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ZAMACH STANU W KOWNIE 
(Telefonem od własnego korespondenta z Rygi). 

Wczoraj d. 17 b. m. w nocy dokonano w Kownie zamachu stanu. — Akcja ma charakter woj- 
skowy. — Na czele stoi jako dyktator majr. szt. gen. Plechawiczius. 

Wilno, dnia 17 grudnia 1926 r. 

Kiedy pisaliśmy nie tak dawno 

o chwiejącym się rządzie na Lit- 

wie, w który uderzają fale wrzenia 

rewolucyjnego i z prawa i z lewa— 
mogliśmy być posądzani o przesa- 

dę. A jednak przez dłuższy czas 

organizowany przewrót, poprzedzo * 

ny rozkołysaniem namiętności, wy- 
prowadzeniem mas na ulicę dla 

wytworzenia nastrojów, znalazł swój 

wyraz we wczorajszym zamachu 
stanu. 

Bezpośrednim impulsem do wy- 

buchu było aresztowanie byłego 

pułkownika Głowackasa, który sto- 
jąc na czele faszystowskiego orga- 
nu „Tautos Valia* był jednym z 

przywodców spisku. 

Rząd musiał być w posiadaniu 

nici spisku skoro postanowiono 

działać niezwłocznie. 1 oto o go- 

dzinie 3-iej nad ranem otoczono 
wojskiem gmach Sejmu, Prezydjum 

Rady Ministrów i pałac prezydenta. 

Internowano Prezydenta. Aresz- 

" towano część rządu i prezydjum 

й 

" 

Sejmu. Dyktaturę objął major szta- 
bu generalnego Plechawiczius, który 

objęcie władzy zwierzchniej zapro- 

ponował Smetonie. 
Dotychczas wiadomości 0 ogól- 

nym przebiegu akcji się zgadzają. 

Pozatem jednak następują rozbież- 
ności. 

Kowno odcięte ma być od šwia- 
ta. Połączenia telegraficzne i tele- 

foniczne przerwane. Podług wiado- 

mości nadeszłych z Rygi ma w 

Kownie panować spokój. Przewrót 
miał się odbyć bez krwi rozlewu, 
podług innych wiadomości otrzy- 

manych via Berlin bez krwi rozle- 

wu się nie obeszło. Część rządu 

z częścią garnizonu zajmuje Zielo- 

ną Górę, pozycję górującą strate- 

gicznie nad całym Kownem. Na 
Zielonej Górze znajdują się kosza- 
ry artyleryjskie i stacjonuje artyle- 

rja. Robotnicy opowiedzieli się za 

rządem i ściągają również ku Zie- 

lonej Górze. Na prowincji cały 
garnizon Szawelski opowiedział się 

po stronie rządu. Połączenie Kow- 

na z Szawlami przerwane, nato- 

miast Ryga z Szawlami połączenie 

posiada. O ile kawalerja opowie- 

działa się zdaje się po stronie re- 

belji (sam wódz rokoszu mjr. Ple- 

inspektorem  ge- 

neralnym kawalerji), o tyle na puł- 

ki piechoty jak w Szawlach i w 

Marjampolu rokosz nie może liczyć, 

szczególniej w Marjampolu, gdzie 

wojsko było silnie podminowane . 
przez agitację komunistyczną. 

Właściwie Rząd miał obsadzone 

przez swoich stronników wyższe 

stanowiska w Armji — ale roko- 

szanie oparli się na materjale ofi- 
cerskim młodszym. 

Jako hasło przewrotu użyto 
"aseł społecznych pod płaszczy- 

kiem walki z komunizmem, i ha- 
seł skrajnie nacjonalistycznych skie- 

rowanych przeciwko mniejszościom 

narodowym, w szczególności zaś 

przeciwko Polakom i Polsce. 
Rząd Sowiecki reagował już na 

przewrót zerwaniem rokowań han- 

dlowych sowiecko-litewskich. 

sztowani. 
Za przewrotem stoi przedew- 

szystkiem chadecja litewska—Kriksz- 
czioni, zbyt jednak są skompromi- 

towani w masach i dlatego *swego 

człowieka nie wysunęli na czoło. 

Wysunięto na firmament b. prezy- 

denta Smetonę, cieszącego się sym- 

Patjami kół i związków b. wojsko- 
wych. 

Smetona, któremu zapropono- 

wano władzę zwierzchnią, jest za- 

wziętym przeciwnikiem Polski i 
całą przyszłość Litwy opiera na 

jaknajścislejszym sojuszu i współ- 

dzisłaniu z Niemcami. Za czasów 

rządów Chadeckich był przeciwni- 

kiem wewnątrz walki z własnymi 

mniejszościami narodowymi, w 
ostatnich jeenak czasach szukając 
popularności wystąpił ostro prze- 
ciwko tolerancyjnej polityce obec- 
nego rządu. 

Dla Polski i dla stosunków 
polsko-litewskich przebieg przewro- 
tu nie może być sprawą obojętną. 

Zwycięstwo reakcji, pogrom jedy- 
nego państwowo myślącego stron- 
nictwa litewskiego, którym jest 
socjal-demokracja litewska, aresz- 
towanie jednego z jego wybitniej- 
szych przywódców Kajrysa po mo- 
wie, żądającej zmiany kursu polity- 
ki w stosunku do Polski, znamie- 
nuje zaostrzenie jeszcze kursu an- 
typolskiego i może doprowadzić do 
następstw nieobliczalnych. 

Z przebiegu dotychczasowego 

przewrotu trudno przypuszczczać, 
„aby Rząd obecny, w szczególności 
zaś lewica jego w osobach Socja- 
listów wzięła górę. 

Aresztowanie dowódców  pul- 
ków, którzy się opowiedzieli prze- 
ciwko przewrotowi świadczy, że po 
stronie rządu nie znalazło się 
energicznej jednostki, któraby wal- 
kę z reakcją potrafiła podjąć i 
przeprowadzić bez kompromisu. 
Pertraktacje stronnictw, o których 
donoszą depesze, każą przypusz- 
czać, że nastąpi kompromis pomię- 
dzy ludowcami i chrześcijańską 
demokracją z wyeliminowaniem 
socjalistów i mniejszości. 

Chyba, że zamieszki komuni- 
styczne wprowadziły by w grę czyn- 
nik nie dający się obliczyć. 

W każdym razie szanse uregu- 
lowania w bliższej przyszłości sto- 
sunków polsko-litewskich w drodze 
pokojowej zmalały bardzo. 

mors. 
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Już wyszedł z druku 

WIL. KALŁNDARZ 
NEORMAGYJNI 
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NANADI” э 

G ul. Dąbrowskiego 5. 

Szczegóły zamachu. 
Wiecz. 16 b. m. odbyło się posiedzenie sejmu, które 

trwało do późna w nocy. O temacie dyskusji wiadomo- 
ści niema. й 

O godz. 3 rano budynek sejmu został otoczony przez 
wojsko. Oficer, który wszedł -do sali obrad, oświadczył z 
trybuny, że armja litewska uważa za konieczne skończyć 
z dotychczasowym regimem, który doprowadził Litwę do 
opłakanego sianu. Wojsko litewskie ogłasza, że bierze ca- 
łą władzę w swoje ręce. Ogłasza, że Sejm w dzisiejszym 
składzie zostaje rozpuszczony i jego prezydjum aresztowa- 
ne. Potem zostało wprowadzone wojsko. Prezes Sejmu 
Staugajtis i inż. Kajrys zostali aresztowani. Oficer, dowo- 
dzący wojskiem oświadczył, że działa w imieniu dyktatora 
mjr. Plechawicziusa. A 

Jednocześnie z zajęciem gmachu sejmowego wojsko 
okrążyło pałac Prezydenta, który został aresztowany w swej 
sypialni i zostawiony pod domowym aresztem. 

W tym samym czasie inny oddział wojska aresztował 
prezesa Rady Ministrów Sleżewicziusa i innych ministrów. 
Mjr. Plechawiczius ogłosił siebie szefem sztabu i przedsta- 
wicielem nowego rządu. zę 

"Natychmiast potem został 'zwolniony z więzienia płk. 
Grigalunas-Głowackis, który był aresztowany przed paru 
dniami. Głowackis został komendantem m. Kowna. 

Podobno mjr. Plechawiczius zwrócił się do b. prezy- 
denta Litwy Smetony z propozycją objęcia władzy zwierz- 
chniej. 

W Kownie spokój. . Starć żadnych nie było. Sytuacja 
na prowincji niewyjaśniona. Niektóre części wojska nie 
chcą uznać władzy Plechawicziusa. Podobno garnizon sza- 
welski nie poddał się nowej władzy. 

Nowy rząd wydał deklarację, która potępia politykę 
zagraniczną poprzedników, zwłaszcza w stosunku do So- 
wietów, politykę społeczną (reforma rolna) i mniejszościo- 
wą (zwłaszcza wobec Polaków). 

Co mówią niemieckie źródła informacyjne? 
„Telegrafen Union”. Piątek, godz. 7 m. 10 wiecz. 
Zamach na Litwie dokonany został przez garstkę ofice- 

rów, którzy zjawili się nagle na posiedzeniu Rady Ministrów 
i zaaresztowali ją. Następnie udali się do Prezydenta Państwa 
i osadzili go na Zamku. 

Po dokonaniu tego zwrócili się dopiero do Smetony, któ- 
ry zgodził się na objęcie rządu. Przewrotu dokonano bez 
rozlewu krwi. Walki toczą się jedynie z komunistami, którzy 
chcą wykorzystać zamach dla przewrotu komunistycznego. 

Cześć wojska wraz z niektórymi ministrami znajduje się 
na Zielonej Górze pod Kownem. Podobno robotnicy stoją 
po stronie starego rządu. Grupują się także wokoło Zielonej 
Góry. 

Według wersyj, chodzących w Rydze, liczba robotników 
wzrasta z godziny na godzinę. ; 

Żywą agitację wśród ludności prowadzą agitatorzy so- 
wieccy. 

Sytuacja ciągle niejasna. 
RYGA. 17. XII. (Pat). W Kownie sytuacja niewyjaśnio- 

na, gdyż część garnizonu nie przeszła jeszcze na stronę no- 
wej władzy i zajęła tak zw. Zieloną Górkę, groźąc bombar- 
dowaniem . miasta. Z ministrów pozostają pod aresztem 
premjer, minister spraw wewnętrznych i minister spraw woj- 
skowych. Inni częściowo uwolnieni, częściowo wcale nie by- 

      
Inauguracyjne otwarcie teatru w sobotę 25 b. m. | 

Hallo! Puszczamy się!!!. ее 

Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 
Bliższe szczegóły w afiszach. 
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  Rząd i Prezydent are- 
Na czele nowego rządu nie stanął Smetona. 

li aresztowani. Smetona władzy nie objął. Odbywają się per- 
traktacje między partjami w sprawie objęcia władzy. W Kłaj- 
pedzie cała władza w ręku komendantury wojskowej. W Szaw- 
lach sytuacja nie wyjaśniona. Odbywające się w Moskwie 
pertraktacje sowiecko-litewskie zostały zerwane z powodu 
wyjazdu delegacji litewskiej do Kowna. 

Część wojska przeciw zamachowi. 
RYGA. 17. XII. (Pat). Wczoraj w Kownie odbywał się 

zjazd dowódców wszystkich oddziałów wojsk litewskich. Na 
posiedzeniu tego zjazdu zjawił się przedstawiciel majora Ple- 
chovicziusa, który oświadczył, że grupa wojskowych zdecy- 
dowała wziąść władzę w swoje ręce. Dowódcy pułków 
otrzymali krótki czas na omówienie położenia, które w ten 
sposób się utworzyło i kiedy większość zjazdu wypowiedzia- 
ła się przeciwko propozycji zrobionej przez Plechovicziusa, 
przedstawiciel Plechovicziusa oświadczył, że uczestnicy zjazdu 
zostają aresztowani. Okazało się, że budynek w którym zjazd 
się odbywał zawczasu był otoczony przez wojsko. 

Pogłoska o zamordowaniu 
prez. Griniusa. 

WILNO, 17.X11 (Pat.) Na pograniczu litewskim pa- 
nuje zupełny spokój. Wśród straży litewskiej daje się 
zauważyć kompletny brak orjentacji co do rozgrywają- 
cych się w Kownie wypadków. 

Na pograniczu łotewskim rozeszła się pogłoska o 
zamordowaniu prezydenta litewskiej republiki Griniusa. 

Co podają źródła zagraniczne. 
Odezwa nowego rządu. 

KRÓLEWIEC, 17. XII. (Pat). Biuro Wolffa donosi, że 
odezwa nowego rządu wojskowego na Litwie oświadcza, że 
wojsko zostało zmuszone do objęcia władzy, ponieważ rząd do- 
tychczasowy oraz Sejm litewski chcieli zaprzedać Litwę Rosji 
Sowieckiej. 

Gen. Wiliaukas na czele przewrotu. 
BERLIN, 17.XII (Pat). Korespondent „Berliner Tage- 

blatt" depeszuje z Królewca: Na czele przewrotu litewskie- 
go stanął przedewszystkiem gen. Wiliaukas oraz organiza- 
cja strzelców litewskich. м 

Nowy rząd ogłosił deklarację w której zaznacza, że 
wojsko widziało się zmuszonem štanąč u steru rządów 
ponieważ dotychczasowy rząd wraz z Sejmem litewskim 
zamierzały wydać Litwę na łup Rosji. Proklamacja zawie- 
ra ogłoszenie stanu oblężenia w całym kraju. W Kownie 
wszystkie gmachy publiczne obsadzili rebeljanci, na ulicach 
przeprowadzają ścisłą kontrolę legitymacyj. 

O zwrot Wilna. 
BERLIN, 17. XII. (Pat.) United Press donosi z Kowna, 

że oczekują tam wydania przez nowy rząd manifestu progra- 
mowego, w którym na pierwszem miejscu ma być wysunięte 
żądanie Litwy, dotyczące zwrotu Wilna. 

W Litwie spokój. 
BERLIN, 17-XII. (Pat). Tutejszemu korespondentowi „United Press* 

udało się po długich zabiegach uzyskać połączenie telefoniczne ze szta- 
bem generalnym w Kownie. ! 

Odpowiedź, jaką korespondent na zapytanie otrzymał brzmiała: Na 
Litwie panuje zupełny spokój. 

Grandberg w rękach rządu. 
BERLIN, 17-XII. (Pat). Korespondent Berliner Tageblatt depeszuje 

z Królewca: Granica przy Ejtkunach jest zamknięta. 
Podróżni przybywający z Kowna potwierdzają wiadomość O aresz- | 

towaniu całego rządu. Pułkownik Grigaliunas- Głovackis przyłączył się 
do powstańców. Podczas gdy Kowno znajduje się w ręku powstańców, 
Grandberg obsadzony jest przez pułk wierny dawnemu rządowi. Ocze 
kują krwawych walk. 

(Dalszy ciąg depesz na stronie 2). 

"27-52 

AFE- 2 44 ul. Antokcl- 
RESTAURACJA „Park Pośpieszka'” 5. 1» 
zawiadamia Szan. Klijentów, iż restauracja otwarta na sezon zimowy. 
Kuchnla pierwszorzędna. Ciepłe gabinety. Komfort. Muzyka. 3078 
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W przeddzień przewrotu | 
na Litwie. 

Na kilka dni przed przewrotem 
„Letuvis* ogłosił znamienny arty- 
kuł szefa nowego rządu Smetony, 
który politykę swych poprzedników 
poddaje ostrej krytyce. Artykuł ten, 
który rzuca pewne Światło na po- 
glądy czołowej postaci w rządzie 

dyktatury wojskowej podajemy w 
obszernem streszczeniu: 

Polityka koalicyjnego rządu li- 
tewskiego wywołała w ostatnich 
czasach duży niepokój w  społe- 

czeństwie. Zwłaszcza polityka mł 
nistrów Oświaty i Spraw Wewnętrz- 
nych. Pierwszy zezwolił organtza- 
cjom polskim na stworzenie całego 
szeregu nowych szkół, a tem sa- 
mem szeroko otworzył wrota wpły- 
wom polskim. 

Wobec takiego stanowiska spo- 
łeczeństwo litewskie nie mogło po- 
zostać obojętne. Doszło do eksce- 
sów ulicznych i do ubolewania 
godnych demonstracyj studenckich, 
zakończonych bójką i aresztami. 

Interpelację opozycji w sprawie 
powyższej oceniły partje rządzące 
błędnie. Premjer i posłowie z koa- 
licji zasłaniali się twierdzeniem, 
sprzecznem zresztą z konstytucją, 
jakoby demonstracje i manifestacje 
mogły mieć miejsce jedynie na- 
skutek zezwolenia policji, nie zaś 
drogą zakomunikowania jej jedynie 
o tem. 

Wogóle polityka wewnętrzna i 
oświatowa rządu p. Sleżewicziusa 
sprzetzną jest z interesami ogółu. 
Mniejszościom narodowym i soc- 
jalnym czyni się stanowczo zawie- 
le ustępstw. Rząd zapomina o za- 
sadzie „suum cuique* i o tem, że 
pomimo wszystko, twórczą i kie- 
rowniczą siłą w życiu niepodległej 

Litwy są i będą Litwini. © 
Rząd o tem stanowczo zapomi- 

na, ignorując i upośledzając ży- 
wioł litewski: studentów, personel 

nauczycielski, duchowieństwo. W 

sferach tych autorytet rządu upadł. 
Niezadowolenie Niezadowolenie za- 
tacza coraz szersze kręgi. 

Faktem jest, że polityka zaró- 
wno prawicy jak też lewicy, pro- 
wadzi kraj do ruiny. Bezmyślna 
reforma zniszczyła gospodarkę rol- 
ną, stworzyła falangę nędzarzy— 

osadników, podkopała kompletnie 
eksport, stworzyła liczne kadry 
bezrobotnych, podkopała do naj- 
wyższego stopnia moralne poję- 
cie prawa wśród ludności, pod- 
cięła zaufanie kapitału zagraniczne- 
go do Litwy, obarczyła kraj cięża- 
rem długu z tytułu wszęlkich wy- 
właszczeń, słowem stworzyła anar- 
chję prawną i ekonomiczną. Prze- 
mysł dogorywa, handel też. Krajo- 
wi grozi wegetacja ekonomiczno- 
finansowa. Odpowiedzialność za to 
wszystko spada, jako się rzekło, 
na barki prawicy i lewicy, rządu 
byłego i rządu obecnego. Dziś po- 
dobnie jak dawniej, idzie się po 
linji piękńie brzmiącej, lecz w za- 
sadzie nędznej polityki. Skądże 
więc ma nadejść zapowiadana po- 
prawa bytu? Przecież kontynuuje 
się politykę partyjną, nie zaś pań- 
stwową. Upada dobrobyt materjal- 
ny, szerzy się destrukcja moralna. 

Rząd koalicyjny w niewłaściwym 
kierunku zmierza. 

Chwila jest nad wyraz poważna. 
Kraj słusznie się pyta, dokąd go 
prowadzą. Kraj z obecną polityką 
rządu koalicyjnego stanowczo się 
nie solidaryzuje“. 

a ————————————————————————— УЕНО ОООСЕНОАОНЕКО ЕУОН 

Rząd Marxa upadl. 
BERLIN. 17.XII (Pat.) Dziś o godz. 6-tej min. 30 wiecz. Reichstag 

większością 249-ciu głosów socjalistów, komunistów, niem. nar. hitle- 
rowców przeciwko 171 głosów, przyjął wniosek socjalistyczny wyraża- 

jący rządowi d-ra Marxa z przyczyn natury wewnętrzno-politycznej vo- 

tum nieufności. 
Pozostałe 2 wnioski socjałistyczny i komunistyczny o wyrażenie 

votum nieufności min. Gesslerowi upadły. 

Dymisja gabinetu przyjęta. 
BERLIN. 17.XII. (Pat). Biuro Wolfa donosi, że w wyniku dzisiej- 

szego głosowania w Reiclistagu gabinet Rzeszy powziął uchwałę w myśl 
której kancjerz upoważniony został do zawiadomienia jeszcze w ciągu 
dnia dzisiejszego prezydenta Rzeszy, iż rząd ustępuje. Kanclerz dr. Marx 
zlecenie to niezwłocznie wykonał. 

Dymisję gabinetu prezydent Hindenburg przyjął do wiadomości, po- 
wierzając jednocześnie kanclerzowi wraz ze wszystkimi ministrami dalsze 
prowadzenie agend rządowych. 

Kto będzie tworzył nowy gabinet. 
BERLIN. 17.XII. (Pat). Jak donosi „Berl. Tag.*, jeszcze dziś po 

obradach Reichstagu: miały się odbyć w kancelarji prezydenta Rzeszy 
pierwsze rozmowy w sprawie utworzenia nowego gabinetu. 
parlamentarnych nie wróżą, aby gabinet 

W kołach 
mógł być utworzony przed 

świętami. Prezydent Rzeszy zawezwie do siebie przywódcę socjalistów, 
Miller-Frankena i hr. Westarpa jako przedstawicieli tych frakcyj, które 
w głównej mierze przyczyniły się do obalenia rządu d-ra Marxa i po- 
wierzy jednemu z nich utworzenie nowego gabinetu. Bezwątpienia ża- 
den z obu wymienionych posłów misji tej nie przyjmie. 

Jak twierdzi Berliner Tageblatt przypuszczają, iż misji utworzenia 
nowego gabinetu podejmie się przywódca ludowców dr. Scholtz. 

  

T. JACEK—ROLICKI. 

Zuchowaci. 
(W 12 rocznicę powstania 5 p. 

p. Leg.) 

„Ludzi tych wzięła już na og- 
romne swe skrzydła historja i nikt 
jeszcze niewie na wyżynę jakiej 
zasługi ich poniesie." Tak oto 
jeszcze w 1915 pisał jeden z naj- 
zdolniejszych prozaików polskich— 
sam pierwszej Brygady waleczny 
żołnierz i oficer Juljusz Kaden- 
Bandrowski o Piłsudczykach. 

A poniosła ich, daleko wień- 
cem ran i najzaszczytniejszej le- 
gendy zdobiąc czoła. A na czele 
1-szo Bryganowych i pokrewnych 
hufców idzie 5-ty Legjonów pułk 
zuchwały. ldą z dali, bitym trak- 
tem, w kręgach chwały najjaśniej-. 
szych, przepasani tęczą ukochań 
i objęci łuną sławy—w bramy naj- 
śliczniejszej z legend. 

Oni—5 Legjonėw pułk zuch- 
wały! — 

Skąd się wzięli na owym za- 
szczytnym trakcie ku nieśmiertel- 
ności? Jakiż początek miała ich 
legenda? A 

A więc posłuchajcie! — 
Wyszli z Oleandrów — porwani 

komendą wodza, który broń im 
niechybną do chciwych rąk oddał i 
długo długo 1 pułku Legjonów 
najistotniejszą treść stanowili, na 
zagro”onych płacówkach z innemi 
baonami krew przelewając—czyni- 

li zienną żołnierską powinność 
dla Sprawy. 

Aż oto w pewien grudniowy 
poranek nagle piorunem polowego 
rozkazu stali się 5 samodzielnym 
pułkiem—realizując, dawno kiełku- 
jącą myśl o utworzeniu Brygady. 

    

A byłę to właśnie w czasie walk 
podhalańskich obok Nowego Sącza. 
Długo austryjacka c. k. Komenda 
Armii, (przez złośliwych legunów 
c. k. mendą zwana) nie chciała 
pozwolić na utworzenie brygady— 
Znaczyłoby to rozrost legjonów. 
Różne też sprzeciwy stawiali zaś- 
niedziali serwiliści w departamen- 
tach enkaenowskich—menerzy po- 
lityczni przy zielonym stoliku po- 
siedzeń ciasto polskiej sprawy z 
pasją ugniatający. Nie chcieli roz- 
rostu wpływów — tego „szaleńca, * 
który na nic nie zważa a - nawet 
kpi sobie z najwyższych rozkazów 
Armee -oberkomando. Horror — 
Skandal. — Jakże tu pozwolić by 
ten człowiek i tak już niesłychanie 
w Polsce popularny urósłgdy mu 
się do ręki da nie pułk jeden a 
całą Brygadę. Bo przecież sam Ex- 
celencja — komendant całych c k. 
Legjonów ma zaledwie Brygadę — 
a I pułk — ani o nim słyszeć nie 
chce i wciąż o tym rumie tylko 
wspomina. — 

Nareszcie po długich naradach, 
konwentyklach, po głębokim (?) 
namyśle udało się stworzyć Bryga- 
dę, która równym żołnierskim kro- 
kiem weszła w bramy legendy, tę- 
czą ukochań Oopasana —a na czele 
jej 5 Legjonów pułk zuchwały. — 

5 pułk tak oto utworzony z 
dwóch bataljonów bitwą pod Low- 
czówkiem wpisał się w karty historji. 
Pierwszy to zaszczytny chrzest bo- - 
jowy; — pierwszy krok na drodze 
wyboistej ku sławie. — 

I oto się zaczęła snuć najwspa- 
nialsza wstęga czynów bojowych, 
tęcza łez i krwi.—Wszystko jedno— 
czy wiatr szarpał wątłe ciało, lub 
šniežyca, czy słońce wypijało rosę 
krwi najserdeczniejszej, czy w pio- 
runach muzyki huraganowego og- 

  

Prymas Polski — do Marszałka Pil- 
sudskiego. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Prymas Polski J. E. ks. Hlond nadesłał na ręce Prezesa Rady 
Ministrów list, w którym między innemi stwierdza co następuje: 

Prymas Polski, deklarując szczerą lojalność względem Państwa i 

Rządu, oświadcza, że episkopat polski pragnie harmonijnej współpracy 

z władzami państwa. Zgodnie ze swym poselstwem episkopat pragnie 

działać stale dla dobra ojczyzny, nie wchodząc w politykę partyjną, : 

którą prasa różnych kierunków niesłusznie episkopatowi podsuwa. Prag- 

nie atoli episkopat, aby rząd ze swej strony otoczył Kościół Katolicki 

szczerą opieką i aby władze państwowe w swych zarządzeniach unikały 

wszystkiego, co mogłoby katolików niepokoić i nieprzychylnie dla rządu 
usposobić. 

Następnie ks. Prymas prosi uprzejmie p. Prezesa Rady Ministrów 
o przyśpieszenie pertraktacyj ze stolicą apostolską w sprawie wykona- 

nia konkordatu oraz pórusza sprawę małżeńską i parcelacji dóbr du- 

chownych. 
W końcu ks. Prymas prosi p. Prezesa Rady Ministrów o załatwie- 

nie fundacji Potulickiej na rzecz Uniw. Lubelskiego i fundacji Smogu- 

leckiej na rzecz Uniw. i Politechniki Warszawskiej. 
Powyższy list Prymasa Polski dementuje nadto w sposób stanow- 

czy enuncjacje, jakie się w pewnej części prasy ukazały po zjeździe bi- 
skupów w Warszawie, a które to enuncjacje miały być jakoby oficjal- 
nemi uchwałami zjazdu. 

Okazuje się, iż powyższe enuncjacje były jedynie manewrem poli- 
tycznym dwóch członków episkopatu, a mianowicie ormiańskiego ks. 
Theodorowicza i biskupa kieleckiego ks. Łosińskiego, znanych ze swego 
wrogiego „stosunku do obecnego szeia rządu. 

Wiadomość o powyższem samowolnem fabrykowaniu uchwał zjaz- 
du wywołała wielkie wrażenie w tutejszych kołach politycznych i koś- 
cielnych oraz odbiła się głośnym echem w Watykanie. 

Likwidacja szajki szpiegowskiej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wielka afera szpiegowska Lamchy i jego spólników, o której 
wczoraj donosiliśmy, została ostatecznie slikwidowana. Zaaresztowano 
10 osób cywilnych, przeważnie z inteligencji. Poza Lemchą został aresz- 
towany Chmielnicki i jego brat, Rudnicki, obywatel gdański Hanci inni. 

Ostatnio aresztowano prześzło 80-letniego Faustyna Grzybowskie- 
go, który był łącznikiem między aresztowanym plutonowym Urbańcży- 
kiem i pewnym ościennym poselstwem. Od Urbańczyka wymagano, aby 
oprócz rozmaitych papierów wojskowych, dawał informacje co do nie- 
których ważniejszych spraw sądowych wojskowych. 

„ W dniu wczorajszym przewieziono aresztowanego kpt. Mikutę do 
Cytadeli, gdzie został osadzony w celi odosobnionej. + 

Pakt gwarancyjny państw bałtyckich 
z Rosją. 

RYGA. 17. XII. Dziś nowy rząd łotewski Skujenieksa złożył w 
Sejmie deklarację. W deklaracji była, między innemi, mowa o dążeniu 
rządu do zawarciajpaktu gwarancyjnego z Rosją wspólnie ,z Estonją i 
*Finlandją. 

Głosowanie nad oświadczeniemirządowem ma się odbyć wejwtorek. 

W Kłajpedzie. 
BERLIN, 17. XII. (Pat.) Biuro Wolifa donosi z Kłajpedy: Ze stro- 

ny urzędowej brak nowych wiadomości o przewrocie kowieńskim. Wia- 
domość o rewolucji nie wywołała w okręgu Kłajpedy wielkiego wraże- 
nia. Podobno i wojska stacjonowane w okręgu kłajpedzkim miały sta- 
nąć po stronie nowego rządu. 

Gubernator Kłajpedy, prezydent dyrektorjatu oraz prezydent sejmu 
kłajpedzkiego bawią w Kownie, . dokąd udali się, aby wziąść udział w 
uroczystości z okazji 60-letniej rocznicy urodzin prezydenta republiki 
Griniusa. Powrotu ich oczekują dziś wieczorem. Połączenie telefoniczne 
z Kownem dla rozmów prywatnych jest przerwane. 

Delegacja urzędników pań- , strowi szereg postulatów pracow- 
stwowych u min. Jurkie- ników państwowych w zakresie u- 

wicza stawodawstwa socjalnego, między 
ТЫЕ оа ЗЕ w innemi w sbrawie zubezpieczenia 

elef. od wł. kor. z Warszawy). ną wypadek braku pracy tych pra- 
Minister pracy i opieki społecz- cowników państwowych, którzy nie 

nej dr. Jurkiewicz przyjął. delega- nabyli jeszcze prawa emerytalnego. 
cję stowarzyszenia urzędników P. Minister przyznał temu postula- 
państwowych na Specjalnej au- towi całkowitą słuszność i obiecał 

djencji. przyczynić się do jego zrealizowa- 
Delegacja przedłożyła p. Mini- nia. 

nach ukochań serc prosty ch a go- 
rących. Oni to, gdy Wódz parol 
zagiął, by swoje rodzinne miasto 
z rąk wroga jednym niemylnym 
ciosem odebrać—u bram jego straż 
trzymali. I choć nieim bylo danem 
pierwszym wejść w uliczki wileń- 
skie—lecz się dzielnie spisali bro- 
niąc przyczółków... 

A potem Dwińsk, Kijów, Gro- 
dno, Sejny i ten z niczem się po- 
równać nie dający marsz na tyłach 
wrogów pod Lidę. Na lotnych skrzy- 
dłach legendy, po przez kaskady 
śmiechu i humoru wiecznie żywego 
przedziera się najistotniejsze piękno 
tego pułku, którego tradycja jest 
tak pełna i wielka, że posłyszysz 
ją w łopocie sztandaru pułkowego, 
trzepocącego się nawietrze,sztandaru 
ozdobionego największem odzna- 
czeniem—biało-niebieską wstążecz- 
ką — cnoty żołnierskiej emblema- 

nia, byleby iść wciąż naprzód, wierni 
rozkazowi wodza-—po przez morze 
krwi i kaskady Śmiechu, po przez 
heroicznych czynów zamiecie —i 
niewiarę własnego narodu, po przez 
zimne lochy niemieckich więzień— 
czy roztajałe serca polskiego ludu, 
wciąż iść—ku Polsce niepodległej. 

Wzięli na się brzemię olbrzy- 
miego trudu, gdy pokryzysie przy- 
sięgowym szli w świat niosąc w 
sercach ogromną miłość dla Spra- 
wy — i, niby wyniosłą tarcz rycer- 
ską—obronę honoru żołnierza pol- 
skiego. W imię tych świętych haseł, 
ginęli na murniańskiego wybrzeża 
lodowcach i na skałach Alp juraj- 
skich. Nad Piawą i Soczą spływała 
ich krew, w obronie nie swojej 
sprawy, lecz z myślą o Niej—dale- 
kiej — a przeczuwanej w gorącym 
ogniu huraganowym, w niespokoj- 
nym biciu dzwonu sercowego, wie- 
szczącego zmartwychwstanie. tem. 

„A któż to pierwszy  lwiemu WM 
grodowi dłoń podał zbrojną i wspól- 
nym wysiłkiem uczynił dzień rado- 
snym, a noc spókojną — jeśli nie 
5-ty pułk. Bo tych obrońców wol- 
ności ziemia wolnego już Krakowa 
paliła stopy i do odsieczy przyga- 
niała. Kogóż to w dzień 22 listop. 
1918 r. kwiatami witał wolny Lwów? 
I nietylko kwiatami... Ciężkie bu- 
kiety zamarzających na wietrze łez 
wdzięczności w girlandy się nad 
maszerującemi splataly. Niemasz 
bowiem większej dumy w żywocie 
żołnierskim, jak miasto jakieś od 
wroga oswobodzić. A cóż dopiero 
Lwów — stanicę kresową najuko- 
chańszą — przedmiot tylu ukochań. 

A po Lwowie—Wilno, miasto 
najukochańsze — miasto renesansu 
ducha—śŚwięty cel pielgrzymek my- 
šli w dniach niewoli. miasto cudu, 
wtulone w chłodny cień kościołów 
najpiękniejszych i chodzące w łu- 

Piąty pułk zuchowatego miano 
noszący—wydał szereg duchów tak 
jasnych, tak pięknych, że świecą 
jak drogowskazy w drodze ku wol- 
ności. I gdy jedni fortuny obrotem 
na zawrotne wyżyny wyniesieni— 
inni zostali na polach bitew, a w 
sercach zamierających i oczach ga- 
snących błogosławieństwo wolności 
niosąc w zaświaty. 

Dziś kilka tylko dam sylwetek, 
które mi się gwałtem cisną pod 
pióro. 

Któż nie znał Herwina-Piątka, 
bohaterskiego dowódcy 5 Baonu, 
1 brygady. Legendarna to postać— 
spartanin w mundurze kapitańskim, 
olimpijczyk karmiony radością sło- 
wa, poczętego w ogniu najwyższej 
miłości, którego dusza była jak 
słup płonący ogniem najwyższych 
ukochań. 

Punk KME 

Wiadomości nalifyczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Królestwo Jugosłowiańskie ob- 
chodziło w dniu wczorajszym swe 
święto narodowe z okazji urodzin 
króla Aleksandra (17 grudnia 1888 
roku). Z tego powodu o godz. 41 
rano odbyło się w cerkwi na Pra- 
dze uroczyste nabożeństwo, na któ- 
rem był obecny cały personel po- 
selstwa z p. Nesiczem na czele. W 
nabożeństwie wzięli również udział 
przedstawiciele sfer rządowych. 

O godz. 1 w południe pos. Ne- 
sicz przyjmował w lokalu posel- 
stwa członków kolonji jugosło- 
wiańskiej w Warszawie oraz przed- 
stawicieli świata politycznego, kul- 
turalnego i towarzyskiego stolicy, 
którzy złożyli na jego ręce życze- 
nia pomyślności narodowi jugo- 
słowiańskiemu. 

* 

Klub parlamentarny Z. L. N. 
odbył wczoraj posiedzenie. Po prze- 
prowadzonej dyskusji klub powziął 
następującą uchwałę: 

Ze względu na wewnętrzną i 
zewnętrzną sytuacje polityczną Klub 
Parlamentarny Zw. Lud.-Nar. po- 
stanowił wzmocić swą działalność 
tak w kraju, jak i na terenie Sej- 
mu i Senatu. Klub poleca zarzą- 
dowi opracowanie szczegółowego 
planu oszczędnościowego przy roz- 
waźaniu budżetu na plenum Sej- 
mu i Senatu. 

Wędług naszych informacyj ma 
to oznaczać zgłoszenie wniosku o 
redukcję wydatków wojskowych. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dalsze obrady nad budże- 
tem M-stwa Spraw Woj- 

skowych. 
Na wczorajszem posiedzeniu sej- 
mowa komisja budżetowa po dłuż- 
szej dyskusji szczegółowej ukoń- 
czyła w 2-em czytaniu rozpatry- 
wanię budżetu M-wa Spraw Wojsk. 
W dochodach wstawiono dodatek 
900,000 zł. za kolejki wąskotoro- 
we jako należne od Dyrekcji La- 
sów Państwowych, wydatki * zaś 
zmniejszono ogółem o sumę 
2,597,611 zł. 

Pozatem zwiększono niektóre 
pozycje jak nagrody za wynaiszki 
wojskowe o 100,000; na rezerwę 
zaopatrzenie powiększono pozycję 
o 1,055,010 zł. W wytwórniach 
wojskowych zarówno wpływy jak 
i rozchody w kwocie 60,360,000 zł. 
zmniejszono do kwoty 29,639,000. 

W dyskusji zabrał głos poseł 
Kościałkowski (Klub Pracy): 

„Art. 4 ustawy skarbowej, upo- 
ważniającej ministra skarbu do wy- 
datkowania ogólnej sumy 200 mil. 
na poszczególne resorty w miarę 
zmniejszenia się wydatków dla pod- 
wyższenia istniejących dochodów, 
wykazał już podczas dzisiejszej dy- 
skusji swą szkodliwość. Dla przy- 
kładu biorę 80 milj.. przeznaczo- 
nych na wojsko. Układając tę usta- 
wę rząd miał kategorycznie oŚwiad- 
czyć ministrowi skarbu, że pozycja 

   

Któż nie pamięta Herwina, ma- 
szerującego na czele swego bata- 
ljonu z odwiecznym plecakiem, od 
którego pasy na mundurze zostały, 
jasnym kolorem świadcząc o ciąg- 
łym używaniu. A gdy ci najmłod- 
szy obywatelu-dzieciaku ręce omdla- 
ły od dźwigania fza ciężkiego ka- 
rabinu w marszu przyśpieszonym 
któż to podparł cię i karabin twój 
zawiesił na ramieniu—z takim spo- 
kojnym, zawstydzonym uśmiechem? 

Ranny pod Łowczówkiem w rę- 
kę i piersi—i odniesiony do punk- 
tu opatrunkowego nie pozwolił о- 
patrywać swej rany, aż doktór Pa- 
czesny wszystkich rannych przed 
nim opatrzył i wtedy dopiero prze- 
raził doktora wielkością rany: całą 
opłucną miał na wierzchu. 

Wielkość i radość czynu — 
stapia się w śŚpiż w niebieskich 
źrenicach komendanta 5-go ba- 
taljonu. Wejdźmy do okopów, do 
jego ziemianki. Przed piecykiem 
żelaznym się grzeje i czyta uważnie. 
Promienie padają na twarz niere- 
gularną i jakby wystruganą przez 
domorosłego rzeźbiarza wiejskiego. 
akiż jednak jest czar w tym spo- 
ojnym a pełnym ognia spojrze 

niu. Co czyta? Gdybyś zajrzał przez 
ramię—oniemiałbyś ze zdumienia. 
Wiersze, poezje Słowackiego. 

Skarb w plecaku, na ramionach 
pasy spłowiałe i ogień w oczach 
niebieskich! — Kwiaty pachnących 
wiśni zroszone krwią w maja po- 
ranek radosny, gdy odszedł w dro- 
gę daleką — skąd się nie powraca 
nigdy!! 

I nie meteor to błyszczący—ale 
wspaniały łuk napięty na najwyż- 
szy lot ducha, wpisany w krwawą 
kartę historji zuchowatych. Ode- 
szła z nim—zdawało się wszystkim, 
którzy znali Herwina — ta radość 
niecodzienna—głęboka, która po- 

na pierwszem miejscu tych sum 
nadzwyczajnych. 

Na wniosek posla Byrki mają 
być przeniesione z ogólnych sum 
nadzwyczajnych do budżetu normal- 
nego pozycje na Sejm, Senat, Min. 
Reform Roln. i t. d. W ten sposób 
pozycja na obronę państwa staje 
się już znacznie mniej realna. Bud- 
żet zaś wojskowy zawiera sumy, 
które muszą być wypłacone, gdyż | 
wypływa to z zamówień dokon1- ! 
nych w drodze kontraktu, jak ło- ! 
dzie podwodne i t. d. ж 

Należałoby znieść państwowy ! 
podatek dochodowy od funkcjona- | 
rjuszów państwowych. Jest to je- 
dynie naleciałość biurokratyczna, | 
gdyż absurdem są wszystkie te pa- | 
pierowe przerachowania sum, wy- 
magające jedynie zatrudnienia du- 
żej ilości urzędników do tej dzia- 
łalności. Jeśli chodzi o państwowy 
podatek dochodowy od podofice- 
rów i oficerów stwierdzam, że w 
tym wypadku mamy do czynienia 
z niesprawiedliwością społeczną. 
Wojskowi nie mają czynnego pra- 
wa wyborczego, nie mają swej re- 
prezentacji w Sejmie, a przez to 
nie mają żadnego wpływu na wy- 
sokość nakładanego podatku. We 
wszystkich innych państwach po- 
datku tego nigdzie wojskowi nie 
płacą. Co innego podatek komu- 
nalny i podatek od prywatnego 
majątku od poszczególnych woj- 
skowych. Niesprawiedliwošcią jest ь 
również pominięcie oficerów i pod- 
oficerów, otrzymujących dodatek 
funkcyjny, przy uchwaleniu 10% de- 
datku do uposażenia dla innych 
funkcjonarjuszów państwowych. 

Rada Ministrów w dniu 5 sierp- 
nia 1926 r. uchwaliła ten dodatek 
funkcyjny z tytułu szczególnych 
właściwości służby wojskowej. W 
wojsku zniesione wszelkie remune- 
racje, dodatek za godziny nadsłuż- 
bov/e i t. d. Jest on wyrównaniem 
tylko na cięższą i bardziej odpo- 
wiedzialną służbę. 

Podaję więc wniosek, aby te 
Sprawy zostały w myśl powyższych 
moich wywodów załatwione przez 
wojskową komisję sejmową”. 

Posiedzenie Senatu. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
Ostatnie przed świętami plenarne 
posiedzenie Senatu, które się zaj- 
mie projektem ustawy o prowizo- 
rjum budżetowem,  uchwalonem, 
jak wiadomo, już przez Sejm. 
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  Rozporządzenie io Radzie 
Finansowej. a 

Ostatnio w „Dzien. Ustaw“ u- 
kazało się rozporządzenie „P. Pre: | 
zydenta Rzeczypospolitej 0 powo- 
łaniu do życia Rady Finansowej, 
jako doradczego organu Opinjo- 
dawczego przy Minisrze Skarbu. 

W skład Rady Finansowej ma 
wejść 10 członków, powoływanych 
przez P. Prezydenta na wniosek 
Rady Ministrów. Skład osobowy 
Rady Finansowej ustalony zostanie 
po ukończeniu rozpraw nad pro- 
wizorjum budżetowem. 

Pamiętajcie 0 głodnych dzieciach 

zwala na przetrwanie najcięższych 
chwil i targań z wiarą w ZWycię- 
stwo lepszej sprawy. 

A major Wyrwa-Furgalski! 
Stapiają się w nim wszystkie | 

jasne cechy naszego, leguńskiego 
bytowania, — humor prześwietny, 
radość najwyższa, klasyczna nie- 
mal pogoda ducha, olimpijski spo- 
kój dowódcy, prowadzącego w bój 
swój bohaterski bataljon i pułk. | 
Najukochańszy z ukochanych — | 
miał w sobie zaś z owych piękno- 
duchów idących na bój niezastra- 
szony w pachnących okrapianych 
perfumami  żabotach i koron- | 
kach, coś w rozmachu sienkiewi- | 
czowskich bohaterów. Gdy pod 4 
Kostiuchnówką padł ranny kulą: 
szał jakowyś ogarnął walczący. 
żołnierzy. : 

Komendant Wyrwa zginął — 
wieść ta szła po szeregach, wywo- 
łując w sercach żołnierzy legjono- 
wych, co pod jego rozkazami wa|- 
czyli wściekłość i niewiarę... Tak, 
niewiarę! Bo nikt wierzyć niechciał, | 
by ten kochany przez wszystkich 
człowiek mógł zginąć, by mogła | 
go spotkać Śmierć — zabierająca 
obfite żniwo—na polach pod Pol- 
ską Górą, З5 

Odszedł komendant Wyrwa-Fur- 
galski — uśmiechnięty jak zwykle; 
zarumieniły się kwiaty łąki blę- | 
kitne krwią wsiąkającą obficie 
z ran. Ku zorzom przejasnym dd- |. 

szedł, gdzie panuje wieczność nie- | 
zgłębiona — zostawiając w sercach | 
niewygasły żal i wspomnienie świe- 
tlane. 

Tyle było jeszcze innych — o 
których kiedyindziej wspomnę. / 
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Ruch zawodowy. 
Zjazd robotników rolnych. 

W dniu 12 grudnia r. b. odbył 
się zjazd delegatów Kół Folwarcz- 
nych Związku Zawodowego Robot- 
ników Rolnych. 

Wiec zagaił przewodniczący p. 

Żejmo Jan, udzielając głosu posło- 
wi Niedziałkowskiemu, który w 

imieniu Centralnego Komitetu Wy- 
1 P. P. S. powitał ze- 

łbranych dziękując za liczne przy- 

bycie, pomimo ciężkich warunków 

komunikacyjnych na kresach. 
Poseł Niedziałkowski wspomi- 

nał o trudnościach, w jakich Zwią- 

zek Zawodowy Robotników Rol- 

nych powstał. W dalszym ciągu 

mówca podkreślił znaczny rozwój 

Związku, który. liczy obecnie osiem- 
dziesiąt kilka tysięcy członków, 

rozsianych po całej Rzeczpospoli- 
tej. 

Następnie przemawiał poseł 

Pławski, który zaznaczył, że robot- 
nicy rolni należą do Międzynaro- 

dowej Centrali Związków Zawodo- 

wych „i mają po całym Świecie 

rozsianych towarzyszy niedoli, z 

którymi muszą wspólnie walczyć o 

lepsze warunki pracy i płacy. 
Ostatni przemawiał instruktor 

okręgowy p. Załęski, omawiając 

rozwój Związków Zawodowych w 

Polsce i Anglji, oraz sprawę umo- 

wy zbiorowej i zerwania Komisji 

polubownej z dnia 18 listopada r. 

b. W końcu zaś swego przemówie- 

nia poruszył kwęstję reformy rol- 

nej. 
Po przemówieniach zjazd uchwa- 

   

  

  

W Antowilu. 
Wrażenia z uroczystości w pierw- 
szej państwowej szkole rolniczej 

żeńskiej w Wileńszczyżnie. 

Szkolnictwo zawodowe u nas 

jest jeszcze w powijakach. : 

Nie mniej jednak radosnym jest 
sam fakt, że społeczeństwo coraz 

więcej zaczyna się niem intereso- 

wać, coraz głębiej zaczyna rozu- 

mieć konieczność jego istnienia. 

Wrażenie takie wynieśliśmy wczo- 

raj z uroczystości w Antowilu, 

gdzie J. E. Arcybiskup Metropolita 

Wileński ks. Romuald Jałbrzykow- 

ski dokonał poświęcenia istniejacej 

tam od roku państwowej szkoły 

rolniczej żeńskiej, kapliczki szkol- 

nej, oraz odbyło się zakończenie 

roku szkolnego pierwszego kursu 

uczenic. 
Skromna szkółka antowilska, 

wzniesiona i utrzymywana sump- 

tem państwa polskiego w b. dob- 

rach zaborczych rosyjskiego refor- 

matora rolnictwa A. Stołypina — 
jest pierwszą w swoim rodzaju 

szkołą zawodową na Wileńszczyźnie 

Za zaczątek tej szkoły uważa- 

ne są kursy zawodowe dla dziew- 

cząt przed kilku laty przez tak zwa- 

ną Ligę Św. Kazimierza do życia 

powołane, znane następnie pod 

nazwą Koła Ligi Kobiet w Leo- 

niszkach, gdzie pod koniec roku 

ubiegłego zlikwidowane zostały. 

Początek istnienia dzisiejszej 

szkoły, jeśli za taki, wytwór Ligi 

Św. Kazimierza, dziś bezstronnie 
uważamy był niezwykle ciężki. 

Niemniej ciężka była naprawdę 

już pełna poświęcenia praca p. 

Wandy Gorskiej w Leoniszkach. 

Szkoła nieścisła się w zaniedba* 

nych budynkach i na gruncie sła- 

wetnego Magistratu m. Wilna, któ- 

ry nie mogąc uważać jej za przy- 

noszącego zyski dzierżawcę odno- 

sił się do niej jako do natręta, 

którego należało się pozbyć. 

Rzecz zrozumiała, że w takich 

warunkach szkoła nie mogła się 

rozwinąć, co więcej nie dawała ni- 

komu gwarancji sprostania zada- 

niom, jakie przed nią leżały, mimo 

niewątpliwie dobrych chęci tych, 

co kładli wysiłki aby utrzymać ją 
przy życiu, 

Mamy wreszcie na Wileńszczyź- 

nie typ zgoła nowego niższego za- 

kładu naukowego o którem opie- 

kuje się państwo zgodnie z wyma- 
ganiami chwili i potrzebami lud- 
ności miejscowej. . 

Celem istniejącej Od roku w 

Antowilu państwowej szkoły rol- 

niczej żeńskiej jest kształcenie có- 

rek drobnych rolników na wzorowe 

gospodynie i obywatelki kraju. 

Program streścić się da w dwóch 

słowach: wychowanie praktyczne. 

Za wykonanie tego planu od- 

powiedzialny jest przed państwem 
-j społeczeństwem rząd. 

+ * 
* 

Szkoła w Antowilu posiada bar- 
dzo pomyślne warunki rozwoju. 

Znajduje się w ślicznej okolicy, 
w punkcie odległym kilkkanaście 
kilometrów od Wilna przy  ruchli- 

wym odcinku szosy wiodącej do 
Niemenczyna, ' 

Tłem szkoły są pagórki, praco- 

wicie od wielu lat pługiem przeo- 

lił rezolucję, stwierdzającą, iż prze- 

widziane w dotychczasowej umowie 

zbiorowej warunki pracy robotni- 

ków rolnych, ustalone w 1922 r., 

nie odpowiadają najskromniejszym 
potrzebom robotnika. 

Zgromadzeni żądają zmiany tych 

warunków w kierunku wprowadze- 

nia innych stawek: zwiększenia 

ziemi pod ziemniaki do wysokości 

norm, zobowiązujących w Kongre- 

sówce, wydania połowy kartoflami 

i połowy ziemią, podwyższenia 

pensji, zniesienia pasa przyfronto- 

wego i uregulowania sprawy go- 

dzenia i zwalniania robotników 

rolnych. Pozatem zgromadzeni zwra- 

cają się do odnośnych władz z żą- 

daniem, aby one zmusiły obszar- 

ników do przyjęcia powyższych 

słusznych wymagań, oraz wydały 

ustawy w przedmiocie pośrednictwa 

pracy, ubezpieczenia od bezrobocia 

i wprowadzenia Powiatowych Kas 

Chorych, któreby objęły i robotni- 
ków rolnych. 

Zgromadzeni w końcu oświad- 

czają się, że w walce o wprowa- 

dzenie w życie powyższych postu- 

latów nie cofną się przed żadnymi 

środkami, nie wyłączając strajku. 

Po odczytaniu rezolucji p. Żej- 

mo wezwał członków Związku i 

delegatów poszczególnych Kół do 
wytrwałej pracy, któraby doprowa- 
dziła do jaknajprędszego osiągnię- 

cia uchwalonych postulatów. 

Natem zjazd zakończono. (S-ki) 

   

rywane, miejscami sośniną poroś- 
nięte, oraz dwa okazałe jeziora. 

Państwo oddało szkole do u- 
żytku około 20 hektarów gruntu, 
dom mieszkalny prawie że odpo- 

wiadający jej obecnym wymogom, 

budynki gospodarcze Oraz inwen- 
tarz żywy i martwy, jaki jedynie 
w najwzorowszych gospodarstwach 

rolnych na zachodzie zobaczyć mo- 

żemy. : 

Nad tem wszystkiem czuwa Od- 
powiedzialna przed ministrem rol- 
nictwa i dóbr państwowych, kie- 
rowniczka, inteligentna, pracę swo- 
ją lubiąca, a grunt fachowa i zdol- 
na wychowawczyni-nauczycielka p. 
inż. Irena Strzeszewska. 

Uroczystość wczorajszą nazwać 
należy pierwszym, że się tak wyra- 
zimy, pokazem szkoły przed społe- 
czeństwem. 

Poświęcenia gmachów i kaplicz- 
ki, dokonane przez J. E. Arcybi- 
skupa Jalbrzykowskiego wydaly się 

rzecz prosta do tego najstosow- 
niejszą okazją. 

Dzięki temu — szkole bodaj 
pierwszy raz zbliska przyjrzała się 
okoliczna ludność wiejska. 

Arcybiskup przemówił zwięźle 
i dosadnie. 

Silnem również było przemó- 
wienie naczelnika wojewódzkiego 
wydziału rolnictwa p. Szaniawskie- 

go, reprezentującego ministra rol- 

nictwa i dóbr państwowych oraz 
p. Wojewodę Raczkiewicza. 

Przekonywującem 0 wynikach 
pracy było sprawozdanie kierow- 
niczki szkoły p. Strzeszewskiej, 
która w uroczystym nastroju wrę- 
czyła swym 17 wychowankom dy- 
plomy. 

Życzyć należy aby liczba dyplo” 
mów takich w przyszłym roku 
przynajmniej pewni "o" 

.И. ©. 
2222-7205 OT чеа 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 17-go grudnia. 

w hurcie. 

  

        

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 43 
Owies 35—36 
Jęczmień browarowy 34—35 

*na kaszę ine notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 80—1.10 
„ żytnia 50 proc. 55—60 
„ гахома — 

Mięso: 
wołowe za 1 kg. 2.80 

cielęcina 1.90 
baranina 2.00 
wieprzowina 2.60 
gs! 9.00 
aczki 1.00 

Tłuszcze : 

słonina kraj. 1 gat. 4.20 

smalec wieprzowy 4,70—4.80 

Nabiał : 
masło niesolone 8.50—9.00 

solone 6.50—7.50 
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. 

šliwki e 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa)| 
za 1 kg. 9—14,00 - 
chrom za stopę 2.50—4.00 

gemza  » 4.50—6.00 
Drzewo sążeń: sosna 1 20zł. 

brzoza 160 zł. 

* największej 

KUR IE R 

lakończenie zjazdd starostów 
woj. wileńskiego. 

W dalszym ciągu ostatniego dnia 

Zjazdu Starostów Naczelnik Wy- 

działu Przemysłowego p. Sławiń- 

ski udzielił wyjaśnień p. p. staro- 

stom w zakresie dokonywanego 

przez starostwa uprawniania zakła- 

dów rękodzielniczych oraz poinfor- 

mował o możliwościach i sposo- 

bach uzyskiwania kredytu dla drob- 
nego przemysłu i rzemiosł. 

Radca Wojewódzki p. Monkie- 

wicz zreferował sprawy aktualne, 

dotyczące likwidacji przedmiotów 

zdobyczy wojennej. Kierownik Re- 

feratu Administracyjno-Karnego p. 

Hołyński wyświetlił kwestje, zwią- 

zane z załetwianiem przez Staro- 

stwa spraw administracyjno - kar- 

nych, w szczególności zaś dotyczą- 

ce wprowadzenia w życie doraźne- * 

go postępowania  mandatowego, 

Konserwator Wojewódzki Profesor 

Remer wygłosił referat, w którym 

wyjaśnił rolę Starostów w dziedzi- 

nie opieki nad zabytkami sztuki i 

kultury i ich ochronę. Naczelnik 

Wydzlału Budżetowo-Gospodarcze- 

go p. Hryhorowciz zreferował аК- 
tualne kwestje finansowo-gospodar- 

cze. 

Następnie p. Wojewoda  udzie- 
lit głosu przedstawicielom Komite- 

tu Wystawy Ziem Wschodnich w 

osobach prof. Ruszczyca, prof. 

Ehrenkreutza i p. Bohdanowicza. 

którzy wskazując doniosłe korzyś- 

ci jakie wypłyną stąd dla podnie- 

sienia gospodarczego naszych 

ziem, zgłosili apel do pp. Staro- 

stów jako Przewodniczących Wy- 
działów Powiatowych. o okazanie 
czynnego poparcia akcji urządze- 
nia wystawy tej w Wilnie. 

Pan Wojewoda wyraził to przy- 
puszczenie, że u podległych władz 

administracyjnych prace Komitetu 

znajdą jaknajpełniejsze zrozumienie 
i jaknajdalej idące poparcie. 

Zamykając obrady pan Woje- 

woda zaznaczył pożytek wynikają- 
cy z należycie pogłębionego omó- 

wienia i rozważenia podczas Zjaz- 

du szeregu najbardziej ważkich i 

aktualnych zagadnień jak z dzie- 

dziny administracji czystej tak i z 
zakresu prac samorządowych oraz 
poszczególnych akcji społecznych, 
Dalej pan Wojewoda podkreślił 
znaczny postęp w ujmowaniu 
spraw przez poszczególnych uczę- 
stników Zjazdu, ujawniony pod- 
czas obrad, — a to w zestawieniu 
z przebiegiem Zjazdów  dawniej- 
szych. Zakończył pan Wojewodą 
gorącym apelem do jaknajbardziej 
wytężonej pracy w zakresie skute- 
cznego wykonywania przez p. p. 
Starostów odpowiedzialnych zadań 
ich prac, zalecając pobudzanie jak- 

inicjatywy _ twórczej 
wśród podwładnych, jak również i 
wśród szerszego ogółu. 

Zdan. 

  

Wieści z kraju. 
Białystok. 

Katastrofa kolejowa w Białym- 
stoku. 

Onegdaj o godzinie 7-mej rano 
w Białymstoku pociąg w czasie - 
manewrowania najechał na nie- 
ostrożnego pasażera, który prze- 
chodząc przez tor, nie zdążył 
wczas odskoczyć. Pasażer Ów zo- 
stał bardzo ciężko poturbowany, 
mając dwie ręce złamane. Po u- 
dzieleniu mu pierwszej pomocy о- 
kazało się, iż jest to niejaki Jan 
Raczyński, którego władze kolejo- 
we przewiozły „do tamtejszego szpi- 
tala miejskiego. (z) 

Aż Šia е 

Pamiętajcie o gwiazdce dla żołnierzy. 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
17 grudnia r. b. 

  

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,99 — 8,98/2 — 
Czeki i wplaty 

Londyn 43,78 43,74 — 
Ruble złote 4.76 4,1594 — 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem.za 100zł. —  33,35—33,40 
T-wa Kred. m. Wil- 

na za 100 zł. = 32—30 

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

1 Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,08 9,00 8,96 

il. Dewizy 

Londyn 43,69 43,80 43,58 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 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 1,65—1,90—7,70 
Rudzki 1,16—1,15 
Starachowice 2,24--2,25—2,24 
Borkowski 1,25—1,31 
Zyrardów 10.75— 10,40 

УОВ 5 KO 

(połeczeństwo a młodzićj qó- 
taszkolna. 

Kwestja młodzieży pozaszkol- 
nej w Polsce, to kwestja około 3 
milionów chłopców i dziewcząt w 
wieku od lat 14—25, młodzieży, 

która po ukończeniu szkoły po- 
wszechnej oddaje się pracy na ro- 
li, w przemyśle, rzemiośle i han- 

dlu. Jest to młodzież najszerszych 
warstw narodu, której społeczeń- 
stwo polskie bardzo mało poświę- 
ca uwagi, zwłaszcza w porównaniu 
z zainteresowaniem, jakiem się cie- 
szy młodzież szkolna. 

A kwestja młodzieży pozaszkol- 
nej jest nader ważna. 

Cele organizacji młodzieży po- 
zaszkolnej są wielkie, dlatego też 
metoda pracy musi być poważnie 
pojęta i fachowo prowadzona, 0- 
parta na wynikach badań teore- 
tycznych i na doświadczeniu pra- 
ktycznem, stąd wynika jako jeden 
z postulatów—współpraca starsze- 
go społeczeństwa. 

Dla omówienia tych metod 
Związek Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej urządza w Wilnie w dniach 
19, 20 i 21 grudnia b. r. Zjazd in- 
teligencji, pracującej wśród mło- 
dzieży pozaszkolnej. 

Zjazd ten ma doniosłe znacze- 
nie z tego względu, że praca w 
Stowarzyszeniach Młodzieży Pol- 
skiej oparta na zupełnej bezpar- 
tyjności, praca czysto kulturalno- 
oświatowa i wychowawcza, oblęta 
ściślejszemi metodami zdobędzie 
cały szereg nowych współpracow- 
ników z inteligencji, którzyby przy- 
czynili się do wychowania tych ty- 
sięcy młodzieży pozaszkolnej na 
dobrych obywateli i ludzi o cha- 
rakterze pełnym, o zasadach etycz- 
nych. 

Zainteresować się tą akcją i 
wziąć udział w powyższym Zjeź- 
dzie winni wszyscy, komu właśnie 
na sercu leżą te tysiące młodzieży 
pozaszkolnej. 

W niedzielę 19 grudnia b.r. roz- 
poczyna się Zjazd działaczy spo- 
łecznych wśród młodzieży poza- 
szkolnej. 

Obrady poprzedzi nabożeństwo, 
które odprawi J. E. Arcybiskup- 
Metropolita Wileński ks. R.“Jal- 
brzykowski w kośc. Św. Jana o 
godz. 10 min. 15 rano. 

Otwarcie Zjazdu i obrady od- 
będą się w sali Śniadeckich U.S.B. 

Wieczorem o godz. 8-ej odbę- 
dzie się dla uczestników Zjazdu 
towarzyska herbatka w sali „So- 
koła* przy ul. Wileńskiej 10. 

Jako zaproszenia na herbatkę 
służą zaproszenia Zjazdowe. 

Vchwala Stowarzyszenia Lekarzy Po- 
laków w Wilnie i na prowincji w 
sprawie dostarczania zwłok dla @#- 

ów naukowych. 
Stowarzyszenie Lekarzy Pola- 

ków w Wilnie i na prowincji na 
zebraniu zwyczajnem w dniu 16-go 
grudnia b. r. po dokładnem zbada- 
niu kwestji dostarczania zwłok dla 
badań naukowych do uniwersyte- 
tów polskich i powstałego na tem 
tle zatargu w Uniwersytecie Stefa- 
na Batorego w Wilnie powzięło na- 
stępujące uchwały; 

1) Stowarzyszenie Lekarzy Po- 
laków uważa za słuszne i sprawied- 
liwe, by danina w postaci zwłok 
obciążała tak samo społeczeństwo 
żydowskie, jak obciąża ona obec- 
nie społeczeństwo chrześcjańskie. 

2) Wychodząc z tego założenia 
Stowarzyszenie Lekarzy Polaków 
uważa, że inteligencja żydowska, ro- 
zumiejąca potrzebę zwłok dla ce- 
lów nauczania, ma możność i po- 
winna wpłynąć na część społeczeń- 
stwa żydowskiego, sprzeciwiającego 
się oddaniu zwłok żydowskich do 
prosektorjum. Otwarty zaś list dok- 
tora Wygodzkiego do Rektora U- 
niwersytetu Wileńskiego (gazeta 
„Cajt') przyczynił się jeszcze wię- 
cej do niepożądanego zaognienia 
całej sprawy; list ten ze względu 
na treść, formę i ton nie licuje z 
godnością człowieka oświeconego, 
a tembardziej lekarza. 

3) Zawieszanie pracy w pro- 
sektorjum Stowarzyszenia Lekarzy 
Polaków uważa za ciężką krzywdę 
dla ogółu studentów medyków. 

4) Stowarzyszenie Lekarzy Po- 
laków uważa za słuszne, by wobec 
braku zwłok medycy żydzi otrzy- 

mywali prace prosektoryjne w mia- 
rę wpływania zwłok żydowskich, 
jak to rozstrzygnięto w niektórych 
Uniwersytetach Polskich. 

5) Wreszcie Stowarzyszenie Le- 
karzy Polaków uważa za sprawę 
palącą uregulowanie wogóle sekcji 
zwłok dla celów nauki i występuje 
do władz z odpowiednim memor- 
jałem. 

Stowarzyszenie Lekarzy 
Polaków w Wilnie, 

Wilno, dnia 16 grudnia 1926 r. 

  

Smutne skutki zerwania z narze- 
czoną. 

Dnia 28 października r. b. do 

mieszkania Adama Szyłasa, ojca 2 | 

przystojnych córek przyszedł dob- 

ry ich znajomy, Stanisław Stan- 

kiewicz, żądając od młodszej z nich 

zwrotu swojej fotografji i przyno- 

sząc wzamian jej własną fotografję 

i listy, celem zlikwidowania trwa- 

jącego między nimi od 2 lat sto- 

sunku miłosnego. Na tem tle po- 

wstało między dwojgiem młodych 

ludzi zajście, które mogłoby się 

nader tragicznie skończyć, gdyby 

nie obecne w mieszkaniu matka i 

siostra nadobnej Bronisławy, które 

oczywiście, stając po jej stronie, 

zaatakowały nieszczęsnego konku- 

renta, bijąc go, jedna wałkiem, a 

druga pogrzebaczem, po głowie. 

Nieszczęsliwy Adonis, widząc się 

tak zaatakowanym wyjął rewolwer 

z kieszeni i, manipulując nim, pró- 
bował się wycofać z tak przykrej 
sytuacji. Widok rewolweru wywo- 
łał jednak wprost przeciwne wra- 
żenie, bo zwiększył tylko zapał 
bojowy niewiast, jedna z których 
a mianowicie panna Stasia, pod- 
biegłszy szybko do nieumiejącego 
wybrnąć z opałów konkurenta, 

schwyciła go za rękę, w której on 
trzymał ów rewolwer i próbowała 
mu go wyrwać z rąk. W takcie 
wynikłego stąd szamotania się, 

padł strzał, w wyniku którego Od- 
ważna Stasia została lekko ranio- 
na w rękę. 

Pociągnięty za powyższy czyn. 
do odpowiedzialności karnej Sta- 
nisław Stankiewicz na rozprawę 
sądową się nie stawił, wskutek cze- 
go, Sąd Pokoju m. Wilna, na po- 
siedzeniu pubłicznem w dniu 17 
grudnia r. b. wyrokiem zaocznym 
skazał go na zasadzie art. 474 K. 
Karn. za zadanie przez nieostrož- 
ność lekkiego uszkodzenia ciała, 
na 7 dni aresztu. 

Ciekawa sprawa. 

Dnia 22 września 1925 roku 
celem zabezpieczenia powództwa 
Domu Handlowego pod firmą „Bła- 
wat Wileński", wytoczonego prze- 
ciwko Marji Wojcieszek, właściciel- 
ce firmy „Damski Szyk*, komor- 
nik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, p. Antoni Sitarz, dokonał 
zajęcia siedmiu zimowych dam- 
skich palt na watolinie z iutrzane- 
mi kołnierzami i mankietami, któ- 
re oszacowano na sumę 232 złot. 
Palta te pozostawiono na miejscu 
i oddano pod dozór właścicielki 
magazynu, uprzedzając ją o odpo- 
wiedzialności karnej na podstawie 
art. 1017 U. P. C. 

Tymczasem, kiedy dnia 21 sierp- 
nia 1926 roku tenże sam komor- 
nik zgłosił się do wspomnianej 
firmy, ażeby na podstawie uzyska- 
nego tytułu wykonawczego doko- 
nać licytacji zajętych, a wyżej wska- 
zanych palt, to okazało się, iż ta- 
kowe 29 grudnia 1925 r. zostały 
wraz z całą ruchomością pozwa- 
nej, sprzedane z licytacji publicz- 
nej dla zaspokojenia pretensji in- 
nych wierzycieli na sumę 746 zło- 
tych 22 groszy, które to pretensje 
zostały w dniu 15 kwietnia 1925 r. 
zabezpieczone przez zajęcie rucho- 
mości pozwanej. 

Ponieważ zarówno zajęcia w 
pierwszym i drugim wypadku, jak 
i licytacji, dokonała ta sama oso- 
ba, a mianowicie komornik sądo- 
wy p. Antoni Sitarz, który wezwa- 
ny na rozprawę sądową w dniu 17 
grudnia r. b. nie stawił się, przeto 
ciekawą tą z punktu widzenia praw- 
nego sprawę, Sąd Pokoju m. Wil- 
na zmuszony był odroczyć. 

Dzisiejsza wokanda w Sądzie 
Apelacyjnym. 

W dniu dzisiejszym na wokan- 
dzie Sądu Apelacyjnego znajdzie 
się sprawa 19 komunistów, którzy 
w |-szej instancji, w Sądzie Okrę- 
gowym w Grodnie zostali uniewin- 
nieni. Prokurator przy Sądzie O- 
koo w Grodnie założył ape- 
ację. 

sądów. ‹ 
Memorjał 3 związków zawodowych 

do prokuratora Sądu Apelacyjnego. 
Onegdaj delegaci Klasowych 

Związków Zawodowych złożyli p. 

prokuratorowi Sądu Apelacyjnego 

Pliszczyńskiemu obszerny memoriał, 

który podajemy w streszczeniu. 
„Na podstawie wiadomości po- 

danych przez prasę miejscową i 

warszawską, Oraz zeznań rodzin 

więźniów strajkujących w więzieniu 

Łukiskiem, Okręgowa Komisja Kla- 

sowych Związków Zawodowych 

stwierdza, że: 1) w sobotę dnia 4 

grudnia r. b., po wydaniu wyroku 

przez Sąd Apelacyjny w sprawie 

93 komunistów, skazanych zakuto 

przemocą w kajdany i bito ich, 

przyczem Pinkusowi Zduńskiemu 

poraniono ręce i głowę, a Nose- 

lowi Szoganowi i Szlomie Poper- 
ciowi pokrwawiono twarz i głowę. 
Wezwany lekarz więzienny dr. Za- 
wadzki stwierdził fakt pobicia, 2) 

10 grudnia o godzinie 12 więźnio- 

wie ogłosili głodówkę, domagając 

się od administracji możliwego 

traktowania i ulepszenia warunków 

odsiadywania kary. W rezultacie 4 

dniowej głodówki admistrację nad 

więzieniem objęła policja. 3) Pół- 
nagich i bosych więźniów prowa- 
dzi się na podwórze, a później do 
szpitala, a oporni są bici, dopóki 

nie ulegną nakazom administracji. 

20 więźniów zakuto w nożne kaj- 
dany. Więźnia Kalinowskiego bo- 
sego i nawpół nagiego trzymano 
pół godziny na podwórzu więzier- 
nym. 4) Głodówka trwa dotych- 
czas i Komisja Okręgowa Związ- 
ków Zawodowych stwierdza, żę 
taki stan rzeczy w więzieniu wy- 

wołuje okropne wrażenie u ludno- 

ści. Kom. Okr. KI. Zw. Zawodow. 
z uczuciem najwyższego oburzenia 
protestuje przeciwko gwałtom, do- 
konywanym na bezsilnych więź- 

niach i domaga się pociągnięcia 
winnych do jaknajsurowszej odpo- 
wiedzialności. <4 

Memorjał podpisały 23 związki 

zawodowe i prezydjum. 
"Ten sam memorjał został przed 

kilku dniami przedłożony p. Woje- 
wodzie. 

P. prokurator Pliszczyński kon- 
ferował z delegatami w ciągu nie- 
spełna trzech godzin, podkreślając 
niemożliwość zastosowania się do 
żądań wystawionych przez więżniów 
politycznych, przytem oświadczył, 
iż nikt ze strajkujących za głodów- 
kę nie będzie karany. W więzieniu 
nie zostanie z powodu ostatnich 
zajść wprowadzony więcej ostry 
regime. (Z) 

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

Ceny umiarkowane. 303-32 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

Wobec szerzonych przez „Dziennik 
Wileński” wiadomości i krążących pogło- 
sek o niedosziych jakoby zamiarach 
strajku w „Związku Użyteczności Publi- 
cznej” — na tle ostatnich wypadków w 
więzieniu Łukiskim.—prosimy uprzejmie 
o łaskawe zamieszczenie niżej załączo- 
nego oświadczeuia: 

Zarząd Związku Użyteczności Publi- 
cznej najkategoryczniej stwierdza: 

1) że ani od Komisji Centralnej, ani 
od Zarządu Głównego, ani od Komisji 
Okręgowej żadnych zarządzeń ; celem 
przeprowadzenia, czy bodaj nawet przy* 
gotowania strajku—nie otrzymywał, 

2) że Zarząd Związku ze swojej stro- 
ny akcji wspomnianej równieź nie miał 
na względzie i żadnych kroków w zwią- 
zku z powyższem nie rozpoczynał, 

3) że pogłoski szerzone najwyraźniej 
pochodzą ze źródeł nie mających nic 
wspólnego ze środowiskiem ruchu zawo- 
dowego, a umieszczenie takowych w 
„Dzienniku Wileńskim” daje najlepszą 
ocenę wartości ich moralnej i ich wia- 
rogodności. 

Zarząd Związku Użyteczności 
‚ Publicznej. 

Przewodniczący 
Józef Judycki. 

Wilno, dn. 17. XII. 26 r.7 
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W roli głównej: 

Dziś ostatni dzień programu! 

2-ga i ostatnia serja obrazu 

Według powieści Jules Verne'a p. t. Michel Strogoff. 

wirtyoz ekranu, 
aktor, który potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, porwać, olśnić, 

oczarować 

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

bliczności prześliczna Natalja Kowanko. 

W roli cesarza Aleksandra II — GAJDAROW. 

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

Dla młodzieży dozwolone. 

Carski* 
fenomenalny tragik, jedyny 
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— Akceptacja protokulu. Pan 
Wojewoda zaakceptował  protokuł 

* z ostatniego posiedzenia Rady Miej- 

"skiej, które odbyło się w dniu 3 
grudnia 1926 r. (S) 

Z posiedzenia Komisji 
Finansowej. We czwartek 16 grud- 
nia r. b. odbyło, się połączone po- 
siedzenie Miejskiej Komisji Finan- 
sowej i Technicznej. 

Na porządku dziennym  połą- 
* czonych Komisji znalazła się pa- 

ląca sprawa opłat, pobieranych od 
abonentów Elektrowni w związku 

L z wprowadzeniem prądu zmien- 
г nego. : 

; Jak wiadomo wprowadzenie 
prądu zmiennego związane było z 
poważnemi wydatkami i obciążyło 
budżet miasta na 160,000 zł., sumę 
tę mieli pokryć ci z abonentów 

ge Elektrowni Miejskiej, u których zo- 

L stał ten prąd wprowadzony, przy- 
i czem konta, obciążające każdego 

z abonentów wahały się pomiędzy 
+ 60 a 200 złotymi. 

> Dotychczas Magistrat zciągnął z 

= abonentów koło 56,000 zł. reszta 

| zaś zrzekła się prądu zmiennego, 
bądź też nadesłała podania o pro- 
longatę opłat. 

Na tem miejscu nie od rzeczy 
byłoby zaznaczyć, iż wprowadze- 
nie prądu zmiennego jest ogrom- 
nie krzywdzące ludność uboższą, 
która zmuszoną jest płacić sumę 
niemal że nie identyczną z abonen- 

(tami, korzystającymi z większych 

у mieszkań, a tem samem rozchodu- 
° — jącemi daleko większą ilość energji 

elektrycznej. 
Nad powyższym wywiązała się 

bardzo ożywiona dyskusja, w rezul- 
tacie której członkowie połączo- 
nych Komisji przyszli do przeko- 
nania, iż wskazanem jest w chwili 
obecnej wprowadzenie opłat na t. 
zw. prąd kilowat od godziny. 

Ponieważ jednak członkowie nie 
mogli narazie określić konkretnych 
kosztów, związanych z powyższą 
zmianą, uchwalono więc przesłać 

f tę sprawę do Magistratu celem о- 
S “ pracowania, wyniki zaś mają być 

przedłożone na następne posiedze- 
"_ nie Rady Miejskiej. 

* Po rozpatrzeniu tej sprawy zo- 
__ stało zamknięte posiedzenie połą- 

czonych Komisji, w dalszym ciągu 
` już odbyło się wyłącznie posiedze- 

"nie Komisji Finansowej, na którem 
rozpatrywana była sprawa pro- 
pozycji udzielenia miastu długoter- 

- minowych pożyczek inwestycyjnych. 
“| Okazalo się, iż Magistrat m. 
‚ Wilna rozporządza w chwili obec- 

nej dwoma propozycjami pożyczek, 
 nadesłanemi przez bank angielski i 
pewną firmę niemiecką ta ostatnia 
jest w możności udzielić miastu na 

_" roboty inwestycyjne od 5,000,000 
do 10,000,000 dolarów. Ponieważ 
ednak trudno było zorjentować się 
z braku ścisłych danych, która z 

ych pożyczek jest korzystniejszą— 
omisja uchwaliła: zaciągnąć bliž- 

szych informacji i ostateczną de- 
cyzję odłożyła do następnego ;ро- 

_ siedzenia. 
Reszta spraw będących na po- 

rządku dziennym nie mogła być 

    

    

  

  

  

  

W II Komisarjacie: Szkaplerna 
31-c, 39, 48, 63, 56, 79. Rudnicka 
6, 8 i posesje Giefedta i Hajdukie- 
wicza. 

W III Komisarjacie: Mickiewi- 
cza Nr. 39, 41, 43. Ciasna Nr. 
2, 4, 6. : 

W IV Komisarjacie: Żórawice 
(Kalwaryjskie). ul. Žėorawica Nr. 
64, ul. Koszarna Nr. 1. Kalwarja 
(dom kościelny). Kalwaryjska Nr. 
158-a, 71-a, 71-b. Mętna Nr. 8, 
34, 5, 17, 39, 39-b. Folwarek Dę- 
bówka. 

W V Komisarjacie: nie prze- 
meldowuje dzisiaj. 

W VI Komisarjacie: Antokol- 
ska 22, 24, 24-а. Zarzeczna 23. 

_SPRAWY SZKOLNE, 
— W Wolnej Wszechnicy Pol- 

skiej. Kuratorjum zawiadamia, że 
Wolna Wszechnica Polska w okre- 
sie świąt Bożego Narodzenia orga- 
nizuje trzecie kursy świąteczne, ma- 
jące na celu podanie w formie 
zwięzłej wyników nowych badań 
naukowych. Kursy te, które trwać 

będą od dnia 27 grudnia 1926 r. 

do dnia 1 stycznia 1927 r., obejmą 

' cykl wykładów, świczeń i pokazów 
z trzech następujących dziedzin: 
1) biologicznej, 2) filozoficznej i 
3) pedagogicznej. 

Jednocześnie odbędzie się kurs 

dla bibljotekarzy szkolnych. Otwar- 

cie kursów nastąpi w poniedziałek 
21 grudnia 1926 r. o godzinie 
16-ej. 

Opłata za kurs świąteczny wy- 
nosi 25 zł., z prawem uczęszcza 

nia na wszystkie wykłady. Opłata 

dodatkowa za kurs bibljotekarski— 
5 zł., wyłącznie za kurs bibljote- 
karski—10 zł. 

Zapisy przyjmuje  Sekretarjat 
W. W. P. (Warszawa, Śniadeckich 
8), przyczem należy całkowitą opła- 
tę załączyć pocztą lub przez P.K.O. 

konto 7334, wyinieniając wykształ- 
cenie i cykl wykładów na które 

ma uczęszczać. 

* SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wojewódzki Wileński Ko- 
mitet V-go „Tygodnia Akademi- 
ka” podaje do wiadomości, iż w 

dniu dzisiejszym o godz. 10 rano 
w lokalu D/H. Br. Jabłkowscy 
(wejście z ul. Jagielońskiej IV pię- 
tro) odbędzie się licytacja pozosta- 
łych nierozlosowanych fantów lo- 
terji akademickiej. 

SPRAWY URZĘDNICZE. 

— Egzamin urzędników kont- 
raktowych. Wczoraj rozpoczęły się 
w urzędzie wojewódzkim piśmienne 
praktyczne egzamina dla urzędni- 
ków kontraktowych. Do egzami- 
nów przystąpiło na razie kilku 
tylko urzędników. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
egzamin ustny. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Bezrobotnym _pracowni- 

kom umysłowym na gwiazdkę. 
Obwodowy Zarząd Funduszu Bez- 

  

kowo- Oszczędnošciowa, 6) Wybory 

zatrudniających więcej niż 5 pra- 
cowników. Zarząd Okręgowego 
Zarządu Funduszu Bezrobocia przy- 
pomina wszystkim zakładom, zat: 
rudniającym więcej niż 5 pracow- 
ników, iż należne wkładki na Fun- 
dusz Bezrobocia z tytułu ubezpie- 
czenia pracowników umysłowych 
i robotników fizycznych należy 
wpłacać do P. K. O. na conto Za- 
rządu Głównego Funduszu Bezro- 
bocia w Warszawie Nr. 9600 naj- 
pózniej do dnia 20 b. m., gdyż po 
tym terminie należność sciągana 
będzie w drodze przymusowej z 
doliczeniem 5 proc. kary Od na- 
leżnej sumy. Jednocześnie Z.O.F.B. 
wzywa wszystkich przedsiębiorców, 
zatrudniających więcej niż 5 pra- 
cowników, a którzy dotychczas nie 
są zarejestrowani w Obwodzie Fun- 
duszu Bezrobocia do niezwłoczne- 
go zarejestrowania. W przeciwnym 
razie pociągnięci zostaną do od- 
powiedzialności administracyjnej na 

stawie par. 34 ustawy z dnia 
18.VII-24 roku. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt K. Czapińskiego. 
Dziś o g. 5 m.30 pp. odbędzie 

się w Teatrze Polskim odczyt K. 
Czapińskiego, posła na Sejm, na 
temat „Kryzys Bolszewizmu”. 

Treść odczytu: Historja i teorja 
bolszewizmu. Źródła kryzysu obec- 
nego i historja „opozycji*. Kryzys 
gospodarczy, polityczny i kultural- 
ny. Przyczyny zwycięstwa Stalina. 
Kryzys Ill Międzynarodówki. Bol- 
szewizm a Polska. Perspektywy 
dalsze. Socjalizm a bolszewizm. 

Bilety do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego od 11-ej rano, bez 
przerwy. Ceny miejsc od 20 gr. 
do 2 zł. 50 gr. 

— Ossendowski w Wilnie. Zna- 
komity podróżnik i pisarz F. A. 
Ossendowski jutro o g. 12 m. 30 
pp. wygłosi w Teatrze Polskim od- 
czyt o swej najnowszej podróży do 
Afryki. Odczyt, który będzie licz- 
nie ilustrowany przezroczami nosi 
tytuł: „Afryka Proroka i Afryka 
Fetyszow“. 

Treść odczytu: Północ Afryki, 
gdzie panują cienie dawnych wład- 
ców. Afryka pogańska, wymierają- 
ca w płomieniu zabójczego słońca. 
Ludožerstwo i kulty fetyszów. Lu- 
dzie, zwierzęta i bogowie. Wielka 
tragedja czarnych i białych przy- 
byszów. 

W drugiej części Z. Iwanowska- 
Ossendowska, wybitna wiolinistka- 
wirtuozka wykona utwory: Różyc- 
kiego, Statkowskiego,  Jotejki i 
swoje własne. 

— Walne zgromadzenie człon- 
ków Wileńskiego Ogniska Polskie- 
go Zrzeszenia Nauczycieli Szkół 
Zawodowych odbędzie się w nie- 
dzielę, dn. 19 b. m. o godz. 1l-ej 
rano w lokalu Stow. Techników 
ul. Wileńska 33—z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Wybór pre- 
zydjum, 3) Sprawozdanie Zarządu, 
4) Wybory członków Zarządu i Ko- 
misji Rewizyjnej, 5) Kasa Požyčz- 

ROZNE. 

— Występy komunistów. W 
związku ze strajkiem więźniów po- 
litycznych w więzieniu na Łukisz- 
kach, którzy przeprowadzili gło- 
dówkę w ciągu kilkunastu dni — 
komuniści wileńscy wywiesili wczo- 
raj na ulicy Bonifraterskiej i Ko- 
narskiego 2 transparenty z napisa- 
mi „Precz z rządami Piłsudskiego* 
i „Ządamy uwolnienia więźniów 

„politycznych. 
Ponadto komuniści rozrzucili w 

kilku punktach miasta odezwy, 
wzywające do walki z rządem 
polskim. 

Transparenty i odezwy datowa- 
ne w grudniu b. r. policja skon- 
fiskowała. (z) 

— Uwadze władzom skarbo- 
wym' W związku z artykułami, ja- 
kie się ukazały w naszem pismie 
o zatruwaniu się całych mas bie- 
dniejszego społeczeństwa  spirytu- 
sem denaturowanym, sprzedawa- 
nym dotychczas zupełnie dowol- 
nie — włądze skarbowe wydały za- 
rządzenie, by z dniem 15 b. m. 
poszczególne rejonowe urzędy skar- 
bowe wydawały spirytus na kartki. 

Ciekawem jest tylko, że urzędy 
skarbowe wydeją kartki na spiry- 
tus denaturowany tylko posiadają- 
cym dowody osobiste (paszporty). 

A w Polsee na razie przymus 
paszportowy nie obowiązuje. (z) 

  

Teatr i muzyka. 
, — Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

dnia 18 grudnia w teatrze Reduta na Po- 
hulance. komedja w 3-ch aktach E. Ro- 
standa „Romantyczni*. W niedzielę o 
godz. 4-ej popoł. „Romantyczni* dla 
młodzieży po cenach zniżonych. 

_ Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dzienuie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od S-ej popoł, w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej. 

— Ostatnie dwa występy Ludwika 
Solskiego w Teatrze Polskim. Dziś i 
jutro znakomity nasz gość Ludwik Sol- 
ski żegna się we „Wielkim Fryderyku*— 
Nowaczyńskiego z publicznością wileń- 
ską. Publiczność nasza, która zawdzięcza 
L. Solskiemu tyle wieczorów prawdziwie 
artystycznych, niewątpliwie tłumnie po- 
śpieszy do Teatru Polskiego, aby zado- 
kumentować swą wdzięczność dla ge- 
njalnego artysty, oraz zachęcić go do 
powrotnej gościny. 5 

— Próby z „Naszej. Żoneczki'—Hop- 
wooda dobiegają końca. Premjera wy- 
znaczona w początku tygodnia przyszłego. 

— Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g. 4-ej pp. raz jęszcze grany 
będzie „Urwis*— Katerwy z p. L. Pilatti 
w roli: tytułowej. Ceny od 15 groszy. 

— Teatr „Operetka Wodewjl*. (Lu- 
dwisarska 4). Dziś, w sobotę 18-go i w 
niedzielę 19-go b. m. dwa przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. Ode- 
graną zostanie ostatnia nowość „Księ- 
žniczka Шса“. 

Bilety wcześniej nabywać można w 
kasie zamawiań ul, Mickiewicza 4. (Księ- 
garnia „Lektor*). 

W dzień przedstawienia, bilety naby- 
wać można w kasie Teatru od godz. 1l-ej 
rano cały dzień bez przerwy. 

— Wieczór tercjałowy w Konserwa- 
torjum. W poniedziałek, d. 20 b. m., od- 
będzie się Wieczór tercjałowy uczniów i 
uczenic Konserwatorjum. Wileńskiego z 
klas fortepjanu, skrzypiec, wiolonczeli, 
śpiewu solowego, instrumentów dętych. 
Początek o g. 71/2 w. Karty wstępu na- 

Realizator tego filmu użył do kan- 
wyj scenarjusza motywy ludowe, baśnie 
przywiązane do pewnych miejsc czy 
osób. Na ugorze obok starego zamczy- 
ska coś stale straszy, baśń wiejska mówi, 
że tam są skarby zaklęte, a analiza nau- 
kowa wykazała istnienie na tym ugorze 
„Czarciem Polu“ złóż naftowych. Na tem 
tle rozgrywa się walka między posiada- 
niem tych skarbów a uczuciem ku mło- 
dej hrabiance w sercu chłopa, który zo- 
stał aż mężem wdowy, hrabiny, dawnej 
pani jego. 

Lya de Putti niezastąpiona w roli 
miłego dziewczęcia wielkiego flirciarza. 
Sekunduje jej dzielnie Gajdarow, znany 
np. z „Kurjera Carskiego* w Wilnie. 

Uzupełnia program 4-aktowa Коте- 
dja, kilkakrotnie w Wilnie wyświetlana, 
z „Patachonami”. 

Niestety, kraj dolara, zabrał nam 
ich, podobnie jak dużo innych. Wszystkie 
sławy filmu europejskiego, jak Mozżu- 
chin, Kowanko, Jannings i reszta pra- 
cują już w Ameryce. 
- Dla „Pat i Patachona* wynaleziono 
narazie nazwy, „Oxel and Axel” ale nie 
odpowiadają one jeszcze duchowi Yan- 
kesów, bo rozpisano konkurs za opatrze- 
nie ich inną nazwą. śl. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Usiłowane samobójstwa. Jastrzęb- 
ska Marja, zam. Chocimska 37, w za- 
miarze samobójczym napiła się esencji 
octowej. Zawezwane pogotowie ratunko- 
we przewiozto desperatkę do. szpitala 
św. Jakóba w stanie nie zagrażającym 
życiu. 

— Za pomocą wypicia esencji Oc- 
towej, usiłowała otruć się Baniewicz Ali- 
na, zam. Zygmuntowska 10. Pogotowie 
ratunkowe przewiozło  desperatkę do 
szpitala św. Jakóba. Stan zdrowia wy- 
mienionej ciężki. Przyczyna targnięcia 
się na życie narazie nie ustalona. 

— Przytrzymanie sprawców kra- 
dzieży. W związku z kradzieżą dokona- 
ną dn. 31. X. r. b. w T-wie „Galicja*, 
przy ul. Piwnej 9, funkcjon. Urzędu Śled- 
czego zatrzymali w dniu 16 b. m. w N 
Wilejce w tartaku Rafała Inkiewicza, przy 
ul. Połockiej 18, 4 beczki oliwy, pocho- 
dzące z powyższej kredzieży. 

Sprawcy kradzieży Chaim Lewinson 
z przezwiska Chana-bobke, zam. w Wil- 
nie, Szkolna 2, i Łam Lejba,—N. Wilej- 
ka, Połocka 4, zoztali zaaresztowani. 

— Schwytanie zbiega. Przez iunk- 
cjonarjusza ll komis. na terenie tegoż 
komisarjatu został zatrzymany Baranow- 
ski Juljan, który dn. 14 b. m. zbiegł z 
pod eskorty z pociągu idącego w kie- 
runku Lidy. Baranowski został odsta- 
wiony do Rezerwy Policji. 

— Kradzież z włamaniem przy ul. 
Wielkiej. Wczoraj w godzinach rannych 
Ekspozytura śledcza w Wilnie została 
zaalarmowana o nowej kradzieży z wła- 
maniem i podkopem. Tym razem miało 
to miejsce w sklepie ozdób wojskowych 
i 2 u Gordona przy ul. Wielkiej 

r: 26. 
Jak ustaliło przeprowadzone na miej- 

scu dochodzenie, złoczyńcy czynili przy- 
gotowania od kilku tygodni, dokonywu- 
jąc w tajemnicy podkop pod podłogę z 
piwnicy. Krytycznej nocy w sklepie no- 
cowało 2 ludzi, mężczyzna i kobieta oraz 
pies. Mimo tak silnej straży, złodzieje 
bezkarnie zabrali towaru na kilka tysię- 
cy i niepostrzeżeni zbiegli. 

— Kradzież. Z mieszkania Aleksan- 
drowicz Teresy, ul, Trocka 13, za pomo- 
cą otwarcia drzwi wytrychem skradziono 
garderobę męską i damską, biżuterję, 
oraz maszynę do szycia ogólnej wart. 
1300 zł. W powyższej sprawie została 
zatrzymana Нотагеска Tora, wraź Z 
częscią skradzionych rzeczy. 

Na prowincji. 

— Złapanie koniokrada. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, że koń 
i wóz Łyszatki Bronisława, zam. we wsi 
Romaszowo, gm. Łuczajskiej, zostały 
skradzione przez Nieznamowa Makieja 

  

   

świątecznego na dogodnych warunkach. 

— Požar.We wsi Gnieždzilowo, gm. ‹ 
Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem podczas suszenia lnu Spłonęła łaź- 
nia Siwko Szymona. Straty wynoszą | z 
300 zł. Akta skierowano do Sądu Pokoju. 

DOIOOTODOAOTTOOOOOOOOOOOTOTOCOOOOOOOOOOOOTYY 

PATEFOWY 1 GRAMOFONY 
B na raty na 6 miesięcy + 
E WIELKI WYBOR plyt patefonowych A 

i gramofonowych. Skrzypce, gitary, 
bałałajki i mandoliny. Lustra oraz 

świąteczne zabawki dla dzieci. 

WSZYSTKO NA RATYIĘ 

j poleca „JNIWERSAL , Wielka 2.4 || 

Z Estrady. E 
Koncert Studentek Sodalisek № 

U.S.B. Poranek muzyczny E-dur | 

Potrzebująca skromnego zasil-- i 
ku Instytucja Sodalisek zorganizo- ® 
wała Koncert (w klubie Prac. Handl.) 
nawpół fachowy, nawpół amator- 
ski. Niespodzianie- dla nas i pu- 
bliczności — uwagę skoncentrował 
na sobie rzekomy amator p. Jod- 
ko — cytrysta. Jest to instrument, 
rzadko widywany. na estradzie. Naj- ! 
ważniejszym byt ten instrument w || 
sferach dworskich Wiednia i Ba- || 
warji. Miłośnikiem tego instrumen- % 
tu był Maksymiljan Bawarski i 
zmarła tragicznie królowa Elżbieta. 
W Moskwie — przed wojną zaczął 
się rozwijać kult cytry. Tam właś- 
nie p. Jodko uczył się — i, trzeba 
to przyznać, osiągnął wielkie re- 
zultaty. Pod palcami p. Jodko in- 
strument brzmi, bucha czystością 
akordu. Często ton w melodji łu- a 
dząco przypominał skrzypce. Pu- || 
bliczność w skupieniu wysłuchała ži 
wykonawcę.  Istotnie — artyzm p. 
Jodki porwał i mnie—dotąd takie- 
go wykonania na cytrze—nie sły- С 
szalem. Warto, by koncertant czę- Ч 
Ściej dałsię słyszeć przed większem so 
audytorjum. Ё 

O innych wykonawcach p. Ja- 
sińskiej  (sopr.), Nowickim (t. 
lili-r) i p. Ranuszewiczowej — nie 
wiele mamy do powiedzenia. P. х 
Jasińska ma dużą kuliurę muzycz- A 
ną, poczucie stylu, ale głosowo i 
byla nieusposobioną. P. Nowicki, 
piękny materjał głosowy umieszcza 
w nosie i nie włada należycie w 
medium... z powodu fałszywie kie- 
rowanej emisji. Radzilibyśmy wy- | 
mknąć się p. N. z Wilna i poszu- е 
kač nowych augurów sztuki peda- || 
gogicznej. Pracować warto. Trzeba 
fortunę chwytać za rogil 

Pani Ranuszewiczowa gra upor- 
czywie Chopina. — Zbiera oklaski 
za rzeczy brawurowea dyskretne 
„klaksy“ po Chopinie. 

Chór „Echa* pod batutą p. 
Kalinowskiego reprodukował sze- 
reg pieśni najlepszych naszych kom- 
pozytorów. Jest to besprzecznie 
najlepszy artystycznie i głosowo 
wyszkolony chór wileński, postęp ь 
wyraźny po każdej pauzie! Mam | 
wrażenie, że w Wilnie p. Kalinow- || 
ski stanie na wysokim  Szczeblu! 

Szczęść Boże! Solista, p. Mali- 
nowski z powodzeniem wywiązał | 
się z zadania. j | Antoni Miller. Е 
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UCZE Sprzedaż dla wszystkich. 

    
   

   
  

porad tadjoa reperacji 

a: I 

R Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ 
EE. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—56 

pod kierownictwem inżyniera radjo- 
и й technika z Warszawy. 

Polecamy aparaty najnowszych typów, wszelki sprzęt radjowy. 
a aparatów radjowych Oraz udzielamy wszelkich 

porad radjo-amatorom. Sprzedaż na najdogodniejszych warunkach na raty. 

specjalny „A al ra dj owy 

  

5. OG Wilno, Niemiecka Nr. 20, 

Wyłączna sprzedaż 
| Tóżnych materjałów do obijania mebli, 
dywanów, chodników, portjer 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich | 

2115 
  

WISKOWE ZEDNOCZENE <ОЙС 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 13, tel. 476. 

| Siłady zaopatrzone w towary świąteczne. 
HURT i DETAL. 

| Ceny najnižsze. 
DLA CZŁONKÓW SPECJALNE WARUNKI. 

в Na prowincję zamówienia listowne wykonu- 
Ё 3059-4   jemy natychmiast.   

Lacki, Wielka 5. аак 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramoiony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 
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Poszukuje się w centrum: miasta 

. POKOJU ы 

6 ładnie umeblowanego (może być salo- 
0) nik) z wygodami, z prawem używania 
@ wanny. Łaskawe zgłoszenia dla j. B. 
м w red. „Kurjera Wil.* od 7—9 wiecz. 

© STB 

  

  

MATKI 
pamiętajcie, że jedynym dla dzieci jest tylko 

puder, mydło i krem 
Bėbė Szoimana im 

pierwszego wynalazcy. Inne są naśladownictwem.       

WYJĄTKOWO TANIOT Na najdogodniejszych 
warunkach. MEBLE różne w wyborze dużym 

„ pełeca Skład mebli S. ANCELEWICZ, 
Wilno, ul. Niemiecka 15 (w podwórzu). 3013, 
  

  

1-40 
WYDAWNICZE 

  

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 I ILUSTRACYJNE 
CENY NISKIE,     

'erata, linoleum, chodni- jawiarnia - jadłodajnia 
ki jutowe, wycieraczki, Społeczna dawn. Pod- 

brezent do wozów, kalo- cze, Królewska Nr. 9. 
sze i pilśniaki po cenach. Śniadania, obiady i kola- 
najtańszych i. Wildsztej- cje. Obiad z 3-ch dań 
na, Rudnicka 2,  1484-a 1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstalun- 
ki, przeróbki, reperacje, 
z starych przerabiamy na 
nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 
sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
Prosimy przekonać się. 
Ul. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. WACŁAWA. 

3071 2209 

Cukiernia | Kawiarnia 
„ZDROWIE* 

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

lm w śródmieściu 
w cenie od 40—60 tys. 
złotych kupimy natych- 

miast za gotówkę. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

3052-1 

  

nieważnia się zgubio- 
ną «książkę |wojsk., 

wyd. przez P. K. U. Świę- 
ciany na im. Juljana O- 
dyńca, zam. w W. Łuki! 
Górn*, poczta Hermano- 
wicze pow. Dzisna. 

3057-2 

Lekarz-dentysta 

kija dań 
S 67. 

Zakopane, 
Chałubińskiego— 

Pensjonat „Wrzos“,kom- 
fort (nowy zarząd), praw= 
dziwy, miły wypoczynek! 
Ceny przystępne, 2321-2 

Łakopane 
pensionat LENA— 

Chramcówki, nowowybu- 
dowany, poleca pokoje 
słoneczne z werandami. 
Kuchnia smaczna. Ceny 
przystępne. 3054-1 

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

dający sią na interes lub 
e mieszkanie о- 

ecnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

pieniądze w każdej su- 
„mie na pewne zabez- 

pieczenie i dobre 0%, %0 
„„ ulokujemy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Lakłań fryzjerski 
r 

lon damski 
Hygjena.__1685-b 

ul. Mickiewicza 21, tel. 152 
3626- založ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef, 10-58. b-1236 ok oz AA 

„Optyiot“ ae okatła ы 
czny, Ka, 
leńszczyźnie, w: 

  

L powodu wyjazdu 
ustąpię duży lokal res- 
tauracyjny w centrum. 
Dowiedzieć się w redak- 
cji„Kurjera Wileńskiego", 
Jagiellońska»3, Gd godz. 

9—3, 3001-0 

Biuro elektro-techniczne 

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

Dien vino 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptac sy a. 

1691-b 

Ogloszenia 

ks specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

przyjmuje 

na najbardziej 

„pahiq” . Najstar- j 
0 „Optyki KJ 

a i | z + 

Wilno, As 4 

Aura Viskio" | 

  

zy ul. Wielkiej 46, Sa- 
i manicur. , 

ы 

    

    

a-1327 sy) 

gp ia się obiady do- dogodnych г 
mowe z 3-ch dań 1 h Ь 

zł. oraz kolacje. Produk- warunkac 
ta codziennie świeże, ADMINISTRACJA 

wita Ap Ss „pre Wileńskiego 
„Wilja*. 1693-b Jagiellońska 3. 

  

  

Wydawca Tow. Wydzw. „Pogoń sp. z ©gr. 662, 

  

Drak. „Pas“, al. św Ignacego 5. Tel. 3-93. Kucskier odpawieśziatny Michal Sauklewjes 

    


