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„IMAAMI” Hallo! Puszczamysię!! 
ul. Dąbrowskiego 5.] Ceny miejsc od 75 gr. Szczegóły w programach. 

Teren, który się pali. 
Jesteśmy zewsząd, a zwłaszcza 

ze wschodu otoczeni terenem, któ- 

ry się pali. Używając tego określe- 

nia dalecy jesteśmy od jakiejkol- 

wiek przesady. Białoruski ruch na- 

rodowy związany został organicz- 

nie z ruchem przewrotu społecz- 

nego. Organizacja, która go u osabia 

jest w ścisłym związku z wład- 

cami III Międzynarodówki. 

Zacytujemy list, jaki wśród wie- 

lu innych podobnych otrzymaliśmy 

od jednego z przyjaciół naszego 

pisma z pogranicza sowieckiego: 

„Ruch białoruski ogarnął wszyst- 

kich bez wyjątku białorusinów 

prawosławnych. Dzieci, nawet i ko- 
biety zapisują się do hurtków, ©- 

czekują wiosny i hasła wystąpienia 

zbrojnego. Zbiórka broni idzie ca- 

' łą siłą pary. Władze administracyj- 
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ne na wypadek przewrotu są już 
wyznaczone..." 

Nie chcemy wchodzić w to, czy 

istotnie mają miejsce przygotowa- 

nia techniczne do powstania i czy 

wiadomości o systematycznej zbiór- 

ce broni i organizowaniu władz 

rewolucyjnych nie są wytworem 

gendy, która się wobec wielkiego 

jodniecenia w masach łatwo wy- 
worzyć może. Stwierdzenie tego 

nie do nas należy. Faktem jest, że 
list naszego informatora oddaje 
ściśle nastrój wsi białoruskiej. 

Tymczasem Warszawa jakby nie 

widzi tego stanu. Warunki, w ja» 

kich ruch biatorusko-bolszewicki 

powstał i rozwinął się w niczem 

nie uległy zmianie. Skutkiem tego 

ruch ten z każdym tygodniem 

zyskuje na sile. 
Powstaje pytanie, co robić? Re- 

presje, czy akcja pozytywna, któ- 

raby podcięła akcję antypaństwową 

u podstawy? Pierwszy z tych Śśrod- 
ków jest łatwiejszy, lecz niemal za- 

wsze zawodny. Jeśli kocioł bucha 

parą, nie należy go zamykać lecz 

'zalać ogień, który się pod nim pali. 
Tymczasem nie taimy obawy, że 

administracja nasza — bo O systę- 

mie politycznytn nie jednostka, ani 

rząd, lecz cała administracja decydu- 
je—w pewnej chwili chwycijsię właś» 

nie wyłącznie środków policyjnych i 

sądowych. Kto bez głębszego za- 
stanowienia przez długi czas bier- 

nie patrzy na rozwój ruchu anty- 

państwowego, ten również bez za- 
stanowienia łatwo chwyta się me- 

tody wręcz przeciwnej, systemu o- 

strych represyj, jako jedynego środ- 
ka zaradzenia złemu. 

Dla zrozumienia dzisiejszego 
stanu rzeczy, koniecznem jest wni- 

knięcie w przyczyny, jakie wytwo 

rzyły ruch  białorusko-bolszewicki, 
konkretniej akcje Hramady. 

Na odbytem niedawno w Wilnie 
zebraniu jednej z organizacyj spo- 
łecznych, przedstawiciel białorusi- 
nów rzucił między innemi takie 
zdanie: 

„Białorusini wysuwają dziś żą- 

dania maksymalne, bo nie zostały 
dotąd uwzględnione ich żądania 

minimalne". 
Słowa te są najistotniejszem u- 

jęciem dzisiejszego stanu sprawy 

białoruskiej. Gdy inteligencję bia- 
łoruską trzyma się zdala od admi- 

nistracji państwowej, gdy uświa- 

domionej części narodu  białoru- 
skiego odmawia się własnych szkół, 
systematycznie niszcząc te, które 

dawniej istniały, gdy narodowość 

białoruska jest najgorszą legityma- 

cją dla uzyskania ziemi, gdy wresz- 

cie reforma rolna nie postępuje 

niemal naprzód, wytwarza się 

wśród mas białoruskich i wśród 

inteligencji stan rozpaczy, prowa= 

dzący do wyników bynajmniej przez 

władze polskie nie zamierzonych. 

Włościanin białoruski, którego mo- 

torem psychicznym jest uczucie 

głodu ziemi, w panujących u nas 

warunkach szybciej, niż w jaki- 

kolwiek inny sposób znajdzie się 

na jednej linji z akcją narodowo- 

odrodzeńczą inteligenta. Ruch ten 

kieruje się przeciw nam, przeciw 

Polsce i podpada pod kierownictwo 

Mińska i pośrednio Moskwy. 

Stan dzisiejszy jest tego rodzaju, 

że Białorusin ma zamkniętą drogę 

do pracy pozytywnej, ma natomiast 

z łaski państwa polskiego nieogra- 

niczoną możność agitacji. 

Stan ten musi ulec odwróceniu. 

O ile to się nie stanie, wyniki bę- 

dą dla państwa polskiego fatalne. 

Odmówienie legalności organi- 

zacjom, które ostrze swej akcji 

zwracają przeciwko państwu jest 

koniecznością. Natomiast, represje 

zwłaszcza w stosunku do mas, do 

tych mas, które, powtarzamy to z 
naciskiem, wzięły udział w tej ak- 

cji w poczuciu swej krzywdy, by- 
łyby szkodliwe. Interwencja władz 

winnaby ograniczyć się od wypad- 

ków konkretnego udziału jedno- 

stek w akcji bezpośrednio zagra- 

żającej państwu. 

Trzeba wysunąć Ściśle okeślo- 

ny program rządowy w sprawie 

białoruskiej, któryby  zaspokajał 

narodowe i społeczne potrzeby 

białorusinów i trzeba przystąpić 

do konsekwentnej realizacji tego 

programu bez »względu na krzyk 

pewnych żywiołów, które do ni- 

czego prócz krzyku, nie są zdolne. 

Wówczas z całą pewnością znaj- 
dziemy w obozie białoruskim sprzy- 
mierzeńców państwa polskiego, 

którzy pracować będą nad skiero- 

waniem ruchu białoruskiego prze- 

ciwko Moskwie, a nie przeciwko 

Warszawie i masy pójdą za nimi. 

Nie należy zapominać, że żyje- 
my w terenie politycznie niemal 

dziewiczym jeszcze. Piszący te sło- 

wa sam miał bezpośrednio rękę 

na pulsie innego ruchu  politycz- 

nego, który swego czasu obejmo- 

wał gros ludności Ziemi Wileń- 
skiej. Ruch ten uległ jednak likwi- 

dacji. A trzeba pamiętać, że wcześ- 

niej jeszcze przez Ziemię Wileńską 

przeszła kilkotygodniowa fala „Od- 

rodzenia* którego akcja miała jesz- 

cze mniej cech trwałości. Działal- 
ność „Hramady* nie jest bynajniej 

nie do zwalczenia, trzeba tylko wy- 

stąpić przeciwko niej ze środkami, 

które prowądzą do celu a nie z 

temi, które kopią jeszcze głębszą 

niż dotąd, przepaść między Polską 

a ruchem białoruskim. Jeszcze nie 

zapóźno, ale niedługo może być 
już zapóźno! 

B. Wścieklica, 

Dr. D. Olsejko 
horoby uszu, gardła i nosa 

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

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

    

! 13- obrazach. 
3 Orkiestra w pełnym 

komplecie. Balet 10 osób. 

Kasa czynna od g. 5-ej wieczór. 
3178- 

DOMY w Wilnie 
KUPIMY ZARAZ rozmaitej war- 
tości. Biuro nasze nie pobiera żadnych 

kosztów za zgłoszenie. 

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

Komisja ankietowa do badania kosz- 
tów cen i produkcji. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Komisja ankietowa, powołana, jak wiadomo, na mocy 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

rozporzą* 
do badania kosztów cen i produkcji 

ma rozpocząć swą działalność około 15-go Stycznia przyszłego roku. 
Zarówno skład komisji. jak też obsadzenie stanowisk i jej prze- 

wodniczącego nie są jeszcze ustalone. Obecnie bowiem trwają studja nad 
organizacją komisji, prowadzone w Niemczech, gdzie 
preza rządowa stanęła na wyzokości zadania. Studja te będą ukończone 
w pierwszych dniach stycznia i dopiero wtedy struktura komisji ankie- 
towej będzie opracowana. 

Należy zaznaczyć, iż ani skład komisji, ani tembardziej 
wodniczący nie mogą być członki 

Z ramienia rządu przebywają 

jej prze- 
ami ciał parlamentarnych. 
w Niemczech na powyższych studjach 

p. p. Klinger i Jastrzębski z Prezydjum Rady Ministrów oraz p. Konop- 
czyński z Ministerstwa Pracy. 

Nowy projekt dekretu prasowego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Rada prawnicza zakończyła swe prace nad rozpatry- 
waniem nowego dekretu pra 
zydjum Rady Minitrów. 

Projekt 

sowego i przesłała go do Pre- 

ten zawiera 110 paragrafów i ujmuje calo- 
kształt stosunków prasowych ze stanowiska administracji 
państwowej. Natomiast projekt nie zajmuje się wcale ani 
prawami ani obowiązkami sta nu dziennikarskiego w państwie. 

Na jednem z najbliższych po nowym roku posiedzeń 
Rada Ministrów przystąpi do rozpatrywania nowego de- 
kretu prasowego. Koła miarodajne informują, iż jest praw- 
dopodobne, że Rada Ministr ów wprowadzi pewne kerektu- 
ry do projektu, zaopinjowanego przez Radę Prawniczą. 

Ucieczka dwóch komunistów z Pawiaka. 
WARSZAWA. 27.XII. (Pat). | Dziejsza prasa donosi, że w pierw= 

52е święto Bożego Narodzenia w południe uciekło z więzienia przy ul. 
Dzielnej dwóch komunistów Purman i Zdziarski. 

Więżniowie korzystając z przechadzki 
parkan wysokości trzech metrów c: 
rządzoną z prześcieradeł, wdrapali 

po dziedzińcu zarzucili na 
zterdziestu centymetrów drabinkę spo- 
się na parkan i wyskoczyli na ulicę. 

Dozorca Juździak dał do uciekających dwa strzały lecz chybił. 
Z zeznań przechodniów okazuje się, że uciekinierzy wsiedli do 

przysłanego prawdopodobnie specjalnie samochodu i odjechali w niewia- 
domym kierunku. 

O ucieczce komunistów zawiadomiono niezwłocznie wszystkie wła- 
dze bezpieczeństwa. 

Dozorcę Jóźwiaka aresztowano. 

Co umożliwiło ucieczkę? 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Bezczelną ucieczkę komunistów z Pawiaka umożliwiło łagodne i 
wyjątkowe traktowanie więźniów komunistycznych, korzystających z ca- 
„łego szeregu ulg. 

Wina za ucieczkę niebezpiecznych komunistów spada na dozorcę 
Jana Jóźwiaka, który widząc, jak 
kę na mur Pawiaka wysokości przeszło 3 m., 

Purman i Zdziarski zarzucają drabin- 
dał tylko dwa strzały, 

choć miał w browningu 7 naboi. Jóżwiaka aresztowano. Drugi areszto- 
wany dozorca, nazwiskiem Peł, 
puszczony. 

z braku dowodów winy ma być wy- 

Dotyczczasowy pościg za komunistami nie przyniósł jeszcze rezul- 
tatów. Istnieje przypuszczenie, że Purman i Zdziarski wywiezieni zostali 
w stronę granicy sowieckiej przez swych przyjacioł, którzy niewątpliwie . 
przygotowali tę ucieczkę. 

===   

Obecna sytuacja na Litwie. 
RYGA. 27. XII. 26. (od włas- 

nego korespondenta). Na Litwie w 
ciągu ostatnich kilku dni panował 
zupełny spokój. Kursują jednak po- 
głoski, że nowy rząd obawia się moż- 
liwości wystąpień ze strony Opo- 
zycji, która jakoby organizuje się 
i przybiera na sile. 

Oznaką pewnej  dezorjentacji 
czynników rządzących są częste 
bezplanowe aresztowania osób, po- 
dejrzanych 0 wrogi stosunek do 
przewrotu i to wyłącznie na pod- 
stawie ich dotychczasowej przyna- 
leżności do przeciwnego obozu po- 
litycznego. Wielu z tych areszto- 
wanych wkrótce po areszcie zo- 
staje zwolnionych dla braku wszel- 
kich realnych dowodów winy. 

Aresztowania te są komento- 
wane jako zapowiedź, że rząd u- 
ciekać się będzie do środków bar- 
dzo radykalnych w stosunku do о- 
sób w jakimkolwiek bądź stopniu 
zaangażowanych w akcji przeciw- 
rządowej. Oddziały wojskowe za- 
chowują się biernie i są posłuszne 
rozkazom zwierzchników. W ko- 
łach wojskowych mówią o przewi- 

dywanem ustąpieniu generała Żu- 
kauskasa ze stanowiska naczelnego 
wodza armii litewskiej. 

Onegdaj przybył do Rygi lea- 
der frakcji social-demokratycznej 
sejmu litewskiego Pieczkajtis. Oš- 
wiadczył on korespondentowi Lety, 
że. socjal - demokraci postanowili 
brać udział w posiedzeniach sejmu. 

Na pytanie, dlaczego obalony 
rząd nic nie wiedział o projekto- 
wanym zamachu, Pleczkajtis odpo- 
wiedział, że całą winę ponosi po- 
licja polityczna, której urzędnicy 
przyjęci na służbę przed wyborami 
majowemi, wiedzieli o planowanym 
putchu, jednakże  nieprzedsięwzięli 
środków zapobiegawczych i nie za 
komunikowali o grożącem niebez- 
pieczeństwie właściwym władzom. 

Pozatem Pleczkajtis wyraził pew- 
ność, że Leudininkowie również 
wezmą udział w pracach sejmu. 

Według nadeszłej tu depeszy a- 
gencji Wolffa, premier litewski Wal- 
demaras dziś albo jutro wyjeżdża 
do Kłajpedy dla wyjaśnienia kwes- 
2 ga obywateli niemiec- 
ich, ` 

tego rodzaju im- | 

Wiadomości polityczne. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Nowomianowany poseł Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Moskwie p. 
Patek wyjeżdża prawdopodobnie 4 
stycznia do Moskwy. Przed swym 
wyjazdem p. Patek przyjęty będzie 
przez szefa rządu Marszałka Pił- 
sudskiego i min. Zaleskiego, z któ- 
rymi omówi aktualne sprawy, do- 
tyczące naszych stosunków z sąsia- 
dem wschodnim. 

Jak wiadomo, wraz z p. Pat- 
kiem miał wyjechać do Moskwy w 
charakterze radcy tamtejszego po” 
selstwa p. Berenson. Kandydatura 
ta, jak się dowiadujemy, obecnie 
nie jest aktualna. 

© 
W dniu wczorajszym przybył do 

Prezydjum Rady Ministrów Mar- 
szałek Piłsudski i z powodu nie- 
obecności p. wice-premjera Bartla, 
który, jak wiadomo, bawi w Zako- 
panem, kierował pracami w cent- 
rali rządowej. 

W godzinach popołudniowych 
p. Marszałek odbył kilka drobniej- 
szych konferencyj z osobami woj- 
skowemi. 

© 
Dnia 25-go b. m. zaraz po 0- 

trzymaniu urzędowej wiadomości o 
zgonie Mikada udali się do posel- 
stwa japońskiego celem złożenia 
kondelencii: w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Jego adjutanł ge- 
neralny płk. Zahorski, w imieniu 
Marszałka Piłsudskiego szef gabi- 
netu wojskowego Ministra Spraw 
Wojskowych płk. Becki i w za- 
stepstwie nieobecnego Ministra 
Spraw Zagranicznych dyrektor pro- 
tokułu dyplomatycznego M. S. Z. 
pan Stefan Przeždziecki. (Pat.). 

Z calej Polski. 
Olbrzymi pożar w Krakowie. 

KRAKÓW, 27.XI1 (Pat.) Dziś 
w godzinach porannych w garbarni 
Maxa Sinabegera na Zabłociu wy- 
buchł olbrzymi pożar. 

Miejscowej straży ogniowej u- 
dało się jedynie ocalić i to tylko 
częściowo skład skór, cały nato- 
miast gmach fabryczny przedstawia 
jedno wielkie pogorzelisko. Jak 
stwierdzono dotychczas zniszczeniu 
uległy dwie wielkie maszyny. Straty 
są bardzo znaczne. Fabryka była 
ubezpieczoną. 

W czasie akcji ratunkowej ran- 
ny został strażnik Wincenty Czapla. 

Pożar fabryki „Josepys*. 
BIELSKO, 27.Xi1 (Pat.) W tu- 

tejszej fabryce maszyn „Josepys* 
wybuchł w noc wigilijną z niezna- 
nych przyczyn olbrzymi pożar. 
Większość zabudowań uległa znisz- 
czeniu, a część ich tylko zdołano 
uratować. Straty sięgają 3 miljo- 
nów zł. Fabryka była ubezpieczona. 

  

W Zakopanem. 
ZAKOPANE, 27.XII (Pat.) Po- 

goda dopisała przez całe Święta. 
Temperatura wahała się od mi- 
nus 5 do minus 20 stopni C. Do: 
Zakopanego zjechały się wybitne 
osobistości, jak wice-premjer Bar- 
tel, Minister Zaleski, Dyrektor De- 
partamentu Bertoni, poseł turecki 
Kemal-Bey i wielu innych. Wogóle 
zjazd na okres świąt był bardzo 
liczny. 

Z ZAGRANICY 
Nowa waluta na węgrzęch. 
BUDAPESZT, 27.XI1 (Pat. W 

dniu dzisiejszym wprowadzona zo- 
stała oficjalnie nowa waluta wę- 
gierska pengo. 

Liczba ludności we Francji. 
PARYŻ, 27.XII. (Pat.). Według 

urzędowego spisu ludności liczba 
mieszkańców we Francji wynosi w 
roku 1926 40'743.851, w tem 2,498 
cudzoziemców. 

Pożar w dokach Hullu. 
PARYŻ, 27.XII (Pat.) Pisma do- 

noszą z Londynu, że w Hull po- 
żar zniszczył 10 wielkich magazy- 
nów w tamtejszych dokach. Przy- 
= pożaru dotychczas nieusta- 
ono.     

  

—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i za- 

  

Inwalidzi u wice-ministra skarbu 
Góry. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym wice-mini- 
ster skarbu p. Góra przyjął dele- 
gację inwalidów wojennych, która 
mu przedstawiła swe postulaty, do- 
tyczące zabezpieczęnia bytu inwali- 
dów wojennych. 

Wice-minister Góra ustosunko- 
wał się przychylnie do powyższych 
postulatów, zaznaczając między in- 
nemi, że Ministerstwo Skarbu ro- 
zesłało już izbom skarbowym za- 
rządzenie o zawiadomieniu ligi in- 
walidów wojennych w sprawie 
wolnych koncesyj 

Liga Inwalidów Wojska Polskiego. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak wiadomo, w tych dniach 
została zorganizowana Liga Inwali- 
dów Wojska Polskiego. 

Na walnem zebraniu oddziału 

monopolowych. || 

warszawskiego "postanowiono przė- | 
słać na ręce Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej depeszę z wyraza- 
mi hołdu dla głowy Państwa, do 
Marszałka Piłsudskiego depeszę, 
wyrażającą cześć i szczere przy- 
wiązanie żołnierskie, oraz do mał- 
żonki pierwszego Marszałka Polski 
Aleksandry Piłsudskiej z podzieko- 
waniem za skuteczną opiekę nad 
inwalidami, 

Na tem samem zebraniu uchwa- 
lono protest przeciwko odroczeniu 
rewizji koncesyj monopolowych na 
przeciąg półtora roku i postano- 
wiono zwrócić się do sfer miaro- 
dajnych z żądaniem cofnięcia tego | 
zarządzenia. * 

W końcu przeprowadzono wy- KV 
bory do zarządu organizacji. 

Konterencja w sprawie podwyż 
ki płac w przemyśle górniczym. 
(Tęl. са wł. koresp. z Warszawy). 

Rokowania w sprawie podwyż- 
ki płac w przemyśle górniczym, 
prowadzone między przemysłow- 
cami i przedstawicielami robotni- 
ków, nie doprowadziły do porozu- 
mienia. Dalsze narady odbywać się 

"będą nie w Sosnowcu, lecz w War 
szawie w Ministerstwie Pracy. 

Termin najbliższej konferencji 
wyznaczony został na dzień 20-go 
b. m. 

Trzeba płacić, | 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak wiadomo, moratorium na 
przedwojenne długi zostało przedłu- 
żone o dalsze 6 miesięcy. 

Równorzędnie toczyły się per- 
traktacje pomiędzy poszczególne- 
mi ministerstwami o przedłużenie 
również moratorjum na długi hi- 
poteczne. 

Ostatecznie wobec zdecydowa- 
nego stanowiska Ministerstwa Skar- 
bu ustalono, iż moratorjum na 
długi hipoteczne przedłużone nie 
będzie. A 

W ten sposób z dniem 1 stycz- 
nia płatne są przedwojenne długi 
hipoteczne wedle ustawy waloryza“ 
cyjnej, zwanej lex Zolli. 

Tachtannošė cukrowników nie 
została zaspokojona. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Informujemy się, iz związek 
cukrowników ponowił swe żądanie 
o udzielenie mu przez rząd zezwo- | 
lenia na zwyżkę cen cukru. Mini-- 
sterstwo Skarbu celem częściowego 
zaspokojenia żądań właścicieli cu-_ 
krowni zgodziło się zwrócić im 
część opłat akcyzowych, jednakże 
na podwyższenie cen cukru swej 
zgody nie wyraziło. 

Nowa ustawa stemplowa. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Z dniem 1 stycznia 1927 roku 
wchodzi w życie nowa ustawa 
stemplowa, która przyniesie zmia- 
nę opłat stemplowych od podań, a 
mianowicie: od dnia 1 stycznia 
1927 r. opłata ta, bez względu na 
ilość arkuszy podania wynosić bę- 
dzie 3 zł., załączniki podlegają zaś 
opłacie 50 gr. od każdej sztuki. 
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O przewrocie na Litwie: 
Marszalek 

„Glos Prawdy“ zamieszcza roz- 
mowę z szefem rządu Marszałkiem 
Piłsudskim o przewrocie na Litwie. 

Marszałek oświadczył: 

— Jedyne zarządzenie, wydane 
przezemnie, polegało na możliwie 
bacznej i wydatnej obserwacji sa- 
mych wypadków, rozgrywających 
się w Kownie, jak i naszej z Litwą 
granicy. Nie będę przeczył, że ner- 
wy administracji i garnizonów po- 
granicznych były narażone na bar- 
dzo silną i wielką próbę, gdyż, jak 
pan wie, stosunek Litwy do Polski 
stanowi najzupełnieszy wyjątek, bo- 
daj w całej Europie, gdy Litwa nie 
uznaje stanu pokoju między nią a 
Polską. Kiedy więc rozrywała się 
gruntownie władza centralna w 
Kownie, na granicy nie istniała 
wówczas żadna władza :i każdy 
swawolnik lub nawet rozbójnik, 
podniecony stanem wojny, który 
Litwa w stosunku do nas utrzymu- 
je, mógł spokojnie, w imieniu Li- 
twy, taką wojnę rozpoczynać. Nie- 
ma bowiem wątpliwości, że ten 
nieco przydługi okres wychowywa- 
nia ludzi z pominięciem pokojowe- 
go zachowywania się, jaki utrzy- 
mywały rządy litewskie względem 

„Polski, dać musi zawsze pewną 
ilość ludzi, dla których prawa, ce- 
chujące stan pokoju wśród cywili- 
zowanych państw, nie istjeją. | 
chociaz rozumiem całą niemożli- 
wość prowadzenia z nami wojny 
przez sąsiadujące z nami państwo, 
gdy zanika kontrola, oraz nie wi- 
dać ręki odpowiedzialnego, więc 
ostrożniejszego w obchodzeniu się 
z zapałkami, wzniecającemi pożar, 
—otwierają się wszelkie możliwości 
dla części ludzi wychowanej w nie- 
zdrowej atmosferze wewnętrznego 
pozwalania sobie na wybryki w 
stosunku do sąsiada, czynienia tych 
wybryków na własną rękę. To też, 
powtarzam, niepokój całego pogra- 
nicza wzrastał z dniem każdym, 
wobec długiego i przewlekłego trwa- 
nia kryzysu na Litwie. 

_ Osobiście, jako szef rządu, nie 
pozwoliłem na żadne kroki, celem 
wzmocnienia sił na naszej granicy 
z Litwą. Kierowałem się przytem 
głębokiem zaufaniem, jakie wyrobi- 
łem sobie na podstawie własnej 
obserwacji w stosunku do łudnoś- 
ci, zamieszkującej obie strony linji 
granicznej. Jest to bowiem lud= 
ność, która może najwięcej cierpi 
wskutek tych anormalnych, jakoby 
wojennych stosunków,  narzuco- 

" nych jej przez byłe rządy litewskie. 
Ileż bowiem jest tam cichych tra- 
gedyj, gdy związki rodzinne są bru- 

 talną ręką zrywane, a związki Są- 
siedzkie, przez wieki uświęcone, 
niemożliwe do utrzymania. Z praw- 

_ dziwą też przyjemnością stwierdzić 

Piłsudski. 

mogę, iż przy moim nakazie nie- 
wzbraniania swobodnego przekra- 
czania granicy i na jedną i na 
drugą stronę, przy ulżeniu suro- 
wej, centralnej ręki z Kowna, po 
raz pierwszy Od kilku lat być mo- 
że, matki mogły uścisnąć swoje 
dzieci, a przyjaciele uścisnąć sobie 
ręce. 

Obliczenia moje okazały się 
słusznemi. W przeciągu całego kry- 
zysu, trwającego dość długo, nie 
mieliśmy ani jednego wypadku gra- 
nicznego, tak, iż spokój nie był 
nigdzie zakłócony. 

Ograniczyłem się więc—powta- 
rzam—tylko do nakazu zdwojonej 
baczności i zwiększonej pracy ob- 
serwacji. Wszelkie więc plotki i u- 
wagi, takiej czy innej prasy, nie 
mają żadnych podstaw. 

Rząd polski, więcej niż przed 
miesiącem, miał ścisłe informacje, 
że Litwa ma wejść w okres, gdy 
nabrzmiałe problematy będą roz- 
strzygane siłą. Już z enuncjacji i 
z wynurzeń, które obecnie są pu- 
blikowane, daje się spostrzegać 
fakt, iż odbywały się w tym kraju 
jakgdyby wyścigi, między różnemi 
ugrupowaniami w próbach doko- 
nywania przewrotu. | sam ten fakt 
musi niekiedy wzbudzać wątpliwo- 
Ści, co do szybkiego załatwienia 
wszystkich spraw, wzbudzających 
taki właśnie stan rzeczy w tym 
kraju. Dodam, że przecież poprzed- 
ni rząd opierał się na większości 
sejmu dość świeżo wybranego i 
zebranego w Kownie. 

Gdy zestawimy wszystkie te 
fakty wydawać się może, iż obec- 
na sytuacja wygląda, jak prowi- 
zorjum. Nieraz jednak, właśnie 
prowizorja są' najbardziej trwałemi 
urządzeniami. 

Czy rząd p. Waldemarasa będzie 
tem szczęśliwem prowizorjum na 
Litwie, zależeć to będzie—zdaniem 
mojem— głównie nie od czego in- 
nego, jak od tego, czy zdoła on 
oswobodzić się od nieco zbyt nie- 
powściągliwych orzeczeń, określeń 
i formuł, tak dobrze znanych i 
nam i całemu światu, a które sta- 
nowiły niejednokrotnie powód do 
zniechęcenia, jakie ciężko odczu- 
wać musiała na sobie Litwa w sto- 
sunkach wzajemnych narodów i 
państw. \ 

Co- do mnie, życzyłbym bardzo 
tej powściągliwości i rozsądku ka- 
źdemu rządowi litewskiemu, a więc 
i rządowi p. Waldemarasa. Nie wi- 
dzę jednak w tej chwili żadnych 
podstaw do obawy, abyśmy mieli 
zakłócone święta z powodu nasze- 
go niespokojnego sąsiada, który z 
taką łatwością wypowiadał słowo 
„wojna*, a z taką trudnością w7- 
ksztuszał słówo — „pokėj“. 

Min. Zaleski. 

P. Minister Zaleski w wywiadzie 
ze współpracownikiem krakowskie- 
go „Ilustrowanego Kurjera Codzien- 
nego* powiedział m. in.: Z punk- 
tu widzenia Polski jest dla nas 
rzeczą obojętną, kto rządzi na Lit- 
wie. Stosunek Litwy do Polski pod 
względem formy jest bez preceden- 
su. Nieznanym jest buwiem w hi- 
storji fakt, ażeby jedna ze stron 

D-r Tadeusz Szeligowski. 
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Dzobliwe związki 
"Od dłuższego czasu spotykamy 

się z licznemi rozważaniami na 
temat najprzeróżniejszych przyczyn 
kryzysu w różnych dziedzinach ży- 
cia społecznego, ostatnio zaś naj- 
bardziej ulubionym tematem  dy- 
skusji stał się kryzys systemu par- 
lamentarnego. 

_ Te przejawy w osobliwy spo- 
sób łączą się ze zjawiskami w mu- 
zyce i niewątpliwie stoją z niemi 
w pewnym związku. 

"W niniejszym artykule zestawię 
jedynie szereg faktów /z dziedziny 
muzyki i życia społecznego i w ten 
sposób wskażę na pewne osobliwe 
związki,w tych dziedzinach zacho- 
dzące. Sądzę, że literaci i malarze 

_ również w tej materji się wypo- 
wiedzą. : 
Na fakty, o których: mówię, 

zwrócił uwagę w starożytności Pla- 
to. Jego myśl pozostała wszakże 
w zapomnieniu, zrząadka pobudza- 
jąc w ciągu wieków. umysły do 
bliższego zajęcia się omawianą przy- 
czynowością faktów. | 

Wreszcie jeszcze jedna uwaga. 
Dła przykładów wybrałem u- 

myślnie epokę współczesnę, jako 
najbardziej zrozumiałą.  Paralele 
znajdziemy gęsto rozsiane w histo- 

_rji, należałoby je tylko należycie 
zestawić i ugrupować. 

Przypatrzmy się w pierwszej li- 
nji rozwojowi iłościowemu dźwię- 
ków — jaki datuje się od chwili, gdy 
Chopin ukazał zdumionemu światu 

     

   
   

uważała się za będącą w wojnie z 
drugą, która ze swej strony uważa, 
iż znajduje się w stanie pokoju. 
Tó też, z naszego punktu widzenia 
najważniejszą sprawą jest zakoń- 
czenie tego anormalnego stanu 
rzeczy i ustanowienie normalnych 
stosunków sąsiedzkich z Litwą. Po- 
głoski © jakimś udziale Polski w 
przewrocie kowieńskim są najzwy- 

nieznane krainy. w sferze możliwo- 
ści dźwiękowych. Od  tego czasu 
datuje,się ów stopniowy rozrost 
ilościowo-dźwiękowy, który postę- 
puje z szybkością zarazy po przez 
twórczość Liszta, Wagnera, Brahm- 
sa, Debissyego, R. Straussa, Rege- 
ra. Proszę tylko spójrzeć na par- 
tyturę którejkolwiek symfonii Beet- 
hovena i porównać ją z partyturą 
np. Straussa. Jakaż różnica olbrzy- 
mia! Podczas gdy Beethovenowi 
wystarcza akord np. w dur złożo- 
ny z 10 głosów — to Strauss każe 
120 muzykom odegrać ten sam 
akord, przyczem częste są fakty 
dzielenia skrzypiec na drobne grupy 
głosowe, co w gruncie rzeczy staje 
slę zbędne i dla sprawy ostateczne- 
go wrażenia zupełnie obojętne. W 
związku z tą dążnością „nach dem 
kolossalen”—jak mawiają N iemcy— 
zatraca się właściwa treść. utworu, 
schodząca na plan drugi, a wysuwa 
się na plan pierwszy masa dźwięku. 
Wskutek tego powiększa się me- 
chanicznie orkiestrę, bez zastano- 
wienia. Kompozytor _ niemiecki 
Korngold, nie mogąc pomieścić wy- 
maganej przez niego liczby тигу-' 
ków w orkiestrze teatralnej, wsa- 
dza czterech puzonistów do loży 
dyrektora teatru! Ta rozbiidowa 
nieproporcjonalna, w której osta- 
tecznie utraciła sens treść myśli 
muzycznej, ta hegemonja grup i 
grupek instrumentów i ich barwy 
nad właściwą muzyką — musiały 
runąć. Rzeczywiście nastąpiło to 
nagle i dość gwałtownie. Utwory 
współczesnych kompozytorów ogra- 
niczają się do skromnych rozmia- 
rów ilości dźwięku, osiągając rezul- 
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Zgon Cesarza Japonii. 
TOKIO, 25-XII. (Pat). Rano o godz. 1-ej min. 25 cesarz japoński umarł. 
Przy zgonie cesarza japońskiego obecni byli cesarzowa, następca tronu 

i prezydent ministrów. Zwłoki cesarza wystawiono na widok publiczny, po- 
grzeb odbędzie się w lutym lub marcu. 

BRUKSELA, 26-XIi. (Pat). Bawiący tu biskupi chińscy odprawili w dniu 
wczorajszym uroczyste nabożeństwo. 

Zmarły Mikado był 123-cim z kolei cesarzem japońskim. Urodzony dnia 
31. 8. 1879 r. cesarz Joszihito był synem cesarza Mutsuhito. W roku 1912 ogło- 
szony został następcą tronu, 
obejmuje książę regent Hirohito. 

a w r.1915 został ukoronowany. Tron po nim 

Nowy cesarz Hirohito wydał orędzie do narodu, w którem oświadcza, 
iż przybrał imię Sho-Wa, co znaczy „jaśniejący pokój”. 

Żałoba w Anglji. 
LONDYN, 27-XII. (Pat). Z powodu śmierci Mikada zarządzono tutaj 3 dnio- 

wą żałobę dworską. Na wszystkich okrętach marynarki angielskiej spuszczono cho- 
rągiew do połowy masztu. 

Spisek komunistyczny w Sofji. 
PARYŻ. 27.XII. (Pat). „Chicago Tribune" donosi z Sofji, iż wy- 

kryto tam nowy na szeroką skalę spisek komunistyczny. Aresztowano 
około stu osób. 

Zbrojenia morskie Ameryki. 
WASZYNGTON. 27.XI1. (Pat). Przewodniczący komisji morskiej 

Izby Reprezentantów Butler oświadczył, iż Stany Zjednoczone muszą 
obecnie budować nowe okręty ponieważ, pod względem „Sit marynarki 
stoją na 3 miejscu. Koszty budowy wynosić mają 40 miljonów dolarów. 

  

Trzęsienie ziemi w Durazzo. 
RZYM, 27. XII. (Pat.) Agencja Stefaniego donosi: Niezwłocznie 

po otrzymaniu przez królewsko-włoskie poselstwo w Durazzo  wiado- 
mości, iż trzęsienie ziemi zniszczyło w tem mieście wiele domów, wsku- 
tek czego około tysiąca ludzi pozostało bez dachu nad głową, Mussoli- 
ni zarządał wysłania na miejsce katastroty żywiołowej, pomocy włoskie- 
go Czerwonego Krzyża. 

Mają być wysłane niezbędne urządzenia, które dałyby schronienie 
650 ludziom, przyczem 350 osobom. Przedewszystkiem kobietom i cho- 
rym mają być dostarczone łóżka wraz z pościelą. Nadto dostarczona bę- 
dzie niezbędna pomoc lekarska i 
oraz żywność. 

wysłane zostaną kuchnie ruchome 

Rząd włoski głęboko przejęty klęską, jaka nawiedziła miasto Du- 
razzo, rad jest, iż «może przyjść ludności albańskiej z braterską pełną 
bezinteresowności pomocą, uświęcając w ten sposób węzły zadzierzgnię- 
te ostatnio przez zawarcie traktatu w Tiranie. 

00006: 9099 

  

Kino „POLONJA“, i. Nickienira Ir. 22. 5 

  

30000000009600 

  

C
O
C
C
C
A
C
E
C
E
C
O
C
E
C
E
O
G
E
G
E
 

Początek seansów o godz. 2-ej — ostatniego — 10.15. 

Od soboty dn. 25 grudnia r. b. 9 
Wielki Świąteczny program 2 

Nowy polski film! © 
Niebywała okazja! © 

© © 
© Chataza wsią: 

(„Cyganka Aza*) & 

Monumentalny dramat w 10 akt. @ 

Według znakomitej powieści J. KRASZEWSKIEGO. 4% 
W rólach głównych: Irena jedyńska, Kazimiera Skalska, Ziem- 49 

Starski, Zygmunt Chmielewski, art. Reduty, (83 
WŁ. Bracki i inni. @ 

Specjalny układ muzyczny. © 
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czajniejszą fantasmagorją, która ma 
na celu oczywiście szkodzenie Pol- 
sce. Žywię nadzieję — zaznaczył 
minister — iż rząd litewski będzie 
skrupulatnie przestrzegał wszyst- 
kich swoich zobowiązań co do 
mniejszości narodowych, jakie na 
nim cziążą. 

taty niejednokrotnie skuteczniejsze, 
aniżeli „gigantyczne” rzekomo, pię- 
trzące Się akordy muzyki pierwsze- 
go dziesięciolecia XX w. 

Drugą tendencją wyraźnie prze- 
jawiającą się już przed wojną — 
zwłaszcza u Skriabina i Dobussy'ego 
jest dążność do uchylenia wytworzo- 
nego przez XVIII w ośmiotonowe- 
go okresu muzycznego stanowiące- 
ko podstawę formalną każdej kom- 
pozycji. Tu zauważyć można różnie 
ce jakie zachody pomiędzy rasą 
irancuską a rosyjską, Debussy roz- 
wiązał tą sprawę nawiązując do 
tradyzji muzyki XII w. i zachował 
kreskę taktową jako. zewnętrzny 
raczej znak porządkowy, metryczny, 
akcenty natomiast rytmiczne _uza- 
leżnił od budowy danej frazy mu- 
zycznej, stanowiącej zalążek całego 
utworu. lnną drogę obrał Skriabin; 
pragnąc osiągnąć rezultaty Debus- 
sy'ego chwycił. się dosłownie aryt- 
mji, dowolnie zmieniając prawie 
rytm każdego taktu (np. sonata X). 
Ten środek jest wszakże mocno 
niebezpiecznym, kryje w ' sobie 
źródło zupełnej anarchji rytmicz- 
nej. Naśladowców bodajże Skriabin 
nie znalazł, co przemawia, że dro- 
ga przez niego obrana widocznie 
okazałą się nieprzekonywującą. 

Weźmy dalsze przykłady. Jak 
wiadomo muzyka przęd niedawnym 
czasem wskutek zachwiania 
podstaw bitonalnego systemu wprgć 
wadzała dwa pojęcia zupełnie ng. 
we i bardzo trudne do ujęcia w 
definicję: atonalność i politonalność. 
Pierwszy system polega na przyję- 
ciu 12 nagich tonów, stanowiących 
materjał dźwiękowy, zaś politonal- 

Skandaliczna afera. 
WEIMAR, 27.XII (Pat). Wskutek 

niedyskrecji tutejszej prasy prze- 
nikają zwolna do wiadomości pu- 
blicznej szczegóły  skandalicznej 
afery, która rozmiarami swemi 
prześcignęła nawet osławioną hi- 
storję kpt. Koepenika. a ze wzglę- 
du na swe tło polityczne rzuca 

ność  lubuje się w irracjonalnem 
częstokroć budowaniu utworów w 
dwu różnych tonacjach złączonych 
zaledwie jednym dźwiękiem ze so- 
bą. Sprawa tych dwu „obozów* 
była swego czasu zarzewiem nie- 
porozumienia poly- i atonalistów. 
Ostatecznie życie pokazało, że nie- 
ma się O co spierać i że tak ato- 
nalność jak i polytonalność nie o- 
znaczają niczego, o czemby werto 
mówić: jeśli brak talentu—nie po- 
może najpiękniejsze cyzelowanie 
według wzorków: rzecz pozostanie 
bezwartościową, 
Szymanowski w swych mazurkach 

bywa polytonalny | i atonalnym; o 
pięknie tych ' utworów rozstrzyga 
jednak wyłącznie jego olbrzymi ta- 
lent, który zawsze świetnie i nie- 
zawodnie decyduje o takiej lub 
owakiej strukturze dźwiękowej. 
gs Ale teraz dopuścimy do głosu 
Platona — który dopomoże mi do 
wykazania nadzwyczajnej łączności 
muzyki z wielką wojna. W swej 
;„Rzeczypospolitej'* powiedział nie- 
śmiertelny grek, że zmiana syste- 
mu. toralnego muzycznego nie 
może się odbyć bez wstrząsu czy 
przewrotu w danem społeczeństwie. 
Słuszność tej genialnej myśli oka- 
zała się w naszych czasach  istot- 
nie zadziwiającą. 

W krótkich słowach  spróbóję. 
wykazać niezwykłą trafność głębo- 
kiej uwagi Platona. 

Jak wiadomo od końca XVI w. 
panuje w muzyce europejskiej system 
bitonalny, dualistyczny, polegający 
na tem, że podstawy naszej muzyki 
stanowią dwie skale dur i moll; 
ten system doznał pewnego za- 

charakterystyczne światło na sto- 
sunki panujące w kołach monar- 
chistycznych w Turyngii. 

Przed kilku tygodniami zajechał 
do jednego z  pierwszorzędnych 
hoteli Frankfurtu jakiś nieznany o- 
sobnik, który zameldował się jako 
hr. Korss, Miejscowa arystokracja” 
zwróciła niebawem uwagę na ta- 

 jemniczego przybysza, podejrzewa- 
jąc, iż pod pseudonimem hr. Kor:sa 
ukrywa się dostojnik krwi Hohen- 
zollernów. 

Za pośrednictwem hotelarza”mo- 
narchisty udało się wreszcie nakło- 
nić rzekomego hr. do zrzucania 
incognita i odegrywania roli ks. 
Wilhelma pruskiego syna byłego 
kronprinca. W tej mistyfikacji ko- 
rzystał oszust przez czas dłuższy. 
podejmowany wszędzie z wielkiemi 
honorami. 

Na jego cześć urządzano wysta- 
wne uczty, polowania i przedsta- 
wienia, na których zasiadał w ce- 
sarskiej loży otoczony dworskim 
przepychem. Po pewnym czasie 
fałszywy książę ulotnił się bez po- 
żegnania. Po jego zniknięciu nad- 
szedł list gończy do tamtejszych 
władz policyjnych. Z listu tego do- 
wiedziano się, iż był on zwykłym 
oszustem, wielokrotnie karanym za 
podobne sprawki. Z zawodu ma 
on być górnikiem. 

W kołach tamtejszych arysto- 
kratów zapanowała konsternacja. 
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$ Kino „POLONJA“ 
Jedynaczka 
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Lycie żydowskie. 
Inwalidzi żydowscy a koncesje 

" monopolowe. 

Według ustalonego porządku 
Izby Skarbowe, zajmujące się roz- 
działem koncesji monopolowych, 
zwykle zawiadamiają wszystkie 
związki inwalidów, miedzy niemi 
także żydowski związek: inwalidów, 
o tem, że są wolne koncesje mo- 
nopolowe. Wówczas związki inwa- 
lidów przedstawiają odpowiednich 
kandydatów, którzy przeważnie są 
przez władze zatwierdzani. 

Niektóre jednak Izby Skarbowe, 
jak się okazało, oprócz tego, że 
odnoszą się negatywnie do kandy- 
datów żydowskich, przestały zu- 
pełnie przesyłać związkowi inwali- 
dów żydowskich zawiadomienia o 
wolnych koncesjach monopolowych. 

W tej sprawie przedstawiciele 
inwalidów żydowskich interwenjo- 
wali w Ministerstwie Skarbu, gdzie 
przyrzeczono im Wydanie cyrku- 
larza załatwiającego tę sprawę w 
myśl słusznych postulatów inwali- 
dów żydowskich. 

  

  

Administracja „Kurjera Wileń- 
skiego" przyjmuje ogłoszenia 
do numeru noworocznego. 
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Wigilja Strzelecka. 
Dnia 24 bm. o godz. 5-ej po 

południu zebrała się w lokalu przy 
ul. Dominikańskiej strzelecka gro- 
mada, aby się przełamać tradycyj- 
nym opłatkiem. Obecni byli wszys- 
cy niemal członkowie Zarządu O- 
kręgu Związku Strzeleckiego z pre- 
zęsem mec. Witoldem Abramowi- 
czem na czele, oraz najczynniejsi 
działacze strzeleccy, przedstawiciel 
wojskowości, dowódca okręgu przy- 
sposobienia wojskowego pułk. Po- 
powicz, szarże strzeleckie na czele 
z komendantem okręgu kpt Młod- 
kowskim i pełna zapału i życia 
Szara brać strzelecka. Sala Związ- 
ku zapełniła się po brzegi. Nastrój 
podniosły, radosny. ad 

Pierwszy składał życzenia człon- 
kom Związku komendant M/od- 
kowski, łamiąc się następnie opłat- 
kiem. Wiwaty. Mec. Abramowicz 
składając strzelcom swe życzenia 
odczytał list chorego Ks. Biskupa 
Bandurskiego, przyjęty okrzykami: 
„Niech żyje!* Wreszcie krótko, po 
wojskowemu przemówił pułk. Po- 
powicz, nawiązując do dawnej idei 
strzeleckiej i kończąc swe pełne 
wiary w przyszłość odrodzonej Oj- 
czyzny przemówienie okrzykiem: 
„Niech . żyje Marszałek Piłsudski*. 
Zagrzmiały wiwaty na cześć Mar- 
szałka a wślad za niemi na cześć 
powszechnie lubianego  pułkow- 
nika. 

Przy uczcie wigilijnej śpiewali 
obywatele: Puczkowski i Staniele= 
wicz, wtórowały gitary i ochoczy 
śpiew chóralny zebranych. Wresz- 
cie obywatel Bankiewicz opowie- 
dział wspomnienia z bitwy pod 
Łowczówkiem. 

Piękny ten wieczór zespolił i 
zbliżył strzelecką rodzinę Wiłna, 
stanowiąc zachętę do wytrwałej 
pracy Związku na przyszłość. 

Zebrani przez aklamację wśród 
niemilknących oklasków  postano= 
wili wysłać następujące depesze: 

1. Do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Warszawa.--Zgromadzeni 
przy stole wigilijnym strzelcy wi- 
leńscy przesyłają Panu Prezyden- 
towi wyrazy czci i hołdu, oraz za- 
pewnienie gotowości oddania wszy- 
stkich sił na potrzeby Ojczyzny. - 

II. Do Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Warszawa--Belweder. 
Strzelcy wileńscy, dzieląc się opłat- 
kiem przy wieczerzy wigilijnej skła- 
dają Panu Marszałkowi najserdecz- 
niejsze życzenia świąteczne, гарем- 
niając o swojej wierności dla idei 
strzeleckiej, wyrosłej z Twego wie- 
kopomnego Czynu. 

III. Do d-cy Okręgu III Gener. 
Dzierżanowskiego, Grodno. Strzelcy 
Wiłeńscy, zgromadzeni na uroczy- 
stości Wigilijnej, przesyłają Panu 
Generałowi serdeczne życzenia 
świąteczne i żołnierskie „cześć*. 

IV. Zarząd Główny Związku 
Strzeleckiego, Warszawa. Strzelcy 
wileńscy przesyłają świąteczne ży- 
czenia i. strzeleckie pozdrowienie 
( Abramowicz, (—) Młodkowski. 

Jak się dowiadujemy, generał 
Dzierżanowski nadesłał odpowiedź 
w dniu 25-g0 b. m. następującej 

treści: й я 
„Strzelcom wileńskim za prze- 

słane życzenia serdecznie dziękuje 
i.nawzajem serdeczne życzenia świą- 
tecznę i noworoczne zasyła: Dzier- 
żanowski gen. dyw. 

a
   

chwiania już ze strony chromatyki 
Chopina. Jednakowoż w. zasadzie 
panował i cały szereg nauk (np. 
harmonja) + z systemem tym się 
wiązał. 

Jaskółki zwiastujące upadek te- 
go systemu znajdziemy już u kla- 
syków XVII w. (Oracio Vanchi), 
u romantyków, wreszcie w silnym 
stopniu na początku XX w. 

Teoretycznie uzasadnia potrze- 
bę zrzucenia jarzma tonacji Świet- 
ny wirtuoz, kompozytor i pisarz 
Fermcio Busoni w broszurze p. t. 
„Entwurf eines neuen Aesthathik 
der Tonkunst, wydanej w r. 1907. 
Praktycznie koncentryczny atak 
idzie z trzech stron: rasa romań- 
ska z C. Debussym, * Niemcy z Ry- 
Szardem  Straussem i _ Arnoldem 
Schonbergiem, Słowianie ze Sko- 
jabinem, Strawińskim i Szymanow-= 
skim na czele. Dołącza się Bela 
Bartok z Węgrami. Ostatecznie pod 
naporem niezwykle silnym — sy- 
stem tonalny runął. 

Stało to się w. r. 191 jeśli 
-przyjmiemy „Petruszkę* i „Święto 
wiosny* jako definitywnie zrywa- 
jące tonanalne więzy. 

W r.1914 wybuchła wojna świa- 
towa, jeden z najstraszniejszych 
kataklizmów społecznych. 

Dziwnie ziściła się przepowied- 
nia starego Piatona. 

W konkluzji proszę zwrócić u- 
wagę na osobliwe zaiste powiąza- 
nie następujących faktów: 

1) Upadek systemu tonalnego— 
wojna europejska, ) 

2) Rozrost dźwiękowo - instru- 
mentalny ze szkodą dla treści — 

niezdrowe  przerosty związków, 
grup, wreszcie parlamentu. | 

3) W związku z upadkiem to-. 
nacji, mętawicowy i pełen ekspe- 
rymentów stan muzyki oraz dzi- 
siaj trwająca dezorjentacja — kry- 
zys. parlamentaryzmu i zorganizo- 
wanego życia społecznego i pe- 
wien chaos pojęć. 

4) Tendencje do uproszczenia 
formy tak w muzyce jak i w życiu 
społecznem. 2 

To są tylko fakty. * Jedynym 
wnioskiem, jaki mogę wyciągnąć, 
jest chęć zwrócenia uwagi na oso- 
bliwy związek sztuki a w tym WY- 
padku muzyki z życiem całych na- 
rodów. Widzimy, że w sztuce nie- 
które zjawiska występują o wiele 
wcześniej, aniżeli w innych dziedzie - 
nach. Upadek polityczny Niemiec , 
można było przewidzieć w chwili, 
gdy sztuka Wagnera cofnęła się 
przed C. Debussym. Klęska ta 
zwiastowała Marnę. 

Dlatego nas muzyków nie za-- 
dziwiają ani nie niepokoją obecne. 
objawy takie lub owakie. Muzyka 
europejska zwróciła się obecnie 
do najczystszego źródła: do muzy- 
ki ludowej. | nasze życie społecz- 
ne musi iść w kierunku zorgani- . 
zowania sił najżywotniejszych roz- 

" sianych w ludzie, wszystko jedno 
czy to będzie robotnik czy rolnik. 
Tąm, w duszach tych ludzi leżą 
ukryte przymioty, które staną się 
zarzewiem młodej Polski, dążącej 
do sławnej przyszłości!... 
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Paryska ajencja gospodarcza 
„Agence Economique et Financie- 
re* zamieszcza w specjalnym do- 
datku, poświęconym Polsce, 0b- 
Szerny wywiad swego współpraco- 
wajka z wicepremjerem Bartlem o 
dzeniu ekonomiczno - finanso- 

iż Polski. 
Na zapytanie czy i w jakim 

stopniu można uważać polepszenie 
Sytuacji gospodarczej w Polsce za 
trwałe — p. Bartel stwierdził nie- 
tylko korzystne ukształtowanie 
czynników materjalnych, ale rów- 
nież wyraźny zwrot moralny ipsy* 
chologiczny w nastrojach społe- 
czeństwa. O trwałości obecnej po- 
myślnej konjunktury finansowej 

_ Świadczy między innemi fakt, że, 
zwiększony w ostatnich czasach, 
import nie wywarł żadnego wpły- 
Wu na kurs złotego, nie mówiąc o 
Szeregu innych objawów pomyšl- 
"nych, jako to: zwiększająca się wy- 
dajność podatkowa. obniżenie sto- 
Py kredytowej, rosnące wkłady о- 
Szczędnościowe i t. d. 
__ Zrównoważenie budżetu zapew-. 

_niło stabilizację pieniądza, a akty- 
" Wny, od września roku zeszłego, 
bilans handlowy sprowadził przy- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Memorjał organizacyj rolniczych 
do Ministerstwa Rolnictwa i D. P. 

_ Związek Kółek i Organizacyj 
Rolniczych Ziemi Wileńskiej złożył 
W ostatnich dniach przez pana Wo- 
jewodę Wileńskiego do  Minister- 

*Stwa Rolnictwa i D. P. memorjał 
_ następującej treści: 

, W roku 1926 w okresie jesien- 
nym rolnicy woj. Wileńskiego i 
Nowogródzkiego sprowadzili na 
kredyt nawozy sztuczne za pośred- 

 nictwem Państwowego Banku Rol- 
_ nego na ogólą sumę do 500,000 zł. 

| Według danych, otrzymanych z 
Państwowego Banku Rolnego suma 

w udzielonych na mei 
uczne wyniosła na 1 grudnia 

441812 zł 
Na woj. Wileńskie przypada 

' zgórą 400,000 zł. do uregulowania. 
Terminy płatności tych pożyczek 

‚° przypadają od 15-1 @0 1- 1927 г. 
— Wobec pa p. Ministrowi klęski 

nieurodzajów w Wileńszczyźnie, któ- 
ej rozmiary były przedstawione w 

im czasie przez p. Wojewodę i 
rganizacje Rolnicze, uważamy za 
onieczne prosić 0 odroczenie 

spłaty tych pożyczek do stycznia 
_ 1928 roku w rozmiarze 50% otrzy- 
manej sumy. Odroczenie spłaty 

_ Wspomnianych pożyczek na 1 rok 
Jest niezbędne z tego względu, iż 
w jesieni 1927 roku przypadają ter- 
miny płatności pożyczek siewnych 

— l części podatków za dwa lata. 
Biorąc pod uwagę, że pożyczki 

na nawozy sztuczne winne być u- 
dzielane na okres półtoraroczny, 

' a spłata ich w krótszym terminie, 
_ nawet w latach normalnego uro- 
- dzaju, jest bardzo trudna, uznać na- 
_ leży, że tembardziej w roku nie- 
urodzaju niemożliwem jest spłace- 

į „nie pożyczki w terminie półrocz- 
$ tokių 

| Zjazd Delegalėw Kėlek i Or- 
AT ganizacyj Rolniczych. 

We wtorek 21 grudnia odbył 
Się w Wilnie zjazd delegatów kó- 
łek i organizacyj rolniczych pow. 
/Wil.-Troc. Delegaci przybyli ®- 

- liczbie 26 ze wszystkich gmin po- 
e wiatu. Na zebraniu przewodniczył 
" pan 'Romuald Węckowicz, prezes 

' związku kółek rolnicz. Byli obecni 
akże p. Starosta Witkowski oraz 
prezes Sejmiku Wil. - Trockiego p. 

_ Jan .Falewicz. 
'.. Obrady rozpoczęły się od re- 

- feratów, które wygłosili: pp. Ko- 
-4kociński, kierownik Związku Rewi- 
AĄvinego na temat „Ruch spółdziel- 

czy w powiecie Wil. - Trockim*, 
E. Taurogiński kierownik Związku. 

- Kółek i Organizacyj Rolniczych na 
temat „Znaczenie spółdzielczości 
w rolnictwie*, Czesław Makowski 
agronom powiatowy na temat „Re- 
zultaty doświadczeń w żytemi kar- 

- toflami w, powiecie Wil. - Trockim 
-dwa ubiegłe lata". 
"Po przesłuchaniu referatów de- 

legaci zdawali sprawozdanie z pra- 
cy poszczególnych kółek. Spra- 
wozdania stwierdziły, iż znaczna 
część organizacyj pracuje bardzo 
intensywnie i cieszy się uznaniem 
licznych warstw drobnego i śred- 

„niego rolnictwa. 
| Po zakończeniu sprawozdań o- 

" mówiono _ szczegółowo . program 
"pracy kółek rolniczych oraz przy- 
‚ jęto szereg wniosków, zdążających 

„do podniesienia intensywności pra- 

M y kółek. 
4 " Wybrano też nowy zarząd zwią- 

>żku kółek i organizacyj rolniczych 
powiatu Wil.-Troc. w składzie na- 

  

    

   

    

  

    
   

    

   

    

  

   

  

    

  
  

- Życie gospodarcze. 
Wywiad z p. wicepremjerem Bartlem o 

sytuacji gospodarczej. 
pływ walut zagranicznych, pozwo- 
lił na rozszerzenie emisji i spowo- 
dował ogólne odprężenie sytuacji 
ekonomicznej. 

W sprawie polityki celnej, Mi- 
nister Bartel oznajmił, że Rząd nie 
przewiduje waloryzacji taryf impcer- 
towych, chociaż nie jest wyłączone 
wprowadzenie do nich pewnych 
zmian, zależnych od konjunktury 
dla poszczególnych towarów. 

Naogół podniesienie lub obni- 
żenie barjer celnych będzie zależne 
od dopływu kapitałów zagranicz- 
nych. 

Co do wywozu płodów rolnych. 
p. Bartel stwierdził, że zapotrzebo- 
wanie rynku wewnętrznego będzie 
bezwzględnie zapewnione, przy jed- 
noczesnem ograniczeniu wywozu 
pszenicy i ziemniaków. 

W zakończeniu wywiadu p. Bar- 
tel stwierdził potrzebę uzyskania 
znacznej pożyczki zagranicznej. 
„Jednakże — oświadczył p. Mini- 
srer—Rząd nie przystąpi do roko- 
wań w tej sprawie na warunkach 
nieodpowiadających rzeczywistemu 
położeniu gospodarczemu kraju 
lub też uchybiających godności na- 
rodowej". 

stępującym: Bol. Bortkiewicz, M. 
Krukowski, B. Czaskowski, B. Mu- 
czyn, B. Wędziagolski, H. Jasienski, 
C. Makowski. Do komisji zaś re- 
wizyjnej weszli: pp. A. Wańkowicz, 
J. Rymp, A. Sebecki. 

Na zakończenie obrad powzięto 
uchwałę, w której stwierdzając z 
uznaniem wydatną pomoc, w pra- 
cy, doznaną ze strony sejmiku po- 
wiatowego, wydziału i jego prze- 
wodniczączego p. Starosty, Zjazd 
zwrócił się do urzędów gmin po- 
wiatu z prośbą, aby one w imię 
wspólnych interesów rolnictwa ze- 

chciały współpracować w ścisłym 
kontakcie z kółkami i organizac- 
jami rolniczemi na terenie swych 
gmin oraz asygnowały w budże- 
tach na rok 1927 pewne sumy na 
najpilniejsze potrzeby rolne. (s) 

KRONIKA KRAJOWA. 

Z Komisji opinjodawczej rolni- 
czej przy prezesie Komitetu Eko- 

nomicznego Ministrów. 

Dnia 20 bm. odbyło się w Pre- 
zydjum Rady Ministrów pierwsze 
posiedzenie komisji opinjodawczej 
(rolniczej) przy prezesie Komitetu 
Ekonomicznego Ministrów. Komi- 
sja obradowała nad planem prac, 
przyczem ustalony został szereg 
zagadnień, któremi komisja zajmie 
się z własnej inicjatywy, a zrefero- 
wania których podjęli się poszcze- 
gólni członkowie komisji. Zostały 
rozdane referaty następujące: p. S. 
Boguszewskiemu „Wytyczne polity- 
ki kredytowej w zastosowaniu do 
potrzeb rolnictwa*, senatorowi J. 
Buzkowi: „Drogi do osiągnięcia 
zgodności danych statystycznych, 
dotyczących wartości eksportu z 
jego wartością rzeczywistą” p. Ta- 
deuszowi Sułowskiemu: — „Spra- 
wa cen cukru w związku z opła- 
calnością plantacji buraczanych* 
p. Romualdowi Więckowiczowi: — 

„Sprawa taryf kolejowych w od- 
niesieniu do potrzeb rolnictwa na 
Kresach". 

W odniesieniu do opracowywa- 
nego przez rząd zagadnienia zamk- 
nięcia granic dla eksportu zboża, 
komisja złożyła p. prezesowi Ko- 
mitetu Ekonomicznego oświadcze- 
nie, wypowiadające się przeciw za- 
stosowaniu zakazu wywozu, jako 
środka zbędnego, gdy chodzi O u» 
trzymanie cen zboża na poziomie 
rynków Światowych, oświadczające 
się natomiast za popieraniem w 
miarę potrzeby wprowadzenia na 
rynek krajowy tańszego zboża za- 
granicznego i za stosowaniem środ- 
ków, ułatwiających rolnikom przy- 
śpieszenie omłotu zboża i potanie- 
nie transportu do ośrodków po- 
trzebujących dowozu. 

Akcja pomocy siewnej w woje-- 
wództwie Nowogródzkiem. 

Wobec stwierdzonego na tere- 
nie województwa Nowogródzkiego 
nieurodzaju zbóż jarych, przede- 
wszystkiem owsa, Rząd przyznał 
500 tysięcy złotych kredytu na 
kupno ziarna. Akcja zakupu owsa 
i dostarczenia go poszczególnym 
powiatom województwa, przekaza- 
na została Syndykatowi Rolnicze- 
mu w Baranowiczach i „Rolniko- 
wi* w Nieświeżu. Pomienione spół- 
dzielnie złożyły w tych dniach 
oferty. Zarządy Spółdzielni wystę- 

pują w tej akcji solidarnie. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Zwolnienie weteranów od po- 
datku od lokali. 

Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, 
że weteranów — uczestników pow- 
stania z 1863 r., pobierających za- 
opatrzenie weterańskie, jako dar 
narodowy (honorowy) należy u- 

ważać za osoby, pobierające wspar- 
cie na starość i niemoc. 

Wobec tego lokale, zamieszka- 
ne przez weteranów 1863 r. wolne 
są od podatku od lokali na zasa- 

dzie art. 3 p. 8 ustawy z dnia 2 

sierpnia 1926 r. (Dz. U. Rz.P. 
Nr. 94 poz. 550). 

Sprzedaj gpirytisu stażgnego. 
Na wskutek częstych wypadków 

używania denaturatu do picia, wła- 
dze akcyzowe wprowadziły system 
sprzedaży kartkowej, które otrzy* 
mać można w odpowiednich urzę- 
dach, według niżej podanego planu. 

I oddział kontroli Skarbowej 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 5. Dla 
zamieszkałych na terytorjum m. 
Wilna na południe od koleji; dziel- 
nice: Nowy-Świat, Szkaplerna, Wą- 
wozy, Rossa, Hrybiszki, Dunajka, 
Kupraniszki, Kominy, Burbiszki, 
Na północ od kolei żelaznej w 
granicach ulic: Zawalna, Trocka, 
Dominikańska, S-to Jańska, Kolej- 
ka, Miłosierna, rzeka Wilejka. Gmi- 
ny: Mejszagolska, Trocka, Landwa- 
rowska, Olkienicka, Rudziska, O- 
rańska i Koniawska. 

II oddział kontroli Skarbowej w 
Wilnie, ul. Sierakowskiego 18, Bro- 
war Szopena. Dla zamieszkałych 
na terytorjum m. Wilna na połud- 
nie od rzeki Wilji w granicach ulic: 
Konarskiego, W. Pohulanka, S-go 
Jacka, Sierakowskiego, Montwiłow- 
ska, Łukiska, Mahometańska i Za- 
kret. Na północ od rzeki Wilji 
dzielnice: Zwierzyniec, Sołtaniszki, 
Rybaki, SŚnipiszki,  Derewnictwo, 
Plac Broni, Nowa  jerozolimka i 
Werki. Na północ od koleji w gra- 
nicach ulic. Zawalna, W. Pobulan- 
ka, M. Pohulanka, Konarskiego. 
Dzielnice: Nowe miasto, Ponary, 
Leśniki. Wilcza Łapa. 

III oddział kontroli Skarbowej 
w Wilnie, ul. Mostowa 16 m. 31. 
Dla zamieszkałych na terytorjm m. 
Wilna w granicach: Miłosierna, 
Wielka, S-to Jańska, Dominikań- 
ska, Trocka, Pohulanka, S-go Jacka, 
Podgórna, Sierakowskiego, Montwi- 
łowska, Łukiska, rzeka Wilja i Wi- 
lenka. Gminy: Rukojńska, Szum- 
ska, Rudomińska, Turgielska, So- 
lecznicka. 

IV oddział kontr. skarbowej 
w Wilnie, ul. Połocka 20. Dla za- 
mieszkałych na terytorjum m. Wil- 
na; dzielnice: Antokol, Zarzecze, 
Belmont, terytorjum m. Nowo- 
Wilejki. 

Gminy: Podbrzeska, Mickuńska, 
Bystrzycka, Wornianska, Niemen- 
czyńska, Rzeszańska. 

V rejon kontroli skarbowej 
pow. Oszmiański m. Oszmiana. 
Dla zamieszkałych na terenie m. 
Smorgonie, gm. Smorgońska, Sol- 
ska, Kucewicka i Krewska, Polań- 
ska, Graużyska, Holszańska. 

Dla zamieszkałych na terenie 
VI rejonu kontroli skarbowej pow. 
Swięciański m. Swięciany. 

Gminy: Swirska, Szemiatowska, 
Aleksandrowska, Hoduciska, Ko- 
majska, Twerecka, Melegiańska, 
Kiemieliska, Janiska, Michałowska, 
Duksztańska,Daugieliska,Łyntupska 
i Zabłocka. 

Na terenie pozostałychjj powia- 
tów wydawanie kartek odbywa się 
na podstawie dokumentów, stwier- 
dzających tożsamość, którym mo- 
że być każda legitymacja z foto- 
grafją, książeczka wojskowa, lub 
legitymacja służbowa. 

Sprzedawany obecnie spirytus, 
skażony jest substancjami trujące- 
mi w większej proporcji niż do- 
tychczas. 

  

Wileńskie kupiectwo żydowskie 
wobec projektowanych. Izb Han- 

dlowych. 

W związku z projektowanem 
utworzeniem Izb Handlowych od- 
było się parę dni temu zebranie 
związku kupców żydowskich w 
Wilnie, które nader krytycznie u- 
stosunkowało się do istniejącego 
w tej dziedzinie projektu. . 

Zwracano przedewszystkiem u- 
wagę ma to, że projektowana or- 
dynacja wyborcza do Izb handlo- 
wych jest w ten sposób skonstru- 
owana, że kupiectwo żydowskie, 
które stanowi większość stanu ku- 
pieckiego, otrzyma miniinalną re- 
prezentację w Izbach Handlowych. 

Uchwalone rezolucje na powyż- 
szem zebraniu podkreślają koniecz- 
ność zabezpieczenia kupiectwu ży= 
dowskiemu należnych praw w Iz- 
bach Handlowych. Przeprowadze- 
niem tych postulatów ma się za- 
jąć Centralny Zarząd związków 
kupiectwa żydowskiego w Warsza- 
wie, któremu rezolucje wileńskich 
kupców żydowskich zostały prze- 
słane. 

Wieści z kraju. 
WILEJKA. 

Minister sobie, wizytator sobie. 

Na krótko przed Świętami Bo- 
żego Narodzenia odbył się tu zjazd 
nauczycielski. Sądziliśmy, że wła- 
dze szkolne zjazd ten wykorzysta- 
ją dla udzielenia nauczycielstwu 
wskazówek zgodnie z programem 
wicepremjera Bartla, wytkniętym 
w szczególności w znanym okól- 
niku do kuratorów na ziemiach 
wschodnich. Zawiedliśmy się. Okól- 
nik został wprawdzie odczytany. 
Obecny na sali p. wizytator Ej- 
mont zamiast uzupełnić okólnik 
swojemi uwagami dopuścił do dys- 
kusji nad nim. Rozległy się głosy 
zai przeciw. 

Obsadzanie stanowisk nauczy- 
cielskich przez  Chrześcjansko-Na- 
rodowe (czytaj: endeckie!) stowa- 
rzyszenie nauczycielskie w sojuszu 
z urzędnikami kuratorjum wydało 
swój plon. Jak za kochanych przed- 
majowych czasów. 

Referat o oświacie pozaszkol- 
nej wygłosił p. Ciozda, znany or- 
ganizator tw. Obozu Wielkiej Pol- 
ski i kierownik Macierzy Szkolnej, 
popieranej przez kuratorjum ze 
szkodą innych towarzystw ošwia- 
towych. P. Ciozda przemycił do 
swego referatu agitację polityczną. 
Wywołało to wśród większości na- 
uczycielstwa wielkie niezadowolenie. 
P. Ejmont nie dopuścił jednak do 
dyskusji. 

Dla p. Ejmonta okólnik wice- 
premjera Bartla to rzecz dyskusji, 
ale referat agitatora endeckiego p. 
Ciozdy — rzecz Święta. Nad tem 
dyskutować nie wolno! 

Zapytujemy co robił nazjeżdzie 
p. Ciozda, który nie jest urzędni- 
kiem administracji szkolnej, lecz 
tylko dygnitarzem w kadrąch agi- 
tacyjnych Narodowej a. 

Pamięti niepospoliego prosiąc- 
la siarożytnika. 

Niedawno na „mogiłach bernar- 
dyńskich* usypano taki niby kur- 
han nad zwłokami człeczyny nie- 
pospolitego. Był nim ś. p. Józef 
R... w mieście zazwyczaj zwany, „Jó- 
zefem chromym, albo kulawym*. 
Zwaliśmy go od ćwierć wieku, był 
popularną figurą na rynkach wi- 
leńskich, gdzie parę razy na ty- 
dzień widzieć go można było: przy 
straganiku przenośnym z rozłożo- 
nemi na nim osobliwościami, nie- 
kiedy wartościowego pod względem 
archeologicznym znaczenia, obok 
dosyć pospolitych rupieci, wydo- 
bytych z różnych zakątków z su- 
teren i poddaszy Wilna. Pan Józef 
najczęściej klepał biedę, ale zawsze 
z pasją trudnił się antykwarstwem, 
obsługiwał starożytników Wileń- 
skich, handlował przeróżnemi za- 
bytkami i staremi przedmiotami 
domowego, często jakiegoś zagad- 
kowego użytku. Ot, byle interes 
szedł, byle zdobyć trochę grosza 
na wyżywienie rodziny. Przybył do 
Wilna z jakiegoś miasteczka zapad- 
łego i został najpierw w mieście 
takim sobie zwyczajnym stróżem 
domowym. Czasem chadzał na го- 
boty ziemne, zrzadka imał się, ale 
niewytrwale, jakiegoś rzemiosła. 
Wiele już wody upłynęło w rzece 
Wilence, gdym raz gdzieś spotkał 
pod ogrodem Bernardyńskim, bro- 
czącego w wodzie znanego w Wil- 
nie „Józefa Farmazona*, który po- 
szukiwał w żwirk u rzecznym i pod 
kamieniami jakichś metalowych dro- 
biazgów. Zaciekawiło to jego cio- 
tkę, zapytał więc: „Czego to asan 
tam szuka”? ten zaś na to,—Chcę 
znaleść tu czarodziejski sygnet far- 
mazoński. — Ale naszemu Józefo- 
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Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
27 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,99 8,98 — 
Ruble złote 4752 4,14/2 — 
Listy zastawne za 

100 zł. 31,80 31,20 
Akcje Banku Polsk. 

zł. 100 — 80 

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,98 9,00 8,96 

II. Dewižy 
Londyn 43,76 43,87 43,65 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 3662 3650 36,59 
Praga 26,72 26,18 26,66 
Genewa 174,25 17485 173,00 
Rzym 41,12 © 41,22 41,02 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 

Žali saliok liki „SB ek spółek zarobk. 
Lilpop 16,50 
Modrzejów 3,90 
Ostrowiec 8,50—8,55—8,51 
Rudzki 1,55 
Starachowice 2,03—2,11 
Borkowski 1,15—1,08 

wi przyszło do głowy, że i pospo- 
lite przedmioty metalowe w rzece 
tej znajdywane mogły by się stać 
przedmiotem handlu. Wskutek prze- 
ziębienia, gdy często brodził wWilen- 
ce nasz Józef okaleczył sobie nogęi 
nie mógł już wydostawać z tej rzeki 
rozmaitości wśród których trafały się 
rzadkie numizmaty, medaliki history- 
czne, krzyżyki srebrne i t. p. Wkrėt- 
ce potem został domokrążcą-anty- 
kwarjuszem. Starał się przy pomo- 
cy takich badaczy Wileńskich jak 
n. p. Ś. p. rotmistrz Moraczewski, 
znany kolekcjoner Zasztowt, wła- 
Ściciel muzeum Brodowsk! i in. 
poznawać wartość i znaczenie zdo- 
bywanych wszędy na mieście za- 
bytków. Pilnie baczył gdzie doko- 
nywane były roboty ziemne, roz- 
kopywano stare podwórka, zkąd 
też wykopywał starożytne kafle, 
typowe dachówki i t. p. Tak więc 
zasilił „Józef Kulawy” zbiory mu- 
zeum miejskiego i kreślącego te 
wyrazy. Udawało mu się wydosta- 
wać przy pomocy dozorców i roz- 
maitej służby domowej, pomiędzy 
nieużytecznemi z pozoru gratami, 
za bezcen kupowanemi u nieświa- 
domych rzeczy osób, cenne często- 
kroć starożytności, dzieła sztuki, 
wyroby czeczotkowe i mahoniowe, 
nawet porcelanę, rzadką, sztychy, 
książki i t. p. Aczkolwiek z pozo- 
ru prostaczek, był Józef bardzo z 
natury podatny kulturze i rozcieka- 
wiony w tem wszystkiem co na- 
bywał; słowem rzadki to był typ 
pośród pospolitych, nierozgarnię- 
tych rupieciarzy Wileńskich. Cenili 
go żydowscy antykwarjusze, ile że i 
żargonem posługiwał się doskona- 
le. Był on zawsze ubogim, zostawił 
rodzinę wręcz w nędzy, gdyż ten 
idealista był bardzo sumiennym, a 
nie chciwym handlarzem. Umarł 
gdzieś na Zarzeczu w wilgotnej 
piwnicznej izbie. 

Djaulos. 

  

ligalna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

Rozmaitości. 

Ruszać uszami ! 

Ostatni wyraz paryskiej kosme- 
tyki brzmi: chcesz być długo mło- 
da — ruszaj uszami. 

Specjaliści w zakresie kosmety- 
ki lekarskiej orzekł bowiem, że u- 
miejętne ruszanie uszami jest do- 
skonałą gimnastyką dla muskułów 
twarzy i że kwadrans dziennie tej 
gimnastyki wystarczy, by się wy- 
gładziły cudownie zmarszczki przy 
ustach, jako też w kątach oczu i 
nosa —a więc, aby znikły te wszy- 
stkie bruzdy, jakie wiek tak niedy- 
skretnie orze w ludzkiem obliczu. 

Ale ruszanie uszami musi być 
umiejętne. Niemożna ich wprawiać 
w ruch brzydkiemi grymasami czo- 
ła i policzków, bo byłoby to tylko 
większem zeszpeceniem się. 

Należy więc naucyć się wyko- 
nywać ruch ten zupełnie samoist- 
nie, a do tego trzeba posiadać 
bądź specjalne uzdolnienia, bądź 
zdobyć je za pomocą wypróbowa- 
nej metody. To też w Paryżu za- 
ledwie ogłoszono to nowe hasło 
nowoczesnej kosmetyki, otworzyły 
się w lot specjalne instytuty udzie- 
lania tej „nauki”. 

A propos tego najnowszego 
„metier* krąży w Paryżu zabawna 
anegdota: * ' 

Pewna dama pragnąca pod- 
reperować uchodzącą piękność za- 
pisała się na seanse do profeso- 
ra gimnastyki usznej. Mimo dwu 
tygodniowych pilnych ćwiczeń, 0- 
płacania sowitego tak lekcyj, jak 
dostarczanych jej przez profesora 
kremów dla nadania muskułom 
sprężystości, uszy pozostały nieru- 
chome. Zdesperowana uczenica za- 
wołała na koniec: — Profesorze, 
proszę mi teraz pokazać na sobie, 
to może, prędzej pojmę! : 

Na co profesor gimnastyki pięk- 
ności: A 

— Szanowna pani — to zbyt 
śmiałe żądanie. Moja rzeczą jest 
tylko nauczanie teoretyczne, poru- 
szać uszami sam nie umiem. Wszak - 
i lekarz nie pokazuje mna własnym 
przykładzie, jak się zażywa prze-. 
pisane przez niego lekarstwo. 

  

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Młodzianków Mm. 
Wtorek : 
28 Jutro: Tomasza Kant. 

grudnia | Wschód słońca-—g. 7 m. 45 
Zachód  „  £.2 m.56 

OSOBISTE. 

— Życzenia noworoczne dla 
Prezydenta Rzeczpospolitej. Do- 
wiadujemy się, że w dniu 1 stycz- 
nia 1927 r. Pan Wojewoda Wileń- 
ski przyjmować będzie w godzi- 
nach 1—2 ppoł. w salach repre- 
zentacyjnych Pałacu Rzeczypospo- 
litej osoby, pragnące złożyć na ręce 
Jego, jako przedstawiciela Rządu 
na terenie Województwa, życzenia 
noworoczne dla Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Rządu. 

Będzie to zarazem dla zebra- 
nych przedstawicieli władz, organi- 
zacyj i społeczeństwa sposobnością 
do wzajemnego złożenia sobie po- 
winszowań i życzeń, ułatwiając w 
ten sposób zadośćuczynienie tra- 
dycyjnemu zwyczajowi w warun= 
kach zarówno uroczystych jak i 
dogodnych dla wszystkich uczestni- 
ków. (s) Ž 

URZĘDOWA 

— Minister Meysztowicz w 
Wilnie. W dniu wczorajszym przy- 
był z Warszawy do Wilna minister 
sprawiedliwości p. Meysztowicz, 
który o podz. 1-ej ppoł. odbył kon- 
ferencję z p. wojewodą Raczkiewi- 
czem. 

— Naczelnikiem wydziału bez-ų 
pieczeństwa w woj. Nowogródz- 
kiem został mianowany znany w 
Wilnie major Kirtiklis. 

— Neminacja p. Iszory. De- 
cyzją Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych, dotychczasowy zastępca 
Komisarza Rządu na m. Wilno p. 
lszora, został mianowany starostą 
pow. Suwalsko-Sejneńskiego. No- 
womianowany starosta obejmie u- 
rzędowanie od 1.1. 1927 r. Zastęp- 
cą p. Komisarza Rządu został mia- 
nowany dotychczasowy referent 
biezpieczeństwa p. Szczemirski. 

MiEJSKA. 

— W sprawie przyłączenia po- 
sesji do wodociągu i kanalizacji 
miejskich. Mając na względzie da- 
nie możności właścicielom domów 
w Wilnie przyłączyć swoje pose- 
sje do wodociągu i kanalizacji 
miejskich w drodze udzielenia wła- 
ścicielom domów odpowiednich 
pożyczek, Towarzystwo Kredytowe 
m. Wilna zwróciło się do firm za- 
granicznych celem uzyskania po- 

trzebnych na to kredytów. Sprawa 
ta jest bardzo aktuałna,ponieważ roz-_ 
budowa miejskiej sieci kanalizacyj-- 
nej i wodociągowej prowadzi się 
obecnie przez Magistrat w tempie - 
przyśpieszonem i w ten sposób w. 
roku 1927 wszystkie posesje, po- 
łożone w środmieściu, oraz większa 
część posesyj, położonych na przed- 
mieściach, będą mogły być do tych | 
sieci przyłączone. Jak słyszeliśmy | 
Magistrat odniósł się do podjętej -- 
przez Towarzystwo Kredytowe akcji 
przychylnie i ma poprzeć takową. 
przed czynnikami miarodajnymi. (S) 

— Z posiedzenia Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna. We czwar- 
tek 23 b. m. o godzinie 8-mej w. 
odbyło się posiedzenie Komitetu | 
Rozbudowy m. Wilna. Załatwiono- | 
zostało 6 spraw na ogólną sumę | 
433,000 zł. Pozostało punkty po- 
rządku dziennego zostały Odroczo- 
ne do posiedzenia następnego. (s) 

— Kalendarzyk przemeldowa 
nia na dzień dzisiejszy: I Komi- 
sarjat: Franciszkański 1, z-k Lidzki 
3, 5, 11, 13; z-k Kiejdański 4—6 
i 6-y. u SP 

II Komisarjat: Porubanek 1—7, 
9-12 15, 15-a, 16, 18, 20, 22, 23 
i 26 do 29, dom kolejowy „Park 
lotniczy. aiz 

III Komisarjat: Meczetowa 4,.5, 
6-8, 7, 9, 10, 12, 14; Mahometań- | 
ska 3, 2, 4, 5,.5, 8, 10,12; 3 Maja | 
6, 8. 9. | 
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IV Komisarjat: Mejszagolska 4, - 
6, 28, 38, 40, 9, 45, 47; Krótką 4, „ 
10, 1, 5, 5-a; Moniuszki 2, 12. | i 

V Komisarjat. Składowa cała ° 
za wyjątkiem 6,. 7; z-k Prywatny | 
cały za wyj. 15, 17, 19; Szkołna 
cała za wyj. 6, 7; Nowogródzka 51, — 
53-a, 61, 71, 71-a. s ‘ 

VI Komisarjat: Antokolska 44, | 
46, 48, 50-52. ik 

SAMORZĄDOWA. | 
, — W Trokach odbędzie siędzi- | 

siaj poświęcenie nowowybudowa- | 
nego gmachu, przeznaczonego na 
pomieszczenia Urzędu gminnego. 
Koszta budowy wynoszą 20 tysię- 
cy, które zostały pokryte z fundu- 
szów sejmiku Wileńsko-Trockiego. 

— Koszta leczenia w szpita- iš 
lach. Wskutek częstych zatargow. | 
wynikających między gminami a | 
szpitalami, na tle opłaty za lecze- - 
nie w szpitalach, Ministerstwo wy- 
jaśnia, iż koszta leczenia w szpi- | 
talach osób nie będących w stanie 
ich opłacić winny ponosić urzędy 
gminne względnie magistraty, do 
rh przynależną jest dana o- 

soba. 

    

®&



        

Telegram. 
  

tylko tytuł wyżej wymienionego obrazu i niema nic wspólnego z naszym obrazem 

KURIER W 

Dyrekcja Kino „POLONJA” Mickiewicza 22, Wilno. 

Warszawa, dn. 25.XII 26 r. 
Sz. Dyrekcjo 

Obecnie wyświetlany obraz p. t. „Ostatnie dni panowania cara Mikołaja II* w kinie „Helios“, wypro- 
dukowany w Niemczech, wlasnošė Biura Kinematograficznego Walerjana Druta w Warszawie, ktory wykorzystał 

„Car Mikołaj Il i Ojciec 
Gapon“ za czasów rewolucji 9 stycznia 1905 r., Sprodukowanego w Petersburgu w 1926 r. przez reżysera 
Wyskowskiego i najlepszych artystów rosyjskich podług oryginalnych zdjęć na podstawie dokumentów starego 
archiwum w Rosji za czasów panowania caratu, przy udziale głównych znanych katów: ё : 

Gen.-gubernatora Kiejgelsa, znanego naczelnika ochrany Zubatowa, OJCA GAPONA, archimandrity 
Sergjusza, nacz. m. Petersburga Fułłona, ministr. Plewe i Witte, dyr. zarządu Putiłłowskich fabryk Smirnowa, 
w. księcia Włodzimierza, księcia Wasilczykowa, oraz całej rodziny carskiej w Carskiem-Siole. . : 

Uprzejmie prosimy Sz. Zarząd kina „Polonja* o przedrukowanie niniejszej treści we wszystkich dzien- 
nikach dla wiadomości Sz. Publiczności m. Wilna. Biuro Kinematograficzne „Star-Film“, Warszawa. 
  

— Zalesienie nieużytków. Ak- 
cja zalesiania nieużytków, obejmu- 
jąca 12 województw, na terenie kió- 
rych działa 82 powiatowych zwią:- 
ków komunalnych zostanie w naj- 
bliższych dniach wydatnie zasiloną 
zasiłkami państwowymi. Związki 
komunalne zobowiązane będą po- 
kryć 25—50 proc. kosztów zalesie- 
nia. 

Województwo wileńskie, mające 
na swym terenie 16 proc. nieużyt- 
ków jest na drugiem miejscu. 

° OPIEKA SPOLECZNA. 

— Dodatkowy zasilek dla pra- 
cowników umysłowych. Wileński 
Fundusz Bezrobocia otrzymał od 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej 6000 zł., w postaci dodat- 
kowego zasiłku dla pracowników 
umysłowych. (s) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Wstrzymanie rekrutacji ro- 

botników do Francji. Na skutek 
zarządzenia władz centralnych zo- 
stały wstrzymane, aż do odwola- 

` ‹° — ша wszelkie rekrutacje robotników 

     
   

    
   
    
   

     

    
    

   
   

   

     

       

   

   

  

do Francji. (s) 
— Bezrobocie przed świętami 

W okresie przedświątecznym (20— 
24 grudnia r. b.) Państwowy U- 
rząd Pośrednictwa pracy notował 
w swej ewidencii—4815  bezrobot- 
nych, z czego robotników hutn.— 

"12; metalowych — 261; budowla- 
. nych—536; innych wykwalifikowa- 
nych — 1211; niewykwalifikowa- 
nych—1207; robotników rolnych— 
224; pracowników umysłowych — 
1364. w 

Liczba bezrobotnych uprawnio- 
nych do korzystania z zasiłków 

"wynosi 1302 osoby, z czego usta- 
wowych z Funduszu Bezrobocia — 
301 i doraźnych państwowych—951. 

: Pozatem P.U.P.P. w Wilnie skie- 
" rował w ciągu tygodnia 14 miej- 
"scowych kandydatów na własne 
wolne miejsca, zapośredniczyło zaś 

_ w ciągu tego samego czasu—12 
- kandydatów. 

Przeprowadzona w końcu ty- 
" godnia rejestracja bezrobotnych — 
_ wciągnęła na listę—4665 osób, w 
tem mężczyzn 3166 i kobiet 1499. 

: Tyle mówią liczby o stanie bez- 
robocia na terenie działalności 
Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy w Wilnie. (s) 

  

     
   

  

«mie, z mistrzostwem i 

  

DZIŚ nieodwołalnie 
Kiro Tea , OSTATNI DZIEŃ „Helios” 
_ Wileńska 38. 

Petrograd: Pałac zimowy, Ekaterynburg: ostatni etap wygnania. 

_ARTYSTYCZNA. 
— Irena Solska. w Reducie. 

Wczoraj wieczorem odbyła się na 
Pohulance premjera słynnego dra- 
matu Maurycego  Maeterlincka 
„Siostrą Beatryks*. Zanim w ju- 
trzejszym numerze obszerniej po- 
dzielimy się z czytelnikiem wraże- 
niami, zanim wrażenia te postara- 
my się umotywować i wyciągnąć z 
nich wnioski,—śpieszymy ująć w 
kilku słowach wczorajsze impresje. 

Dawno nie było w Wilnie tak 
skupionego i jednolitego w nastro- 
ju widowiska. Solska gra cudow- 

natchnie- 
niem, rzucając przedziwny czar na 
widownię. Solska jest solistką — 
tego chce i autor i wysoki, przej- 
mujący kamerton sztuki. Reszta, 
cały zespół-jest subtelnie na dru- 
gi plan odsuniętą orkiestrą, zgraną, 
jednym duchem ożywioną, posłusz- 
ną niewidzialnej pałeczce. : 

Proste i posągowe dekoracje, 
światło, muzyka i dzwony, szaty 
i plastyka ugrupowań — wszystko 
składa się jak mozaika na potężny 
obraz artystyczny, przemyślany, 
opanowany i przesycony duchem. 
Trudno o lepsze ramy dła wielkiej 
artystki Ireny Solskiej. 

Jutro więcej. 
ZABAWY. 

— Bal Rodziny Wojskowej. 
Pod protektoratem JW. Pani 

Marszałkowej Piłsudskiej Aleksan- 
dry odbędzie się Bal Rodziny Woj- 
skowej w dniu 8 stycznia w salo- 
nach Domu Oficera. 

Obowiązki honorowych gospo- 
darzy raczyli łaskąwie przyjąć: 

J. W. P.P. Abramowiczowa W., 
Balingerowa, Bańkowska W., Bia- 
łasowa St., Bochwicowa St., Bujal- 
ska Wł., Bujkowa J., Burchard-Bu- 
kacka St., Burchardowa A., Cywiń- 
ska. J., Dworakowska W., Englowa 
M., Farowa, Glatmanowa J., Gło- 
wińska A., Górska, Grzegorzewrka 
St., Karasiewicz-Tokarzewska, Kla- 
czyńska, Klottowa J., Kłosowa J., 
Kopciowa Ad., Korolcowa, Kozicka 
St, Koziorowska, Kruszewska J., 
Krzyżanowska Br., Kubinowa, Lu- 
kasowa, Łokucijewska J., Łopaciń- 
5Ка 5., Malecka J., Malinowska O., 
Mackiewiczowa St., Michejdowa K., 
Miedzianowska Wł, Mohlowa H., 
Mohlowa St. Ordyłowska, Oster- 
wina J., Ożyńska, Pakoszowa M., 
Pasławska S., Platerowa J., Popo- 

  

om Fryzjer Jakób Chosan 
: róg M. Pohulanki i Zawalnej Nr. 7. 

Salon damski i męski. Najwytworniej czesze, farbuje i myje 
włosy. Wykonuje wszelkie obstalunki 

zuje do przedstawień, oraz wyrabia peruki. 
| Firma egzystuje od 1895 r. Za dobre i solidne wykonanie robót nagro- 

dzoóna medalem i dypłomem. 3140-4 

  

z włosów, charaktery- 

  

* Mohl 

  

А ‚‚пцш lata panowania Mikołaja II“ 

wiczowa B., Popowiczowa J., Pra, 
szałowiczowa B. s Przyłuska J. 
Raczkiewiczowa Wł., Remerowa J. 
Ruszczycowa F., Ryniewiczowa A., 
Szailyowa K., Schrotterowa, Sie- 
strzeńcewiczowa, Skinderowa, Śmi- 
gly-Rydzowa E., Sumorokowa L., 
Szczepkowska B., Szmurłowa J, 
Szymańska j., Trzebińska, Тира!- 
ska A., Wańkowiczowa St., Wcišla- 
kowa, Wełdyczowa, Wimborowa K., 
Władyczkowa St., Wojewódzka Wan- 
da, Voglowa, Zawadzka F., Zawadz- 
ka WŁ. Zawadzka A. 

J.W.P.P.: mec. Abramowicz Wi- 
told, mjr. Balinger, prez. Bańkow- 
ski Witold, dyr. Białas Stanisław, 
ppłk. Bobiatyński Stanisław, dyr. 
Bochwic Stanisław, p. Bohganowicz 
Ignacy, dr. Bulalski Władysław, rej. 
Bujko Jan, gen. Burchard-Bukacki 
Stanisław, mec. Burchard Aleksan- 
der, p. Cywiński Jan, płk. Czuma. 
p. Dworakowski Włodzimierz, mec. 
Engiel Mieczysław, gen. Fara, inż. 
Gilatman Jjuljan, p. Głowiński An- 
toni, ppłk. Górski, dyr. Grzego- 
rzewski Stanisław, gen. Karasiewicz- 
Tokarzewski, ppłk. Klaczyński, rej. 
Klott Jan, prof. Kłos Juljusz, del. 
Kopieć Adolf, prez. Korolec, płk. 
Kozicki Stanisław, ppłk. Koziorow- 
ski, płk. Kruszewski Jan, sen. Krzy- 
żanowski Bronisław, gen. Kubin, 
płk. Kunicki, płk. Lukas, prez. Ło- 
kucijewski Jan, hr. Łopaciński Ser- 
gjusz, prez. Malecki Jan, woj. Ma- 
linowski Olgierd, Mackiewicz St., 
prof. Michejda Kornel, mec. Mie- 
dzianowski Władysław, hr. Mohl 
Heronim, hr. Mohl Stanisław, hr. 

Wacław, płk. Ordyłowski, 
dyr. Osterwa Juljusz, płk. Ożyński, 
płk. Pakosz Michał, pik. Paslaw- 
Ski Stefan, prez. Pietraszewski Jan, 
mec. Piłsudski Jan, p. Pimonow, 
hr. Plater Jan, prez. Popowicz Jan, 
płk. Popowicz Bolesław, insp. pol. 
Praszałowicz Bolesław, prok. Przy- 
łuski Józef, woj. Raczkiewicz Wła- 
dysław, prof. Remer Jerzy, prot. 
Ruszczyc Ferdynand, kurat. Rynie- 
wicz, płk, Szally Kazimierz, płk. 
Schotter, ppłk. Siestrzeńcewicz, rej. 
Siewiorek józef, mec. Skinder, płk. 
Skwarczyński, gen. Šmigly-Rydz 
Edward, prez. Strumiło Marjan, 
prez. Sumorok Restytut, mec. Su- 
morok Leon, prez. Szczepkowski 
Bolesław, prof. Szmurło Jan, prof. 
Szymański Juljan, ppłk. Trebiński, 
gen. Tupalssi Andrzej, hr. Tyszkie- 
wicz Jan, prez. Wańkowicz Stani- 

tragiczny koniec Dynastji Ro- 
manowych Wielka tragedja 

dworu rosyjskiego w 12 akt. Scenarjusz oparty na notatkach Borysa Sawinkowa. Główne figury: Car Miko- 
łaj II, Žas: Mikołaj Mikołajewicz, RASPUTIN, Puryszkiewicz, Protopopow, „Sonia Starewna, etc. 

Każdy powinien widzieć. Spieszcie ujrzeć. 

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 na stanowiska powyższe winni 
być obeznani należycie teoretycznie i prak- 
tycznie z pracami scaleniowemi. 

Reflektanci odpowiadający warunkom po- 
wyższym, 
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 
w Polsce jak również w b. Komisjach Urzą- 
dzeń Rolnych w Rosji. 

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- 
wiązania mogłyby być zlikwidowane. 

mogą składać na imię Prezesa 

3127—3321—VI—1 
  
  

Ą Dokonywamy reparacji 

"g Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ 
BŁ. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55 

dody za radjowy 0 “Еа o 
Polecamy aparaty najnowszych typów, wszelki sprzęt radjowy. 

aparatów radjowych Oraz udzielamy wszelkich 
porad radjo-amatorom. 

Sprzedaż na najdogodniejszych warunkach na raty.       TACOD KOLO 
  

i Rygjenistek w Krakowie 

nika 25. 

  

Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek 

" otwiera nowy kurs dnia 15 lutego 1927 r. 
"_ Nauka trwa 2 lata i 1 miesiąc; przyjmuje 

_.._ się tylko internistki. Wykształcenie: 6 klas 
R gimnazjalnych lub równorzędne. 

Zgłoszenia: Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły 
_ Pielęgniarek i Hygienistek, Kraków, Koper- 

: 3110-3 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń" sp. 

Dnia 5 stycznia 1927 r. o g. 10 odbędzie 
się w rej. zakł. żywn. Wilno (Stacja towa- 
rowa) nieograniczony 

przetarg 
na sprzedaż otrąb, odpadków z przemiału, 
skór końskich, odpadków z worków i t. p. 

Bliższych informacyj udziela kierownik 
rej. zakł. żywn. Wilno w dni urzędowe. 

Rej. kier. Intendentury Wilno 
L. dz. 5078-żywn. 
  

› п0 „Ми | ээ МОГЕ ° opalowy 

Nd (al 1520] "deti WĘGIEL i kowalski 
stanie z całkowitem urzą- 
dzeniem, w ruchu, o sile 
40150 Н.Р. marki szwaj- 
carskiej. Informacje: Młyn 
mojorowy T. Ewertowski “ 
i St. Potoręcki w Rypinie 
poczte Rypin. 3168 

z BEL, WÓD. 

Z dostawą od 1 tony. 

M. DEUL, esto M, > m6 
Ceny najniższe. 

  

Žadajcie „Kurjer Wilenski“. 

    

L5BON S Kit 

sław Senior, ppłk. Wciślak, ppłk. 
Wełdycz, prez. dr. Węsławski Wi- 
told, Kom. Rz. Wimbor Kazimierz, 
prof. Władzyczko Stanisław, red. 
Wścieklica, płk. Vogel, dyr. Feliks 
Zawadzki, prof. Władysław Zawadz- 
ki, p. Adam Zawadzki, ppłk. Zelio. 

3163 
— Techników. We czwartek 

dnia 30 grudnia od godziny 4 do 
1-ej po poł. choinka dla dzieci 
członków Stowarzyszenia; tegoż 
dnia od godz. 7i pół do 1l-ej 
zabawa taneczna dla starszych 
dzieci. 

Dnia 31 grudnia od godziny 
10-ej wiecz. zabawa taneczna i spot- 
kanie Nowego Roku dla członków 
St-nia i wprowadzonych gości. 

Z POGRANICZA. 

— Z Litwy do Polski. W dniu 
25 b. m. przeszedł granicę polsko- 
litewską i zgłosił się w strażnicy 
K. O. P. żołnierz 1 pułku huzarów 
litewskich stacjonującego w Kow- 
nie, Piper. 

Ucieczkę swą z armii litewskiej 
motywuje on stosunkami jakie pa- 
nują w pułku w odnoszeniu się 
do Polaków. Podoficerowie i ofi- 
cerowie maltretują na każdym kro- 
ku Polaków, których w tym pułku 
jest dość duży procent, Piper ucie- 
kał już w kwietniu r. b. lecz na 
granicy został zatrzymany przez 
litwinów i odstawiony do Kowna. 
Obecnie zamierza on osiąść u swej 
rodziny w pow. Święciańskim. 

— W sprawie widowisk, urzą- 
dzanych na podstawie koncesyj 
objazdowych. W sprawie urządza- 
nia widowisk na podstawie kon- 
cesyj objazdowych, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wyjaśniło, 
że koncesje, wydawane przez Mi- 
nisterstwo Spr. Wewn. nie mogą 
być potwierdzane w jakikolwiek 
sposób przez władze administra- 
cyjne 1:ej instancji. 

Jednakże, wobec zawartej w kon- 
cesjach objazdowych klauzuli, że 
ilość przedstawień w każdej miej- 
scowości zależna jest od uznania 
miejscowych władz administracyj- 
nych, niezbędne jest uzyskanie przez 
koncesjonarjuszów, niezależnie od 
posiadanej koncesji, zezwolenie 
miejscowych władz administracyj- 
nych na urządzenie określonej ilości 
przedstawień. 

W tym więc wypadku gdy kon- 
cesjonarjusz pragnie w danej miej- 
scowości urządzać przedstawienie 
winien otrzymać pomowne zezwo- 
lenie władz administracyjnych |-ej 
instancji. (s) 

— Sprostowanie. W numerze świą- 
tecznym (297), w dodatku literackim, na 
leży poprawić kilka błędów zecerskich 
w wierszu Witolda Hulewicza p. t. „Wilno“, 

l tak: wiersz 1 czytaj: „O miasto, 
coś jest jednym obronnym kościo- 
łem”. Wiersz 14 czytaj: „Twoje okna są 
jasne i filtrują blaski". Wiersz 18 
Czytaj: „Każdy inne". Wiersz 5 od dołu 
czytaj: „Tak schowałoś głęboko, jak 
hostję w ołtarze”. ] 

  

Obwieszczeni 
Zarząd Konkursowy Masy Upadłościowej 

Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego 
w składzie adwokatów Witolda Abramowi- 
cza, Stanisława Bagińskiego, Władysł. Mie- 
dzianowskiego, Józefa Polikera i Nauma Sei- 
fera został zatwierdzony decyzją Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie z d. 9-16 grudnia 1926 r. 
i przystąpił do pełnienia swych czynności. 
Biuro Zarządu mieści się w Wilnie przy ul. 

i jest czynne w dnie 
1 ой 7 @0 9 w. 

Zarząd Konkursowy przypomina wierzy- 
cielom Banku, že termin skladania preten- 
syj upływa z dniem 10 stycznia 1927 r. 

W. Abramowicz, Prezes Zarządu. 

Ad. Mickiewicza 21 
powszednie od g. 11 do 3 

3177 

Teatr i muzyka. 
— Reduta ną Pohulance. Dzisiaj 

o godz. 8-ej wiecz. powtórzenie 'wczo- 
rajszej premjery: „Siostra Beatryks“ M. 
Materlincka w przekładzie J. Kasprowi- 
cza. Odtwórczynią postaci siostry Bea- 
tryks i Matki Bożej, - К!бга zstępuie z 
pjedestału, aby pełnić najpokorniejsze 
służby w zastępstwie siostry Beatryks, 
która znęcona urokami, życia, uciekła z 
klasztoru, — jest znakomita artystka p. 
Irena Solska. 

W środę „dwoje dzieci w dwudzie- 
stej wiośnie" Percinet i Sylwetta przeży- 
wać będą swe zabawne, pełne wdzięku i 
fantazji, perypetje miłośne w komedji 
Rostanda „Romantyczni*. W czwartek i 
piątek o godz. 8-ej, „Siostra Beatryks“ 
z p. Solską. W piątek o godz. 4-ej „Swig- 
toszek** Moliere'a dla wojska — o godz. 
11-ej wiecz., zaś Reduta wraz ze swymi 
przyjaciółmi witać będzie Nowy Rok ko- 
medją Fredry syna „Oj młody, młody*, 
przerobioną i zaktualisowaną przez Że- 
spół Reduty. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co, 
dziennie 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 5-ej popoł, w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej. 

— Teatr Polski (sala „Lntnia“), 
Dziś grana będzie w dalszym ciągu ame- 
rykańska krotochwila Hopwooua „Na- 
sza Žoneczka“. 

— Wieczór Sylwestrowy. W piątek 
31-g0 b. m. odbędzie się Wieczór Sylwe- 
strowy o programie nader urozmaico- 
nym. Wystawiona zostanie krotochwila 
W. Rapackiego „Ja tu rządzę”. W akcie 
drugim produkcje baletowe oraz nume- 
ry solowe. Reżyseruje K. Wyrwicz - Wi- 
chrowski. Bilety już są do nabycia po 
cenach zwykłych, od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Przedstawienie popołudniowe. 
W sobotę 1-go stycznia o godz. 4-ej pp. 
ukaże się po cenach najniższych kome- 
dja Mongommery'ego „Dzień bez kłam* 
stwa. 

— Teatr „Operetka Wodewil*. (Lu- 
dwisarska 4). Dziś t. j. we wtorek 28 b. 
m. egzotyczna operetka „Gejsza* z 
Kawecką w roli tytułowej. W roli: Poli, 
J. Sokołowska, Ryszard,j J. Redo aktual- 
ne kuplety chinczyka orz ekscentryczny 
balet uzupełniający całość. 

W dzień przedstawienia, bilety naby- 
wać można w kasie Teatru od godz. 11-ej 
rano cały dzień bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. W mie- 
szkaniu wożuego Banku Spółek Zarob- 
kowych przy ul. Mickiewicza I, Raińskie- 
go Antoniego, powstała kłótnia między 
córką wymienionego Marją, zam, Gar- 
barska 7, a mężem jej Józefem Nagrodz- 
kim, lat 31. Nagrodzki 2 wystrzałami z 
brauningu usiłował pozbawić się życia 
strzelając w okolicę lewego obojczyka. 
Rannego w stanie niebudzącym obaw, 
przewiez. do szpit. św. Jakóba. 
— Samobójstwo. Przy ul. Popławskiej 

5 m. 14, za pomocą wypicia karbolu 0- 
truła się Jasińska Helena-Urszula, lat 28, 
zam. tamże. Zawezwane pogotowie ra- 
tunkowe stwierdziło śmierć. Przyczyny 
nie ustalono. 

— Zatrucie się denaturatem. Przy 
ul. Krzywe-Koło 11, w mieszkaniu Plaw- 
go Michała, otruły się denaturowanym 
spirytusem U Trofimowa Lidja 
i Marcinkiewicz Śtefanja. Zawezwane po- 
otowie ratunkowe stwierdzio śmierć. 
'rupy zabezp. 

— Nagłe zgony. W godzinach ran- 
nych przy ul. Kalwaryjskiej 7, zmarła na- 
gie Zofja Zamkiewiczowa, lat 36. Zacho- 
dzi podejrzenie iż miało tu miejsce za- 
cządzenie. Zwłoki zabezp. 

— Molczuński Stefan, zam. Wielka 
49, zameldował, iż o godz. 17 tegoż dn. 
w domu Nr. 63, przy ul. Antokolskiej, 

Nr. 298 (746) 

   
     

   

  

   

     

  

    
    
    

              

   
   

   
   

  

   
   
    

   

  

     
     

      

    
   

      

     

zmarła nagle Szturejło Antonina, lat 65. 
Przyczyny śmierci narazie nieustałono. 

— Kradzieże. Nieznani sprawcy do- 
konali kradzieży pompy wart. 400 zł. z 
aw Purty Szymona, zam. Strychar- 

ska 3. 3 
— Zajcowi Antoniemu, zam. Mako- | 

wa 7, skradziono z mieszkania gardero- 
bę i bieliznę wart. 320 zł. Kradzieży do- | 
konano za pomocą wyjęcia szyby w 
drzwiach wejścicwych i otwarcia drzwi | 
kluczem pozost. wewn. mieszkania. 

— Z cukierni Julji Staszkiewiczowej, 
przy ul. Wileńskiej Nr. 34, za pomocą 
złamania drzwi dokonano kradzieży ró- | 
żnych wyrobów cukierniczych wart. 2,000 

złotych. Ю я 
— Z przedpokoju mieszkania Popa 

Leona, zam. W. Pohulanka 5, A> 

sk
 

WC
 

2 palta wart. 600 zł. WDS 
— Z mieszkania Gurwicz; Szartela, |. 

Makowa 7, skradziono wózek dziecinny, | 
łóżko i inne rzeczy wart. 500 zł, || 

— Pożary. Przy ul. M. Stefaqskiej 9, 
w składzie drzewa należącym do Kisiela 
Girela, zam. Piłsudskiego 30, wybuchł Po- 
żar wskutek nadmiernego napalenia W | 
piecu. Pożar ugaszono w ciągu 10 mi- 
minut, przyczym wypalił się sufit na 
przestrzeni 11/2 metra kwadr, Strat na- 
razie nie ustalono. 

— Przy ul. Święciańskiej 2, w miesz- 
kaniu  Jaroszewskiego powstał pożar 
wskutek silnego nagrzania się pieca, przy | 
którym znajdowały się stare szmatyi 
naboje, które zaczęły eksplodować. i Ч 
wezwana strąż ogniowa pożar natych- | 
miast zlikwidowała. Strat narazie nie - 
gžionos A Ž "se 

— W mieszkaniu Zana Chaima, pr: 
ul. W. Steianskiei 19, wybuchł Kaa 
wskutek wadliwej budowy pieca. Pożar | 
stłumiono IS straż ogniową w ciągu 
20 minut, Straty wynoszą 200 zł. : 

— Wskntek nieostrožnego obcho- 
dzenia się z ogniem przez Fejfusa Ber- | 
sona, lat 7, w d. Nr. 17, przy ul. Szep- 
tyckiego powstał pożar, który został stłu- 
miony przed przybyciem straży ogniowej. 

Na prowincji. 
— Pożary. W zaśc. Słomiank >, Rudominskiej, pow. Wi. Troekiego“ = stał pożar, wskutek którego spłonął dom _ mieszkalny na szkodę Chonków Romu- 

alda i Władysława. Pożar powstał z po- | 
wodu wadliwego urządzenia komina. 
Straty wynoszą 1200 zł. W wa 

— We wsi Wieksztany, gm. Niemeń- | czyńskiej, pow. Wil-Trockiego, powstał ||| 
pożar wskutek którego spłonął dom 
mieszkalny na szkodę Kozłowskiego 
Onufrego. Pożar powstał z powodu nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Straty wynoszą 1800 zł. ; a 
„„— Na st. kol. Nowodruck, gm. Łuc- 

kiej, pow. Postawskiego, powstał pożar 
w lokalu, w którym mieści się st. kole- 
jowa. Pożar powstał rzekomo od zapa: || 
lenia się ściany od pieca w mieszkaniu || 
zawiadowcy stacji. Na pożar udał się natychmiast K-mdt posterunku P. P, K. 
złowski wraz z całą obsadą posterunku 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | | 

, W notatce poczytnego pisma Pań: 
skiego, z dnia 16 grudnia b. Nr. 290 
pod tytułem „Obraza urzędnika poczto- 
wego”, umieszczono moje imię i naz- 
wisko, rzekomo inieresantki, skazanej za. 
obrazę urzędnika przez Sąd Pokoju m; 
Wijna w dn. 15 grudnia r. b. na zasą- 
dzie art. 530 K. K. na 7 dni aresztu. Nić 
niejszem oświadczam, że p. Węcławowi- 
czowej nie znam, żądnej paczki na pocz. 
cie nie odbierałam i nic niemam wspól- 
nego ze sprawą powyższą, a jedynie chy- | 
ba wspólne nazwisko. OZ AZ" 

Lou ei) podpis ni 
urzędniczka Okr. Urz. Zi 

w Wilnie. 

Wilno, dn. 17. XII. 1926 r, 
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PORCIE 

nl 
| ME Mr" 

stępne. Zgłosz. listownie „| Da pod” Žolikas Balkksi Ę 
do admin. „Kurjera Wil." 
Jagiellońska 3. dla Lon- 
dyńczyka, 3167-1 

MAJĄTKI 
ziemskie, DOMY, FOL- 
WARKI posiadamy do 
sprzedaży na warnnkach 

dogodnych, 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

3174 

hotelu 

  

  

Rada Nadzorcza 
Księgarni Stowarz. Nuuczycielstwa Polsk. 

Spółka Akcyjna 

w Wilnie, ul: Królewska Nr. 1, 
zawiadamia na zasadzie $ 18-a Statutu, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 
narjuszy Spółki odbędzie się d. 20 stycznia 
1927 r. o g. 7 wieczór w lokalu Księgarni 
w Wilnie, przy ul. Królewskiej Nr. 1. 

* Porządek obrad: 
1) Sprawy bieżące, 
2) Wolne wnioski. 

Sumy pieniężne 

  

lokujemy bardzo dogod- ROSE SAR 
nie. jm ъ в 

Dom H/K. „Zachęta* s. Ž a: Ogłoszenia: 1 
Gdańska 6, telef. 9-05. molska do JE 

‹ 3175 Choroby zębów. Plombo- Н > 
A a zębów „Kurier Wileńskiego Ъ 

ez bólu; porcelanowe i 
Mieszkania złote oceny — sztuczne że ° 2 ci 
większe i mniejsze po- 
siadamy do wynajęcia. 

poleca smaczne i zdrowe 
Śniadania, obiady i kola- 

cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 

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

9—3. 3001-0 

  

zęby. Wojskowym, urzęd- 
nikom i uczącym się zniż- 

  

Wileńskie Biuro || 
Komisowo - Handiowaj A 

> 

Niszkowskiego) 

Ul. Mickiewicza 21 
telef. 152. 3098-1 

r = 14 

ts tysięcy dolarów 
za murowane domy do- 
chodowe w śródmieściu, 
mamy do spr; "naj 
dogodnych WMS * 

    

2148 

aty. 
Wileńskie Biuro Komi- || 
sowo-Handlowe, ul. Mie, : 
kiewicza 21. 3096-1 

NANNNNNTAS | 
   
  

   

      

na najbardziej 

  

ka. Ośi a La EP 

Dom K „Žactstas MRS“ uo dogodnych į 
ORAS kie PRACOWNIA warunkach” 1 

3 uśnierskich i welnianych — ADMINISTRACJ:. а zteg „DÓŃI W WILNIE robót orzyjmuję wsze „Kurjorawilodskiogo 
KUPIMY ZARAZ rozmai-   

tej wartości. 
  

Sp. £ 0. 0. 

  

Biuro nasze nie pobiera Prazych 
żadnych kosztów za zgło- 

szenia. 

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

3172 -t0 

przeróbki, reperacje, ze 

nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 
sze. Ceny niskie. 
nanie szybkie i akuratne. 
PCJ przekonać _się. 

kowa 17. WACŁAWA. 

  

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

Telefon Nr 6—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. 
WYKONANIE DOKŁADNE |! SUMIENNE.       

rak, „Pax”, ul. św. Ignacego 5. Tel, 4%, 

p fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełu. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z ] 
odłtyzow i 24 oraz SĄ- sjonat pani. Kuscińskiej z MAKA rok 1 
on męski. bsługuj: resów. Ceny przystęp- ai 

pierwszorzędni fachowcy: ne. Kuchnia obilta, polo- ca Z 1I-ci. A 
035 żenie malownicze wśród na 40 groszy. 

lasów świerkowych, Nakładem Biura Rek- 
Lekarz-dentysta 3109—11. lamowego S. Grabow- 

Bolesław Sławiński. 
Mickiewicza 46. 

2209 W. P. 2:67, 

LAKODANE 1a Jaka "owi EORIATOR 

Pianina 
do wynajęcia.. Reperacja 

A Mickiewicza 

  

  

Jagiellońska 3. || 
przerabiamy na 

    

    
   

    

    

  

Kieszonkow) 

iai: liki 
yko- 

Jańska 9 i Zam- 

3071 

    

skiego. „<> - 

Wyszedł z druku, + 
Žądač wszędzie! 22764 L 
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