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= kościele św. Jana w Wilnie odbędzie się we czwartek 

dnia 16 grudnia 1926 roku o godz. 10 rano w sześćdziesiątą 

piątą rocznicę zgonu, nabożeństwo żałobne za duszę 

sp. 

Karola Józefa 
znakomitego skrzypka-kompozytora, urodzonego w Radzyniu, w woje” 
wództwie Podlaskiem, ziemi Łukowskiej, dnia 4 listopada 1790 roku, zmar- 

łego w AKA swym Urlowie pod Tarnopolem d. 16 grudnia 1861 roku. 

  

    
   

LIPIŃSKIEGO 

„Biędne СЛОГЕ TTT 
Krakowski „Ilustrowany Kurjer 

Codzienny“ w numerze z dnia 11 

grudnia artykuł wstępny p. t, „Ja 

panoczku tutejszy” poświęca Kurje- 

rowi Wileńskiemu w szczególności 

zaś artykułowi P. Bor p. t. „Kra- 

jowcy*. Oczywiście, ani ton jakie- 
go używa oburzony dziennik gali- 
cyjski, ani też wartość samego 

pisma, nie zachęcają mnie do 

wszczynania polemiki dziennikar- 

skiej lub naukowej nad istotą ide- 

ologji „krajowej”. Chodzi mi tylko 
o zwrócenie uwagi na zło, jakie 

niewątpliwie wywołują tego rodza- 

ju artykuły. Gwałtowne wystąpienie 
„Kurjera Codziennego” jest @а 

mnie zbyt charakterystycznem, by 

je pominąć zupełnem milczeniem. 

Czem bowiem jest „Ilustrowany 

“Kurjer Codzienny*? 

т 
Obok niewątpliwie b. dużych 

zdolności redakcyjnych i wydawni- 

czych organ ten wprost genialnie 

\ umie wczuć się w tendencje lub dą- 
żenia, nurtujące szerokie masy 

swych czytelników. Jest to pismo, 

które przedewszystkiem stawia sobie 

za zadanie dogodzenie czytelniko- 

wi. Obok tego niewątpliwie niema 

pisma bardziej popularnego wśród 

„emigrantów" galicyjskich na. dale- 

kich „kresach”. Niesie on im po- 

karm duchowy, reprezentuje ich in- 

teresy, wyrabia ideologję. Jeśli 

weźmiemy przeciętnego pochodzą- 

cego z Galicji funkcjonarjusza pań- 

stwowego lub samorządowego na 

Ziemiach Wschodnich, to u ogrom- 

nej większości znajdziemy w rę- 

kach „Ilustrowany Kurjer Codzien- 

ny*. Nawet nie daje się zaprzeczyć, 

że w pewnych Środowiskach spo- 

łeczeństwa kresowego, pismo to z 

powodzeniem rywalizuje z „Expre- 

sem Czerwonym*. Otóż jeśli do za- 

gadnienia gwałtownego napadu na 

ideologię krajową podejdziemy z 

tej strony, to wówczas będziemy 

musieli wyciągnąć bardzo poważne 

i smutne konsekwencje. Pismo to 

jest swego rodzaju barometrem 

aspiracji i nastrojów politycznych 

szerokiej masy przeciętnej inteligen- 

cji małopolskiej t. j. tego elemen- 

Ё \;ц. ktėry bodaj od pierwszego dnia 

  ( 

iepodlegtošci Polski, zalewa inne 
dzielnice Państwa, szczególniej t. 

zw. „Kresy”. Dlatego też opinia. 

Kurjera Codziennego jest dla mnie 
szczególniej ciekawą i pouczającą. 

Ale przyjrzyjmy. się co pisze obu- 

rzony reprezentant Galicji: 
„Wyznajemy, że niemal z uczu- 

ciem grozy przeczytaliśmy wstępny 

artykuł p. t. „Krajowcy“. Chora 

jest Polska, ciężko chore są kresy, 

jeśli umysłowość polska na kre- 

sach może dziś grzęznąć w takiej 

aberacji i budować sobie taką „kra- 

jowcową ideologję“ jak to czyni 

„Kurjer Wilefski“. Oczywiście wie- 

my, že minimalna tylko ilošė Po- 

laków kresowych tak myśli. Ale 

zgrozę budzi już fakt, że znalazł 

się wogóle Polak o tak zwyrod- 

niałej umysłowości. Biedne kresy!" 

Autor w świętem oburzeniu rozry- 

wa szaty, bo on myślał, że dotych- 

czas: „poważnie nikt tej dzielnico- 

wej, czy krajowej ideologji nie trak- 

tował", a tu tymczasem „takie sło- 

wa wyszły w 1926 r. z pod pióra 

Polaka (?) na kresach. Zaiste zwy- 

rodnienie polityczne nie może już 

jaskrawiej się ujawnić. Obłędny 

demagog kresowy, wyzwoleniec, bo 

wyzwolił się z myśli państwowej, 

odważył się w swoim obłędzie na- 

wet na taką jeszcze profanację, że 

powołuje się na Mickiewicza, Koś- 

ciuszkę, Towiańskiego, Syrokomię, 

Sierakowskiego i Traugutta, jako 

na wyrazy światopoglądu krajowe- 

go, wyrazy  charakterystycznych 

właściwości duszy litewsko-bialo- 

ruskiej". "Ale oburzenie dosięga 

szczytu przy słowach p. Bora że 

„chodzi tylko o to, aby powstał 

korzystny amalgamat—jest rzeczą 

zaś mniej ważną, czy zabrzmi on 

dźwiękami polskiej, białoruskiej, 

czy też litewskiej mowy*. - Ту!е o 
artykule wstępnym „Ilustrowanego 

Kurjera Codziennego*. Jakież wnios- 

ki dają się jednak z niego wyciąg- 
nąć? 

Jednemi z najpopularniejszych 

dziś słów, rzucanych na osoby o 

przeciwnych poglądach politycznych, 

są używane przez autora artykułu 

„Ja, panoczku tutejszy” jest to prze- 

dewszystkiem pomawianie o anty- 

państwowość, demagogję, zdradę 

kraju i t. d. Jednak musi być chy- 

ba jakaś granica właśnie dla tej 

antypaństwowej roboty, którą tym 

razem uprawia „Ilustrowany Kur- 

jer Codzienny”, nawołując do walk 

dzielnicowych! 

Czy też renegatem i demago- 
giem nazwie ten poczytny dziennik 

galicyjski p. Michała Bobrzyńskiego, 

b. Namiestnika Galicji, jednego z 

uczeńszych ludzi dziś w Polsce, 

który w pracy swej „O zespoleniu 

dzielnic Rzeczypospolitej" (Kraków 

1920 r.), przeprowadzał program 

jaknajdalej posuniętej decentraliza- 

cji ustawodawczej i administracyj- 

nej. Odpowiada tam czcigodny 
autor na obawy Ówczesnego mi- 

nistra Wojciechowskiego, by pro- 

wincje autonomicznie zorganizowa- 

ne nie miały okazać żywotności, 

że: „pierwszym warunkiem życia, 

jest pozostawienie mu, jest stwo- 

rzenie dla niego form, które roz: 

wojowi jego sił naturalnych nie 

czynią żadnej tamy, które budzą u 

ludności zadowolenie i ochotę do 

działania i pracy. Form takich do- 

starczyć może tylko samorząd i 

autonomja prowincji—województw. 

Lub w innem miejscu tejże pracy, 
gdzie powiada: „Próby w tym kie- 

runku (rządów centralistycznych) 

podjęte, doprowadziły już do za- 

mętu i przyczyniły się tylko do 

wytworzenia prądu za wyodrębnie- 

niem dzielnic rozbiorowych, niebez- 

piecznego dla narodu i państwa. 

Prądu tego centralizm nie zwalczy. 

Jest ten prąd zbyt silnym, aby go 

można pokonać, można go tylko 

w naturalne łożysko skierować, a 

ch pracy—50% zniżki, 
ranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 

  

  

     

TEATR MINIATUR 

„KAKADU* 
ul. AGO B. 
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w sobo 

Echa S Eh orzówakich. 
BERLIN. 

niemieckim o odroczeniu rokowań chorzowskich zaznacza „Berliner Ta- 
geblatt*, że wysunięta jako właściwy motyw tego nagłego zwrotu w per- 
traktacjach rozbieżność poglądów obu delegacyj zdaje się być obecnie w 
pewnej mierze zrozumiała jeżeli uwzględni się ogromne 

14XII. (Pat). W związku z półoficjalnym komunikatem 

różnice, jakie 
zachodzą według informacyj prasy polskiej między stanowiskiem rządu 
polskiego i niemieckiego odnośnie do wartości zakładów chorzowskich. 
Wartość ta, zdaniem organu demokratycznego przekracza znacznie sumę 
50 miljonów marek. 

Propozycja, aby Niemcy zgodziły się na odszkodowanie w wyso- 
kości 8,5 miljonów marek musi tedy, 
blatt* w każdym, kto 
oburzenia. 

jest ze stosunkami obeznany, 
jak się wyraża” „Berliner Tage- 

budzić uczucie 

Polityka zagraniczna Finlandji. 
HELSINGFORS. 14.XII. (Pat). Nowy premier Tenner wyglosił w 

dniu wczorajszym w parlamencie expose rządowe. 
Premjer podkreślił, że Finlandja pragnie prowadzić niezależną, po- 

kojową politykę zagraniczną, opartą na przyjaznych stosunkach ze 
wszystkiemi państwami. 

    

Z SEJMU. 
Dyskusja nad prowizorjum budżetowym. 

Na wstępie dzisiejszego posie” 
dzenia Sejmu Marszałek doniósł 
lzbie, iż od p. Ministra Spraw We- 
wnętrznych otrzymał dzisiaj pismo 
z dokładnem wyjaśnieniem w spra- 
wie objętej wnioskiem Białoruskiej 
Hromady, w związku z czem po- 
zostawało wystąpienie pos. Balli- 
na na ostatniem posiedzeniu Sej- 
mu. 

Marszałek nie odczytując tego 
pisma odesłał je do komisji admi- 

- nistracyjnej, podkreślając | pośpiech | 
z jakim Minister Spraw Wewnętrz- 
nych złożył Sejmowi wyjaśnienia. 

Następnie zabrał głos pos. Mi- 
chalski (ChN), który jako sprawo- 
zdawca prowizorju budżetowego 
na kwartał 1-szy r. 1927 podniósł 
przedewszystkiem, że prowizorjum 
to jest prawdopodobnie już ostat- 
nie, gdyż w przyszłości budżety 
będą mogły być uchwalane w od- 
powiednim czasie. Równocześnie 
sprawozdawca zwrócił uwagę, źe 
aczkolwiek rok 1926 był całkowi- 
cie wypełniony prowizorjami, to 
jednak był to pierwszy rok w na- 
szem życiu państwowem, w któ* 
tym nastąpiło całkowitę zrównowa 
żenie wydatków i dochodów pań- 
stwa i to bez pomocy z zewnątrz, 
jak również i bez pomocy tego 
rodzaju, jak emisji bilonu i bile- 
tów zdawkowych. 

Podkreślając ten fakt z radoś- 
cią sprawozdawca wyraża nadzieję, 
iż z tej drogi państwo już nie zej- 
dzie. 

W dalszym ciągu przemówienia 
pos. Michalski omawia projekt u- 
stawy, stwierdzając, że suma wy- 
datków preliminowana w  pierw- 
szym kwartale 1927 roku nie prze- 
kracza jednej czwartej wydatków 
projektowanych w budżecie na rok 
1927—28 plus 10 proc, na płace 
urzędnicze. 

W końcu mówca zatrzymuje 
się dłużej nad kwestją uposażeń 
urzędników, zaznaczając, że cho- 
ciaż komisja uchwaliła tylko 10 
proc. podwyżkę tych uposażeń, to 
uczyniła to ze względu na trudno- 
Ści budżetowe. 

Komisja zgodnie wyraziła po- 
gląd, że płace pracowników państ- 
wowych są niedostateczne i że do 

_kwestji tej trzeba będzie powrócić 
Aceh gdy położenie finansowe 

ństwa będzie na to pozwolało. 
Z kolei zabrał głos pos. Zdzie- 

chowski (ZLN), który dowodził, że 
rząd w omawianem prowizorjum 
wszedł na niebezpieczną drogę po- 
większenia wydatków. 

Przedłożone Sejmowi prowizo- 
rjum przewiduje wydatki, przekra- 
czające w stosunku rocznym dwa 
miljardy złotych, zaś dochody w 
tymże okresie zdaniem mówcy, nie 
mogą wynosić więcej, niż 1560 mi- 
ljonów złotych. Z tych powodów 
mówca domaga się zmniejszenia 
ogólnej sumy  prowizorjum — 40 
kwoty 260 miljonów złotych oraz 
zupełnego skreślenia art. 3-g0 do- 
tyczącego ewentualnego kredytu 
inwestycyjnego dla Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w kwocie 10 
miljonów złotych. 

Poruszywszy w dalszym ciągu 
swego przemówienia kwestję dro- 
żyzny, rewizji ustawodawstwa SO- 
cjalnego i przypływu kapitałów za- 
granicznych, pos. Zdziechowski po- 
wiedział kończąc, że klub Z. L. N. 
głosować będzie przeciw prowizo- 
rjum dając tem wyraz swego sto- 
sunku do rządu. 

Z kolei przemawiał przeciw 
prowizorjum pos. Wlodasch (Z 
jedn. niem.) motywując to wzglę- 
dem na stosunek rządu do mniej- 
szości niemieckiej w Polsce. 

Następnie zabrał głos pos. 

takiem stałby się samorząd i auto- 

nomja kilkunastu województw Rze- 

*czypospolitej*. A należy pamiętać, 

że słowa te pisane były wtedy, kie- 

dy sprawa Ziem Wschodnich wo- 

góle nie była aktualna! 

Artykuł „Ja, panoczku, tutej- 

szy” jest swoistą odpowiedzią sze- 

rokich mas t. zw. inteligencji gali- 

cyjskiej na aspiracje ludności in- 

nych dzielnic Polski. Jeśli jednak 

weźmiemy pod uwagę to, co pisa- 

łem wyżej, o roli jaką ten dzien- 

nik odgrywa wśród sfer urzędni- 

czych na kresach, to zrozumiemy 

jak iluzoryczne są wszelkie usiło- 

wania Rządu, zmierzające ku uzdro- 

wieniu stosunków na Ziemiach 

Wschodnich w tych warunkach. 

Wszystkie najlepsze zamierzenia 

muszą się rozbić o „patrjotyczne*, 

zarozumiałe i beznadziejnie puste 

ujmowanie spraw przez owych prze- 

ważnie galicyjskich wychodźców. 
W świetle uwag „Ilustrowanego 

Kurjera Codziennego“ 

dziej staje mi się jasnem, że za- 

sadniczym warunkiem sanacji za- 
bagnionych stosunków u nas jest 

usunięcie od wpływów i władzy na 

naszych ziemiach tych elementów, 

które tych stosunków nie rozurmie- 

ją, ani je chcą zrozumieć! Inaczej 
wśród doniedawna spokojnie i zgo- 

dnie żyjącej miejscowej ludności 
zachowaniem swem gotowi są wy- 

wołać pożar, podobny do tego, 

jaki trawi Małopolskę Wschodnią! 
Dlatego też w imię wielkiej, hi- 

storycznej idei państwowości pol- 

skiej nawołuję do conajrychlejszej 

sanacji. 

Periculum in moral 

S. Wysłouch. 

Inaug 

TEATRU REWJI 
Bliższe szczegóły w afiszach. | 

jeszcze bar- | 

    

  

uracyjne otwarcie 

tę 18-go grudnia b. r. 

gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
ogł. zagraniczne—500%0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, o:ł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

ZAKOPANE 
pensjonat „ZAKĄTEK*, ul. Chram- 
cówki, gruntownie odnowiony, pod 
nowym zarządem, otwarty cały rok. 

Ceny umiarkowane. 303-32. 
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Kupcy solidni, 
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Ostrzeżenie. 

Dom H/K. 
„ H/K. 
„VK 

„ HK. М 
Osiecki (Piast), który oświadczył, 
że klub jego głosując zasadniczo 
za prowlzorjum na kwartał pierw- 
szy 1927 roku proponuje zredu* 
kowanie cyfry tego prowizorjum do 
wysokości 1/4 budżetu na rok 
1927-28 ale bez specjalnego do- 
datku na podwyższenie płac dla 
funcjonarjuszów "państwowych, t. j. 
do wysokości 470 miljonów zło- 
tych. Po uzasadnieniu  koniecz- 
ności zmniejszenia wydatków pos. 
Osiecki wypowiedział cały szereg 
uwag krytycznych pod adresem 
rządu, zatrzymując się dłużej nad 

- kwostją personalitych zmian w'ad= 
ministracji, przyczem stanął na 
stanowisku, że zmiany te są do- 
konywane ze względów czysto par- 
tyjnych. 

Te zastrzeżenia co do działal- 
ności rządu wypowiedział również 
i następny mówca pos. Kwiatkow- 
ski (Ch. D.) który jednakże koń- 
cząc swoje przemówienie oświad- 
czył, że klub jego mimo tych za- 
strzeżeń będzie głosował za pro- 
wizorjum, nie chcąc jako stronnict- 
wo państwowe odmawiać rządowi 
konieczności państwowych. Pos. 
Frostig (Koło Żyd.) żądał reformy 
podatku obrotowego i patentów, 
wskazując na nędzę i zubożenie 
wśród ludności żydowskiej zwłasz- 
cza w małych miasteczkach. Mów- 
ca ten poruszył kwestję numerus 
clausus i kwestję wynikłą na tle 
dostarczania trupów do prosektor- 
jów uniwersyteckich, wskazując, że 
zaostrzają one stosunki. Pos. Fro- 
stig zapowiedział wstrzymanie się 
koła Żydowskiego od głosowania 
nad prowizorjum. 

Następnie dłuższe przemówienie 
wygłosił pos. Sanojca (Str. Chł.). 

Mówca ten oświadczył między 
innemi, że aczkolwiek jego stron- 
nictwo w niczem nie przyczyniło 
się do powstania obecnego rządu, 
to jednak do rządu tego ze wzglę- 
du na osobę Premjera ma zaufanie 
i będzie głosowało za prowizorjum. 
W końcu swego przemówienia 
mówca zgłosił wniosek o upoważ- 
nienie w prowizorjum Ministra 
Skarbu do otworzenia kredyty w 
wysokości 2 miljonów złotych na 
akcję kredytową dla popierania 
spółdzielni rolniczych. Zgłosił rów- 
nież rezolucję wzywającą rząd do 
traktowania działek powstałych z 
parcelacji, jako jednostek podatko- 
wych, przy wymiarze podatków i 
dodatku do podatku majatkowego, 
chociażby fakt objęcia działki nie 
był jeszcze uwidoczniony w księdze 
gruntowej. 

Pos. Greiss (kl. Kat. Lud.) o- 
świadczył, że klub jego traktuje o- 
becne prowizorjum, jak zresztą i 
wszystkie jako konieczność pań- 
stwową i z tego powodu będzie za 
nim głosował. Stosunek swój do 
rządu klub uzależnia od wypełnie- 
nia szeregu postulatów, między in- 
nemi od stosunku rządu do ko- 
ścioła katolickiego, od stosunku 
rządu do ludności rolniczej i ręko- 
dzielniczej, od działalności rządu 
mającej na celu zwalczenie dro- 

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

Inka Jadalną 
ya masło) 

(Soy: w kraju, nie zawierajacą kwasu tłuszczowego, 

Niesolidni kupcy ze względu na oszczędności 
celne, sprowadzają z zagranicy i sprzedają 

„jako jadalne techniczne SOYA MASŁO, niedostatecznie rafinowane, bo 
zawierające nie mniej uiż 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 jJeneralnego Przedstawiciela na Polskę: 
WARSZAWA, Plac Żelaznej Bramy 2, tel. 514.66 i 401.82 
Łodź, Narutowicza 32, tel. 25,86 i 44.86 

Wilno, Wielka 32, tel. 627 
Katowice, Dyrekcyjna 3, tel. 580 

»„ H/K, 11 Poznań, Plac Nowomiejski 10a, 

Również u przedstawicieli Firmy „SAIR” w Lublinie, Radomiu, Lwowie i Brześciu. 
CABDCADCADODLOCKA 

z tą 

marką 

  

    

  

     
tel. 20.48. 

żyzny i bezrobocia. 
sh ny mówca pos. Micha» 

lak (NPR) oświadczywszy, że za- 
sadnicza dyskusja budżetowa od- 
będzie się przy rozpatrywaniu bud- 
żetu na rok 1927-28 ograniczył się 
do złożenia krótkiej deklaracji o 
zgłoszenie wniosku o podwyższe- 
nie płac urzęd państwowych 
w pierwszym Kwartale 1927 roku 
o 20%. W. dek R! tej mówca 
stwierdził, że narodowa Partja Ro- 
botnicza niema zaufania do poli- 
tyki obecnego rządu i z tego po- 
wodu nie odda swych. głosów 
prowizorjum. | 

Następnie "Przema 
wie Jaremicz (KI. Białoruski), Sza- 
kun (Niez. P. Chł.) i  Wasyńczuk 
(Ukrain.), Wszyscy ci mówcy opo- 

   

  

wiedzieli się przeciw rządowi iz | 
tego powodu zapowiedzieli głoso- 
wanie przeciw prowizorjum. Na 
tem dyskusję ogólną zakończono i 
przystąpiono do dyskusji szczegó- 
łowej. 

Do art. 2 zabrał głos p. Mi- 
nister Skarbu Czechowicz, który 
opowiadając się przeciw wszyst- 
kim wnioskom zmierzającym do 
zmniejszenia prowizorjum, stwier- 
dził, że prowizorjum to jest preli- 
minowane bardzo oszczędnie, je- 
żeli się je porówna z budżetami 
innych państw, oraz choćby z bud- 
żetem roku 1925, który uchwalony 
w walucie pełnowartościowej wy- 
nosił 1,932 miljony zł. т 

Prowizorjum w stosuku rocznym 
w walucie pelnowartošciowej įwy- | 
niosłoby zaledwie miljard kilka- 
dziesiąt miljonów. Mówca stwier- 
dził również, że błędne i na ni- 
czem nie oparte jest  twier- 
dzenie, jakoby dochody państwa 
mogły się w przyszłości zmniej- 
szyć. Przy art. 3 wniosek swój © 
skreślenie tego artykułu popierał 
pos. Prager (PPS), przy art. 5-ym 
pos. Kozłowski (ZLN) wniósł o 
zmniejszenie kosztów komisji an- 
kietowej z 206,500 złot. na 100000. 

Na zarzut ten odpowiedział mi- 
nister Czechowicz wskazując, że 
przeciwnie, suma ta nie jest wyso- 
ka, gdyż do komisji ankietowej, 
muszą być zaproszeni ludzie ze 
wszechmiar wybitni, którym za-o- 
derwanie od codziennych zajęć na- 
jeży zapewnić odpowiednie wyna- 
grodzenie. 

Przy art. 8-ym, dotyczącym kwe- 
stji podwyżki uposażeń przemawiał 
poseł Łypacewicz (Wyzw.), zgłasza- 
jąa dwie rezolucje wzywające rząd 
do rozważenia sprawy dodatków 
funkcyjnych dla urzędników zaj- 
mujących kierownicze stanowiska 
raz do większego uwzględniania 
przy podwyższaniu uposażeń funk- 
cjonarjuszów państwowych obar- 
czonych rodziną. Mówca podtrzy- 
mywał swój wniosek o to, aby 10 
proc. podwyżka nie dotyczyła eme- 
rytów, wdów i sierot. 

Po przemówieniach pos. Pra- | 
gera (PPS), M. Manaczyūskiego i 
Hołowacza ustawę w brzmieniu 
zaproponowanem przez spra- 
wozdawcę uchwalono. 
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Wczoraj podaliśmy treść prze- 
mówienia vice-marszałka sejmu li- 
tewskiego posła Kajrysa, obecnie 
za Dniem Kowieńskim jesteśmy w 
możności podać koniec tej mowy. 

Kłajpeda obecnie eksportuje 5 
proc. tego, co eksportowała w ro- 
ku 1912. W kraju Kłajpedzkim, 
jest około 40 tartaków i tylko 3— 
4 z nich pracują. Chociaż p. Kraus 
obiecał, że kominy zaczną dy- 
mić,, nie dymią one i nie będą 
dymić dopóty, dopóki tartaki kłaj- 
pedzkie nie otrzymają materjału 
leśnego, innemi słowy, dopóki nie 
uregulujemy stosunków z sąsiadem 
wschodnim. To ciężkie położenie 
ekonomiczne odczuwa się nietylko 
w tartakach kłajpedzich, lecz i w 
całym kraju Kłajpedzkim. 

Problemu kłajpedzkiego dopó- 
ty pomyślnie nie rozwiążemy, do- 
póki się nie uda uporządkować 
całkowicie naszych stosunków Są- 
siedzkich. Nie chcę proponować 
rządowi angażowanie się względem 
Polaków szczególnemi ofertami. 
Należy wyraźnie zdawać sobie 
sprawę, że Polska bynajmniej nie 
jest w lepszem położeniu. Polska 
prowadzi stałą walkę z Gdańskiem, 
nie tyle może z Gdańskiem, ile 
faktycznie z Niemcami. Jeżeli stałe 
zacietrzewienie ze strony Gdańska 
znajduje coraz silniejszy odgłos w 
Niemczech, to sytuacja Polski staje 
się obecnie coraz bardziej nerwo- 
wa. Długi korytarz 'przez teryto- 
rjum Polski jest niczem innem, 
jak sondą wstawioną do organizmu 
Polski, przyrządem, za pomocą 
którego jest pompowane powie- 
trze do całego organizmu Polski. 
Jeżeli w miarę wzmacniania się 
Niemiec doczekają się one z cza- 
sem rewizji traktatu wersalskiego 
w ten czy inny sposób, to niema 
wątpliwości, że kwestja kurytarza 
gdańskiego wypłynie z całą ostroś- 
cią. Gdy Niemcy powstrzymają do- 
starczanie powietrza do organizmu 
Polski, pozostanie jej jedna droga 
— rzucić się do walki śmiertelnej, 
albo się udusić, Lecz i w najgor- 

szym wypadku, jeżeliby Polsce wy- 
padło się dusić, to i wtedy nie 
pozostaniemy w spokoju. Każdy 
żywy organizm rzuca się podczas 
duszenia. 

Chcę wskazać na szczególne 
położenie strategiczne Polski. Ser- 
ce jej, Warszawa, jest zwrócona na 
zachód, a nogi sięgają daleko na 
wschód, dotykając i naszych gra- 
nic. Gdy Polska zacznie się brykać, 
będzie mogła nogami nietylko na- 
ruszyć linję demarkacyjną, lecz do- 
sięgnąć nawet Połągi. Położenie 
faktyczne zmuszą ją dziś do po- 
ważnej troski uregulowania stosun- 
ków sąsiedzkich. Jeżeli Polska nie 
jest pewna korytarza gdańskiego, 
to jest ona żywo zainteresowana, 
by znaleść i zapewnić sobie na 
przyszłość inne wejścia do morza. 
Obecnie, pomimo cały tempera- 
ment Piłsudskiego, nie podniesie 
ona ręki przeciwko Litwie. Nie 
podniesie dlatego, że obranie takiej 
drogi awantur zależy nie tylko od 
niego. Jednak jeśliby Polska zna- 
lazła się w takiem położeniu, że 
musiałaby chcąc nie chcąc ratować 
swoją przyszłość, to wtedy możli- 
wość utarczki zbrojnej nie jest wy- 
kluczona. Dziś co prawda nie sto- 
imy jeszcze w obliczu takiej mo- 
żliwości, dziś Polska nie ma żad- 
nego interesu dążyć do stworzenia 
takiej sytuacji. 

Społeczeństwo i rząd litewski 
nie może w żadnym razie wyrzec 
się Wileńszczyzny. Nie można żą- 
dać, żeby status quo pozostał nie- 
zmieniony. Kwestja wileńska jest 
nierozstrzygnięta, czeka ona jeszcze 
swego rozwiązania, lecz nie można 
pozwolić, by stosunki z Polską po- 
zostały tak niezmienne, jak dotych- 
czas, by nie myślano o rewizji te- 
go stanowiska. 

W końcu mówca zwrócił się z 
serdecznem wezwaniem do wWszyst- 
kich ugrupowań sejmowych, by 
poważnie się zająć tą sprawą i wo- 
bec wymagań życia dokonać rewi- 
zji dotychczasowej polityki w spra- 
wie wileńskiej". 

  

Wiadomości polifyczne. 
Onegdaj w godzinach popołud- 

niowych odbyło się w pałacu Na- 
miestnikowskim pod przewodni- 
ctwem prezesa ministrów, Marszał- 
ka Polski posiedzenie Rady mini- 
strów, na którem uchwalony zo- 

"stał projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o utworze- 
niu komisji ankietowaj do badania 
kosztów oraz warunków produkcji 
i wymiany. 

Wiadomość podana przez jedno 
z pism codziennych warszawskich 
o mającem rzekomo nastąpić od- 
wołaniu p. dr. Schmidta ze stano- 
wiska prezesa P. K. O. jest nie- 
zgodne z rzeczywistością, 

© 
Na niedzielnym zjeździe dziel- 

nicowym Chrześcjańskiej Demokra- 
cji w Krakowie powzięto takie re- 
zolucje: 

1) Chrześcjańska demokracja 
zawsze stała na stanowisku silnej 
władzy wykonawczej, 2) wobec 
wszelkich formacji politycznych 
chrześcjańska demokracja zachowu- 
je zupełną samodzielność, 3) zjazd 
uchwala zaufanie klubowi Ch.D. w 
szczególności prezesowi Chaciń- 
skiemu. W sprawie samorządu 
zjazd dzielnicowy wzywa klub par- 
lamentarny Ch. D., aby dołożył 
wszelkich starań celem przeprowa- 

     

Reduta Osterwy i Reduta Rych- 
łowskiego. — Wielki Solski i ma- 

ły Neuwert. 

Że nasza Lutnia nie posiada 
kośćca repertuarowego, to wiado- 
mo od lat. Nic się pod tym wzglę- 
dem nie zmieniło z chwilą poja- 
wienia się szyldu Reduty na pla- 
katach p. Rychłowskiego. Dawne 
dewizy „Jak się zdarzy” —i „Mix- 
tum absurdum* — trwają jako je- 
dyna wytyczna tej sceny. 

Można było z troską patrzeć 
na osobliwy konkubinat pegaza z 
ulicy Mickiewicza z symbolicznem 
trójkotem z Pohulanki. Dziś już 
widzimy, że obawy były płonne, 
że wpływ Reduty ograniczył się do 
poprawienia smaku w umeblowa- 
niu scenicznem i odkomenderowa- 
nia dwojga redutowców na folwark 
lutniczy. Nic więcej. Teatr Polski 
w państwie redutowem posiada 
eksterytorjalność, jak zresztą i gru- 
pa „śpiewna* (dlaczego nie śpiewa- 
cza lub špiewająca...?) p. Ludwiga. 

Lepiej to zapewne dla zakonu 
Osterwy, że się nie rozprasza w 
działalności misjonarskiej o rela- 
tywnej skuteczności. Robi swoje, 
a tym razem w dziwnej jakiejś ci- 

  

Pamiętajcie o gwiazdce dla żołn 

dzenia w Sejmie i Senacie nowych 
ustaw samorządowych, a zarazem 
wzywa zarząd główny i klub parla- 
mentarny Ch. D4 aby uzależnił ca- 
ły swój stosunek do rządu da lo- 
jalnego wykonywania konkordatu i 
zaniechania popierania sekt anty- 
katolickich. 

Z ZAGRANICY. 
Nie będzie konkordatu. 

PRAGA, 14.XII (Pa?.). „Deut- 
sche Presse", organ stronnictwa 
chrześcijańsko- społecznego, zaprze- 
cza pogłoskom 0 rokowaniach o 
zawarcie konkordatu, które rząd 
niemiecki miał podjąć z Watyka- 
nem. 

Przeciwko polityce Stressemanna. 

BERLIN, 14.XII (Pat.). Nie- 
miecko-narodowy poseł do Reich- 

-stagu Schlangs-Schoeningen wygło- 
sił na zebraniu przedstawicieli 
partji niemiecko-narodowej referat, 
w którym między innemi zwrócił 
się przeciwko polityce zagranicznej 
Stressemanna, twierdząc, że Niemcy 
dotychczas zawsze tylko ponosiły 
ofiary na rzecz mocarstw sprzy- 
mierzonych, nie otrzymując wza- 
mian za to żadnych konkretnych 
ustępstw. 

  

ierzy. 

chości, bez akcji propagandowej. 
Publiczność na dwa dni przed 
premjerą dowiaduje się z lakonicz- 
nej notatki, jaka nowość wchodzi 
na repertuar. A repertuar ten wy- 

płynął na głębokie wody literatury 
światowej, narazie francuskiej, i 
żegluje beztrosko, nie bacząc, że 
pasażerów na pokładzie i w kaju- 
tach. czyli osobniach—mało, mało... 

Sezon zaczął się od gwiazd. 
Solski panuje w Lutni, Teiko Ki- 
wa wywozi z Wilna dolary, Ka- 
wecka olśniewa tych, co jeszcze 
mają pieniądze. Do rozpoczętej 
na Pohulance pracy, gdzie świeci 
rzetelność celów i Środków, jeszcze 
się nie przyzwyczajono. 

A „Świętoszek* był całem wi- 
dowiskiem. (Że się o tem w „Ku- 

rjerze“ mówi dopiero dzisiaj, nie 
jest to winą piszącego te słowa). 
Komedją tą Reduta wkroczyła znów 
na swoją drogę: solidnej, bezblich- 
trowej roboty zespołowej. Kostju- 
my świetne, dekoracje nacechowa- 
ne prostotą i smakiem, opanowa- 
nie wiersza inteligentne, wrażenie 
jednolite bez fajerwerku meteorów. 
A jeśli wymienimy najlepszych wy- 
konawców, to tylko dlatego, że ich 
już na złość programowi dobrze 
znany: pp. Chmielewski (znakomi- 
ty artysta), Kossowska (pełna ciep- 

НОО RB WI LEN SKT 

Poseł Kajrys 0 stach polsko - litewskich /Z Litwy Kowieńskiej. 
Próby sanacji stosunków w Litwie. 

KOWNO, 14. XII. (Tel. wł.) Znany pułkownik Głowacki, należący 
do skrajnego skrzydła prawicowego, u 
rząd obecny, jako pułkownik w dymisji 

usunięty z czynnej służby przez 
redagujący tygodnik „Tautos 

Valia* został z rozporządzenia władz prokuratorskich aresztowany za 
gwałtowną kampanię w prasie przeciwko rządowi. 

Pięć numerów tygodnika „Tautos Valia“ (Wola Narodu) Nr. Nr. 
2, 5, 6, 7 i 8 zostało skonfiskowanych. 

Nr. 7 skonfiskowany został za artykuł przeciwko ministrowi oświa- 
ty pod tytułem „Minister Czepinskis agent carski*. Po wyjściu tego nu- 
meru Głowacki został aresztowany. Po aresztowaniu został skonfisko- 
wany Nr. 8 za artykuł podburzający przeciwko Żydom. 

Głowacki pociągnięty został do odpowiedzialności z art.129 kodeksu 
karnego. Grozi mu kara więzienia do 8 lat ciężkich robót. 

Nie otwierać szkół polskich. 
KROLEWIEC, 14. XII. (Pat.) Jedna część ludowców litewskich 

przyjęła między innemi rezolucję, w której wzywa rząd, aby nie pozwa- 
lał na otwieranie szkół polskich na Litwie, oraz aby Ściśle przestrzegał 
tego, żeby dzieci litewskich rodziców nie uczęszczały do szkół polskich. 

Litwie grozi wojna domowa. 
GDANSK, 14. XII. (Pat.) „Danziger Neuesten Nachrichten* przy- 

noszą w wydaniu dzisiejszem szereg niezwykle interesujących informacyj 
o położeniu na Litwie Kowieńskiej, która wedle opinji tego pisma znaj- 
duje się w przededniu wojny domowej. 

Wewnętrzne położenie Litwy Kowieńskiej ogromnie się zaostrzyło. 
Pozycja rządu socjalistyczno-ludowego w parlamencie jest silnie podmi- 
nowana przez opozycję, prowadzoną przez chrz. demokrację. Wskutek 
wzrastającego stale bezrobocia wzmaga się ogromnie działalność komu- 
nistyczna a prasa komunistyczna wyraża nadzieję, że niebawem rządy 
na Litwie ujmie proletarjat, Symptomaty te wywołują w  wewnętrzno i 
zewnętrzno politycznem życiu Litwy nerwowy niepokój. W dziedzinie 
aprowizacji grozi nieuchronna katastrofa. Nawiązując do zawartego nie- 
dawno traktatu przyjaźni litewsko-sowieckiego „Danziger Neueste Nach- 
richten* stwierdzają, że Litwa doznała bolesnego rozczarowania. Sowiety 
bowiem wyzyskują trudności, w jakich znajduje się Litwa i łączą roko- 
wania handlowe z coraz to nowemi, bardziej ciężkiemi warunkami, któ- 
re w najbardziej nawet przyjaznych dla Rosji kołach 
łują ogromny speptycyzm. 

litewskich wywo- 

Równocześnie zmuszają rząd litewski do podjęcia energicznych 
wysiłków, mających na celu przywrócenie kontaktu z pozostałemi pań- 
stwami bałtyckiemi, utraconego wskutek traktatu zawartego z Rosją. 

Powrót ministra Zaleskiego. 
WARSZAWA. 14.XII. (Pat). Dziś o godz. 20 min. 30 powrócił do 

Warszawy p. minister spraw zagranicznych Zaleski, powitany na dwor- 
cu przez wyższych urzędników Ministerstwa z p. podsekretarzem stanu 
Knollem na czele, charge d'affaires francuskiego barona de Veaux, oraz 
posła rumuńskiego Jacohakyego. 

Manifestacje rojalistów przeciwko 
DZ * _ Briandowi. 

„PARYZ, 14.XII, (Pat.). Briand przybył tu wczoraj wieczorem powitany na 
dworcu przez ministrów, członków parlamentu, i ambasadora niemieckiego. + 

Grupa rojalistów próbowała urządzić Briandowi wrogą manifestację, została 
jednak rozproszona. 

Szowinizm nacjonalistów gdańskich. 
GDANSK. 14.XII. (Pat).  Nacjonalistyczna „Danziger Allgemeine 

Ztg." rozpoczęła druk serji artyłęułów, omawiających możliwość samo- 
dzielnej egzystencji wolnego miasta Gdańska. 

Dziennik domaga się przedewszystkiem wyjaśnienia kwestji, czy w 
Gdańsku istnieją rzeczywiście koła, skłonne do podporządkowania się 
rządowi polskiemu, wzamian za zagwarantowanie ludności wolnego mia- 
sta nienaruszalności jej niemieckiej kultury i możliwości rozwoju. Dzien- 
nik dochodzi do wniosku, że obecnie musi zapaść decyzja, czy Gdańsk 
będzie chciał poczynić wszelkie możliwe wysiłki w interesie utrzymania 
swej samodzielności państwowej i położenia kresu ambicjom polskim, 
zmierzającym do wcielenia Gdańska do Polski, czy też zechce złączyć 
się z nią takźe pod względem politycznym. 

Burze w Kanadzie. 
LONDYN, 14.XII. (Pat.). „Times” donosi, że w zachodniej części Kanady 

szaleją gwałtowne burze śnieżne. W 8 punktach przerwana została komunikacja 
telegraficzna i telefoniczna, 

Jest wielu ludzi zabitych. 

d Bańsiw Baliyckich. 
O większość lewicową. 

RYGA, 14.XII (Pat.) Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął dziś przy- 
wódcę socjalistów  minimalistow. 
W związku z tem w dniu dzisiej- 
szym będzie ostatecznie skonstato- 

   

ła i wdzięku), Malanowicz Niedziel- 
ska (gra, temperament i powab, ja- 
kich szukać), Piotrowski (umiejęt- 
ność ożywiania postaci), Butkie- 
wicz (znakomita charakterystyka i 
charakteryzacja). 

Tymczasem Lutnia (pod pióro 
ciśnie się gorzki epitet: Druga Re- 
duta Wileńska) przygotowała dla 
mocarza Solskiego tło do pożeg- 
nalnej arcy-roli. W tym celu prócz 
„Wielkiego Fryderyka" zjechał do 
Wilna mały Adolf. Wilno przez 
kilka dni roiło się od fryców. 
W niedzielę mówił ober-paszkwilant 
o tem, jak wyjechał z Kowna (na- 
wet z Kownal), w poniedziałek mó- 
wiono o nim. Potem wyjechał z 
Wilna. 

Scenarjusz „Wielkiego Frydery- 
ka* niema nic wspólnego z drama- 
tem, ani komedją, ani żadną ich 
rzeczą. Nawet program kłamał, 
mówiąc, że to jest sztuka. To ża- 
dna sztuka na podstawie pewnych 
faktów historycznych pisać niezrę- 
cznie archaizowane, puste tasiemce 
dialogowe, z powtykanemi rzadko 
tłustemi rodzynkami „hemoroidal- 
nych* dowcipów. Tak można pisać 
tomami, latami. Nie stwarza się 
przez to ani sztuki, ani języka. 

Lecz jest we „Fryderyku* kilka 
niezłych scen, dających pole akto- 

wana możliwość utworzenia lewi- 
cowej większości rządowej. 

Amunicja dla Sowietów. 

W ostatnich daniach przez Kow- 
no i Łotwę, przetransportowano 
12 wagonów amunicji przeznaczo- 
nej dla Rosji sowieckiej. 

Amunicja ta pochodzi z fabryk 
niemieckich. 

  

Nowaczyński przez całe życie: wiel- 
kim i małym, hołocie i świętoś- 
ciom... Wreszcie zrobił scenę lite- 
raturze i ta go zwróciła: — wpadł 
w błotko pomiędzy reptilje i tam 
się tytła już bez nadziei. 

Wyobrazić sobie proszę, że rolę 
króla pruskiego grałby nie Solski, 
lecz p. Rychłowski. No przecież 
uciekłby każdy, ktoby nie zasnął! 
Nuda ziewała przez dwa akty. Sol- 
ski zajaśniał potem w całym ma- 
jestacie kunsztu aktorskiego i na 
niego się patrzało, a nie słuchało 
się autora. To był portret wspa- 
niały, w ruchu, w bezruchu, w każ- 
dem chrząknięciu, w każdem drgnie- 
niu palca, oczu, ust, kolan. Prze- 
chadzka naokoło stołu, sposób je- 
dzenia zupy, rozmowa z Zietenem, 
lub następcą tronu — konglomerat 
genjuszu z uwiądem, wielkości ze 
starczą lubieżnością, tchórzostwa 
z despotyzmem, samoświadomości 
z nihilizmem moralnym. 

Zieten był źle obsadzony i miał 
maskę niehistoryczną; mimo wiel- 
kiego wysiłku aktora pod drżącym 
mundurem p. Purzyckiego czuło 
się młode mięśnie. P. Rychłowski 
dobrze wyglądał w pończochach, 
p. Piaskowska uroczo w białej pe- 
ruce. Generalny adjutant, anonim 

rom. Tak — sceny umiał robić p. 

„Ora nie polityki, ale wojny”. 
Co powiedział korespondentowi 
„Tempsa* marsz. Piłsudski? 

Specjalny korespondent parys- 
kiego „Tempsa* opisuje wizytę 
swoją u marszałka Piłsudskiego w 
Belwederze. 

Korespondent pisze m. i.: 
„W ciągu 20 minut przyjaciel- 

skiej rozmowy znalazł marszałek 
Piłsudski sposób niepowiedzenia mi 
niczego i uchylenia wszystkich kwe- 
styj ścisłych, co do których zada- 
łem pytania. W pewnym momen- 
cie rzekł mi jednak: 

— Mój program polityczny ? 
Nie mam go i mieć go nie mogę. 

— Mówią,o mnie, że jestem 
osobistością z legendy. Otóż legen- 
da i historja to są dwie rzeczy 
różne. Jedna jest Ścisła, ponieważ 
spoczywa na faktach, druga jest 
zasadniczo ruchoma, ponieważ jest 
wyrazem wyobraźni ludowej. Każdy 
według swojego temperamentu 
zmienia i tłumaczy ją dowoli. 

Na 28 miljonów Polaków ist- 
nieje 28 miljonów wizerunków 
Marszałka Piłsudskiego. Każdy z 
moich ziomków oczekuje odemnie 
ściśle zupełnie czegoś przeciwnego, 
niż to, czego wymaga jego sąsiad. 
Jakże więc zaspokoić wszystkich. 
Trzeba używać fortelów, kluczyć, 
strzec się, aby nie odgadnięto, co 
się myśli. 

Czekają mnie na prawicy — ja 
pochylam się na lewicę, czekają 
mnie na lewicy, żywo przechodzę 
na prawicę i wpadam na zdziwio- 
nego przeciwnika. jest to gra nie 
polityki, ale wojny. 

1 konierencji Międzyśrodowiskowej 
Prezesów Lrzeszeń Akademickich Kół 

Prowincjonalnych. ° 
W dniach 11, 12 i 13 b. m. 

obradowali w Wilnie Prezesi Zrze- 
szeń Akad. Kół Prowinc. Na kon- 
ferencję przybyli z Warszawy—p.p. 
K. Stańczykowski—prezes Związku 
Ogólnó-polskiego A. K. P., a za- 
razem prezes  Bratniej Pomocy 
Uniw. Warszawskiego, S. Gierat 
vice prezes Związku i H.Feja, pre- 
zes Zrzeszenia; ze Lwowa— prezes 
W. Krasiński; z Krakowa—prezes 
E. Teclj z Poznania — prezes K. 
Kraszewski i W. Stanisławski; z 
Wilna brali udział prezesi W, By- 
delski i J. Śledziński. 

Obradom przewodniczył p. K. 
Stańczykowski, sekretarzował p. J. 
Śledziński. 

Zjazd otworzył inanguracyjnem 
przemówieniem w imieniu Senatu 
U. S. B. j. Magn. Prorektor Z. 
Orłowski, życząc konferencji po- 
myślnych wyników i dojścia do po- 
rozumienia, kierując się tylko dob- 
rem ogółu młodzieży akademickiej. 
Następnie witali przybyłych Preze- 
sów predstawiciele akad. organiza- 
cyj i stowarzyszeń, działających na 
terenie U. S. B. 

Z całego szeregu ważnych spraw 
załatwionych przez konferencję, na 
czele znajduje się przyjęcie dekla- 
racji programowej A. K. P., która 
stwierdza, że Akad. Kołą Prowin- 
cjonalne są organizacjami terytor- 
jalnemi i prowadzą działalność w 
trzech kierunkach:—,„pracy społecz- 
nej, towarzysko-wychowawczym i 
samopomocowym *; interpretowano 
umowę między Kołami prowincjo- 
nalnemi a Bratniemi Pomocami i 
rozdzielono sferę pracy samopo- 
mocowej. W sprawie opłat akade- 
mickich, konferencja wychodząc 
z założenia, że nauka jest bezpłat- 
ną w myśl konstytucji: młodzież 
akademicka powinna ponosić tylko 
te świadczenia, które idą za nią i 

(czyżby wpływ Reduty?) spisał się 
dzielnie, inteligentnie rzecz swoją 
przeprowadził p. Wyrwicz Wichrow- 
ski, doskonałym tym razem był 
kornet p. Opolski, a p. Malinowski 
znalazł styl i dystynkcję. Jeśli wy- 
mienimy p. Detkowską-Jasińską, 
to nikogo z pozostałych przez mil- 
czenie nie skrzywdzi, tem mniej, 
że zespołu nie było, bo być nie 
mogło. 

Dekoracja sali jadalnej nędzą 
swoją sprostowała nieścisłość hi- 
storji co do przepychu w Sanssou- 
ci, inne były znośne; francuski sk- 
cent szwankował, sufler pocił się, 
autor w smokingu czekał za kuli- 
sami na żywiołową owację. 

Ale nikt nie wołał autora. Mi- 
nęły dwa akty, oklaski wyraźnie 
dotyczyły tylko aktorów. 

Co robić..? Przed trzecim ak- 
tem wychodzi nagle przed kurtynę 
jego królewska mość dyr. Rych- 
łowski—z p. Neuwertem za rączkę. 
Twarz ryżowłosego „jubilata*, (tak 
dyrekcja Lutni tytułuje wszystkich 
panów, którzy coś piszą) niewy- 
raźna, ale z wyraźnemi śladami 
smutku i bolesnych przejść niejed- 
nokrotnych. 

P. Rychłowski mówi: 
— Jubilat przyszedł się pożeg- 

nać i z głębokiem wzruszeniem 
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w tym kierunku ma Związek pro- 
wadzić akcję zniesienia dotychcza- 
sowego stanu. Przygotowano rów- 
nież cały szereg wniosków, które 
mają być omawiane na III Zjeździe 
Kół Prowinc. we Lwowie w marcu 
roku przyszłego. 

Ze sprawozdań poszczególnych 
środowisk wynika, że Związek li- 
czy 13.434 członków, zgrupowa- 
nych w 104 kołach, należących do 
Związku (dzikich Kół jest na ca- 
łym terenie Rzeczypospolitej 23). 
Kół przyjaciół akademika istnieje 
134. Niektóre Zrzeszenia (Kraków) 
prowadzą budowę domów akadć- 
mickich, zebrano około 13,000 
książek dla Kresów Wschodnich, 
udzielono swym członkom krótko- 
terminowych pożyczek na kikaset 
tysięcy złotych i na prowincjach 
wszystkie Koła prowadzą prasę о- 
światowo społeczną. 

W obradach brał udział rów- 
nież w charakterze gościa p. Ro- 
bowski — prezes Związku Bratniej 
Pomocy. j—n. ś—l. 

ycie białoruskie, 
„Narodny Zwon*, 

7 b.m. ukazał się pierwszy nu- 
mer nowego białoruskiego organu 
p. n. „Narodny Zwon* (Dzwon 
Ludowy), utrzymanego w charak- 
terze dwutygodnika ilustrowanego. 

Znamienną cechą tego nowego 
pisma o tendencjach Hramady jest 
to, że drukuje się ona alfabetem 
łacińskim, co dowodzi znacznego 
wzrostu wpływów Białorusinów-ka- 
tolików, nabieg życia białoruskiego 
w Polsce. 

Pismo to ma za zadanie 
zwalczanie wpływów Ch. D. biało- 
ruskiej, szerzonej za pośrednictwem 
najstarszego obecnie pisma biało- 
ruskiego—,„Krynicy*, oraz opano- 
wania przez „Hromadę* bialorus- 
kiej masy katolickiej. 

Doroczne zgromadzenie Związku 
Akademików - Białorusinów U. 

$. В. 

  

W niedzielę 28 listopada r. b. 
odbyło się doroczne walne zgro- 
madzenie Akademików - Białorusi- 
nów, członków „Biełaruskaha Stu- 
denckaha Sajuza* U. 5. В. м Wil- 
nie w nowym, obszerniejszym niż 
poprzedni, lokalu własnym, ofiaro- 
wanym mu przez Zarząd Główny 
T-wa Białoruskiej Szkoły (ul. św. 
Anny Nr. 2). 

Po wysłuchaniu sprawozdania 
ustępującego zarządu Związku, oraz 
komisji rewizyjnej, zgromadzenie 
przyjęło je do wiadomości, stwier- 
dzając dodatnie skutki jego pracy, © 

Z kolei przystąpiono do wybo- 
rów nowego zarządu i komisji re- 
wizyjnej Związku na rok bieżący. 

W rezultacie zostali obrani: kol. 
Szyran (prezes Związku), kol. Jer- 
makowicz (vice-prezes), kol. H. 
Ostrowska (skarbnik), kol. M. Hi- 
czanówna (sekretarz), oraz kol. Tu- 
bejko; kol. kol. Żurkowski i Pio- 
trowski (zastępcy). 

Do Komisji Rewizyjnej obrano: 
kol. Ostrowską Marję, kol. Gliń- 
skiego, oraz kol. J Żuka. 

Protektorowi Związku  profes. 
Władyczce zgromadzenie uchwaliło 
jednogłośnie wyrazy uznania i 
wdzięczności za dotychczasową о- 
piekę, oraz postanowiło prosić o 
dalsze piastowanie przezeń tej god- 
ności. 

Uchwalono również wyrazić po- 
dziękowanie . T«wu Białor. Szkoły 
za zapomogę w kwocie 500 złot., 
udzieloną Związkowi w roku ubie- 
głym, oraz za obecny lokal Związku. 

W końcu przyjeto szereg uchwał 
w sprawach bieżących. 

K, Smreczyński. 

        
   

podziękować za tak gorące (?...) 
przyjęcie... 

Na to dopiero zaczęto klaskać 
i bohater uśmiechnął się tak, jak 
go było stać. 

I wyiechal. 

pięknym fraku przemawiał 
wstępie z wystudjowanem kraso- 

„ mówstwem, wśród licznych komu- 
nałów rzekł jedńo słowo istotne, 
ważkie, prawdziwe. Powiedział: 

— Nowaczyński w  satyrach 
swoich nie cofał się przed niczem, 
nawet nie wyłączając... bezczelności! 

Różne ręce odruchowo w tem 
miejscu złożyły się do oklasku... 

Tak. Dziwnie się składa: Po 
Żeromskim państwową nagrodę 
dostaje Makuszyński, po Przyby- 
szewskim przyjeżdża do Wilna i 
prowokuje oklaski tych samych 
uczciwych rąk: Nowaczyński, 

Przepraszamy najserdeczniej dro- 
giego i wielce szlachetnego pana 
Kornela! Nie mieliśmy  najmniej- 
szego zamiaru uchybić mu tem 
porównaniem, dotknąć jego nie- 
skazitelnej etyki, ani ubliżyć czy- 
stości jego znakomitego pióra... ( Ё 

Recenzent ad interim, 
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Ruch zawodowy. 
Wiec Bloku Związków Komunikacyjnych 

i Związku pracowników Pocztowych. 
W dn. 12 grudnia r. b. w prze- 

pełnionej sali kina „Heljos* odbył 
się w bardzo poważnym nastroju, 
wiec informacyjny Bloku Związ- 
ków Komunikacyjnych. 

Wiec zagaił prezes Związku U- 
rzędników Kolejowych p. Jerzy 

+Kaminski, powolując do prezydjum 
na przewodniczącego p. Stąžow- 
skiego ze Związku Zawodowego 
Kolejarzy, który ze swej strony za- 
prosił do prezydjum pp. Testewi- 
cza ze Związku Pracowników Pocz- 
towych, Puchalskiego ze Związku 
Urzędników Kolejowych i p. Bor- 
kowskiego z Centrali Związku Ma- 
szynistów Kolejowych. : 

Po ukonstytuowaniu prezydjum 
przewodniczący udzielił głosu p. 
Borkowskiemu, który w swym prze- 
mówieniu zobrazował rozpaczliwy 

^ stan w jakim się znaleźli pracow- 
nicy kolejowi i pocztowi z powo- 
du coraz więcej wzrastającej dro- 

| żyzny, Oraz pory zimowej. 
Następnie przemawiał prezes 

Zarządu Głównego Związku Pra- 
cowników Poczt. Telegrafów i Te- 
lefonów p. Paweł Szczurek, zdając 
sprawozdanie z konferencji Bloku 
Związków Komunikacyjnych z p.p. 
vice-premjerem Bartlem i minist- 
rem Skarbu Czechowiczem. Po 
sprawozdaniu mówca scharaktery- 
zował położenie pracowników pocz- 
towych, stwierdzając, iż ci ostatni 
są jeszcze w bardziej opłakanych 
warunkach, niż pracownicy kole- 
jowi, ponieważ Poczta R. P. za- 
trudnia kilka tysięcy pracowników, 
wynagradzanych zaledwie po 70 
zł. miesięcznie. 

Trzeci z kolei mówca, p. Jerzy 
Kamiński, w swem przemówieniu, 
opartem na danych statystycznych 
głównego inspektora eksploatacji 
inż. Stolcmana, usiłował wykazać, 
iż nasza gospodarka kolejowa jest 
prowadzoną b. nieudolnie. Naprzy- 
kład na przewozie zakupionego 
przez Anglję i Rosję węgla, nasze 

| koleje zamiast zarobić, straciły 8 
miljonów złotych; gdyby eksploa- 

| tacja kolei była prowadzona lepiej, 
| można byłoby znaleść środki i na 

podwyższenie uposażenia pracow- 
ników kolejowych. : 

Następnie przemawiał cztonek 
Okręgowego Związku Pocztowców 
p. Edward Pałczyński, który w 
krótkiem przemówieniu stwierdził, 

„ iż żaden rząd dotychczasowy nie 
cieszył się takiem zaufaniem pra- 

„SF cowników kolejowych i pocztowych 
__. jak obecny. P. Pałczyński nie wąt- 

pi w to, że rząd jednak wejdzie w 
ciężkie położenie pracowników 
państwowych i uwzględni przedło- 
żone postulaty. 

Ostatni mówca prezes Związku 
Zawodowego Kolejarzy p. Franci- 
szek Stążowski obrazowo scharak- 
teryzował wadliwą ustawę О lecze- 
niu pracowników kolejowych, któ- 
ra etatowym daje dość szerokie 
prawa, a stałodziennym 0 wiele 
mniejsze. W tym ostatnim wypad- 
ku pomoc mogą otrzymywać tylko 
sami pracownicy, zaś rodziny są 
takowej pozbawione. Przykłady 
dane przez p. Stążowskiego wywo- 
łały kaskady homerycznego Śmie- 
chu zebranych. 

Mówca poruszył także cały sze- 
reg niedomagań i samowoli kreso- 

U 

  

i SPRAWY PODATKOWE. 

Niestosowanie się Izb skarbo- 

wych do 34 par. ust. o pedatku 

przemysłowym. 

\ W szeregu lzb Skarbowyh kasy 

/ Skarbowe nie wydają płatnikom 

zgłaszającym się dla nabycia swia- 

w przemysłowych tych šwia- 

ść dectw, których oni żądają. 
- Takie postępowauie poszcze- 

ólnych Kas Skarbowych jest 
a, z 34 paragrafem ustawy 

© podatku przemysłowym. 

Płatnisy bowiem nabywają świa- 

dectwa na własną odpowiedzialność 

' 1 dopiero rzeczą pózniejszą władz 

skarbowych jest lustracja przed- 

siębiorstw i stwierdzenie czy świa- 
dectwo przemysłowe jest właściwe 

2 W powyžszej sprawie zwróciły 

'_ się oraganizacje kupieckie do Mi- 

nisterstwa Skarbu z zażaleniem (z) | psc State 5 adam ) 
& 
' 

: 

Z Giełdy Wileńskiej* w dniu 

14 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 

8,991/4 8,99 
4.16 4,76  4,76/4 

List; tawne Wil. 
( B) Ziem. za 100 zł. 33,75 z” 

. dopuszczone zosta 

do OB Giełdzie Wileńskiej listy 

zastawne Państw. Banku Rolnego. 

‚ 

| 

Dolary St. Zjed. 
Ruble złote    

  

   

wej administracji kolejowej, co 
wpływa ujemnie na wydajność pra- 
cy i moralność pracowników. 

Po przemówieniu p. Stążow- 
skiego powzięto rezolucję stwier- 
dzającą, iż obniżone w grudniu 
1925 r. pobory pracowników pań- 
stwowych dotąd nie zostały, mimo 
wzrastającej drożyzny, wyrównane, 
lecz przeciwnie stale się zmniej- 
szają przez zniesienie ruchomej 
mnożnej. 

Zdaniem rezolucji, sanacja skar- 
bu odbywa się w dużej mierze 
kosztem pracowników, od których 
przez wysokie potrącenia procen- 
towe w ciągu 6-ciu miesięcy śŚcią- 
gnięto z górą 180.000.000 złotych. 
`Гутсхазет pracownicy kolejowi 
i pocztowi z głodowych poborów 
muszą płacić podatki i wysokie 
składki emerytalne, a także i opła- 
ty skarbowe przy awansach. 

Pozatem rezolucja twierdzi, iż 
zbyt szerokie stosowanie ulg prze- 
jazdowych na kolei dla przewozów 
prywatnych obciąża nadmiernie 
budżet kolei i zmniejsza dochody 
Państwa. Takie uprzywilejowanie 
przemysłowców, otrzymujących wy- 
sokie subwencje i kredyty ulgowe 
wzbudza rozgoryczenie wśród sze- 
rokich rzesz, pracujących na kolei 
i poczcie. 

W dalszym ciągu rezolucja 
stwierdza, iż zgromadzeni koleje- 
rze i pocztowcy witają z zadowo- 
leniem powstanie bloku Związków 
Komunikacyjnych, wyrażając temu 
Blokowi uznanie za jego pracę i 
przyrzekają mu poparcie w jego 
dążeniach. 

Solidaryzyjąc się z memorjałem 
Bloku złożonym Rządowi w dniu 
20.X 1926 r. zebrani domagają się; 

1) Natychmiastowego urucho- 
mienia mnożnej. 

2) Wyrównania zaległych po- 
borów przez wydanie jednorazo- 
wej zapomogi w wysokości 2 mie- 
sięcznych poborów, rozłożonej na 
dwie raty płatnej przedświątami 
Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. 

3) Niezwłocznego uruchomienia 
dodatku mieszkaniowego w myśl 
zasad rozporządzenia Rady Mini- 
strów w dn. 30.VII 1924 r., oraz 
przyznania tego dodatku  nieetato- 
wym, dziennie płatnym  pracowni- 
kom kolejowym, 

4) Ustawowego uregulowania 
słosunku służbowego pracowników 
kolejowych i pocztowych po u- 
przednim uzgodnieniu projektu 
pragmatyki z  przedstawicielami 
Bloku Związków Komunikacyjnych. 

5) Uchwalenie jednolitej ustawy 
emerytalnej dla pracowników ko- 
lejowych etatowych i stało dzien- 
nych, 

6) Rychłego wprowadzenia na 
kolejach Kas Chorych, budowy do- 
mów dla pracowników kolei i poczt 
na Kresach. 

Po odczytaniu rezolucji p. Stą- 
żowski wyraził podziękowanie o- 
becnym pp. delegatom z Warszawy, 
oraz wszystkim zebranym za tak 
liczne przybycie, wypowiadając na- 
dzieje, iż usłyszana treść rezolucji 
i przemówień przez przedstawiciela 
Rządu i delegatów nie będzie gło- 
sem wołającym na Pm й 

—kį 

  

Zycie gospodarcze. 
Z Gieldy Warszawskiej w dniu 

14-XII b. r. 
1. 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 
ak . ы a paca 
wiązek s] zarobk. . 

Lilpop » _ 15,40—15,65 
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 10,50— 10,40 
  

  

PITEFONY i GRAMOFON 
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 „UNIVERSAL“, Wielka 21. 

Pamiętajcie o olodnych dziociach 

    
    

  

    

  

  

KUR JER 

Wiešci z kraju. 
Święciany. 

Z powiatu Święciańskiego o- 
trzymujemy od licznych naszych 
czytelników z pośród sfer nauczy- 
cielskich, informacje które mimo- 
wolnie wywołują odruch oburzenia. 

Otóż nauczycielstwu nie wy- 
płacono dotychczas przyznanego 
jeszcze w październiku 10% dodatku 
do pensyj za miesiąc listopad. 

Władze szkolne—jako powód 
podają podobno brak gotówki w 
Kasie Skarbowej. 

Budzi się jednak podejrzenie, 
"że wypłata dodatku opóźniona jest 
przez niedbalstwo. 

Zaległego dodatku nie opłacono 
w powiecie Święciańskim do dnia 
wczorajszego, wówczas, gdy urzęd- 
nicy innych resortów i nauczyciele 
innych powiatów spodziewają się 
jutro takiegoż dodatku za grudzień. 

Białystok. 

W ostatnich czasach daje się 
zauważyć wzmnożony wzrost agi- 
tacji Hromady. Płatni instruktorzy 
objeżdżają poszczególne wioski, u- 
rządzają zebrania, nie zawsze le- 
galne, i zakładają „Hurtki*. Wśród 
agitatorów znajdują się i kobiety, 
a najruchliwszą z nich jest H. Bud- 
nik. 

Na zebraniu w Studziance z 20 
obecnych osób 17 zapisało się do 
„Hurtka“. 

Wioski: Rukszczany, Košcinki, 
Zawady, Zaczerdany, Topole, Da- 
cinty gm. Choroszcze zgłosiły swo- 
je przystąpienie do Towarzystwa 
Białoruskiej szkoły w Wilnie. 

W powiecie Bielsk-Podlaski za- 
łożono hurtki w 3 miejscowoś- 
ciach. 

Grodno. 

Ciągnący się od dłuższego cza- 
su strajk pracowników piekarskich 
został ostatecznie zlikwidowany. 

Pracodawcy zgodzili się na pod- 
wyżkę płac w wysokości 10% do- 
tychczas pobieranego  wynagro- 
dzenia. 

Na warunki powyższe nie zgo- 
dzili się pracownicy piekarni Santa, 
którzy w dalszym ciągu strajkują. 

Z e 

sądów. 
Proces 22 komunistów w Grodnie. 

W sobotę dnia 11 grudnia b. r. 
odbył się w Sądzie Okręgowym w 
Grodnie proces 22 komunistów, 
oskarżonych o należenie do partjj 
komunistycznej w Grodnie, którą 
miała na celu walkę z ustrojem 
Rzeczypospolitej. Przewód sądowy 
odbywał się przy drzwiach zamknię- 
tych. Podczas przewodu doszło do 
manifestacji ze strony oskarżonych, 
którzy wznosili pod adresem sądu 
różne antypaństwowe okrzyki, za- 
kończone zaintonowaniem „Mie- 
dzynarodówki*. 

Przewód sądowy dał niezbite 
dowody winy 12 z pośród oskar- 
żonych, którzy zostali skazani na 
karę więzienia od 2 do 6 lat. 

Ponieważ oskarżeni nie dawali 
gwarancji zachowania spokoju pod- 
czas ogłozenia wyroku, zostali oni 
wyprowadzeni z sali obrad. (Zdan) 
BZYK ERIE SZYK OZTZREZEC KC) 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 14-go grudnia. 

w hurcie, 
A 

    

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 
Żyto za 100 kigr. 41—42 
Owies 34—35 
Jęczmień browarowy 33—34 

» Na kaszę ine notow, 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 80—1.10 
» żytnia 50 proc. 55—60 
»  razowa — 

Mięso: 
wołowe za 1 kg. 1.80 

cielęcina ? 1.80 
baranina 1.80 
wieprzowina 2.60 
gęsi | 8.00 
kaczki 6.00 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 3.60—4.20 
smalec wieprzowy 4.00—4.80 
Nabiat: 
masto niesolone 8.20—9.00 

„ solone 6.50—7.10 
śmietana 1.60—2.30 
twaróg nie notow. 
jaja za 10 sztuk 2.20—2.50 
Owoce: 
jabłka za 1 kg. 50—50 
gruszki nie notow. 
śliwki » 
Skėry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za | kg. 9—14,00 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza. „ 4.50—6.00 
Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 

brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 38 
OWIES 231% 32,50 
lęczmień browar. 36,25 
lęczmień na kaszę 32—33 

Pszęnica ‚ . ‚ , 52 

WILL EAN S RI 

Jeszcze Sprawa zwł żydowskich - 
dla prosektorjam. 

W sprawie, która nie przestaje 
poruszać społeczeństwo żydowskie 
od jednego ze stałych czytelników 
„Kurjera* otrzymujemy następują- 
ce uwagi: 

Zdaje się, że niema żadnego 
wierzenia lub religji, któraby nie- 
boszczyka nie otaczała specjalną 
czcią, każda na swój sposób, —z po- 
wodów, które nie dadzą się może 
uzasadnić w drodze czystej logiki, 
ale które mimo to są przez wszy- 
stkich jeżeli nie zrozumiane, to 
odczute. 

W pochodzie kulturalnym  idą- 
cym poprzez wieki od najodleglej- 
szych czasów ludzkość nieraz mu- 
siała godzić się nie bez tarć i walk 
na odstępstwo od niektórych swo- 
ich jeśli nie wierzeń, to przepisów 
religijnych, a czyniła to często w 
imię dobra ludzkości, w imię lep- 
szej przyszłości rodzaju ludzkiego. 

To też dla zadośćuczynienia 
tym potrzebom jednocześnie u- 
szanowania uczuć ludzkich istnieje 
pewien ustalony porządek, w ja- 
kim zwłoki, po które mimo wez- 
wań powołanych władz i po upły- 
wie ustalonego czasu nie zgłosi 
się nikt z krewnych są wydawane 
do prosektorjum dla celów nauko- 
wych, przyczem żadnych różnic, 
ani religijnych, ani narodowościo- 
wych, ani żadnych innych, między 
nieboszczykami się nie czyni. Na- 
turalnie odnosi się to również i do 
zwłok żydowskich. 

*Zjawia się więc teraz pytanie , skich z 
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„POLONJA““, ul hiciewina Nr. 22. 
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wa wygląda inaczej niż starają się ją 
przedstawić sprawcy obecnego sta- 
nu w prosektorjum uniwersytec- 
kiem. 

Najsmutniejszem jednak w tem 
wszystkiem jest to, że władze uni- 
wersyteckie, które winny przecież 
być świadome istotnego stanu rze- 
czy, zamiast tego, by zwrócić się 
do właściwych władz wykonaw- 
czych i na tej drodze w oparciu o 
istniejące przepisy prawne zaradzić 
brakowi zwłok w prosektorjum, 

+ zwróciły się do studentów żydow- 
żądaniem dostarczenia 

skąd powstał ten cały krzyk wzgazwłok żydowskich pod groźbą u- 
sprawie trupów żydowskich dla 
prosektorjum uniwersyteckiego. 

Sprawa się wyjaśni jeżeli zwa- | 
żymy, że w miarę oddalania się 
od lat wojennych, w miarę normo- 
wania się warunków powojennego 
bytowania, zmniejsza się z jednej 
strony ilość nieboszczyków nie 
posiadających krewnych, a z dru- 
giej strony ilość studjujących na 
wydziałach medycznych nietylko 
się nie zmniejsza, ale często się 
powiększa, wskutek czego prosek- 
torja coraz dotkliwiej odczuwają 
brak odpowiadającej ich potrzebom 
ilości zwłok. 

Ujmujący rzecz powierzchownie, 
nie wnikając w istotę rzeczy, twier- - 
dzą, że żydowskie zwłoki stanowią 
minimalny odsetek _ dostarcza- 
nych zwłok. 

Jeżeli przyjrzymy się podziało- 
wi społecznemu zwłok dostarcza- 
nych do prosektórjów, to zobaczy- 
my najczęściej przeważający odse- 
tek zwłok nie miejskiego pocho- 
dzenia, albowiem mieszkańcy miast, 
lecząc się przeważnie w szpita- 
lach tychże miast, najczęściej mają 
kogoś z bliskich lub dalszych 
krewnych, którzy w razie ich 
śmierci zgłaszają się po odbiór 
zwłok, nic więc dziwnego, że Ży- 
dzi jako element miejski stanowią 
minimalny procent wśród niebosz- 
czyków nie mających krewnych. 

Stan ten nie jest więc wynikiem 
jak chcą niektórzy jakiejś złej woli 
ze strony społeczeństwa żydow- 
skiego. 

Ponadto istnieje religijne prawo 
żydowskie, (zresztą prawa podobne 
w tej czy innej formie istnieją nie- 
tylko w żydowskiej religji), głoszą- 

ce, że jeżeli umiera gdzieś żyd nie 
mający, krewnych, to wszyscy ży- 
dzi stają się jego krewnymi. Dla 
spełnienia tego prawa religijnie na- 
strojona ludność żydowska tworzy 
specjalne stowarzyszenia, które w 
razie, gdy umiera żyd nie mają- 
cy krewnych zajmują się odszuka- 
niem tych krewnych, aby w ten 
sposób umożliwić przeprowadzenie 
całego ceremonjału pogrzebu reli- 
gijnego; stowarzyszenia te czynią to 
w przekonaniu, że oddając zwłoki 
ziemi uniemożliwiają ich profana- 
cję za co uważają preparowanie 
zwłok w prosektorjum. 

Jeżeli do tego dodamy jeszcze, 
że dotychczas niema żadnego pra- 
wa, któreby zmuszało do wydawa- 
nia trupów wogóle (nietylko ży- 
dowskich) dla prosektorium, to 
stanie się jasne w związku z wyżej 
podanem dlaczego ilość zwłok ży* 
dowskich dostarczanych do prosek- 
torjum nie jest wielka. 

Ale musimy podkreślić, że po- 
stępowe części ludności żydow- 
skiej, a szczególnie lekarze żydow- 
scy, mimo ciągłych nawoływań ra- 
binów, w zrozumieniu jak wielkie 
znaczenie dla kształcenia przyszłych 
lekarzy oraz dla rozwoju nauk me- 
dycznych odgrywa dostarczanie 
zwłok do prosektorjów, na odda- 
wanie zwłok żydowskich do pro- 
sektorjów po które nie zgłaszają 
się krewni godzą się, a lekarze na- 
czelni szpitali żydowskich (żydzi) 
stale, nieraz wprost z użyciem pod- 
stępu, oddają te trupy do prosek- 
torjum, a podstęp ten nieraz jest 
konieczny dlatego, że rabini w o- 
stry sposób przeciwko tym leka- 
rzom występują, gdy tylko dowie- 
dzą się O$ fakcie wydania zwłok 
żydowskich do prosektorjum. 

Widzimy więc, że cała ta spra- 

niemożliwienia w razie ich niedo- 
Starczania pracy w prosektorjum. 

Jeżeli zważymy, że w żadnym 
kraju, ani w żadnym czasie społe- 

' czeństwo same, ani tembardziej 
studenci nie byli zmuszeni do do- 
starczania zwłok do prosektorjum, 
a obowiązek ten ciąży na władzy 
uniwersyteckiej, która od władz wy- 
konawczych zwłoki winna otrzymy- 
wać i studentowi jako pomoc na- 
ukową, tak samo jak odczynniki 
chemiczne, czy przyrządy fizyczne 
it. p. dostarczyć; jeżeli zważymy, 
że wezwanie takie zostało skiero- 
wane tylko do studentów i społe- 
czeństwa żydowskiego, a do innych 
studentów nie-ZŻydów takiego wez- 
wania nie skierowano; jeżeli zwa- 
żymy dalej te wysoce szkodliwe 
stosunki, które zapanowały w pro- 
sektorjum w konsekwencji zarzą- 
dzeń władz uniwersyteckich, pole- 
gające na tem, że większość stu- 
dentów żydowskich wcale do pracy 
w prosektorjum nie jest dopusz- 
czona, a nieliczna garstka studen- 
tów żydowskich została dopuszczo- 
na do pracy przy oddzielnych sto- 
likach, zdala od studentów chrze- 
ścjan i tylko z trupami żydowskie- 
mi; jeżeli zważymy wreszcie ten 
ferment, jaki wskutek tego powstał 
wśród całego społeczeństwa żydow- 
skiego; — to takie niedopuszczalne 
zarówno z punktu widzenia nauko- 
wego, jak również społecznego i 
prawnego—postępowanie Dziekana 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Wil. w porozumieniu z Senatem 
Uniw. musi wywołać uczucie pro- 
testu u wszystkich, którzy nie są 
jeszcze zatruci bakcylem antysemi- 
tyzmu. М. 5. 

* 
* * 

Zamieszczając powyższe uwagi, 
ze swej strony musimy zaznaczyć, 
że jakkolwiek uważamy, że czynie- 
nie ghetta w prosektorjach i dopu- 
szczenie studentów Zydów do pre- 
parowania trupów jedynie żydow- 
skich gdzieś na odseparowanych 
stolikach trąci naprawdę średnio- 
wieczem i nie licuje z powagą 
współczesnych uczelni, to jednak 
sądzimy, że trudno może wymagać 
aby społeczność akademicka pono- 
siła straty wskutek tego, że na sku- 
tek tych czy innych przesądów czy 
wierzeń pewnej części tej społecz- 
ności odpowiednie objekty do pra- 
cy nie mogą być dostarczone. Bo 
przecie sam autor nie zaprzecza, 
że na skutek tych czy innych przy- 
„czyn zwłoki żydowskie są dostar- 
czane w liczbie znikomej. 

Jeśli społeczeństwą chrześcijań- 
skie, które przeżyło w*swem łonie 
owe walki o trupy, obecnie te 
przesądy zwalczyło, to czas, aby 
do przezwyciężenia tych przeszkód 
zabrałołsię i społeczeństwo żydow- 
skie. 

Oczywiście, że objektów do pro- 
sektorjum nie mogą dostarczać 
studenci. Wskazaną tu byłaby in- 
gerencja Państwa i ustalenie pew- 
nych przymusowych przepisów, 
które zwolna utorowałyby drogę 
do psychiki mas, stając się prawem 
zwyczajowem. Red. 

    

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosiy 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca. 

Dziś! 

2-ga i ostatnia serja obrazu 

Według powieści Jules Verne'a p. t. Michel Strogofi. | 
roli głównej: wirtuoz ekranu, fenomenalny tragik, jedyny 

aktor, który potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, 
oczarować 

[WAN MOZŻUCHIN. 
Godną partnerką wielkiego mistrza ekranu jest ulubienica Pu- 

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

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

300000000000000000099909: 

Carski* 
porwać, olśnić, 
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próba demonsiratyj przed ię- 
Lienie. 

Wczoraj 14 b. m. o godzinie 
12 m.30 na Tartakach zebrała się 
większa grupa komunistów i Hro- 
madowców, która planowała urzą- 
dzić powtórną manifestację przed 
więzieniem na Łukiszkach. 

Demonstranci na czele z po- 
słem z Hromady Wołoszynem skie* 
rowali się na plac -Łukiski, gdzie 
skupili się dokoła posła Wołoszy- 
na, który usadowiwszy się na wo- 
zie wystąpił do zgromadzonych z 
przemówieniem, zakończonem wez- 
waniem: „jeżeli policja i prokura- 
tor nie chcą uwolnić więżniów po- 
litycznych, to my ich sami uwolni- 
my*, podnosząc okrzyki: „Precz 
z krwawym rządem!* „Precz z krwa- 
wym Piłsudskim!” 

Następnie zeszedł z wozu i sta- 
nął na czele manifestantów, kierując 
Się w stronę więzienia na Łukisz- 
kach ze śpiewem Międzynarodówki. 

Pochód manifestantów podszedł 
pod więzienie. lecz widząc szybko 
zbliżające się oddziały policjj—ma- 
niiestanci poczęli uciekać w kie- 
runku ulicy Mickiewicza, gdzie im» 
zaskoczył drogę oddział konny. 

W ten sposób pochód znalazł 
się otoczonym. Wówczas policja 
zaaresztowała czoło pochodu, wśród 
którego znalazł się pos. Wołoszyn, 
sekretarz Hromady Okińczyk Fa- 
bjan, Kućko Michał, Delacki Oser 
i Łuński Hencel. Posła Wołoszyna 
po wylegitymowaniu go, zwolniono, 
pozostałych, wbrew protestom po- 
sła W., odesłano do aresztu cen- 
tralnego. 

Podczas rewizji osobistej Kućko 
usiłował wyrzucić kamień wagi о- 
koło I klg. Ogółem aresziowano 
17 demonstrantów. Wszystkich ich 
przekazano do dyspozycji sędziego 
śledczego. 

Podkreślić należy charakterysty- 
czny fakt, że ludność cywilna zu- 
pełnie bezinteresownie współdzia- 
łała z policją, wskazując jej naj- 
czynniejszych demonstrantów. Jest 
to objaw niesłychanie pocieszający 
w warunkach wileńskich, gdyż spo- 
łeczeństwo zdaje sobie doskonale 
sprawę z podobnych demonstracyj 
komunistycznych i komunizujących 
czynników. 

— Sprostowanie. W artykule 
P. t. „Angielska kontrola w W;lnie*, 
zamieszczonym w N 287 naszego 
pisma wkradła się nieścisłość. 
Mianowicie posłowie z N. P. Ch. 
i Hromady nie wchodzili w obręb 
więzienia na Łukiszkach w czasie 
pobytu w Wilnie pos. Shepherda, 
ani też w związku z jego przyby- 
ciem. Pos. Shepherd był w wię- 
zieniu wyłącznie w towarzystwie 
tłómacza. 

owości Wydawnicze, 
Jerzy Kamiński, Wilno, M. Pohulan- 

ka 15, oddał do użytku powszechnego 
kolejarzy polskich rocznik drugi „„Kalen- 
darza-Poradnika Obywatelskiego i służ- 
bowego Kolejowca Polskiego* na r. 1927. 
Nakład i druk Józefa Zawadzkiego w 
Wilnie, stron 288, format kieszonkowy, 
cena zł. 3.00, w oprawie płóciennej. Do- 
bra ta książka, sumiennie opracowana 
podaje najświeższe informacje Q Polsce 
współczesnej i Kolejnictwie doprowadzo- 
ne do ostatnich miesięcy b. roku. Po 
zatem daje szereg „wskazówek prakty- 
cznych przez „wybitnych fachowców z 
różnych dziedzin kolejnictwa opracowa- 
nych. Dogodny format kieszonkowy, 
czytelny, acz drobny druk, nizka "cena, 
szereg zajmujących tabel i dat statysty- 
cznych i historycznych oraz szereg in- 
teresujących czytelnika zdjęć najciekaw- 
szych objektów i sygnałów kolejowych niewątpliwie sprawią, że ksiązka ta znaj- 
dzie się w ręku każdego pracownika ko. 
lejowego zwłaszcza zaś tych, którzy sko- 
rzystać pragną z rad i wskazówek prak 
tycznych w poradniku służbowym za- 
wartych, co może uchronić ich od przy- 
krych uwag zwierzchności, nagan i kar 
pieniężnych i dopomóc osiągnąć lepszy 
postęp w służbie zwiększając odpowie- 
dnio wartość i wydajność swojej pracy.
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1 5 Jutro: Euzebjusza. 

grudnia | Wschód słońca-—g. 7 m. 38 
| Zachód | g. 2 m. 49 

KOSCIELNA 

— Nabożeństwa żałobne za 
„ duszę 5. p. pierwszego Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej. W dniu 16-go 
grudnia, jako w czwartą rocznicę 
tragicznego zgonu _ pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ś. p. 
Gabrjela Narutowicza odbędą się 
w Wilnie w świątyniach wszystkich 
wyznań uroczyste nabożeństwa ża- 
łobne. 

W Bazylice mszę żałobną od- 
prawi o godzinie 9 m. 30 rano ks. 
biskup Kazimierz Michalkiewicz. W 
prawosławnym soborze św. Ducha 
nabożeństwo odbędzie się o godz. 
12 w południe. W zborze ewangie- 
licko-reformowanym o godzinie 11, 
w zborze ewangielicko-ausburskim 
również o godz. 11 i w świątyni 
Staroobrzędowców o godz. 8-ej ra- 
rano. 

Urzędnicy urzędów « państwo- 
wych i samorządowych zostaną 
zwolnieni z zajęć, by móc wziąć u- 
dział w nabożeństwach. 

Takież uroczyste nabożeństwa 
odbędą się tegoż dnia w powiato- 
wych miastach i miasteczkach wo- 
jewództwa wileńskiego. (z) 

: URZĘDOWA 
— Pierwszy dzień obrad zjaz- 

du starostów. 14 b. m. o godzi- 
nie 9-ej rozpoczęły się obrady 
zjazdu starostów w obecności 
wszystkich pp. starostów wojewódz- 
twa wileńskiego przybyłych na zjazd, 
z ramienia p. Ministra Spraw We- 
wnętrznych p. inspektora Twardo, 
p. dowódcy Ill brygady K. O. P. 
pułk. Skorobohaty- Jakubowskiego, 
dowódcy ó6-tej brygady K. O. P. 
pułk. Pasławskiego, kierownika sa- 
modzielnego referatu informacyj- 
nego przy D. O. K. III p. Przy- 
umskiego, p. starosty słonimskie- 
go Bronisława Przeciszewskiego, 
p. starosty. nieświeskiego Jerzego 
Czarnockiego, p. Stanisława Ja- 

› - _ reckiego, naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa województwa nowo- 
gródzkiego. Wspomniani przedsta- 
wiciele zostali delegowani dla o- 
mówienia spraw bezpieczeństwa 
granic polsko-litewskiej, polsko-ło- 
tewskiej i polsko-bolszewickiej. 

Obrady zjazdu zagaił p. Woje- 
woda Wileński Raczkiewicz, który 
w dłuższem przemówieniu skreślił 
program zjazdu wysuwając na czo- 
a" nakazy chwili obec- 
nej. 

Po przemówieniu p. Wojewody 
przystąpiono do porządku dzienne- 
go, przewidzianego zawczasu. 

Szczegóły obrad podamy w na- 
stępnym numerze naszego pisma. 

MIEJSKA. 

— Stan zdrowotny m. Wilna. 
Sekcja zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna podaje do wiadomości, iż za 
czas od 5 do 11 grudnia 1926 r. 
dało się zauważyć następujące za- 
słabnięcia na choroby zakaźne: 

tyfus brzuszny 2, płonica 22 
(zmarło 1), błonica 4 (zmarło 1), 
ospówka 5, krztusiec 2, róża 1, 
czerwonka 1, śpiączka 1, gruźlica 4 
(zmarło 3), meningit 1. (S) 

WOJSKOWĄ 
Podarki świąteczne dla 

„kopistów". Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia żołnierz K. O. 
P. rzucony nakazem obowiązku na 
pogranicze, spędzi zdala od rodzi- 
ny i w odmiennych warunkach, niż 
żołnierz pełniący służbę garnizo- 
nową. W chwili gdy zasiądziemy 
do stołów wigilijnych—łącząc się 
w kółku rodzinnym przy tradycyj- 
nym opłatku, gdy w domach zabrz- 
mią kolendy—w tym czasie żoł- 
nierz K. O. P. czuwać będzie z 
bronią u nogi, aby nikt z zewnątrz 
nie zamącił nastroju świątecznego 
obywatelom Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

Aby dać dowód, że społeczeń- 
stwo polskie pamięta i interesuje 
się losem żołnierza, oraz aby u- 
możliwić spędzenie „kopiście" świąt 
w nastroju zbližonem do atmosfe- 
ry, jaka panuje w tym dniu w kół- 
kach rodzinnych, Rodzina Woj- 
skowa, zajęła się w bieżącym ro- 
ku przygotowaniem gwiazdki dla 
żołnierzy, pełniących służbę na po- 
graniczu. 

Ze względu na podniosły cel, 
odnosimy się do Społeczeństwa z 
apelem o wsparcie akcji Rodziny 
Wojskowej przez ofiarowanie po- 
darków na gwiazdkę dla żołnierza 
K. O. P. W ten .sposób patrjotycz- 
ni obywatele złożą dowód zainte- 
resowania się losem żołnierza, oraz 
umożliwią miłe spędzenie świąt 
żołnierzom K. O. P., którzy fak- 
tycznie znajdują się w ciężkich wa- 
runkach służby. 

Z KASY CHORYCH. 

— Kasa Chorych m. Wilna 
podaje do wiadomości ubezpieczo- 
nych, że od dn. 15 grudnia b. r. 
masaże będą się odbywały od godz. 
11—3-ej i od 16—18-ej w gabine- 
cie chirurgicznym w Centrali (Do- 
minikańska Nr. 15). 

Z UNIWERSYTETU. 
— Ferje świąteczne na uni- 

wersytecie. W dniu dzisiejszym 
kończone zostały wykłady na 
niwersytecie Stefana Batorego. 

Akademicy rozjeżdżają się na ferje 
swiąteczne. W dniu też dzisiejszym 
upływa ostatni termin składania 
indeksów w poszczególnych dzie- 
kanatach. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Przełom w  bolszewizmie. 

Odczyt na ten temat wygłosi 'zna- 
ny polityk i publicysta poseł Ka- 
zimierz Czapiński w sobotę dn. 
18 b. m. w sali Teatru Polskiego 
(Mickiewicza 8), Początek o go- 
dzinie 5 m. 30 pp. Bilety w cenie 
od 2 zł. 50. do 20 gr. do nabycia 
w kasie Teatru. 

— Posiedzenie naukowe Wi- 
leńskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Pedjatrycznego od- 
będzie się w piątek 17 grudnia o 
godzinie 8 wieczorem w sali wy- 
kładowej Kliniki Chorób Dziecię- 
cych. 

Na porządku dziennym: 

1) Dr. Gogolewska-Lowenhoif: 
Demonstracja przypadku Osteoge- 
nesis imperfecta, z krótkiem omó- 
wieniem. 

2) Dr. Kaulbersz-Marynowska: 
Demonstracja przypadku cukrzycy 
u 8-mioletniego dziecka. 

3) Dr. Gerlee: Dwa przypadki 
tyfusu brzusznego z krwawieniem 
jelitowem. 

4) Prof. Dr. Jasiński: Kilka u- 
wag o leczeniu dzieci kąpielami 
solankowemi. 

5) Sprawy administracyjne. 
Goście mile widziani. 

— Zebranie zwyczajne Sto- 
warzyszenia Lekarzy Polaków w 
Wilnie odbędzie się we czwartek 
dnia 16 grudnia o godz. 19 m. 30 
(7 i pół wieczór) w lokalu Wileń- 
skiego Towarzystwa Lekarskiego 
ul. Zamkowa 24. Na porządku 
dziennym między innemi sprawa 
„Koła Stowarzyszenia wobec ot- 
warcia lzby Lekarskiej”. 

Zarząd uprzejmie prosi o ko- 
nieczne przybycie. 

— Wileńskie Tow. Ginekolo- 
giczne. Posiedzenie naukowe Wi- 
leńskiego Tow. Ginekologicznego 
odbędzie się w czwartek 16 b. m. 
o godz. 20 w lokalu szkoły Po- 
łożnych z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1. Odczytanie sprawozdania z 
poprzedniego posiedzenia. 

2. D-r Burak. Przypadek raka 
pochwy. 

3. Dr Waszkiewicz. Pokaz cho- 
rej i preparatów. 

4. Dr Murawska: Przypadek tor- 
bielaków brodawczakowatych jajni- 
ków. 

5. Dr Klemczyński: 
raka macicy. 

6. Dr Tyszkówna: Przypadek 
przewlekłego zapalenia przewodu 
przycewkowego. 

1. Dr Gordon: 
niaka macicy. 

8. Prof. Dr. Jakowicki: W spra- 
wie powstawania przetok szyjno- 
sklepieniowych. 

„Echo“. Próba — Z chóru 
dnia 16.XI1 odbędzie się u pana 
Kalinowskiego o godzinie 7 wiecz. 
Obecność konieczna. 

NADESŁANE. 

Przypadek 

Preparat włók- 

— Grupa špiewna 
Ze względów technicznych i celem 
lepszego artystycznego przygoto- 
wania, przedstawienia opery Pucci- 
mego „Madame Butterfly*, zapo- 
wiedziane na wtorek 14-go i środę 
15 go b. m. w gmachu na Pohulan- 
ce, zostały odłożone do dni. naj- 
bliższych. 3048* 

ROZNE. 

— Komitet Daru Choinkowe- 
go. Dzieci dla Dzieci z ramienia 
Komitetu Wojewódzkiego Wileń- 
skiego „Chleb dla głodnych dzie- 
ci* organizuje pod protektoratem 
Pani Wojewodziny Jadwigi Racz- 
kiewiczowej zbiórkę upominków 
dla sierot w ochronkach i szpita- 
lach. Zwracamy się więc z gorącą 
prośbą do dzieci i ich rodziców o 
składanie na listy pań Komitetu 
albo w poniżej wymienionych punk- 
tach ofiar w postaci starych zaba- 
wek, książek, odzieży, słodyczy 
oraz pieniędzy. Niech każde dziec- 
ko ofiaruje ze swych zabawek 
choć jedną tej biednej sierotce w 
Ochronie, która niema nikogo, 
ktoby o jej Gwiazdce pamiętał. 
Ofiary prosimy składać: 1) Mosto- 
wa 4 dyr. Białasowa. 2) Ostro- 
bramska 6 prez: Lewakowska. 3) 
UI. Antokolska 37 m. 5 p. Lilej- 
ko. 4) Ul. Piłsudskiego 24 m.3, 
p. Komisarzowa Olendzka. 5) UL. 
Portowa 14 doktorowa Safarewi- 
czowa. 6) Ul. Mickiewicza 12 p. 
Bolesławowa Sztrallowa, 7) UI. 
Uniwersytecka 8 p. Olgierdowa 
Malinowska. Termin składania 
ofiar 15-ty grudzień 1926 r. Wszel- 
kich informacji udziela Sekretarjat 
Komitetu „Chleb Dzieciom* co- 
dziennie od g. 5 — 7 wiecz. ulica 
Wielka 34 biuro L, O. P. telefon 
169. 

— Akademja Ligi' Morskiej i 
Rzecznej. Rząd Rzeczypospolitej 
powołując do życia Towarzystwo 
Floty Narodowej Sp. Akc. położył 
trwałą  podwalinę pod takową 
przez zakupienie 5-ciu okrętów 
morskich 0 ogólnej pojemności 
16.000 tonn. Obecnie przychodzi 
kolej na społeczeństwo, które w 
zrozumieniu olbrzymich korzyści 
dla kraju pytaja z NORA 

Reduty.. 

realizacji powyższego zagadnienia, 
musi pośpieszyć z pomocą Rządo- 
wi i również we własnym interesie 
postarać się o zakupienie jaknaj- 
większej ilość akcyj. W celu popu- 
laryzacji idei Towarzystwa Zarząd 
Wil. Oddz. L. M. i R. organizuje 
w niedzielę dnia 19-go b. m. o 
godzinie 12 m. 30 w Auli Kolum- 
nowej U. S. B. Uroczystą Akade- 
mję na pragram której złożą się 
przemówienia: pp. Wojewody Wła- 
dysława Raczkiewicza, J. E. Ks. 
Biskupa dr. Władysława Bandur- 
skiego, Inspektora Armii gen. bryg. 
Stanisława Burhardt - Bukackiego, 
prezesa L. .M. i R. Kazimierza 
Wimbora. W dalszej części progra- 
mu wystąpi dyr. Juljusz Osterwa, 
oraz chór męski „Echo* pod ba 
dutą profesora Kalinowskiego. 

Uroczystość szkolna w 
Antowilu. Skromne jak dotąd 
szkolnictwo zawodowe w naszym 
kraju coraz wdzięczniejszy grunt 
zaczyńa znajdować na swej drodze. 

Dla wielu, co z ruchem tym 
nie są zapoznani miłą zapewną 
niespodzianka będą informacje z 
rzadkiej, zapowiedzianej na godzi: 
nę 10 rano w dniu 16-go b. m. 
uroczystości w szkole rolniczej 
żeńskiej w Antowilu pod Wilnem. 

Na całość uroczystości złoży 
się poświęcenie przez J. E. Arcy- 
biskupa Jałbrzykowskiego gmachu 
szkolnego i kaplicy — w obecnoś* 
ci licznych gości z pośród. władz 
prasy i społeczeństwa. 

Uroczystości te połączone są 
z zakończeniem roku szkolnego I 
kursu uczennic. (v). 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

grupa śpiewna Reduty powtórzy wzru- 
szającą tragedję japońską Pucciniego 
„Mademe Butterfly”. Jutro wchodzi na 
afisz jedna z najczarowniejszych kome- 
dyj autora „Orlątka” i „Cyrano de Ber- 
geraca” Edmunda Rostanda „Komantycz- 
ni“. Komedja ta będzie powtórzona w 

piątek, sobotę i niedzielę, ponadto w nie- 
dzielę dn. 19 popoł. przedstawiona bę- 
dzie dla młodzieży w porozumieniu z Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego. 

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 Pohulaace od 
5-ej popoł. 

— Ostatnie występy Ludwika Sol- 
skiego w Teatrze Polskim. „Wielki Fry- 
deryk*"—A. Nowaczyńskiego grany będzie 
dziś i jutro w Teatrze Polskim. 

— Premiera „Naszej Żoneczki*. Na 
koniec tygodnia wyznaczono w Teatrze 
Polskim premjerę „Nasza Żoneczka* — 
Hopwood'a autora Znakomijej kroto- 
chwili „Jutro pogoda". 

dczyt F. A. Ossendowskiego w 
Teatrze Polskim. Znakomity podrożnik 
i autor F. A. Ossendowski w najbliższą 
niedzielę o godz. 12 m. 30 popoł. wy- 
głosi odczyt na temat „Afryka Proroka 
i Afryka Fetyszów*. Odczyt będzie ilu- 
strowany przeźroczami. 

  

W części drugiej świetna wiolinistka- j 
wirtuozka Zofja Iwanowska - Ossendow- 
ska wykona utwory: Różyckiego, Stat- i 
kowskiego, Joteyki, Rogowskiego oraz | 

własne. | 
— Teatr „Operetka Wodewil*. (Lu- | 

dwisarska 4). Dziś operetka „Ksiąžnicz- 
ka Ilica“. 

Kasa zamawiań ul. Mickiewicza 4. 
(Ksi ęgarnia „Lektor*). W dniu przedsta- 
wienia bilety nabywać można w kasie 
Teatru od godz. 1l-ej rano cały dzień 
bez przerwy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

® W Vilnie. 
— Wykrycie ztodziei. W związku.z | 

kradzieżą kieszonkową dokonaną w tet 
atrze „Palace”, na szkodę Olszańskiego 

Mejera, jako sprawcy powyższej kradzie- 
ży zostali zatrzymani znani złodzieje: 
Szabat Michał, zam. Kijowska 17, Rudzin 
Aron „—Żydowska 7, Smigiel Josiel-Lejba, 
zam. Warszawa, Lubeckiego 26, i Niresz 
Rocha, — Skopówka 11, m. 15. Wymienie- 
ni zostali poznani przez poszkodowa- 
nego, oraz przez świadka Nochimsono- 
wą Gitę, zaś u zatrzymanego Rudzina 
Arona, ujawniono 200 zł. i 20 dolarów 
gotówką. 

Pochodzenia tych pieniędzy Rudzin 
nie mógł wskazać. 

— Podrzutek. Na klatce schodowej, 
Komendy P. P. pow. Wileńsko-Trockie- 
go, przy ul. Subocz 3, znaleziono pod- 
rzutka płci żeńskiej, w wieku około 2 
tygodni, którego odesłano do przytułka 
Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. Za pomocą zerwania 
kłódki od drzwi pracowni kotlarskiej 
Fejna Wulfa, przy ul. Rudnickiej 8, nie- ! 
znani sprawcy skradli różne koiły i na- 
czynia miedziane ogólnej wart, 400 zł. 

— Za pomocą wybicia . szyby w о- 
knie "została dokonana kradzież z mie- 
szkania chorążego 1 p. Ža leg. Chytyń- 
skiego Juljana, przy ul. hocimskiej 34, 
dwócin garniturów męskich, butów i bie- 
lizny na ogólną sumę 700 zł. 

Na prowincji. 
— Dzieciobójczyni. Przeprowadzone 

dochodzenie ustaliło, że noworodek któ- 
rego trupa znaleziono w rzecze Dzisien- 
ce, dn. 22 ub. m. w rejonie gm. Stefan. 
polskiej, pow. Dziśnieńskiego, został 
wrzucony do rzeki przez matkę Małyn 
Julję, zam. we wsi i, gm. Stefanpolskiej. 

Małyn zaaresztow. i z aktami skier. 
do Sędz. Śledczego. 

— Rabunek. Post. P. P. w Kurzeńcu ' 
ujawnił, iż dn. 21. XI r. b. na drodze w | 
odl. 1. klm. od wsi Rzepek, pow. Wilej- | 
ski, Wysoccy Eljasz i Włodzimierz, m-cy 
wsi Bogdanowo, gm. Kurzenieckiej, na- 
padli na Blachera Benjamina, lat 79, 
m-ca wsi Rzeczek, „pobili go, oraz zra- 
bowali mu laskę i torebkę z chlebem, 
ogólnej wart. 1 zt. 50 gr. Blacher 0 po- 
ae wypadku nie meldował wcale 

policji 

L
T
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Wysoccy zostali zatrzymani i po u- 
dowodnieniu im czynu zbrodniczego z 
aktami skier. do Sędz. Śledczego. 

— Zabity przez młocarnię. Jurenok 
Piotr, zam. we wsi Dobasze, gm. Ra- 
kowskiej, pow. Mołodeczańskiego, za- 
meldował, że dn. 7 b. m. został zabity 
hm r młocarnię brat jego Jurenok Ste- 
an. Trupa zabezpieczono. 

żar. Wskutek nieustalonej na- 
razie 5 pizyczyny: w folw. Ichminowo, oj 
Hermanowickiej, pow.  Dziśnieńskiego, 
na szkodę Daszkiewicza Teodora, spaliła 
się obora, a niej 18 krów, 7 koni, 1 
owiec, oraz cały inwentarz martwy. 

Straty wynoszą około 20.000 zł, 
W maj.  Hońce, gm.“ Szar- 

kowskiej pow. Dziśnieńskiego, spłon 
spichrz ze zbożem i narzędziami rolni- ] 
czemi na szkodę Borsuka Ottona. Stra- 
tyśwynoszą 31 tys. zł. 
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EKONOMIJA! WYGODA! 
Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wyprókowany środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 
do węgla i drzewa 

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapalaczy Raz Dwa Pięć, ale się zby- 
2 teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 
В Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 
oszczędność 30—50"/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 

> Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 
ó) częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 
 skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 

9 wanach przy "używaniu do podpalania żaru i t. d. 
й CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 

jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 
° Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. 
ą Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! Wszędzie do nabycia! Ū 
8 Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agantów po miastach Polskii na wash 

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

ZADOWOLENIE! Próbki wysyłamy darmo i a alia 8 CZYSTOŚĆ! 1716 

Ogloszenie. 
Janina z Falewiczów Niewodniczańska, 

"urodzona dnia 2 lipca 1872 r. w Werkach 
gminy Rzeszańskiej, powiatu Wileńsko-Troc- 

R © onwikaniscnia | 
Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej 

w sprawie wykupu świadectw przemy- 

kiego, córka Karola i Julji z Žukowskich słowych na rok 1927. 
Falewiczów, zamieszkała w Wilnie, wniosła 
prośbę o zmianę nazwiska „Niewodniczań- 

_ska* na nazwisko „Falewicz”. 
Wileński Urząd Wojewódzki podaje po- 

wyższą prośbę do powszechnej wiadomości 
z nadmienieniem, że w inyśl art. 4 Ustawy 
z dnia 24 października 1919 roku (Dz. U. 
R.P. Nr. 88. poz. 478) wolno przeciw jej 
uwzględnieniu zgłosić do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zarzuty, które podać należy 
do Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie w prze- 
riągu 90 dni od dnia ogłoszenia w Monito- 

' cze Polskim, które jednocześnie zarządza się. 
Wilno, d. 13 grudnia 1926 r. 

3050 Wileński Urząd Wojewódzki. 

Zakład gorsetowy 
„JEAN ET T

E“ ** 
wicza 22, 

poleca dla Pań pasy gumowe i lecznicze 
i specjalnie do odmiennego stanu. 3044 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń* sp. 

nych, nóbrok podatkowy 1927, przypada na zaša- 
dzie art. 30 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku na 
okres od I listopada do końca grudnia 1926 roku. 

Termin ten bezwarunkowo nie będzie odro- 
czony, a po upływie wyznaczonego terminu przy- 
stąpią niezwłocznie władze podatkowe do ścisłej 
kontroli przedsiębiorstw handlowych i przemysło- 
wych oraz zajęć przemysłowych. 

Winni zupełnego niewykupienia, lub posiada- 
nia nieodpowiednich świadectw przemysłowych, 
będę niezwłocznie pociągnięci do odpowiedzialno- 
Ści karnej na zasadzie art. 98 ustawy o państwo- 
wym podatku przemysłowym. 

Na zasadzie powyższego lzba Skarbowa Wzy- 
wa płatników podatku przemysłowego, w ich włas- 
nym interesie, do bezzwłocznego nabywania świa- 
dectw przemysłowych, aby zapobiec większemu na- 
pływowi do Kas Skarbowych, w ostatnich dniach 
grudnia r. b., osób wykupujących świadectwa, gdyż 
dotychczas pomimo możności wykupienia świa- 
dectw przemysłowych od 1-go listopada zgłosili się 
do Kas bardzo nieliczni płatnicy. 

(>) J. Malecki, © 
Prezes lzby Skarbowej. 

  

3049/3172/V1 

z egr. Odp, 
t 

  

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Franciszek L: giecki, zam. w m. Wil- 
Nr. 28 m. 5, zgod- 

Cyw. podaje do 
że w dniu 20 grud- 

rano w Wilnie 
przy ul. Portowej Nr. 5 m. 19, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Jankiela 
Bursztejna majątku ruchomego, składającego 
się z urządzenia mieszkaniowego i innych 

nie przy ul. Wileńskiej 
nie z art. 1030 Ust. Post. 
wiadomości publicznej, 
nia 1926 r. Oo godz. 10ej 

rzeczy, oszacowanego na sumę zł. 2,074. 
Komornik 

3047/3170/VI 

TRS TANIO! Na najdogodniejszych 
warunkach. . MEBLE różne w wyborze dużym 

poleca Skład mebli S. ANCELEWICZ, 
Wilno, ul. Niemiecka 15 (w podwórzu). 3013] 
  

  

Wyłączna sprzedaż 
różnych matorjałów do obijania mobli, 

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

Р (—) Е. Legiecki. 
  

Polski Sklad Luster j 
W. WOZNICKIEGO, 3" Ne. *$, 
poleca lustra najwyższych gatunków, trema, 
meblowe, galanteryjne, kieszonkowe i t. p. 

Pp. Urzędnikom Peństw. na raty. Duży wybór. 
3045-3 

\ 
\ 

  

NA GWIAZDKĘ! 
Wielki wybór upominków gwiazdkowych dla 
dorosłych i dzieci. Lalki, zabawki, gry, ozdoby 

choinkowe, książeczki it. p. 
Pocztówki świąteczne. KALENDARZE. 

W. BORKOWSKI, 
Mickiewicza 5 Ś.to Jańska 1 

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

OKAZJA! Wyprzedaż figur wraz z rabatem do 200/0, 

  

   Podaję do wiadomości, że termin do naby- $eyfa 
wania śgiadectw przemysłowych i kart rejestracyj- SŹ 

  

Sp. z 0. 0. 

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE.   
  

Drak. „Pax“, xi. św. ignacege 5. Tel. 8-93. 

  Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

2175 
  

DLOCXDOXDOXDOLDODXDEKDOOLOQ 
( 

Poszukuje się w centrum miasta 

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

TDS 

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. 

2328-3 

    

do sprzedania 

  

WĘGIEL 
z dostawą od 1 tony. 

M. Deull 
Jagiellońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

do wynajęcia. 
i stroje nie. 

24—9. 

s 

Pieniądze 
na oprocentowanie pod 
mocne gwarancje hipo- 

teczne i inne lokuje naj-   Dom H/K. R 

Miszkania i pokoje 
potrzebne dla poważnych 

łokatorów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3023-1 

4,50 koło Wilna w kul- 
turze, siedziba pańska, 
ziemia pszenno - żytnia 

do sprzedania. 

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

3022-1 

opałowy i kowalski 

Ceny najniższe. 

dolarów ośrodek 
2318 

Pianina 
Reperacja 

Mickiewicza 
Estko. 565 

  

jy dais 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 

dogodniej 

Gdańska 6, tel. 9. 
3034-2 

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

siadamy niedrogo. 

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

Lakład fryzjerski 
przy rzy ul. Vie) 46. Sa- 

n damski 

AA 1685-b 

Sz toln specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- | 

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

3028-0 JAZZ 
R rana... .  _ Biuro elektro-techniczne lim 400 ili D.Wajmana 

koło placu Katedralnego 
dochodowy do sprzeda- 

nia zaraz, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handiowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3018-0 

żauiimy 300 ha Wydzieržawimy 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. 3019-0 

Lacki, Wielka 5.35 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal į 
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 

ro - jadłodajnia 
Społeczna dawn.Pod- ty! 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Lokal składający się z 3 
NOI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie о- 
becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

  

Redaktor odpowiedzialny kłichał Sznkiewicz 

Największy wybór i cen 
GAŚNIE: Ul. Trocka 17 
telef. 781. 2258-5 

“ zaklad . 
я.ппши[ с:по-о!ш!з 
czny, największy w i 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo» 
rów. e okulary po 
receptach Kasy aż 

AMA: 
aju założ. w sza ema r. 
Dominikańska 17. 

tei 10-58, b-1236 

ĮUniswažnia się zgubio- || 
ną książkę wojsko- | 

wą, wydaną przez 
się poborową w Nieme! 
czynie na imię Adai 
Jasyńskiego. 

Uevażnia się zgub. 
paszport, wyd. przez | 

Komendanturę Niemiecką 
na imię Lejby Porudo- 
mińskiego. 3039 

Młody cłowiek zez: | 
sady przy gospodarstwie, 
Posiada 3-ch letnią prak- | 

kę w Niemczech przy 
hodowli b; Ba Wilno, 
przedmieście Wielka-O- 
bozowa 7, Józef Czajka. 

3042 
nieważnia się Passe- 

Partou do kino-te- 
atru „Polonja“, wystawio- 
ne da red. Kurjera Wi- 
leńskiego. 

00000999 
Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznęj 

manicur. 

  

    
  


