobem ponury, grobowy jęk 
batožonych, „oplutych w twarz“ 
niewolnikow, melodja jak wycie 
potępionych, słowa jak zgrzyt, tej 
niefortunnej Roty, stały się właśnie 
ulubioną pieśnią pewnego odłamu 
społeczeństwa—to zostanie tajem- 
nicą... niewolniczych dusz. 

Trzeba kompletnej aberacji u- 
mysłowej, by pieśń stosowną mo- 
że, choć tak upokarzającą, w epo- 
ce niewoli, śpiewać dziś, gdy treść 
jej jest nonsensem w każdem sło- 
wie, a melodja smutna i ponura. 
Wstyd by był, gdyby broń Boże 
cudzoziemiec jej słowa zrozumiał! 
Spytałby z pewnością: Czego wy 
się boicie teraz?  Germanizacji? 
Plucia w twarz? Ach to wam pluli 
i jeszcze mogą napluć?  Winszuje- 
my! „Nie rzucim ziemi skąd nasz 
ród* śpiewają bezmyślnie setki ш- 
dzi, którzy rzucili ją i to nie wszy- 
scy z musu. Stała się rzecz wstydliwa: 
nie urodziliśmy hymnu ni pieśni 
narodowej z czasów niepodległości. 
Ani 3 Maj, ani powstanie Kościusz- 
ki, ani Sejm 4-ro letni nie dały 
narodowej pieśni mężnej, pełnej 
godności i siły. Pozostały piosenki 
zołnierskie, z których mazurek Wy- 
bickiego, na bębnie polowym pisa- 
ny, niema powagi ni majestatu, ale 
grany w tempie powolniejszym, 
ma męską dziarskosć i entuzjazm. 
Zresztą tę melodję i słowa naród 
zaadoptował, innej mu nie narzu- 
cić. Ale Rotal A jakim prawem 
zmuszać do wstawania przy niej 
choćby na minutę!? Opamietajmy 
się! Przy 1-ej Brygadzie wstawać— 
bo p.p. oficerowie robią awantury, 
przy Rosie wstawać — bo endecy 
łają, przy Czerwonym Sztandarze 
stać, bo można od robóciarzy ©- 
berwać, a hymnu państwowego jak 
każe zwyczaj w całym świecie rów- 
nież stojąc należy słuchać. W re- 
zultacie człek niema spokoju i cią- 
gle zrywać się musi i manifestowa 
sympatje, których nie ma Wkra- 
czamy w dziedzinę humorystyki! 

Zrozumiałem jest, iż na uro- 
czystości „specjalnej organizacji, 
która sobie jakąś pieśń za sztan- 

darową obrała (choćby ów „minie 
malny program* by w twarz nie 
pluł Niemiec), przyzwoitość naka- 
zuje wstać, czy się daną pieśń lubi, 
czy nie. Ale przy teatralnem przed- 
stawieniu, gdy melodja jest szcze- 
gółem tekstu, cóż za racja? I cóż za 
azjatycki brak kultury, by obrzucać 
obelgami kogoś za to, że nie wstał. 

Rota powstała przy jednym ze 
szczegółów naszej hańby i. niewoli, 

przy okazji Wrześni. Takich Wrze- 
śni na Litwie, Białej Rusi i naPod- , 
Jasiu mieliśmy setki i sto razy 
mogli i powinni byliśmy napisać 
jakiś jęk katowanych, bezbronnych 
ofiar. Czyliż wiecznie to wspomi- 
nać i ztem się obnosić! Wyszliśmy 
z domu niewoli do ziemi obieca- 
nej przez poetów i wielkie duchy. 
Precz ze wspomnieniami cierpień i 
wstydu! Tem się młodego pokole- 
nia w godności narodowej nie 
wychowa. Hel. Romer. 

Kto nie „uznajs" Debussy'ego, 
Ravel'a, Szymanowskiego i Honeg* 
gera, ten dopatrzy się može paras 
doksu w twierdzeniu, že muzyka 
naszych czasów, tak potężnie za- 
krzewiona w niewzruszonych war- 
stwach trójkontynentu Bach—Beet- 
hoven—Chopin, że ta muzyka z 
pasją walczy O prostotę. Wysiłki 
w kierunku przełamania kanonów 
tonacji, taktu i melodyki są tylko 
zewnętrznemi formami tej drogi. 

pomoc wszystkie duchy prostoty, 
zaklęte w praharmonjach i atona-' 
cyjnym prymitywie folkloru? ‚ 

Odwrót ze straconej pozycji 
sztukmistrzostwa, do którego po- 
ciągnięto przedewszystkiem dobro- 
duszny, tak przez technikę niemiec- 
ko-amerykańską udoskonalony for- 
tepian,—odbywa się na całej linji. 
Narazie u szczytów, w sferach 
„miarodajnych”. Publiczność po- 
dąży za temi Śladami zwykłym 
swoim truchcikiem. 

Lisztowi postawiono w Europie 
trzy popiersia z kamienia i metalu. 
Opinja zbudowała mu nadto posąg 
wielki i pyszny, ale nie z materja- 
łu szlachetnego. „Klaskaniem ob“ 
rzękłe prawice" mdleją i stygną. 
Skończyło się stulecie cudownych 
dzieci i cudownych dorosłych. 

Czyż napróżno wzywałoby się na t 

wiat wraca do monumentów, 

1 
do wzniosłości, do wagi, do pro= 
stoty. i 

Bo te są cechy Prawdy. 
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Zycie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Starania o zwiększenie kredytu 
na zapomogi dla bezrobotnych 

pracowników umysłowych. 

Obwodowy Zarząd Funduszu 
Bezrobocia wyczerpuje obecnie z 
Ministerstwa sumy przeznaczone 
dla podziału pomiędzy bezrobot- 
nych pracowników umysłowych, nie 
mających uprawnień do zasiłków 
ustawowych. 

Wobec tego Zarząd Funduszu 
Bezrobocia poczynił Starania o 
zwiększenie Ostatnio Otrzymanej 
sumy, która wynosiła 19.000 złot. 
W miesiącu bowiem listopadzie dla 
około osób 200 zabrakło a 

5 

KRONIKA KRAJOWA. 
Obniżenie stopy dyskontowej w 

Banku Polskim. 
Rada Banku Polskiego ustaliła 

oficjalną stopę dyskontową z mocą 
obowiązującą od 13 grudnia 1926 
г.; @а dyskonta weksli 9'/2%, dla 
pożyczek terminowych i otwartego 
kredytu 11%. 

Nadzór rządowy nad bankami 
prywatnemi. 

W najbliższych dniach zostanie 
ostatecznie zorganizowany Komitet 
Bankowy, działający jako samo- 
dzielny Urząd przy Dep. Obrotu 
Pieniężnego pod kierownictwem 
Generalnego Komisarza Bankowe- 
go p. Broniewskiego. Komisarjat 
Bankowy przystępuje do planowej 
akcji lustracyjnej banków prywat- 
nych. Lustracje będą miały przede- 

wszystkiem na celu opiekę nad in- 
teresami wkładców i innych wie- 
rzycieli bankowych. Ponadto nadzór 
ze strony Ministerjum Skarbu od- 
nosić się będzie do kontroli wyko- 
nania postanowień ustawy banko- 
wej o powiększeniu kapitałów za- 
kładowych (minimalny kapitał wi- 
nien wynosić poczynając od 1-go 
stycznia 1927 r. 1 miljon złotych), 
oraz należytego wykonania rozpo- 
rządzeń dewizowych. 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
11 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. — — 9,001/2 

Czeki i wplaty 
New-Jork 9,00/> 8,99 — 
Ruble złote —  4.78V2—4,79 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem.za 100zł. — 34,0—33,5 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
11-ХИ b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż _ kunno 
Dolary 8,98 9,00 8,96 

Il. Dewizy ! 
Londyn 43,70 43,81 43,59 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 35,75 35,80 35,66 
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 
Lilpop 15,20 
Modrzejów 4,10—3,90—3,95 

Ostrowiec” 1,65—1,90—7,70 
Rudzki 1,16—1,15 
Starachowice 2,24- -2,25—2,24 
Borkowski 1,25—1,31 
Zyrardów 11.40 
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©® 

Kino „POLONJA: ul lidiewica i. 22. 
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„Kurjer 
W roli głównej: 

3005 

Dziś! 
2-ga i ostatnia serja obrazu 

Według powieści Jules Verne'a p. t. Michel Strogoff. 
wirtuoż ekranu, dyr 

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. 

Carski* 
fenomenalny tragik, jedyny 

000000000000000900600060868 

Z Opertki. 
Księžniczka Ilinica, operetka w 3 

aktach Willy Engel-Bergera. 

Wilno przeżywa obecnie praw- 
dziwy zalew różnych sensacji arty- 
stycznych zwłaszcza w dziedzinie 
teatru. Posiada ich aż cztery, po- 
nadto zaś w najbliższych dniach 
otwiera podwoje minjaturowy Tea- 
trzyk „Kakadu“. 

Inauguracyjne przedstawienie o- 
peretki odbyło się w piątek dnia 
10 bm. Odrazu dało się odczuć 
rzutkość i sprężystość  organiza- 
cji warszawskiego, po europej- 
sku zorganizowanego zespołu, mie- 
szczącego się niestety w niezbyt 
odpowiednim lokalu sali Krengla. 
Pomimo niedogodności terenu pra- 
cy przedstawienie miało organiza- 
cję wzorową i składną. Antraktów 
nie przedłużano w nieskończoność 
jak się to w naszych specyficznie 
wileńskich stosunkach zwykło czy- 
nić. Sala odświeżona, ubrana choi- 
ną, a co najważniejsze dobrze o- 
grzana. Uczyniono wszystko — by 

dę publiczności. Można śmiało też 
' A: sprawić jaknajwiększą wygo- 

  

naszym obu dramatycznym teatrom 
polecić za wzór administrację ope- 
retki warszawskiej. Rozpoczęcie 
spektaklu o 8 i pół — wydaje mi 
się jedynie zbyt późnem. 

Operetkę wybraną па inaugu- 
rację sezonu, nieznanego bliżej 
nam Engela- Bergera— cechuje dość 
szablonowe libretto, natomiast stro- 
na muzyczna przedstawia się cie- 
kawiej; widać, że kompozytor sta- 
rał się nastroić na możliwie wyso- 
ki ton, o ile naturalnie pozwalał 
na to sens libretta. 

Królowała niepodzielnie p. Wik= 
torja Kawecka, która ze swoją zwy- 
czajną prostotą a zarazem wytwor- 
nością odtwarzała bohaterkę ope- 
retki. Artystka jest primadonną tej 
operetki, w której przedewszyst- 
kiem starano się o smak i subtel- 
ność a wymagano  pierwszorzęd- 
nych warunków głosowych. Nieste- 
ty dzisiejsza operetka niebardzo na 

ito zwraca uwagę — na czem na- 
turalnie najwięcej sama cierpi. Tua- 
lety p. Kaweckiej przepyszne tro- 
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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 „ŪIWERSAL“, Wielka 21. 

chę nie harmonizowały z ubóstwem 
scenicznego milieu dekoracyjnego. 

Świetną wodewilistką jest p. 
Janina Sokołowska i to pod każ- 
dym względem. Brak maniery Oraz 
trywialności, w czem niektóre na* 
sze wodewilistki celują = są nader 
dodatnie cechy. Ponadto warunki 
zewnętrzne oraz wokalne sprawiają 
nadzwyczajnie sympatyczne wra- 
żenie. 

Świetną czwórkę „girls* two- 
rzyły trzy siostry Wasterskie' oraz 
p. Rożyńska. Zbierały też zasłużo- 
ne oklaski. 

(Dyskretnie należy zauważyć, że 
przedstawicielki płci pięknej zespo- 
łu warszawskiego—są w rzeczywi- 
stości bardzo przystojne, co tylko 
zwiększa przyjemność patrzenia i 
zmusza do częstszego chodzenia). 

Zespół płci brzydkiej reprezen- 
tują pp. Redo, Romaniszyn i Dow- 
munt. Doskonałe wykonanie ról 
nazwiska te w zupełności gwaran- 
tują; powodzenie artyści też mieli 
zupełne. 

W orkiestrze, którą sprężyście 
prowadził p. Kochanowski, należa- 
łoby wzmocnić (przynajmniej ja- 
kościowo) pierwsze skrzypce. Nato- 
miast z prawdziwem zadowoleniem 
usłyszeliśmy głos harfy, instrumen- 
tu wogóle w Wilnie dawno niesły- 
szanego. + 

Dekoracje siłą rzeczy musiały 
dostosować się do skromnych wa- 
runków sceny. 

Ogólne wrażenie bardzo sym- 
patyczne— i spodziewać się należy, 
że publiczność wileńska chętnie 
zacznie odwiedzać teatr—by podzi- 
wiać pierwszorzędny zespół war- 
szawski. Dr. Sz. 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
ai Dubinką i żejmianą. 
(Korespondencja specjalna) 

Podbrodzie. 

Il. 
Pierwszy okres samodzielnego 

istnienia Podbrodzia, jako miasta 
należy moim zdaniem zamknąć da- 
tą 16 kwietnia 1924 roku, kiedy to 
zarząd miasteczkiem spoczął w rę- 
ku trzeciego z kolei burmistrza p. 
Bolesława Kowalczyka. 

Lata 1919—1924 były okresem 
organizacyjnym dla samorządu pod- 
brodzkiego, okresem, który pozo- 
stanie w historji miasteczka zapa- 
miętany jako uciążliwa próba sił 
lokalnych, które zaledwie w odo- 
sobnionych wypadkach wykazały 
inicjatywę i wytrwałość godną na- 
pomknięcia w druku. 

Podbrodzianie, którzy niezbyt 
chętnym okiem patrzyli na poczy- 
nania pierwszych swych burmi- 
strzów w tym okresie sprawują- 
cych rządy miasteczkiem pp. Lud- 
wika Wiłkojcia i Antoniego Ko-- 
złowskiego, przypisując im często 
niebezpodstawnie nieudolność wita- 
li w osobie p. Kowalczyka — tego, 
który, zdawało im się, na pozór 
posiadał wszelkie dane, aby popro- 
wadzić miasteczko  utorowanym 
bądź co bądź szlakiem do roz- 
woju. : 

W miasteczku, posiadającym о- 
koło 2500 mieszkańców, energiczny 
i przedsiębiorczy nowy burmistrz 
stał się sui generis włodarzem, nie- 
znoszącym protestu tych, nad któ- 
rymi przewodził. 

Ludności to na tyle zaimpono- 
walo, że na jakiś czas uśpiona zo- 
stała jej czujność. 

Czas niebawem wykazał, że ów 
„przedsiębiorcy* burmistrz, wtrącił 
miasto w długi, przytem będąc 
stronniczym w traktowaniu ludzi 
przyczynił się do wytworzenia zgo- 
ła niepożądanej w miasteczku at- 
mosfery wzajemnej nieufności. 

A szkoda. W czasie tym bo- 
wiem w Podbrodziu naprawdę za- 
częła się budzić praca społeczna i 
oświatowa. Powstała ochotnicza 
straż ogniowa, realne kształty przy- 
brała oddawna kiełkująca tam myśl 
założenia spółdzielni handlowej i 
t p. 

Oczywiście ster tej pracy z u- 
rzędu niejako objął p. Kowalczyk, 
który ponadto już z własnej ini- 
cjatywy założył kasą spółdzielczą, 
będącą na tamtejszym gruncie do- 
tychczas jeszcze pierwszą i jedyną 
w swoim rodzaju polską placówką, 
od której wiele, wiele dobrego 
spodziewaćby się należało. 

Po 22 miesięcach urzędowania 
t. j. w lutym b. r. p. Kowalczyk ze 
stolca burmistrzowskiego ustąpił i 
oddał się wyłącznie pracy zarob- 
kowej w sklepie spółdzielczym 
„Rolnik* oraz kasie spółdzielczej, 
które w zasadzie uważane są w 
Podbrodziu za jego prywatną wła- 
sność. 

Pomijając okres urzędowania p. 
Kowalczyka, o którego pracy jako 
prezesa zarządów wspomnianych 

  

placówek  „spółdzielczych*  przyj- 
dzie mi jeszcze wspomnieć, spiesz- 
no mi napisać o tem, co się dzie- 
je obecnie w Podbrodziu. 

Na rękę idzie mi w tym wzglę- 
dzie obecny burmistrz p. Henryk 
Urban Siemaszko. 

Urzędowanie swe p. Siemaszko 
rozpoczął w niezwykle ciężkich wa- 
runkach. Dobrą stroną jednak oka- 
zał się fakt, że' pracę samorządową 
rozpoczął przy udziale sił nowych. 

Od lutego r. b. Magistrat Pod- 
brodzki spłacił 8 tysięcy złotych 
długu, pozostawionego przez Za- 
rząd poprzedni, czem znacznie pod- 
niesiony został autorytet samorzą- 
du w oczach zniechęconej doń lud- 
ności. 

Stan w jakim znajduje się mia- 
sto p. Siemaszko określa skromnie 
jako średni. Zadluženia niema. 
Bezrobocie podobno na gruncie 
podbrodzkim wogóle nie istnieje. 

Rzecz ta bodaj najwymowniej 
świadczy o żywotności miasteczka. 
Mimo powszechnego kryzysu Pod- 
brodzie się rozbuduwuje, a znacz- 
na część ludności znajduje w pew- 
nej mierze zarobek przy obróbce i 
dostawie drzewa (papierówki) z o- 
kolicznych lasów do stacji kolejo- 
wej, skąd eksportowane jest do 
Gdańska. 

Aktualnem jest — mówi p. bur- 
mistrz — zabrukowanie kilku ulic, 
rynku targowego oraz budowa no- 
wej rzeźni miejskiej. Pociągnie to 
wydatki w sumie przypuszczalnie 
10 tysięcy złotych. i 

W bieżącym roku, z ogólnej 
sumy 39,270 zł. budżetu Magistrat 
między innemi wydatkował 6.700 
zł. na cele oświatowe, z czego 
4.000 zł. przypada na polską 7-io 
klasową szkołę powszechna, 1.200— 
na szkołę żydowską i 1.500 na no- 
wopowstające kursy rzemieślnicze 
przy szkole powszechnej na Boja- 
relach. 

Ponadto Magistrat wydatkował 
w ostatnim czasie 1.500 złotych na 
ochotniczą straż ogniową, z czego 
100 złotych poszło na spłacenie 
wekslowego długu, zaciągniętego 
przez b. prezesa straży p. Kowal- 
czyka, reszta zaś na najniezbędniej- 
sze narzędzia pożarnicze. 

Na cele opieki społecznej asyg- 
nowano skromną kwotę 600 złot., 
z czego znaczna część przypadła 
na zwalczanie wśród biednej lud- 
ności epidemji czerwonki, jaka na- 
wiedziła Podbrodzie na wiosnę ro- 
ku bieżącego. ` 

Bol. W. Šwiecicki.. 
(ed n) 

Molodeczno. 

Sztandar komunistyczny, 

Według otrzymanych informa- 
cyj w nocy ubiegłej bież. mies. w 
okolicy Krasnego nad Uszą na 
drzewie zauważono przyczepiony 
czerwony sztandar z napisem w ję- 
zyku białoruskim i rosyjskim: 
„Niech żyje Sowiecka Białoruś"! 
Przecz z białym,  jaśniepańskim 
rządem polskim!" Sztandar ten zo- 
stał przez organy bezpieczeństwa 
publicznego skonfiskowany. 

  

Prezes Wil. Dyr. Poczt i Telegrafów 
Popowicz zniesławia. 

Wczoraj Sąd Pokoju w Wilnie 
rozpatrywał smutną dla naszych 
stosunków w nrzędach państwo* 
wych sprawę zniesławienia urzęd- 
niczki Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów p. X. przez bezpośred- 

niego jej przełożonego prezesa Po- 
powicza. 

, Otóż Popowicz podejrzewając 
swoją urzędniczkę p. X. że jest 
chorą wenerycznie, polecił jej przed- 
łożyć zaświadczenie lekarza przy- 
chodni dla urzędników o stanie 
zdrowia. 

“ P. X. udała się do przychodni. 
Cóż miała począć? Gdy się ma 
przed sobą dwie alternatywy: albo 
być wyrzuconą z posady, albo pod- 
dać się rozkazom przełożonego — 
zawsze się wybierze to drugie. Aje 
lekarz przychodni odmówił zbada” 
nia. 

Wtedy Popowicz zawiadomił o 
tem policję obyczajową. P. X. 
udała się do policji obyczajowej i 
tam po szczegółowem zbadaniu oka- 

Z sądów. 
„Dziennik Wileński" przed sądem. 

Wczoraj na ławie oskarżonych 
w Wydziale Karnym Sądu Okręgo- 
wego zasiadł redaktor odpowiedzial- 
ny „Dziennika Wileńskiego* Mar- 
jan Papuziński, oskarżony w 2 
sprawach. O ujawnienie tajemnicy 
śledztwa w sprawie Turno-Sławiń- 
skiego, Poklewskiego i Weryho- 
Darowskiego i w sprawie szpiega 
bolszewickiego, aresztowanego w 
poceatkaci b. r. na granicy polsko- 
olszewickiej. 

Podczas przewodu sądowego 

zało się, że p.X. jest nietylko w tej 
chwili zupełnie zdrowa ale. że ni- 
gdy nie była chorą wenerycznie, a 
nawet jest virgo intacta. W _ dro- 
dze oskarżenia prywatnego p. X. 
wezwała Popowicza przed Sąd Po- 
koju, oskarżając go o zniesławie” 
nie. Ponieważ nie stawił się głów- 
ny Świadek i zebrany materjał do- 
wodowy był niewystarczający dla 
rozpoczęcia rozprawy Sąd Pokoju 
sprawę odroczył. 

W każdym razie nie uprzedza- 
jąc wydania wyroku w tej sprawie, 
w którym niewątpliwie ustalona 
zostanie wina lub jej brak ze stro- 
ny Popowicza—musimy zaznaczyć, 
że tej drogi dla skonstatowania 
zdrowia podwładnych, nawet @а 
Prezesa Wil. Dyr. Poczt i Telegra- 
fów Popowicza, używać nie wolno. 
Pan Prezes winien pamiętać, że w 
ostatecznym wypadku ma do dyspo- 
zycji artykuł 116. Ale o tem p. Po- 
powicz niewie. 

Zdan. 

okazało się, iż „Dziennik Wileń- 
ski* jak zawsze zapożyczył te wia- 
domości z „Ekspresu Wileńskiego" 
i „Wilenskawo Utra*, wobec cze» 
go sąd uniewinił oskarżonego Pa- 
puzińskiego. 

Proces Bruderferajnu. 

W Sądzie Apelacyjnym miała 
być rozpatrzona sprawa Bruder 
vel Sztarkenfereinu — złodziejskiej 
szajki, złożonej z kilkudziesięciu 
zawodowych złodziei, oszustów i 
t. d., która miała na celu uprawiać 
kradzieże. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 
16 osób zasądzonych w sądzie I-ej 

Ostrzeżenie. 
Wobec coraz częściej pojawiających się naśladownictw 

wyrobów i marek 
ochronych firmy Such zmuszeni byliśmy 

9 przeciwko  szere- ard 
gowi firm wdrożyć postępowania karne o naśladownictwo. 

Niniejszem ostrzegamy przed dalszymi naśladowni- 
ctwami, gdyż w każdym wypadku dochodzić będziemy 
swych praw i prosimy P. T. Odbiorców o zawiadomienie 
nas o każdem naśladownictwie. 

Przy tej sposobności zwracamy uwagę, że wyroby 
nasze produkuje się w Polsce jedynie w firmie SUCHARD, 
Polska Fabryka Czekolady w Krakowie. 

Suchard S. A. w Serieres 
3010 Szwajcarja. 

INTA, DDRII VAS ITA PRETO AWZ NE OOO PTO BACA 

instancji. Z powodu niestawienia 
się kilku ważnych Świadków na 
wniosek prokuratora Sprawa zo- 
stała odroczona. Zdan. 

„Podwójna buchalterja*. 

Dn. 10.XII 26 r. na wokandzie 
Sądu Pokoju m. Wilna znalazła się 
Sprawa Abrama Golbera i Józefa 
Bengiena, oskarż. z art. 106 Ust. 
o państwowym podatku przemysł. 
z d.15.XII 1925 r. za prowadzenie 
t. zw. „podwójnej buchalterji*, je- 
dnej dla władz skarbowych, a dru- 
giej dla „prywatnego* użytku. 

Porównanie księgi remanentu z 
„przepisem saldo towarów*, spo- 
rządzonym ad hoc celem okazania 
w razie potrzeby odnośnym wła- 
dzom skarbowym, ustaliło, iż na 
dzień 1 stycznia 1925 r. faktyczny 
remanent towarów miał wartość 
68.628 zł. 55 gr., podczas gdy w 
„przepisie saldo* wykazano tylko 
38.656 zł., czyli prawie o połowę 
mniej. Na podstawie zestawienia 
księgi kasowej w połączeniu z księ- 
gą odbiorców z jednej strony i z 
księgą obrotową z drugiej, okazało 
się, iż za czasokres od 4 do 10 
września 25 r. obrót wynosił 2379 
złot. 65 gr., natomiast w księdze 
obrotowej podano tylko 1.223 zł. 
90 gr:, czyli również, mniej wiecej 
o 50% mniej. Ponadto ustalono, iż 
nie zgadzają się bilanse w księdze 
remanentu i w księdze obrotowej, 
oraz, że do tej ostatniej nie wcią- 
gnięto nabytych towarów od róż- 
nych firm, jak o tem Świadczy ze- 
stawienie pozycji „winien* z całym 
szeregiem załączonych do sprawy 
rachunków. Ta okoliczność nasu- 
nęła domniemanie, że i większą 
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ilość kupionych towarów nie wcią 
gnięto do księgi obrotowej i że 
wogóle firma Golber i Bengien po- 
dawała w 1925 r. obrót mniej wię- 
cej o 50% niższy od faktycznego, 
co też i przez przewód sądowy u- 
stalonem zostało. 

Ponieważ zaś firma ta jako 
przedsiębiorstwo handlowe II kate- 
gorji powinna była podówczas pro- 
wadzić „księgę obrotu” na mocy 
przepisów obowiązujących « celem 
kontrolowania obrotu przedsiębior- 
stwa przez odnośne urzędy skar- 
bowe, i ponieważ pozostałe księgi 
firma prowadziła dla własnego u- 
żytku, wskazując w nich rzeczywi- 
ste tranzakcje i obrót, przyczem 
księga obrotowa miała jedynie słu- 
żyć za podstawę do określenia po- 
datku przemysłowego od obrotu, 
przeto należało przyjść do wniosku, 
iż wspomniana firma miała wyłą- 
cznie na celu uszczuplenie podatku 
obrotowego, co się też i okazało. 

Ciekawa ta, zarówno pod wzglę- 
dem prawnym, jak i pod względem 
skutków opisanego wyżej przestęp- 
stwa, sprawa, została odroczona, 
celem dania możności oskarżonym 
zapoznania się ze złożonymi na 
przewodzie sądowym przez Urząd 
Skarbowy m.Wilna, w osobie jego 
przedstawiciela, do sprawy, nowymi 
dokumentami, uzasadniającymi słu- 
Szność roszczeń Urzędu Skarbo- 
wego. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W.Z.P. 7 
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— Zjazd starostów woj. wi- 
leńskiego. W dniach 14 i 15 grud- 
nia b. r. odbędzie się w Wilnie 
zjazd starostów województwa wi- 
leńskiego. 

W związku z tem dziś o go- 
dzinie 1-ej po południu odbędzie 
się w mieszkaniu p. wojewody 
specjalna konferencja, na której 
poszczególni referenci omówią pro- 
jektowany program zjazdu. (z) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Komisji Gos- 
podarczej. W poniedziałek dn. 13 
grudnia r. b. o godz. 8 wiecz. od- 
będzie się posiedzenie Komisji Gos- 
podarczej z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1. Sprawa rewizji opłat dzier- 
żawnych za stragany w Hali miej- 
skiej. 

2. Sprawa handlu mięsem w 
straganach na rynku Łukiskim. 

3. Podanie czyściciela miasta 
o podniesienie opłat za przetrzy- 
manie złapanych psów oraz za 
sprzątanie padliny. 

4. Podanie dzierżawczyni maj. 
Małe Leoniszki p. Urbanowiczów- 
ny (o odroczenie opłaty tenuty 
dzierżawnej). 

$. Wyniki przetargu na roboty 
asenizacyjne i inne w domach miej- 
skich. 

6. Sprawa zaległej dzierżawy za 
ogródki w Kolonji Montwiłowskiej. 

©) 
— Posiedzenie Komisji Fi- 

nansowej. We wtorek dnia 14 
grudnia odbędzie się posiedzenie 
Komisji Finansowej Magistratu. Na 
porządku dziennym sprawa przyję- 
cia na własność miasta gmachu na 
Pohulance i sprawy bieżące. (s) 

— Gabinet Rentgenologiczny 
w przychodni Przeciwgruzliczej. 
Za pośrednictwem Urzędu Woje- 
wódzkiego Towarzystwo Przeciw- 
gruźlicze w Wilnie otrzyma z Mi- 

nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
1.000 złotych subwencji na urzą- 
dzenie w poradni gabinetu Rentge- 
nologicznego. (z) 

— Dom przy ul. Zawalnej 2, 
dla „Reduty*. Rozpoczęto remont 
gmachu przy ulicy Subocz Nr. 20. 
w lokalu przeznaczonym na Pań- | 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy. 

W związku z powyższym Urząd 
Wojewódzki projektuje oddać lo- 
kal zajmowany obecnie przez Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
przy ul. Zawalnej 2 w całości dla. 
zespołu teatralnego „Reduta*. (z) 

— Co będzie z „Autoaseni- 
zacją*. W swoim czasie automanja 
wileńska doszła do tego, że nawet 
do asenizacji miejskiej użyte zosta- 
ły samochody. Dwaj prywatni przed- 
siębiorcy puścili na miasto dwa 
ogromne auta, które miały zmie- 
nić dotychczasowy prymitywny spo- 
sób asenizowania miasta. 

Z biegiem czasu jednak okaza- 
ło się, że ani ulice naszego grodu, 
ani wąskie i ciasne podwórka wi- 
leńskie, przeważnie w środmieściu, 
nie odpowiadają tym nowym urzą- | 
dzeniom. Nad «właścicielami „Auto- 
asenizacji* zawisła groza bankruc- 
twa, gdyż dochody ich nie wystar- 
czają nawet na opłacenie persone- 
lu samochodowego. Wobec tego 
postanowili oni zwinąć swój inte- 
res i zaproponowali Magistratowi 
kupno tych samochodów za niską 
cenę. : 

Magistrat m. Wilna postanowit 
nabyć te samochody i użyć je do 
innych celów, które dotychczas są 
trzymane w tajemnicy. (c) 

SAMORZĄDOWA. 

— Jeszcze w sprawie akcji 
zbożowej. W związku z wyasygno- 
waniem przez władze . centralne 
1750.000 złotych na akcję zbożo- 
wą na Wileńszczyźnie poza syndy- 
katem Rolniczym, Centralną Spół- 
dzielnią Rolniczo Handlową i Spół- 
ką Rolniczą Kresowego Związku 
Ziemian zostało upoważnione do- 
datkowo do czynienia zakupów 
zboża Towarzystwo Związek Spo- 
żywców Rzeczpospolitej „Społem*, 
oddział w Wilnie.



Z POCZTY. 
— Odjazd Inspektora technicz. 

Gen. Dyrekcji P. i T. W dniu 
wczorajszym opóścił Wilno po za- 
łatwieniu spraw służbowych inspek- 
tor techniczny Generalnej Dyrekcji 
Poczt i Telegr. (S) 

— Zakaz przyjmowania ko- 
biet do służby pocztowej. Gene- 
ralna Dyrekcja Poczt i Telegr. w 
Warszawie zakazała ostatnio przyj- 
mowania kobiet do służby poczto- 
wej. O przyjęciu kobiety do wy- 
żej wspomnianej służby ma decy- 
dować w przyszłości wyłącznie Ge- 
neralna Dyrekcja P. i T. 

Kobiety reflektujące na prace 
pomocnicze w służbie poczto- 
wej o charakterze przejściowym ma- 
ją posiadać warunki przewidziane 
w obowiązujących przepisach. 

Słuszne to zarządzenie General- 
nej Dyrekcji P. i T. spowodowane 
zostało nadmiarem kobiet pracują- 
cych na poczcie. Dość wspomnieć, 
że w jednym tylko urzędzie po- 
cztowym Wilno (ul. Wielka) na o- 
gólną liczbę mniej-więcej 160 urzę- 
dników jest prawie blisko 100 ko- 
biet. (Ss) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sprawozdanie z I-go Wal- 
nego Zebrania Z.A.M.Z. Srodo- 
wiska Wil. z dn. 28.X1 1926 r. 
W sali zakładu farmakologicznego 
U. S. B. odbyło się doroczne wal- 
ne zebranie Związku Akademickiej 
Młodzieży Zjednoczeniowej Środo- 
wiska Wileńskiego w obecności 
kuratora zjednoczenia p. prof. 
Traczewskiego, prof. Eigera oraz 
członków. 

Zebranie zagaił magister Juljan 
Pines, poczem na przewodniczące- 
go obrano kol. Butterwassera Leona. 

W imieniu ustępującego zarzą- 
du sprawozdanie wygłasza kol. Jan 
Gołąb. Zarząd pracował w niesły=* 
chanie ciężkich warunkach, spoty- 

    

TKNTRALA 
w POZNANIU 

ODDZIAŁY: 
Bydgoszcz, 
Gdańsk, 
Katowice, 
Kraków, 
Lwów, 
Łódź, 
Poznań, 
Warszawa, 
Zbąszyń, 
Wilno. 
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Kino - Teatr й 2 oe: 
6| arcydzieło 

„Helios świata! 
Varkonyj. Groźny wybuch wulkan Wileńska 38. 

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

kając się w swojej pracy z anty« 
semityzmem z jednej strony, oraz 
z nienawiścią żydowskich grup 
nacjonalistycznych z drugiej strony, 
jednakże zdołał stworzyć funda- 
ment, na którym przyszły Zarząd 
będzie mógł) już przystąpić do nor- 
malnej pracy. 

Nad sprawozdaniem Zarządu 
rozwinęła się obszerna dyskusja, 
która podkreśliła i wytyczyła głów- 
ne punkty działalności przyszłego 
zarządu, który dążyć mą w dwóch 
kierunkach: ideowym i samopomo- 
cowym. 

Po udzieleniu absolutorjum u- 
stępującemu zarządowi przystąpio- 
no do wyborów władz zjednocze- 
nia na rok akad. 1926-27, w wyni- 
ku których na prezesa obrany został 
kol. Rabinowicz, na członków za- 
rządu kol. kol. Gołąb, Wajnsztejn, 
Butterwasser, Halpern-Wieliczański. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Pomocżywnościowa iopa- 

łowa bezrobotnym. Urząd woje- 
wódzki przekazał Magistratowi m. 
Wilna 35.000 złotych na akcję po- 
mocy żywnościowej dla bezrobot- 
nych w Wilnie. 

Niezależnie od tego odnośne 
władze starają się o subsydjum 
na pomoc opałową dla bezrobot- 
nych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Oddział Wileńsk. Pol. Tow. 
Tatrzańskiego urządza we wtorek 
14-go b. m. o godz. 8-ej wieczo- 
rem w Gimnazjum im. J. Słowa- 
ckiego (Dominikańska 3) zebranie 
miesięczne członków z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) Od- 
czyt prof. T. E. Modelskiego p. t. 
„Osadnictwo wołosko-ruskie w za- 
chodniej połaci Karpat". 2) Pokaz 
zimowych przezroczy tatrzańskich. 
Goście mile widziani. 

— Jutro drugi odczyt prof. 
dr. Jana Rostafińskiego p. t. 

Sp. Akc. 

Więdzynarodowi Gkspedyforzy 

Oddział w Wilnie Lana Mia 
ul. Stefańska 29, tel. 1051 

ROZPOCZĄŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ i ZAŁATWIA 
WSZELKIE CZYNNOŚCI W ZAKRES EKSPEDY- 

TORSKI WCHODZĄCE. 

Magazynowanie, finansowanie, asekuracja, inkaso, 

clenie, żegluga, ekspedycja. Wagi wozowe. 

000000000000000000000000000000000000000000 
Dziś ostatni dzień! 

14 aktów razem (całość). 

OSTATNIE DNI POMPEI. 

Wilno, ul. Wileńs 

KUKL LTR WI 

„Zwierzęta domowe w Anatolji“. 
„Wobec ogromnego  zainteresowa- 
nia, jakie wzbudził wśród zebra- 
nych odczyt wczorajszy, sądzić na- 
leży, iż niewątpliwie i w dniu ju- 
trzejszym sala Śniadeckich zgroma- 
dzi liczne grono słuchaczy. Odczyt 
będzie ilustrowany licznemi  prze- 
źroczami. Bilety do nabycia przy 
wejściu w cenie: dla dorosłych — 
1 zł. dla młodzieży — 50 gr. Po- 
czątek o godz. 7-ej wiecz. 

_NADESŁANE. 

— Niedyskrecje Teatru Minia- 
tur „Kakadu* w Wilnie. Nowy 
Teatr Miniatur „Kakadu“ w naj- 
bliższych dniach otwiera swoje pod- 
woje w gmachu przy ul. Dąbrow- 
skiego Nr. 5. Zainteresowanie pu- 
bliczności powstaniem w Wilnie 
nowej placówki kulturalnej jest 
bardzo duże, gdyż dotychczas na- 
sze miasto nie miało takiego no- 
woczesnego teatrzyku, którym ma 
być, „Kakadu*. Teatr ten będzie 
prowadzony na wzór stołecznych 
teatrów „Perskie Oko*, „Eldora- 
do“, „Oui pro Guo“, „Olimpja“ i 
innych, a które cieszą się wielkiem 
powodzeniem. 

Co się tyczy bliższych niedy- 
skrecyj z za kulis „Kakadu*, to na- 
leży dodać, że program tego tea- 
trzyku będzie o wysokiem pozio- 
mie artystycznym. Wystawiane bę- 
dą rewje, skecze, jednoaktówki i 
inne utwory współczesnych auto- 
rów polskich. Ponadto będą w 
programie także numery solowe. 
Zespół artystyczny został już skom- 
pletowany z pierwszorzędnych sił 
warszawskich. Przedstawienia od- 
bywać się będą codziennie: w dnie 
powszednie dwa razy: 1-szy seans 
o godzinie T-ej, II gi o godzinie 9 
wieczór, w dnie Świąteczne trzy 
razy: l-szy seans o godzinie 5-ej, 
ll-gi o godzinie 7-ej i III-ci o go- 
dzinie 9-ej wiecz. 

300000000000000000000000000000000000000000 

С. HARTWI 
© 

Rdres telegraficzny. 
dla wszystkich 

Oddziałów 

ВЕЛаг Ц, 
Konta bankowe: 

Bank Związku 
Spółek Zarobko- 

  

Bank Polski. 

3016 

To czego nigdy Wilno jeszcze nie widziało! Najmonumentalniejsze 
W rol. gł. Bernard Goetzke, Marja 
Korda, Hrabina de Lihuoro i Michel 

ul Moc wrażeń! Życie u uczty starożytności! Olśniewający przepych Jagiellońska 3 m. 6, 
wystawy: Każdy powinien widzieć! 

ka 28. 
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BOESN SSR 

Gmach teatralny został grunto- 
wnie odnowiony, upiększony, ude- 
korowany i jest dobrze oOgrzewa- 
ny, gdyż centralne ogrzewanie do- 
prowadzono do całkowitego po- 
rządku. 

Ceny miejsc będą bardzo przy- 
stępne i popularne od 75 gr. do 3 
złotych. Dla wygody P.T. Publicz- 
ności szatnia teatralna nie będzie 
obowiązywała. 

Od chwili otwarcia teatru cała 
ulica Dąbrowskizgo od rogu ul. 
Mickiewicza będzie  rzęsiścte о- 
šwietlona i w tym celu Dyrekcja 
teatru ustawia własnym kosztem 
kilka dodatkowych słupów z lam- 
pami elektrycznemi. : 

Naležy oczekiwač, že teatr ten 
będzie dla Publiczności Wileńskiej 
niezwykłą atrakcją. 

Bliższe szczegóły otwarcia bę- 
dą podane osobno. 

ROZNE. 

— Podziękowanie, Zarząd T-wa 
„PZP.“ składa serdeczne podzię- 
kowanie P. Prezydentowi Łoku- 
ciewskiemu za łaskawe użyczenie 
westibulu sali miejskiej na dorocz- 
nego „Św. Mikołaja*, panu puł- 
kownikowi  Słuczanowskiemu za 
gorliwą pracę w organizacji zaba- 
wy, Oraz wszystkim paniom za 
pomoc niestrudzoną. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

o godz. 4-ej popoł. „Mazepa” J. Stowac- 
kiego, wieczorem „Świętoszek” Mol'era. 
Jutro„Madame Butterily”. 

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 o godz. 8 m. 15 
ukaże się po cenach zniżonych od 20 gr. 
do 2 zł. 50 gr. po raz ostątni w tym se- 

    

  

zonie świetna ' sztuka St. Przybyszew- 
skiego „Dla szczęścia”, z udziałem zna- 
komitego ertysty Solskiego. 

UWAGA: Z dniem jutrzejszym wszy- 
stkie przedstawienia w Teatrze Polskim 
zaczynać się będą punktualnie o godz. 
8-ej wiecz. 

— „Moja wizyta w Kownie*. Na 
temat powyższy Adolf Nowaczyński wy- 
głosi dziś o godz. 12 m. 30 popoł. w sa- 
li Teatru Polskiego odczyt. 

— Dzisiejszą popołudniówka. Lu- 
dwik Solski wystąpi dziś ogodz. 4-ej po- 

„poł. w „Skąpcu* — Moliera. 
Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Jutro „Wielki Fryderyk*. — A. 
Nowaczyńskiego. Rolę tytułową oOdtwo- 
rzy Ludwik Solski, zaliczając ją do naj- 
cenniejszych w swym repertuarze. 

— Teatr „Operetka Wodewil'* (Lu- 
dwisarska 4). operetki z p. Wiktorją Ka- 
wecką, Janiną Sokołowską, M. Dowmun- 
tem, J. Redo, Br. Romaniszynem i Cz. 
Zbierzyńskim na czele, gromadzi co wie- 
czór licznych melomanów na przedsta- 
wienia wybornej operetki „Księźniczka 
Ilica* Dziś t. j. w niedzielę i dni nastę- 
pnych operetka „Ks. llica”. Bilety w 
dzień powszedni do godz. 4-ej w księ- 
garni „Lektor”, a od godz. 5-е] w ka- 
sie teatru. 

W niedzielę i święta bilety w kasie 
teatru od godz. 1l rano. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Zatrzymanie oszustów. Urząd 

Śledczy m. Wilna zatrzymał Klonera Moj- 
żesza, zam. Kalwaryjska 21, Zilberblatta 
Abrama, zam. W. Stefańska 15, Pużanow= 
skiego Mikołaja, zam. św. Jakóbska 6, 
jako oskarżonych o dokonanie szeregu 
oszustw wekslowych w celu sprzedaży 
nienalezących do nich materjałów le- 
śnych wart. 115 tys. zł. 

„Wymienieni przekazani do dyspo- 
zycji Sędziego Śledczego 3 Okręgu m. 
Wilna. 
‚ ,— Usiłowanie samobójstwa. W za- 
jeździe Świrskiego, przy ul. Kolejowej 9, 
przybyła z Grodna Dzięciuk Anna, lat 
23, mężatka, zam. stale w Wołkowysku, 
ul. 3-g0 Maja 6, w zamiarze samobój- 
czym wypiła esencji octowej. Pogotowie 
ratunkowe przewiozło  desperatkę do 
Szpitala żydowskiego. Stan zdrowia wy- 
mienionej zadawalający. 
| , — Zatrucia. W dniu wczorajszym t. 
j. 11 grudnia o godz. 12-ej w domu Nr. 
45, przy ul. Bystrzyckiej (na Antokolu) 
otruła się skażonym spirytusem Trofi- 
mowa Darja lat 46. ! 

  

Nr. 287 (735) 

Sąsiedzi opowiadają, iż Trofimowa 
piła denaturat w ciągu trzech dni. 

— Tegoż dnia o godz. 13-ej przy ul. 
Podgórnej, w domu Nr. 3, córeczka bez- 
robotnego Daukszy Irena w wieku 1 rok 
i 7 miesięcy najadła się iakiejś farby, 
którą starsi bracia farbowali jakieś przed- 
mioty. Pogotowie ratunkowe odesłało 
dziewczynkę do szpitala dziecinnego. (c) 

— Kradzieże. U Kozakiewiczowej 
Eleonory, zam. zauł. Oszmiański 6, no- 
cy ubiegłej nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży słoniny i szynek na sumę 360 
zł. z zamkniętego składziku na strychu 
tegoż domu. 

— Z kantoru Jakóba Ginsburga, przy 
ul. Tatarskiej 5, skradziono różne rze- 
czy wart. 300 zł. Kradzieży dokonano za 
pomocą złamania zamku. ` 

— W czasie nieobecności Piło Jó- 
zefa, zam. Połocka 16, z mieszkania ję- 
go skradziono bieliznę i naczynia ku- 
chenne wart. 670 zł. Podczas rewizji 
odnaleziono część skradzionych rzeczy, 
które zwrócono poszkodowanemu. я 

— Pożary. Przy ul. Żurawiej 4, wy- 
buchl pożar w składziku drzewnym, na- 
leżącym do Michała Wiśniewskiego, zam. 
tamże.. Przybyła straż ogniowa pożar 
ugasiła o godz. 23 m. 45. Wypadków z 
ludźmi nie było. 

. Przyczyny pożaru i straty narazie 
nie ustalono. 

— W piekarni Statkiewicza, przy ul. 
Wileńskiej 34, zapaliły się w kominie 
sadze. Ogień ugasiła straż ogniowa. Strat 
nie było. 

Na prowincji. 

— Usiłowanie samobójstwa. OIl- 
szuk Anna, zam. st. kol. Budsław, usiło- 
wała otruć się esencją octową. Życiu 
desperatki nie grozi żadne niebezpie- 
czeństwo. Przyczyna usiłowania samo* 
bójstwa—zawód miłośny. 

— Utonięcie. Wskutek załamania się 
lodu, utonęli w jeziorze Szujskim gm. 
Prozorockiej, pow. Dziśnieńskiego, Na- 
rak Władysław, lat 13, ze wsi Obrób, gm. 
Prozorockiej, Malinowski Władysław, lat 
13, ze wsi Porzynki, gm. Prozorockiej. 

— Pożary. W m. Łużki, pow. Dzi- 
śnieńskiego, wybuchł pożar w chlewie 
Rymszana Lejby. Ogień został w zarod- 
ku stłumiony. Strat żadnych nie było. 

— We wsi Froty gm. Prozorockiej, 
pow. Dziśnieńskiego, na szkodę Diem- 
jana Kazimierza i Zofji Leonowiczów, 
spłonęła stodoła ze zbożem. Straty wy- 
noszą około 1,150 zł. Wstępne docho- 
dzenie ustaliło, iż pożar wybuchł wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

  

  

Lekarz-dentysta ; 

Bolesław Sławińcki. 
Mickiewicza 46. 

W. FoZ.-67. 

Dwa place 
do sprzedania 

na stacji Landwarów, na- 
dające się na składy i 
budowle, punkt świetny, 
cena przystępna. Dowie- 
dzieć się na st. Landwa- 
rów, Teofil Legiecki. 

3008 
  
  

  

Pianina 

Hurtownia papieru i materjałów piśmiennych 

i „PAPIER sp. akc. 
Wilno, Zawalna 13, telef. 501. 

Poleca wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne, Ha zbliżające się Święta i rok 1927: 
bibułka kolorowa, krepa, serwetki białe i deseniowe, kalendarze 
ścienne, terminowe, kieszonkowe i inne. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i in. artyk. introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż wyrobów Tow. Akc. Mirkowskiej fabryki papieru. 
Fabryczna sprzedaż wyrobów fabryki chemicznej M. Leszczyński i S-ka. 

III IIX OOOO 

  

Ważne dia p. p. studentów i wojskowych! 

OZDOBY CHOINKOWE. 

Ą Lacki, Wielka 5. ала 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lustęrek, lampek elektr, 
i żarówek. Pracownia do 

H reperacji różn. systemów 

  

ze
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maszyn. 1695-b Н 
кппдгпія - jadłodajnia 

Społeczna dawn. Pod- 
zamcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

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

  

  

do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. „Estko. _* 565 

"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. 

2328-4 

WĘGIEL 
opałowy i kowalski 

z dostawą od 1 tony. 
Ceny najniższe. 

M. Deull 

  

RADI 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „EŁEKTRIT* 

  

Newootworzóna w Wilnie przy ul. Antokolskiej Nr. 34 

KAWIARNIA - MLECZARNIA „„SZLACHECKA* 
Wydaje o każdej porze: śniadania, obiady i kolacje po cenach nastę- 

pujących: Śniadania od 50 gr., Obiady—75 gr., Kolacje—60 gr. 
Kuchnia stale zaopatrzona w najświeższe produkta wiejskie pod kierow- 
nictwem wyborowego kucharza, zadowolni najwybredniejszych smako- 
szów. Stołującym się miesięcznie— rabat. 
zaopatrzona w świeże ciastka, wyroby cukiernicze i pieczywa pierwszo- 

rzędnych firm, oraz posiada gabinety. 

  

Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

  tel. 811. 2318 
warunkach. 

  

WYJĄTKOWO TANIO! Na najdogodniejszych 
MEBLE 

p'leca Skład mebli S. ANCELEWICZ, 
Wilno, ul. Niemiecka 15 (w podwórzu). 

różne w wyborze dużym 

3013 

„Kawiarnia Szlachecka” stale 

    

    

   
   

NA RATY 
HURT! — DETALI 

Najtańsze źródło. 

  

   

Don 4.000 dolarów 
koło placu Katedrainego 
dochodowy do sprzeda- 

Lakład fryzjerski 
pr ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena. _1685-b 

poz specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

Biuro elektro-techniczne 

D. Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 225*-b p O 
Wy 42 się obizdy do- 

mowe z 3-ch dań 1 
zł. oraz kolacje. Produk- 

ta codziennie świeże. 

Wieika 15 róg zauł, Szwar- 
cowego I, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b A аиаа ааар 

*“ zakład opty- 
„dptyłut czno-okulis: - 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 

2295) 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

kobiece 11 — 1; oczu 11 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2, 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

  

  
  

wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 2043 

un DCXADECADEOXDDADOQOLOOXDDADDOGDO | i i 

Naczynia kuchenne Poszukuje się w centrum miasta ian pne 

O
U
I
 

aluminjowe, emaljowane oraz wszelkie przedmioty dla 
gospodarstwa domowego | ; 

poleca w wielkim wyborze po cenach bezkonkurencyjnych 

J ALUMINIT, Gdańska 6. 2283 

|OOGOWGOWTGO09 0550 

    nik)   

    

POKOJU 
ładnie umeblowanego (może być salo- 

z wygodami, z prawem używania 
wanny. Łaskawe zgłoszenia dla ]. В. 
w red. „Kurjera Wil.* od 7—9 wiecz. 

@©Х О0 ©ОФ ) 
  

„DOBROLIN“ | 
lajepa apawa do podłóg oe sy Wł podłogi posadzki i farbuje 

na mahoń lub ciemny orzech w ciągu jednej godziny. 

Skład fabryczny — Zawalna 48 (w podwórzu). 2244 

 podęóraZiu  PEDIOGOWGO)GOO 

  

  

Wy 
różnych materjałów do obijania mobli, 

dywanów, chodników, 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 

Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

łączna sprzedaż 

portjer 

    

  

  

! KONKURENCJA WSZYSTKIM ! 
Firma polska 

„WILNIANKA ul. Wileńska 15. 
| ‹ 

NASZ CENNIK: | 
| za klg. za kg. | 

Masło do kuchni (doskonałe) 5.55 LS 
Sery holenderskie ‚ od 3.50 

Cukier kryształ . . . 
5 ET 

Tłuszcz amerykański . od 4.20 
Kakao holend.. . . . . 
Kawa palona doskonała |. . 8.50 

Herbata (50 gr.) . . . od 1.00 | Mydło — ceny fabryczne A 

Makaron warszawski . . . 1.85] Proszę © sprawdzenie i przekonanie się. 

2329 Polecamy towary spożywczo-kolonjalne. O 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoś* sp, z ogr. Odp. 

2175 
QADCADECIDOXDDLDDXDO 

: OGLOSZENIE. j 
b Przez fałszywe namówienia, my z nie- 

wiadomości, zapisaliśmy się do partji (Q 
iałoruskiej Raboczej Sielanskiej Hro- M 

mady. Obecnie nie chcemy do tejże 
partji należeć. 

Stefan Kłunduk, Józef Pilimon, Stefan 
(© Kmita, wieś Górki, gm. Prozorockiej, 

pow. Dziśnieńskiego. 

na 10 — 30.000 złot. 
na domy w Wilnie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, Po 

5115 ha 
parcele z nowemi zabu- 
dowaniami pozostałe do 
sprzedania _ w pobliżu 

Wilna. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handiowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3027—3 

wolne od 
Dwa domy ochrony lo- 
katorów, z poważnym do- 
chodem nowe, zbudowa- 
ne w 1915 roku, ze wszel- 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godąmi do sprzedaży po- 

siadamy niedrogo. | 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3028-2 

otrzebna zdolna pa- 
nienka do pracowni 

sukień damskich. Ul. Mic- 
OCABDCXADCXADDKDDADDIDOADCOGO kiewicza 15, m. 14. 3011 

MKT wodny 
z ośrodkiem jedyny w o- 
kolicy sprzedamy b. nie- 

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

3024-3 

pieniadze w każdej su- 
mie na pewne zabez- 

pieczenie i dobre %% %% 
ulokujemy. 

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

3626-5 

1.500 dolarów 
na I hipotekę domu mu- 
rowanego w Wilnie na 
15% rocznych ulokujemy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

3025 

  

Miszkania i pokoje 
potrzebne dla poważnych 

lokatorów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3023-3 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych 1. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2.  1484-a 

  

Druk. „Pax*, ul. św. Ignacego 5. Tel. 8-93, 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
U1. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd, 
Wykw;ęntne—Mocne— 

iedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
2144 

4,500 dolarów ośrodek 
koło Wilna w kul- 

turze, siedziba pańska, 
ziemia pszenno - żytnia 

do sprzedania. 

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

3022-3 

60 pokoi 
dom kupimy w Wilnie, 
korytarzowy system. 

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

3021 

perskie i te- Dywany kińskie więk: 
szą ilość potrzebujemy 
do kupna dla solidnego 

nabywcy. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 151 

3020 

    

  

nia zaraz, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. AA Okulary po 

  

ul. Mickiewicza 21, tel. 152 receptach Kasy Ckorych. 3018-2 1601-b 
300 ha Wydzierżawimy 30072 

tek w kulturze, ziemia 
pszenna z inwentarzem, 
za bardzo niski czynsz 
zabudowania murowane. 

Również możemy sprze- 
dać ten majątek. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. _3019-3 

L powodu wyjazdu 
ustąpię duży lokal res- 
tauracyjny w centrum. 

Dowiedzieć się w redak- 
cji„Kurjera Wileńskiego", 

5 3, od godz. 
3001-0 

Lola] składający się z 3 
IGI pokoi i kuchni, na- 

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

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

„Ali“ „Ms 
TR НО 
telef, 10-58. 12 

  

G©O00G904 

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

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

2035 

  

Ogłoszenia 
do 

„ujera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 

26 OQQQ0000 

  

Czy zapisałeś się na członka 
Ls O. Ра ‚ 

Redaktar edpewiedzialny Michal Sauklewicx 

  

+ 

    

| 

 


