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1 Stosunki Polski z krajami nad- 

bałtyckiemi przedstawiają pewnego 

Todzaju osobliwość. W naszym 

polityki zagranicznej, 

za wyjątkiem chwil, gdy reprezen- 

tują go urzędowo elementy nie- 
| Przytomne, jeden z zasadniczych 

Punktów stanowi zacieśnienie wę- 
 złów, wiążących nas z państwami 
bałtyckiemi. 

Mimo to zbliżenie polsko-bał- 

/ tyckie nie uczyniło dotąd poważ- 

niejszego kroku naprzód. Mamy w 

tej dziedzinie przypływy i odpływy 

_ ale o pomyślnej dla nas linji roz- 

_ Wojowej w tej dziedzinie niema 

mowy. Powiedzą nam: winne są 

Warunki objektywne. Obawa przed 
Rosją ze strony małych państw 

_ nadbałtyckich, nasza wreszcie do- 

|. tychczasowa słabość wpływają u- 

jemnie na ukształtowanie się tych 
stosunków. Zapewne. Ale składać 
Wszystko na karb niepomyślnej sy- 

tuacji nie można i dlatego szukać 

__ należy. dróg naprawy. 

Przedewszystkiem stosunki poli- 

-, tyczne idą wślad za ekonomicznymi 

  

м 

\ kulturalnymi, a nie odwrotnie. 

Czy w tej dziedzinie wszystko zo- 
“stalo zrobione, co mogło być uczy- 

Н, nione? Odpowiadamy krótko: nie. 

    

|  Naszem zdaniem, Instytut taki wi- 

"nien 1) zająć się wszechstronnem 

badaniem państw bałtyckich w szcze- 

gólności pod względem ekonomicz- 

nym i ogólno-kulturalnym, 2) in- 
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ы My nie znamy państw bałtyc- 

kich. Z tego należy sobie zdać 
_ sprawę. Nasi przedstawiciele w tych 

państwach mają najlepszą wolę i 

często b. duże przygotowanie do 

swej roli, ale nie są w stanie wy- 

konać pracy, która przekracza ich 

siły i środki materjalne. Są więc 

sami, bez pomocy kraju, społeczeń- 

stwa. Wreszcie pod względem ob- 

sady stanowisk nad Bałtykiem by- 

wało różnie, bardzo źle i wręcz fa- 

talnie. k 
Konieczną jest przedewszystkiem 

znajomość Bałtyku, dokładna, wy- 

czerpująca, systematyczna obserwa- 

cja państw bałtyckich. Przed kilko- 
ma tygodniami p. Adam Uziębło 

poruszył w „Głosie Prawdy" ko- 

_nieczność założenia Instytutu Bał- 

tyckiego w Wilnie. Inicjatywa ta 

jest w zupełności umotywowana. 

formować kraj w tej materji, 3) 

pracować nad wytworzeniem ciąg- 

łości w polityce polskiej nad Bał- 
tykiem, która nazbyt uzależniona 

jest od zmian personalnych i która 
gubi się w codziennej robocie M. 

S. Z. i placówek zagranicznych i 

4) organizować kontakt kulturalny 

Polski i krajów bałtyckich. 
Instytut tego rodzaju istnieje 

już w Toruniu. Jego praca skiero- 
wuje się jednak przedewszystkiem 
ku Prusom Wschodnim. Dzięki e- 

' nergji swego dyrektora, jednego z 
niewielu u nas prawdziwie kultu- 

ralnych i gruntownie wykształco- 

nych administratorów, p. St. Sro- 

|  kowskiego i dzięki poparciu władz 

___ samorządowych, młoda ta instytu- 

  
cja jest w toku bardzo poważnych 

prac badawczych. Może i u nas si- 

ły społeczne, usunięte ongiś poza 

nawias życia przez wszechpotężną 

maiję endecką, znajdą ujście w tej 

dziedzinie pracy? 

ki 
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Cena 20 groszy. 
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nekrologi—25%0 zniżki, 

miejscowe— 15% drożej. 
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| Wilno i Bałtyk. 
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Niemcy w dziedzinie organiza- 

cji podobnych placówek osiągnęli 

poziom tak wysoki, o jakim przez 

dziesiątki lat marzyć nie możemy. 

Wyłącznie niemal badaniu Polski 

poświęcony jest wspaniały instytut 

badawczy we Wrocławiu, Rosją i 

państwami bałtyckiemi zajmuje się 

Instytut Wschodni w Królewcu, 

który liczy ponadto trzy mniejsze 

tego rodzaju instytucje. W całem 

państwie mnóstwo tęgich piór pra- 

cuje nad badaniem zagadnienia 

wschodniego. Nad badaniem mię- 

dzy innemi nas, nas samych! 

W dziedzinie tylko ekonomiki 

można tu śmiało liczyć kilka dzie- 

siątków wybitnych pracowników, 

pozostających w stałym kontakcie 

z owemi instytutami i zasilających 

ich wydawnictwa. 5 

A u nas? Wygodne dolce far 

niente, przerywane jedynie wyrze- 

kaniem na... obcych. 

Stan faktyczny w dziedzinie sto- 

sunków kulturalnych? Bilans pracy 

w tym kierunku reprezentuje zero. 

Dochodzą nas wiadomości, że 

trzech profesorów U. S$. B. wyjeż- 

dża na kilka wykładów na Łotwę, 

Jest to b. pożądany początek, ale 

nawet powtarzanie takich wyja- 

zdów dać może jedynie nikłe re-- 

zultaty.  Konieczną jest przede- 

wszystkiem wymiana lektorów mię- 

dzy uczelniami polskiami a łotew- 

skiemi, estońskiemi i finlandzkiemi, 

dalej opracowanie słowników, me- 

tod nauki tych języków, tworzenie 

specjalnych stypendjów dla wybit- 

nych słuchaczy. zagranicznych, sta- 

ła wymiana prelegentów, organi- 

zacja tłomaczeń literatury pięknej 

i naukowej i t. @. 

Nasze stosunki ekonomiczne z 

państwami bałtyckiemi są b. sła- 

biutkie.  Wzmożenie ich wymaga 

przemyślanego planu, który tylko 

gruntowne badania dać mogą. Po- 

lityka handlowa jest jedną z naj- 

trudniejszych dziedzin działalności 

państwowej. Polityka taryfowo-ko- 

lejowa jest u nas dopiero jakąś b. 

słabo zarysowaną mgławicą. Tym- 

czasem mocne ich ugruntowanie 

związać nas może z rynkami bał- 

tyckiemi. В 

Na konsekwentną aktywną poli- 

tykę nad Bałtykiem czas najwyższy. 
Powtarzamy jednak, musi ją po- 
przedzić poznanie Bałtyku, Wilno 

jest przyrodzonym ośrodkiem tego 

rodzaju badań. Zorganizowanie In- 

stytutu Bałtyckiego, mniej lub wię- 

cej ściśle związanego z Uniwersy- 

tetem Stefana Batorego, oto zada- 

nie aktualne, którego wypełnienie 

pociągnąć powinno za sobą skutki 

wielkiej doniosłości dla utrwalenia 

się państwowości polskiej na 

wschodniej rubieży. 
` Bolesław Wścieklica. 
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ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe 

ło rewolucji w Kownie. 
(Ryga, telefon własny). 

Plechaviczius o przyczynach prze- 
wrotu. 

RYGA, (tel. wł.). Major Plechaviczius udzielił korespondentowi 

dziennika „Latvis”Hwywiadu, w którym miał oświadczyć m. in. co na- 

stępuje: 
Pan zapytuje, co było przyczyną przewrotu, jak przewrót był do- 

konany? Jestto pytanie, na które b. łatwo udzielić odpowiedzi. Wszyscy 

widzieliśmy że rząd, w ręku którego były dotychczas losy Litwy prowa- 

dzi taką politykę, która nie przyniosła żadnej korzyści państwu. Co 

chwila można było oczekiwać, komunistycznego przewrotu, ponieważ ko” 

munišci działali zupełnie otwarcie i zasypywali obywatelami swoimi 

groźbami. 
Nie jest tajemnicą, że wewnętrzne i zewnętrzne osłabienie Litwy 

jest celem nietylko bolszewików, ale i Polaków, którzy widzieli w ko- 

munistach narzędzie dla swoich celów. Widzieiiśmy, że bolszewicy  iuž 

wiele dokonali, ażeby osiągnąć swe zamierzenia. Wojsko, które jest zu- 

pełnie jednolitą narodowo siłą, zdecydowało skończyć z tem naigrywa- 

niem się z najświętszych uczuć narodowych. 

Przewrót został dokonany bez przelewu krwi z czego jestem bar- 

dzo zadowolony. Teraz losami Litwy będą kierowały osobistości, które 

stały na czele państwa w czasach bardzo trudnych, i które dały naro- 

dowi wolność. 

"Nowy redaktor „Lietuvy*. 
„Jak donoszą z Kowna dotychczasowy delegat litewski do rokowań hadlowych 

z Rosję. Puryckis został mianowany redaktorem urzędowej „Lietuvy”. 

Groźby do prasy. 
Według ostatnio otrzymanych wiadomości z Kowna Plechawiczius miał uprze- 

dzić redakcję „Lietuvos Zinios“ (organ liaudininków), że pismo zostanie skonfi- 

skowane wrazie powtórzenia się napaści na nowy rząd litewski. 

Pod sądem polowym. 
RYGA (tel. wł.). Pod sąd polowy zostali oddani b. naczelnik sztabu 

litewskiego Szkirpa i komendant kowieńskiej policji politycznej. 

Członkowie starego rządu wyjeżdza- 
ją zagranicę. 

„RYGA (tel. wł.), Śleżewiczus wyjechał zagranicę podobno w celach 

kuracyjnych. Również wyjechał jakoby zagranicę minister spraw wew- 

nętrznych Pożełło. Były Prezydent Grinius zamierza rzekomo zaprze- 

stać brania udziału w życiu politycznem i wyjeżdża do Ameryki. 

Zmiany personalne w administracji. 
RYGA (tel. wł.). Na Litwie są dokonywane obecnie zmiany w ad- 

ministracji. 
Między innemi zostali usunięci naczelnicy powiatu w Szawlach, Tel- 

szach, Rosieniach i Rakiszkach. 

  

Pertraktacje Waldemarasa z przedst. 
. Sejmu Kłajpedzkiego. 

BERLIN. 22. XII. (Pat.) Według informacji agencji Telegraphen 

Union premjer litewski prof. Waldemaras miał zaprosić podobno przy- 

wódców frakcji sejmu kłajpedzkiego. Premjer zamierza podobno rozpo- 

cząć z przedstawicielami sejmu kłajpedzkiego rokowania, między inne- 

mi w sprawie zmian w dyrektorjacie. 
Według dalszych doniesień sejm kłajpedzki odroczył się na czas 

nieograniczony. 

Posłom nie wolno wyjeżdżać zagranicę. 

GDAŃSK. 22.XII. (Pat). Z Kłajpedy donoszą, że odroczenie sejmi- 

ku kłajpedzkiego miało nastąpić na życzenie gubernatora. 

Gubernator wyraził ponadto wobec przewodniczącego sejmiku Žy- 

czenie, aby żaden z posłów sejmu litewskiego nie udawał się zagranicę. 

Sidzikauskas o przewrocie. 

BERLIN. 22. XIl. (Pat.) Poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas, 

który w czasie przewrotu bawił w Kownie udzielił wczoraj przedstawi- 

cielowi dziennika demokratycznego „Berliner Tageblatt"* informacyj co 

do przebiegu wypadków na Litwie oraz wytycznych linji programowych 

rządu kowieńskiego. : 

Przewrót ma, zdaniem posła, znaczenie wyłącznie wewnętrzno-po- 

lityczne, nie pozostaje natomiast w związku z polityką zagraniczną Lit- 

wy. Rząd obecny jest obrońcą z przekonania traktatu z Sowietami. Ro- 

kowania w sprawie zawarcia traktatu handlowego między Litwą a So- 

wietami toczą się w dalszym ciągu. Stosunki litewsko-niemieckie wiele 

zyskają wskutek przewrotu. Stosunek Litwy do Polski pozostanie nie 

zmieniony. 

i... 

Flota polska powiększa się. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W ubiegły poniedziałek rozpoczęła się w stoczni gdańskiej] budowa dwóch 
okrętów pasażerskich, zamówionych przez rząd polski. 

Okręty te przeznaczone będą specjalnie do celów turystycznych. Mają one 

być gotowe w czerwcu tak, że już w najbliższym sezonie letnim zostaną puszczo- 

ne na wodę. 

Korpus dyplomatyczny u Zieklensa. 
RYGA. 22.XII. (Pat). Nowy minister spraw zagranicznych Zieklens 

przyjął dzisiaj korpus dyplomatyczny. Jak donoszą dzienniki, minister 
Zieklens uda się wkrótce z wizytą do Tallinu. 

Zaniepokojenie w Moskwie. 
BERLIN, 22-XII. (Pat). Korespondent „Berl. Tagebl." donosi, że 

w Moskwie panuje w dalszym ciągu zaniepokojenie z powodu niewyja- 

śnienia właściwego charakteru wypadków litewskich. Pogłóski o nadej- 

šciu jakiejś deklaracji ze strony gabinetu litewskiego dotychczas nie zo- 

stały sprawdzone. 

i tabelowe o 20%0 d ożej, O:ł. z zastrzeż 

Wiadomości poliiyczne. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach południo- 

wych podpisany został w gmachu 

Ministerstwa Spraw Zagran. traktat 

handlowy pomiędzy Poiską a Nor- 

wegją. 
Ż naszej strony wzięli udział w 

tym akcie p. min. Zaleski, kierow-- 

nik referatu państw bałtyckich i 

skandynawskich p. Szumlakowski, 

naczelnik wydziału  traktatowego 

p. Makowski i podsekretarz w Mi- 

nisterstwie Przemysłu i Handlu 

p. Doleżal, 
Ze strony norweskiej traktat 

podpisał charge d'affaires p. Ditlef. 
© 

Pos. Stanów Zjedn. w Warsza- 
wie p. Stestson wyjeżdża na kilka 

tygodni do swej ojczyzny. Zastę- 

pować go będzie w charakterze 
charge d'affaires ę Newson. 

Poselstwo japoūskie donosi, iž 
kierownictwo tego poselstwa objął 
p. Sato po swym powrocie z Ge- 
newy. 

© 
W Warszawie ukonstytuowało 

się Towarzystwo Badania Zagad- 
nień Międzynarodowych. Do rady 
nadzorczej towarzystwa wybrani 
zostali min. August Zaleski, Jan 

Kucharzewski, Stanisław  Patek, 
Aleksander Skrzyński i Janusz Ra- 
dziwiłł. 

Dla stworzenia kół prowincjo- 
nalnych Towarzystwa zaproszono 
szereg wybitnych osób, m. in. w 
Wilnie prof. Komarnickiego. 

© 
Minister spraw zagran. p. Za- 

leski wyjeżdża wraz ze swą mał- 
żonką dziś wieczorem na kilkudnio- 
wy odpoczynek do Zakopanego. 

Poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny republiki austrjackiej 
p. Post powrócił do Warszawy i 
objął urzędowanie. 

© 
nA le Ve. 3 ambasa- 

dy republiki francuskiej w  War- 
szawie został mianowany ministrem 
pełnomocnym republiki francuskiej 
w Albanii. 

Z całej Polski. 

Plan gospodarcy P. K. O. na rok 
1927. 

  

Rada zawiadowcza P. K. O. za- 
twierdziła plan gospodarczy tej in- 
stytucji na rok 1927. Dochody P. 

K. O. zostały preliminowane w 

sumie 12,8 miljonów złotych, wy- 

datki w sumie 11 miljon. złotych. 

Rada zawiadowcza upoważniła pre- 
zesa P. K. O. do podwyższenia 
stawek opłat manipulacyjnych w 
obrocie czekowym 0 ileby prowa- 

dzone pertraktacje z Generalną Dy- 
rekcją Poczt i Telegrafów o zniże- 
nie opłat od P. K. O. nie dopro- 
wadziły do pożądanego rezultatu. 

Redaktor działu gospodarczego 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9 — 5 ppol. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

przyjmuje 

0d 8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

      

—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

eniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

być przez administrację dowolnie zmieniane. 

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

Narada w Prezydjum Rady 
Ministrów. 

W poniedziałek o godz. 11 wiecz. 
odbyła się w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów narada pod przewodnictwem 

Marszałka Piłsudskiego z kilkoma 
członkami rządu. 

W konferencji tej wzięli udział 

p. v.-premjer Bartel, ministrowie 

Zaleski, Meysztowicz i Składkowski. 

Narada trwała kilka godzin i do- 

tyczyła aktualnych spraw z dziedzi- 

ny polityki zagranicznej oraz spraw 

wewnętrznych, które winny być za- 

łatwione przed ferjami Świątecz- 
nemi. $ 

Sprawa obniženia podatku 
obrotowego. 

Jak wiadomo, sejmowa komisja 

skarbowo - budżetowa upoważniła 

swego czasu pos. Michalskiego 

(ChN) do porozumienia się z mi- 

nistrem skarbu p. Czechowiczem 
w sprawie obniżenia podatku obro- 

towego dla wszystkich kategoryj 

przedsiębiorstw handlowych. Poza- 

tem komisja wysunęła postulat, 

aby patenty handlowe zostały zróż- 
niczkowane przez wprowadzenie 
8 kategoryj zamiast dotychczaso- 
wych 4, przyczem najniższe 4 ka- 
tegorje w myśl wskazówek prof. 

Kemmerera, byłyby zwolnione od 

płacenia podatku obrotowego. 
144 Informujemy się, iż postulaty 

te nie mogą być uwzględnione w 
roku 1927, albowiem wymagałoby 

to nowelizacjj ustawy o podatku 

obrotowym. Możliwe są natomiast 

zarządzenia w tym względzie, któ- 

re już częściowo Ministerstwo wy- 

dało. 

Pierwsze posiedzenie Ko- 
misji opinjodawczej. 

Dnia 20 b. m. odbyło się w 
Prezydjum Rady Ministrów pierw- 
sze posiedzenie komisji opinjodaw- 
czej (rolniczej), przy prezesie ko- 
mitetu ekonomicznego ministrów 
pod przewodnictwem pos. Juliusza 
Poniatowskiego. * , , , | 

Komisja obradowała 
nem prac, przyczem ustalony 20- 
stał szereg zagadnień, któremi ko- 
misja zajmie się z własnej inicja- 
tywy, zreferowania których podjęli 
się poszczególni członkowie ko- 
misji. W odniesieniu do opraco- 
wywanego przez rząd zagadnienia 
zamknięcia granic dla eksportu 
zboża komisja złożyła p. prezeso” 
wi Komitetu Ekonomicznego ©- 
świadczenie,wypowiadające się prze- 
ciw zastosowaniu zakazu wywozu, 
jako środka zbędnego, gdy chodzi 
o utrzymanie cen zboża na pozio- 
mie rynków światowych, ošwiad- 
czając się natomiast za popiera- 
niem w miarę potrzeby wprowa- 

dzenia na rynek krajowy tańszego 

zboża zagranicznego z zastosowa- 

niem środków, ułatwiających rol- 

nikom przyśpieszenie omłotu zbo- 

ża i potanienie transportu do o- 

środków potrzebujących dowozu. 

P a aa Ti SL Ž 

"NUMER ŚWIĄTECZNY 

„KURJERA WILENSKIEGO“ 
ukaże się jutro w zwiększonym rozmiarze. 

Zawierać będzie bogaty dział literacki 

i piękne ilustracje artystyczne. 

 BECZAKCZKA WZEOT FL RECE RE W ECT OO RAE ИЕВа СОЫНО ЛАЬ 

Z ZAGRANICY. 
Bez pośredników. 

PRAGA. 22 XII. (Pat.). „Ven- 
kov* zaprzecza pogłoskom jakoby 

rząd nawiązał rokowania z Waty” 

kanem za pośrednictwem  arcybi- 

skupa Ołomunieckiego. 

Przypominając oświadzenie przed- 

stawiciela Ministerstwa Spraw Za- 

granicznych złożone na posiedze- 

niu komisji Izby o podjęciu w o- 

statnich miesiącach przez rząd pras- 

ki wymiany not dyplomatycznych 

z Watykanem w sprawie zagadnie- 

nia polityki kościelnej, dziennik za” 

znacza, że oświadczenie to wyklu- 

cza wszelką interwencję osób pry- 

watnych. 

Ze świata. 
Po kulach ubolewanie. 

LONDYN. 22.XII. (Pat). Reu- 
ter donosi z Hankou, iż wczoraj 
wieczorem 300 żołnierzy usiłowało 
wtargnąć na terytorjum koncesji 
nagielskiej. 

Żołnierzy powstrzymywali przed 
murem okalającym konsulat an- 
gielski marynarze angielscy. Tłum 
kulisów przyszedł żołnierzom chiń- 
skim z pomocą. Żołnierze dali og- 
nia na który marynarze odpowie- 
dzieli ogniem karabinów maszyno- 
wych, zmuszając chińczyków do 
odwrotu. 

Reuter dowiaduje się, że miej- 
scowe władze chińskie wyraziły 

e angielskiemu ubolewa- 

nie. 

# 
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„Gaarne Kosaulę“ 
W ostatnich tygodniach jesteś- 

my świadkami wielkiego ruchu w 
obozie endeckim. Obok zawiązania 
t. zw. Obozu Wielkiej Polski, któ- 
ry jest nowem wydaniem tej Sa- 
mej zgranej kliki, Narodowa De- 
mokracja mobilizuje swe wpływy 
na terenie szwolnictwa i towarzystw 
oświatowych a także zmierza do 
odnowienia i do rozszerzenia swych 
kadr bojowych. Jaskrawym prze- 
jawem tej akcji jest „stawianie na 
nogi* Sokoła, instytucji, która jest 
domeną wpływów endeckich. 

W tym celu wykorzystywane są 
przedewszystkiem wpływy wśród 
administracji, której czynniki kie- 
rownicze są częstokroć wprowa* 
dzane w błąd i mimowoli nawet 
stają się narzędziem akcji wrogiej 
obozowi przewrotu majowego. 
Zwróćmy uwagę na kilka cieka- 
wych przeniesień urzędników. Przed 
tygodniem przeniesiono do staro- 
stwa. święciańskiego urzędnika Ko- 
misarjatu Rządu w Wilnie p. Ilce- 
wicza, jednego z głównych działa- 
czy „Sokoła*. wileńskiego. 

Sama przez się ta tranzlokata 
mogłaby być wynikiem przypadku. 
Ale oto na krótko przedtem przed 
miesiącem do tych samych Świę- 
cian przeniesiony został niespo- 
dziewanie z Oszmiany inny orga- 
nizator „Sokola“ p. Kulikowski, 
który odbył dłuższą wędrówkę „służ- 
bową* po miasteczkach Wileńsz- 
czyzny. Służył bowiem krajowi w 
pocie czoła aż w trzech miastach: 
Lidzie, Wilejce i Oszmianie, z któ- 
rych każde uszczęśliwił dobrodziej- 
stwem „Sokoła*. Rezultat tych po- 
zornie niezależnych od siebie prze- 
niesień już się objawił w postaci zało- 
żenia „Sokoła”* w Święcianach, któ- 
re dotąd obywały sięg bez tej or- 
ganizacji. 

Jesteśmy w możności zaznajo- 
mić czytelników z akcją „sokolską* 
(czytaj bojowo-endecką) na terenie 
dwóch miejscowości, Święcian i 
Mołodeczna. 

Święciany. 

Dnia 16 grudnia, w samą rocz- 
nicę morderstwa na osobie I-go 
Prezydenta Odrodzonej Rzeczypo- 
spolitej odbyło się w Swięcianach 
zebranie organizacyjne „Sokoła*. 
Wybór dnia już rzuca charaktery- 
styczne Światło na nastroje inicja- 
torów, jeśli się zważy, że „Sokół” 
jest kadrą bojową endecji. 

Lokalu na zebranie uczynnie 
użyczyło Ognisko Urzędnicze. O- 
becni byli znani miejscowi działa- 
cze endeccy: rejent Hryniewiecki, 
dyrektor gimnazjum Czapkiewicz. 
Większość zebranych stanowili u- 
rzędnicy starostwa (!). Nie obyło 

_się bez agentów policji politycznej. 
 Zawiązano „Sokoła* ale bez mło- 
dzieży, która oddawna pracuje w 
„Strzelcu*. Nie ulega wątpliwości, 
że „Sokół* będzie miał poparcie 
Starostwa oraz władz szkolnych 
(pp. Czapkiewicz i inspektor Ma- 
jewski są czynnemi członkami „So- 
koła*). Charakterystycznem jest О- 
świadczenie jednego z obecnych na 
zebraniu urzędników, że sprawy 
„Sokoła* będą załatwiane w Sta- 
rostwie w godzinachłurzędowych (1), 
na co p. Starosta specjalnie po- 
zwolił. 

Ciekawem jest, że p. Czapkie- 
'wicz, dyrektor gimnazjum, który 
starannie chroni salę szkolną przed 
inwazją organizacyj społecznych u- 
dzielił jej skwapliwie na ćwiczenia 
sokole. 

Tak przedstawia się stosunek 
pomajowych władz administracyj- 

"nych w SŚwięcianach do organizacji 
bojowej endeckiej, jaką jest „So- 

w. 

Mołodeczno. 

W dniu 19 bm. o godz. 3-ej w 
tutejszem Ognisku Kolejowem ze- 
brało się grono miejscowych oby- 
wateli celem uwicia gniazda sokol- 
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skiego na Mołodeczeńskiem bruku. 
Większość zebranych stanowili moc- 
no posiwiali starzy bojownicy idei 
sokolej, to też miało się wrażenie, 
że ze względu na ostudzone przez 
czas temperamenty, gniazdko zwi- 
je się ładnie, spokojnie i składnie. 
Niestety! Dla uświetnienia zgroma- 
dzenia Komitet organizacyjny, spro- 
wadził z Wilna gvice-prezesa“ So- 
koła wileńskiego p. Piotrowskiego 
i jeszcze jednego bojownika o nie- 
ziianem nazwisku. Przez szacunek 
dla amarantowych wyłogów i sza- 
merowań ów p. Piotrowski został 
powołany na przewodniczącego ze- 
brania i z miejsca złożył oświad- 
czenie o nowej ideologji Sokolej, 
obowiązującej w osobliwej chwili 
obecnej. Zebrani ze zdumieniem 
dowiadują się, że P. T. i G. „So- 
kół już nie istnieje; jednocześnie, 
jak feniks z popiołów odrodziła się 
nowa organizacja „Sokola", о се- 
chach przyszłej bojówki partyj „na- 
rodowych“. 

Zgromadzeni którym chodziło 
o gimastykę i przysposobienie 
wojskowe zaskoczeni deklaracją 
„druha* Piotrowskiego poczęli 
tłumnie zrzekać się godności w 
nowoorganizującym się zarządzie. 
Sytuację próbował ratować p. sta- 
rosta Suchorski (I) w rzeczowem 
przemówieniu nawołując do jedno- 
Ści, wyeliminowania polityki z pra- 
cy organizacji p. w. oraz poparcia 
jej, co zostało przyjęte hucznemi 
oklaskami. 

Wyliniały sokół gdy zobaczył, 
że traci grunt pod nogami, w pro- 
wokacyjny sposób zaatakował ni 
w pięć ni jedenaście „Strzelca*, 
pomimo, że wiedział, iż na sali są 
zaproszeni członkowie tej organi- 
zacji. Nie orjentujący się w nastro- 
jach zebranych p. Piotrowski, z 
teatralnym patosem zakończył swe 
przemówienie oświadczeniem: „So- 
kół idzie z Matką Boską Często- 
chowską, Strzelec z mateczką Koz- 
łowską*. Że niefortunnego „druha” 
narazie nie obito, gdyż nie chciał 
dać wyjaśnień co do wygłoszonego 
aforyzmu, należy zawdzięczać przed- 
stawicielowi władzy, który katego- 
rycznie zażądał powrócenia do po- 
rządku dziennego. Radzimy jednak 
p. Piotrowskiemu omijać nadal 
Mołodeczno, gdyż urzędowy ob- 
тойса nie zawsze się znajdzie i 
swą powagą ochroni niefortunnego 
przybysza. 

Po opisanym incydencie wię- 
kszość zebranych opuściła salę, Z 
trudem obrano zarząd tymczasowy, 
do którego dla ułatwienia sytuacji 
wybrano prawie same panie (!) 
nieobecne w dodatku na zebraniu. 

Na zakończenie oficer instruk- 
cyjny wygłosił przemówienie o 
przysposobieniu wojskowem i jego 
zadaniach, wskazując na koniecz- 
ność tej pracy i uzgodnienie wy- 
siłków w tym kierunku całego spo- 
łeczeństwa. Rzeczowy referat za- 
kłócony został znowu przez nie- 
przytomne wystąpienie p. Piotrow- 
skiego, który pozwolił sobie na 
oświadczenie „że zadaniem wojska 
jest danie Sokołowi fachowych in- 
struktorów i brońi, użycie jednak 
materjału ludzkiego zgrupowanego 
w Sokole i broni całkowicie jest 
uzależnienie od decyzji sfer kie- 
rowniczych Sokoła, który będzie 
dysponował ludźmi wedle swego 
uznania, potrzeby i okoliczności" (!) 

Po takiem oświadczeniu nowo- 
obrany prezes p. Szwede zażądał 
rozwiązania zebrania, co też zosta- 
ło uskutecznione. 

Abstrahując od ewentualnych 
wyników pracy nowego „gniazda* 
Sokolego w Mołodecznie, które 
już dziś zdradza uwiąd starczy i 
brak przyszłości, należy zwrócić u- 
wagę na wystąpienia rozpolityko- 
wanych „sokoląnt” wileńskich, któ- 
rych występy szczególniej dziwne 
wzrosły po przewrocie majowym. 

Obserwator. 

Да prasy: prowincjonakej, 
Z inicjatywy Sekcji Powszech- 

nych Uniwersytetów Regjonalnych 
Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych zawiązała się 
w dniu 14 listopada r. b. Komisja 
przygotowująca Zjazd Prasy Pro- 
wincjonalnej w Warszawie. Celem 
Zjazdu będzie omówienie warun- 
ków pracy, ustalenie sposobów i 
środków działania w kierunku pod- 
niesienia roli prasy prowincjonal- 
nej w budzeniu życia społecznego, 
gospodarczego i umysłowego pro- 

- wincji polskiej. 
W związku ze Zjazdem projek- 

jest urządzenie wystawy 
prasy prowincjonalnej oraz założe- 
nie stałego Biura Zjazdu. 
"Komisja rozesłała ankietę do 

prasy, ujmującą zagadnienia pro- 
gramowe Zjazdu i powoła Komitet 
Organizacyjny. 

® 

Komisja zorganizowana w dniu 
14 listopada 1926 r., przygotowu- 
jąca Zjazd Prasy Prowincjonalnej 
w Warszawie w następującym skła- 
dzie: Jan Dolęgowski („Gazeta 
Kielecka*), Jan Frankowski („Zie- 
mia*) Stefan Narębski („Życie Wło- 
cławka i okolicy*), Aleksander Pat- 
kowski (Sekcja Powsz. U. R. Zw. 
P. N. S. P.)—zwróciła się do Re- 
dakcji prowincjonalnych z ankietą 
wraz z uprzejmą prośbą o łaskawe 
nadesłanie odpowiedzi pod adresem 
Biura Zjazdu Prasy Prowincjonal- 
nej przy Instytucie Oświaty i Kul- 
tury im. Staszica w Warszawie, ul. 
Wspólna 23 m. 12 (tel. 503—50). 

Wszelkie zgłoszenia prosimy 
kierować pod adresem Biura Zjaz- 
du Prasy Prowincjonalnej przy ln- 
stytucie Oświaty i Kultury im. Sta- 
szica w Warszawie, ul. Wspólna 23 
m. 12 (tel. 503—50). 
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Jeszcze sprawa t. zw. czarnych 
gabinetów. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W związku ze skargami na częste otwieranie przez pocztę listów 
nawet poleconych rozeszły się pogłoski, 

istniały t. zw. czarne gabinety. Jak wiadomo, pocztowych 
jakoby w naszych urzędach 

w sprawie 
tej interpelował nawet rząd szeręg klubów poselskich. Ze strony miaro- 
dajnej oświadczają, iż w ostatnich czasach w związku z utrudnionem 
importowaniem dla towarów luksusowych przemycane były w daużej 
ilości jedwabie i koronki, przesyłane w listach. Wobec tego urzędnicy 
celni otwierają listy, co do których może zachodzić podejrzenie, iż za- 
wierają kontrobandę. Oczywiście, urzędnicy celni nie interesują się treś- 
cią listów. 

Powyższe wyjaśnienie świadczy jednakże o tem, 
nie jest przez nasze poczty ściśle przestrzegana. 

że list zawiera 
można zażądać od adresata otwarcia listu w obecności 

respondencji 
bowiem zachodzi podejrzenie, 

iż tajemnica ko- 
Jeżeli 

towary przemycane, to 
urzędnika cel- 

nego czy pocztowego, natomiast otwieranie listów bez wiedzy adresata 
i w jego nieobecności jest jednakże pogwałceniem Konstytucji, gwaran- 
tującej tajemnicę korespondencji. 

Nowy dziennik żydowski. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W najbliższych duiach po Nowym Roku ukaże się w Warszawie nowe pismo 
pod tytulem „Dziennik Warszawski“. Naczelnym redaktorem ma być b. prezes ko- 
ła żydowskiego pos. dr. Reich. 

Dziennik ten będzie zwrócony przedewszystkiem przeciwko „Naszemu Prze- 
glądowi* i ma podjąć kontrakrię w sprawie wpływów wśród ludności żydowskiej. 

+ Jak wiadomo. na terenie byłej kongresówki decydującemi dziennikami w ko- 
łach żydowskich są 4, poddane wpływom posłów Grunbauma i Hartglasa, więc 
przedewszystkiem wpływom rosyjskim i wschodnim. Z tego powodu żydzi wycno- 
wani w szkołach polskich, na kulturze polskiej w b. Galicji nie zawsze mogą zna- 
leźć punkty styczne ze swemi współplemiennikami z dzielnicy b. zaboru rosyjskie- 
go. Walka, która przybrała bardzo ostrą formę na terenie parlamentarnym i zakoń- 
czyła się narazie sukcesem pos. Hartglassa i Grunbauma, przenosi się, jak widać, 
na teren mas żydowskich. 

ORDERED,   

Rugi w szkolnictwie. 
Do szeregu osobliwości rządów 

pomajowych, zaliczyć należy bez- 
karność naszych władz szkolnych 
Nic się nie zmieniło, ta sama klika 
rządzi, proteguje swoich, ruguje 
przeciwników. Ale wszystko ma 
swoje granice... 

Rugi, które ostatnio dotknęły 
cały zastęp kierowników szkół po- 
wszechnych, sposobem przeprowa- 
dzenia i konsekwencjami przekra- 
czają wszystko co można było wy- 
myśleć. Oto na kilka tygodni przed 
ustabilizowaniem kierowników, co 
nastąpić miało z dniem 1 stycznia, 
zjeżdża do szkoły p. wizytator, 
znajduje to czy inne drobne uchy- 
bienie i zawiesza kierownika w 
czynnościach. W ten sposób z bła- 
hych powodów kierownik traci od- 
razu owoce kilkuletniej pracy. Za- 
nim sprawa się wyjaśni, zanim Od- 
powiednie władze wejrzą w oko- 
liczności, minie 1 stycznia i kie- 
rownik szkoły ustabilizowany już 
nie będzie. 

W tej chwili mamy do zanoto- 
wania dwa podobne fakty. Doty- 
czą one p. Eplera w Podbrodziu, i 
p. Kwiatkowskiej w Wilnie. 

W obu wypadkach kierownicy 
szkół zajmowali te same stanowis- 
ka od 3—4 lat, poprzednie wizy- 
tacje żadnych uchybień nie znalaz- 
ły. Czy nagle w ostatnich miesią- 
cach tak się wszystko zmieniło? 

Nie dość na tem. Obu kierow- 
nikom zaproponowano objęcie 
równorzędnych stanowisk w in- 
nych szkołach. Świadczy to najle- 
piej, że uchybienia nie są tak dys- 
kwalifikujące. Ten sam nauczyciel 
może być dalej kierownikiem, ale 
dzięki przeniesieniu straci prawo 
do stabilizacji, uzyskane parolet- 
nią pracą. 

Co na to Kuratorjum? Nie 
znajdzie się tam nikt, ktoby ob- 
jektywnie stwierdził, że to przekro- 
czenie nie jest w żadnym stosun- 
ku do wyrządzonej krzywdy? 

Uprzedzamy, że o pokrzywdzo- 
nych nie zapominamy, będziemy 
podawali wszystkie nazwiska, po- | 
ruszymy sumiemie opinii, zbadamy 
i ujawnimy wszystkie okoliczności, 
które krzywdzie towarzyszyły. Ma- 
my jeszcze ciągle nadzieję, że Ku- 
ratorjum' samo sprawę załatwi, 
póki jeszcze czas. (es). 

: AKR 

Uniwersytet i polityka. 
Komunikują nam następującą 

wiadomość: 
„Niedawno „Kurjer Wileński" 

(Nr. 279) zamieścił uchwałę wiecu 
żydowskich studentów — medyków, 
zwołanego dla zaprotestowania prze- 
ciwko żądaniu władz uniwersytec- 
kich od studentów—żydów dostar- 
czania trupów do prosektorjum 
oraz przeciw wyznaczeniu dla nich 
oddzielnych stołów dala zajęć pro- 
sektoryjnych, co stwarzało ghetto 
na Uniwersytecie. senat Akademic- 
ki Uniwersytetu Wileńskiego na o- 
statniem swem posiedzeniu po- 
wziął uchwałę, mocą której prezy- 
djum powyższego wiecu zostaje u- 
karane w ten sposób, że przewod- 
niczący wiecu ma być wydalony z 
Uniwersytetu na przeciąg 3 lat, a 
sekretarz wiecu na 1 rok*. 

* * 
* 

Z uczuciem wstydu zamiesz- 
czamy ię nieprawdopodobną  Wia- 
domość. Młodzież żydowska zapro- 
testowała u władz akademickich 

, pewnej 

wobec faktu ograniczenia jej praw 
na Uniwersytecie, których szero- 
kość na wydziale medycznym oOd- 
powiadała haniebnemu stosunkowi: 
jedenastu żywych na jednego tru- 
pa. Protest był utrzymany w for- 
mie, nie przekraczającej ram przy- 
zwoltości i szacunku dla władz a- 

kademickich. Był wyrazem opinji 
części „młodzieży, która 

może się podobać lub nie, ale 
która nie może być traktowana, 
jako podstawa do akcji wybitnie 
politycznej. Zasada „Halt Maull“ 

jest może na miejscu, gdy stosują 
ją władze policyjne. Ale, gdy się 
nią posługują przedstawiciele na- 
uki, napełnia nas troską o jej przy- 

szłość w Polsce. Stań ten jest tem- 

bardziej przykry, że idzie o Wszech- 

nicę, stanowiącą placówkę kultury 
polskiej najbardziej ku Wschodowi 
wysuniętej części Rzeczypospolitej, 
idzie o instytucję, ktora dla nas, 

skromnych pracowników na niwie 

kulturalnej jest przecie przedmio- 

tem kultu. Red. 
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Podpisanie traktatu z Norwegją. 
WARSZAWA, 22-XII (Pat). Dnia 22 grudnia 1926 r. podpisany został w 

Warszawie pomiędzy Polską i Norwegją traktat handlowy inwigacyjny. Traktat 

ten podpisali w imieniu rządu polskiego p. August Zaleski, minister spraw za- 

granicznych i p. Eugenjusz Kwiatkowski, minister przemysłu i handiu w imie- 

niu rządu norweskiego p. Niels Christian Ditloff, charge d'affaires w Warszawie. 

Echa genewskie. 
BERLIN, 22.XII (Pat). Biuro Wolfa donosi z Paryza, że minister 

Briand odbył wczoraj dłuższą konferencję z ambasadorem niemieckim 

von Hoeschem. 
W toku rozmowy poruszona była między innemi w związku 'z 

ostatniemi naradami genewskiemi sprawa traktowania niezałatwionych 

jeszcze dwóch punktów programu rozbrojenia Niemiec. 

Dookoła rokowań niemiecko-włoskich. 
PARYŻ, 22-XII. (Pat). W związku z ostatnią konferencją Brianda 

z ambasadorem włoskim w Paryżu Avozana, „Le Matin* pisze: 
Jak się zdaje w opinji włoskiej nastąpiło bardzo znaczne odpręże- 

nie. Pozatem wyjaśnił ambasador niemiecki von Hoesch sens rokowań 
włosko-niemieckich, których znaczenie jest dalekie od tego jakie im 
przypisują niektóre dzienniki włoskie i niemieckie. 

  

Czas odnowić prenumeratę. 

dyti iałorusie 
Białoruscy Akademicy w C. 1. Е. 

Na ostatnim kongresie Między- 
narodowego Związku Akademic- 
kiego (Confederation Internationa- 
le des Etudiants) w Pradze Czes- 
kiej, do Związku tego zostali przy- 
jęci jako członkowi równoupraw- 
nieni i akademicy białoruscy. 

Delegacja białoruska, złożona z 
3 osób, reprezentowała najpoważ- 
niejszą organizację akadem'ków- 
Białorusinów, t. z. „Abjadnańnie 
Białaruskich Studentau Zachod- 
niaje Białorusi i Emihracyji*, re- 
zydujące w Pr.dze. 

Pierwsza gazeta białoruska w 
Ameryce. 

Świeżo . poczęła wychodzić w 
Chicago, pierwsza w Ameryce ga- 
zeta białoruska p. n. „Biełaruska- 
ja Trybuna“. 

Redaktorem jej jest znany ta- 
meczny działacz białoruski Jazep 
Waronka. Kierunek pisma jest nie- 
podległościowy, pokrewny kierun- 
kowi „Białoruskiego Związku Włoś- 
ciańskiego* pp. Jaremicza i Rohų- 
li w Wilnie. * 

Pismo to, narazie, ze względu 
na zrusyfikowanie tamecznych Bia- 
łorusinów, redagowanem jest w ję- 
zyku rosyjskim, lecz stopniowo ma 
przejść na język białoruski. 

Zaaresztowanie Fr. Olechnowi- 
cza. 

Według pogłosek części prasy 
białoruskiej w Wilnie znany dra- 
matopisarz i aktor białoruski Fran- 
ciszek Olechnowicz, który niedaw- 
no opuścił Wilno i wyjechał do 
Mińska, by się tam poświęcić pra- 
cy nad teatrem białoruskim, zo- 
stał zaaresztowany przez władze 
bolszewickie i osadzony w więzie- 
niu. 

Społeczeństwo białoruskie jest 
mocno poruszone tym nieoczeki- 
wanym aresztem. 

Prasa „hromadowska” w po- 
wyższej sprawie zachowuje upor- 
czywe milczenie. 

Teatr białoruski w Witebsku. 
W Witebsku został otwarty Bia- 

łoruski Teatr Rządówy. Jest to już 
trzeci teatr rządowy na terenie Bia- 
łorusi Sowieckiej. (Pierwszy w Miń- 
sku, drugi—objazdowy pod dyrek- 
cją Hołubka). 

UWAGA! 
Lacki-Wielka 5 

| dom własny. 

  

Na święta poleca duży wybór 
, gramofonów, płyt i rzeczy 

muzycznych. 

Na raty na 6 miesięcy. 

® аопосиероссоооаосрососооооососоососоСоОосососСсскА   
życie żydowskie 

Kupiectwo żydowskie a język 
polski. 

Na odbytem ostatnio ogólnem 
zebraniu rady i zarządu Żydow- 
skiego Związku Kupców w Wilnie 
postanowiono otworzyć przy Związ- 
ku od początku 1927 r. trzymie- 
sięczne kursy języka polskiego. 

W Związku Zawodowym żydow- 

skich pracowników handlowych. 

Kilka dni temu odbyło się do- 
roczne ogólne zebranie członków 

Żydowskiego Związku Zawodowe- 
go Pracowników Handlowych w 
Wilnie, na którem ostro krytyko- 
wano dotychczasowy zarząd tego 

związku, pozostający pod wpływem 
„Bundu* i przy licznym udziale 
członków uchwalono votum nieuf- 
ności względem dotychczasowego 
zarządu. Odbyte później wybory 
do nowego zarządu na zasadach 
proporcjonalności dały zwycięstwo 
opozycji, która obaliła stary za- 
rząd, a która do nowego zarządu 
otrzymała 7 mandatów, natomiast 
zwolennicy starego zarządu otrzy- 
mali tylko 4 mandaty do nowego 
zarządu. 

„kryzys Bolszewizmi”. 
Odczyt pos. Czapińskiego. 

W dniu 18-go grudnia r. b. Od- 
był się odczyt posła Czapińskiego 
w sali teatru „Lutnia* na temat 
„Kryzys Bolszewizmu“. 

Mowca po przeprowadzeniu a- 
nalogji pomiędzy rewolucją fran- 
cuską w osiemnastym wieku a 
bolszewickim przewrotem w Rosji 
wskazał na wielkie podobieństwo 
tych dwóch epokowych wydażeń 
dziejowych. 

Tak jak w Rosji, rewolucja oba- 
liła monarchję, w imię powszech- 
nej równości i swobody, tak we 

Francji głowa Ludwika spadła na 

  

zdolny chłopak zachował równo- 
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szafocie, scięta rękami zbuntowa 
nego ludu. 

Rewolucja oddała włościaństwi 
dobra panów feodalnych, rozpoczę 
ła walkę z religią i utopiła wszyst” 
ko w morzu krwi bratniej. Analo" 
gicznie rzecz miała się w Rosji W 
1917 i 1918 roku, wynikiem wiel —    kiej rewolucji był rozwój kapita — 
lizmu we Francji. 

Podobnie i Rosja obaliwszy | 
ustrój feodalny, który mimo zniė“ 
sienia pańszczyzny przez Aleksand” 
ra ll-go istniał aż do roku 1918] 
bolszewicy dzielili ziemię majędzyj 
włościaństwo i na tym żywiołe | 
pierają się, jako na elemencie naj” 
liczniejszym, próbując przeprowa” 
dzić w życie ideały komunistyczne” 
atoli bezskutecznie. 
Mówca dowiódł, że mimo wszy”ł | 

słkie wysiłki dzisiejszych  dyktat0* 
rów bolszewickich, komunizm zban* 
krutował. 

Chłop otrzymawszy ziemię niee 
chciał słyszeć o żadnej nacjonali“ 
zacji czy socjalizacji a _ proletarj 
miejski stosunkowo nieliczny i 
zgnębiony upadkiem przemysłu nie 
był w możności stać się podstawą 
siły bolszewizmu. į 

Nastąpił kryzys, którego rezul* 
tatem jest „Nep* i walka między 
Stalinem i Zinowjewem. A 

Z chwilą wprowadzenia nowej 
polityki ekonomicznej, która nie 
jest niczem innym, jak powrotem 
do kapitalizmu nastąpił właściwy 
kryzys bolszewizmu z czego mówca 
wyprowadza wniosek, że tak, jakj 

francuska rewolucja dała początek | | 

rozwojowi kapitalizmu analogicz* ? 

nie i bolszewizm, mimo złudnych ) 
pozorów zapoczątkował nowy roz. 

wój kapitalizmu w Rosji. AR 

Z Muzyki. | 
Zajmujący odczyt p. Ossendow- 

skiego, urozmaicony został grą na 

skrypcach małżonki głośnego po- 

dróżnika p. lwanowskiej- Ossendow- 

skiej. Naturalnie, że gra p. Ossen- , 
dowskiej niema pretensji do wirtuo* , 
zostwa, jednakowoż wysłuchaliśmy 

z przyjemnością sympatycznie ode- 

granych utworów  Statkowskiego, 
Różyckiego, Rimsky - Korsakowa 
i in. 

Podobnie jak odczyt w zakofi- 
czeniu niemile zgrzytnął nieprzygo- | 

towaną częscią illustracyjną — po” | 

dobnie koncert szarpał chwilami | V 

wnetrznošci rozdzierającą dyshar< ! 
monją niestrojonego pianina. Na | 
szczegół ten zwróciła uwagę kon- 4 

certantka z góry przygotowując do 

tego publiczność. Nastrojenie pia* 
nina to koszt 15—20 zł. Dyrekcja 
teatru „ol jednak spożytkować ten * | 
fundusz nd co innego, uważając, że 
cierpliwa wileńska publiczność i ; 
tak wytrzyma. Tego rodzaju prak- + 

tyki określa się krótkiem wyraże- © 
niem: niechlujstwo. Ч 

      

* * 

Popis tercjalowy wileūskiego 

konserwatorjum wykazał wybitną 

poprawę działu skrzypcowego, ja- | 

koteż przybytek klasy wiolonczelo- 
wej. Bardzo dobrze rozwija się ta- 

lent ucznia Toleskiego z klasy p. 

Ledóchowskiej, której starszy uczeń 

p. Doderonek osiągnął już wcale , 
znaczny stopień rozwoju. Klasa 
wiolonczelowa p. Tchorza posiada 
zdolnego ucznia Liftmana. Najoka- 
zalej, jak zresztą wszędzie, repre- 

zentowaną jest klasa fortepjanu. P. 
Tymińska może być zadowoloną z 
pracy nad solidną uczenicą Czu- 
chowską, p. Ranuszewiczowa to 

samo odnośnie uczenicy Bursztejn, | 
wreszcie p. Kimontt-Jacynowa z | 
uczenicy Parusównej. i 

Drugi uczeń p. Jacynowej, Jeś- 
man, młody, 16 letnichłopak, oka- | 

zuje talent niezwykły. Niewątpliwie 
znajduje się w dobrych rękach pe- 

dagogicznych — jednak winien być | 

jego talent specjalnie troskliwie 
hodowany; zwrócić trzeba szcze- 

gólną uwagę, chcąc by nadzwyczaj 

  

wagę i nie uległ manierze. W ode- 

granej sonacie cis-moll Beethovena 

Okazał Jeśman dużą dozę indywi 
dualności osiągając odtworzeniem 

już pewien poziom artystyczny, po- © 

nad-uczniowski. й 

Klasa instrumentów dętych prof. 

Reszkego reprerentowaną jest god- | 

nie przez ucznia Czosnowskiego | 

(klarnet) i Kottakowskiego (Puzon). ; 
Uczenica Biszewska klasy P. Swię- | 

cickiej posiada piękny materjał gło- 
sowy, nad którym poważnie warto | 

popracować. 
Wyniku popisu można dyrekto- 

rowi p. Wyleżyńskiemu serdecznie 
pogratulować. 

* * 

W dniu 11 b. m. odbył się w 
Rydze koncert p. Douglas-d'Arcy, 
Polki—przebywającej obecnie chwi- | 

lowo w Wilnie. Występ doskonałej | 
śpiewaczki przyjęty był entuzjasty- 
cznie przez muzykalny świat ryski. | 

P. Douglas otrzymała szereg pro- | 

pozycji od oper: w Rydze i Rewlu. | 
Mamy nadzieję, że w niędalekiej 
przyszłości usłyszymy p. Douglas V 

iw Wilnie. Dr. Sz. 
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Życie gospodarcze. 
Z posiedzenia Okręgowej Komisji 

: Ziemskiej w Wilnie. 
W dniach 20 i 21 grudnia Od- 

były się pod przewodnictwem Łą- 
czyńskiego, prezesa Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego posiedzenia 
Okręgowej Komisji Ziemskiej. 

W pierwszym dniu, Komisja u- 
chwaliła w sprawie skargi odwo- 
ławczej Grzegorza Harasimowicza, 
na orzeczenie Komisji uwłaszcze- 
niowej na powiat Wileńsko-Trocki 
z dnia 16 grudnia 1924 r. z tytułu 
długoletniej dzierżawy folwaku Po- 
dymane - Kamienie gm. Rudomiń- 
skiej pow. Wileńsko-Trockiego, wła- 
sność Krystyny z Wańkowiczów 
Malinowskiej — utrzymać w mocy 
orzeczenie komisji powiatowej. 

Następnie komisja postanowiła 
odroczyć sprawę ze skargi odwo- 
ławczej St. Zająca. 

Dalej postanowiono zatwierdzić 
projekt scalenia — па obszarze 
13,3487 ha gruntów, należących do 
gospodarzy wsi Alochny gminy 
pluskiej pow. brasławskiego. 

Z kolei zatwierdzono parę ukła- 
dow dobrowolnych, zawartych w 
sprawie zniesienia odnośnych sza- 
chownic zewnętrznych pomiędzy 
pełnomocnikami kilku wsi gminy 
Wojstowskiej powiatu Wilejskiego. 

W dalszym ciągu został zatwier- 
dzony projekt scalenia gruntów we 
wsi Nowosiołki gminy Wojstom- 
skiej pow. Wilejskiego, oraz na ob- 
szarze 326 ha 4343 m2 z gruntów 
pod nazwą Wojniałgowski tejże 
gminy i powiatu, stanowiących 
własność Państwa Polskiego, łącz- 
nie na obszarze 876 ha 3509 me. 

Zatwierdzono również sprawę 
układu dobrowolnego o likwidacji 
serwitutu pastwiskowego, obciąža- 
jącego majątek Bijuciszki gm. Hol- 
szafskiej pow. Oszmiafskiego wla- 
sność Fr. Bobrownickiego na rzecz 
wsi Bijuciszki tejże gm. i pow. 

Postanowiono zatwierdzić także 
sprawę dobrowolnej umowy o li- 
kwidacji pastwiskowego serwitutu, 

"KRONIKA KRAJOWA. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Kursy pożyczek amerykańskich 
dla Polski. 

Osiągnięte w poprzednim ty- 
godniu kursy pożyczek amerykań- 

utrzymują się w 
dalszym ciągu na takim samym 
poziomie. 

Pożyczka 6% z roku 1920 zy- 
Skała na kursie, który doszedł do 
11/4, pożyczka 8% amortyzacyjna 
z roku 1925 osiągnęła ostatnio 
kurs 94"/4 dolara. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Zwolnienie od podatku od lo- 
kali pomieszczeń duchownych 

wszystkich wyznań. 

Ministerstwo Skarbu zarządziło 
— niezwłocznie podać do wiado- 
mości wszystkim magistratom (za- 
rządom gmin miejskich) w swoim 
okręgu, że okólnik z dnia 23 lu- 
tego b. r. L. DPO. 416/IV w spra- 
wie zwolnienia od podatku od lo- 
kali pomieszczeń biskupów i du- 
chowieństwa parafjalnego oraz ich 
lokali urzędowych — winien mieć 
przy wymiarze podatku od lokali 
zastosowanie do lokali należących 
do pomieszczeń urzędowych wszy- 
stkich uznanych 'w Państwie wyz- 
nań religijnych (okólnik Minister- 
stwa Skarbu „z dnia 10 listopada 
1926 r. L. DPO. 2948/1V). 

W sprawie poberu podatków w 
naturze. 

Do ustawy o poborze podat- 
ków w naturze ukaże się rozpo- 
rządzenie, zmieniające w dwóch 
sprawach dotychczasowe postano- 
wienia. Tegoroczne zbiory wyka- 
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obciążająccgo majątek  Kulniszki 
pow. Święciańskiego własność Ja- 
na Hlaszewicza na rzecz gospoda- 
rzy wsi Gasperyszki tegoż powiatu. 

Następnie, Komisja uchwaliła 
wdrożyć postępowanie przymuso- 
wej likwidacji spólnego pastwiska 
wsi Dziagowce Il własność Jana 
Nawogońskiego gminy Solskiej 
pow. Oszmiańskiego. 

Wreszcie postanowiono wdro- 
żyć postępowanie scalenia gruntów 
w 3 wsiach pow. Oszmianskiego i 
w tyluż wsiach pow. Święciańskie- 
go, następnie, w 2 wsiach pow. 
Brasławskiego i w jednej wsi pow. 
Dziśnieńskjego. 

Reszta spraw za małemi wyjąt- 
kami spadła z wokandy. 

W drugim dniu posiedzenia, za- 
łatwiono między innemi sprawy na- 
stępujące: 

Zatwierdzono projekt scalenia 
na obszarze 91,6988 ha gruntów, 
należących do gospodarzy wsi Świ- 
lemiszcze gm. pluskiej, pow. Bra- 
slawskiego, jak również na obsza* 
rze 61,6056 ha gruntów, należą- 
cych do gospodarzy zaścianka Li- 
siszki, gminy widzkiej pow. Bra- 
sławskiego. 

Poczem po zatwierdzeniu pro- 
jektu scalenia gruntów, należących 
do gospodarzy wsi Pogrebiszcze 1 
gm. ilskiej pow. wilejskiego i grun- 
tów z majątku Zalesie tejże gm. i 
pow. własność Juljana i Heleny 
Wiśniewskich, zaprzedanych gospo- 
darzom wsi Pogrebiszcze 1 łącznie : 
na obszarze 73,8438 ha, — komi- 
sja zatwierdziła układ dobrowolny 
o likwidacji serwitutu pastwisko- 
wego, obciążającego 2 majątki w 
powiecie Oszmiańskim i 1 mają- 
tek w pow. Mołodeczańskim. 

W końcu postanowiono wdro- 
żyć postępowanie scalenia gruntów 
w 2-ch wsiach powiatu Brasław- 
skiego i w jednej wsi pow. Świę- 
ciańskiego. 

zały konieczność obniżenia stan- 
daryzacji żyta i owsa, gdyż normy 
dotychczasowe nie mogą być do- 
trzymane ze względu na lichą ja- 
kość ziarna. 

Płatnicy podatków w naturze 
będą ponadto obciążeni kosztami, 
związanemi z dostarczeniem i od- 
biorem przez intendentury wojsko- 
we, które są odbiorcami tego zboża 

Ustawa o poborze podatków w 
naturze obowiązuje do 31 b. m., a 
przedłużenie jej mocy dotychczas 
jeszcze nie jest postanowione. 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
22 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,98 8,971/2 — 
Funty szterl. = — 43,72 
Ruble złote — — 4,741/4 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł, 31,40 — — 
T-wa Kred. m. Wil- 

na za 100 zł. 33 32 — 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. — — 79,00 

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

1. Waluty 

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

II. Dewizy 

Londyn 43,74 43,85 43,63 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 36,62 36,50 36,59 
Praga 26,72 26,78 _ 26,66 
Genewa 174,25 17485 173,00 
Rzym 41,12 41,22 41,02 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 80,50 —81.75 
Związek spółek zarobk. 5,50 
Lilpop 45,75 
Modrzejów 3,15—3,80—3,70 

Ostrowiec 8,10—8,30 
Rudzki 1,12—1,09—1,10 
Starachowice 2,03—2,01 
Borkowski 1,15 

            

      
     

      

Dziś 
Przepojony czarem poezji i urokiem miłości, zachwycający 

dramat w 8 akt. p. t.: 

Trzy Tygodnie 
Miłości Królowe 

ka pakiet, 
W rolach głównych: olśniewająco piękna 

Aileen Pringle 
oraz przemiły i ujmujący 

Conrad 
Początek seansów 0 godz. 4-ej — ostatniego — 10.15. 

SOSSOOOGCOSOOOOSOOOSOOOOOOOOG 

Dziś 

Nagel 3 
8 

Wieści i obrazki z kraj u. 
Grodno. 

Manewry przysposobienia woj- 
skowego. 

Już w sobotę 18 grudnia wie- 
czorem pokazały się liczniej niż 
poprzednio mundury strzeleckie, 
wywołując ogólne zainteresowanie. 

19 grudnia o 9ej godz. rano 
cały plac im. Stefana Batorego był 
zajęty przez oddziały przysposobie- 
nia wojskowego do tego stopnia, 
że o tem, ażeby przecisnąć się na- 
wet chodnikami, nie mogło być 
mowy. 

Godz. 9 m. 30 w imieniu D. 
O. K. Ill dokonywuje przeglądu 
poszczególnych oddziałów pułk. 
Weiss. Prężą się chłopcy, prezen- 
tują broń. Dowódcy kompanii skła- 
dają raporty. 

— Do nogi broń! Spocznij! 
Godz. 10. Broń w kozłach. Coś 

drgnęło w sercu, coś odezwało się 
echem r. 1920. Któż z nas nie pa- 
mięta tych krwawych dni, kiedy 
place miast frontowych  roiły się 
od biwakujących żołnierzy? A dziś? 
Dziś na tych samych placach bi- 
wakują ci, którzy nie pod przy- 
musem lecz z własnej woli szko- 
lą się w sztuce wojowania, by u- 
trzymać to, co poprzednicy krwią 
ofiarną zdobyli. 

W kościele odprawia się nabo- 
żeństwo dla oddziałów przysposo- 
bienia. 

Godz. 11 m. 30. Pułkownik 
Weiss przyjmuje defiladę. Orkiest- 
ra gra. Twardym krokiem przecho- 
dzą oddziały, aż ziemia pod noga- 
mi im dygoce. Bagatela, 5000 chło- 
pa idzie w szeregu. Chłopa? Po- 
łowa to dzieciarnia jeszcze, niedo- 
rostki. Ale idą i to jak idą. Naj- 
lepiej prezentują się strzelcy. ldą 
hufce szkolne, idą harcerze, mło- 
dzież wiejska... Karabiny w garści 
ścisnęli i idą. 

Godz. 13 m. 30. Ćwiczenia ma- 
newrowe w pełnym rynsztunku na 
błoniach przy szosie skidelskiej. 

nieg, zawieja, zimno. A przez po- 
la suną linję tyraljery, roją się ko- 
lumienki bojowe. Baterja strzela do 
nieprzyjaciela. Karabiny maszyno- 
we rechocą. Ktoś walczy przeciw- 
ko komuś. Ktoś kogoś zwyciężył. 
Podobno nasi pobili naszych. 

Godz. 16. Obiad. 
Godz. 19. Przedstawienie i za- 

bawa w Domu Żołnierza. 
Przysposobienie wojskowe zda- 

ło egzamin, zachwyciło sprawnoś- 
cią swą Grodno, zyskało sym- 

patję. (w) 

Trzynasta pensja w Magistracie. 

Magistrat m. Grodna wypłacił 
swoim pracownikom trzynastą pen- 
cję w myśl «uchwały Rady Miejs- 
kiej, zatwierdzonej przez Urząd 
Wojewódzki w Białymstoku. (w) 

Związek przeciwgruźliczy. 

17 grudnia odbyło się tu z ini- 
cjatywy p. starosty Bieńkiewicza 
zebranie Organizacyjne Związku 
przeciwgruźliczego. Przyjęto statut 
i wybrano zarząd związku w skła- 
dzie następującym: dr. Wolański— 
prezes, dr. Talhejm—vice-prezes, 
dr. Lenartowicz, dr. Gula, dokto- 
rowa Ruppowa — członkowie Za- 
rządu, komisarz Kasy Chorych p. 
Pawłowski, mec. Sobman, dr. Ger- 
stner—zastępcy. Do komisji rewi- 
zyjnej weszli: dr. Kowalewski, p. 
Stefanowicz - Nowicka i dr. Hi- 
gier. (w) 

Kra na Niemnie. 

Kra na Niemnie zerwała jedno 
przęsło mostu drewnianej konstruk- 
cji świeżo wykończonego w mias- 
teczku Łunna pow. grodzieńskiego. 
Woda zabrała znacznieszą ilość 
materjału budowlanego. Z powo- 
du kry została wstrzymana komu- 
nikacja parostatkami na linji Grod- 
no—Mosty i Grodno—Łunna. (w) 

Nieszczęśiiwy wypadek. 

Dnia 17 go grudnia r. b. o godz. 
13ej na torze kolejowym w odleg- 
łości 1 klm. od st. Grodno paro- 
wóz, prowadzony przez maszyni* 
stę Józefa Kowalewskiego przeje- 
chat robotnika kolejowego Adama 
Olszewskiego, który u krzyżowni- 
cy toru kolejowego usuwał Śnieg. 
Olszewski poniósł śmierć na miej- 
SCU. (w). 

Krewo. 

Kurs rolniczo - hodowlany 
w Krewie. 

Dnia 15, 16 i 17 b. m, z ini» 
cjatywy Wydziału Powiatowego od- 
był się kurs rolniczo - hodowlany 
w Krewie. 

Wykłady z dziedziny rolniczej 
prowadził referent rolny Sejmiku 
p. St. Kowalski. 

Kursy odbywały się w lokalu 
miejscowej szkoły powszechnej przy 
współudziale kierownika tej szkoly, 
który wykładał półtorej godziny 
w dniu 17 b. m., podając ogólny 

rys historyczny Polski oraz ogólny 
rzut z gieograiji polskiej, dając 0- 
braz rozwoju naszego przemysłu 
i wielkości posiadanych dóbr natu- 
ralnych w Państwie. 

Obecnych na kursie przeciętnie 
50 osób, zainteresowanie bardzo 
duże. ` 

Bukiszki. 

Ze szkoły rolniczej. 

Wczoraj o godzinie 10-ej rano 
odbyło się uroczyste zamknięcie 
roku szkolnego w niższej szkole 
rolniczej w  Bukiszkach powiatu 
Wileńsko - Trockiego. 

Uroczystość tę zaszczycił swą 
obecnością p. Wojewoda Wileński 
Władysław Raczkiewicz, j. E. ks. 
Arcybiskup - Metropolita  Jałbrzy- 
kowski, profesor Marszalkowicz, 
inspektor Szkolny na powiat Wi- 
leńsko - Trocki, grono nauczyciel- 
skie ze szkół powiatu Wileńsko - 
Trockiego, członkowie wydziału po- 
wiatowego Sejmiku Wileńsk0-Tro- 
ckiego, kilkanaście delegacyj z po- 
szczególnych gmin powiatu oraz 
szereg gości. Przybywających powi- 
tat gospodasz - starosta powiatu 
p. Witkowski. 

Uroczystość rozpoczęła się prze- 
mówieniem starosty p. Witkow- 
skiego, w którem podkreślił tru- 
dności na jakie natrafiał sejmik 
przy uruchomianiu szkoły oraz jej 
widoki na przyszłość. Następnie 
kierownik szkoły p. Jeleniewski 
złożył szczegółowe sprawozdanie z 
ubiegłego roku szkolnego, przyta- 
czając liczbowe dane, oraz pod- 
kreślając szerokie zainteresowanie 
szkołą mieszkańców powiat. 

Po sprawozdaniu 2 najzdolniej- 
szych uczniów wyglosilo samo- 
dzielnie opracowane referaty, po- 
trącające ciekawe zagadnienia zwią- 
zane ze szkołą tego typu. 

Po zakończonej części sprawo- 
zdawczej wygłosili przemówienia 
okolicznościowe: pan Wojewoda, 
J. E. ks. Arcybiskup - Metropolita 
Jałbrzykowski oraz prof. Marszał- 
kowicz. 

Dalej nastąpiło rozdawanie Świa- 
dectw i nagrod. Z pośród 27 wy- 
chowańców szkoły 4-ch z nich 
uzyskało stypendjum na dalsze 
kształcenie się w dziedzinie mle- 
czarstwa; w Liskowie kaliskim 3 
wychowańców uzyskało stypendjum 
sejmiku i 1 stypendjum przyznała 
parefja Kalwaryjska. 

Niezależnie od tego 5 wycho- 
wańców otrzymało nagrody-książki. 
Jedną z książek ofiarował p. Wo- 
jewoda. 

Uroczystość zakończoną zosta- 
ła skromną herbatką, w czasie 
której wychowankowie szkoły zło- 
żyli adresy dziękczynne troskliwą 
opiekę wydziałowi ' powiatowe- 
mu sejmiku Wileńko - Trockiego i 
gronu nauczycielskiemu. 

Na pożegnanie chór szkolny za- 
śpiewał kilka piosenek. Podczas u- 
roczystości panował wyjątkowo 
miły, seedeczny, a zarazem pod- 
niosły nastrój co znalazło wyraz 
w wygłoszonych przemówieniach 
przedstawicieli władz i społeczeń- 
stwa. Zdan. 
  

Ruch zawodowy. 
Z życia Organizacji Młodzieży 

T. U. R. wWilnie. 

W środę dnia 15 grudnia r. b. 
przy ul. Kijowskiej Nr. 19 odbyło 
się walne zgromadzenie członków 
Wileńskiej Organizacji Młodzieży 
T. U. R., na którem sprawozdanie 
z działalności w imieniu ustępują- | 
cego zarządu zdawali p. p. Kužmo 

- Jan i Kuran Zygmunt. 
W wyniku dyskusji ustępujące- 

mu zarządowi udzielono absoluto- 
rjum, poczem wybrano nowy za- 
rząd, który ukonstytuował się jak 
następuje: przewodniczący—Kuran 
Zygmunt, zastępca przewodniczące- 
go—j. Kuźmo, sekretarz—M. An- 
druszkiewicz, skarnik—Wł. Kuran, 
członkowie R. Hołownia, W. Para- 
dzińska, B. Niemirowska, F. Bycz- 
kowski. 

W skład komisji rewizyjnej we- 
szli p. p. J. Nawojski—przedstawi- 
ciel oddziału Wileńskiego Towa- 
rzystwa Uniwersytetu Robotniczego, 
Bol. Markiewicz i F. Byczkowska. 

Następnie omawiano sprawę 
zlotu młodzieży robotniczej w War- 
szawie, który odbędzie się w maju 
r. przyszłego, przyczem uchwalono 
czynić przygotowania, by jaknaj- 
większa ilość młodzieży robotniczej 
z Wilna, wzięła udział w organizo- 
wanym zlocie. 

Postanowiono założyć Kasę O- 
szczędnošciowa przy organizacji 
dla gromadzenia funduszu złoto- 
wego. 

W sprawach organizacyjnych 
przemawiał przedstawiciel Grodzień- 
skiego Oddziału T. U. R. p. Anto- 
szewicz Zygmunt. 

Nadmienić należy, iż jak wynika 
'ze sprawozdania, Organizacja Mło- 

dzieży Tow. Uniwersytetu Robot- 
niczego w Wilnie, która powstała 
przed rokiem, wykazała pomimo 
ciężkich warunków  materjalnych i 
uprawianej demagogji chadeckiej 
dosyć znaczne wyniki. 

To też tej placówce życzymy 
pomyślnego rozwoju. 5—& 

Projekt rozporządzenia 0 zapo- 
bieganiu chorobom zawodowym. 

Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 
łecznej przesłało na Radę Prawni- 
czą projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o zapobie- 
ganiu chorobom zawodowym i ich 
zwalczaniu. Projekt powyższego roz- 
porządzenia przewiduje w najważ- 
niejszych punktach: ustalenie wyka- 
zu chorób zawodowych, wydawanie 
przepisów sanitarno - higienicznych 
celem zapobiegania chorobom za- 
wodowym i ich zwalczaniu, wyda- 
wania zakazów używania przy pra- 
cy pewnych szkodliwych surowców 
materjałów, produktów, narzędzi 
lub maszyn, stosowanie szkodli- 
wych metod pracy, ponadto obo- 
wiązek zgłaszania chorób zawodo- 
wych przez lekarza i obowiązek 
inspektorów pracy oraz lekarzy 
powiatowych do zachowania w 
Ścisłej tajemnicy wszelkich danych, 
związanych z interesem i ruchem 
danego przedsiębiorstw . 

L sądów. 
O kradzież z włamaniem w „Pa- 

cificu*, 

  

W dniu 5 stycznia b. r. Ekspo- 
zytura Sledcza na m. Wilno zosta- 
ła zaalarmowana o dokonaniu śmia- 
łej kradzieży z włamaniem w skła- 
dach towarowych firmy „Pacific 
przy ulicy Kurlandskiej. 

Złodzieje, których wnosząc ze 
sposobu dokonania włamania, mu- 
siało być kilkunastu, po wyważeniu 
drzwi dostali się do Środka składu 
i niespostrzeżeni przez nikogo 
skradli cały szereg towarów, a w 
tem około 1000 par kaloszy, ogól- 
nej wartości około 20.000 złotych. 

Policja kryminalna po przeprowa- 
dzeniu pierwiastkowego dochodze- 
nia przyszła do wniosku, iż spraw- 
cami kradzieży musieli być specja- 
liści w tej branży. Dalsze docho- 
dzenie potwiedziło to przypuszcze- 

- nie. Przeprowadzona rewizja u pa- 
serów naprowadziła na Ślad właś- 
ciwych sprawców, których wkrótce 
aresztowano. Byli to znani na 
gruncie wileńskim zawodowi zło- 
dzieje: włamywacze. Między nimi fi- 
gurowały znane z. procesu „Bruder 
fereinu“ vel „Sztarken fereinu” o- 
sobistości ze Świata złodziejskiego: 
Lichtman Solecznik i Zelig Lewin- 
son. Razem osadzono za więzien- 
nymi kratami 10 amatorów łatwe- 
go, ale niebezpiecznego zarobku. 

Wczoraj sprawa ta była rozpat- 
rywana w Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego. Do sprawy powołano 
30 świadków, z których kilku się 
nie stawiło. Jako obrońcy oskar- 
żonych wystąpili mec. Czernichow, 
Rubinow i Sienkiewiczówna. Oskar- 
żenie wnosił pprok. Wąsowicz. 

Przewód sądowy dał niezbite 
dowody winy 7 oskarżonych, któ- 
rzy zostali skazani na 1 rok i 6 
miesięcy więzienia. 

Skazani przyjęli wyrok spokoj- 
nie. Nic dziwnego. Są to stali by- 
walcy w Sądzie Okrękowym i stali 
mieszkańcy Łukiszek. Na wolności 
znajdują się tylko w przerwach 
między więzieniem, a więzieniem. 

(Zdan). 

Szewskie święto i dwie skórki. 

Poniedziałek, jak wiadomo, jest 
„szewskiem świętem”, to też i maj- 
ster Amilewicz, w dniu 15 listopa- 
da r. b. wyprawiał swym czeladni- 
kom sutą libację, na którą zaprosił 
jeszcze w dodatku gości. Ponieważ 
zaś alkoholem częstowano się bar- 
dzo często, więc wkrótce z tego 
poczęstunku całe towarzystwo prze- 
szło na inny, częstując sie dla roz- 
maitości i rozweselenia pięściami, 
szklankami, talerzami i czem kto 
tylko mógł. 

Powstało małe zamieszanie, pod- 
czas którego gościnnemu majstrowi 
zginęła z kieszeni srebrna papie- 
rośnica, weksel na 50 złotych i re- 
wers na 11 dolarów, z warsztatu 
zaś—kilka czarnych, dużych skór i 
kilka par gotowych cholewek, a 
niezależnie od tego—portiel, doku- 
menty i różne inne drobiazgi, o- 
gólnej wartości 289 złotych 50 gr. 

Trudno byłoby w takim wy- 
padku odkryć winowajcę, gdyby on 
sam nie skierował podejrzenia prze- 
ciwko sobie, odsyłając dnia następ- 
nego nieszczęsną papierosnicę swe- 
mu majstrowi. Okszeał się nim 
własny czeladnik pana majstra, 
Stanisław Urban, który skóry zdą- 
żył w tymże samym dniu sprzedać 
innemu majstrowi, lecz papierosni- 
cę, jako człowiek sumienny, ode- 
słał z powrotem, ponieważ z po- 
wodu widniejącego na niej mono- 

gramu nie dawała się 
zbyć. 

Na przewodzie sądowym oskar- 
żony do winy się przyznał, lecz 
tylko częściowo, mówiąc, że wziął 
„tylko dwie; małe skórki* i, że u- 
czynił to pod wpływem alkoholu. 
Sąd jednak nie podzielił tych wy- 
wodów i wyrokiem swoim z dnia 
20 grudnia r. b. skazał Stanisława 
Urbana na zasadzie art. 581 Ko- 
deksu Karnego na 3 miesiące wię- 
zienia. 

Kilim a małżeństwo, 
Ona miała na imię Antonina, 

a On Aleksander. Poznali się, po- 
kochali i wreszcie pobrali. | wszyst- 
ko poszłoby gładkim i utartym 
trybem, gdyby nie kilim. Właśnie 
kilim, a nie co innego. Ona bo- 
wiem miała piękny kilim, który 
szacuje na 500 złotych, sumę, jak 
na dzisiejsze czasy, dość poważną. 
On zaś potrzebował pieniędzy (tak 
przynajmiej twierdzi Ona), więc 
wziął ten kilim, nic Jej nie mówiąc, 
i sprzedał. Za to mu Ona wyto- 
czyła sprawę karną z art. 581 K. K. 

W świetle dochodzenia sprawa 
przybrała nieco inny wygląd. Oka- 
zało się bowiem, że kilim zginął 
w styczniu 1924 roku, a zameldo- 
wano o rzekomej jego kradzieży 
dopiero w sierpniu 1925 roku. 
Że następnie kilim ten Ona sama 
przyrzekła podarować swemu sta- 
łemu lekarzowi i doradcy, a On 
tego przyrzeczenia tylko dotrzymał, 
działając, oczywiście w Jej imieniu. 
Że wreszcie pomiędzy Nim i Nią 
toczy się sprawa o separację, w 
której to sprawie zeznania „„nie- 
wdzięcznego'* lekarza wypadły na 
Jej niekorzyść, oraz, że zameldo- 
wania O kradzieży kilimu dokonano 
ni mniej, ni więcej, tylko w dwa 
dni „potem, jak te zeznania miały 
miejsce. 

Ponieważ On, pomimo dorę- 
czenia mu wezwania, po raz już 
drugi na rozprawę sądową się nie 
stawił, przeto Sąd Pokoju m. Wil- 
na, na posiedzeniu publicznem w 
dniu 20 grudnia r. b., uznając sta- 
wiennictwo Jego za obowiązkowe, 
zmuszony był tę ciekawę, małżeń- 
ską sprawę, odroczyć. 

Oj ta wódka! 

Wiera Bułgakowska 
Szmajłowiczówna przyjechały z No- 
wo-Wilejki i odrazu na dworcu 
spotkały znajomego, który je za- 
prosił do pewnej herbaciarni na 

ul. Zawalnej, na herbatę. Po przy- 
ciu na miejsce, na stole znalazła 
się wódka, ryba i różne zakąski, 
aż wreszcie podano herbatę, do 
której całe towarzystwo dodało so- 
bie jeszcze jakiejś „zaprawki”. 

Po skończonej libacji on po-- 
szedł do sąsiedniego pokoju celem | 
uregulowania rachunku, a one zo- 

będącym | stały same w pokoju, 
prywatnem mieszkaniem właściciel- | 
ki owej herbaciarni. Rzut oka po 
pokoju i porozumienie gotowe. 
Zanim on powrócił, one zdążyły: 
ze stojącej na biurku szkatułki za- | 
brać całą bižuterję, a z szuflady 
komody—jedwabną sukienkę i in- 
ne drobiazgi, ogólnej wartości oko- 
ło 300 zlotych. Ukryło się to 
zręcznie pod żakietem i całe towa- 
rzystwo opuściło wkrótce progi 

Dopiero po | gościnnej herbaciarni. 
ich wyjściu, córka właścicielki her- 
bciarni, wszedłszy po pokoju, w 
którym przed chwilą ucztowano, | 
aby zajrzeć, jak codzień, do swojej 
ślubnej wyprawy, zauważyła, iż ca- 
ła wyprawa znikła, jak kamfora. 

tak łatwo | 

i Joanna. 

            

Krzyk, płacz, lament i narzekanie. | 
Znalazł się policjant. Wszczęto po- |    

   
   

   

    

   
   

    

   

                              

   
   

            

   
   

szukiwania i nadspodziewanie te-- 
goż jeszcze dnia „nakryto“ 
„towarzystwo ”. 

Izmajławiczowa do winy się 
przyznała, oświadczając jednakże, 
iż działała pod wpływem alkoholu. 
z jednej, a namowy swej „koležan- 
ki“, Wiery, z drugiej strony. Wie- 
ra Zaś, jak na dobrą koleżankę 
przystało, kategorycznie temu 2а- 
przeczyła, z całą pewnością a. z. 
twierdząc, że po wyjściu „jego ci 
lem uregulowania rachunku, de. 
również” na chwilę z pokoju wy= | 
szła, tylko drugiemi drzwiami, po- 
zostawiając młodą, bo osiemnasto- 
Jetnią, a wskutek tego ilekkomyślną 
Joasię, zupełnie samą. 

Sąd Pokoju.m. Wilna, na po- : 
siedzeniu publicznem w dniu 20 
grudnia r. b. Bułgakowską wobec 

uniewinił, | braku dowodów winy, 
Izmajłowiczównę zaś skazał na 3 i 
pół miesiąca więzienia, zaliczając 
jej na poczet tej kary areszt pre- 
wencyjny od dnia 11 października 
r b 
powróciła do swej 
Ścicielki. 

Panienki, pilnujcie lepiej swoich 
ślubnych wypraw. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

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

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3: popoł. W.Z.P. 7 

AE Ё 

lubna wyprawa, w calošci | 
prawej wla-
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Na czele Oddziału stoi Zarząd, Fundusz Bezrobocia wypłacił dla Z ekranu gajowego Rubanika Antoniego, zam. zaśc. 
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giew żeńską prowadzi phm. Ewa doraźnej. Wypłata trwa w dalszym 3 ] gi RA rowizji i zrabował Rubanko- 

= is: Wiktorji Sari i i hm. ciągu. (z Dramat z życia małżeńskiego o sil- wi 5 zł. | B= л 
Czwartek S kor E: Komisarjat V—od 24 do 27 b. O aa - e agu. ( ) ROZNE. "em napięci akcji. Zmagania się uczucia _ Później uprzedzając, że zabiją go o 
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й й а WOJSKOWA nów dla eksportu. W. dniu 22-XII nictwa Pracy otrzymał 5.000 zło-  niądzmi leczyć chorego na płuca zdolne- sie Sznurkowskim w pobliżu wsi Mił- 

: MIEJSKA. 7 _ b.m. Pan Wojewoda zwrócił siędo tych na remont nowo-przydzielo- 80 ale biednego malarza. sžowa, gdzie o godz. 6 rano na m-ca 
— Rada Miejska. Sprawozda- 

nie z posiedzenia Rady Miejskiej z 
powodu braku miejsca zmuszeni 
jesteśmy podać w numerze na- 
stępnyin. 

— Roboty kanalizacyjne. 
W chwili obecnej Magistrat m.Wilna 
zatrudnia na robotach kanalizacyj- 

— Inspekcja kawalerji w Wil- 
nie. Od kilku dni bawi w Wilnie 
dla przeprowadzenia inspekcji w 
slacjonujących na Wileńszczyźnie 
oddziałach kawaleryjskich inspek- 
tor kawalerji gen. Rummel. (z) 

SPRAWY URZĘDNICZE. 
  

Pana Ministra Komunikacji, przed- 
kładając mu sprawę opóźniania 
się kolei żelaznych z podawaniem 
wagonów, zwłaszcza wywozowych 
i prosząc o przyznanie  przed- 
stawiciela interesów przemysłu i 
handlu naszego województwa na 
posiedzeniach _ Międzyministerjal- 

nego gmachu przy ul. Subocz Nr. 20. 
Gmach P.U.P.P. w którym dotych- 
czas ten urząd się miescił zostaje 
odstąpiony zespołowi teatralnemu 
Reduta. (z) 

NADESŁANE. 

lizalna pasta do zębów | 

Śmierć barona, zadana jej rękami. z 
powodu podłości popełnionej, umożliwia 
połączenie się z malarzem, który wraca 
do kraju, w momencie jej rozprawy są- 
dowej —uniewinniającej, już zdrowy. 

Rolę Sawinji tej nieszczęśliwej ko- 
biety gra słynna Mia-May. Sposób wła- 
dania. mimiką i dyskretne opanowanie 
gestu, jaką widzimy u Mia-May podobne 
podziwu i może naprawdę zachwycać. 
Partnerzy jej mniej jednak dobrzy. Zdję- 

tejże wsi Jachcisa Antoniego napadło 3 
osobników, którzy legitymując napadnię- 
tego, zrewidowali go, pytając przytem, 
czy idzie na jarmark. Nieznalazłszy je- 
dnak nic przy wymienionym kazali mu 
uciekać. lstnieje podejrzenie, że we 
wspomnianych lasach ukrywa się jakaś 
nieznana banda. 

Na miejsce wypadków delegowano 
2 funk. sł śl. celem przeprowadz. obser- 
wacji i wywiadów. i RA j isji ydziału wagonów i аЕ a : й nych koło 300 robotników. Roboty — Awans p. Iszory. jak się П© Komisji pzy ё cia przewažnie są dobre, a dekoracje — Nieszczęšliwy wypadek. Jursza ; FA Toi я лы ; dla poszczegėlnych Dyrekcyj kole- D ) piękne. A Aleksander, zain. w Wilnie, wioząc wę- AE dzka z: dowiadujemy ze źródeł miarodaj- jowych. Krem erłowy Z powodu jednak skąpego światła w  giel dręwnisny z terpetyniarni w Jaszu- , , , nych dotychczasowy zastępca Ko- 

aparacie wyświetlającym kino film cały 
! 

AUR,” ZS aż В 2% nach, został przygnieciony wozem, któ- W rozpoczęciu robót na szerszą misarza Rządu na m. Wilno p. WE ai Ihnatowicz, Lwów.  półiemny i dużo szczegółów ginie w ry przewrócił się w odległości 4 kln od skalę, a tem samem zatrudnieniu |szora ma być na skutek zarzą- iieńskie] Dyrekcj JPNEDZDIAC PE S ASA _ mroku. Jaszun na drodze w stronę Wilna. Po- większej ilości bezrobotnych, stoi 
na przeszkodzie brak odpowiednich 
kredytów. Gdyby poczynione w tym 
kierunku kroki doprowadziły do 
pomyślnego rezultatu i miasto o- 
trzymałoby znaczniejszą pożyczkę, 

dzenia władz centralnych przenie- 
siony na wyższe stanowisko w in- 
nem województwie. (z) 

HARCERSKA. 

— Harcerstwo na Wileńszczyź- 

wa przydziału wagonów jest о- 
gromnie wielką bolączką zwłasz- 
cza dla rodzimego eksportu. Ek- 
sporterzy nieraz po kilka dni cze- 
kają na wagony, nie mogą przeto 
wywiązać się w terminie z zamó- 

  

Pamiętajcie o gwiazdce dla żołnierzy. 

  

Teatr i muzyka. 

Dlatego, pod adresem kina, prosimy, 
aby na przyszłość nie skąpił światła. 

Publiczności bardzo dużo. śl. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

mieniony poniósł śmierć na miejscu. 
Trupa zabezpieczono. 

  

  

Rozmaitości. 
to ilość pracujących dotychczas TO- nie. W skład Oddziału Wileńskie- (cf; ZYrócenie się więc p. woje- i Jakie powietrze jest najzdrowsze? 

ъ с ) С A z centralnych po | й — Zatrzymanie. sacharyny. Funk- P ! ! botników zostałaby znacznie po- go Związku Harcerstwa Polskiego oh DE i R tej a — Teatr Polski (sala „Lutnia“).  cjonarjusz Urzędu Śledczego Satavtał większoną i przeprowadzonoby cały 
szereg robót nowych. (S). 

— Kalendarzyk przemeldo- 
wania na dzień dzisiejszy: I-y 
Komisarjat: Jatkowa 3 (Oszmiańska 
219, 1120 

II Komisarjat: Słowiańska 8, 

wchodzi obecnie czerdziešci i trzy 
družyny harcerskie, rozsiane po ca- 
łej Wileńszczyźnie z czego siedem- 
naście drużyn żeńskich i dwadzie- 
ścia sześć drużyn męskich. 

Drużyny harcerskie znajdują się 
w następujących środowiskach: 

po przydzieleniu Wil. Dyr. Kolejo- 
wej dostatecznej ilości wagonów, 
da możność solidnego wywiązywa- 
nia się naszego kupiectwa z za- 
ciągniętych zobowiązań, zwiększa- 
jąc równocześnie zaufanie zagrani- 
cy. (z) 

Dziś po raz drugi amerykańska krotoch- 
wila Hopwooda „Nasza Žoneczka“, 

Ceny miejsc od 20 gr.do 2 zł. 50 gr. 
Będzie to ostatnie przedstawienie 

przed świętami. 
— W piątek 34 b. m. przedstawienie 

zawieszone. 
— Repertuar Świąteczny Teatru 

Polskiego. Na okres świąteczny przygo- 

w Urzędzie pocz. Wilno 1, tragarza Pilni- 
ka Chaima, zam. Szpitalna 8, który przy- 
niósł do wysłania 10 klg. sicharyny „kry- 
ształ'. 

Właściciela zatrzymanej 
narazie nie ustalono. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Na ulicy 
Nowogrodzkiej, około rynku wskutek 
spłoszenia się konia, Jan Czerniak, zam. 

sacharyny 

Najzdrowszem dla naszych płuc jest 
powietrze morskie. Badania wykazały bo- 
wiem, że powietrze morskie zawiera w 
jednym metrze sześciennym tylko 4 bak- 
terje chorobotwórcze. Tymczasem po- 
wietrze leśne zawiera bakterji tych 8, a 
powietrze górskie nawet 40! 

Oczywiście, powietrze, którym, nie- 
stety, oddychamy ustawicznie w życiu 

  

  

9i10 drużyn drużyn towany repertuar wielce urozmaicony. W we wsi Wodziagi iej, _ normalnem, zawiera setki tysięcy, a nie- | @ * E 2 у i y у : 4 * gm. Landwarowskiej, RY R »„A nie | ‚ III Komisarjat: Tartaki 27, 29, żeńskich i męskich OPIEKA SPOŁECZNA. Pierwszym dniu świąt—w sobotę 25 gru- został MajEchanY przez pociąg WSKOĆ: raz nawet i miljony takich bakterji. Tak 3 Zaulek Wiezienny 5, 7. 9,11, ulica Wilno į 11 R dnia b. m. „Wino Kobieta i Dancing", —  rówki* Czerniak uległ lekkiemu uszko- „NP. Stwierdzono, że powietrze w muze- 2 p Lė Ss i asi komedja Kiedrzyūskiego. dzeniu ciała, zaś koń jego ciężej poka- AC po wyjściu zwiedzających zawiera w Więzienna 2, 8; Pańska 8; Więzie-  Święciany Ч 2 — Jeszcze 5.000 zł. dla bez- — W drugim dniu świąt—w niedzie- leczony został przewieziony do lecznicy metrze sześciennym  1,225,000 baktecji; ! nie „Lukiszki“. Dzisna 1 2 robotnych umysłowo  pracują- Ię 26 b. m. odbędą się 2 przedstawienia: zwierząt przy ul. Ponarskiej. powietrze na szosie O wielkim ruchu IV Komisarjat: Chełmska 6, 24; > 1 1 cych. Jak już donosiliśmy w jed- ® kia wi Es — Podrzutek. W drzwiach fronto- a m bana a л 26, 26-a, 28, 28, 30, 32, 34, 36, 38, zczuczyn — 1 nym z poprzednich numerów na- M ‚ «0 8.8-€] „Nasza wych domu Nr. 3, przy ul. Kasztanowej, letrze; 1 ulicach, 3 Ё s je CZ ‚  Zoneczka*—Hopwooda. lezi i l i iej wwie- W niedzielę zwłaszcza, 460 tysięcy bak- i 42, 42-a, 44, 46, 46-a. Smorgonie 1 1 _ szego pisma Ministerstwo Pracy i „4 ' W poniedziałek 27 b.m.—„Dzieńbez  pnalsziono, NR ui Dziec. terji. A w Wilnie? Byłoby ciekawem to | V Komisarjat: Ponarska 14, 27, Žoludek 1 1 Opieki Społecznej wyasygnowało kiamstwa“—Mongommery'ego. - Jezus. ° obliczyć. 1 29, 31, 33, 35, 37, 39, 49; Archa- A min 3 1 na doražną pomoc dla AE W abewoda grudnia—,Nasza Żo- 5 Usa Sade. Zawodowy | и nielska 70, 72, 68; Požarowa 14, Nowogródek nych umysłowo pracujących na te- BR ь ‚ „, złodziej, Bobrowski Dawid, zam. zauł. 3 18, 20, 28. Nowa Wilejka — — 1 renie m. Wilna 20.000 złotych. та i a i aim as S ni S ias Po e Ofiary. 3 VI Komisarjat: nie melduje. Wilejka pówiat. — — 1 Obecnie Ministerstwo Pracy i Opie- przerwy. || ‚ . /____Sadowej, usiłował skraść skrzynię A ty- Zamiast wizyt świątecznych złożyli к Przerwa w  przemeldowaniu. Niemen 1 1 ki Społecznej przydzieliło tut. Ob- Ceny miejsc: na przedstawienia wie-  toniem wart. 500 zi. został zatrzym. i na Schronisko dzieci ini aaa Šias 
Wobec zbliżających się świąt, ko- Druja — 1 wodowemu Funduszowi Bezrobo- Sai iais ali Sie a 90 в > poprowadz. do Komisariatu. Ё „ sudskiego: p.p. prof. Szymańscy 20 zł., misje przemeldunkowe będą nie- Mołodeczno 1 1 cia dodatkowo 5.000 złotych dla go 2 zł. PAN ea 25 niema sa z p. Regina Sobecka 10 zł., p. Michał Nos- 
czynne w dniach następujących: Budsław 1 = bezrobotnych pracowników umy- — Poranek kolendowy. W sobote pomocą otwarcia drzwi wytrychem skra- zg ao ZE 

   

Komisarjat I— od 24 do 26 b. 
m. włącznie. 

Komisarjat Il—od 24 do 27 b. 
m. włącznie. 

Komisarjat Ill—od 24 do 26 b. 
m. włącznie. 

__ Komisarjat IV — od 25 do 26 
b. m. włącznie. 

istnieje również kilka Kół Przy- 
jaciół Harcerstwa, które mają za 
zadanie opiekę moralną i materja|- 
ną poszczególnych drużyn harcer- 
skich żeńskich lub męskich. По$- 
ciowo Oddział Wileńskich Z. Н. Р. 
liczy około 500 harcerek 800 har- 

cerzy. 

  

słowych. 
Pomimo to około 100 bezro- 

botnych umysłowo pracujących z 
powodu braku funduszów nie otrzy- 
ma doraźnych zasiłków. (z) 

— Gwiazdka dla bezrobot- 
nych pracowników umysłowych. 
W dniu wczorajszym Obwodowy 

25 b. m. w sali „Lutnia“ odbędzie się 
poranek kolendowy z udziałem chóru 
mieszanego T-wa . Muz. „Lutnia", pod. 
dyr. J. Leśniewskiego oraz wielce ce- 
nionej solistki artystki opery Wandy 
Heudrich. 

W programie kolendy w ukł. Niewia- 
domskiego, Noskowskiego, Leśniewskie- 
i innych. 

Początek o godz. 12 i pół popoł. 

  

dli garderobę męską i bieliznęf stołową 
ogólnej wart. 2000 zł. 

Na prowincji. 

— Wykrycie sprawców napadu. 
Komendant Poster. P. P. w Miłaszowie 
pow. Brasławskiego, wywiadem w dn. 18 
b. m. ustalił, że z dn. 4 b. m. wieczo= 
rem w lesie Minastowskim gm. drujskiej 

  

Za co serdeczną wdzięczność wyraża 
Zarząd T-wa „P. Z. P“, 

4 do wynajęcia odza- 
Pokój raz z opałem dla 
samotnej osoby (p. m. 10 zł.) Bo- 
brujska 16-a (w podwórzu d. mu- 
rowany) A. B, 
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UWAGA! Dziś ostatni dzeń Administracja „Kurjera Wileńskiego" przyjmuje zamówienia na ogło- 

szenia do numeru świątecznego na dogodnych warunkach. 
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3062 

> al Kino - Teatr PREMJERA. Wielka sen i i «« tragiczny koniec Dynastji Ro- Biuro elektro-techniczne łóżka angielskie оООО еа ееа — „НеНос”! ‚ 5<а doby obecnej- „Ostatnie lata panowania Mikołaja II“ па Wielka ies D.Waimana fabryki ' i elios dworu rosyjskiego w 12 akt. Scenarjusz oparty na notatkach Borysa Sawinkowa. Główne figury: Car Miko- z j : KONRAD Poszukuje się w centrum miasta 
-_ Wileńska 38. łaj II, Carowa, Mikołaj Mikołajewicz, RASPUTIN, Puryszkiewicz, Protopopow, Sonia Starewna, „etc, Największy wybór i ceny » ARNUSZKIE 

® Petrograd: Pałac zimowy, Ekaterynburg: ostatni etap wygnania. Każdy powinien widzieć. Spieszcie ujrzeć. najniższe. Ul. Trocka_17, 4 & 
  telef. 781. 2258-b | POKOJU i L LL OLTLCTLTLOOOLOOLLL LL, ladnie umeblowanego (može byč salo- 

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

STD DC 

WICZ i S-ka“, 
T-wo Akc. w Warszawie, 
MEBLE gięte fabr. „THONETA”; otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t.p. 

poleca 3064 

D.H. F. Mieszkowski SO
 
4
a
 

zl
 

a 
6 

а
Ы
Ь
 

аь
 

WE
 i
c
 

   
   

     
     
   

owiat bywa pełen 
muzyki i śpiewu... 

Dobry aparat lampowy, 

Fale są wszędzie... 

zaopatrzony w lekkie, 

precyzyjne, a niedrogie 

SŁUCHAWKI 

„POINT BLEU 
(„Niebieski Punkt“) da zawsze czysty odbiór. 

Słuchawki te i beztubowy tani GŁOŚNIK 

SUPERTON II 
to najlepszy, bo trwały upominek na 

GWIAZDKĘ! 
Do nabycia wszędzie. 

krajowych i zagran 

л
к
О
ч
 о

 

Sklepy detaliczne: 1) ul. Trocka 7, tel. 
kowa 28, tel. 1023; 

| nadchodzące 

| 
| 

  

    
    

  

Do p. p. MIERNICZYCH. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 

daje do wiadomości, iż z dniem 1-1 1927 r. 
przewidywane są wolne posady kontrakto- 
wych mierniczych w VII-X stopniu służbow. 

' Kandydaci nastanowiska powyższe winni 
/_ być obeznani należycie teoretycznie i prak- 

tycznie z pracami scaleniowemi. 

Reflektanci odpowiadający warunkom po- 
wyższym, mogą składać na imię Prezesa 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego własnoręcz- 
nie napisane podanie z życiorysem, w któ- 
rym należy wyszczególnić wszystkie prace 
scaleniowe, wykonane samodzielnie, czy też 
pod kierownictwem innych mierniczych tak 

        
       
     3133/ 
    

  

  

4 prowadzi 
H specjalny dzia: Padjowy ‹ y 

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

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

Ė Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ 
fŁ. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55 

pod kierownictwem inżyniera radjo- 

Dokonywamy reperacji 

w Polsce jak również w b. Komisjach Urzą- 
dzeń Rolnych w dan, 

Geometrzy, zatrudnieni u mierniczych przy 
sięgłych i upoważnionych w charakterze te- 
chnicznego personelu pomocniczego winni 
ponadto wymienić wszelkie względem tych 
mierniczych zobowiązania, zaznaczając jed- 
nocześnie termin, w którym powyższe zobo- 

technika z Warszawy. 

      

  

7 

Wydawca Tow, Wydaw, „Pogoń* sp. z ośr. odp. 

wiązania mogłyby być zlikwidowane. 
3073 3127—3321—VI—2 

Polecamy wielki wybór towarów 

PERFUMERY JNYCH, KOSMETYCZ- 
NYCH, GALANTERY JNYCH 

Przedmioty gospodarstwa domowego. 

CENY UMIARKOWANE. 

T-wo I.B. SEGALL«u 
3) ul. Adama Mickiewicza 5, telef, 873; 

4) róg Rudnickiej i Zawalnej Nr. 20/52, tel. 612. 

(CXOCKDOCEKLODXOOLOCADOPKOCXZADCCO 

Šita 
icznych. 

542; 2) ul. Zam- 
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Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwžntne—Mocne— 

iedrogo. 

Sprzedaż: na raty, 
2144 

  

L powodu wyjazdu 
ustąpię duży lokal res- 
tauracyjny w centrum. 
Dowiedzieć się w redak- 
cji„Kurjera Wileńskiego*, 
dei RA 3, od godz. 

3001-0 

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

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

Druk, „Pax”, ul. św, Iquscego 5. 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 23. 
Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 
  

R
E
J
E
S
I
K
S
Z
K
O
J
K
O
J
K
O
J
K
C
J
 

Gabinet Kosmetyczn ń 
Jagiellońska 8” (i. Okońskiego, 
Usuwanie zmarszczek, zbyteczn. wło- 
sów, wągrów i t. p. defektów skóry, 
twarzy i ciała. Masaż (w celach kos- 

„„Metycznych) plastyczny, wibracyjny, 
2 pneumatyczny, elektryczny, oraz iskro- 
© wy. Godz. 10—1 i 4—7 ppł. (Up.389) 
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WĘGIEL 
Z dostawą od 1 tony. 

M. DEUL, 

opałowy 

i kowalski 

Ceny najniższe. 
Jagiellońska Nr. 3, m. 6, 
telefon 811. 3136 
  

ROJKOJ KOJ KOJKOJTOJ KOJ KOJ O KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOI 

CUKRY Warszawskie 
(J. JANKOWSKI) 

ul. Ad. Mickiewicza 6. 
poleca na gwiazdkę w największym wyborze 
cukry i czekoladę Wedla, Fuchsa i in. firm 
warszawskich, oraz kawę paloną w 8 gatun- 
kach firm „Jankiewicza i Plutona. 3114-1 
0 0> 0-0 |>| O> |-0>|-0-[0] 0>|-0> |-0>|-0-|-0>|-0> |-0>|-O>| 

ulokujemy pod solidne 
zabezpieczenie u bardzo 
poważnych osób, gwaran- 

cja najpewniejsza. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, L 151 

Šiai a 

Lacki, Wielka 5.535 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramotony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

Tel. 8-93, 

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstalunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
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 

Lalo I Na Bystrem wil- 
( d la Jaška, pen- 
NR pani Kuscińskiej z 
resów. Ceny przystęp- 

ne. Kuchnia obfita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych. 

3109—11. 

  

Jia 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 

“ zaktad opty- 
„Optytul <zno-okulisty- 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. SDE okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

1691-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki. 

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

A fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł, Strzyżenie pań z 
podiryzow. 1 zł. Oraz są- 
lon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 

pna specjalnie mę 
Skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

Lakład iryzjerski 
ssj ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygiena. __1685-b 

Jozaea - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 

Lekarz-dentysta 

Bolesław Sławińcki. 
Mickiewicza 46, 

2209 W. F. Z. 67. 

„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 

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

4000 dolarów ośrodek 
99 80 ha większego 

majątku z dobremi zabu- 
dowaniami na brzegu rze- 
ki o pszennej glebie do 

sprzedania. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

3100-2 

„Dptyk-Rabin” sza ems 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef, 10-58. b-1236 

Antoni Styczyński 
z Ameryki poszukuje 
swojej matki Anny Sty- 
czyńskiej i swego wuja 
Mikołaja Butkiewicza za. 
mieszkałych przed wojną 
pod adresem Kamiń Ko. 
Szyrski, ziemia Wołyńska, 
którzy w czasie wojny 
wyjechali do Rosji. Kto- 
by wiedział o nich, upra- 
sza się o napisanie pod 
adresem: Nortch Ame- 
rica, Antoni Styczyński, 
Marlboro Mass, 41, John 
St. 3125-2 

  

Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzeczne 

Redakier w/z A. Faranowski, 

  
"


