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i — łane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. 

Pr енно е : miejscowa: 157% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio 

wnyłómy ofrzeźwienia w bilule 
Mowa posła Kajrysa. 

D. 7 b. m. pierwszy vice-mar- 

szałek sejmu kowieńskiego, socjal- 

demokrata pos. Kajrys wygłosił 

z trybuny sejmowej obszerną mo- 

wę o stosunkach polsko-litewskich, 

której większą część, zawierającą 
najciekawsze uwagi, niniejszem po- 

dajemy: 

Stosunki gospodarcze polsko- 
litewskie. 

Na sprawę stosunków Litwy 

z Polską wytworzył się u nas po- 
gląd prawie tradycyjny. Przypomi- 

namy stale, że Polacy drogą gwał- 

tu zagarnęli naszą Wileńsczyznę. 

Przy każdej sposobności, wszędzie 

powtarzamy, że Polacy złamali 

traktat suwalski, że Polska jest nie- 

pewnym kontrahentem, że skrzyw- 

dziła nas i że nie chcemy mieć 

z nią żadnych, ani politycznych, 

ani ekonomicznych stosunków. 

Odgrodziliśmy się od niej, a przy- 

najmniej staramy się odgrodzić 

m murem i nietylko nie 

widzieć Polski, lecz nawet    
се! 

  

     

polityka, takie stanowisko stało 

się u nas tradycją, w której nieja- 

ko skamienieliśmy. Ludzie nie u- 

mieją poruszyć tej kwestji inaczej, 

jak tylko szablonowo powtarzać te 
same słowa, te same myśli. 

Tymczasem życie wskazuje na 

co innego. Wyrzekliśmy się ja- 

kichbądź stosunków gospodarczych 

z Polską. Życie jednak, nie zwa- 
żając na nas, płynie swojem ko- 

rytem. Siedząc tu, w Sejmie, my- 

Ślimy, że nie mamy żadnych sto- 

sunków ekonomicznych z Polską. 

Jest to mylne przekonanie: stosun- 

ekonomiczne z Polska istnieją i 

wykazują tendencję do wzrostu. 

Wykazują to cyfry. W roku 1924 

przez Gdańsk wwieziono do Litwy 

z Gdańska i Polski towarów mi- 

nimum na 5 miljonów lit. 

W roku 1925 przez ten sam 

Gdańsk wwieziono z Polski towa- 

rów za 5 mil. lit. z górą. Lecz w 

roku 1926 stan rzeczy już się 

zmienia. W r. 1926 z Gdańska 

wwieziono do Litwy nie mniej niż- 

na 3.657.000 It. i z samej Polski 

za 6.400.000. Z Łotwy również 

kieruje się import towarów pol- 
skich. Przez komorę celną w Abe- 

lach wwieziono za 157.000. Op- 
rócz Abel, towary płyną również 
w znacznej części przez komory w 

Możejkach i Janiszkach. Cały sze- 

reg towarów polskiego pochodze- 

nia przychodzi przez pośredników 

ze zmienioną tylko marką ze- 

wnętrzną. 

Import z Polski sięga 12—14 

mil. It. 
Oprócz oficjalnych są również 

inne drogi, że przez tak zwaną 

linję demarkacyjną szerzy się kon- 

trabanda. Ta sama kontrabanda 

płynie również od strony morza, 

gdyż dostarczany z Gdańska spi- 

rytus pochodzi z Polski, to ogólna 

wartość importu z Polski wynosi 

około 15—20 mil. Przez jeden rok 

import z Polski wzrósł prawie po- 

trójnie. Co to oznacza? Oznacza 

to, że ze wszystkich stron jesteśmy 
Otoczeni przez wrogów. Wiozą 
kontrabandę przez Ejtkuny, Abele, 

pah 
szeć o niej. Taka Znaczna część lasu idzie przez 

przez linję demarkacyjną, 

Janiszki, Kłajpedę, Połągę, sło- 

wem—ze wszystkich stron. Tę o- 

fjenzywę gospodarczą należy uwa» 

żać za pomyślną. Należy przy- 

znać, że Polska działa tu planowo: 

przysyła naftę, żeby u nas było 

światlej, posyła naczynia, cukier, 

sól... 

Taką jest faktyczna sytuacja. 

Lecz to jeszcze nie wszystko. Dzię- 

ki nienormalnym stosunkom  li- 

tewsko-polskim położenie u nas 

jest bardzo poważne nietylko 

dlatego, że całe życie Litwy 

odczuwa nienormalność i szkodli- 

wy wpływ tych stosunków, lecz że 

wywierają one również wpływ na 

kraj Kłajpedzki, o który się należy 
bardzo zatroszczyć. Chciałbym przy- 

toczyć tutaj kilka cyfr. Port kłaj- 
pedzki przed wojną żył z eksportu 

drzewnego. Eksport r. 1925 i 1926 

wynosi 5 proc. tego, co było wy- 

wożone z Kłajpedy przed wojną. 

Teraz pytanie, kędy idzie reszta? 

to również odpowiadają cytry. 

przez 

Gdańsk, część przez Królewiec. 

Jeżeli zsumować cyfry eksportu 

drzewnego przez Gdańsk i Króle- 

wiec, to otrzymamy mniej więcej 

tyle, ile port Kłajpedzki posiadał 

przed wojną: 
Lecz drzewo nie jest jedynym 

objektem eksportu polskiego. W ro- 

ku bieżącym z powodu strajku gór- 

ników w Anglji wzrósł znacznie 

eksport węgla z kopalń górnoślą- 

skich. Eksport ten sięga 2.250.000 
tonn w przeciągu 4 kwartałów bie- 
żącego roku. Eksport węgla z Pol- 
ski ma może bardziej wygodne wa- 
runki przy skierowywaniu przez 
korytarz gdański. Lecz niema żad- 
nej wątpliwości, że nietylko dla 
motywów politycznych, ale częścio- 
wo i z wyrachowania ekonomicz- 
nego część węgla może być skie- 
rowana do Kłajpedy, a więc mo- 
głaby dostarczyć naszym kolejom 

pracy tranzytowej oraz portowi. 

Oprócz węgla, Polska ekspor- 

tuje zboże. Jakkolwiek znaczna 
część jego pochodzi ze wschod- 

nich okolic państwa, eksport jest 

kierowany na Gdańsk. Przy unoi* 

mowanych stosunkach „z Polską 

znaczna część eksportu zboża mog- 

łaby być skierowana przez koleje 

litewskie i port Kłajpedzki. Jeżeli 

wziąć cały szereg innych towarów, 

jak np. nafta, cukier, sól, manu- 

faktura, to jest jasnem, że znaczna 

ich część mogłaby również zna- 

leźć drogę przez Litwę. Ро uregu- 

lowaniu więc stosunków naszych z 

Polską położenie nasze byłoby in- 

ne, niż dziś. 

Byłoby ono bardziej stałe, gdyż 
znaczenie tranzytu z Rosji nąleży 

w każdym razie oceniać z wielką 
ostrożnością i na najbliższą przy- 
najmniej przyszłość uważać za 
zjawisko przypadkowe. Jeżelibyśmy 
otworzyli wszystkie nasze koleje, 
mianowicie linje Kałkuny — Radzi- 
wiliszki, Romny—Kłajpeda, to wte- 
dy znaczenie eksportu z Rosji by- 
łoby dla Litwy większe i stalsze. 
Obrót ekonomiczny Polski nie- 
wątpliwie może wywrzeć na gospo- 
darstwo nasze bardzo wielki wpływ, 

: Inauguracyjne otwarcie 

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

Bliższe szczegóły w afiszach. 
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U Techników. 
We środę, dnia 15 b. m. od 

godz. 9 wiecz. dla członków ich 
rodzin i wprowadzonych gości od- 
będzie się ZABAWA TOWARZY- 
SKA urozmaicona szeregiem nie- 
spodzianek. 3038 

ady Ligi Narod. 
Powrót ministra Zaleskiego. 

PARYŻ. 13.XII. (Pat). Min. 
dziś rano do Paryża tym samym 

Na dworcu powitał minis 
warzyszył sekretarz Mościcki, © 
nego. Minister odjeżdża do Warsza 

  

   
   
    
   
   

   
   

  

     
   
     
    

   
    

   
   
   

    

    

  

   
    
   
   
    

  

   

    

Prasa francuska 0 

PAYŻ, 13.XII. (Pat). „Petit 
kładzie kres drażniącej polemice, 
kreśla przyłączenie się do ukła 

„Journal* stwierdza, że p 
przyszłość rysuje się coraz wy: 

„Petit Journal* podkreśla 
i Czechosłowacji i oświadcza, 
żliwość zatargu, której ciągłe i 

„Oeuvre* zaznacza, że duch 
„Ere Nouvelle" uważa, żę 

Dzienniki prawicowe czynią pe 

Zadowole! 
WIEDEŃ, 13. XII. (Pat 

tamtejsze koła polityczne są za 
jakkolwiek delegacja niemiec 
żądań. Wielkim sukcesem dla 
misja kontrolna będzie odwolai 
wołanie to nie jest złączone z 
w sprawie obwarowań wschod 
jennych, nie osiągnięto porozu 

Dzięki stanowisku naszemu w 

sprawie Wilna znaleźliśmy się w 

sytuacji, z której dość trudno zna- 

leźć wyjście. Sądzę, że niewielu z 

nas posiada nadzieję, że, prowa- 

dząc jedynie tę politykę stanow- 

czego zacietrzewienia, musimy dojść 

w końcu do pomyślnego rozwią- 

zania kwestji wileńskiej. Bardzo 

się ucieszyłem, gdy przemawiając 

z tej trybuny w kwestji ratyfikacji 

układu z Rosją, p. Stulginskas po- 

wiedział, że Wilno otrzymamy nie 
innym sposobem, jak tylko przez 

uporządkowanie naszych stosun- 

ków wewnętrznych, przez zdolność 

i umiejętność ich uregulowania. 
Było to dosłowne powtórzenie 

naszej myśli zasadniczej, ktorą kie- 
rujemy się przez cały czas rozwa- 

żania tej kwestji. Cieszymy się, że 

i na prawicy myśl nasza nabiera 

w końcu realnej wartości. Poru- 

szamy tę kwestję całkiem šwiado- 

mie. Oceniając sprawę wileńską, 

wychodzimy z zasadniczego nasze- 

go stanowiska, że nad Wileńszczyz- 
ną dokonano gwałtu, że nie mo- 
żemy i nie będziemy mogli uspra- 
wiedliwić tego gwałtu, że los Wi- 
leńszczyzny musi być rozstrzyg- 
nięty na drodze demokratycznej na 
zasadzie stanowiska miejscowej lud- 
ności. To jest nasz zasadniczy po- 

gląd i sądzimy, że jeźeli chodzi O 
prowadzenie akcji, by Wileńszczyz- 
na poczuła większy pociąg do Lit- 

wy i ściślejszego z nią związku, 
to nie osiągniemy tego w żaden 

sposób, jeżeli wszelkiemi siłami 
będziemy utrzymywali linję demar- 

kacyjną. Bez przesady, z całą słusz- 
nością można twierdzić, że tylko 
przez wewnętrzne uporządkowanie, 

przez podniesienie naszego życia 
kulturalnego i gospodarczego i 0- 
parcie jego na prawdziwie demo- 

kratycznych zasadach będziemy 
mogli wzmocnić więzy między Wil- 
nem i Litwą, Jeżeliby rząd litew- 
ski otworzył koleje, Niemen i na- 
wiązał stosunki gospodarcze z Pol- 

ską, czyż tyle nici łączyłoby Wilno 
Litwą!? To wspólne położenie, ja- 
kie jest dziś po naszej stronie i po 

Zaleski w drodze z Genewy przybył 
pociągiem co Chamberlain. 
ambasador Chłapowski, któremu to- 
reprezentant protokułu dyplomatycz- 
wy dziś o g. 15-ej. 

układzie genewskim. 

Parisien* pisze, że układ genewski 
ciągnącej się od szeregu lat oraz pod- 
Polski i Czechosłowacji. 
ka lokarneńska odnosi zwycięstwa i 

źniej pod znakiem pojednania. 
)wnież przystąpienia do układu Polski 

e w ten sposób wyłączona została mo- 
ienie niepokoiło ogromnie Francję. 
pokoju zwycięży. ; 
obecnie coś się zmieniło w Europie. 

zastrzeżenia. 

w Niemczech. 

Freie Presse donosi z Berlina, że 
olone z wyników narad w Genewie, 

przeforsowała wszystkich swoich 
niec jest to, że międzysojusznicza ko- 

z dn. 1 lutego 1927 r., przyczem od- 
emi warunkami i nastąpi, mimo że 
w sprawie wywozu materjałów wo- 

enia. 
TURTAS OSKARAS 

tamtej, jest położeniem ubogiem. 

_ Jesteśmy ubodzy i prowadzimy do 
zubożenia Wiłeńszczyznę i „Wilno. 

Nigdy Wilno nie wyglądało tak u- 

bogo, jak obecnie. Jest to dlatego, 

że trafiło ono do matni. Życie Wil- 
na dziś zamarło. Odżyje ono tylko 

wtedy, gdy otrzyma  hinterland, 
wyjście do morza. 

Jestem głęboko przekonany, że 

tylko rozwój srosunków gospodar- 

czych, tylko siłą wewnętrzna, oraz 

prowadzona w tym kierunku poli- 

tyka kulturalna i gospodarcza mo- 

głyby wywołać ciążenie Wileńszczyz- 

ny w naszą stronę i doprowadzić 

w końcu do normalnego, stałego 
i organicznego rozwiązania kwestji. 
Innej drogi, sądzę, niema. Niema 
i dlatego, że stawiając kwestję ina- 
czej, uderzamy nietylko o Wileń- 
szczyznę, lecz i o Kłajpedę*, 

* 
* * 

Głos wybitnego działacza litew- 
skiego jest zjawiskiem niezmiernie 

symptomatycznem. Stanowisko so- 

cjaldemokracji litewskiej w sprawie 

stosunków polsko-litewskich było 

zawsze w odróżnieniu od innych 

grup politycznych rzeczowe. Od 

szeregu lat nie spotkaliśmy się jed- 

nak z enuncjacją, któraby tak о- 
twarcie ujmowała istotny stan rze- 
czy i wskazywała na konieczność 

porozumienia między dwoma zwa- 
śnionemi krajami, szukała drogi do 
zaspokojenia swych aspiracji histo- 
rycznych poza systemem szczucia 
na Polskę i na Polaków kowień- 
skich. | 

Konieczności ekonomiczne i u- 
kształtowanie międzynarodowych 

stosunków. politycznych wreszcie 
pobudki irracjonalne, z głębi naszej 
psychiki, ze wspomnień historycz- 
nych wypływające, podpowiadają i 

nam drogę porozumienia. Wtej chwili 
aktualną jest niestety, jedynie sprawa 

podjęcia stosunków ekonomicznych 

i zakończenia stanu quasi-wojny, 

głoszonego przez dotychczasowe 
rządy litewskie. 

Głos wybitnego polityka socja- 

listycznego wskazuje, że idea po- 

rozumienia polsko-litewskiego ma 
może nielicznych, ale jednak po- 
siada zdecydowanych i konsekwent- 
nych zwolenników po przeciwnej 
stronie kordonu litewskiego. Red. 
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Sejm i Rząd. 
Komisja do badania kosztów produkcji. 

Dnia 13 bm. w godz. południo- 
wych odbyło się w pałacu na- 
miestnikowskim pod przewodnic- 
twem marszałka Piłsudskiego po- 
siedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem uchwalony został projekt roz- 

porządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o utworzeniu komisji an- 
kietowej do badania kosztów, oraz 
warunków produkcji i wymiany. 

(Pat). 

Porządek dzienny Senatu. 
Porządek dzienny najbliższego 

posiedzenia Senatu, wyznaczonego 
na środę 15 b. m. o godz. 4 pop. 
przewiduje następujące punkty: 

1) wybór członka komisji kon- 
troli długów państwowych, 

2) sprawozoanie komisji praw- 
niczej o projekcie ustawy w przed- 

miocie uchylenia dekretu praso- 
wego, 

3) sprawozdanie komisji skar-- 
bowo-budżetowej o wyniku kon- 
troli, przeprowadzonej w r. 1925 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa. (Pat.) 

Sejm, a rozporządzenia Prezydenta Rzplitej. 
Połączone komisje Sejmowe 

konstytucyjna i regulaminowa pod 
przewodnictwem posła Głąbińskie- 
go (ZLN) zajmowały się na dzi- 
siejszem posiedzeniu kwestją pro- 
cedury, przy zastosowaniu której 
Sejm ma się zajmować rozporzą- 
dzeniami Prezydenta, wydanemi na 
podstawie pełnomocnictw. 

Zagadnienie to zreferował poseł 
Lieberman (PPS.), który stanął na 
stanowisku, że jeśli w myśl kon- 
stytucji rząd ma obecnie przedsta- 
wiać rozporządzenia Prezydenta 
Sejmowi, to Sejm, jako całość 
musi temi rozporządzeniami zająć 
się i konkluzję swoją uchwalić. 

Z tego powodu referent wnosi, 
aby rozporządzenia Prezydenta z 
urzędu były przez marszałka Sej- 
mu odsyłane do właściwych, ze 
względu na materję jaką normują, 
komisyj, a właściwa komisja jeśli 
uzna za konieczne, rozporządzenie 
dane uchyli i przedłoży Sejmowi 

'z odpowiednim sprawozdaniem. | 
W dyskusji odmienny pogląd 

wyraził marszałek Sejmu Rataj, 

który stwierdziwszy, że regulamin 
Sejmu nie przewiduje odsyłania 
przez marszałka do komisji roz- | 
porządzeń Prezydenta uważał, że 
kwestja ewentualnego uchylania 
rozporządzeń jak i ich zmian win- 
na być pozostawiona normalnej 
drodze inicjatywy poselskiej. 

Przedkładanie tych  rozporzą- 
dzeń Sejmowi, zdaniem marszałka 
jest tylko formą. 

W dalszej dyskusji pogląd wy- 
rażony przez referenta podzielili 
posłowie Stroński (CHN.), Schrej- 
ber (Koło Żyd.), Bagiński (Wyzw.), 
zaś za poglądem wyrażonym przez 
marszałka Rataja opowiedział się 
poseł Polakiewicz (Str. Chł.). 

W głosowaniu komisje wyraziły 
opinję w myśl wniosku posła Li- 
bermana przeciwko głosom po- 
słów Polakiewicza i Gawlikowskie- 
go (Piast). 

Kwestją formy pod jaką może 
być uchylone rozporządzenie Pre- 

wbrew zapowiedzi połączone w 
misje dziś się nie zajmowały. (Pat). 

Konferencyjne obrady naczelników wydz. technicznych 
wszystkich okręgowych urzędów ziemskich. 

W dniu 13:g0 b. m. pod prze- 
wodnictwem Ministra Reform Rol- 
nych dr. Staniewicza rozpoczęły 
się konferencyjne obrady naczelni 
ków wydziałów technicznych wszy- 
stkich okręgowych urzędów ziem” 
skich. 

Przedmiotem konferencji, która 
trwać będzie do dnia 19-go b. m. 
stanie się. omówienie wytycznych 
dla usprawnienia i przyśpieszenia 
biegu wykonywania prac technicz- 
nych, związanych z przebudową 
ustroju rolnego. 

Podstawą obrad są Odnośne 
wnioski okręgowych urzędów 
ziemskich ujęte w formę  projek- 
tów przepisów normujących tryb i 
sposób załatwiania przez urzędy 

ziemskie spraw technicznych. 
Konferencja zajmie się między 

innemi następującemi sprawami: 
określeniem warunków odda- 

wania przez Okręgowe urzędy 
ziemskie prac pomiarowych mier- 
niczym  przysięgłym i upoważ- 
nionym, ustaleniem trybu wyko- 
nywania przez tychże mierników 
prac pomiarowych, związanych z 
przebudową ustroju rolnego, Or- 
ganizacją działu meljoracyjnego w 
związku z niezbędnemi w tym 
względzie pracami w zakresie dzia- 
łalności Ministerstwa Reform Rol- 
nych, organizacją spraw technicz- 
nych i wykonywaniem ich przez 
urzędy ziemskie i t. p. (Pat.). 

Ustawa o prowizorjum budżetowem 
na sejmowej komisji. 

Sejmowa Komisja Budżetowa 
na dzisiejszem  przedpołudniowem 
posiedzeniu uchwaliła przedewszy- 
stkiem w trzeciem czytaniu w 
brzmieniu ustalonem w drugiem 
czytaniu projekt ustawy o prowi* 
zorjum budżetowem na 1-szy kwar- 
tał 1927 roku. 

Referentem na plenum został 
poseł Michalski (ChN). 

Następnie komisja przeprowadziła 
dyskusję ogólną nad budżetem 
Ministerstwa Skarbu. & 

Przemawiali posłowie Zdzie- 
chowski (ZLN), Kwiatkowski (ChD), 
Łypacewicz (Wyzw.), Wiślicki (Ko- 
ło Żyd.), Chądzyński (NPR) i 
Drewnowski (ZLN). Dalszy ciąg po- 

# 
poludniu. (Pat.). ` ; г 

m 
s, 

Przemówienie ministra Czechowicza. Aa” 
Na południowem posiedzeniu 

sejmowej komisji budżetowej w 
dalszym ciągu prowadzono dysku- 
sję ogólną nad budźetem. 

Po przemówieniach paru pos- 
łów, min. Skarbu Czechowicz uza- 
sadniał realność budżetu po stro- 
nie przychodowej. Nie leży w in- 
teresie Państwa—zdaniem ministra 
sztuczne uszczuplanie w prelimina- 
rzu pozycyj dochodowych, spowo- 
dowałoby to bowiem  nierealność 
budżetu. : 

Monopole państwowe przynio- 
są niezawodnie znacznie więcej niż 
dotychczas, a to wskutek wysiłków, 
idących w kierunku uporządkowa- 
nia gospodarki monopolowej. 

Minister podziela zdanie, że po- 

życzki zagraniczne mają być prze- 

znaczone wyłącznie na cele pro- 
dukcyjne i że tylko przemysł zdro- 
wy i mający widoki rozwoju za- 

sługuje na specjalną opiekę ze 
strony rządu.  Przedewszystkiem 
należy się troszczyć o wzmożenie 

intensywności produkcji rolniczej, 
od której zależy nasz bilans han- 
dlowy. 

Na pierwszy plan wysuwa się 
kredyt długoterminowy dla rol- 
nictwa. Bez niego postęp rolnic- 
twa jest niemożliwy. Cytując z 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o zmianach ustroju pie- 
niężnego, minister udowodnił, że 
rozporządzenie to ma na celu wy- 
łącznie stopniowe wycofywanie bi- 
letów zdawkowych i ześrodkowa- 
nie druku pieniądza w Banku Pol- 
skim. Pozatem minister omówił 
sprawę zaległości podatkowych, 
znajdując plan rewizji systemu po- 
datkowego. 

Po krótkiem przemówieniu re- 
ferenta posła Michalskiego, ko- 
misja zakończyła dyskusję ogólną, 
przechodząc na posiedzeniu noc- 
nem do dyskusji szczegółowej, 
która kontynuowana będzie we 
wtorek przed południem.



„nie kadrowym 562 tys. 

@ 

Milifarna siła Rosji Sowieckiej 
W chwili rozpoczynania obrad 

Rady Ligi Narodów w Genewie, 
gdzie w ostatecznej formie ma za- 
paść decyzja o złagodzeniu kon- 
troli wojskowej nad militarnym 
stanem Niemiec, w angielskiem 
pismie konserwatywnem ukazały 
się rewelacje o fabrykacji broni i 
amunicji w sowieckich fabrykach 
dla niemieckiej Reichswehry. 

Wiadomość powyższa potrakto- 
wana przez część prasy jako sen- 
sacja wysoce nieprawdopodobna, 
przestała być bluffem, kiedy berliń- 
ski „Welt am Montag" podał szcze- 
góły niemorjału, ogłoszonego w 
swoim czasie, choć przez długi 
czas Starannie ukrywanego przez 
oficjalne czynniki republiki nie- 
mieckiej, przez zakłady lotnicze 
Junkersa, i zdradzającego formy 
współdziałania  niemiecko-sowiec- 
kiego w dziedzinie fabrykacji broni 
i ekwipunku wojskowego. Jeśli więc 
nowe informacje przyjęte zostały 
naogół z wielkim spokojem, to 
wytłomaczyć go sobie można chy- 
ba tylko tem, że wszyscy bez wy- 
jątku żyli w głębokiem przekona* 
niu, że Niemcy powojenne żad- 
nych nakazów rozbrojeniowych nig- 
dy nie wykonały, że są obecnie w 
takim samym stopniu zmilitaryzo- 
wane, jak były ongiś za czasów 
wilhelmowskich, słowem jeden szcze- 
gół więcej o ich stanie zbrojnym 
w niczem nie zmienia już na gor- 
sze, grozy niebezpieczeństwa wo- 
Jennego w przyszłości. 

Spokój oficjalnych czynników 
zachodu nie powinien jednak usy- 
piać czujności polskiej. I czujność 
ta musi być podwojona z tej pro- 
stej przyczyny, że zwracać się ona 
będzie w jednakowym stopniu na 
zachód ja i na wschód. Nasz są- 
siad wschodni bowiem, idąc Ślada- 
mi niemieckiemi, pro foro externo 
głosi manifestacyjnie hasła rozbro- 
jenia i pacyfizmu powszechnego, 
co nie przeszkadza mu pocichu i 
w skrytości olbrzymią część swoich 
wysiłków skierowywać na armię i 
stan wyszkolenia szerokich sfer О- 
bywateli sowieckich. 

Czerwona armja sowiecka wbrew 
kanonom nauki socjalistycznej nie 
ma charakteru milicji narodowej 
we właściwem pojęciu tego wyra- 
zu. Budowa jej w swych istotnych 
częściach nie różni się niczem od 
zawodowych armji państw „burżu- 
azyjnych*, a rozmaite naleciałości 
polityczne w armji w pierwszych 
latach komunizmu zostały juź daw- 
no wyplenione, jako rzeczy szkod- 
liwe dla siły bojowej armii. 

Armja sowiecka na stopie po- 
kojowej liczy w stanie kadrowym 
562 tysiące ludzi. Ten stan kadro- 
wy wynosi 1/6 część stanu armji w 
czasie wojny, czyli w chwili zmo- 
bilizowania armja liczyć będzie nie- 
mal 3.400 tysięcy ludzi. Ale i to 
nie wszystko, bowiem do tego do- 
chodzi jeszcze pospolite ruszenie. 
Skąd się ono bierze? 
'_ Pobór roczny rekruta w Rosji 
sowieckiej po odliczeniu niezdat- 
"nych do służby wynosi do 1 miljo- 
na. Przy stanie kadrowym 562 tys. 
ludzi i przy 2 letniej służbie woj- 
skowej armja byłaby w stanie przy- 
jąć co rok tylko 281 tys. Dzięki 
jednak systemowi terytorjalnemu, 
nie odrywającemu obywateli od co- 
dziennej pracy, i rozkładającemi 
ćwiczenia wojskowe na lat 5 za- 
miast 2, czerwona armja przy sta- 

wchłania 
rocznie od 500—600 tys. ludzi. 

Pozostałe 400.000 podlega ćwicze- 
niom pozawojskowym i tworzy 
pewnego rodzaju pospolite rusze- 
nie. Według obliczeń wojskowych 
fachowców sowieckich  pospoli- 
te ruszenie do 1930 r. doprowa- 
dzone zostanie do liczby 3.500 tys. 
ludzi. Ogółem więc armja sowiecka 
w 1930r.na wypadek wojny liczyć 
będzie w stanie zmobilizowanym 7 
miljonów ludzi, czyli 1/4 część 
mieszkańców Polski. 

Wysiłki wojskowych fachowców 
sowieckich nie ograniczają się tyl- 
ko do wyszkolenia materjału re- 
kruckiego, lecz pilną zwracają uwa- 
gę na wyszkolenie dowódców. W 
chwili obecnej szkolnictwo wojsko- 
we armji czerwonej jest postawione 
na bardzo wysokim poziomie i li- 
czy 16 szkół piechoty, 6 szkół ka- 
walerji, 6 szkół artylerji, 12 szkół 
typu średniego i szereg szkół spe- 
cjalnych. Dodajmy do tego jeszcze 
kursy dla kształcenia absolwentów 
szkół wojskowych celem promo- 
wania ich na dowódców bataljono- 
wych, względnie pułkowych, oraz 
akademje wojskowe, z których wy- 
chodzą dowódcy pułków i wyżej— 
tych ostatnich jest 6. Wreszcie przy 
wszystkich wyższych uczelniach są 
specjalne fakultety wojskowe. 

W ostatnich „czasach specjalną 
uwagę zwrócono na stan technicz- 
ny armji, w pierwszym rzędzie na 
stan artylerji, niestojący na wyso- 
kości techniki ostatnich dni. Nato- 
miast bardzo wysoko postawiono 
armję pod względem przygotowania 
do walki gazowej i powietrznej. W 
pierwszym dniu wojny Rosja so- 
wiecka, według zdania wojskowych, 
wystawi eskadrę z 1200 samolo- 
tów, nie licząc tych, które będą w 
budowie we własnych sowieckich 
warsztatach. 

Tych kilka liczb jest w stanie 
unaocznić, do jakich rezultatów 
może doprowadzić współdziałanie 
sowiecko-niemieckie w dziedzinie 
przygotowań wojskowych. Nie prze- 
szkadza to p. Stressemannowi twier- 
dzić o calkowitem rozbrojeniu Nie- 
miec, a p. Cziczerinowi w wywia- 
dzie berlińskim o groźbie zaburze- 
nia pokoju europejskiego ze stro- 
ny... Polski. m. p. 

Wiadomości polityczne, 
W najbliższych dniach zostanie 

podpisana nominacja podsekretarza 
stanu w min spraw zagranicznych 
p. Romana Knolla na ministra peł- 
nomocnego w Rzymie w III stop- 
niu służbowym. е 

  

Dotychczasowy kierownik wo- 
jewództwa poleskiego p. Jan Kra- 
helski zostanie mianowany woje- 
wodą poleskim w 4 st. służbo- 
wym. 

© 
Kurator szkolnego okręgu kra- 

kowskiego p. Rimer został prze- 
niesiony na stanowisko kuratora 
okręgu we Lwowie. 

Kuratorem okręgu wołyńskiego 
po odwołaniu obecnego kuratora 
p. Kostro został mianowany p. 
Szelągowski. 

© 
Poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny Stanów Zjednoczonych 
Ameryki północnej Stetson złożył 
p. Marszałkowi Sejmu Ratajowi 
przed swoim wyjazdem na urlop 
wizytę pożegnalną i jednocześnie 
złożył p. Marszałkowi życzenia 
świąteczne. 

KU. ROT RON ML LSE NS i 

Tezy polskie w konferencjach ekono- 
micznej i rozbrojeniowej. 

STOCKHOLM, 13. XII. (Pat). „Żywotny problem europejski z 
polskiego punktu widzenia". Stockholms Dagblat ogłasza wywiad z min. 
Spraw Zagran. Zaleskim o międzynarodowej konferencji ekonomicznej 
i o konferencji rozbrojeniowej. 

Na pytanie korespondenta, czy wejście delegata polskiego do Ra- 
dy Ligi Narodów wywrze jakiś wpływ na postawę Polski wobec tych 
2-ch konferencyj, minister oświadczył: 

Polska niema żadnego powodu do zmiany swej postawy, ma 
natomiast sposobność pogłębienia i rozszerzenia swej współpracy 
w interesie własnym i w interesie wszystkich innych narodów, 
zwracając swe wysiłki w kierunku politycznej i gospodarczej stabi- 
lizacji i konsolidacji pokoju i bezpieczeństwa, poszanowania i о- 
chrony praw i słusznych interesów wszystkich narodów. 

Politycznie i gospodarczo Polska jest zbyt wielką jednostką 
na kontynencie europejskim, a prywatne międzynarodowe interesy 
znajdujące się obecnie w miedzynarodowym ruchu koncentracyjnym 
znają dobrze przyrodzone zasoby polsxiejziemi i niemogą ich zig- 
norować. Gospodarcza konsolidacja Europy jesj zadaniem, przy którem 
nie można ominąć żadnego narodu bez narażenia wyników całej próby 

stabilizacyjnej. * 
Konferencja ekonomiczna będzie musiała rozważyć nietylko 

obecny stan gospodarczego rozwoju w każdym kraju lecz poten- 
cjał przyszłości. Konferencja rozbrojeniowa również będzie musiała 
się liczyć ze szczególnemi warunkami poszczególnych krajów. W 
związku z tą ostatnią sprawą minister wskazał na to, że podkomisja 
przygotowawcza konferencji tej przyjęła tezę polską, iż regjonalną 
organizację bezpieczeństwa i rozbrojenia należy uważać za poważ- 
ny krok do rozwiązania problemu rozbrojenia. 

Na pytanie korespondenta czy taka regjonalna organizacja bezpie- 
czeństwa dałaby się też zastosować do narodów nie należących do Ligi, 
minister odpowiedział: z 

„Mojem zdaniem, regjonalne pakty o nieagresji przyczyniłyby 
się bardzo do konsolidacji i stabilizacji pokoju, i tego poczucia bez- 
pieczeństwa, które musi poprzedzać każdy naprawdę ważny krok ku 
rozbrojeniu, a skutek taki nastąpiłby bez względu na przynależność 
stron, kontraktujących do Ligi; ale muszę podkreślić, że wszystkie takie 
pakty bezpieczeństwa musiałyby pozostawać w Ścisłej zgodności z pak- 
tem Ligi, by uniknąć wszelkiej możiiwości sprzecznych ze sobą obo- 
wiązków. : 

    

Powstrzymanie zbrojeń niemieckich 
nad polską granicą. 

„. GENEWA, (Pat). Na posiedzeniu konferencji ministrów Spraw 
Zagranicznych doszło ostatecznie do porozumienia w sprawie sposobu 
ustalenia ciągłości kontroli w Niemczech i co do instalacji, mającej zde- 
cydować interpretację 180 art. traktatu wersalskiego. 

Briand uzgadniał poglądy z ministrem Zaleskim co do szcze- 
gółów, dotyczących zapobieżeniu dalszej rozbudowie twierdz nie- 
mieckich na pograniczu Polski, przyczem ustalono, że warunkiem 
koniecznym zniesienia międzysojuszniczej kontroli wojskowej jest 
formalne przyrzeczenie Niemców co do natychmiastowego wstrzy- 
mania wszelkiej rozbudowy fortyfikacji. 

Zgodzono się również, że gdyby do dnia 1 lutego r. b. nie doszło- 
do porozumienia co do interpretacji art. 180, to wówczas wątpliwo- 
ści przekazane będą Radzie Ligi Narodów do definitywnego rozstrzygnię- 
cia. Dnia 1 lutego dotychczasowa kontrola zostanie zniesiona. Do tego 
czasu w dalszym ciągu trwać będą rokowania co do wypełniania przez 
Niemcy zastrzeżeń, wysuwanych przez Konferencję Ambasadorów. Gdy- 
by do tej daty Konferencja Ambasadorów uznała, że wszystkie żądania, 
dotyczące rozbrojenia Niemiec nie zostały wypełnióne, wówczas Radzie 
Ligi Narodów pozostawiona będzie decyzja w sprawie uruchomienia 
komisji inwestygacyjnej. ‚ ее 

W godzinach wieczorowych zebrali się powtórnie reprezentanci 
mocarstw sprzymierzonych i Niemiec i po naradzie podpisali odpowied- 
ni protokół. 

- Kara śmierci za zamach na króla i Mus- 
soliniego. 

RZYM, 13. XII. (Pat). Król podpisał wczoraj dekret o obronie państwa 
ustanawiający między innemi karę śmierci za zamach na króla i szefa rządu. 

Trudności w rokowaniach litewsko- 
sowieckich. 

KROÓLEWIEC, 13.XII (Pat). Na zebraniu zjednoczenia ludowców w 
Kownie przybył członek delegacji litewskiej do rokowań z Rosją. 

Oświadczył on, że rokowania z Rosją w sprawie traktatu handlo- 
wego natrafiły na szereg trudności natury technicznej, spowodowanych 
obchodami komunistycznemi w Moskwie oraz śmiercią Krasina. 

Największe jednak trudności powodują żądania Rosji udzielenia jej 
w traktacie handlowym szeregu uprzywilejowań, podczas gdy Litwini 
domagają się, by Rosja zobowiązała się do kupna na Litwie towarów, 
czego jednak Rosja nie jest skłonna uczynić. 

      

Czas odnowić prenumeratę. 
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Z Litwy Kowienskiej. 
Rekonstrukcja gabinetu kowieńskiego. 

KOWNO (tel. wł). „Dzień Ko- 
wieński* podaje: Ministrowie Po- 
żeło i Czepinskis nie przyjęli pro- 
pozycji komitetu socjal-demokra- 
tycznej partji pozostania na stano- 
wiskach aż do zwołania wszechli- 
tewskiej konferencji stronnictwa. W 
związku z tem socjal-demokraci 
odbyli z ludowcami naradę w spra- 
wie nowych kandydatów na miej- 
sce ustępujących pp. Pożeły i Cze- 
pinskisa. 

Na stanowisko Ministra Spraw 
Wewnętrznych socjal-demokraci wy- 
suwają kandydatury adw. Cyrtowta 
i inż. Bielskiego. г 

Co do teki Ministra Oświaty, 
to na ostatniej naradzie socjal-de- 
mokratów i ludowców ci ostatni 
wystawili żądanie, aby tę tekę dano 

im do dyspozycji, ofiarując socja- 
listom wzamian tekę Ministra Spra- 
wiedliwości. W związku z tem na 
stanowisko Ministra Oświaty są 
wymieniane kandydatury prof. Ła- 
szasa i pos. Kwieski. 

Według informacji ze źródeł 
wiarogodnych, kombinacja ta nie 
ma szans powodzenia i teka Mi- 
nistra Oświaty pozostanie w rę- 
kach socjal-demokratów. Kandyda- 
tami są prof. Purenas i inżynier 
Bielski. 

Możliwem jest również obsa- 
dzenie przez  socjal-demokratów 
stanowiska Ministra  Sprawiedli- 
wości. Jako kandydata wymienieją 
vice-przewodniczącego sądu okrę- 
gowego w Poniewieżu p. Bugaj- 
liszkisa. 

Skandaliczny stan gospodarki leśnej za rządu 
litewskiej Chd. 

KOWNO, (tel. wł.). Minister 
Rolnictwa p. Krikszczunas, przema- 
wiając na zjeździe ludowców, o- 
świadczył m. inn., iż gospodarkę 
leśną przejął w stannie zatrważa- 
jącym. 

Połowa przeszło urzędników 
administracji lasów została pocią- 
gnięta do odpowiedzialności za nie- 

sumienne wykonywanie obowiąz- 
ków, łapownictwo i inne wykro- 
czenia. Coś podobnego mogło się 
dziać jedynie wskutek porządku, 
jaki panował w ministerstwie Kru- 
pawiczusa. Nowy tryb sprzedaży 
drzewa uniemożliwi dopuszczania 
się tylu wykroczeń. 

Włoch o Polste i Marsz. Piłsudskim 
RZYM (Pat) W przepelnionej 

wielkiej sali recepcyjnej syndykatu 
prasy włoskiej w Rzymie odbył 
się dziś odczyt po powrocie z Pol- 
ski wybitnego faszystowskiego po- 
sła do parlamentu Lanfranconi'ego. 
Nastrój ogólny odczytu był nace- 
chowany ze strony prelegenta en- 
tuzjazmem dla naszej ojczyzny, dla 
armji polskiej oraz dla naszej tę- 
żyzny ekonomicznej. Ze wzrusze- 
niem opisywał Laniranconi dowo- 
dy sympatji dla Włoch, z jakiemi 
spotkał się w Polsce. W odczycie 
swoim Lansfranconi podkreślił dwa 
momenty, które specjalnie utkwiły 
mu w pamięci. 

Pierwszym była rewja wojsko- 
wa na placu Saskim, kiedy ze zdu- 
mieniem stwierdził naocznie wspa- 
niałość naszej armji i wyczuł jej 
bezgraniczne oddanie dla wodza, 
drugim—było odsłonięcie pomnika 
Chopina, kiedy tak entuzjastycznie 
przyjęli Polacy słowa, przesłane 
im przez Mussoliniego. Patrząc na 
rewię, zapragnął Lanfranconi po- 
znać człowieka, który tę cudowną 
armję stworzył i do doskonałości 
doprowadził, który jest jej duszą 
i wodzem. 

W entuzjastycznych, pełnych za- 
chwytu słowach opisuje prelegent 
swą rozmowę z Marszałkiem Pił- 
sudskim i daje charakterystykę jego 
wyjątkowej postaci, mówiąc z za- 
pałem: „Jest to człowiek, który jak 
nasz Duce idzie naprzód, mając 
wzrok utwiony w jeden cel, a jest 
nim dobro ojczyzny. Ten człowiek: 
swój cel niechybnie osiągnie, bo 
ma wolę żelazną. Jest on prawdzi- 
wym wodzem moralnym i politycz- 
nym swego narodu — mówi Lan- 
franconi — tak jak Duce naszym. 

Polska i Włochy z tym samym 
walczyły wrogiem: Włochy wew- 
nątrz kraju, a Polska  orężnie. 
Tym wrogiem był bolszewizm. 1 
nadal oba nasze narody — zakon- 
czył Lafranconi — iść będą ręka 
w rękę pod wspólnemi sztandara- 
mi ideałów. 

Z Państw Bałtyckich. 
Socjaliści u steru Państwa. 

HELSINGFORS. 13. XII. (Pat). 
Nowy rząd socjalistyczny rozpo- 
czął już urzędowanie. 

Rozwiątanie Syndykatu Dziennikarzy. 
W niedzielę odbyło się zebranie 

Syndykatu Dziennikarzy Polskich 
w Wilnie. Na porządku dziennym 
była jedna jedyna sprawa: rozwią- 
zanie Syndykatu. 

Przyjęta została następująca u- 
chwała: 

„Wobec zdekompletowania Syn- 
dykatu i niemożności prowadzenia 
pracy nadal, zebranie postanawia 
rozwiązać Syndykat Dziennikarzy 
Polskich w Wilnie i niniejszą u- 
chwałę podać do wiadomości władz 
administracyjnych oraz Zarządu 
Związku Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich w Warszawie. 

Zgodnie z $ 7 ewentualne ak- 
tywa Syndykatu przechodzą na 
własność Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk“. | ‚ ka: Jig 

Jako wykonawców niniejszej u- 
chwały wyznaczono pp. Józefowi- 
cza i Szeligowskiego. 

W ten sposób Syndykat zakoń- 
czył życie. Nie przerwał go exo- 
dus grupy „Dziennika Wileńskiego'*, 
stosującej zasadę liberum veto wo- 
bec uchwał Syndykatu, lecz ustą- 
pienie kilku osób, które jeszcze na 
zebraniu w ubiegłą środę przyjęły 
szereg uchwał, zmierzających do u- 
trzymania Syndykatu, zaś już w sobo- 
tę tak się przeraziły bezsensowną no- 
tatką „Dziennika Wileńskiego", że u- 
znały za konieczne rejterować. Naj- 
dziwniejsze jest to, że przykład do 
ucieczki dali najgorliwsi zwolenni- 
cy „mocnego kursu* w polityce 
prasowej, których stanowisko prze- 
dewszystkiem przyczyniło się do 
konfliktu w łonie Syndykatu. 

Nie należy się dziwić, że wo- 
bec tego dochodzą nas głosy sze- 
regu poważnych dziennikarzy, że 
nie zamierzają brać udziału we 
wskrzeszeniu Syndykatu, za które- 
go rozbicie nie ponoszą winy. 

  

WITOLD HULEWICZ. 

W ognii huraganowym. 
(Za, przeciw i względnie. —Wiel- 
ki głos Rejtana II, p. Woźnickie- 
go: Kupa gruzów. — Szukalski 

na stole wiwisekcyjnym. — Per- 

sonalja jurorów. — Ponieważ... 
przeto .. . — Triumf fotograiji). 

'__ Dotychczasowe żniwo polemicz- 
ne dookoła konkursu pomnikowe- 
go streścić można w następujących 
kilku zdaniach: 

Za decyzją Sądu Konkursowego 
oświadczyli się do tej chwili: ar- 
tystka malarka p. H. S., artysta 
malarz p. profesor Stanisław Ma- 

„ tusiak (w obszernych wywodach, 
' popartych największą ilością facho- 

wych argumentów), artysta - malarz 
p. Jan Trefler, poeta p. Tadeusz 
Łopalewski, literat p. Wiktor Pio- 
trowicz oraz z zastrzeżeniami p. 
Ch. w „Słowie*, a jako „laik“ p. 
Wł. Dworakowski, wyższy urzędnik. 

Przeciw wyrokowi jury wystą- 
pił najelokwentniej nestor literatów 
wileńskich, p. Czesław Jankowski; 
dalsze głosy negatywne wyszły z 
ust publicystki p. H. Romer, pro- 
fesora medycyny p. J. Szymańskie- 
go i profesora gimnazjum p. Sta- 
nisława Cywińskiego, — nie licząc 

enuncjacyj nic z powagą sprawy 
niemających wspólnego. *) 

Głosy opinji dzielą się na trzy 

grupy: 
1) zwolenników, wśród których 

znalazła się — można to stwier- 
dzić bez cienia subjektywizmu — 
bezsprzeczna większość artystów i 
literatów; 

2) przeciwników, którzy rekru- 
tują się w znacznej mierze ze sfer 
lekarskich, kupieckich i pedagogicz- 
nych; 

3) zwolenników względnych, 
czyli takich, Którzy, przyznając 
dziełu Szukalskiego wybitne warto- 
Ści artystyczne, nie godzą się na 
postawienie takiego pomnika w 
Wilnie. Należą do nich m. in. p. 
Czesław Jankowski i prof. St. Cy- 
wiński. 

Ogromna w każdym razie wię- 
kszość nie odmawia projektowi 
wyróżnionemu pierwszą nagrodą— 
zdecydowanych i wysokich walo- 
rów twórczych i rzemieślniczych. 

Ostatnio usłyszeliśmy na la- 
mach „Słowa* (Nr. 288) głos naj- 
zupełniej nowy — i to głos facho- 

*)W jednem z pism wileńskich u- 
mieszczono wywiad ze Stanislawem Przy- 
byszewskim, który ostro wypowiada się 
przeciwko piewszej nagrodzie. Ze słów 
jego widać jednak, że nie mówi o pra- 
cy Szukalskiego, lecz o poleconej do za- 
kupu „Odzie do młodości”. Albo więc 
znakomity pisarz został wprowadzony w 
błąd, albo słowa jego przeinaczyła inte- 
ligencja „wywiadowcy*. 

wy, powołany, nie głos anonima. 
W obszernym feljetonie p. Stani- 
sław Wożnicki, znany Wilnu do- 
brze b. redaktor „Południa* — wy- 
stąpił z płomienną filipiką, popar- 
tą kunsztownym arsenałem termi- 
nologji estetycznej. Po jego rycer- 
skiej szarży nie pozostało nic: stra- 
towany na miazgę leży Szukalski, 
w proch wdeptani kolejno sędzio- 
wie konkursowi, w puch rozbici a- 
pologeci pierwszej nagrody. Szaka- 
le wyją na gruzach konkursu, 
Ciemno wszędzie. 

Przejdźmy kolejno najważniej- 
sze pociski tego huraganowego 
szturmu. 

1. „Sędziowie udzielili nagrody 
pracy sprzecznej z warunkami kon- 
kursu“. Na ten zarzut odpowie za- 
pewne sam komitet. Narazie stwier- 
dzić możemy, że wogóle i opinja 
ogółu odeszła od planu stawiania 
pomnika na placu ratuszowym. A 
co do stanowiska sędziów: skoro 
konkurs dał nieprzeciętne dzieło, 
jasną jest rzeczą, że stanowisko 
rygorystycznej formalistyki byłoby 
śmieszne i ciasne, że w takim wy- 
padku należy dla pomnika poszu- 
kać placu, a nie pomnika dla pla- 
cu! Jeśli Haussmann mógł dla ce- 
lów artystycznych wyrzynać ulice 
przez środek zabudowanych dziel- 
nic paryskich —to i w Wilnie moż- 
na będzie (stokroć łatwiej) znaleść 
miejsce dla posągu odpowiednie. 

2. Jesli p. Woźnicki, mówiąc o 

Szukalskim, co drugie słowo po- 
wtarza „secesja*, to na to niema 
rady. Dopatrzył się jednak pewnej 
wspólnoty z formami rzeźby wschod- 
niej—a cóż te formy mają wspól- 
nego z secesją? Albo—albo. Nie 
można, zwalczając człowieka, twier- 
dzić w jednem zdaniu, że jest pa- 
tryjotą i zdrajcą kraju. Gołosłow- 
ności takiej nie pokryje nawet tak 
kunsztowna frazeologja, jak „nie- 
organiczna deformacja ciała* (a 
Wyśpiański, a Picasso?), jak wy- 
mienione jednym tchem „impresjo- 
nizm i secesja“, jak „amorfizm*, 
„histerycznie poszarpana sylweta“ 
Vt. p: 

3. Co do trešci przedmiotowej 
modelu Szukalskiego wypowiedzia- 
ły się już różne pióra, szeroko u- 
zasadniając wartości myślowe dzie- 
ła, widocznie zżycie się autora z 
istotnym Mickiewiczem, niebanal- 
ność użytych przezeń symbolów i 
głębię koncepcji. Wypowiedział się 
przedewszystkiem człowiek na mia- 
rę Artura Górskiego, któremu naj- 
większy wróg nie odmówi rozumie- 
nia ducha wieszcza, ani go nie po- 
sądzi o pójście na lep „rupieciarni 
tandetnych symbolów"*. Lepiejby 
zatem p. Woźnicki, teoretyk plasty- 
ki, nie ryzykował walki z tym osą- 
dem zapomocą mocnego, ale chwiej- 
nego określenia „kpiny*. 

4. O cokole p. Woźnicki umie 
tylko tyle powiedzieć, że jest „sy- 
metryczną, prostokątną i rozwiąza- 

ną osiowo piramidą*. Kto pomni- 
ka nie widział, temu te „fachowe* 
przymiotniki nic nie powiedzą. Że 
ten niesłychanie trudny problem, 
problem podstawy pomnika, Szu= 
kalski rozwiązał wprost niepospo- 
licie, na to godzi się wielu wro- 
gów całości pomnika. Swietne zwią- 
zanie bronzu z kamiennym coko- 
łem robi na p. Woźnickim wraże- 
nie „przypadkowości”. Ha,* trudno. 
Dlaczego p. Wożnicki odniósł ta- 
kie wrażenie, o tem będzie mowa 
na końcu. 

5. Pisze p. Woźnicki o „wiel- 
„kiem oburzeniu wśród ogółu arty- 
stów  warszawskich“ i przemawia 
per „ja i wielu plastyków i archi- 
tektów Warszawy”. Któż to taki, 
panie redaktorze? Nic nam niewia- 
domo. Nikt nic nie pisał, nie mó- 
wil... Dlaczego tak tajemniczo ? 
Czyżby... Liga Nienagrodzonych? 
To byłaby bądź-co-bądź potęga: 
sześćdziesięciu paru — a sędziów 
było dwunastu... Gdyby tak—z pię- 
ściami—hejże|-— sędziami wówczas 
będziem my... Ale sędziami dowo- 
dzi stary generał, co to nie takie 
wytrzymywał szturmy i już raz Wil- 
no zdobył. Więc—pomaleńku! 

6. Punk ciężkości feljetonu p. 
Wożźnickiego tworzy część środko- 
wa, zajmująca dwie szpalty, kulmi- 
nująca w zdaniach: 

„Wynik konkursu obnażył tylko 
właściwe oblicze artystyczne sę- 
dziów konkursu, przynajmniej wi- 

leńskich, właściwy ich stosunek do 
piękna naszego grodu”.— „Najspo- 
kojniej w świecie wybrali za towa- 
rzysza placu obcy charakterem, z 
meksykańska secesyjny projekt Szu- 
kalskiego"*. — „Dobre świadectwo 
kultury artystycznej !” 

Tu musimy zatrzymać się przez 
chwilę. Pocisk wymierzony ad per- 
sonas wtrzech członków jury (dla- 
czego, to się okaże), trafił — wę. 
wszystkich. A sędziów było dwu- 
nastu. 

Przypatrzmy się kolejno tym 
pelnomocnikom,  najprawidlowiej 
systemem parlamentarnym wyło- 
nionym z woli społeczeństwa wi- 
leńskiego. 

Generał Lucjan Żeligowski, prze- 
wodniczący Komitetu Głównego— 
czy tłumaczyć trzeba, z jakiego ty- 
tułu? 

Wojewoda Władysław Raczkie- 
wicz, pierwszy wice-przewodniczą- 
cy — czy jest ktoś, ktoby protesto- 
wał? 

Prezydent miasta Wilna Witold 
Bańkowski, drugi wiceprzewodni- 
czący — czy miał prawo i mandat 
zasiadania w tem gremjum? 

Prof. Dr. Henryk Kunzek, dele- 
gat Instytutu Sztuk Pięknych w Kra- 
kowie (który, jak wiadomo, wydaje , 

czasopismo „Sztuki Piękne"), pro-/ 
fesor rysunku w Akademji Sztuk) - 
Pięknych w Krakowie, rzeźbiarz, | 
znawca Krakowa, wybitny esteta, 
(Może nie fachowiec:..?) 
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Zycie gospodarcze. 
Organizacja skarbowości w Wileń- 

szczyźnie. 

W czasie kiedy przeciętny śmier- 
telnik całą winę klęsk swych i nie- 
porozumień życiowych zwala na 
karb ciężarów, jakie rzekomo na- 
kłada nań państwo, nie od rzeczy 
będzie wspomnieć o organizacji, 
pracy i zadaniach urzędu, pod któ- 
rego adresem wszystkie te narze- 
kania i złorzeczenia płyną, „znanego 
pod nazwą Izby Skarbowej. 

Podejmując to zaczynamy „od 
historji Izby Skarbowej w Wilnie. 

W pierwszym okresie powojen- 
nym, kiedy po przepędzeniu z na- 
szego kraju Niemców, powstał z 
ramienia ówczesnego” Naczelnika 
Państwa i Naczelnego Wodza Armii 
Marszałka Piłsudskiego t. zw. Za- 
rząd Cywilny Ziem Wschodnich w 
Wilnie, kierownik tegoż zarządu, 
piastujący mandat generalnego ko- 
misarza rządu polskiego na Zie- 
miach Wschodnich, p. jerzy Osmo- 
łowski, powołał do życia, jako 
podległy sobie organ, zarząd skar- 
bowy, powierzywszy organizację i 
kierownictwo tegoż p. Janowi Ma- 
leckiemu. > 

Każdy rozumie, że utworzenie 
zarządu skarbowego w kraju, który 
jątrzył się od ran zadanych mu 
przez wojnę i okupację, nie nale- 
žalo do rzeczy łatwych. Pan prezes 
Malecki rozpoczął pracę w warun- 
kach niezwykle skomplikowanych 
i wręcz nieprzyjaznych. Nie miał 
z kim pracować i z czego czerpać 
dla organizmu skarbowego, o któ- 
rego istnienie dopominało się jed- 
nak życie. х 

ciąganie w tym czasie z lud- 
ności podatku nosiło mimowolne 
cechy egzekucyj wojennych i nie- 
przesadzimy, jeśli powiemy, że tak 
zasadniczo przez wielu, wielu na- 
szych współobywateli było trakto- 
wane. 

Jakże czystych, fachowo wyszko- 
lonych i rozumnych ludzi należało 
do tej pracy użyć, aby haniebne 
pozory usunąć? 

A tu tymczasem ludzi 
brakowało. 

Po załatwieniu pierwszych for- 
malności organizacyjnych, p. Ma- 
lecki — znalazł sobie sekretarza i 
maszynistkę i stopniowo zaczął 
kompletować personel urzędniczy 

takich 

T : z materjału, jaki poprostu do rąk 
mu wpadał. Element, który w tych 
rozgardjaszowych czasach cisnął się 
do rządów — z czasem okazał się 
w znacznej większości nieodpowied- 
ni. Byli to ludzie bądź zgłodniałi i * 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
Przedłużenie wydawania za- 

siłków. 

Państwowa akcja pomocy do- 
raźnej wydawania zasiłków dla bez- - 
robotnych pracowników fizycznych 
w Wilnie została przedłużona przez 
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 
łecznej na miesiąc grudzień. 

Wprowadzona też została poraz 
pierwszy podobna akcja w powie- 
cie Wileńsko- Trockim gm. Rzeszań- 
Skiej, gdzie korzystać z niej będzie 
koło 150 bezrobotnych; byłych ro- 
botników Nowo-Werkowskiej fabry- 
ki tektury, którzy już wyczerpali 
ustawowe zasiłki. 

Przy tej sposobności należy 
nadmienić, iż szereg bezrobotnych 

  

, Juljusz Kłos, dziekan i de- 
w iS Sztuk Pięknych „Uni- 

wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
architekt i znany teoretyk archite- 
ktury, autor „Przewodnika po Wil- 
nie“. (Može niekompetentny? Tak- 
by się zdawało, O ani 

Sr o temat ir bę» 
pa SO Czajkowski, archi- 

w Warszawie. Coś niecoś mówiło 
p tekt, delegat Szkoły Sztuk Pięknych 

    

   
   

    
   

   
   

       

„Mie o nim w świecie z racji Pawi- 

lonu Polskiego na Wystawie Sztuk 
Dekoracyjnych w Paryżu, którego 
był twórcą. (P. Woźnicki nic o nim 

nie ц . 
!?г]:?.е ]ёиі Galęzowski, delegat 

Akademji Sztuk Pięknych w Kra- 

kowie, której jest profesorem, wy- 
bitny architekt i specjalista w pol- 
Skiem badownictwie. (No i cóż...?) 

Artur Górski. Komu ten dźwięk 
nie wystarcza, dla tego dodajmy: 
napisał parę książek, jak „Ku cze- 

mu Polska szła*, „Klechdy*, „O 
Zmartwychwstanie” a o jego „Mon- 
Salwacie* mówią, że jest najszer- 

Szą, natchnioną syntezą czynu i 
duchą Mickiewicza. W polskim „rzą- 
dzie dusz“ jeden z najpierwszych. 

| Mówiąc „fachowo*: historyk kultu- 
ry. B daktor „Życia" w Kra- 

io Obecnie wespół z prof. Pi- 

_goniem, budowniczy uchwalonego 
rzez Sejm „rządowego“ wydania 

"wię OWegO e 7 Mickie- 
wiczą, (Czy dosyć...?). AA 

‚ Prof Dr. Tadeusz Obmiński, 
х 

  

dlatego chwytający się pierwszej z 
brzegu pracy, bądź indywidua—jak 
przyszłość wykazała — węszące za 
łatwymi zaszczytami i zarobkiem. 
(Dość wspomnieć ex-naczeln. wy- 
działu Zawiszę, Czystiakowa). Ten 
sklecony ad hoc zarząd skarbowy 
przetrwał do inwazji bolszewickiej, 
w czasie której ewakuowano go 
do Grudziądza na Pomorze, gdzie 
ostatecznie został zlikwidowany. 

Po odparciu czerwonego na- 
jeźdcy i t. zw. okresie Jikwidacyj- 
nym, generał Lucjan Żeligowski, 
który wkroczył na czele dywizji 
litewsko-białoruskiej do Wilna, po- 
wołał tegoż samego p. Jana Ma- 
leckiego do zorganizowania depar- 
tamentu skarbowego „Litwy Środ- 
kowej”. 

Departament ten posiadał atry- 
bucje Ministerstwa Skarbu, oraz 
musiał opracowywać ustawy zarów- 
no w dziedzinie prawa skarbowego 
jakoteż podatkowego. 

Stan ten trwał do chwili, kiedy 
„Litwa Środkowa* incorporowana 
była do Państwa Polskiego. 

Znowu przez szereg tygodni 
trwał chaos, uniemożliwiający nor- 
malną pracę, póki p. Malecki, ob- 
darzony nowym mandatem przez 
rząd centralny, nie przekształcił 
Departamentu Skarbowego w Izbę 
Skarbową z atrybucjami organu 
wykonawczego, podległego Mini- 
sterstwu Skarbu w Warszawie. 

Niebawem w nawale pracy i 
przy nieustającym rozgardjaszu two- 
rzenia powstały — obecnie normal- 
nie już działające wydziały: 

I Wydział ogólny, a więc za- 
łatwiający kwestje personalne i go- 
Spodarcze, oraz łączy w sobie se- 
kretarjat prezydjalny. 

Il—-podatków bezpośrednich. 
IIl=kasowy. 
IV—podatków pośrednich, czyli 

akcyz i monopoli państwowych. 
i V—opłat stemplowych, spraw 

dewizowych, bankowych i giełdy. 
Przy lzbie Skarbowej istnieje 

kasa zasilająca czyli główna, która 
zasila wszystkie kasy powiatowe. 

Izbie Skarbowej podlegają urzę- 
dy skarbowe w Wilnie i we wszyst- 
kich powiatach, oraz urzędy akcy- 
zowe w Wilnie na powiaty wileń- 
sko-trocki, święciański i oszmiań- 
ski i w Wilejce na powiaty wilej- 
ski, mołodeczański, brasławski, po- 
stawski i dziśnieński. 

B. W. S. 

dopuścił się nadużyć w formie nie- 
prawnego pobierania zasiłków, o- 
trzymując je wówczas, gdy mieli 
pracę, bądź też na nieistniejące ro- 
dziny, korzystając do tego z roz- 
maitych fałszywych zaświadczeń. 

Wykryte nadużycia skierowane zo- 
stały na drogę sądową. (s) 

Bezrobocie w liczbach. 
Państwowy Urząd Pośrednictwa 

Pracy w Wilnie wysłał do Mini- 
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej 
tygodniowy raport z rynku pracy, 
który obrazuje stan bezrobocia za 
czas od 6 do dn. 11 grudnia 1926 
roku. 

Z raportu wynika iż ogólna 
liczba bezrobotnych na terenie P. 
U. P. P. w Wilnie wynosi: 

delegat Wydziału Architektury Po- 
litechniki Lwowskiej, architekt i teo- 
retyk budownictwa polskiego. (P. 

Woźnicki milczy...). 
Prof. Dr. Oskar Sosnowski, de- 

legat Wydziału Architektury Poli- 
techniki Warszawskiej, architekt, 
kierownik Zakładu Architektury Pol- 
skiej przy Politechnice Warszaw- 

skiej, zasłużony na polu inwenta- 
ryzacji zabytków archeologicznych 
w Polsce. (P. Woźnicki nic a nic 
nie mówi...). 

Prof. Jerzy Remer, historyk 
sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w ilnie, kierownik Oddziału Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, 
Konserwetor na województwa: Wi- leńskie i Nowogródzkie, autor prac 
W czasopismach artystycznych i kra- 
Joznawczych. Jego to najmniej lubi p. Wožnicki, bo nawet wypomina mu nieistniejące »lapsusy* głowi- cowe w kościele św. Kazimierza 
(sprawa, jak wiadomo, zakończona kompromitacją fachową i grama- tyczną napastnika, którego kwali- fikacyj rzeźbiarskich p. Woźnicki chyba wziąć w obronę nie zech- ce...P). - 

I_nakoniec: 
Ferdynand Ruszczyc. Także naz- wisko, które nie jest bez dźwięku— 

w Wilnie, w Polsce i jeszcze tro- szeczkę dalej. (Jedyny epitet, jaki znalazł wobec swego byłego pro- 
tektora p. Woźnicki: — „secesjoni- 
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Robotników hutn. 10 
» metalow. . 250 

budowlan. . 502 
innych wykwalifik. . . 1170 
niewykwalifikowan. . „1101 
robotn. rolnych . 214 
pracowników umysłowych 1308 
€o razem wynosi: . . 4555 

bezrobotnych. 
Liczba bezrobotnych, uprawnio- 

nych do pobierania zasiłków ogó: 
łem obejmuje 1242 osoby, z czego 
Ustawowych z Fund. Bezrobocia 
321; doraźnych państwowych 021. 

Nadmienić należy, iż Państw. 
Urz. Pośred. Pr. skierował w ciągu 
tygodnia miejscowych kandydatów 
na własne miejsca wolne 46. 

Zapośredniczył zaś w ciągu ty- 
godnia miejscowych kandydatów 
na własne miejsca wolne 24. 

Liczba wolnych miejsc w ewi- 
dencji P. U. P. P. w końcu tygod- 
nia wynosiła 47. 

Z raportu wynika iż remanent 
bezrobotnych w ewidencji P. U. P. 
P. w końcu tygodnia wynosił 4405 
osób, w tej liczbie mężczyzn 2942 
i kobiet 1463. 

Stwierdzić należy smutny fakt, 
iż bezrobocie w porównaniu z u- 
biegłym tygodniem wzrosło o 81 
osób i wciąż wzrasta dalej. (s) 

aim aki i ias CE 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
13 grudnia -r. b. 

żąd. płac. tranz, 

Dolary St. Zjed. 9,001/4 8,991/2 — 
Czeki i wpłaty 

Londyn 43,75 43,71 — 
New-Jork 9,01!/2 9,00/2 — 
Ruble ztote 478 47 — 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł. 34,0 33,5 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. 78,00 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
r. 13-XII b. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,98 9,00 8,96 
II. Dewizy 

Londyn 43,69 43,80 43,58 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 36,22 3631 36,13 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,30 174,73 173,87 
Rzym 41,60 41,70 41,50 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 80,50—81.25 
Związek spółek zarobk. 5,50 

Lilpop 15,40—15,65 
Modrzejów 4,10—3,90—3,95 
Ostrowiec 7,65—1,90—7,70 
Rudzki S 1,16—1,15 
Starachowice 2,24--2,25—2,24 
Borkowski 1,25—1,31 
Żyrardów 10.50— 10,40 
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5 Kino 

„Kurjer 
W roli głównej: 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
6
0
6
0
6
0
0
6
6
6
9
3
 

Według powieści Jules Verne'a P. t. Michel Strogoff. 
wirtuoz ekranu, 

aktor, który potrafi wycisnąć łzy 
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. 
8 3005 Dla młodzieży dozwolone. 

  

  

PATŁFONY i GRAMOFONY 
na raty na 6 miesięcy 

WIELKI WYBÓR płyt patefonowych 
Ki gramofonowych. Skrzypce, gitary, | 
R batatajki i mandoliny. Lustra orazĄ 

świąteczne zabawki dla dzieci. 

JWSZYSTKO NA RATY! 
| poleca „JĄINERSML”, Wielka 21.           

  

Z ekranu. 
2-ga serja „„Kurjera Carskiego* w 

Polonii. : 
W. dalszym ciągu z zainteresowaniem 

śledziliśmy podróż kurjera carskiego, 
kpt. Strogowa, jego ucieczkę z Omska, 
ojmanie przez Tatarów, oślepienie, tu- 
aczka jego z Nadją jako przewodnikiem, 
walka zwycięska w pałacu lIrkuckim z 
Ogarewem; a w epilogu widzimy jako księ- 
cia, pułkownika i naturalnie... męża Nadji. 

Serja druga, pod względem gry ak- 
torskiej i wystawy dekoracyjnej, sztucz- 
cznej czy naturalnej nie ustępuje części 
pierwszej. Gdy tam dominowały sceny 
indywiyualne, to tu gromadne sceny są 
najpiękniejsze. Szczególnie z wielkiem 
życiem i pewnym naturalizmem odtwo- 
rzony został obóz tatarski. Chcąc pod- 
nieść trwałość i piękność filmu, wytwór- 
nia „Films de France” zastosowała w 
niektórych scenach kolorowe zdjęcia. 
Nieszczególnie to się udało, gdyż takie 
sceny w tym filmie rażą zbytnią niena- 
turalną jaskrawością i jednobarwnością. 

Filmem tym podratowala Francja 
mocno nadwątloną ostatnio reputację w 
świecie kinowym. 

Publiczności na premjerze bardzo 
dużo. Dzięki krótkiemu streszczeniu, da- 
nemu przed wyświetlaniem, nawet ci 
którzy nie widzieli serji pierwszej, po- 
winni zobaczyć przynajmniej ciąg dalszy 
tego filmu, ze wzglądu na jego wysoką 

wartość. Ё 
Sprostowanie. W ostatnej recenzji 

kinowej mylnie wydrukowano „nie na- 
leżą” zamiast „należą* w drugim wier- 
szu z góry. śl. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

Uprzejmie prosimy o łaskawe umie- 
szczenie w Pańskiem poczytnem piśmie 
niniejszego oświadczenia, W „Dzienniku 
Wileńskim" w Nr. 275, z dn. 30 listopa- 
da b. r. ukazała się wiadomość, iż człon- 
kowie Komisji Międzykursowej Medyków 
Żydów U. S. B. zbierają podpisy u cho- 
rych żydów w klinikach uniwersyteckich, 
celem uniemożliwienia kolegom Chrześć- 
janom badania ich. 

„ Komisja Międzykursowa Medyków 
Żydów U. S. B. stwierdza bezpodstaw- 
ność tej wiadomości tendencyjnie poda- 
nej przez „Dziennik Wileński” jednocze- 
śnie podkreśla, iż „Dzienik Wileński" 
naszego sprostowania w tej sprawie do- 
tychczas nie umieścił. Е 

Z poważaniem Komisja Międzykur- 
sowa Medyków Żydów U. $, B. 

(Podpis nieczytelny.) 
Wilno dn. 12. XII.-26 r. 
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Dziš! 
2-ga i ostatnia serja obrazu ©

 

   

  

Carski“* 
fenomenalny .tragik, jedyny 
wzruszenia, porwać, olśnić, 

0
0
0
0
0
6
0
6
6
6
6
0
6
6
6
 

  

  

     
    

sta“. A pozatem mėwi o nim: 
„Liczne enuncjacje o kochanem 
Wilnie, o jego przeszłości, przy- 
szłości i t. p., okazały się fikcją”. Dziękujemy za informacje...). 

Wnioski z powyższej defilady 
sędziów konkursowych są takie: 

Ponieważ: 
1) taki a nie inny skład jury 

powstał zupełnie prawidłowo, 
2) sądowi zarzucićby można ra- 

czej nadmiar fachowości, niż jej 
brak, 

3) reprezentacja znawstwa Wil- 
na i jego tradycji, znawstwa Mic- 
kiewicza, zrozumienia i ukochania 
ziemi, na której pomnik ma sta- 
nąć — była conajmniej dostatecz- 
nie uwzględniona, 

4) na temat składu sądu nie 
było ani jednego głosu protestu, 
a społeczeństwo przed wyrokiem 
nie wypowiedziało się, jakiby chcia- 
ło mieć pomnik *), — 

przeto: 
1) Wszelka krytyka jest pożą- 

dana, o ile wypływa z wniknięcia 

*) Przed decyzją jury zainteresowa- 
nie pomnikiem przejawiło się w jednym 
tylko artykule ce p. St. Matu- 
siaka („Kurjer Wileński” Nr 259). W an- 
kięcie „Tygodnika Wileńskiego* w roku 
ubiegłym, zaraz po ogłoszeniu warun- ków konkursu mnikowego, zabrali 
głos jedynie Pp, . Jankowski, A. Lau- terbach i W. Hulewicz. Nie można za- tem powiedzieć, aby sąd przystępował 
do pracy z określoną orjentacją co do 
nastrojów społeczeństwa, 

OG00000000000000909000005 

W przyczyny zjawiska, że sąd zło- 
żony z tak różnorodnych pod ka- 
żdym względem jurorów przyznał 
Szukalskiemu pierwszą nagrodę za 
dzieło, przedstawiające pomnik 
Mickiewicza i to właśnie dla Wil- 
na—i to jednogłośnie. 
‚ 2) Dla tak zw. szerokiej opinii 
jest droga tylko jedna, która się w 
filozoficznej terminologji niemiec- 

kiej nazywa „Autoritatsglauben*— 
zaufanie, że „oni się na tem zna- 
ją", bo tam byli tacy panowie od 
budowania, od malowania i od 
Sztuki, i nasz wojewoda był i nasz 
prezydent i generał, co Wilno wy- 
zwolił... (Chyba nie p. Wożźnickie- 
mu należy tłumaczyć, jak wypadł- 
by pomnikowi plebiscyt, jak wy- 
£lądałby ten pomnik, któryby opi- 
nja natychmiast przywitała z zach- 
wytem i uznała za swój... Prawda?) 

3) Wszelkie poza rzeczową kry- 
tykę wykraczające próby obniża- 
nia autorytetu poszczególnych sę- 
dziów godzą w powagę całego są- 
du i przeto są—demagogją i sta- 
ropolskiem warcholstwem. 

Dlaczego p. Woźnicki wybrał 
sobie trzy ofiary zamiast dwuna- 
stu, to nie jest znów tak niedo- 
stępną zagadką. Nie obca naszej 
rasie prywata, nie obce chętki 
skorzystania z okazji na rzecz wła- 
snej pieczeni. Czytywało się prze- 
ciež „Poludnie“, tak cenne skąd- 
inąd pismo. Wie się coś niecoś o 
tych, którzy pewnym wiadomym 

  

go, do ratusza i do Górskiego! 

Z sądów. 
0 „Katzenjammer“. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym 
rozpatrywana była sprawa redak- 
tora odpowiedzialnego żydowskiej 
gazety „Tog* p. Rejzina, oskarżo- 
nego za umieszczenie na łamach 
tego pisma artykułów obrażających 
b. premjera Grabskiego. 

Artykuł dotyczył ugody polsko- 
żydowskiej, którą autor nazwał 
„Katzenjammer“ (kocia muzyka). 
Pozatem w tym samym numerze 
tego pisma podany był telefono- 
gram z Warszawy, w którym po- 
czynania p. Grabskiego nazwana 
postały szeregiem idjoiyzmów. 

Oskarżony domagał powołania 
całego szeregu posłów i p. Grab- 
skiego na świadków. Sąd prośbę 
Rejzina odrzucił i przystąpił do 
rozpatrywania sprawy, bez bada- 
nia świadków. Podczas przewodu 
sądowego wyjaśniło się, iż słowo 
„Katzenjammer“ w niczem nie by- 
ło obrażające. Natomiast, co uży- 
tych słów w telefonogramie z 
Warszawy „szereg idjotyzmów* 
sąd dopatrzył się tu cech przestęp- 
stwa i skazał Rejzina na 300 zło- 
tych grzywny. (Zdan.). 

O stawianie oporu straży wię- 
ziennej. 

Onegdaj w Sądzie Okręgowym 
zasiadł na ławie oskarżonych wię- 
zień Szydłowski Mieczysław oskar- 
żony o stawianie oporu służbie 
więziennej. 

Obrona postawiła wniosek po- 
wołania całego szeregu świadków z 
pośród więźniów, którzy mają 
stwierdzić, iż oskarżony był w ta- 
kiem położeniu, iż zmuszony był 
stawić opór. Sąd postanowił u-' 
chylić wniosek obrony i wydał Wy- 
rok, skazujący go na 8 miesięcy 
więzienia. 

Śmiała kradzież. 

D. 5 czerwca r.b., w biały dzień, 
nieujawnieni narazie sprawcy doko- 
nali śmiałej kradzieży 451 klg. żyta, 
wartości około 150 złotych z na- 
leżącego do Intendentury wojsko- 
wej elewatora zbożowego przy ul. 
Wielkiej Stefańskiej, za pomocą 
wyłamania kraty, otaczającej wspo- 
mniany elewator. 

Wszczęte natychmiast docho- 
dzenie doprowadziło wkrótce do 
wykrycia sprawców, którymi oka» 
zali się Bolesław Biereznowski 
(pseudonim „Czarny Bolek") i Sta- 

ij Krasowski (pseudonim „Kieł- 
buk“). 

Sąd Pokoju m. Wilna, po prze- 
słuchaniu szeregu świadków, na 
posiedzeniu publicznem w dniu 13 
grudnia r. b. wydał wyrok, mocą 
którego, na zasadzie art. 51 i 581 
Kod. Karn. oskarżeni skazani zo- 
stali na 3 miesiące więzienia każdy. 

Wymuszone weksle. 

Dnia 7.IV 1926 r. do Kasryela 
Szejniuka, współwłaściciela firmy 
„Eksport Leśny* w Wilnie, przy- 
szedł znany mu Mejer Minikies i 
mówiąc o ciężkiej sytuacji pienięż- 
nej i braku gotówki w handlu, za- 
proponował mu udzielenie pożyczki 
w sumie 100 dolarów na weksle, 
oświadczając, iż pieniądze da nieja- 
ki Mojżesz Wileński, osoba Szejniu- 
kowi zupełnie nieznana. Po wypeł- 
nieniu przyniesionych przez Mini- 
kiesa blankiet6w wekslowych na 
ogólną sumę 100 dolarów, udano 

_ się do Wileńskiego, który w „pew- 
nem" miejscu miał oczekiwać z 
pieniędzmi. Po przejściu kilkudzie- 

w Wilnie osobistościom węzełek 
na swym wągsie zawiązali... 

Jest to (jeśli ktoś lubi) bardzo 
miłe, ale gdzie Rzym, gdzie Krym? 
Gdzie północ, gdzie południe? Co 
to ma do pomnika, do Szukalskie- 

Mało ma. Nic nie ma. Prze- 
cież p. Woźnicki, jak sam pisze, 
wystawy nie widział. Sądzi tak 
„na oko"*—z fotografji. Ma przed 
sobą „zdjęcia z prac nagrodzo- 
nych" i—risum toneatis— „ogólną 
fotografję wystawy*. I na tej pod- 
stawie wyrokuje, że „szereg pro- 
jektów posiada wymaganą (1) »Syl= 
wetę“ i że „pieniądze zmarnowa- 
no“ i że w.* pierwszej nagrodzie 
„nie widać możliwości rozwinięcia 
wartości „plastycznych przy po- 
większeniu*. 

Gdyby p. Woźnicki widział buł- 
hakowskie powiększenia fragmen- 
tów modelu, szczególnie świetnej 
głowy Mickiewicza w naturalnej 
niemal wielkości (o tej głowie nie 
wspomina wogóle!), musiałby przy- 
znać, że właśnie widać te możli- 
wości przy powiększeniu. P. Woź- 
nicki zapomina i o tem, że w rzeź- 
bie, właśnie w rzeźbie, najlepsza 
fotografja niezdolna jest dać peł- 
nego wrażenia, nie może uplastycz- 
nić żywej gry Światła na rzeźbiar- 
skim modelunku, ani ruchliwości 
niezliczonej liczby sylwet, jakie da- 
je oglądanie dzieła przez widza 
obchodzącego je dokoła. 

sięciu kroków, spotkano „przypad- 
kiem* na ułicy nieznanego Szej- 
niukowi osobnika, którego Mini- 
kies przedstawił jako Mojżesza Wi- 
leńskiego. Zapytany, czy ma pie- 
niądze i czy może je pożyczyć pod 
weksle, Wileński _ odpowiedział 
twierdząco, nadmieniając jednakże, 
iż na ulicy interesów nie robi i, że 
cełem przeprowadzenia tranzakcji 
proponuje zejść do znajdującego 
się w pobliżu mieszkania Minikie- 
Sa, co też i uczyniono. Po wyję- 
ciu przez Wileńskiego z kieszeni 
banknotów dolarowych i położeniu 
ich na stole, Szejniuk wyjął z kie- 
Szeni wszystkie trzy wypełnione 
uprzednio weksle z zamiarem wrę- 
czenia ich Wileńskiemu wzamian 
za dolary, które miał otrzymać. W 
tejże chwili Minikies rzucił się na 
owe weksle i wyrwawszy mu zrąk 
jeden z nich na sumę 60 dolarów, 
usiłował wyrwać i pozostałe dwa. 
Zdziwiony i oburzony tem Szej- 
niuk usiłował z kolei odebrać wyr- 
wany mu weksel, lecz w tejże chwi- 
li został przez obecnego w miesz- 
kaniu brata Minikiesa uderzony 
silnie w piersi, wskutek czego za- 
czął krzyczeć, Wówczas Minikies, 
zamknąwszy drzwi na klucz, zwró- 
cił się do niego z żądaniem uzna- 
nia weksla za prawomocny i przy 
pomocy groźby starał się go zmu- 
sić do niemełdowania o całem zaj- 
ściu policji. 

Pociągnięci za powyższy czyn 
do odpowiedzialności karnej z II 
części art. 507 Kod. Karn: oskar- 
żeni do winy się nie przyznali, 
twierdząc, iż weksel na 60 dola- 
rów został im przez Szejniuka do- 
browolnie wydany wzamian za u- 
morzenie wszczętej przeciwko nie- 
mu przez Mejera Minikiesa sprawy 
o 250 złotych. 

Po  kilkakrotnem odroczeniu 
Sprawy, Sąd Pokoju m. Wilna, na 
posiedzeniu publicznem w dniu 13 
grudnia r. b. wydał wyrok, mocą 
którego Mejer Minikies skazany 
został na jeden miesiąc aresztu, 
Mojżesz Wileński zaś został unie- 
winniony. Dowód rzeczowy—wek- 
sle Sąd postawił zwrócić poszko- 
dowanemu, Szejniukowi. 

W sprawie tej występowali ad- 
wokaci: Matyasz, Jasiński i Czer- 
nichow. 

  

Wśród pism. 
„Ostatni podwójny zeszyt OE 

Politycznego" z dn: 20 paźdz. 1926 е 
który ukazał się przed kilku dniami, 0- mawia cały szereg aktualnych zagadnień. Sprawie wejścia Polski i Niemiec do. Li- 
£i Narodów poświęcone są dwa artykuły: 
wstępny redakcyjny, oraz specjalnie 0- 
mawiający wejście Niemiec pióra b. Kon- 
sula Generalnego w Berlinie p. Karola 
Rose. Bardzo ciekawy artykuł o całok- ształcie polityki zagranicznej Finlandji 
zamieszcza Minister Spraw Zagranicznych 
Finlandji, p. Setala, którego rola w dzie- 
le zbliżenia państw Baltyckich tak wy- ražnie się w ostatnich czasach zaryso- 
wała. Sprawom rosyjskim poświęcone s 
dwa artykuły: p. Litwińskiego o sytuacj 
wewnętrznej i p. Kamuzo o polityce na- rodowościowej. Pozatem doniosłe zaga- dnienie Marokka omawia w obszernym 
i głęboko ujętym artykule wybitny znaw- 
ca spraw afrykańskich, deputowany Hum- 
bert Ricolfi. Do zeszytu dołączone są: traktat włosko-hiszpański oraz statut 
Tangeru, które wraz z bogatą kroniką i 
działem bibljograficznym dopełnią całoś- 
ci osłatniego zeszytu „Przeglądu Polity - 
cznego“. 

a 

POTRZEBNE ZARAZ 

1 lh 2 połoje umeblowane 
w śródmieściu, z niekrępującem 
wejściem. Wiadomość w redakcji 
„Kurjera Wileńsk.* 2—3 popoł. 

    

Nowa to jakaś, „fotografistycz- 
na" metoda w historji sztuki. Cze- 
kamy kiedy jej wynalazca napisza 
z równie zadartą głowicą mono- 
grafję o Tycjanie lub: Donatellu — 
wedle tego samego systemu. 

Dlatego to wnioski z pełnych 
tupetu wywodów p. Wožnickiego 
tak są beznadziejnie pesymistyczne. 

Jedyne pozytywne, pochwalne 
słowa w całym artykule Odnoszą 
się do ratusza: „wielki rytm szla- 
chetnych kolumn Gucewicza“ — į 
drugi raz: „wielki, wspaniały rytm, 
zaklęty w ratuszowych kolumnach*. 
Zapewne nie śniło się Gucewiczo- 
wi, że klasycystyczna skromność 
ratusza doczeka się aż tak szum- 
nych superlatywów, wynoszących 
ją ponad szlachetność wileńskich 
kościołów i naprawdę wielki, na- 
prawdę wspaniały rytm baroku 
tego miasta. | . 

Oto jedyny jaśniejszy moment 
w rozprawie p. Woźnickiego. Po- 
zatem: nihilizm. Sędziowie bez 
kultury, chcieli być „nowocześni*, 
„mają z czego być dumni*. 

TO, co nagrodzono, psa warte. 
Pieniądze zmarnowano. Ani słowa 
życzliwego. Ani jednego pomysłu, 
co dalej robić. J 

Nic, tylko w łeb sobie palnąć. 
Czarna noc w samo Południe. 

—
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4 

Dziś: Syirydjona M. 

"14 Jutro: Walerjana M. 

grudnia | Wschód słońca-—g. 7 m. 37 

Zachód » g. 2 m. 49 

OSOBISTE. 

W środę 15 b. m. o godzinie 

9-ej rano w kościele św. Jana od- 
będzie sie dziękczynne nabożeństwo 

zamówione przez p. p. Olgierdos- 

two Swidow za cudowny wynik 
choroby ich syna Witolda. 

URZĘDOWA 

— Program zjazdu starostów 

w Wilnie. W dniu 14, 15 i 16 b. 
m. rozpoczną się w Wilnie obrady 

zjazdu starostów województwa wi- 

leńskiego. : 
Na.porządku dziennym znajdą 

się następujące sprawy: w dniu 

14 b. m. 1) sprawy bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony granic, 2) 

sprawy przysposobienia wojskowe- 

go, 3) sprawy łączności i telefo- 
nów, 4) sprawy wyznaniowe; w 
dniu 15 b. m. 1) sprawy samorzą- 

dowe, 2) finansowe, 3) szkolne, 4) 

zdrowotne, 5) weterynaryjne, 6) о- 

pieki społecznej, 7) komunikacyj- 

ne, 8) rolne, 9) pożarnicze i 10) 

organizacji samorządów; w dniu 

16 b. m.1) sprawy ogólne, 2) spra- 

wy organizacyjno-administracyjne i 
wolne wnioski. (z) 

MIEJSKA. 

— Budowa pomnika Mickie- 
wicza. Zarząd Komitetu Głównego 
pomnika A. Mickiewicza po od- 
bytem w d. 10 b. m. pod prze- 
wodnictwem pana Wojewody Racz- 
kiewicza posiedzeniu przyjął do 
wiadomości cały szereg informacyj, 
udzielonych mu przez skarbnika 
dyr. j. Korolca. Okazuje się z 
nich, że akcja zbierania składek 
rozwija się w żywem tempie. Li- 
stami składek zaopatrzone już jest 
niemal całe województwo wileń- 
skie tak, że po nowym roku roz-- 
pocznie się masowe rozsyłanie list 
po Polsce całej. Zarząd Komitetu 
jest przekonany, że pod względem 
ofiarności na pomnik Mickiewicza 
będzie województwo wileńskie przo- 
dowało wszystkim dzielnicom Rze- 
czypospolitej. 

Zarząd gorąco wzywa do zwie- 
dzania wystawy prac konkursowych 
(b. ujeżdżalnia na placu Orzeszko- 
wej). Do chwili obecnej wydano 
zaledwie 4272 bilety wejścia. Za- 
rząd Komitetu, pragnąc udostępnić 
wystawę najszerszym sferom obni- 
żył od dnia dzisiejszego opłatę za 
wejście na wystawę. Wynosi ona 
Obecnie 50 gr., a dla młodzieży i 
uczących się oraz dla szeregowców 
armji 25 gr. 

Po zamknięciu wystawy w Wil- 
nie Zarząd Komitetu postanowił 
wystawić nagrodzone modele tu- 
dzież możliwie największą ilość wy- 
różnionych: w Warszawie, Krako- 
wie, we Lwowie, w Poznaniu i 
Lublinie. 

— Posiedzenie komisji finan- 
sowej W dopełnieniu do wiado- 
mości, podanej w poprzednim nu- 
merze, o mającem się odbyć we 
wtorek 14 grudnia r. b. o godz. 
8 wiecz. posiedzeniu komisji Finan- 
sowej Magistratu podajemy szcze- 

  

w KRAJU: 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda“. 
Bracław— Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 
Brześć n/Bugiem—N. Gorbaty, ul. Długa 56-b. 
Druja—Jan Kochanowski. 
Duniłowicze—A. Szumski. 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan 

ka pocztowa 19. 
Głębokie—Horyński, biuro podań. 
Giebokie—A. Adler, sklep „Kultura“. 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
Grodno—N. Bass, ul. Polna 11. 

Kościeniewicze—Erazm Banaszewski. 
Księgarnie Kolejowe „Ruch“. 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 

Iwieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep galanteryjny. | 

Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński. 

Mejszagoła— Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. e ы н 
Motodeczno-—-Spėtdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk*. 
Niemenczyn—Sieczko Józef. 
Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność. 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. 
Olkieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul. 

skiego 20. 
Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Podbrodzie—Bujko Jan, ul. Piłsudskiego I. 
Postawy— Fryderyk Krasicki. 
Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia”. 
Radoszkowicze—Maks Rubin, ul. Mińska 19. 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
Szarkowszczyzna - Łatyszonek Walerjan. 
Święciany — . Tarasiejski, drukarnia. 
Turmonty—Jan Kowalczyk, sklep wódek. 
Wilejka 
Wołożyn-—Stefan Barański. 
Widze— Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

ZAGRANICĄ: 
Dynaburg—Benedykt Juchniewicz, sklep materja- 

łów piśmiennych. 

gółowy porządek wspomnianego 
posiedzenia: 2 

1. Rozpatrzenie propozycyj u- 
dzielenia miastu długoterminowych 
pożyczek inwestycyjnych. 

2. Rozpatrzenie warunków przy- 
jęcia gmachu teatru przy ul. W. 

Pohulanka przez gminę m. Wilno. 
3, Podanie pracownjków miej- 

skich w sprawie poborów, 
4) Sprawy bieżące. (S) 

— Komitet rozbudowy m. 
Wilna działa. Komitet Rozbudo- 
wy m. Wilna od chwili swego 
powstania do dnia dzisiejszego 
przyznał petentom 74 pożyczki na 
ogólną sumę 3.351.795 zł. 

Pozatem zostało przesłano do 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie do rozpatrzenia 64 
sprawy na sumę zł. 2,738,595. 

Nadmienić jednak należy, iż 10 
spraw nie mogło być dotąd prze- 
słane do Banku Gosp. Kr., a to z 
powodu tego, iż złożone przez pe- 
tentów projekty robót budowlanych 
nie odpowiadały warunkom i wy- 
maganiom na podstawie których 
Sekcja Techniczna Magistratu m. 
Wilna jest uprawnioną do wyda- 
wania pozwoleń na budowy. (S) 

— Ciekawy sposób pokrycia 
deficytu. W dniu wczorajsym zwią- 
zek Techników Polskich w Wilnie 
zwrócił się do Magistratu m. Wil- 
na z prośbą o udzielenie mu sub- 
sydjum w sumie około 22.000 
zł. na pokrycie deficytu zwyczaj- 
nego i nadzwyczajnego budżetu 
na rok 1926. 

Magistrat z powodu braku pie- 
niędzy, jak też żądanie bez dosta- 
tecznych podstaw prawnych ma 
się odnieść do tej prośby nega- 
tywnie. (z) 

— Nowe umundurowanie wil. 
straży ogniowej. Magistrat m. Wil- 
na wyasygnował sumę 5.000 zło- 
tych na umundurowanie straży о- 
gniowej. (z) 

— Warsztaty szewskie przy 
straży ogniowej. Sposobem go- 
spodarczym zostały uruchomione 
przy Wileńskiej straży ogniowej 
szewskie warsztaty dla własnych 
potrzeb, zatrudniając 8 pracowni- 
ków. (z) 

— Kalendarzyk przemeldo- 
wania na dzień dzisiejszy: W I 
Komisarjacie. Właściciele domów 
lub rządcy, ul. Wielka Nr. 26, 34, 
36, 33, 19, 43, 68. 

W II Komisarjacie: Kominy Nr. 
25, 28, oraz posesyj Pergamina, 
Kopelmana, Dzismana, Borodnio- 
nowa, Mazela, Bobrowa, Drogomej- 
ki, Adamowicza, Żukowskiej, Pa- 
szkiewicza, Sławicza, Sruzyszki i 
Jodlonta. Konduktorska Nr. 11 31-i, 
Burbiszki 7. Kocia 10, 14 i 17. 

W III Komisarjacie: ul. Pod- 
górna Nr. 14, 16, 18. Mickiewicza 
55. Tartaki 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30. 

W IV Komisarjacie: ul. Przy- 
jaźń Nr. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 
23, 25, 27. Werkowska 2, 6, 8, 10. 

W V Komisarjacie: ul. Rydza 
Śmigłego Nr. 1, 3, 3-a. Wiwulskie- 
go 21, 23, 25, 27, 31. Archaniel- 
ska 4, 6, 8, 7-а. Smolna 2, 6, 
8, 10. 

W VI Komisarjacie: Antokol- 
ska 55, 61-b, 71. Połocka 29. 

  

WOJSKOWA 
— Zaliczki na uposażenia. 

M.S. W. czyni starania, by władze 

wojskowe mogły we własnym Za- 

kresie przyznawać zaliczki na upo- 

sażenie do jego trzykrotnej wysoko- 

ści, coby znacznie uprościło i przy- 

śpieszyło załatwianie odnośnych 
podań. Pozatem M. S. W. czyni 

starania, by proszący o zaliczkę 

nie musiał wyszczególniać powo- 

dów, skłaniających go do ubiegania 
się o nią, a wystarczyło pod tym 
względem oświadczenie, że zaliczka 
jest proszącemu potrzebna, celem 

poprawy położeriia materjalnego i 

oświadczenie to było potwierdzone 
przez przełożonego. 

— Pensja Virtuti Militari za 
rok 1927. Według otrzymanych in- 
formacyj Ministerstwo Spraw Woj- 

skowych zainicjowało w Minister- 
stwie Skarbu wypłaty pensji orde- 

rowej „Virtuti Militari" za rok 1927 

jednorazowo z góry. Inicjatywa M. 

S. Wojsk. winna być uwieńczona 
powodzeniem, gdyż jak wiadomo 
zgodziło się ono jedynie z koniecz- 
ności na wypłatę tej pensji ratami w 

ramach bieżącego roku, ze wzglę- 
du na przeżywany kryzys gospo- 
darczy. Niezależnie od tego wypła- 
ta ratowa pozbawia omawianą pen- 
sję prestigu, jaki winien ją cecho- 
wać—oraz znaczniejszej wartości 
finansowej. 

Niezależnie od tego dowiaduje- 
my się, że wypłata pensji za „Vir- 
tuti Militari* zaległej za rok 1921 
nastąpi w pierwszych miesiącach 
1927 r. 

— Kurs narciarski w Grodnie. 
Dowództwo O.K. Nr III w Grodnie 
urządza w pierwszych dniach sty- 
cznia 1927 r. specjalny kurs nar- 
ciarski, nizinowy. W kursie tym mo- 
gą brać udział tylko ci oficerowie 
i podoficerowie, którzy ukończyli 
kursa narciarskie wojskowe zwykłe, 
na terenach górskich. Wyekwipo- 
wanie w narty, šniegowce i inne 
przyrządy narciarskie otrzymają u- 
czestnicy kursów z komisji w D. 
O. K. Ill w Grodnie. 

— Reduta dla żołnierzy. 
Na wniosek referatu oświatowego 
komendy miasta Wilna, kierownic- 
two „Reduty“ zgodziło się dawać 
1—2 przedstawień dla żołnierzy 
tut. garnizonu na warunkach ulgo- 
wych. 

— Zakaz urządzania zabaw 
tanecznych. W związku z okresem 
adwentowym, komendant m. Wil- 
na zabronił aż do Świąt Bożego 
Narodzenia urządzania oficjalnych 
zabaw tanecznych i bałów w kasy” 
nach i świetlicach instytucyj i for- 
macyj wojskowych na terenie mias- 
ta Wilna. 

ARTYSTYCZNA. 
Do artystów — autorów 

prac konkursowych na pomnik 
Adama Mickiewicza w Wilnie. 
Zarząd Głównego Komitetu budo- 
wy pomnika Adama Mickiewicza w 
Wilnie zamierza urządzić wystawę 
okrężną projektów nagrodzonych 
przez Sąd Konkursowy oraz wy- 
różnionych w protokule tegoż Są- 
du. Zarząd Komitetu Głównego 
zwraca się do autorów projektów 
nadesłanych pod  następującemi 
godłami: Oda do młodości, Gra- 
nit, Improwizacja II, Zdrój, Koło, 
Tęcza, Zmierzch i Swit, oraz Gra- 
żyna z prośbą o nadesłanie w 
najrychlejszym terminie pod god- 
łem (bez obowiązującego ujawnie- 

    

nia nazwiska) swej zgody Oraz u- 
poważnienia Głównego Komitetu 
budowy pomnika Mickiewicza (Wil- 
no ul. Mickiewicza 24 m. 3) do 
wystawienia wymienionych prac 
konkursowych na projektowanych 
wystawach w Warszawie, w Kra- 
kowie, we Lwowie, w Poznaniu i 
w Lublinie. Komitet Główny budo- 
wy pomnika Mickiewicza w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Towarzystwo  bibljofilów 
polskich odbędzie swe zebranie 
zwyczajne we środę dn. 15 grud- 
nia o godz. 8 wiecz. w lokalu Bi- 
bljoteki Publicznej i Uniwersytec- 
kiej z następującym: porządkiem 
dziennym: 

1. M. Brensztejn: Pokaz nowo* 
czesnych exlibrisów litewskich i wy- 
dawnictw exlibrisowych; 

2. Dr. Rygiel: Pokaz polskich 
nowości exlibrisowych. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Kto ma prawo pobierać 
produkty w Magistracie. Z kre- 
dytów uzyskanych z Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej Magi- 
strat m. Wilna poczynając od dnia 
15.XI1.26 r. przystępuje do bez- 
płatnego rozdawania produktów u- 
bogiej ludności, pozbawionej pracy, 
zarejestrowanej w P. U. P. P. do 
1.X11.26 r. i zamieszkałej stale w 
Wilnie. 

Początkowo będą rozdawane 
kartofle i kasza w niżej podanych 
normach: 

1) dla samotnych 40 kg. kar- 
tofli i 9 kg. kaszy, 2) dla małych 
rodzin (2—4 osoby) 80 kg. Каг- 
tofli i 18 kg. kaszy, 3) dla dużych 
rodzin (ponad 4 osoby) 120 kg. 
kartofli i 27 kg. kaszy. * 

Do rodzin na wyłącznem utrzy- 
maniu bezrobotnych zalicza się: 
a) żonę niezarobkującą, względnie 
męża, b) dzieci, pasierbów i rodzi- 
ców nie zarobkujących i od lat 16 
do 18, kształcących się w średnich 
zakładach naukowych, d) rodziców 
i dziadków niezdolnych do zarob- 
kowania. 

llość wydawanych kartofli i ka- 
szy może uledz zmianie t. j., mo- 
że być wydana większa ilość kar- 
tofli, a mniej kaszy i odwrotnie, w 

„zależności od. możności zakupienia 
danego produktu. 

: Do otrzymywania produktów 
nie są upoważnieni: 

1) zarejestrowani w P. U. P. P. 
po 1.XII.26 r. 

2) zarejestrowani w P. U. P. P. 
przed 1.XII.26 r., lecz obecnie ma- 

jący pracę, 
3) otrzymujący zasiłki z Za- 

rządu Okręgowego Funduszu Bez- 
robocia, 

4) osoby zarejestrowane w P. 
U.P. P., których zamożność, lub 
zarobkowanie zostało stwierdzone, 

5) otrzymujący bezpłatne obia- 
dy w kuchni ludowej. 

— Termin zgłaszania się po 
produkta w Magistracie. W zwią- 
zku z rozpoczęciem w dniu 15.XII 
b. r. wydawania dla bezrobotnych 
produktów, Magistrat ustalił po- 
rządek w jakim bezrobotni mają 
składać podania w lokalu Biura 
Zasiłków (Stary Ratusz). 
(+ Podania mają składać bezro- 
botni w następującym porządku: 

15.XII.26 r. bezrobotni których 
nazwiska rozpoczynają się od A— 
B. 16.XII.26 od C—D. 17,XII.26 r. 
od E—F. 18.XII.26 r. od G. 20.XII 

     

26 r. od H—I—J. 21.XII.26 r. od 
K. 22.XII.26 r. od L—L. 23.XII.26 
r. od M. 27.XII.26 r. od N—O. 
28.XII.26 r. od P—R. 29.XII.26 r. 
od S. 30.XII.26 r. od T—U. 31.XII 
26 r. od. W—Z i Ż. : 

Po złożeniu podania przez pe- 
tenta kwity na odbiór produktów 
będą wydawane w 3 dni od zło- 
żenia podania w Wydziale Opieki 
Społecznej Magistratu. 

ZABAWY. 

— U Techników. We środę dn. 
15 b. m. od godz. 9 wiecz. zaba- 
wa towarzyska urozmaicona szere- 
giem niespodzianek. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 
10-lecie Związku Rzemieślni- 

ków Żydowskich w Wilnie. W 
dniu dzisiejszym Związek Rzemieśl- 
ników Żydowskich w Wilnie ob- 
chodzi uroczyście dziesięciolecie 
swego istnienia. 

Uroczystość rozpocznie się o 
godzinie 10-tej rano rozwinięciem 
sztandaru związku, przyczem będą 
obecni przedstawiciele władz rzą- 
dowych i samorządowych. 

O godzinie 11-ej odbędzie się 
pochód z Wileńskiej 8 przez Nie- 
miecką, Wielką, Zamkową, Mickie- 
wicza do lokalu Związku ptzy ul. 
Wileńskiej Nr. 8. 

O godzinie 6-tej po południu 
odbędzie się uroczysta akademja 
zakończona bankietem. (z) 

Z POGRANICZA. 

— Nielegalne przejście grani- 
cy. W rejonie Ignalina posterunki 
K. O.P. przytrzymały:  Jarmola 
Krzysztofa z żoną Anielą i dwoj- 
giem dzieci, którzy nielegalnie prze- 
kroczyli granicę z Litwy do Polski. 

W rejonie N. Trok przytrzy- 
mano: Wojciechowską Janinę, Czer- 
niawską Anastazję i Muranowskie- 
go Józefa, za nielegalne przejście 
granicy z Litwy do Polski. 

— Obława. W okolicy Jazna 
policja wspólnie z oddziałem K. 
O. P. przeprowadziła obławę w 
wyniku której, odebrano 2 dubel- 
tówki osobom nie posiadającym 
zezwolenia. 

ROZNE. 
— Sprostowanie. W sobotnim 

numerze „Kurjera Wileńskiego" w 
wydawnictwie Alma Mater sprosto- 
wać należy, że tekę dla p. Cz. Jan- 
kowskiego wykonał p. Kaliszczak, 
według własnego projektu, zaś O- 
prawy dokonał p. Strzedziński (Zam- 
kowa ul.) nie zaś zakłady graficzne 
uniwersyteckie. 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

grupa śpiewna Reduty przedstawi wzru- 
szającą tragedję japońską Pucciniego 
„Mademe Butterfly”. Jutro „Madame But- 
terfly”. W czwartek po raz pierwszy „RO- 
mantyczni“ Rostanda. 

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

— Ostatnie występy Ludwika Sol- 
skiego w Teatrze Polskim. „Wielki Fry- 
deryk"—A. Nowaczyńskiego grany będzie 
dzie dziś i jutro w Teatrze Polskim. 
Pozostałe bilety kasa Teatru sprzedaje 
od godz. ll-ej rano przez cały dzień. 

„Wielki Fryderyk* jest ostatnią sztu- 
ką w Teatrze Polskim z udziałem mi- 
strza Solskiego, 

— „Nasza Żoneczka*. Zespół Teatru 

Polskiego przystąpił do pracy nad wy- 
stawieniem najnowszej krotochwili Hop- 
wood'a „Nasza Żóneczka*. 

Ceny będą obowiązywać te same co 
przed występami, a mianowicie od 20 gr. 
do 2 zł. 50 gr. 

— Odczyt F. A. Ossendowskiego w 
Teatrze Polskim. W niedzielę nadcho- 
dzącą 19 b. m. o godz. 12 m. 30 popoł. 
odbędzie się w Teatrze Polskim odczyt 

Ossendowskiego, p. t. „Afryka Pro- 

roków i Afryka Fetyszów*. - A 
Treść odczytu: Północ Afryki, | rr 

panują cienie dawnych władców. — Afry- 
ka pogańska, wymierająca w płomieniu 
zabójczego słońca.—Ludożerstwo i kulty 
fetyszów.— Ludzie, zwierzęta i bogowie.— 
Wielka tragedja czarnych i białych przy- 
byszów. й z A 

W części drugiej wystąpi wybitna 

wiolinistka-wirtuozka Zofja Iwanowska- 
Ossendowska, która wykona utwory: Ró- 
życkiego, Statkowskiego, Joteyki, Ro- 
gowskiego i swoje własne. | 

Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od 11-ej rano do 9-ej 
wiecz. codziennie bez przerwy. 

— Teatr „Operetka Wodewil“. Wo- 
bec powodzenia operetka „Ksiąžniczka 
Ilica* utrzymana zostanie do dnia 16 b. 
m, poczem ustąpi miejsca popularnej 
operetce „Hrabina Marica". 

Bilety wcześniej nabywać można w 
kasie zamawiań ul. Mickiewicza 4. (Księ- 
garnia „Lektor*), a w dniu przedstawie- 
nia od godz. ll-ej rano bez przerwy w 
kasie Teatru „Operetka-Wodewil”. 

Angielskiego lekcyj 
pieżyńska 9, m. 3. 
popołudniu. 

  

udzielam. Wia- 
domość: ul. Sa- 
Godziny 3—5 

3032-1 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Wykrycie fabryki sacharyny. W 
domu Ryndziuna, przy ul. Kalwaryjskiej 
65, została ujawniona potajemna fabryka 
sacharyny, zajmująca 2 pokoje w sute- 
renie tegoż domu. Znajdujące się w fa- 
bryce 3 maszyny do wyrabiania pastylek 
sacharyny były wprowadzane w ruch przy 
pomocy motoru elektrycznego. Przy ro- 
bocie zatrzymano Szapiro Gierszona, zam. 
Szeroka 7, Ossię Szymona, —Nowogrodz- 
ka 6. Fabrykę zabezpieczono. : 

— Nieszczęśliwy wypadek. Sergiusz 
Szulc. lat 3, zam. z rodzicami przy ul. 
Śniegowej 8, będąc w kuchni, wylał na 
siebie wrzącą wodę wskutek czego Od- 
niósł ciężkie poparzenia. Pogotowie ra- 
tunkowe przywiozło wymienionego w 
stanie ciężkim do szpit. dziec. na Antokolu. 

— Nagłe zgony. Zmarła nagle Sze- 
welenko Marja, lat 46, zam. Bystrzycka 
45. Zawezwane pogotowie ratunkowe, 
skonstatowało śmierć wskutek zatrucia 
się spirytusem skażonym. 

— W pociągu Nr. 312, przybyłym z 
Lidy zmarł Ulewicz Michał, lat 19, zam. 
we wsi Szyrwi, gm. M. Solecznickiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego, który był po- 
strzelony w piersi przez gajowęgo Bila, 
zam. we wsi Kulkiszki, gm. Bieniakoń- 
skiej. Zwłoki zabezpieczono. : 

— Zaginięcie. Kužniecow Tatjana, 
zam. Topolowa 10, zameldowała policji, 
że syn jej Dymitr, lat 18, w dn. 7 b. m. 
wyszedł z domu i dotychczas nie po- 
wrócił. Zachodzi przypuszczenie, że wy- 
mieniony udał się do Litwy. Poszukiwania 
zarządzono. + 

— Podrzutek. Na schodach domu 
Nr. 6, przy zauł. Mińskim, dozorczyni 
tegoż;domu, znalazła dziecko płci żeń- 
skiej w wieku około 4 tygodni, które 
odesłano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. Ofingier Bora, zam. 
W. Stefańskk 7, doniosła policji, że ze 
sklepu jej męża Eljasza przy ul. Rudnic- 
kiej 14, w nocy ubiegłej za pomocą wy- 
bicia otworu w ścianie, skradziono obu- 
wie wart. 4.000 zł. 

— W szatni teatru „Palace“, skra- 
dziono Mejerowi Olkońskiemu, zam. w 
hotelu „Palace”, z kieszeni 3000 zł. i 80 
dolarów. || 

Na prowincji. 
— Pochwycenie bandytów. Przepro- 

wadzone dochodzenie ustaliło, że napa- 
du na Silbera Berka, m-ca Michaliszek, 
pow. Wileńsko- Trockiego, dokonali dn. 
2 ub. m. Moroz Józef, m-c wsi Borej- 
szycha i Sołowiej Stanisław, m-c wsi 
Jodzie. Wymienieni zostali poznani przez 
poszkodowanych jako sprawcy, wobec 
czego skierowano ich do Sędziego Śled- 
czego. Trzeci sprawca napadu narazie 
nie ujawniony, 
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Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mebli, 

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

Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

iłsud- 
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i Poszukuje się w centrum miasta 

POKOJU 

wanny. Łaskawe zgłoszenia dla J. B. 
w red. „Kurjera Wil.“ od 7—9 wiecz. 

    

Wydawca Tow. Wyda w. „Pogoń' sp. z ogr. Odp. 

CADCADCABDELDD 
Wydzierżawimy 

ładnie umeblowanego (może być salo- @ 
nik) z wygodami, z prawem używania |) 
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ziemskie, folwarki, domy, 
place kupujemy-sprzeda- 
jemy na warunkach bar- 

dzo dogodnych. 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3036-2 

300 ha 
mają- 

tek w kulturze, ziemia 
pszenna z inwentarzem, 
za bardzo niski czynsz 
zabudowania murowane. 
Również możemy sprze- 

dać ten majątek. 

Wileńskie Biuro 
@ б;›тівошо - Handlowe 

Mickiewicza 21, 
telef. 152.  3019-0 

Pieniądze 
na oprocentowanie pod 
mocne gwarancje hipo- 
teczne i inne lokuje naj- 

dogodniej 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3034-2 

Mieszkań 
większych i mniejszych 
poszukujemy dla solid- 

nych reflektantów. 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

3035 

ĮUniewažnia się zgubio- 
ny dowód kolejo- 

wy tożsamości osoby 
Nr. 3762, serja B, wyda- 
ny na imię Marji Samle- 
wiczówny przez Dyrek- 
cję kolejową Wilno. 3031 

L powodu wyjazdu 
ustąpię duży lokal res- 
tauracyjny w centrum. 
Dowiedzieć się w redak- 2209 
cji„Kurjera Wileńskiego", 
Jagiellońska 3, od godz. 
—З 3001-0 

Zakopane, 
Chałubińskiego— 

Pensjonat „Wrzos*, kom- 
fort (nowy zarząd), praw- 
dziwy, miły wypoczynek! 
Ceny przystępne. 2327-4 

  

LIKOPAJNE— 
Cieszynianka, 

pensjonat  pierwszo- 
rzędny pod nowym 
zarządem poleca po* 
koje słoneczne, suche 
i ciepłe. Wikt wykwint- 
ny na maśle. Klijen- 
tela chrześćjańska. 
Towarzystwo doboro- 
we. Ceny przystępne. 

Cukiernia | Kawiarnia 
„ZDROWIE“ 

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

Lekarz-dentysta 

bis Jai 
W. F. Ż. 67. 

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

Wilna. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3027—0 

          
      

        
        

     

Druk. „Pax“, ul. św. lgnacege 5. Tel. 8-03, 

Pensjonat „Gierlach 
Zakopane — Krupówki. 
Zupełnie odnowiony. Po- 

*łożony słonecznie. 2 ob- 
szerne oszklone werandy 
z otwartym widokiem na 
Tatry i Giewont. Światło 
„elektryczne. Komfort. 
Zdrowa kuchnia domowa. 
Geny niskie. 2321-0 

МЫ wodny 
z ośrodkiem jedyny wo- 
kolicy sprzedamy b. nie- 

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

3024-1 

pieniadze w każdej su- 
mie na pewne zabez- 

pieczenie i dobre °% % 
ulokujemy. 

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

3626-3 

Don 4.000. dolarów 
koło placu Katedralnego 
dochodowy do sprzeda- 

nia zaraz. 

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

3018-1 

psia 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 

Lacki, Wielka Se 
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 

Į yiarnia“. jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

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

Lakład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

lon damski i manicur. 
Hygjena. _1685-b 

Z 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. 2258-| 

<< zakład opty- 
„dpiytót czno-Okulis - 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. kg >” okulary po 
receptach Kasy RMS 

b „Kurjera Wileūskieg“ 

Morskiej i R. 

Redskior odpewiedzialay Michal Szukiewicz 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

Lokal składający się z 
pokoi i kuchni, na: R 

dający sią na interes lu 5 
one mieszkanie 04 
ecnie jadłodajnia. Uli: 

Wielka 5, m. 19. _2096-| 

Ы p»  Najstarj 
„Optyk Rubin sza firmėN 
w kraju założ. w 1840 r). 

ul. Dominikańska 17, | 
telef, 10-58. b-t236 

600000945 

Ogłoszenia |- 
do й 

„Majera Wileńskiegój 
przyjmuje . | 

na najbardzie 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

t
 

  
        

   

     

     

   
   

   

   
     

    

       

Jagiellońska 3. 

ОТОТОТОТО 

Popierajcie 
Ligę Žegl


