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Należność pocztowa opłacona rycza stem 
  

Rok III. Nr. 301 (749) Cena 20 groszy. 
  

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagra! 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi | 1 
miejscowe—150/ drożej. Układ ogłoszeń 6-ci0 łamowy na IV stronie 10. 

  

  

    

  

  

Restauracja 

  Mnóstwo niespodzianek. 

„ZACISZE“ 
Ad. Mickiewicza 25 

urządza spotkanie Nowego Roku, na które zaprasza 

Szanowną Publiczność. 
Mnóstwo niespodzianek. 

  

Bilans polityki Europejskiej w 1926 r. 
Utarł się zwyczaj, że rok ubie- 

gły kończymy bilansem — który w 

odniesieniu do zagadnień politycz- 

nych winien być raczej rachunkiem 

sumienia. Wielkie zdarzenia poli- 

tyczne, tarcia i antagonizmy po- 

tężnych organizacji państwowych 

nie mogą zostać bez wpływu na 

rozwój wypadków w państwach 

wciągniętych w orbitę tych wpły- 

wów. Dlatego przebieg wypadków 

w Polsce w roku ubiegłym nie- 

można odłączyć od szeregu wyda- 

rzeń ogólno europejskich. 

Rok 1926, rok kończący się w 

dniu dzisiejszym, rozpoczęła Euro- 

pa pod znakiem Locarna. Kiełku- 

jąca od pokoju wersalskiego myśl 

arbitrażu i rozbrojenia, dążąca do 

uzyskania pewności, że narody bę- 

dą szły po linji zgodnego współ- 

życia i zacierania antagonizmów, 

idea, dla której obrony powstała 

Liga Narodów, znalazła swe pełne 

rozwiązanie na konferencji Locar- 

neńskiej. 

Oprócz tego był to kurtuazyjny 

gest w stronę Niemiec, zaprasza- 

jący je na fotel Ligi Narodów. Bez 

nich Liga nie miała tej siły moral- 

nej i powagi—nie czuła się pewną. 

Równowaga europejska wymagała 

wejścia Niemiec do Ligi. Zostało 

to naturalnie okupione ustępstwa- 

mi na rzecz nowego członka. W 

każdym razie na terenie Ligi na- 

stąpiły pierwsze kroki w kierunku 

dojścia do porozumienia dotych- 

czasowych wrogów śmiertelnych — 

Francji i Niemiec. 
Z tą chwilą kwestja rewizji 

Traktatu Wersalskiego uzyskuje 

stałego rzecznika w łonie samej 

Ligi. 
Widzimy szereg posunięć, zmie- 

rzających drogą pośrednią do wy- 

marzonej przez Niemcy rewizji gra- 

nic wschodnich przez wytwarzanie 

dookoła Polski żelaznego pancerza 

nieprzyjaźni. 
A więc niemiecko-rosyjski trak- 

tat, zawarty w Berlinie, a więc wy- 

wieranie wpływu na rząd Kowień- 

ski w kierunku zbliżenia do Rosji: 

co wyraziło się w traktacie litew- 
sko-sowieckim w Moskwie. 

Z drugiej strony na wschodzie 

Europy, w Rosji zaznaczył się rok 

ubiegły tak charakterystyczną — @а 

stosunków rosyjskich „pieredyszką* 

—kryzysem w łonie kom. partji, 

'który się zakończył klęską opozy--. 

cjonistów. Nie przeszkadzało to je- 

dnak ani na chwilę w wypracowy- 

waniu olbrzymiego planu, wciągnię- 

cia proletarjatu europejskiego w or- 

bitę wpływów III Międzynarodówki, 

znajdującego swój wyraz w konse- 

kwentnem popieraniu moralnem i 

pieniężnem największego w dziejach 

strajku górników węglowych w An- 

glji. 

Antagonizm angielsko-rosyjski 

datujący się od r. 1918— w roku 

ubiegłym przybrał formy zdecydo- 

wane. Starcie nastąpiło na terenie 

najgroźniejszym, dla Anglików, w 

Azji. Rosja od niepamiętnych lat 

uznająca się za państwo eurazja- 

tyckie, jako czynnik walki wysuwa 

w swej polityce azjatyckiej hasła 

samostanowienia narodów © 50- 

bie. Idzie wielka gra w Chinach 

i Indjach, gdzie przeciwko ekspen- 

sji angielskiej idzie podsycany przez 

Sowiety front narodowości zamie- 

szkujących szerokie te przestrzenie. 

Najważniejszym monientem w 

polityce zagranicznej Rosji w od- 

niesieniu do zagadnień Europy pół- 
nocno-wschodniej jest stałe wygry- 

wanie na niezdecydowaniu państw 

— Bałtyckich. Są one ujęte-w grani zwyciężcnia oporu Francji w sprawie Kołonji= = 
ce wpływów politycznych Rosji, a 

co za tem idzie, odciągnięcia ich 

od Ligi Narodów i haseł wysuwa- 

nych przez nią — oraz wpływów 

Polski opartej o Francję. 

W roku ubiegłym widzimy zde- 

cydowane przesunięcie sił w kie- 

runku rosyjskiem, co wyraziło się 

już traktatem moskiewskim  mię- 

dzy Litwą a Rosją. Obecnie spra- 
wa traktatów gwarancyjnych Rosji 
z poszczególnemi państwami bał- 

tyckiemi, o wzajemną neutralność w 

razie zaatakowania prez strony obce 

staje się coraz aktualniejszą i sta- 

wia kwestję sojuszu państw bał- 

tyckich z Polską na czele, pod wiel- 

kim znakiem zapytania. 

Nie możemy Obecnie przesą- 

dzać sprawy jak skrystalizuje się sy- 

tuacja na północnym wschodzie 

Europy—lecz stwierdzić należy, że 

jest to obecnie zagadnienie naj- 

bardziej aktualne dla nas, ze wzglę- 

du na wypadki, które w ostatniem 

miesiącu ubiegłego roku rozegrały 

się na Litwie, i które w  konsek- 

wencji pociągnąć mogą za sobą 

szereg dalszych niespodzianek. 

: Rol. 
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Studenci U. S. B. u Marszalka 
Pilsudskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj Marszałek Piłsudski przyjął w Belwederze delegację 

studentów i asystentów Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wil- 

e. 
Delegacja w gorących słowach podziękowała Marszałkowi za 

jego troskllwą opiekę nad Uniwersytetem Wileńskim, a szczególnie 
wyraziła swą wdzięczność za wsparcie materjalne, którego Marsza* 

łek Piłsudski z własnych funduszów udzielał Uniwersytetowi. 

Dodatek do pensji urzędniczych. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że wczoraj zostało rozesłano do wszystkich u- 
` 

  

—250% zniżki, dla poszukujących pracy—50" 

rzędów polecenie z Ministerstwa Skarbu wypłacenia 10 proc. dodatku 
do pensji urzędniczej z oznaczeniem, że dodatek ten ma być stale wy” 
płacany na dzień pierwszego każdego miesiąca. 

Możliwe jest, że do dalej położonych miejscowości rozporządzenie 
to nie dotrze na cząs, w każdym razie w Warszawie i w większych 

punktach urzędnicy otrzymują pensję wraz z dodatkiem w dniu dzisiej- 
szym: 

    

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2 — 5 рро!. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 
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nicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., 
/o zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, © 
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„KAKADI” Fiallo! Puszczamy 
  

TEATR REWJI | Codziennie o g. 7 i 9 wiecz. Program otwarcia Wielka rewja w 2 częśc. 
13 obrazach. 
Orkiestra w pełnym 

komplecie. Balet 10 osób. się!!! 
ul. Dąbrowskiego 5.| Ceny miejsc od 75 gr. Szczegóły w programach. Kasa czynna od &. R 

  

Układ włosko-niemiecki 
przeciwko Francji. 

BERLIN, 30-XII. (Pat.). Prasa Ogłasza dziś tekst urzędowy podpi- 

sanego wczoraj w Rzymie niemiecjo-włoskiego układu pojednawczo- 

rozjemczego. Dotychczas tylko pewne dzienniki zajęły krytyczne stano- 

wisko omawiając znączenie tego układu. 

„Berliner Tageblatt* widzi w nim zakończenie nieporozumień nie- 

miecko-włoskich zaznaczając, że układ ten stwarza atmosferę, która 

przy obustronnej dobrej woli Niemiec i Włoch sprzyjać będzie spokoj- 

nemu i rzeczowemu traktowaniu Spraw poprzednio załatwionych tylko 

na podstawie uczuciowej. 
Wspominając o niedoszłem do skutku spotkaniu Stressemana z 

Mussolinim, organ demokratyczny stwierdza, że urzeczywistnienie tego 

planu mogło było tylko wywołać zagranicą poważne rekryminacje. Le- 

piej więc, że nie doszło do tego spotkania, gdyż—jak się wyraża Berli- 

ner Tageblatt — „subtelny kwiat przyjaźni niemiecko-włoskiej nie jest 

jeszcze dość zahartowany na działanie mroźnych wichrów. 

Zdaniem pisma lepiej tedy się stanie, jeżeli obchodzące zarówno 

Niemcy jak Włochy sprawy, które musiałyby być poruszone w czasie 

rozmów między przedstawicielami opu państw, poleżą jeszcze czas jakiś 

w ukryciu. 
„Vorwarts“ utrzymuje, że celem do którego Mussolini pierwotnie 

zmierzał, było zawarcie nie ukłądu rozjemczego lecz paktu przyjaźni 

włosko-niemieckiego o wybitnie politycznym charakterze. 

Plan ten Mussolini wygrywać miał jako atut w Paryżu w celu 

pokrzyżowania rokowań  niemiecko-francuskich, a równocześnie prze- 

  

Deutsche Allgemeine Zeitung podkreśla znaczenie jakie posiada 

dla Niemiec zawarcie pierwszego po wojnie układu rozjemczego z wiel- 

* kiem mocarstwem. 
Okazuje się, że między Niemcami i Włochami niema takiej sprzecz- 

ności interesów, którejby niemożna usunąć. 
Już obecnie w związku z wspomnianym układem należy zwracać 

baczną uwagę na kwestję południowego Tyrolu, a w szczególności na 

wysunięty przez Mussoliniego plan stworzenia autonomicznej prowincjj 

Bozenu. 
Opinja prasy francuskiej. 

PARYŻ, 30.XII (Pat). Zdaniem większości dzienników z podanego 
do wiadomości publicznej tekstu traktatu włosko-niemieckiego wynika, 
iż traktat ten nie jest bynajmniej skierowany przeciwko Francji. 

Zbliżenie do Polski. 

WIEDEŃ, 30.XII (Pat). „NeueFreie Presse* donosi w sprawie .trak- 
tatu włosko-niemieckiego, że ze strony włoskiej usiłowano skłonić Niem- 
cy do zawarcia nietylko traktatu arbitrażowego, lecz także i przymierza 
z Włochami. 

Rząd niemiecki nie zgodził się na tę propozycję, niechcąc wywo- 
ływać nieporozumienia z Francją. 

Ztego też powodu odpadło proponowane przez Włochy spotkanie 
między Stressemannem a Mussolinim. „Wiener N. Nachr.* stwierdzają, 
i a mimo traktatu włosko-niemieckiego szukają zbliżenia do 
olski. 

    

Samobójstwo członka C. l. K. 
BERLIN, 30.XI1 (Pat). „Vorwartes* donosi z Moskwy, że członek 

С. 1. K. Markowicz popełnił samobójstwo. 
W czasie ostatniego kongresu komunistycznych związków zawo- 

dowych w Moskwie Markowicz stanął po stronie opozycji, a wskutek 

czynionych mu następnie z tego powodu zarzutów targnął się na życie. 

Calonder podziela stanowisko Polski. 
BERLIN, 30.XII (Pat). Biuro Wolfa ogłasza obszerny komunikat 

w związku z OŚwiadczeniem prezydenta mięszanej komisji rozjemczej 
Calondera w spawie wniesionego przez Polskę zażalenia. 

W oświadczeniu swem prezydent miał uznać motywy wysunięte 

przez Polskę. 

Zgon Rainera-Marji-Rilke. 

MONTREUX. 29.XIl. (Pat.). Znany poeta niemiecki Rainer-Marja- 
Rilke zmarł tu dziś rano po 4-tygodniowej chorobie, przeżywszy 52 lata. 

ST UDA NN I IS 7 ITT СОБ ОНО ODRA EO" 

Jutrzejszy numer „KURJERA WI- 

LEŃSKIEGO*, ukaże się w objętości 
8 stron. 

Bogaty dział literacki, obfite in- 

formacje, sport i t. d. 

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

Wczoraj w Ministerstwie Skar- 
bu odbyło się uroczyste nadanie 
Krzyża Komandora z gwiazdą or- 
deru Odrodzenia Polski b. mini- 
strowi p. Raczkiewiczowi. 

Dekoracji dokonał minister 
spraw wewn. Składkowski, a w u- 
roczystošci uczestniczyli wszyscy 
dyrektorzy departamentów, wyżsi 
urzędnicy ministerstwa oraz ko- 
komendant policji głównej. 

© 
Wczoraj marszałek Sejmu Rataj 

złożył życzenia noworoczne w Zam- 
Tv p. Prezydentowi Rzeczypospo- 
itej. 

Marszałek Rataj nie weźmie u- 
działu w uroczystem powitaniu no- 
wego roku na Zamku, gdyż udaje 
się na kilkudniowy urlop poza 
Warszawą. 

Prezydjum Sejmu na tej uro- 
czystości rśprezentować będzie w.- 

mar: 

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

® в 

Instytut eksportowy. 

Przy Ministerstwie Przemysłu i 
Handlu powstaje w roku przysz- 
łym istytut eksportowy. 

Ponieważ jednak budżet na rok 
przyszły, przewidujący wydatki na 
organizację tego instytutu, rozpocz- 
nie się dopiero 1 kwietnia, więc 
od tej daty zacząć ma działalność 
instytut eksportowy. 

Pierwszy kwartał roku przyszłe- 
go zużyty będzie na studja przy” 
gotowawcze w kierunku zbadania 
działalności instytutów podobnych 
zagranicą. 

Przedłużenie terminu sta- 
bilizacji urzędników. 

W numerze 127 dziennika u- 
| staw ogłoszono zostało rozporzą- 

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
wydane na podstawie pełnomoc- 
nictw, a przedłużające na czas do 
dnia 31 grudnia 1927 roku termin 
ustalenia stabilizacji urzędników i 
funkcjonarjuszów niższych przewi- 
dzianej w art. 116 ustawy z dnia 
17 lutego 1922 roku o państwo- 
wej służbie cywilnej. 

Powołanie Komisji ankie- 
towej. 

WARSZAWA. 30. XII. (Pat). W 
numerze 127 dziennika ustaw 0- 
głoszone zostało rozporządzenie 
*Prezydenta Rzeczypospolitej wyda- 
ne na podstawie pełnomocnictwa 
ustanawiającego komisję ankietową 
badania warunków i posztów pro- 
dukcji oraz wymiany. W myśl rozpo- 
rządzenia celem komisji ankietowej. 
jest zbadanie warunków i kosztów 
produkcji oraz wymiany w tych 
gałęziach gospodarstwa narodowe- 
go, które określi Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia. Komisja 
ankietowa przedstawi rządowi wnio- 
ski, zmierzające do racjonalizacji 
produkcji i wymiany oraz do ob- 
niżenia cen, wytwarzanych dóbr 
gospodarczych. 

  

szałek Sejmu Daszyński, _ а. 

„wo obieralnošci 

2 аьч саленс 

  

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

+ gł, z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

Statystyka prasy_ w. Litwie. 
KOWNO, 30.XII. (tel. wł.). W 

Litwie w 1926 r. wychodzi lub wy- 
chodziło w języku litewskim lub 
innych 110 perjodycznych i nie- 
perjodycznych pism Oraz tygod- 
ników. 

Dzienników wychodzi lub wy- 
chodziło: w języku litewskim — 3, 
rosyjskim — 2, żydowskim 4$*1, 
polskim — 1 i niemieckim — 4, 
ogółem 11; pism wychodzących 
trzy razy tygodniowo: w jęz. li- 
tewskim — 2; tygodników: .w jęz. 
litewskim — 25, żydowskim — 7, 
polskim — 3 i niemieckim — 1; 
dwutygodników: w języku litew- 
skim — 10, białoruskim — 1; 
miesięczników: w jęz. litewskim 
25 i jeden w jęz. esperanto; dwu- 
miesięczników: w jęz. litewskim— 
4; nieperjodycznych pism: w ję- 
zyku litewskim — 19 i w białoru- 
skim — 1. 

Według miejsc wydania pisma 
wychodzą: w Kownie 84, Kłajpe- 
dzie — 5, Szawlach — 3, Ponie- 
wieżu—4, Birżach — 3, Telszach — 
2, Taurogach — 1, Marjampolu — 
2, Jurborgu — 1, Jeziorosach — I 
i Szyłucie — 1. 

Trzy czwarte wszystkich pism 
mają charakter polityczny i są 
wydawane przez organizacje po- 
lityczne lub przez poszczególne 
osoby. : 

  

0 zwołanie Soboru Prowiacjonalnego. 
„Za Swobodu“ donosi, że czło- 

nek Białoruskiego Klubu Parlamen- 
tarnego senator Bohdanowicz zło- 
żył p. wice-premjerowi Bartlowi, 
jako Ministrowi Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego, 
memorjał Białoruskiego Komitetu 
Narodowego, oraz Rosyjskiego Zjed- 
noczenia Ludowego w Polsce w 
sprawie Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce. 

1. Ludność prawosławna Polski 
uważa za konieczne natychmiasto- 
we zwołanie Wszechpolskiego So- 
boru Prawosławnego na podstawie 
przepisów, opracowanych przez S0- 
bór Moskiewski w latach 1917— 
1918. 2. Ludność prawosławna Pol- 
ski nie ustosunkowuje się ujemnie 
do autokefalji cerkwi prawosław- 
nej w Polsce, lecz żąda, żeby wa- 
runki wprowadzenia autokefalji od- 
powiadały kanonom Cerkwi oraz, 
żeby autokefalja ta zatwierdzona 
była przez Sobór Prowincjonalny 
Cerkwi w Polsce. 3. Soborowi te- 
mu powinno przysługiwać prawo 
uporządkowania zarówno spraw 
wewnętrznych, jak i zewnętrzno- 
prawnych Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce w porozumieniu z Rządem 
Rzeczypospolitej. 4. Do czasuzwo- | 
łania Soboru Prowincjonalnego or- 
ganizacja życia wewnętrznego Cer- 
kwi powinna być oparta na pod- 
stawach, wyszczególnionych w prze- | 
pisach, opracowanych przez Sobór 
Moskiewski. 5. Cerkwi Prawosław- 
nej w Polsce, zgodnie z jej kano- 

nami, powinno przysługiwać pra- 

najwyższej włady cerkiewnej. 6. 

Ludność prawosławna w Polsce 

podziela zasadę niewtrącania się 
Państwa w sprawy Kościoła, oraz 
Kościoła w sprawy Państwa, Oraz | 
szanuje podstawy Konstytucji Rze- 
czypospolitej w tej dziedzinie. T. | 
Sprawy majątkowe Cerkwi powin-- 
ny być uregulowane na podstawie 
uznania majątku Cerkwi jej  włas- 
nością prywatną. 8. Seminarja Du- 
chowne oraz przygotowawcze Szko- | 
ły Duchowne powinny być podpo- 
rządkowane władzom cerkiewnym. 
Nauczanie w tych szkołach odby- 
wać się powinno w języku ojczy- 
stym uczniów z uwzględnieniem 
języka rosyjskiego wobec znacze- 
nia, które język posiada w dziedzi- 
nie teologji prawosławnej. Zmiana 
obecnej sytuacji seminarjów pra- 
wosławnych w Polsce powinna być 
dokonana natychmiast, nie oczeku- 
jąc na zwołanie Soboru Prowincjo- 
nalnego. 9. Taksamo natychmiast 
powinien Rząd zezwolić na utwo- 
rzenie lub wznowienie działalności 
Prawosławnych Bractw Cerkiew- 
nych, Rad Parafjalnych, oraz na 
zwołanie Zjazdów Djecezjalnych w - 
ich pełnym składzie kanonicznym. 
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Z kursu „Nauki obywatelskiej". 
Przed świętami Bożego Naro- 

dzenia zakończył się w Krakowie 
4-ro tygodniowy kurs nauki oby- 
watelskiejj na który zjechało 
około 35 osób, wykładających ten 
przedmiot w szkołach. Znaczną 
większość przybyłych stanowiło na- 
uczycielstwo szkół zawodowych z 
różnych miast Polski. Kurs zorga- 
nizowany został przez krakowski 
oddział Towarzystwa „Służby Oby- 
watelskiej*, przy wydatnej pomocy 
Ministerstwa W. R. i O. P., oraz 
poparciu  kuratorjów szkolnych, 
które udzieliły poszczególnym na- 
uczycielom miesięcznych urlopów. 

Zadaniem kursu było uzgodnie- 
nie form i zakresu nauki obywa- 
telskiej, która od lat kilku stanowi 
oddzielny przedmiot wykładu w 
szkołach, a chociaż ujęta w oficjal- 
ne ramy programu ministerjalnego. 
pozostawia duże pole do własne, 
inicjatywy i twórczości nauczycielaj 
Chodziło o zebranie tych własnych 
spostrzeżeń, uwag, oraz wyników 
takich czy innych eksperymentów, 

niących wciąż z nauki obywa- 
skiej pole doświadczeń, o danie 

im podstawy naukowej i udzielenie, 
zwłaszcza gdy mowa o próbach* 
podejmowanych przez młode siły, 
pewnego rodzaju sankcji przez 
tych, którzy w dziedzinie wycho- 
wania obywatelskiego pracują od 
szeregu lat, mając za sobą bogate 
doświadczenie i liczne zasługi. Cho- 
dziło o ścisłe określenie, co mia- 
nowicie ma wchodzić w zakres 
nauki obywatelskiej, o stwierdzenie 
raz jeszcze tego, co na podstawie 
prywatnych opinji poraz pierwszy 

' zostało jasno sformułowane na 
poznańskim zjeździe historyków, 
iż nie należy jej redukować do po- 
ziomu jedynie nauki o Polsce. 

Nauka obywatelska powinna 
objąć zakres szerszy, powinna w 
szkołach zawodowych, obok przy- 
gotowania fachowego, stanowić” 
główny przedmiot, leżeć u podsta- 
wy wychowania szkolnego, stać się 
naprawdę kształceniem obywatel- 
skiem. 

W tym też duchu opracowany 
został przez dr. Dobrzyńską, do- 
centkę uniwersytetu poznańskiego, 
ostatni program, który ma się 
stać obowiązującym od jesieni 1927 r. 
a na kursie obszernie był dysku- 
towany. 

Opiera się on na podwalinie 
socjologji—wzajemnych stosunków 
człowieka do człowieka, stałych 
cech właściwych, przy indywidual- 
nych różnicach, wszystkim ludziom 
oraz niezmiennych praw życiowych, 
rządzących jednostką i społeczeń- 
stwem 

Poszczególne jego działy mó- 
wią: o człowieku, jako istocie spo- 
łecznej, o właściwościach psychicz- 
nych, zmuszających go do współ- 
życia z innymi, o procesach spo- 
łecznych łączenia się, przystoso- 
wywania, współdziałania, o idea- 
łach i środkach ich ziszczania, e- 
tyce osobistej i społecznej. Wresz- 
cie o organizacji państwa z rządem 
na czele, jako jednym z najważniej- 

STEFAN KLACZYŃSKI. 

Miasto sztuki. 
(Z marzenia i rzeczywistości). 

Skrzypi sciśnięty tęgim — тго- 
zem śnieg pod stopami przechod- 
nia. Rojne i gwarne są ulice mias- 
ta w ostatnie przedświąteczne dni. 
Przelewa się w różne strony ludz- 
ka fala, bardziej nerwowa i pos- 
pieszniejsza niż zwykle. Trzaskają 
szybami raz po raz dzwoniąc szklan- 
ne drzwi sklepowe. Dzwoneczki 

"sanek brzęczą nieustannie. Jak 
wielkie czarne chrząszcze, niezwyk- 
łe na grudniowym Śniegu taksów- 
ki przelatują z. hałasem. ! 

Wywędrowałem ponad miasto 
i z wyniosłości patrzę na nie, jak 
się całe w blasku anemicznego 
grudniowego słońca kąpie. Jarzą 
się niepokalaną, olśniewającą bia- 
łością na wysokich dachach Śniegi. 
Na tle bladego seledynu pogodne- 
go nieba białe obłoczki dymów 
nad kominami kamienic bieleją. 

Krótki zimowy dzień już ma 
się ku końcowi. Zbliża się słońce 
do linji widnokręgu złotymi tony 
promienie swoje zabarwiając. Zło- 
te są wież kościelnych wyniosłe 
stare mury i joświetlone słońcem 
ściany innych gmachów, kominów 
szary tynk i rude cegły i obrapa- 
ne człony zjedzonych przez czas 
ruder. ' 

A dalej, tam, gdzie wzrok, na 
samym horyzoncie zatrzyma się u 
kresu swych zasięgów, w šniego- 
wą biel i ciemny granat lasów 
strojnie wznosi się ponad wszyst- 
kiem wysokie, zwarte wzgórz ko- 
lisko. 

* м * 

Patrzę na położone w dole 
miasto i całą duszą widoku tego 
czar i piękno chłonę. Niema dru- 
giego grodu w Rzeczypospolitej, 

  

szych Środków realizowania idea- 
łów społecznych, W  praktycznem 
zastosowaniu szkolnem program 
wysuwa oparcie się o odpowiednio 
dobrane przykłady z literatury i 
historji polskiej i obcej, zwłasz- 
cza zaś polecą podkreślanie zjawisk 
i wypadków życia bieżącego, a u- 
zupełniany ma być stale čwicze- 
niami działającemi na wolę i kształ- 
cącemi charakter. 

Pomyślany i ujęty zupełnie in- 
dywidualnie, program ten wprowa- 
dza do nauki obywatelskiej szereg 
nowych zagadnień, których trakto- 
wanie w szkole wymagało uprzed- 
niego przygotowania w tym kie- 
runku nauczycieli. Zadaniu temu 
miał odpowiedzieć kurs krakowski. 

Czy odpowiedział? niewątpliwie, 
a to dzięki 1) nadzwyczaj umiejęt- 
nej i sprawnej organizacji, prze- 
prowadzonej według najnowszych 
wymagań naukowej organizacji pra- 
cy, dążącej do najlepszego wyko- 
rzystania czasu i osiągnięcia mak- 
symalnych rezultatów przy możli- 
wie najmniejszej zatracie sił; 2) 
przez nadanie kursowi charakteru 
wybitnie naukowego i wysunięciu 
wysokiego ideału „ukochania Pol- 
ski“, co przy oświetlaniu zagad- 
nień życia bieżącego, odjęło nie- 
tylko możność, ale nawet ochotę 
uczestnikom wyciągania różnic po- 
litycznych i osobistych przekonań— 
okazało się natomiast jasno, ku 
wielkiak radości wszystkich, iż w 
tym jednym bodaj ideale osiągnąć 
się daje całkowite, najzupełniej do- 
browolne i szczere zjednoczenie; 
3) Trzecim wreszcie ważnym mo- 
mentem, gwarantującym nadzwy- 
czaj dodatnie wyniki kursu, było 
oparcie go o Kraków, miasto wspo- 
mnień i pamiątek, otoczone uro- 
kiem idealizmu przeszłości, żyjące 
silnie i głęboko teraźniejszością, a 
umiejące jednocześnie w swej pra- 
cy społecznej kłaść mocne podwa- 
liny pod zrealizowanie Jutra. 

Na prace kursu składały się: 
wykłady, seminarja i konferencje, 
lekcje doświadczalne, wycieczki. 
Podstawą prac naukowych stano- 
wiły wykłady dr Dobrzyńskiej z 
socjologji uzupełniane godzinami 
seminarjów, na których w żywej 
dyskusji  poruszano zagadnienia 
form życia społecznego takich, ja- 
kie są i jakie być powinny, sto- 
sunków łączących i rozdzielających 
ludzi, grup i procesów społecznych. 
Pozatem odbywały się cykle wy- 
kładów z dziedziny prawa konsty- 
tucyjnego, zagadnień samorządo- 
wych, życia gospodarczego i spół- 
dzielczego, pedagogiki socjologicz- 
nej i stosunków polityczno-ekonom. 
Europy dzisiejszej. Prof. Kutrzeba 
wykładał: Państwo i jego istota, a 
prof. Chrzanowski w kilku wykła- 
dach przedstawił wartość polskiej 
myśli filozof.-religijnej dla sprawy 
wychowania obywatelskiego, inter- 
pretując głównie według Cieszkow- 
skiego prośbę: „Przyjdź Królestwo 
Twoje“. 

Wycieczek odbyło się 17. Wszyst- 
kie doskonale zorganizowane przez 

który w tem Wilnu mógłby ode- 
brać pierwszeństwo. Wędruję myślą 
po niem tu i owdzie i z dziwnych 
rojeń gmach fantazji stroję. Śni 
mi się jakiś piękny wymarzony 
gród, nieporównane jakieś Miasto 
Sztuki. Niby to samo nam wszyst- 
kim dobrze znane Wilno, a jakże— 
inne. 

Dominikańską idąc w dół ku 
Ś-to Jańskiej, w tej drugiej piękną 
perspektywę patrzę. Wspaniały ma- 
syw kościelnej dzwonnicy ją za- 
myka. Widok ten zawsze piękny— 
teraz—znacznie piękniejszym jesz- 
cze widzę. Niema już tam prze- 
brzydłych słupów i drutów telegra- 
ficznych, niesłychanie psujących 
piękną obu ulic linję, zniknęły po- 
no gdzieś pod ziemią. Niema szka- 
radnych znaków reklamowych nad 
sklepami, są inne bardziej este- 
tyczne. Znikł nawet wstrętny da- 
szek pred apteką i inne szpetne 
dodatki. Zrekonstruowano pięknie 
staroświeckie fasady kamienic i nic 
już nie zakłóca szlachetnej prostoty 
widoku. 

Zaułkiem wąskim, ciasną ulicz- 
ką żydowską kieruję kroki swoje 
ku Niemieckiej. Nie zdarza mi się 
prawie, abym przechodząc koło ro- 
gu Szklannej nie stanął i nie spój- 
rzał na kościół dominikanów, po- 
nad domami, po lewej stronie tej 
ulicy widoczny. Nie widzę już na 
wieży jego wstrętnej blachy, którą 
po zdjęciu pięknej, gdańskiej da- 
chówki ją pokryto. W marzeniu 
oglądam wszystko tak jak było, 
niepokalane stylowo. Staram się 
zapomnieć 0—o0 pomstę do... Pana 
Konserwatora wołającej rzeczywi- 
stości, na którą gdy, niestety, pa- 
trzeć mi wypadnie, klnę bezmyślne 
czy rozmyślne, konieczne czy nie- 
konieczne, sprawców jej, barba- 
rzyństwo. 

Przedziwny urok tkwi w małych 
uliczkach tej dzielnicy. Wąskie, krę- 

KU R J E R WCEZUOK ON SR I 

Bezpodstawność pretensyj litewskich. 
PARYŻ, 30.XII (Pat). Ogłoszony w Matin artykuł posła litewskie- 

go w Paryżu Klimasa, potwierdzający zwykłe napaści na Polskę w kwe- 
stji Wilna wywołał szereg odpowiedzi w sprawie francuskiej. 

Information, w artykule zatytułowanym „Polska i Litwa*, wykazuje 
bezpodstawność pretensji litewskich, będących wytworem ślepego szo- 
winizmu, zręcznie wyzyskiwanego przez Rosję i Niemcy na przemian. 

Dziennik wzywa Ligę Narodów do zajęcia się wytworzeniem mo- 
żliwego modus vivendi Litwy z Polską. George Bieneime na łamach 
Victoire stwierdza, na podstawie obserwacji na miejscu, że Wilno nie 
nosi bynajmniej charakteru litewskiego. Trudno znaleść tam osobę mó- 
wiącą po litewsku. й 

Wobec tego pretensje Litwy są więcej niż niesłuszne i oparte na 
chęci wytworzenia za podszeptem niemieckim nowego zamętu na wscho- 
dzie Europy. 

Federacja Europy. 

PARYŻ, 30.XII. (Pat.). W sali Dotation Carnodgi odbyfo się orga- 
nizacyjne zebranie federacji porozumienia europejskiego. 

Żost 
pana Emil 
został d-r Alfred Nossig. W zebraniu 

ukonstytuowany komitet centralny pod przewodnictwem 
Borela, byłego ministra, sekretarzem generalnym obrany 

konstytucyjnem wzięli _ udział 
przedstawiciele większości krajów europejskich. 

Polska była reprezentowana przez posła Thugutta. Sekretarz gene- 
ralny zakomunikował zebraniu, że 26 krajów europejskich zgłosiło do- 
tychczas swój akces do federacji. Został przyjęty statut federacji, według 
którego jedno z głównych zadań nowego zrzeszenia polega na skoordy- 
nowaniu wysiłków, czynionych w celu urzeczywistnienia porozumienia 
europejskiego. 

Postanowiono zwołać w 1927 roku kongres paneuropejski w jed- 
nem z większych miast niemieckich. Minister spraw zagranicznych Bri- 
and wysłał na ręce generalnego sekretarza federacji dr. Nossiga pismo 
gratulacyjne. oświadczając, ze idee, wyrażone w wystosowanem do lu- 
dów europejskich wezwaniu odpowiadają całkowicie zasadom polityki 
francuskiej, wobec czego z całą życzliwością zapatruje się na czynione 
dla Francji przez ludzi dobrej woli wysiłki, dążące ku urzeczywistnieniu - 
programu federacji. 

  

OGŁOSZENIA 
oraz wzmianki do N-ru noworocznego „Kurjera Wi- 

leńskiego" będą przyjmowane przez Administrację w 

dniu 31 grudnia tylko do godz. 5-ej ppoł.     

  

niestrudzoną kierowniczkę kursu p. 
Helenę Witkowską, a prowadzone 
przez specjalistów. Zwiedzono wspa- 
niałe instytucje Y.M.C.A., ogromny 
dom młodzieży rękodzielniczej, któ- 
rego inicjatorem i twórcą jest ks, 
Kuznowicz, dom zamierzony na 600 
chłopców, a wznoszony stopniowo 
z groszowych doprawdy składek; 
szereg wzorowych żłobków i siero- 
cińców, utrzymywanych przez mia- 
sto; dom urzędniczek pocztowych, 
zorganizowany na zasadach  spół- 
dzielczości; szkołę pielęgniarek, któ- 
ra może stanowić chlubę Krakowa 
i wiele innych instytucyj społecz- 
nych, których wyliczanie zajęło 
zbyt dużo miejsca. 

Wycieczki o charakte! 
micznym skierowane b 
kiej fabryki maszyn 'i 
Zieleniewskiego, do syn 
niczego, instytucyj spółd 
Muzeum Przemystowego 
Baranieckiego. 

sytet Jagielloński z Biblj 
demję Umiejętności, 
wel. 

Było więc' wszystko. 
gaty dla umysłu i serca 

    

te, z mrocznymi zakamark; 
dwórek, z nakształt pomostów po- 
nad głowami przechodniów — od 
ściany do Ściany rozpiętemi muro- 
„wanemi szczytami dawnych bram, 
ongi ghetto przed atakami pospól- 
stwa chroniących, z dziwacznem 
skupiskiem domów w nieopisanej 
tu ciasnocie zgromadzonych, —dzia- 
łają przyciągająco siłą brzemienia 
wieków, które na barkach owych 
ruder ciąży, zagadkowością tajem- 
niczych dla nas ich wnętrzy. Widzę 
je pozbawione brzydkich, współ- 
czesnych naleciałości, zupełnie 
współcześnie jednak czyste. Piękna, 
stara synagoga widoczna jest w ca- 
łej swej okazałości bez ordynarnej 
przybudówki, którą jej fronton w 
nowszych czasach po barbarzyńsku 
oszpecono. (Czarujące galeryjki, 
wraz z szafirowem swojem tłem u 
jej szczytu, zaledwie, dzięki temu, 
dojrzeć można). 3 

* * 

Ogarniam wzrokiem szeroką 
przestrzeń Wielkiej. Przedemną kla- 
syczny stary ratusz ją zamyka. Po 
lewej, od cerkwi aż po kościół św. 
Kazimierza przysiadły rzędem ka- 
mieniczki, niby przezacne mieszcz= 
ki patrycjuszki w kościele, na wie- 
czornem nabożeństwie. Pełne god- 
ności, skromnie chociaż dostatnio 
i ze smakiem przystrojone. Lata 
przydały im nieporównany wdzię- 
ków zasób (tem się od żywych 
mieszczek nieco į przeszłość 
je zdobi). Be śladu przepadła wrza- 
skliwa pstrokacizna „szyldów* i 
kakofonja farb pokrywających ścia- 
ny tych kamienic. Tandetny blichtr, 
tak w barwie jak i w kształcie, u- 
stąpił pięknu i powadze stylu. A- 
nalogiczne zmiany po przeciwleg- 
łej stronie zaszły. 

Podobnie inne ulice wypięknia- 
ły — Niemiecka... Zamkowa... Su- 
bocz... Bakszta... ż 

Z 

  

narodowej i uczuć obywatelskich, 
że stać nas na rzeczy naprawdę 
wielkie, na zakładanie mocnych fun- 
damentów. Stać nas nietylko na 
odświętne porywy entuzjazmu, ale 
na stały wysiłek twórczy, na pracę 
każdodzienną, zmierzającą ku uz- 
drowieniu stosunków społecznych, 
ku wychowaniu Polsce obywateli, 
którzy nietylko będą się praw do- 
magali, ale zechcą uznać swój 
względem niej obowiązek. 

A jednocześnie z tem rozsze- 
rzającem serce uczuciem podziwu, 
radości i dumy obywatelskiej, gdzieś 
w najgłęb h A 

   

        

Piękna ciemno - czerwona da 
chówka najczęściej tworzy dachy 
wileńskich budowli. Jedyne najod- 
powiedniejsze dachów tych pokry- 
cie, tak bardzo dla starego Wilna. 
charakterystyczne. Innego zresztą 
bez estetycznej dystrakcji wyobra- 
zić sobie niepodobna. A przecież 
któżby odgadł za skromny ten ka- 
wałek wypalonej gliny ma groźne- 
go wroga a jest nim... cynkowa, 
względnie cynkowana blacha. Uni- 
wersyteckie dachy powoli tracą 
swoją naturalną skórę i pozyskują 
wzamian to drugie pokrycie. Hor- 
ror! Cynkowana ordynarna blachą 
na renesansowej budowli! Czyżby 
inaczej być nie mogło? Podobno 
jednak nie. Dachówki takiej dzisiaj 
nigdzie niema, aby ją w niewiel- 
kich ilościach kupując, dach nią po 
troszku łatać można było, a na 
specjalne zamówienie wielkiej iloś- 
ci, brak gotówki. Boleje zatem sro- 
dze p. prof. Kłos, uniwersyteckich 
gmachów opiekun i (prowizorycznie) 
blachą dachy ich pokrywać każe. 

Cóż począć? Idźmy dalej. W 
wspaniałym dziedzińcu im. Sar- 
biewskiego znów „kryminał* este- 
tyczny, na który patrząc wzdryga 
się każda, choć trochę tylko arty 
Styczna dusza. Piękne, obok pię- 
kniejszych jeszcze dwupiętrowych 
arkad, szkarpy w Ścianie dziedziń- 
ca naprzeciwko bramy stojącej, po- 
obijane blachą jak pochyłe drzwi 
pierwszej lepszej piwnicy. Tu jednak 
p. prof. Kłos już nie poradzi Ścia- 
na ta należy do plebanji kościoła 
św. Jana, jest zatem pod opieką 
dozoru kościelnego. Jak na tej o- 
piece nasze zabytki wychodzą dość 
spojrzeć na wieżę dominikańską, 
fatalnie zaniedbany śliczny dziedzi- 
niec „alumnatu* albo košciolek 
Panny Marji na Bonifraterskiej, z 
mniejszych kościołów w Wilnie 
dotąd najwdzięczniejszy. Coż się z 
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Z ZAGRANICY. 
Wezwanie pacyfistów niemiec- 

kich. : 

FRANKFURT NAD MENEM, 
30.XII (Pat.). Wczoraj odbyło się 
tu wielkie zebranie pacyfistyczne, 
na którem wygłosili przemówienia 
prof. Quidde w imieniu kół nie- 
mieckich, oraz przywódca francu- 
skiej sekcji Ligi praw człowieka 
Basch. 

Prof. Quidde nazwał ułaskawie- 
nie przez rząd Poincarego niemców 
skazanych w Landau, czynem wy- 
bitnie pacyfistycznym i zaznaczył, 
że obecnie przychodzi kolej na 
Niemcy, aby udowodniły, że po 
zniesieniu kontroli wojskowej nie 
myślą już o zbrojeniach. 

Odrzucenie dymisji Lukaschka. 

BERLIN, 30.XII (Pat.). , Kores- 
pondent wrocławski „Berliner Ta- 
geblatt* donosi, że landrat Luka- 
schek w związku z aferą szpiegow- 
5Ка podał się dymisji, którą rząd 
Rzeszy odrzucił. Obecnie Lukaschek 
uważając dalsze swoje pozostawa- 
nie na dotychczasowem stanowisku 
za szkodliwe dla sprawy niemiec- 
kiej, ponowił swą prośbę o dymi- 
sję w formie urgensu. 

Art. 13 układu niem.-włoskiego' 

BERLIN, 30.XII (Pat.) Omawia- 
jąc znaczenie podpisanego wczoraj 
między Niemcami a Włochami u 
kładu rozjemczo - koncylacyjnego, 
pół oficjalno Deutsche Diploma- 
tisch-Politische Korespondenz zwra- 
ca szczególną uwagę naartykuł 13, 
który wyklucza stosowanie układu 
do spraw i obowiązków wynikają- 
cych z paktu Locarneńskiego. O 
pakcie tym pisze dalej Deutsche 
+D::P: Kor. 

Wiochom przypada w udziale 
rola gwaranta. Dzięki zawartemu 
obecnie układowi pakt ten został 
niejako uzupełniony. Postanowie- 
nia art. 13 okazały się niezbędne 
ponieważ w paktach Locarneńskich 
przewidziany jest na wschodniej 
granicy Niemiec specjalny sąd roz- 
jemczy dla kwestji spornych, opar- 
ty na odrębnej procedurze i wy- 
kluczający o ile chodzi o rolę 
Włoch jako gwaranta, zastosowanie 
postępowania przewidzianego w u- 
kładzie niemiecko-włoskim. 

Prezyd. Coolidge o zbrojeniach. 

30.XII (Pat). 
przemówieniu     

    
        

     
   
    
   
      

  

    
    

    
    
   
   

    

zo- 
dążenie do 
zaufania. 

" rokiem wie- 
yczki jego kryła zwykła żelazna 

blacha ciemno-czerwoną farbą po- 
malowana. Dziś? Cynk. Ohydna 
cynkowa blacha szpetotą swoją aż 
„drze za głowę”. Pomalować tego 
nie podobna, bo farba cynku się 
nie trzyma, żelaznej blachy zaś, 
dlatego nie użyto aby jej właśnie 
malować „nie potrzeba było. Opie- 
ka tego kościoła czy jej jakoweś 
wyższe władze żałują grosza na 
dwa kubełki farby rocznie, uważa- 
jąc, że to wystarczy gdy dach koś- 
cielny kubełek kuchenny będzie 
przypominał. A ów wianuszek z ża- 
rówek na frontonie? 

Okropna owa, tyle razy tu już 
wspominana blacha nigdy nie da- 
je mi spokoju. Oto ją widzę znów 
na kopule kaplicy św. Kazimierza. 
Pół Wilna codziennie tamtędy 
przechodzi i każdy widzi jak fatal- 
nie teraz to wygląda, stanowczo 
bardziej już się nadawała poprzed- 
nia, zwykła papa. Być może, że 

  

jest to prowizorjum niestety jednak . 
jak większość naszych prowizorjów 
o licznych cechach długotrwałości. 

Rok rocznie setki cudzoziem- 
ców zwiedzają nasze miasto. а- 
kiemże  festimonium pauperitatis 
dla nas będą w ich oczach owe 
cynkowane dachy. Dobry środek 
dla negatywnej propagandy. Trud- 
no tłomaczyć się, że to jest wina 
władz kościelnych. Zresztą cudzo- 
ziemcy przeważnie generalizują w 
swoich sądach. 

* * 

Widzę w przyszłości w Wilnie 
owo Miasto Sztuki. Sejm osobną u- 
stawą go określa. Artyści-architekci 
rekonstruują starych jego dzielnic 
dawną szatę, częściowo też przebu- 
dowując nowe. Wyrasta wspaniały 
gmach Szkoły Sztuk Pięknych, re- 
gionalnego muzeum i wiele innych. 
Pomniki wieszczów i wodzów stają 
na placach i w wielkich już wtedy 

Rokowania w sprawie Tangeru. 

PARYŻ. 30.XII. (Pat). Według 
informacji Petit Parisien, rokowa- 
nia francusko-hiszpańskie dotyczące 
ewentualnych zmian w statucie 
Tangeru, rozpoczną się w drugiej 
połowie stycznia zgodnie z niedaw- 
nym układem pomiędzy Paryżem 

‚а Madrytem w sprawie procedury 
rokowań. 

Zatonięcie okrętów na morzu 
Czarnem. 

PARYŻ. 30.XII. (Pat). Dzienni- 
ki podają wiadomości otrzymane 
ze źródeł angielskich w Berlinie, 
że podczas burzy na morzu Czar- 
nem zatonęły: parowiec amerykań- 
ski i rumuński transportowiec to- 
warowy. 

Utonęło 30 osób załogi. 

Dyktator Chin. 

LONDYN. 30.XII. (Pat). Daily 
Telegraph donosi, że Czang-Tso- 
Lin po przybyciu do Piekinu za- 
nieszkał w starym pałacu cesar- 
skim, występując tamże w roli dyk- 
tatora. 

Japońskie koła rządowe—zda- 
niem tegoż dziennika—zdają się 
tracić resztkę zaufania do marszał- 
ka Czang-Tso-Lina. 

Szereg dzienników chińskich do- 
maga się, aby Czang-Tso-Lin na- 
wiązał stosunki z Wu-Pei-Fu i 
Czang: Czung-Czangiem. ' 

  

Gdaisk 0 Lido Narodów. 
W dłuższym artykule poruszył 

korespodent gdański Berliner Ta- 
geblatt nieprzychylne traktowanie 
wolnego miasta ze strony Ligi. Na- 
rodów przytaczając jako przykład 
udzielenie zezwolenia na wybudo- 
wanie polskich magazynów amuni- 
cyjnych w pobliżu portu gdańskie- 
go. Liga, zdaniem korespondenta, 
przyznała wprawdzie, że Gdańsk 
sam nie ponosi winy za swoją 
derutę finansową, lecz utrudniała 
mu senację, przez wysuwanie na 
pierwszy plan wierzytelności od- 
szkodowawczych. 

Rokowania z Polską napotkały 
również na przeszkody, ponieważ 
Polska — jak twierdzl korespon- 
dent — usiłuje wprowadzić do nich 
kwestje natury politycznej, jak żą- 
danie przyznania jej prawa miano- 
wania i pociągania do odpowie- 
dzialności dyscyplinarnej urzędni- 
ków celnych. _ 

Podjęte w Genewfe rokowania . 
niedoprowadziły do pozytywnych 
rezultatów z powodu nieustępliwo- 
ści Polski. 

Wspominając o planie wprowa- 
dzenia monopolu tytoniowego, za- 
znacza korespondent, że o zreali- 
zowaniu tego planu w dniu 1-g0 
stycznia jako to pierwotnie było 
planowane obecnie niema mowy. 

“ (Pat). 

  

założonych zieleūcach i ogrodach 
miejskich. 

To przyszłe Wilno jest wspa- * 
niałym ośrodkiem kultury, promie- 
niującym cudownie daleko, daleko. | 
Stolicą sztuk i nauk. Uniwersytet 
przewyższył stan rozkwitu swego 
z przed stu laty. Życie kulturalne 
naszego miasta na wysokim stoi 
poziomie. Każdy obywatel dba o 
jego wygląd estetyczny. Los tego 
czy innego zabytku staje się ewe- 
nementem dnia. isiejsza obojęt- 
ność ustępuje powszechnemu zain- 
teresowaniu. Każde wileńskie dziec- 
ko opowie ci historję antokolskie- 
go kościoła. Tłumy turystów cu- 
dzoziemskich zjeżdżają się tu z ca- 
łego świata. 

Mamy wspaniały teatr ekspery- 
mentalny z świetnym Sztuki Teatru 
Instytutem... 

` * + * 

Złotawe tony słonecznych pro- 
mieni zwolna przechodzą w róż i 
szkarłat, aż gasną w błękitach i 
szafirach šniežystego zmroku. Dłu- 
go jaśnieją wieczornej zorzy blas- 
kiem jeszcze, czoła wileńskich ko- 
Ściołów, niby w jakowejś aureoli 
całe. Widzę je wszystkie w owym 
błasku od dalszych do najbliższych. 

„ Subtelny wykwint wysmukłych mi- 
sjonarskich wieżyc, ich dziwnie 
czarujący wdzięk z daleka nawet 
wzrok przykuwa.  Majestatyczny 
gmach wizytek, niżej, błyszczący 
szczyt „Swiatowo Ducha* mona- 
styru, pamiętne mury bazyljanów, 
tryptyk św. Kazimierza... 

Ogarniam wzrokiem wszystkie 
inne razem i każdy z osobna. Koń- 
czę na najbliższych: przekwitłym ' 
nieco w mnóstwie swoich ozdób, 
kościele Św. Katarzyny ij jasnych 
kolumnach kalwińskiego zboru. 

A wdole, mrok już coraz gęst- 
szy pada. Błyskają mnogie ognie 
świateł.  Ogarnia miasto cicha, 
mroźna noc zimowa. 
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Zycie gospodarcze. 
Stan gospodarczy kraju na rok 1927. 

Prawie 8 miesięcy upłynęło od 
chwili przewrotu majowego. W cią- 
gu tego czasu zaszły w życiu go- 

spodarczem Polski radykalne prze- 
miany, które powoli, lecz systema- 
tycznie zdążają do sanacji stosun- 
ków ekonomicznych kraju. = 

Poważny artykuł w tej kwestji 
d tyt. „Nasza sytuacja gospodar- 
a“, zamieszcza Ostatni numer 

„Przeglądu Przemysłowo - Handlo- 
wego”. 

„Koroną przemian gospodar- 
czych w omawianym okresie jest obok 
czynnego bilansu handlowego rów- 

nowaga budżetu i stabilizacja wa- 
luty*, mówi autor artykułu. 

Na specjalną uwagę zasługuje 
nasz handel zagraniczny, którego 
saldo czynne w ciągu 11 miesięcy 
r. b. wynosi — 385 milj. zł, pod- 
czas gdy w roku ubiegłym w tym 
samym dziesięciomiesięcznym okre- 
sie saldo bierne wynosiło około— 
500 tysięcy złotych w złocie. 

Doniosłe znaczenie dla naszego 
życia gospodarczego posiada rów- 
nież sytuacja Banku Polskiego, 

Bilans Banku Polskiego na 10 
grudnia r. b. wykazujeznaczne po- 
lepszenie się pokrycia obiegu, a 

mianowicie pokrycie kruszcowo- 
walutowe wynosiło prawie 46%, 
podczas gdy ustawowo wymagane 
jest 30% pokrycie. 

Ten wzrost pokrycia szedł rów- 
nolegle ze wzrostem zapasu krusz- 
ców i walut oraz z kurczeniem się 
obiegu banknotów. 

Również wpływy skarbowe wy- 
kazują stały wzrost. Ogółem wpły- 
wy za 11 miesięcy wynoszą 1670 
milj. co znacznie przewyższa kosz- 
ty preliminowane. 

Trzeba podkreślić, iż dług skar- 
bu.państwa, który półtora roka te- 
mu wynosił 60 milj. zł., zmniej- 
szył się o 35 milj. i wynosi obec- 
nie tylko 25 mil. złotych. 

O stałym wzroście zaufania 
społeczeństwa do poczynań sana- 
cyjnych rządu Świadczy zwiększe- 
nie się wkładów w kasach oszczę- 
dnościowych. 

Z początkiem r. b. suma wkła- 
dów w kasach oszczędności komu- 
nalnych, spółdzielczych,| kredyto- 
wych wynosiła 158 milj., na 31-go 
sierpnia 231, w P. K. O. wkłady 
oszczędnościowe stanowiły 1 stycz- 
nia r. b. 12 milj. a do 30 listopa- 
da b. r. wzrosły do 21 milj. 

Również wzrosły wkłady w Ban- 
Tku Gospodarstwa Krajowego: na 
początki” Toku- wynosiły. 68 i do= 
sięgły na 1 listopada 168 milj. zł. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Likwidacja małych banków. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych w związku z upły- 
wem w dn. 31 grudnia r.b. termi- 
nu powiększenia przez banki ak- 
cyjne kapitałów zakładowych do 
jednego miljona złotych, około 20 

instytucji bankowych, opartych na 
słabszych podstawach (gdyż posia- 
dających ogółem zaledwie pięć mil- 
jonów złotych kapitałów zaklado- 
wych) będzie zmuszonych przejść 
w stan likwidacji. Ministerstwo 
skarbu nie zamierza przedłużać 
wskazanego wyżej terminu i bęs 
dzie rozpatrywało tylko te poda- 
nia o zatwierdzenie nowych emisyj, 
uchwalonych przez ogólne zebra- 
nia akcjonarjuszów, które zostaną 
wniesione do ministerstwa przed 
końcem roku bieżącego. Nadto, aby 
zupełnie bezcelowo nie podtrzymy- 
wać istnienia nieżywotnych insty- 
tucyj, terminy, udzielane przez mi- 
nisterstwo na faktyczne pokrycia 
subskrybowanych emisyj, będą mo- 
żliwie jakriajkrótsze. 

Dzięki tym zarządzeniom wkrót- 
ce już pozostaną jedynie instytucje 
bankowe, oparte na zdrowych i 
silniejszych podstawach, co winno 

wpłynąć na znaczny wzrost zaufa- 
nia w szerokich kołach publicz- 

ności, a tem samem odrodzić zmysł 
oszczędności w społeczeństwie, za- 
tracony wskutek przykrych doświad- 
czeń lat ubiegłych. я 

Na ten wzrost zaufania u ogó- 
łu drobnych kapitalistów wpłynie 

niewątpliwie bardzo znacznie stały 

nadzór rządowy na bankami, któ- 
ry wykonywany Sprawnie i ener- 

gicznie w wielu wypadkach, może 
w porę ochronić właścicieli wkła- 
dów od poniesienia dotkliwych strat. 

Sprawa przerachowania wierzy- 
; "telności i moratorjum. 3 

* W niektórych pismach ukazały 
się nieścisłe wiadomości o _ prze- 
biegu rozmowy p. Ministra Skarbu 
Czechowicza z przedstawicielami 
Związku Obrony Wierzytelności. 
Wobec tego Ministerstwo Skarbu 
wyjaśnia, że nowelizacja lex Zgll 
w kierunku zmiany norm przera- 

chowania zobowiązań nie była w 

Dłuższy okres stabilizacji zło- 
tego i ogólna poprawa stosunków 
gospodarczych wpłynęła bardzo 
dodatnio na ukształtowanie się sto- 
py procentowej w dyskoncie pry- 
watnym, jako też na stosowanie 
rozległej działalności kredytowej 
zarówno przez banki państwowe 
jak i prywatne. 

Do dalszych objawów poprawy 
należy zaliczyć podniesienie się 
przeciętnego kursu akcyj w sto- 
sunku do ich wartości przedwo- 
jennej oraz podniesienie się kursu 
naszych pożyczek państwowych na 
giełdach zagranicznych. 

Podkreślić należy, iż rok bieżą- 
cy będzie piewszym rokiem bez- 
deficytowym. W pierwszej połowie 
roku mieliśmy jeszcze niedobór 71 

milj. W drugiej połowie mamy 

stałą nadwyżkę dochodów. Zgodnie 
z przewidywaniami pana ministra 

skarbu Czechowicza rok 1926 skoń- 

czy się nadwyżką około 50 milj. 
złotych. 

Ogólną poprawę można stwie- 
dzić we wszystkich dziedzinach na- 
szej produkcj, a szczególne w prze- 

myśle hutniczym i włokienniczym. 
Również zdolności nasze ekspor- 

towe znacznie wzrosły. - 
Jak widać poprawa jest bardzo 

znaczna we wszystkich dziedzinach 
naszego życia gospodarczego, 
stwierdza autor artykułu. 

Po omówieniu poszczególnych 
dziedzin dzisiejszego stanu g0spo- 
darczego, autor artykułu porusza 
kwestję przyszłości gospodarczej. 

Nasza przyszłość gospodarcza 
w-g. zdania autora uwarunkowana 
jest podniesieniem naszej zdolności 
eksportowej, od której zależny jest 
nasz bilans handlowy i platni- 
czy, a więc i stałość naszej waluty. 

W dalszym ciągu autor artykułu 

uważa, iż intensyfikacja roinictwa, 

zmierzająca drogą zwiększenia i u- 

lepszenia produkcji rolnej do wzmo- 
żenia siły nabywczej rynku wewnę- 

trznego i racjonalizacja naszego 

przemysłu, która jedynie może 
wpłynąć na obniżenie kosztów pro- 
dukcji, a co za tem idzie podnie- 
sienie naszej zdolności eksporto- 
wej staje się nakazem chwili. 

Okoliczności te zdaniem auto- 
ra łącznie z ogólną stabilizacją 
naszego życia gospodarczego i za- 
stosowaniem jasnego programu 
eksportowego umożliwią przypływ 
kapitałów zagraniczny 
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Rządzie p 
Ministerstw 
sków s tej = 
towywało i Г. towuji 

Ministerstwie Skarbu: odbywały 
narady z zainteresowanemi 
mi na temat ewentua 
łużenia moratorjum, 
szem zbadaniu 
Skarbu doszło | 
przedłużenie | 
wskazane. | 

SPRAWY PODATKOWE. 
Świadectwa przemysłowe i karty 

rejestracyjne. 
Ministerstwo Skarbu komuniku- 

je, że termin wykupu šwiadectw 
przemysłowych i kart rejestracyj- 
nych upływa dnia 1-go stycznia i 

nie będzie prolongowany. 

     

     

Podatki w styczniu 1927 r. 
Ministerstwo Skarbu przypomi- 

na płatnikom, że w m-cu styczniu 

roku 1927 przypadają do zapłaty 
następujące podatki bezpośrednie: 

1) do 15-go stycznia włącznie 
wpłata państwowego podatku prze- 
mysłowego od obrotu, osiągnięte* 
go w poprzednim miesiącu przez 
przedsiębiorstwa handlowe 1 i II 
kat. i przemysłowe | — V kat., 
prowadzące prawidłowe księgi hand- 
lowe, oraz przez przedsiębiorstwa 
sprawozdawcze; 

2) do 15-go stycznia wpłata za- 
liczki na poczet państwowego po- 
datku przemysłowego od obrotu 
za IV kwartał 1925 r. w wysokoś- 
ci 2/5 kwoty podatku od obrotu, 
„wymierzonego za Il półrocze 1925 

r. przez przedsiębiorstwa handlowe 

i przemysłowe, nieprowadzące pra- 

widłowych ksiąg handlowych oraz 

przez zajęcia przemysłowe; 
Kii 3) państwowy podatek docho- 
dowy od uposażeń służbowych, e- 

merytur i wynagrodzeń za najem- 

ną pracę — w ciągu 7-miu dni, 

licząc od dnia, w którym dokona" 
no potrącenie podatku. 3 

Nadto płatne są podatki, na 

które płatnicy otrzymali nakazy 

płatnicze z terminem płatności w 

m-cu styczniu 1927 г., tudzież 

kwoty podatków odroczonych i 

rozłożonych na raty z terminem 

płatności w tym miesiącu. 

ch, brak któ-——wy. wych - d 
nna Odpo- nego. 

„i
 

KUR JER 

| Kirg Instruktorski 
Przysposobienia Wojskowe- 
go Okręgu P. W. I Dywizji 

P. L. w Wilnie. 

W ogromnie ważnej pracy dla 
bezpieczeństwa Państwa nad przy- 
sposobieniem wojskowem młodzie- 
ży, niemałą rolę spełniają t. zw. 
kursy instruktorskie dla członków 
stowarzyszeń P. W. 

Kursy te dają bowiem dosko- 
nałych instruktorów, którzy po 
przeszkoleniu pod dobrem okiem 
wojskowych fachowców, specjalizu- 
ją się i dochodzą do wprawy w tej 
pracy na terenie swych organizacyj. 

Kursy te stanowią na przyszłość 
zawiązek przyszłych kadr podofi- 
cerskich stowarzyszeń przysposo- 
bienia wojskowego. 

Biorąc to pod uwagę, Minister- 
stwo Spraw Wojskowych, mając na 
uwadze rozrost i widoki pomyśl- 
nego rozwoju organizacyj przyspo- 
sobienia wojskowego — przystępuje 
w najbliższym czasie do stworzenia 
z najlepszych absolwentów takich 
kursów, t. zw. kadry półzawodo- 
wej, pełniącej obowiązki instrukto- 
rów p. w. pod kierownictwem in- 
strukcyjnych oficerów, otrzymują- 
cych za to wynagrodzenie. 

Będzie to pierwszy krok na- 
przód do postawienia pracy wy- 
szkoleniowej w stowarzyszeniach 
na odpowiednim poziomie, zwła- 
szcza w ośrodkach wiejskich, które 
pracują w najtrudniejszych warun- 
kach i często z braku sił facho- 
wych nie mogą odpowiedzieć sta- 
wianym im wymaganiom. 

W związku z temi nowemi po- 
sunięciami w dziedzinie przysposo- 
bienia wojskowego nabiera specjal- 
nego znaczenia drugi kurs instruk- 
torski p. w., organizowany w stycz- 
niu (7-go) 1927 r. przez Okręg P. 
W. 1 Dywizji Piechoty Legjonów. 

Na kurs ten zgłosiły stowarzy- 
szenia p. w. z Wilna i prowincji 
swoich najlepiej wyszkolonych 
członków, którzy przez 6 tygodni 
pracować będą intensywnie nad so- 
bą, aby mieć zaszczyt znalezienia 
się w liczbie pierwszych podofice- 
"ów półzawodowych przyszłej ka- 
dry. 

Na kurs ten są również przyj- 
mowani podoficerowie rezerwy 
członkowie stowarzyszeń p. w., dla 
których ukończenie kursu instruk- 
torskiego będzie równoznaczne z 
odbyciem ćwiczenia rezerwy, z ta- 
kim bowiem wnioskiem wystąpił 
Il wice-minister Spraw __Wojsko- 
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erpliwością oczekiwane jest szyb- 
kie załatwienie tej sprawy przez 
odnośny Urząd Wojewódzki w Wil- 
nie. Towarzystwo rzeczone Oprze 
się na zasadach statutowycb T-wa 
Miłośników Wilna; członkowie o- 
płacać będą miesięcznie 1 zł. skład- 
ki. Już od 1/1 1927r. zabezpieczo- 
na zostaje całość ruin zamków 
trockich, dotychczas W znacznej 
części rozgrabionych na cegłę, al- 
bowiem zimą, gdy jezioro zamarza 
łatwo było dostawać się na wyspę, 
zamkową i bezkarnie rabować tam 
materjał budowlany. Kto zna Tro- 
ki, ten pamięta, iż jeszcze przed 
dwudziestu paru laty panowie oli- 
cerowie rosyjscy z Wilna urządzili 
tu sobie raz pośród ruin zamku 
Kiejstutowego zabawę taneczną, 
wieczorem z iluminacją, zaś podło- 
gę prowizoryczną ubito tu z cegieł 
i gruzów pozyskanych z rozbitej 
części ściany ruin zamku, Jedno- 
cześnie chciało Się panom tym od- 
słonić widok ze Środka zamku na 
perspektywę przeciwległego brzegu 
jeziora na którym się wznosi pa- 
łac hr. Tyszkiewiczów z Zatrocza. 
Przepiękne ruiny zamku na wyspie 
były wielokrotnie przedstawiane W 
obrazach, akwarelach, rysunkach i 
sztychach przez takich artystów 
jak: Smuglewicz, Rustem, SmokoW- 
ski, Oziębłowski, Prof. Gerson, 
prof. Worobjew, A. Žamet, J. Mar- 
szewski, W. Griaznow, K, Witkow- 
ski, Poziemski i w. in. nie mówiąc 
już o fotografjach J. Czechowicza, 
S. Fleury'ego. J. Bułhaka i in. 
Spodziewamy się, że W najbliższych 
latach ukaże się wspaniałe album 
zabytków trockich, nie wykluczają- 
ce oczywiście cudownego obrazu 
Matki Boskiej Trockiej tudzież pa- 
miątek skarbcowych. 

Diaulos. 

  

   

Ww. I-L-B-N 5 KI 

gyrawy wojskowe, 
Nadawanie „Virtuti 
Militari“ IV klasy. 

Dotychczas nadane zostaly prze- 
wažnie tylko ordery „Virtuti Mili- 
tari“ 5 klasy i nieliczne tylko 4 i 3 
klasy. 

W biurze kapituły znajduje się 
przeszło tysiąc podań o nadanie 
orderu 4 klasy t. zwan. złotego 
krzyża. 

Z rozkazu Marszałka Pilsud- 
skiego przystąpi obecnie zaraz po 
Nowym Roku specjalna komisja, 
wyłoniona z pośród inspektorów 
armji, do rozpatrzenia wszystkich 
wniosków nadesłanych i przedsta- 
wi następnie swoje opinje i pro- 
pozycje Marszałkowi, jako prze- 
wodniczącemu kapituły orderu. 

Do komisji tej powołani żosta- 
li jako członkowie kapituły: gen. 
dyw. Rydz-Śmigły, gen. dyw. Rom- 
mer i gen. bryg. Dąb-Biernacki. 

Ogółem nadanych będzie około 
600 krzyży 4 klasy. 

Po załatwieniu 4 klasy komisja 
rozpatrzy wnioski na 3 klasę, t. j. 
krzyż oficerski „Virtuti Militari". 

Przeszkolenie wyższych dowódców. 
Jednem z ostatnich rozkazów 

Marszałek Piłsudski, jako minister 
Spraw wojskowych powołał do ży- 
cia t. zw. kurs dla wyższych do- 
wódców. Komendantem kursu mia- 
nowany został gen. dyw. Jan Thil- 
lie, dotychczasowy dowódca 5 dyw. 
we Lwowie. 

Kurs potrwa około pół roku 
a zakres jego obejmie zagadnienia 
z dziedziny taktyki wyższych jed- 
nostek bojowych, organizacji i wy- 
szkolenia. 

Na kurs powołani zostali tym 
samym rozkazem. 

Generałowie — Kędzierski, d-ca 
14 dywizji w Poznaniu, Dąbkow- 
ski, d-ca 7 dyw., Tokarzewski Jó- 
zef, szef departamentu II kawalerji 
M. S$. Wojsk. 

Pułkownicy — Dąbrowski, d-ca 
28 dyw. w Warszawie, Sikorski. 
d-ca 9 dyw., Dowoyno - Sottohub, 
d-ca piechoty 4 dyw., Bobkowski, 
d-ca piechoty 8 dyw., Bejer, z dy- 
spozycji szefa szabu gen. Bończa - 
Uzdowski, d-ca piech. dyw 3 dyw. 
Leg., Olszyna-Wilczyński, d-ca bry- 
gady K. O. P., Ostrowski, d-ca 1 
dyw. kawalerji, Miller, z Ill depart. 
artylerji M. S. Wojsk. Hickiewicz— 
szef saperów D. O. K. I, Rohoziń- 
ski, zast. szefa artylerji D. OKL.     

   

     
   

  

   
       

        

    

    

   

   
    

dujemy się, że M. S. 
stąpiło do ministerjum 
propozycją wypłacenia 

a order, należnej wszyst- 
iWalerom „Virtuti Militari'* 

1 stycznia. 
karbu zamierza jednak 
pensję dopiero w ciągu 

  

Kala 1 lithwą mieszkaniową, 
Projekt ustawy o walce z lich- 

wą mieszkaniową i spekulacyjnym 
handlem mieszkań opracowany swo- 
jego czasu przez min. spraw wew- 
nętrznych napotkał na szereg ob- 
jekcji natury prawnej jak i prak- 
tycznej, zarówno ze strony właści- 
cieli domów jak i z kół spółdzielni 
mieszkaniowych. W szczególności 
wysunięto objekcje czy represje 
administracyjne będą w stanie za- 
pobiec nadużyciom w tej materji. 

Wobec tego wysunięto inny pro- 
jekt który znalazł już zastosowanie 
w Niemczech. Projekt ten przewi- 
duje ewidencje listy wolnych miesz- 
kań i kolejność listy zgłaszających 
się, którym odpowiednie urzędy 
przyznawały prawo do wynajmu 
mieszkań wolnych przy zachowa- 
niu zasad obowiązującego ustawo- 
dawstwa. 

E EAT S AEA NTT 

Z Gieldy Wileńskiej w dniu 
30 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,911/4 8,961/4 — 
Ruble złote 4,7442 4,74 -— 
Listy zastawne Wil. Banku 

Ziemsk. zł. — = 31,70 

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

1. Waluty 

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

II. Dewizy 

Londyn 43,79 4390 43,68 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 35,80 35,89 35,71 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 
Genewa 174,55 174,98 174,12 
Rzym 41,16 41,26 41,06 

(AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 85,25—84 
Związek spółek zarobk. 5,60 

Lilpop 16 
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Sprawy „Kurjera Wileńskiego* 
w Sądzie Okręgowym. 

Ostatnie tygodnie przyniosły 
nam w Wilnie w dani cały szereg 
procesów. Redaktor „Exspessu Wi- 
leńskiego* skazany został na 1 
miesiąc więzienia, redaktor „Dzien- 
nika Wileńskiego* miał 2 procesy, 
w których został uniewinniony, dzi- 
siaj będzie rozpatrywana sprawa 
red. Kownackiego, oskarżonego w 
2 sprawach z art. 154 K. K. 

Wdzoraj na wokandzie Sądu 
Okręgowego znalazły się 2 spra- 
wy „Kurjera Wileńskiego", które- 
go redaktor Józef Batorowicz po- 
ciągnięty został do odpowiedzial- 
ności z artykułu 154 K. K. 

Sprawy te wzbudziły wielkie 
zainteresowanie. Sala była szczel- 
nie wypełniona. I nic dziwnego. 
Artykuły, w których prokuratura 
dopatrzyła się kolizji z Kodeksem 
Karnym nie dotyczyły jakichś spraw 
incydentalnych, niezwiązanych z 
całokształtem zagadnienia  państ- 
wowości polskiej na Ziemiach 
Wschodnich, oraz ogólnych spraw 
społeczno - politycznych. Artykuły 
te potrącały o głęboką ranę, jaka 
jeszcze dotychczas ropieje na nie- 
zupełnie zdrowym organizmie pań- 
stwowym. 

W artykule p. t. „Początek 
końca bezkarności* z dnia 18. VI. 
25 r. poseł na Sejm p. Ludwik 
Chomiński, omawiając polityczny 
los procesu Lednicki contra Wasi- 
lewski oraz sentencję wyroku Sądu 
Okręgowego w Warszawie kon- 
kluduje: „Ku wstydowi odrodzone- 
go sądownictwa polskiego, tchórz- 
liwy skład sędziów Sądu Okręgo- 
wego nie uznał obrazy za godną 
ukarania, wychodząc z założenia 
„dobrej urazy” oszczerczej, co spo- 
wodowało dzisiejszego ministra Thu- 
gutta do gorzkich uwag pod adre- 
sem poziomu naszego sądownic- 
twa w znanej przemowie na ban- 
kiecie, wydanym ku czci Al. Led- 
nickiego, właśnie po owem niefor- 
tunnem potknięciu się sprawiedli- 
wości. Jak wiadomo Sąd Okręgo- 
wy w Warszawie uniewinił Wasi- 
lewskiego. Sąd Apelacyjny uchy- 
lił wyrok sądu 1-ej instancji i ska- 
zał oszczercę na 2 miesiące wię- 
zienia”. 

Drugi artykuł p. t. „Zlowrogi 
objaw* omawiał stosunki panujące 
na Ziemiach Wschodnich, gdzie 
rozegrała się niebywała w państwie 
praworządnem tragedja, zamordo- 
wania przez przedstawiciela wła- 
dzy przodownika policji Muraszko, 
bezbronnych więźniów  politycz- 
nych. 

Artykuł ten kładzie nacisk na 
system samowoli administracyjnej, 
duch bezprawia i gwałtu, policyjne 
rozpasanie, zdziczenie i wogóle 
anormalne stosunki w ówczesnej 
administracji państwowej. 

W obu wypadkach prokuratura 
dopatrzyła się  nieposzanowania, 
znieważenia i obrazy władz pań- 
stwowych. 

Podczas wczorajszej rozprawy 
sądowej oskarżenie wnosił pprok. 
Rauze. Bronił oskarżonego mec. 
Abramowicz. 

Po sprawdzeniu personaljów Sąd 
pod przewodnictwem sędziego Jo- 

dzewicza postanowił obie sprawy 
traktować jako łączne. 

Red. Batorowicz do winy się 
nie przyznaje i podkreśla, iż umie- 
szczając oba artykuły nie”miał na 
myśli obrazy władz, a poczytywał 
sobie za obowiązek ich krytykę, 
w tem przeświadczeniu, że tą drogą 
prowadzi się do ich ulepszenia. 

Ponieważ do sprawy nie powo- 
łano żadnych świadków Sąd udziela 
głosu stronom. Przedtem jeszcze 
mec. Abramowcz przedkłada pismo 
posła Chomińskiego, który przyz- 
naje się do napisania tego artykułu 
p.t. „Początek końca bezkarności” 
i prosi o dołączenie pisma do spra- 
wy. Sąd przychyla się do prośby 
mec. Abramowicza. 

Wtenczas pprok. Stawia wniosek, 
aby pociągnąć do odpowiedzialności 
posła Chomińskiego. 

Zabiera głos rzecznik oskarże- 
nia, domagając się w swem prze- 
mówieniu surowego wymiaru spra- 
wiedliwości. 

Mec. Abramowicz w dlužszem 
przemówieniu zbija tezy aktu oskar- 
żenia. W artykule p. t. „Złowrogi 
objaw", krytykującym anormalne 
stosunki na Ziemiach Wschodnich, 
nie można dopatrzeć się obrazy о- 
kreślonego urzędu lub urzędnika. 
Artykuł krytykuje system rządzenia 
na Ziemiach Wschodnich, potępia- 
jąc równocześnie poczynania nie- 
których urzędników, którzy nie 
stali na wysokości zadania. Rzecz 
to powszechnie znana, że i dożych- 
czas nie wszystkie urzędy i urzęd- 
nicy spełniają sumiennie swoje 
obowiązki. Sąd o tem wie najle- 
piej, bo niejedna taka sprawa 
przewinęła się przed jego oczami. 
I krytykować takie urzędy i takich | 
urzędników iest obowiązkjem prasy. 
Jest to bowiem właściwa droga do 
wyplenienia zła, jakie się rozpano- 
szyło w niektórych urzędach. Spe- 
cjalnie dotyczy to policji. A zabój- 
cą był policjant Muraszko. 1 @а- 
tego nie można dopatrzeć się we 
wspomnianym artykule cech prze- 
stępstwa nie tylko z art. 154 K.K., 
ale wogóle. ю 

Co do drugiego artykułu p. t. 
„Początek końca bezkarności”, to 
treść jego nie jest wymierzona w 
kierunku  zdyskwalifikowania są- 
dów. Niemożna bowiem tych słów, 
które, według aktu oskarżenia obra- 
żają sąd, brać w oderwaniu od 
treści całego artykułu. Zresztą do- 
wodem niewłaściwego wyroku lI-ej 
instancji jest wyrok Sądu Apela- 
cyjnego, który. skazał Wasilewskie- 
go na 2 miesiące więzienia! 

W konkluzji swych wywodów 
mec. Abramowicz prosi o uniewin- 
nienie podsądnego. 

Sąd udaje się na naradę i po 
krótkiej naradzie wynosi wyrok, 
uniewinniający red. Batorowicza za 
umieszczenie artykułu „Złowrogi 
objaw*, natomiast skazując go na 
2 miesiące więzienia za artykuł p. 
tytułem: „Początek końca bezkar- 
ności*, dopatrując się w nim obra- 
zy sądu. 

Redakt. Batorowicz oczywiście 
apeluje. Zdan. 

Sympatyczna panna Chaja i łatwo- 
wierna panna Marjanna, 

Spotkały się w Kasie Chorych 
iw oczekiwaniu lekarza zdążyły 
zawrzeć znajomość. Chaja Mule- 
równa, chociaż młodsza, ale bar- 
dziej życiowo doświadczona, niż 
jej przygodna znajoma, Marjanna 
Narkiewiczówna, obiecywała tej 0- 
statniej, że ją zapozna z chłopcem, 
znajdzie zajęcie i wbgóle zajmie 
się jej losem, zyskując w ten spo- 
sób najzupełniejsze zaufanie naiw- 
nej niewiasty. Po kilkugodzinnem 
oczekiwaniu przyszła nareszcie ko- 
lej na Narkiewiczównę, która w 
podnieceniu nie wiedziała co zro- 
bić ze swą torebką, parasolką, a 
co najważniejsze — paltem: czy za- 
bierać to wszystko ze sobą do le- 
karskiego gabinetu, czy też zosta- 
wić w poczekalni. Po krótkiej na- 

„radzie ze swą nową znajomą zde- 
cydowała się zostawić swe „rucho- 
mości* pod jej opieką, sama zaś 
udała się do pana doktora. Kiedy 
jednak od niego wyszła, to okaza- 
ło się, że na miejscu, gdzie do 
niedawna siedziała jeszcze Mule- 
równa, pozostały jedynie torebka i 
parasolka, nowe zaś, czarne, plu- 
szowe palto, w którem Narkiewi- 
czównie „było tak do twarzy”, 
znikło jak kamfora razem ze spryt- 
ną panną Chają. 

Sąd Pokoju m. Wilna, na po- 
siedzeniu publicznem w dniu 29 
grudnia r. b, biorąc pod uwagę 
młody wiek i poprzednią niekaral- 
ność oskarżonej, skazał ją na za- 
sądzie art. 581 k.k. na 3 miesiące 
więzienia, z jednoczesnem zawiesze- 
niem jej tej kary na dwuletni o- 
kres czasu. 

Ostrożnie ze znajomościami! 

Jak p. Hirsz wyjeżdżał z Wilnaa Motel 
mu pomagał. 

Dnia 7 września 1925 roku 
Hirsz Niewniański, wyjeżdżając z 
Wilna do Łużek, gdzie stale za- 
mieszkuje i, mając ze sobą dużo 
pakunków oraz większych i mniej- 
szych waliz i walizek, sprowadził 
przed hotel, w którym się zatrzy- 
mał, dwie dorożki i począł znosić 
do nich swoje rzeczy. Po umiesz- 
czeniu większych pakunków w do- 
rożce Nr. 83, ulokował mniejsze 
w drugiej dorożce, którą miała 
pojechać na dworzec jego siostra, 
Ewa, poczem powrócił do tej 
pierwszej. W chwili, gdy miał już 
wsiadać, spostrzegł brak dużej wa- 
lizy, zawierającej różne wartościo- 
we części garderoby na ogólną su-= 
mę 400 złotych, która zginęła do- 
rożkażowi z kozła, gdzie była przy 
jego nogach umieszczona. Zrobił 
się krzyk, rwetes i awantura, a po- 
nieważ na dworzec już się spóź- 
niono, więc sprowadzono policję, 
która „nieoględnego“ dorożkarza 
przytrzymała. Znaleźli się ludzie, 
którzy widzieli jak ów dorožkarz 
podał jedną z waliz, umieszczo- 
nych na jego koźle, innemu prze- 
jeżdżającemu obok niego dorożka- 
rzowi i w rezultacie Motel Zilber- 
sztejn stanął przed Sądem, oskar- 
żony z art. 581 Kod. Karn. 

Sąd Pokoju m. Wilna, po kil- 
kakrotnem odraczaniu sprawy i 

„ wysłuchaniu całego szeregu Świad- 
ków, na posiedzeniu publicznem w 
dniu 29 grudnia r. b. skazał Mo- 
tela Zilbersztejna na 6 miesięcy 
więzienia. й



      

22 

2 

    

KURIER W LL ENS KI Nr. 301 (749) 
  

  
  

KRONIKA. 
  

      

4 

ET Dziś: Sylwestra P. W. 
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SOBISTE. 

— Wice-Wojewoda Malinow- 
ski wyježdža na urlop. Dowiadu- 
jemy się že wice-wojewoda Wilef-, 
ski p. Olgierd Malinowski wraz z 
żoną wyjeżdża z Wilna przed No- 
wym Rokiem na kilkudniowy ur- 
lop wypoczynkowy. (z) 

— Kurator Okręgu Szkolne- 
go Wileńskiego P. Dr. Antoni 
Ryniewicz dnia 29 b. m. wyjechał 
na dwutygodniowy urlop wypo- 
czynkowy, 

Zastępuje p. Dr. Zygmunt Fe- 
dorowicz, Naczelnik Wydziału Szkol- 
nictwa średniego. 

— Pożegnanie inspektora sa- 
morządu gminnego p. Chmielew- 
skiego. Onegdaj w „Zaciszu* od- 
była się skromna uroczystość po- 
żegnania inspektora samorządu 
gminnego p. Jana Chmielewskiego, 
który w najbliższych dniach ma 
być przeniesiony na wyższe stano- 
wisko naczelnika wydziału samo- 
rządowego województwa. W ро- 
żegnaniu wzięło udział około 20 
przedstawicieli wydziałów powiato- 
wych województwa wileńskiego. 

P. Chmielewskiemu wręczono 
pięknie wykonany album pamiąt- 
kowy i tekę z napisami b. współ- 
pracowników. (z) 
— Akceptacja protokółu. Pan 

Wojewoda zaakceptował protokół 
z posiedzenia Rady Miejskiej, od- 
bytego w dniu 9-go grudnia r. b. 

[OR 

p MIEJSKA. 

— Magistrat m. Wilna wyasy- 
gnował 200 zł. na restaurację Ka- 
tedry Wawelskiej w Krakowie. (S). 

— Gospodarka Ojców Miasta. 
Trzy miesiące temu właściciele do- 
mów położonych przy projektowa- 
nej ulicy Cichej, idącej równoległe 
do ulicy Sapieżyńskiej, otrzymali 
od Magistratu m. Wilna, nakazy 
przestawienia płotów w celu roz- 

_ szerzenia ulicy Cichej. Zarządzenie 
to zostało wykonane, żadne zaś 
kroki zmierzające do częściowego 
chociażby uregulowania tej ulicy, 
nie mówiąc już o jej wybrukowa- 
niu i oświetleniu, nie zostały przez 
Magistrat poczynione. 

W dniu 25-go grudnia r. b. mie- 
szkańcy ulic, położonych za sepija“ 
lem wojskowym na Antokolu, zó- 
stali zaskoczeni zarządzeniem D-wa 
Szpitala, zabraniającem przejścia 
przez szpital bez przepustki od g. 
9-ej wieczór do godz. 7 rano, prze- 
jazdu zaś zupełnie zabroniono po 
godz. 9-ej wieczorem. 

  

Wobec powyższego mieszkańcy 
ulic Senatorskiej, Wojskowo-Cmen- 
tarnej, Borowej i przyległych do 
nich zostali pozbawieni zupełnie 
prawa przejazdu po godz. 9-ej wie- 
czorem, gdyż przez ulicę Cichą 
przejazd jest absolutnie wykluczo- 
ny, przechodnie zaś muszą wysta- 
wać w Dowództwie Szpitala w ce- 
lu otrzymania imiennej przepustki, 
względnie narażać się na połama- 
nie rąk i nóg, idąc wyboistą, bo- 
gatą we wzgórza i nieošwietloną 
ulicą Cichą. 

Może w związku z powyższem 
ograniczeniem Magistrat ograniczy 
również i działalność sekwestrato- 
rów miejskich, ściągających poda 
tek drogowy. (s-ki.). 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia wojewódz- 
kiej komisji leśnej. W dniu wczo- 
rajszym w lokalu urzędu wojewódz- 
kiego odbyło się posiedzenie Ok- 
ręgowej Komisji leśnej. Na porząd- 
ku dziennym znalazł się cały sze- 
reg spraw, dotyczących wyrąbu la- 
sów bez zezwolenia odnośnych 
władz oraz spraw związanych z 
wydawaniem zezwoleń na wyrąb 
lasu. 

Ogółem rozpatrzono 28 Er. 
z 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Spotkanie Nowego Roku 
w Ognisku Akademickiem. Dziś 
dnia 31 b. m. w Ognisku Akade- 
mickiem uroczyste spotkanie No- 
wego Roku. Początek o godz. 10. 
Tańce do rana. Wstęp dla człon- 
ków Bratniej Pomocy oraz gości 
za zaproszeniami. 

SPRAWY SZKOŁNE. 

— Jasełka w szkole „Swit*. 
Dn. 9. I. 27 r. w niedzielę o godz. 
4 p. p. odbędzie się w szkole po- 
wszechnej Nr 22 „Świt* dla dzieci 
szkolnych i ich rodzin przedsta- 
wienie „Jasetek“ Or-Ota w polą- 
czeniu z loterją na cel wycieczki 
krajoznawczej. 

— Piękny cel — trzeba po- 
przeć. W dniu 2 stycznia 1927 ro- 
ku o godzinie 3 popołudniu w lo- 
kalu szkoły powszechnej Nr. 46 
(ul. Antokolska 106) odegrane bę- 
dą przez dziatwę szkolną „Jasełka* 
oraz odśpiewane kolendy. Zysk z 
przedstawienia przeznacza się na 
fundusz dożywiania niezamożnej 
dziatwy szkolnej. 

ROZNE. 
— O nadużyciu w sejmiku 

wilejskim. W ostatnich dniach w 
miejscowych pismach okazały się 
wzmianki o nadużyciach wykrytych 
w Sejmiku pow. Wilejskiego. Istot- 

  

  

ny stan rzeczy przedstawia się w 
ten sposóbą że faktycznie zawieszo- 
ny został w czynnościach służbo- 
wych przez władzę administracyj- 
ną kierownik biura wydziału po- 
wiatowego w Wilejce, w związku z 
przeprowadzonem dochodzeniem w 
sprawie wysuniętych przeciwko nie- 
mu zarzutów. 

O nadużyciach sięgających znacz- 
nych sum niema obecnie mowy. 

Zaznaczyć ponadto należy, że 
zawieszony urzędnik nie jest do- 
tychczas postawiony w stan oskar- 
żenia. Nie ukończone bowiem zo- 
stało jeszcze dochodzenie. (s) 

    

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

dwa przedstawienia: o godz. 4-€j popoł. 
„Świętoszek'** Moliere'a, przeznaczony„dla 
wojska, o godz. 8-ej „Siostra beatryks'* 
Maeterlincka z p. Ireną Solską, jako od- 
twórczynią podwójnej postaci Siostry 
Beatryks 1 Dziewicy. Z powodów nieza- 
leżnych od kierownictwa przeastawienie 
Sylwestrowe—,„Oj młody, młody** zostaje 
odwołane. k 

Jutro o godz. 4-ej popoł. „Romanty- 
czni“ Rostanda, wieczorem ,„Wyzwolenie** 
Wyspiańskiego, które będzie grane tylko 
ten jeden raz. Postać Konraaa odtworzy 
J. Osterwa. W niedzielę o godz. 4-ej pp. 
„Świętoszek”, wieczorem „Oj młody, 
miody“. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś i jutro Teatr Polski daje wido- 

wiska składane „noworoczne*. Widowi- 
ska te będą się odznaczały humorem, 
a składać się będą z dwóch częsci. Jako 
część pierwsza grana będzie krotochwila 
W. Rapackiego „Ja tu rządzę”, część dru- 
ga zaś będzie zawierała produkcje bale- 
towe z udziałem pp. Rejzerówny i Kon- 
tera, piosenki życzenia noworoczne, wy 
rażone w pieśni dziadowskiej, monologi 
it d. 

Z uderzeniem przez zegar teatralny 
godziny 12-ej, oraz powinszowaniami — 
program będzie zakończony. Ceny miejsc 
normalne od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Popołudniówki świąteczne. Ju- 
tro, w sobotę o godz. 4-ej popoł. grana 
będzie krotochwila amerykańska „Dzień 
bez kłamstwa*, w niedzielę zaś po raz 
ostatni w sezonie—, Wesele Fonsia“. 

Ceny od 15 groszy. 
— „Wino, Kobieta i Dancing". Ko- 

medja ta grana będzie raz jeszcze w naj- 
bliższą niedzielę o godz. 8-ej wiecz. 

— Premjera w Teatrze Polskint. 
Na początku przyszłego tygodnia wyzna- 
czona została premjera krotochwili ame- 
rykańskiej Mongommery'ego „Tajemnica 
powodzenia", którą Teatr Letni w War- 
szawie gra obecnie z kolosalnem powo- 
dzeniem. 

— Teatr „Operetka Wodewil*. (Lu 
dwisarska 4). Pożegnalne występy оре- 
retki warszawskiej. Dziś t. j. w piątek, 
po cenach popularnych operet+a Engel- 
Bergera „Księżniczka Ilica“. Pozatem z 
racji Sylwestra do operetki dodana będzie 
część koncertowo-kabaretowa z udziałem 
całego zespołu, publiczność po raz pierw- 
szy usłyszy słowiczy gwizd p. Kaweckiej. 

W Nowy Rok dwa przedstawienia. 
Popołudqiu o godz. 4-ej widowisko dla 
dzieci od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. z szatnią. 
„Książe Leniuszek'* i „Choinka '', wieczo- 
rem „Gejsza“. W niedziele popoł. po raz 
ostatni po cenach znižonych „Marica“ 
wieczorem ostatnie pożegnalne przedsta- 
wienie „Gejsza“. 

Pate o łodnych aa 
  

  

   

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie.. 

— Zatrzymanie na gorącym uczynku 
kradzieży. Na gorącym uczynku usiło- 
wania dokonania kradzieży w domu 
Nr 15, przy ul. 3-g0 Maja zostali zatrzy- 
mani znani złodzieje Ryt Abram, zam. 
Nowogródzka 52 i Szub Jan, z. Prywat- 
ny 22. В 

— Zaginięcie. Lazarewicz Stanista- 
wa, zam. borowa d. Filipskiego, zamel- 
dowała, że córka jej Janina, lat 14, w 
dn. 28 b. m. wyszła z domu i dotych- 
czas nie wróciła. Poszukiwanie zarzą- 
dzono. 

— Żatrzym. sacharyny i wyrobów 
tyton. W mieszkaniu Chany Pakeckiego, 
przy ul. M. Stefańskiej 15- 8, ujawniono 
tytoń łotewski w ilości 3 klg. 200 gr., 
oraz około 4 klg. sacharyny kryształ, 
pochodzących z kontrabandy. 

— Tegoż dnia w mieszkaniu Bilkie- 
wicza Józeia, przy z. Carycyńskim 18, 
ujawniono nielegalną fabrykę wyrobów 
tytoniowych, przyczem zatrzymano 800 
szt. papierosów i 1600 szt. tutek. 

Na prowincji. 

— Na tle miłośnem. We wsi Zapa- 
łowie-Nowe, gm. Głębockiej, pow. Dzi- 
śnieńskiego, m-c tejże wsi gajowy Koł- 
pakowicz Stanisław, wystrzałem z rewol- 
weru ranił b. ciężko w płuca swą ko- 
chankę Drożdżównę Stanistawę, zam. w 
wymienionej wsi. 

Przyczyna postrzelenia wynikła na 
tle miłośnym. 

Ciężko ranną Drożdżównę Stanisła- 
wę odstawiono do szpitala w Głębokiem, 
a Kołpakowicza Stanisława zaaresztowa= 
no i wraz z dochodzeniem przekaz. do 
dyspoz. Sędz. Śledcz. 1 rew. w Głębo- 
kiem. ` 

— Nagły zgon. W nocy z 25 na 26 
b. m., we wsi Mmieżanca, gm. Mejszagol- 
skiej, pow. Wil.- Trockiego, nagle zmarła 
Kilinówna Józefa, zam. tamże. Ponieważ 
na twarzy takowej znajdują ślady zdra- 
pania naskórka, których przed śmiercią 
nie było, zachodzi przypuszczenie, iż ta- 
kowa zmarła śmiercią nienaturalną. Tru- 
pa zabezpieczono. 

— Z powodu zaczadzenia. W nocy 
z 23 na 24 b. m., we wsi Bałciszki, gm. 
Bohińskiej, pow. Brasławskiego, z powo- 
du zaczadzenia zmarła nagle Połtarzycka 
Helena, lat 8, i Połtarzycki Szymon, lat 
15, zaś ojciec wymienionych Połtarzycki 
Stefan, syn lbrahima, lat 50, z powodu 
zaczadzenia zachorował. Felczer Jan Ani- 
simowicz, który udzielił pierwszej pomo- 
cy stwierdził, iż śmierć wymien. nastąpi- 
ła wskutek zaczadzenia. 

— Pożary. W maj, Aleksandrowo 
Miorskiej, pow. Brasławskiego, wybuchł 
pożar, który zniszczył dom mieszkalny i 
spichlerz na szkodę Ciekawskiego Mie- 
czysława. Pożar powstał wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem. 
Straty 5,500 zł. 

— Spaliła się plebania cerkiewna, we 
wsi Błuszniki gm, Jaźoieńskiej, pow. 
Dziśnieńskiego, w której zamieszkiwał 
ksiądz proboszcz cerkwi prawosławnej 
Antoni Czybajło. Pożar powstał wskutek 
złej izolacji pieca od ściany. Straty wy- 
noszą 1,285 zł. _  * ° 

— W folw. Bejnarowie gm. Mikoła- 
jewskiej pow. Dziśnieńskiego, z nieusta- 
lonych dotychczas przyczyn, powstał 
pożar, wskutek którego na szkodę dzier- 
żawcy młyna parowego berki Emirsztej- 
na spaliły się wszystkie przyrządy me- 
chaniczne, oraz zboże i sprzęty domowe, 
Straty wynoszę około 29,000 zł. Na szko- 
dę zaś właściciela tegoż tolw. Šwiato- 
pełk-Mirskiego Władysława, spaliły się 
dom mieszkalny, w którym mieszkał 
wymieniony * dzierżawca Oraz budynek 
młynu parowego. Straty nsrazię nieobli- 
czone. 

  

     

Film, o którym długo mówić i myśleć będzie Wilnol 

  

A EKRANIE: 
Dziś — 

hołdującem chłopczycom, 

NA SCENIE: 
Gościnne występy znanej 

operowej śpiewaczki 
wykona: Arje z ope 6
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I saliu. 
Naiwna p. Alicja, „brylan- 

towe* kolczyki, „jubiler* i 
sąd. 

Dnia 30-go lipca 1924 roku do 
przybyłej z Warszawy Alicji Korol- 
kiewiczówny, podeszło na ulicy Sa- 
dowej dwóch osobników, proponu= 
jąc jej kupno dziesięciu rubli w 
złocie. Kiedy tranzakcja nie dosz- 
ła do skutku, jeden z nich wyjął z 
kieszeni kolczyki i pokazując je 
Korolkiewiczównie, namawiał ją do 
ich kupna, twierdząc, że niedawno 
powrócił z Rosji, skąd z trudnoś- 
cią udało mu się te kolczyki wy- 
wieźć, że musi teraz jechać do 
Ameryki, że kolczyki są „brylanto- 
we* i przedstawiają znaczną war- 
tość i wreszcie, że żąda za nie tyl- 
ko 500 złotych. Spostrzegłszy, iż 
niewiasta się waha i, że oczy jej 
się Śmieją do takiej „,precjozy* je” 
den z tych osobników oddalił się, 
mówiąc, że zaraz sprowadzi jubile- 
ra, podczas gdy drugi nie przesta- 
wał zachwalać swego „towaru”, w 
czem mu zaczął pomagać wyrosły 
jak z pod ziemi nowy osobnik. Po 
chwili wrócił tamten, prowadzącze 
sobą czwartego, który się przedsta- 
wił jako jubiler. Po dokładnem o- 
bejrzeniu brylantów, „jubiler za 
opinjował, iż kolczyki te są warte 
3000 dolarów. Targ w targ, zgo- 
dzono się na 430 złotych, po o- 
trzymaniu których  „ptaszkowie* 
natychmiast się „„ulotnili*, a łatwo- 
wierną niewiasta została posiadącz- 
ką tak drogich kolczyków, że za- 
pragnęła się natychmiast jeszcze 
raz przekonać O ich rzeczywistej 
wartości. Jakież było jednak jej 
przerażenie, kiedy się dowiedziała, 
że kolczyki są fałszywe! Ale pan- 

  

  

Niebywała premjera 
rozkoszna salonowa komeja w 8 akt. p.t. 

„KDYKACZKA KRÓLA MIEDZY" 
(Ostrożnie z flirtem). 

W rolach głównych: najmilsza artystka Świata 

Norma Schearer i Jack Nolt. 
Rzecz dzieje się współcześnie w New-Jorku i Kanadzie, w T-wie 

miłostkom i 

Początek seansów o godz. 2-ej — ostatniego — 10.15. 
Bilety honorowe nieważne. 

> 424 — КЮга род- 
Bjalskiej, czas seansów 

Tosca“, „Halka“, „Pikowa Dama“ i in. 
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Najpotężniejsze arcydzieło 

Dziś 

rozwięzłym zabawom. 
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na Alicja nie tak łatwo dała za 
wygraną. Zameldowała ; o wszyst- 
kiem w najbliższym  Komisarjacie 

" Policji i w towarzystwie wywiadow* 
cy Urzędu Śledczego udała się na 
poszukiwania, które częściowo zo- 
stały uwieńczone pomyślnym skut- 

chodniów, poszkodowana poznała 
„jubilera“, ktory tak trafnie osza- 
cował jej kolczyki. Zatrzymanym 
okazał się Mozes Wides, właściciel 
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kiem, w jednym bowiem z prze- | 

| herbaciarni, który stanął przed są- 
dem, osk. wart. 531 Kod. Karn. 

Ponieważ poszukiwania poszko- | 
dowanej nie dały żadnego rezulta- 
tu, pomimo  kilkakrotnego odro- 
czenia w tym celu sprawy, przeto 
Sąd Pokoju m. Wilna, na posie- 
dzeniu publicznym w dniu 29-go 
grudnia r. b.. wobec braku innych 
dowodów winy oskarżonego, wy- 
dał wyrok uniewinniający. 

  

SPORT. 
Doroczne walne zebranie Wil. 

O. Z. L. A. 

Zarząd Wil. Okręgowego Związku 
Lekko-Atletycznego powiadamia Kluby, 
że doroczne Walne Żebranie Wil. O. Ż. 
L. A. odbędzie się w dniu 12. I. 1927 r. 
o godz. 18-tej w lokalu Ofic. Kasyna 
Garn. (ul. Adama Mickiewicza Nr. 13), 
z następującym porządkiem dziennym: ; 

1) zagajenie, 2) referat dyskusyjny, 
3) sprawozdanie Zarządu, 4) sprawozda- 
nie kasowe, 5) sprawozdanie gospodar- 
cze, 6) wybór nowego Zarządu, 7) wol- 
ne wnioski. . 

W razie przybycia niedostatecznej 
liczby członków Walne Zebranie odbę- 
dzie się w drugim terminie tegoż dnia 4. * 
godz. 19-tej, bez względu na ilość obej 
<anych. ZA 

  

Ofiary. 
Zamiast powinszowań na rzecz Po|- 

skiego Komitetu obywatelskiego dla wal- 
ki z bezrobociem 10 zi. B. Krzyżanowski, 

  

składający się z 3 
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Obwieszczenie Prezesa Wileńskiej lzby Skarbowej. 
W związku z wejściem w życie, w dniu 

1 stycznia 1927 r. ustawy o opłatach stem- 
plowych z dnia 1. VII. 26 r. (D. U. R.P. 
Nr. 98 p. 570), oraz Rozporządzenia Mini- 
sterstwa Skarbu z dn. 20. X. 26 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 123 p. 713) zawierającego prze- 
pisy wykonawcze do ustawy, podaję do wia- 
domości zainteresowanych osób co nastę- 
puje: 

1) Udzielone dotychczas różnym  050- 
bom zezwolenia na uiszczanie opłat stem- 
plowych w gotówce, jak również wszelkie 
zaświadczenia o zwolnieniu od opłat stem- 
plowych, od podań i od świadectw urzędo- 
wych anulują się z dniem 1-go stycznia 
1927 r. 

2) Osoby, które na mocy ustawy (art. 
25 ustęp pierwszy) obowiązane są do bez- 
pośredniego uiszczania opłat stemplowych 
w gotówce, winny, o ile działalność rozpo- 
częły w r. 1926, najpóźniej do dnia 10-go 
stycznia, inne zaś przed rozpoczęciem dzia- 
łalności, zawiadomić о tem miejscowy 
Urząd Skarbowy, wymieniając w zawiado- 
mieniu swoje nazwisko i imię, względnie 
firmę, oraz rodzaje pism lub czynności 
prawnych, których dotyczy się obowiązek 
uiszczania bezpośredniego. Osoby, które 
uchylą się od powyższego zawiadomienia 
ulegną karze do zł. 300. 

3) Osoby, ubiegające się o nadanie im 
prawa do bezpośredniego uiszczania opłat 
stemplowych w gotówce, poza przypadka- 
mi, gdy one obowiązane są do tego na 
mocy ustawy, mają w styczniu 1927 roku 
złożyć do tutejszej lzby Skarbowej odnośne 
podania, z załączeniem zezwoleń dawniej- 
szych lub z wymienieniem w podaniu wła- 
dzy, która udzieliła zezwolenie, oraz daty i 
liczbę zezwolenia. Zezwolenie na uiszczanie 
bezpośrednie opłat stemplowych udzielone 
Centrali nie obejmuje, samo przez się, za- 
kładów filjalnych. 

4. Osoby wymienione w art. 16 ustawy 
i ubiegające się o wydanie zaświadczenia o 
osobistem zwolnieniu ich od opłat stemplo- 
wych, od podań i świadectw urzędowych, 
"mają złożyć do tutejszej lzby Skarbowej 
odnośne podania z załączeniem statutu. 

Prezes Izby Skarbowej. 
3210-3375-VI (—) J. Malecki. 

DÓERTORY „KURIERA: WILEŃSKIEGO" 
w KRAJU: 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda”. 
Bracław— Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99. 
Brześć n/Bugiem—N. Gorbaty, ul. Długa 56-b. 
Druja—Jan Kochanowski. 
Duniłowicze—A. Szumski. 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn 

ka pocztowa 19. 
Głębokie—Horyński, biuro podań. 
Giebokie—A. Adler, sklep „Kultura“. 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
Grodno—N. Bass, ul. Polna 11. 
Iwieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep gal 
Kościeniewicze—Erazm Banaszewski. 
Księgarnie Kolejowe „Ruch*. 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński. 

Mejszagoła— Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. 
Mołodeczno—Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk”, 
Niemenczyn—Sieczko Józef. 
Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność". 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. * 
Olkieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep ROZA 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul. Piłsud- 

skiego 20. 

Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. - 
Podbrodzie—Bujko Jan, ul. Piłsudskiego I. 
Postawy—Fryderyk Krasicki. 
Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia*. 
Radoszkowicze—Maks Rubin, ul. Mińska 19. 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
Szarkowszczyzna - Łatyszonek Walerjan. 
Święciany —N. Tarasiejski, drukarnia. 
Turmonty— jan Kowalczyk, sklep wódek. 
Wilejka Pow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 
Wołożyn--Stefan Barański. 

Widze— Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

ZAGRANICĄ: 
Dynaburg— Benedykt Juchniewicz, sklep materja- 

łów piśmiennych. 

WĘGIEL 
z dostawą od 1 tony. 

nteryjn 

  

opałowy 
i kowalski 

Ceny najniższe. 
ul. Piwna 5. 

M. DEUL, wsewteja agi " * 
. so fe 

Czy zapisaleš się na członka Та 

  

L PR 

Kino - Teatr 

„Iiolios” | sezon! Władczyni Libemu. Monument. dramat erotyczny w 12 akt.- Lokal pokoi i kuchni, na- 
p/g. słyn. romansu P. Renoit. w rol. gł. dający sią na interes luh | 

name mieszkanie 

L —
—
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Wileńska 38. Arlette Marchall i Petrowicz. Qszałamiający przepych wystawy! Emocjonująca treść! ecnie jadłodajnia. Ulica : Seansy 0 4, 6, 8.i 10.15, Wielka 5, m. 19. 2096-b 

s a 0) Tala Ij | МОИ оу ul. Wielkiej 4. Sa- | 
on damski i manicur. - 

Ł. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55 
dzi d kierownict inžyni radjo- 

M opocjalay: dział radjowy е юг&с;:::і:к:е;п \›!Тгзз;':;[уд. 
Polecamy aparaty najnowszych typów, wszelki sprzęt radjowy. 

aparatów radjowych Oraz udzielamy wszelkich 
porad radjo-amatorom. 

warunkach na raty. 
ADI A 

Dokonywamy reparacji 

Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ | 

    Sprzedaż na najdogodniejszych, 
  

  

           

    

   

| Ratelin Hebdy MAŚĆ HEBDY 
czopki hemoroidalne OD ŚWIERZBY dla ludzi| 

znane ze swej skuteczności z czasów przedwojenn. jako niezawodne środki 

a TWO E HED i S-ka Walszawa, | 
EZ MAD WWO a 

  

CZASOPISMA, 
KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 

CENY NISKIE. 
    

NA RATY 
HURT! — DĘTAL! 

  

    

DOMY, majątki, 
folwarki, place 

  

MI GG kalo- 
|| erata, linoleum, chodni- “ WYDAWNICZE „ЩИ | Giza tysncki 

Sp. к 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. | P skich kapeluszy pra$t 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszełkie roboty drukarskie 
I introligatorskie szybko i dokładnie. 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNB 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

Sekretarjat Uniwersy- 
tetu Powszechnego 

Hygjena. 1685-b | 

7 

sze i pilśniaki 
najtańszych 1. Wiidszacje 
na, Rudnicka 2. 1484-а ° 

acownia specjalnie mę- “ 

  

tu e Ai + m le oj 

Z. JOC, Niemiecka 24.  - 
21321 

gub. ks. wojsk. rocze- 
z nik 1891, wyd, w 1923 
r. przez P. K. U. w Wi 
nie na im. Bolesława Ko- 
morowškiego, zam. we | 
wsi Žubiany gm. Mejsza- , 
goła, unieważnia się. + 

3191 

NIN АУИ 

      

  

    

    RADI 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „EŁEKTRIT 

    

    

Drzewo 
ste węgiel 
po cenach przystępnych 

i na RATY, 
śkład „PŁONIEŃ* 

3218 

kład fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

pierwszorzędne 
„ Strzyżenie pań z 
fryzow. 1 zł. Oraz sa- 

pierwszorzędni fachowcy. 

Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

Gimnazjalna 6, m. 18, 
od 11 do 3 pp. 3222 

Wa się obiady do- maszyn, 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Najtańsze źródło, 

instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 

  

„Optyl-Rubia“ sze” em: 

im. A. Mickiewicza, Wiel- 
ka Pohulanka 14, Il pię- 
tro, przyjmuje zapisy na 
wykłady w Il giem półro- 
czu od dn. 3-go stycznia, 

ż godz. 6—8 wiecz. Opłata 
miesięczna za 3 godz. 
tygodniowo: język pol- 

"ski i arytmetyka 3 zł, 
angielski, francuski, nie- 

kupujemy-sprzedajemy na 
warunkach bardzo do- 

godnych 

Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, weż 

   
   

6 

229 

  

Nauka 

Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 2258-b czny, największy w 

leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 

„Opiylut“ czno-okulsty- 
1 

  

Eb awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 

WIOKEUEzóg zau. Szwar- w kraju założ. eż r. TÓW. 2 okulary po BAŁ a A a 
Obsługują cowego m. dawn. Dominikańska 17,  receptac sy Ckorych. ь ad 

IEA inas | ” * 1698-b telei. 10-58. b-1236 -. 1691-61 złoty, Gabinety. os. 

  

* 
/ do B 

„kujera Wileńskiego” 
przyjmuje || 

na najbardziej 
dogodnych . 

   

Naj- Stylowe Lacki, Wielka i miecki, buchalterja, ko- ) k 

MEBLE firma sorzodey angielsk. PASA i in. s, warunkach į 

у 2d ik Ennela> Wanderes Ija (szycia kapeluszy) war- A a ADMINISTRACJA 

R: w Z maszyny do pisania, do ss pns Biuro ajaktro-techniczne wlewa TACA: 
ustrami  kryszta4ow. szycia, gramoiony, wielki * ь agiellońska 3. 
korzystnie do oddania. wybór płyt gramofonow., 2 В ‘*Р‘:ю"";]%“э’}'і D. Wajmana Jeg 

    

Popierajcie | 
Ligę Žeglugi | 

Morskiej i Rzecznej › 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń" sp. z ogr. odn, 

  

Drak, „Pax“, al, ów. Ignacego 5, Tel. 8-9). Redsktar w/z A. Faranowsk. Ap 

   


