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KURJER 
NIEZALEŽNY 

© e paros. Stan oblężenia 
Wielka: aktualna rewja w 2 częściach 17 odsłonach. 2 9 

Udział biorą: C. Celińska, L. Nałęcz, I. Perliūska, K. Lutówna, T. Wołowski, |. Cornobis, 
P. Kozłowski, W. Wolski, I. Wołłejko, I. Pawłowski i 10-cio letnia Ninka Wilińska. 

Balet 10 osób. Szczegóły w programach. Ceny od 75 groszy. 

Przyczyny i skutki przewrotu w Kownie. 
Przewrót faszystowski w Kow- 

nie, jaki miał miejsce przed mie- 

siącem, utworzył już dokoła siebie 

całą legendę. Przyczyn jego szuka- 

no w knowaniach politycznych 

wielkich państw, otacząjących Lit- 

wę. Prasa każdego z tych krajów 

oskarżała swego sąsiada — antago- 

nistę, że zagrał w Kownie przeciw- 

ko niemu. 

Wypatrywanie wyłącznych po- 

wodów powyższego zdarzenia poza 

granicami kraju, w którym miało 

miejsce jest nader znamiennem. 

Takie nastawienie badających rzecz 

umysłów uzasadnienie swe znajdu- 

je nietylko w nikłych siłach poli- 

tycznych Litwy, które z natury 

rzeczy wyznaczają dzisiejszej Repu- 

blice Litewskiej rolę bardziej ob- 

jektu, niż podmiotu politycznego. 

Jest tego i inna przyczyna. Jak 

krzyżują się w tym punk- 
cie sprzeczne, a potężne interesy 

obce. Żywe zainteresowanie wywo- 
łane we Wschodniej i Środkowej 
Europie zamachem grudniowym w 
Kownie mówi o tem dowodnie. 
Niestety dla Litwy (a może i dla 

pokoju europejskiego) węzeł spraw 

bałtyckich spoczywa właśnie na 
ziemiach dolnego biegu Niemna. 

Stąd taka gorączka w sąsiedztwie, 

gdy się w zakątku litewskim dzieje 

coś trudniejszego do przejrzenia. 

Tym razem jednak wielka poli- 

tyka przyćmiła nieco wzrok bada- 

czom, stojącym dalej od życia we- 
wnętrznego Litwy. Przyczyny Бо- 

wiem przewrotu 17 grudnia wywo- 
dzą się z gruntu rodzimego. 

Do oceny pomyślności życia 
włościanin litewski (stanowi 82% 
wyborców) używa dotychczas mia- 

ry stosunków gospodarczych ro- 

syjskich. Chrześcijańska demokracja 
rządziła sześć lat ostatnich krajem 

i dobrobytu przedwojennego nie 

odbudowała. Kryzys ekonomiczny 
przez ostatni okres tych rządów 

doskwierał coraz bardziej. Rozgo- 
ryczone masy wkońcu odmówiły 

zaufania księżom i w wyborach 

sejmowych w maju r. ub. powoła- 

ły do władzy ich antagonistów. 

Półroczne rządy lewicy nic zdzia- 

łać nie potrafiły dla ulżenia bra- 
kom. Przeciwnie: wypadek zdarzył, 

że nieurodzaj w r. 1926-ym pogor- 

szył jeszcze niedolę miast i wsi. 
Nowy rząd więc po półroczu swej 

pracy nie zdobył lepszej opinii, niż 
obalony w maju r. ub., a oparty 
o „chadecję". 

Przecież poza sejmem usunięci 

od władzy „chadecy* mieli nad 

nowymi panami sytuacji zdecydo- 
waną przewagę. Wszystkie plebanje 
Litwy stanowiły ośrodki ich pro- 
pagandy. Każdy ksiądz  po- 
siada pokaźne kółko krewnych i 

popleczników, nadzielonych za jego 

sprawą ziemią, korzystających z 

tanich kredytów i t. p. 

Pozatem w ręku Ch. D. znaj» 

dował się kompletny sztab urzęde 
ników, wyszkolonych w subordy= 
nacji dla władzy duchownej. Od 

maja stanowili oni armję bezro- 

botnych. Ci zaś, którzy pozostali 

jeszcze na posadach, sabotowali 

nowy rząd, wierząc wjego krótko= 

trwałość. Lewica litewska nie po- 

siadała ludzi do obsadzenia nawet 

  

bardziej odpowiedzialnch stanowisk, 

nie mówiąc o pomniejszych. 

Poprowadziła ona wreszcie wy- 

zywającą politykę wobec kościoła, 

nie uznając nowej organizacji koś- 

cielnej, oktrojowanej Litwie w r. 

ub. przez Watykan. Czterej nowo- 

mianowani biskupi spotkali się z 

bojkotem władz cywilnych. Księżom 

przestano płacić pensję. 

W tych warunkach najpotężniej- 

sza w kraju organizacja: kler, w 

poczuciu swej siły przystąpić mu- 

siała do aktu gwałtu, by powrócić 

do władzy. 

Jako rzekome powody prze- 

wrotu wysunięto „polonizację* i 

„bolszewizację“ Litwy przez rząd 
lewicowy. 

Pierwszy pozór jest niedorzecz- 

nością faktyczną. Sponiewierana 

polskość, dźwigająca się powoli, 

jak Łazarz kuj. życiu kulturalnemu 
w ostatnich miesiącach przed za- 

machem—nie stanowiła nawet cie- 
nia niebezpieczeństwa kulturalne- 
go dla narodu panującego. 

Chodziło tu jedynie o wygra- 
nie hasłą przeciwpolskiego: jest 
ono bowiem „tabu* w katechiźmie 
nacjonalizmu litewskiego, 

Bolszewizm, jako doktryna, dla 
Litwy strasznym nie był również. 
„Jaczejki* komunistyczne mniej 
mogły niepokoić od słabości usu- 

niętego w grudniu r. ub. rządu. 
Autorytet bowiem władzy przed 
zamachem upadał coraz mocniej i 
Litwie grozić mogła bardziej anar- 
chja, niż Sowiety. Nie było moc- 
nej ręki. A chłop litewski tylko 
bezwzględną władzę uznaje. 

Bolszewizm wysunięto tedy „na 
straszaka" obok „polonizacji”, 

Chrześć. Demokracja poszukała 
w końcu sprzymierzeńców dla do- 
konania przewrotu. Stronnictwo to 
czuło się zawsze . dość pewnie w 
polityce wewnętrznej, a bardzo nie- 
wyraźnie na gruncie międzynaro= 
dowym. Nie posiadało, krótko mó- 
wiąc, żadnego programu w polity- 
ce zagranicznej. 

By zaradzić powyższemu bra- 
kowi postarało się o poparcie „na- 
rodowców*, którym hetmanią p. p. 
Smetona, i Waldemaras. Grupa 
inteligencji litewskiej, zebrana w 
tem ugrupowaniu, stanowi naj- 
większy zbiornik—po za księżmi— 
sił umysłowych w kraju. Posiada 
pozatem program w życiu gospo- 
darczem i jeżeli nie program, to 
szkic programu pozytywnego w po- 
lityce zagranicznej. To mianowicie, 
czego brak chadecji. 

_By współdziałanie nastąpić mog- 
ło „chadecy” musieli przyrzec zła” 
godzenie reformy agrarnej, stano- 
wiącej absurd w mniemaniu „na- 
rodowców* i zgodzić się (bez tru- 
du) na kurs filogermański w poli- 
tyce zagranicznej. | odwrotnie: na- 
rodowcy wyrzekli się bliższej współ- 
Pracy politycznej z Rosją, ustępu- 
jąc „chadecji* w jej obawach z tej 
strony. 

Pieniądze na przewrót grudnio- 
wy nie przybyły z Berlina, jak są- 
dzą mylnie niektórzy. Przysłał je 
z Ameryki ks. biskup Matulewicz, 

jako wynik zbiórki Litwinów ame- 

rykańskich „na ratowanie Litwy od 
Polaków i Bolszewików *. 

ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
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Rząd konferuje w sprawie konkordatu. 
WARSZAWA, 14.1 (Pat). W czwartek 13 b. m. o godz. 5-tej po 

poł. odbyła się w Prezydjum Rady Ministrów pod przewodnictwem 
p. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Dobruckiego, 
druga konferencja międzyministerjalna w sprawach, związanych z wyko- 
naniem konkordatu. Przedmiotem obrad były głównie kwestje, wynika- 
jące z treści art: 24 konkordatu. 

Konferencja ustaliła ogólie zasady i wytyczne, któremi kierować 
się winni przedstawiciele rządu podczas narad swoich z komisją pa- 
pieską w zakresie zrealizowania postanowień konkordatu. 

Wobec tego jednak, że przy interpretacji tych postanowień wyłania 
się cały szereg kwestyj spornych, bardzo skomplikowanych pod wzglę- 
dem prawnym, a zarazem wchodzących w zakres kompetencji wielu mi- 
nistrów, postanowiono, na wniosek p. Ministra Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych, powołać specjalną komisję, któraby kwestje powyższe wszech- 
stronnie zbadała i przygotowała szczegółowe wnioski, co do ich za- 
łatwienia. 

W skład komisji, której przewodniczyć będzie Minister W. Ri O.P. 
względnie jego delegat, wejdą przedstawiciele ministerstw spraw wewnę- 
trznych, skarbu, sprawiedliwości, robót publicznych, rolnictwa, dóbr 
państwowych i reform rolnych oraz Prokuratorji Generalnej. 

Ostateczne sprecyzowanie stanowiska rządu w poszczególnych 
sprawach i sformułowanie sposobu ich załatwienia nastąpi po zakoń- 
czeniu prac komisji, poczem wyniki tych prac zostaną zakomunikowane 
komisji papieskiej. 

Prezydent Rzplitej doręczy biret kardynalski. 
WARSZAWA, 14.1. (Pat.) Uroczystość doręczenia przez Pana Prezydenta Rze- czypospolitej biretu kardynalskiego J. E. ks, Kardynałowi Lauri'emu, propuncjuszo= wi apostolskiemu w Polsce, odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 

25 stycznia o godz. 11-ej rano. 

O okręt polski nad Bałtykiem. 
WARSZAWA, 14. I. (Pat.) Prasa podaje, iż T-wo Żeglugi Państwo- 

wej, które do tej pory nabyło już 5 okrętów, każdy po 2850 ton poje- 
miności, obecnie prowadzi pertraktacje w sprawie nabycia 6-go okrętu 
o pojemności około tysiąca ton dla przewozu drobniejszych ładunków 
zbiorowych. 

W ten sposób polska flota handlowa powiekszyłaby się o jedną 
jednostkę i wzrosła do 25.000 ton pojemności. 

Rząd o pracownikach umysłowych. 
WARSZAWA, 14. |. (Pat). Dn. 14 b. m. w M:stwie Pracy i Opieki Społecznej pod przewodnictwem p. ministra Pracy i Opieki Społecznej 

d-rd Jurkiewicza, odbyła się konferencja w sprawie uzgodnienia niektó- rych artykułów projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
ubezpieczeniu pracowników umysłowych. W konferencji wzięli udział 
prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego p. Kopczyński, radca 
Preżydjum Rady Ministrów p. Piętak, oraz urzędnicy M-stwa Pracy i 
Opieki Społecznej. 

Lwów przeciw obecnemu samorzą- 
dowi. 

LWOW, 14. I. (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu Rady Miejskiej 
uchwalono jednomyšlnie wniosek nagly radnego socjalistycznego Szczur- 
ka, siwierdzający, že obecna organizacja samorządów gminnych w całej 
Polsce, nie wyłączając Lwowa, nie odpowiada najistotniejszym warun- 
kom, na których powinna być zbudowana autonomia. 

Wobec tego rada miejska zwraca się do sejmu i rządu, aby przed 
rozpisaniem wyborów na podstawie nowoczesnego i demokratycznego 
> wyborczego umożliwiono powołanie do życia nowego samorządu 

gminnego. : 
% 

Meksykańskie represje przeciw katolikom. 
PARYŻ, 14.1. 

młodym ludziom, 
stizelano ich. 

БОЮЕНЕОТВОЛИСЬ RZOCZ ORA OWE ZE О RE TSWAAOO DOE EOZZWZEWO WKRĘT) 
Przewrotu więc dokonali Litwi- Nie utrzyma on bowiem po- 

ni własnemi głowami, rękami i chwyconej gwałtem władzy bez wy- 
pieniądzmi. datnej pomocy finansowej zzew- 

(Pat.) Excelsior donosi z Meksyku, że w mieście Leon, 5-iu 
którzy przeszli na stronę katolików, wyrwano języki, poczem roz- 

    

Koncert wyśmienitego kwartetu. 

  

Inna rzecz, że zwycięstwo kie- 
runku polityki pp. Smetony i Wal- 
demarasa w Kownie jest prawdzi- 
wym trjumfem Niemiec. Właśnie 
dlatego, że zrobili go nie najmici 
płatni, a ludzie przekonani najszcze- 
rzej o pożytku dla kraju kierunku, 
jaki obierają. ' 

Poczucie doraźnej niezależności 
od Niemców jest jedną z niewąt- 
pliwych przyczyn tarć, jakie po- 
wstały pomiędzy nowym rządem 
litewskim a Niemcami w sprawie 
Kłajpedy. Zwycięzcy zamachowcy 
poczuli się w pierwszej chwili pa- 
nami położenia. 

Przecież jest to jedynie „poczu- 
cie doraźne” a nie stan. Patrząc 
w przyszłość dalej—nowy rząd bę- 
dzie musiał powoli, krok za kre- 
kiem wzmagać zależność od Berli- 
na, na którą jest zgóry zrezygno- 
wany w swych zamierzeniach. 

nątrz. 

Niemcy zaś obecnemu rządowi 
najniewątpliwiej pomocy takiej nie 
odmówią. Lecz równie stanow- 
czo twierdzić można, że za sowitą 
opłatą polityczną, niezależnie od 
procentów. 

W ostatnich dniach rozeszły się 
pogłoski o możliwej unji celnej 
niemiecko-litewskiej. Akt ten jest 
rzeczą dalszej przyszłości. Litwa 
kroczyć będzie nadal i coraz wy- 
raźniej po drodze dotychczasowej: 
zbliżeń ze swym sąsiadem zachod- 
nim. O ile bieg historji pozwoli 
jej przez czasu dłuższy stąpać w 
tym kierunku, to zakończyć się to 
musi unią celną z Niemcami, kła- 
dąc w ten sposób kres pozorom 
dzisiejszym, co do niezawisłości 
Republiki Litewskiej. AC: 

—-— 
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Restauracji „BRISTOL* | 
gruntownie odremontowanej i urządzonej z przepychem.  Zatiszne gabinety i sale do zebrań towarzyskich. 

Kuchnia i bufet pod kierunkiem najlepszych kuchmistrzów. Wina i trunki w obfitości. Telefon 764. 
Samochód do dyspozycji gości. Ū 
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Z całej Polski. 
Odznaczenia w M. S. W. 

WARSZAWA. 14.1. (Pat). Dnia 
12 b. m. p. Minister Spraw We- 
wnętrznych w asystencji wyższych 
urzędników m-stwa wręczył odzna- 
kę Krzyża Komandorskiego orderu 
„Odrodzenia Polski* dyrektorowi 
departamentu administracji M-stwa 
Spraw Wewnętrznych p. Karolowi 
Kirstowi. Odznaczenie to nadane zo- 
stało p. dyr. Kirstowi w dniu 9 li- 
stopada ub. roku za zasługi, poło- 
żone na polu organizacji i admini- 
stracji sądownictwa. 

Urlop ppułk. Becka. 
WARSZAWA. 14.1. (Pat). Dnia 

13 b. m. rozpoczął kilkutygodnio- 
wy urlop wypoczynkowy szef gabi-* 
netu Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych podpułk. Sztabu Generalnego 
Józef Beck. Przez czas urlopu zastę- 
pować go będzie mjr. Kamiński 
Feliks, zastępca szefa gabinetu Mi- 
nistra. 

Por. Stefanowicz uniewi- 
niony. 

WARSZAWA. 14.1. (Pat). W dniu 
wczorajszym w sądzie wojskowym 
zapadł wyrok w sprawie por. Ste- 
fanowicza, oskarżonego o usiłowa- 
nie zabójstwa ziemianina p. Żie- 
lińskiego. 

Sąd po naradzie wyniósł wyrok 
uniewiniający. Przewodniczączy, re- 
ferując motywy wyroku zaznaczył, 
że sąd uznał działania por. Stefa- 
nowicza za wywołane sytuacją bez 
wyjścia. W chwili strzałów, oskar- 
żony, według motywów sądu woj- 
skowego, działał w stanie zamro- 
czenia umysłowego, wykluczające- 
go pełne zrozumienie znaczenia 
własnych czynów. 

Niemcy opiekują się mniejszościami. 
OPOLE, 14.1 (Pat.). W czasie 

śniadania, wydanego na cześć dy- 
rektora sekcji mniejszości narodo- 
wych przy Lidze Narodów, Colba= 
na, nadprezydent Proske wygłosił. 

  

wedle relacji Biura Wolffa, nastę- ‘ 
pujące przemówienie: 

„Poczytuję sobie za okoliczność, 
przynoszącą mi nadzwyczajny za- 
Szczyt i budzącą we mnie uczucie 
niezwykłej radości, iż mogę imie- 
niem rządu Rzeszy i rządu prus- 
kiego, jakoteż imieniem ludności 
niemieckiego Górnego Sląska ser- 
decznie Pana powitać. Rząd Rzeszy 
i rząd pruski jak również i ludność 
górnośląska uważają za rzecz samo 
przez się zrozumiałą, że Pan, jako 
kierownik sekcji mniejszości naro- 
dowych przy Lidze Narodów zawi- 
tałeś na Górny Sląsk, chcąc na 
podstawie bezpośrednich obserwa- 
cyj zapoznać się z zagadnieniem 
ochrony mniejszości, które osiąg- 
nęło tu taki stopień zaostrzenia, a 
które jako pierwsze na byłym ple- 
biscytowym obszarze Górnego Slą- 
ska zostało, według określonych 
ustaw i ustalonej procedury praw- 
nej, w znacznej mierze uregulo- 
wane. 

„Ale i obecne podjęte przez 
Pana badania witamy z pełną świa- 
domością, iż Górny Sląsk powo- 
łany jest, zdaje się, do objęcia roli 
przodownika w dążeniu do rozwią- 
zania tego dla Świata tak palącego 
zagadnienia ochrony mniejszości, 
przypominając, jak częstokroć wśród 
największego nieszczęścia, jakby za- 
rządzeniem Opatrzności udaje się 

GRA ŚWIETLNO-KOLOROWA 3 
LOTTO kolorowe 

Dziś, w sobotę 15 b. m. o g. 7 wiecz. w lokalu 
Chatki*, ul. Wileńska 38 (b. lokal restauracji „ Warszawianka*) 

nastąpi otwarcie klubu. 
Gra odbywać się będzie codzień od godz. 7 w. do 5 w nocy. 
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znaleść drogę wyjścia tam, gdzie 
nikt go nie oczekiwał, oraz że po 
powszechnej katastrofie wojennej 
wyłoniło sie nowe prawo narodów 
i jednostek. : 

Nadprezydent wskazał na przy- 
sługujące tym ostatnim wobec tego 
tytułu uprawnienia do swobodnego 
kultywowania indywidualnych właś- 
ciwości ducha. 

„My tu na Górnym Sląsku, mó- 
wił nadrezydent, gdzie od stuleci 
2 lub często 3 różnojęzyczne gru- 
py ludności przywykły do pokojo- 
wego wśród żmudnej współpracy 
obok siebie bytowania, odnosimy 
się z całem wyjątkowem zrozu- 
mieniem do szczytnego zadania, 
którego spełnienie jest celem dą- 
żeń pozostającej pod  pańskiem 
kierownictwem sekcji. 

Stwierdziwszy, że źródłem prze- 
konania niemieckiego jest nietyl- 
ko ścisłe, lolalne i  bezstronne 
stosowanie się do postanowień 
konwencji genewskiej, lecz i po- 
szanowanie prawa suwerenności in- 
dywidualnej innych współobywate- 
li, następnie zaś, powołując się na 
złożoną w tej sprawie 6 listopada 
ub. roku imieniem rządu Rzeszy i 
rządu pruskiego deklarację, nad- 
prezydent zakończył swe przemó- 
wienie zapewnieniem,, że oba rzą- 
dy pospółu z ludnością niemiecką 
Górnego Sląska trwać będą nie- 
wzruszenie przy dążeniu do zasto- 
sowaniu odpowiadającej im ochro- 
ny mniejszości narodowej. 

Dyrektor Colban podziękował 
za przyjęcie, witając współpracę 
Niemców w Lidze Narodów. Wśród 
aktualnych spraw, które znalazły 
się na porządku dziennym prac 
Ligi Narodów, pierwszą — zdaniem 
jego — jest sprawa rozbrojenia, 
drugą zaś częścią składową progra- 
mu ogólno - pokojowego jest roz- 
wiązanie zagadnienia mniejszości 
narodowych. 

KATOWICE, 14.1 (Pat). Jak 
donoszą tutejsze pisma niemieckie, 
dyrektor sekcji mniejszości naro- 
dowych przy Lidze Narodów dr. 
Colban, odpowiadając wczoraj w 
czasie przyjęcia przedstawicieli nie- 
mieckiej mniejszości na mowę 
prezesa Volksbunda pana Edwina 
Henckla, miał powiedzieć że nie 
przybył na Górny Śląsk celem ba- 
dania jakichkolwiek zażałeń czy 
skarg, lecz na zoproszenie rządu 
polskiego, aby przestudjować na 
miejscu zagadnienie mniejszości. 

—— 

Min. Strassburger działą 
GDAŃSK, 141 (Pat.) Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdań- sku prof. Van Hammel Wystoso- wał do generalnego komisarza 

Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań- | sku min. Strassburgera pismo gra- tulacyjne z powodu ostatniej de- 
cyzji rządu polskiego, ułatwiającej 
w wielkim stopniu komunikację 
pomiędzy Gdańskiem a sąiedniemi 
krajami. 
— ————— iii 

Od Administracji. 
‚ № celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej. pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 
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Sejm i Rząd. 
Komisja reform rolnych. 

WARSZAWA, 14.1 (Pat). D. 14 
stycznia r. b. rozpoczęło się pod 
przewodnictwem ministra reform 
rolnych d-ra Witolda Staniewicza 
posiedzenie Głównej Komisji Ziem- 
skiej. Na porządku dziennym umie- 

_ szczona była sprawa przeprowa- 
dzenia niezbędnych zmian w prze- 
pisach obowiązujących przy ustala- 
niu wartości nieruchomości dla о- 
płaty podatku majątkowego, mają- 
cych zastosowanie przy szacunku 
gruntów, budowli, drzewostanu i 
wód ulegających przymusowemu 
wykupowi przez Państwo na cele 
reformy rolnej. 

Posiedzenie otworzył p. minister 
reform rolnych dr. Staniewicz, u- 
dzielając głosu głównemu referen- 
towi sprawy p. St. Korwin-Piotrow- 
skiemu, naczelnikowi w-łu prawne- 
go m-stwa reform rolnych, poczem 
referat uzupełniający wygłosił radca 
m-stwa ref. roln. p. Rybicki. Nas- 
tępnie wypowiedzieli swe opinje 
zaproszeni na posiedzenie w cha- 
rakterze rzeczoznawców przedsta- 
wiciele sfer handlowych i rolni- 
czych. 

Po krótkiej naradzie Komisja 
postanowiła odroczyć posiedzenie 
w celu szczegółowego zaznajomie- 
nia się z opinjami rzeczoznawców, 
które były stenograficznie spisane 
i rozesłane członkom komisji. 

Z ZAGRANICY 
Rekrutacja do Reichswehry. 

BERLIN, 14.1 (Pat). Dziennik 
ustaw Rzeszy donosi, iż prezydent 
Hindenburg wydał dekret, zakazu- 
jący przyjmowania niezarekrutowa- 
nych według obowiązujących prze- 
pisów sił pomocniczych do Reichs- 
wehry, uzupełniania niemi chwilo- 
wych wakansów, urządzenia niedo- 
zwolonych kursów przygotowaw- 
czych, tworzenia i szkolenia rezerw 
wojskowych. 

Również zarządzenia poszcze- 
gólnych koniend dozwalające re- 
rekrutację w powyższym sensie zo- 
stały na mocy dekretu unieważ- 
nione. 

Posiedzenie Reichstagu. 

BERLIN, 14. I. (Pat). Konwent 
seniorów Reichstagu postanowił na 
dzisiejszem przedpołudniowem po- 
siedzeniu nie zmieniać terminu zwo- 
łania Reichstagu wyznaczonego pier- 
wotnie na dzień 19 b. m. i 

„Jako pierwszy punkt porządku 
dziennego posiedzenia w oznaczo- 
nym dniu znajduje się wysłuchanie 
oświadczenia rządowego. Gdyby u- 
tworzenie rządu Rzeszy opóźniło 
się, wówczas Reichstag rozpocznie 
swe prace Od innych przedłożeń. 

  

Pod płaszczykiem rządu. 

BERLIN, 14-1. (Pat.) Biuro Wolf- 
fa donosi: Pruski minister spraw 
wewnętrznych skierował do rzą- 
dów krajowych okólnik w którym 
wzywa do podejmowania we wszy- 
stkich wypadkach pojawienia się 
wiadomości o wojskowej działal- 
ności związków zarządzeń, potrzeb- 
nych w celu wyjasnienia rzeczy- 
wistego stanu rzeczy, w szczegól- 
ności zaś w celu niezwłocznego 
wszczęcia odpowiedniego śledztwa 
policyjnego. O ileby dochodzenie 
policyjne wykazało istotnie działal- 
ność wojskową tych związków, wów- 
czas należy je rozwiązać. 

Gdyby zaś dochodzenia wyka- 
zały tylko podejrzenia w tym kie- 
runku, wówczas należy odpowied- 
niemu zwązkowi zwrócić wyraźnie 
na to uwagę z powołaniem się na 
obowiązujące przepisy. 

(Wspomnienie pośmiertne). 

$ Artykuł niniejszy, napisany przez 
jednego z najwybitniejszych znaw- 
ców zagadnień kościelnych w Polsce, 

. drukujemy, jako ciekawy dokument 
historyczny, zaznaczając jednocześ- 
nie, że jest on wyrazem ściśle osobi+ 

- stych poglądów autora na zagadnie- 
nie Unji oraz na szereg ubocznie 
poruszonych kwestyj. Red. 

II. 

O stosunku zmarłego do Pola- 
"ków wymownie świadczy, że arcy- 
biskupa Jałbrzykowskiego i biskuna 
Łozińskiego, za szczyptę okazanej 
mu życzliwości nazywa przyjaciół- 
mi. P. S., o którym mowa w koń- 
cu listu powyższego, to karmazyn 
i sodalis Marianus, jednocześnie 
szczery unjonista, dzięki czemu od- 

' razu znalazł się wspólny grunt do 
wzajemnego porozumienia się. Zna- 
jąc mowę ukraińską, prosiłem nie- 
boszczyka, by na moje polskie li- 
sty oddowiadał po ukraińsku. Jed- 
nak daremnie! Po kilku pierwszych 

5 Adresat jest wnukiem unitki. 

  

Urzędowa Preussische Presse- 
dienst dowiaduje się w związku z 
tem, że minister spraw wewnętrz- 
nych Grzesinsky Oznajmił, iż w 
wypadkach wykroczeń _ przeciw 
przepisom odpowiedniej ustawy za- 
rządzi bezwarunkowe rozwiązanie 
danego związku. 

Przewodniczący senatu. 

PARYŻ, 14.1 (Pat.). Paul Dou- 
mier wybrany został na przewod- 
niczącego senatu 238 głosami przy 
213 głosujących. 

Kto ma rację? 
RZYM, 14-I. (Pat). Agencja 

Stefaniego upoważniona jest do 
stwierdzania, iż wiadomość poda- 
na przez wiedeńskiego korespon- 
denta Daily Chronicle i powtórzo- 
na przez prasę francuską jakoby 
w najbliższym czasie miało dojść 
do zatargu między Włochami a Ju- 
goslawją, jest całkowicie fałszywa. 

Koła włoskie uważają tę pogło- 
skę za oszczerczy manewr alarmi- 
styczny, mający na celu machina- 
cje giełdowe. 

cze tezy na Gómym Sląsk. 
"WARSZAWA. 14. I. (Pat) Urząd 

mniejszościowy doręczył dn. 13 
stycznia 1927 r. prezydentowi ko- 
misji mieszanej na Górnym Sląsku 
odpowiedź wojewody sląskiego na 
pogląd prezydenta komisji mięsza- 
nej p. Calondera z dn. 15 grudnia 
1926 roku w sprawie zażalenie nie- 
mieckiego związku ludowego w Ka- 
towicach, dotyczącego nieprzyjęcia 
uczniów zgłoszonych na rok szkol- 
ny 1926—27 do szkół mniejszoś- 
ciowych na Górnym Sląsku Pol- 
skim. Odpowiedź wojewody stwier- 
dza, że: 

1) nie widzi on możności uwz- 
ględnienia poglądu prezydenta gór- 
nosląskiej komisji mięszanej; 

2) nie poddając w wątpliwość 
ani bezstronności, ani kompenten- 
cji prezydenta komisji mięszanej, z 
przykrością musi stwierdzić, że nie 
może uznać sformułowanych w je- 
go poglądzie zaleceń ani za zgod- 
ne z przepisami konwencji genew- 
skiej, ani za odpowiadające spra- 
wiedliwemu stosunkowi mniejszoś- 
ci narodowej do państwa i państwa 
do mniejszości; 

3) nie przyjmując poglądu pre- 
zydenta komisji mieszanej, uważa 
niemniej za swój obowiązek zaspo- 
kojenie słusznych żądań mniejszości 
niemieckiej na Górnym Ślązku w 
dziedzinie szkolnictwa, gdyż poczuwa 
się do obowiązku otaczania równą 
opieką i trosliwością wszystkich 0- 
bywateli państwa bez względu na 
to czy należą one do mniejszości, 
czy do większości. W tej myśli go- 
tów jest do porozumienia z za- 
interesowanemi sferami na Górnym 
Sląsku polskim co do zaspokoje- 
nia potrzeb szkolnych mniejszości 
w tych granicach, które rząd pols- 
ki uważa za zgodne z przepisami 
i duchem konwencji genewskiej z 
jednej, z pojęciem zaś uprawnio- 
nej dbałości o interesy państwa i 

ogółu ludności z drugiej strony. 
4) nie wchodząc w dyskusję 

szczegółową z zapatrywaniami wy- 

rażonemi przez prezydenta komisji 
mieszanej w jego poglądzie z dnia 
15 grudnia 1926 r. wojewoda za- 
strzega się niemniej przeciwko nie- 
zgodnemu z art. 147, 148, 149, 157 
konwencji genewskiej zapatrywa- 
niami prezydenta komisji mieszanej, 
zawartemu na str. 39 jego poglądu, 
iż wrazie nieprzyjęcia jego poglądu 
odwoła się on osobiście do Rady 
Ligi Narodów, gdyż w myśl przy- 
toczonych artykułów konwencji ge- 

newskiej, prawo odwoływania się 

do Rady Ligi Narodów przysługu- 

je wyłącznie zainteresowanym stro- 

listach ukraińskich, władyka Bocian 

stale pisze do mnie po polsku.| iii 
W przedostatnim liście niebosz- 

czyka znajdujemy taki oto ustęp: 
„O zjeździe 8—10 bm. dotychczas 

nie mam żadnych innych informa- 
cyj. Uważam zjazd ten za czysto 
lokalny i życzę mu wszelkiej po- 
myślności... Unionistische Vorfra- 
gen des Gegenwart in Polen... Poja- 
dę na 14 listopada do Pińska, na 
święty Joózefat. Już to Eksc. ks. 
b-powi Łozińskiemu obiecałem... 
Przytem pragnę z nim pierwszym 
nasze sprawy dokładnie omówić i 

dojść do porozumienia. Dobrze, że 

to może już być po zjeździe wileń- 
skim. Już będzie punkt wyjścia. 
Takie uprzednie Auseinandersetzun- 
gen uważam za wskazane i korzy- 
stniejsze, niż plenarne jakie posie- 
dzenia...— Poglądy ks. Lesnobrodz- 
kiego coś więcej, niż skrajnie ugo- 
dowe... Pohana pticia swoje hnizdo 
kalaje... On w niem wyrósł... Dzi- 
wna rzecz: niepewna dusza kon- 
wertytów!...* *) (2.X1. 1926). 

W ostatnim liście władyki, pi- 
sanym za dwa tygodnie przed jego 
śmiercią, doprawdy dźwięczy już 

*) To o innych. 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Rządy litewskie w Kłajpedzie. 

KŁAJPEDA, 14. I. (Pat.) W sprawie zakazu odbycia posiedzenia 
sejmiku kłajpedzkiego oświadczył gubernator kłajpedzki Zaukauskas 
przedstawicielowi „Morgen Stime* co następuje: 

Uważałem prośbę tę za niezgodną z prawem, gdyż według $ 12 
statutu kłajpedzkiego sejmik zbiera się na posiedzenie w 4-ty ponie- 
działek stycznia czyli 24 stycznia. Do tego czasu sejmik może zbierać 
się tylko na posiedzenie nadzwyczajne, zwołane przez gubernatora w 
porozumieniu z dyrektorjatem, skoro zażądanego conajmniej 2—3 pos- 
łów. (Jest to) przeto rzeczą jasną, że zwołanie posiedzenia przez pre- 
zydjum sejmiku było aktem bezprawnym. 

W rozmowie z przedstawicielami 
i zaproponował im, wyjaśnił położenie prawne 

2—3 posłów i doprowadzili 

prezydjum sejmiku, gubernator 
aby zebrali podpisy 

w ten sposób do zwołania posiedzenia 
nadzwyczajnego. Na propozycje te prezydent sejmiku Krauss odpowie- 
dział: „My tego nie chcemy“, wobec czego gubernator wydał zakaz od- 
bywania posiedzenia jako bezprawnego. 

Rokowania z Sowietami. 

GDAŃSK, 14-1. (Pat). Według 
doniesień z Kowna, d-r Puryckis 
przewodniczący delegacji litewskiej 
do rokowań z Rosją oświadczył 
korespondentowi ,,Jaunakas Zinas“, 
že rokowania z Rosją są przerwa- 
ne tylko na jakiś czas. 

Rokowania z Niemcami przy- 
gotowywane są bardzo intensywnie. 
Sprawy związane z Kłajpedą nie 
powinny — zdaniem Puryckisa — 
mieć wpływu na rokowania z Niem- 

Dziwne 

GDAŃSK, 14-1. (Pat.) Z Kłaj- 
pedy donoszą: Charakterystycznem 

jest, że kowieńsko-niemiecka „Li- 

tauische Rundschau“ pisząc O za- 

kazie odbycia posiedzenia sejmiku 
kłajpedzkiego zaznaczyła, że jednak 
gubernator miał prawo do tego 
kroku. Kłajpedzianie powinni — 
zdaniem dziennika — mieć wzgląd 
na wewnętrzne trudności rządu li- 

cami, tembardziej, że sprawy te są 
albo już zlikwidowane, albo znaj- 
dują się w stadjum likwidacji. Kłaj- 
реча zainteresowana jest niezmier- 
nie w sprawie uregulowania sto- 
sunków z Niemcami i dlatego przed- 
stawiciele Kłajpedy wezmą udział 
w tych rokowaniach. Puryckis pod- 
kreślił szczególnie wydatną współ- 
pracę Burhardta jako reprezentanta 
Kłajpedy podczas rokowań rno= 
skiewskich. 

poglądy. 

tewskiego i nie utrudniać położenia. 
Na twierdzenie to odpowiada z 
oburzeniem „Memeler Dampiboot“, 
że „Litauische Rundschau* powin- 
na się bardziej troszczyć o sprawy 
Kłajpedy i być o nich lepiej po- 
wiadomiona. Tymczasem „Lit. Rund- 
schau* wykazuje całkowite niezro- 
zumienie stosunków, panujących 
na obszarze kłajpedzkim. 

Zmiana konstytucji. 

KOWNO, 14.1 (Pat). Reforma 

konstytucji litewskiej według zło- 

żonych propozycyj ma iść w na- 

stępującym kierunku: 1) Wprowa- 
dzenie systemu dwuizbowego (sejm 
i senat), 2) nadanie szerszej kom- 

petencji prezydentowi państwa, 3) 
wybór do sejmu na okres 5 lat, 
4) zniesienie wyborów proporcjo- 
nalnych a oparcie ich na systemie 
większości. 

Spór o zbrojenia Niemiec. 
PARYŻ, 14.1 (Pat.) Omawiając toczące się obecnie rokowania 

w sprawie rozbrojenia Niemiec, pisma podkreślają, iż wyłącznie 
tylko konferencja Ambasadorów powołana jest do zakończenia 

sporu oraz wypowiedzenia się w tej kwestji. Dzienniki skarżą się 

na przeciąganie rokowań, spowodowane przedewszystkiem targo- 
waniem się Niemców. 

Le Matin donosi, iż gen. von. Pawels odbył wczoraj z między- 
sojuszniczym komitetem wojskowym naradę w sprawie twierdz w 

Prusach Wschodnich. 

O pakt łotewsko-sowiecki. 
RYGA, 14.1 (Pat). Dzienniki donoszą, że wznowienie rokowań o 

zawarcie paktu o nieagresji z Rosją nastąpi 17 stycznia. 
Dziś wieczorem ma przybyć do Rygi specjalny delegat moskiew- 

skiego komisarjatu spraw zagranicznych Arałow. 

nom. Rząd Rzeczypospolitej nie 
mógł przyjąć interpretacji prezy- 
denta komisji mięszanej jako nie- 
zgodnej nietylko z literą ale i z 
duchem konwencji genewskiej. Po- 
gląd prezydenta byłby bowiem do- 

prowadził do tego, że przeszło 

5,000 dzieci wcale nie władających 

językiem niemieckim uczęszczałoby 

ze szkodą dla ich nauki do szkół 

mniejszościowych. Taki stan rzeczy 

sam prezydent komisji mięszanej 

określił jako szodliwy z punktu wi- 

dzenia pedagogicznego i zapropo- 

nował swe pośrednictwo w per- 
traktacjach zmierzających do kom- 
promisu praktycznego pomiędzy 
władzami polskiemi a miejszością 
niemiecką w tej sprawie. 

Dodać należy, że rząd polski 

  

jakaś wieszcza nuta: „Serdeczne 
dzięki Jegomošci za obie biogratje 
XX. B-pów bliskich memu sercu. 
Właśnie przed wyjazdem *) przyda 
się przeczytanie ich. Na zjazd nie 
otrzymałem uwiadomienia, dlatego 
nawet nie posyłam depeszy, by nie 
być niepotrzebną grzecznością na- 
trętnym. Rozumie się, że muszę 
być i u x.prałata Czeczotta, wielce 
zasłużonego staruszka... Może być, 
że ktoś zechce za passus o kon- 
kordacie**) przyszyć mi u Ojca św. 
łążkę. Mówię otwarcie i rzecz na- 
zywam po imieniu. Gotów jestem 
za to nawet i ucierpieć, byle spra- 
wa Unji L. zyskała przez to. Dro- 
gi, którą ona ostatni dziesiątek lat 
idzie, nie mogę uważać za normal- 
ną i sprawiedliwą. Robi się z nią 
polityczne eksperymenta, które 
wielce uwłaszczają świętości spra- 
wy... Dotychczas o tem my, Uni- 
ci, milczeliśmy, ale czas już przer- 
wać tę ciszę i doprowadzić do ja- 
kiejś sanacji. Nie łatwo to pójdzie, 
bo przeciwników naszych całe le- 
gjony z szerokim aportem siły ma- | 
terjalnej, a przyjaciół Unji L. ma- 

*) Do Pińska. 
**) W liście poprzednim. 

postanowił polecić kompetentnym 
władzom bezpośrednie porozumie- 

nie się z przedstawicielami mniej- 
szości, zmierzające do wynalezie- 
nia takiego rozwiązania Sprawy, 
któreby, pozostając w ramach ist- 
niejących zobowiązań prawnych, 
uwzględniło słuszne i sprawiedliwe 

postulaty tej mniejszości w dzie- 
dzinie szkolnictwa,  nadewszystko 
zaś zapewniło wszystkim dzieciom 
w wieku szkolnym bez względu na 
narodowość kształcenie ich w spo- 
sób najlepszy z punktu widzenia 
pedagogicznego. 

Kupujcie „Kurjer Wileński”. 

ło. Ale sprawa Chrystusa nie po- 
trzebuje ani armat, ani policji 
(wszystko jedno jakiej)... Dzisiejszy 
list Jegomości był, jak i wszystkie 
poprzednie, otwierany przez czar- 
ny gabinet. Valel (6. XI. 1926). 
Przedostatnie zdanie jeszcze raz 
przypomina, jakie szykany i jak 
często administracja lwowska, wyż- 
sza i niższa, czyniła władyce Bo- 
cianowi. W  konstytucyjnem pań- 
stwie, w półtora roku po zawarciu 
konkordatu, biskup katolicki wi- 
dział się zmuszonym, dla bezpie- 
czeństwa korespondencji, podawać 
swym znajomym, zamiast odrazu 
następujący kryptonim: „Ks. Jó- 
zef Łucki. Lwów. Kopernika39. By 
utrudnić zaś szpiclom wydostawa* 
nie listów z koperty, nieboszczyk 
umieszczał sam list wewnątrz niej 
w specjalnej opasce kombinowa- 
nej. Chętnie zdeponuję parę takich 
kopert w Muzeum do dziejów koś- 
cioła w Polsce odrodzonej, gdy ta- 
kie powstanie w stołecznej War- 
szawie. 

Ale wróćmy jeszcze na chwikę 
do osoby władyki Bociana. 

14 listopada r. b. był on w 
Pińsku i na D. Józefata uroczyście 
celebrował w katedrze pińskiej. 

Posiedzenie R. I. 
WARSZAWA. 14. I. (Pat.) Dn. 

14 b. m. o godz. 5-tej po poł. od- 
było się pod przewodnictwem p. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego po- 
siedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem między innemi uchwalono: 

Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów o utworzeniu z obszaru 
dworskiego Barcin w pow. Szu- 
bińskim, gminy pod nazwą Barcin- 
Wieś, projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie niektórych 
zmian rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dn. 4 marca 1926 r. w 
przedmiocie zmiany granic powia- 
tów na obszarze wileńskiego O- 
kręgu administracyjnego, projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie niektórych zmian rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów z dn. 
12 grudnia 1926r. o podziale pow. 
Będzińskiego i utworzeniu pow. Za- 
wierciańskiego z siedzibą władz 
powiatowych w Zawierciu, projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów o 
obniżeiu miary przerachowania na- 
leżności Skarbu Państwa z tytułu 
pożyczek udzielonych reemigrantom 
w województwach wschodnich, pro- 
jekt rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o statystyce ruchu 
naturalnego ludności, oraz projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o ustanowieniu urzędu 
ministra poczt i telegrafów. 

Pozatem Rada Ministrów przy- 
jęła do wiadomości projekt rozpo- 
rządzenia Ministra Skarbu, ustala- 
jący opłaty wywozowe od żyta i 
mąki na sumę 15-tu złotych od 
100 kilo. Stawka powyższa obowią- 
zuje do dnia 1 marca 1927 r. 

Ze świata. 
Australja—W.-Brytanja. 

MELBOURNE. 14.1. (Pat). Pierw- 
sze próby nowego systemu  polą- 
czenia radjo-telefonicznego pomię- 
dzy Australją a Wielką-Brytanją, 
były bardzo zadawalniające. Bez 
żadnej trudności osiągnięto w na- 
dawaniu szybkość 250-ciu słów na 
minutę, 

Aresztowanie księży w Meksyku. 

NOWY YORK, 14.1 (Pat.) Ar- 
cybiskup nowojorski zgłosił pro- 
test przeciwko aresztowaniu bisku- 
pa Diaza. Obecnie przebywa w 
więzieniach meksykanśkich około 
50-ciu duchownych katolickich. 

jyie żydowskie 
Kooperatywy żydowskiego stanu 

średniego w Polsce. 

Oprócz kooperatyw robotniczych, 
pozostających pod wpływem žy- 
dowskich partji robotniczych, © 
których pisaliśmy w N-rze 5 „K. 
W.* z roku bież., istnieją jeszcze 
na terenie Rzeczypospolitej. Koo- 
pereratywy żydowskie scentralizo- 
wane.w Źwiązku Żydowskich To- 
warzystw Spółdzielczych, do któ- 
rych należą drobni i średni kupcy 
i przemysłowcy, orąz rzemieślnicy 
czyli t. zw. stan średni. ‚ 

Związek  Žydowskich  Towa- 
rzystw Spółdzielczych w Polsce u- 
tworzony został w 1921 r. przez 
'] kas oszczędności, które pozosta- 
ły jeszcze z czasów przedwojennych. 
Związek rozwinął odrazu energicz- 
ną działalność instruktorską, owo- 
cem której było wznowienie dzia- 
łalności w ciągu 1 roku, 110 ban- 
ków czy kas ludowych przedwojen- 
nych. Związek nie ustawał w pra- 
cy organizacyjnej i wszędzie, gdzie 
istniała najmniejsza możliwość, za- 
kładał „banki ludowe" i inne spół- 

Zgotowano mu przyjęcie b. set- 
deczne, chór alumnów Śpiewał dlań 
pieśni ukraińskie... Nie był jednak 
zmarły politykiem i mimo te wszyst- 
kie zewnętrzne objawy, był smut- 
ny, pamiętając dobrze, jak niepo- 
miernie wielką krzywdę wyrządza 
się Unji św. przez wstrzymanie na- 
turalnego jej rozwoju na terenach 
od granic rumuńskich do łotew- 
skich. W przemowie za stołem i 

rozmowach towarzyskich władyka 
dał szczery wyraz temu Smutkowi. 
Powstała nawet wersja, że z ust 
biskupich padły w stosunku do 
krzywdzicieli Unji św. słowa: 
„Albo nas wygryzą, albo sam pad- 

nę*! Osobiście temu nie wierzę, jed- 
nak uczęstnicy uroczystości piń* 

skiej nie powinni brać za złe, jeśli 
istotnie u Władyki wyrwał się głos 
bólu. Smutnej pamięci polski kon- 
kordat, ta magna charta iibetatum 
dla endeckiej ingerencji do spraw 
Kościoła, której pierwszym bodaj 
skutkiem jest odrutowanie Unji św. 
w granicach Galicji, doskonale zre- 
sztą godzące się z roszczeniem 
przez Polaków pretensyj do wy- 
łączaego monopolu pracy unjo- 
nistycznej na wschodzie, najzupeł- 
niej uzasadnia to mężu wystą- 

dzielnie, co odniosło ten skutek, 
że już na początku 1924 r. Zwią- 
zek liczył w swem gronie 237 spół- 
dzielni. W 1924 r. jednak wskutek 
dewaluacji pieniądza, co, jak wia- 
domo fatalnie odbija się przede- £ 
wszystkiem na ruchu spółdzielczym, | 
nie mogącym z natury swej stoso- 
wać „spekulacyjnych“ czynności, 
wielka część tych kooperatyw mu- 
siała zawiesić swoją działalność, 
i dopiero w końcu 1924 r.i na 
początku 1925 r., gdy wprowadzo= 
ny został złoty polski, wznowiły te 
kooperatywy swoją działalność. Od 
tego czasu rozwija się żydowski 
ruch spółdzielczy w szybkim tem- 
pie i w rezultacie w końcu 1926r. 
Związek liczy w swem gronie 341 
kooperatyw z blisko 100 tys. człon 
ków w przeszło 300 miastach i; 
miasteczkach polskich, ponadto o 
przyjęcie do Związku stara się jesz- 
z 200 nowopowstałych koopera- 
yw. 

Związek, oprócz swej, działal- 
ności instruktorskiej oraz inspek- 
cyjnej, dba o materjalną egzysten- 
cję spółdzielni i stara się o zaopa- 
trzenie ich w potrzebne kredyty. 
W tym celu przyjął Związek przed 
13/2 rokiem od t. zw. „Fonndation* 
(organizacji żydów amerykańskich 
dla popierania żydów polskich) 
więcej niż połowę akcji „Banku 
dla Spółdzielni* (towarzystwa ak- 
cyjnego, nie spółdzielni), utworzo- 
nego przez „Fonndation* w War- 

szawie, — i w ten sposók utworzył 
swoje własne centrum finansowe. 

Wszystkie kredyty, jakie Zwią- 
zek otrzymuje dla ruchu spółdziel- 

"czego bądź z zagranicy bądź z pań- 
stwowych instytucyj kredytowych, 
jak Bank Polski, P. K. O., udzie- 
lane są bezpošrednio Bankowi dla 
Spółdzielni, a wzajemny stosunek 
między Związkiem a Bankiem jest 
w taki sposób zorganizowany, że 
daje możność członkom poszcze- 
gólnych spółdzielni, nawet w naj- 
odleglejszych zakątkach  położo- 
nych, pośredniego wpływania na 
całą działalność centralnego apara- 
tu kredytowego. Zorganizowany jest 
mianowicie ten stosunek w nastę- 
pujący sposób: Każda spółdzielnia 
wybiera swój zarząd i radę nad- 
zorczą, przyczem każden członek 
spółdzielni wogóle, jak wiadomo, 
ma przy wyborach 1 tylko głos, 
niezależnie od ilości wkładów. Na 
czele Związku stoi Rada, złożona 
z 21 osób i 9 zastępców, wybiera= 
nych na ogólnym zjeździe przed- 
stawicieli wszystkich kooperatyw, 
należących do Związku, przyczem 
na zjeździe tym, każda kooperaty- 
wa ma 1 głos, a delegaci z każdej 
kooperatywy na zjazd ten wybrani 
są na wspólnem zebraniu zarządu 
i rady nadzorczej poszczególnej 
spółdzielni. Rada Związku tworzy 
jednocześnie ogólne zebranie akcjo- 
narjuszów „Banku dla Spółdzielni", 
które jak wiadomo, wybierają wła- 
dze Banku i wyznacza rodzaj i roz- 
miar jego działalności. 

Większość spółdzielni, należą- 
cych «do Związku, to spółdzielnie 
kredytowe w ilości 210, znacznie 
mniejszą ilość stanowią spółdziel- 
nie wytwórcze i t. p. bo 131. U 
nas w Wilnie istnieją 4 spółdziel- 
nie kredytowe i 3 spółdzielnie wy» 
twórcze. 

Zaznaczyć również należy, że 
Związek od 4-ch lat wydaje mie- 
sięcznik p. t. „Ruch Spėldzielczy“ 
(„„Kooperatiwe Bewegung“) w języ- 
ku żydowskim, w którym porusza* 
ne są wszelkie aktualne zagadnie= 
nia żydowskiej kooperacji i życia 
gospodarczego. Związek wydaje 
również w języku żydowskim książ- 
kii publikacje, popularyzujące spół- 
dzielczość w masach żydowskich. 

Scriptor. 

pienie młodego księcia Kościoła i 
obronie najżywotniejszych praw w 
swobód Ecelesiae Matris, pognę- 
bionych w interesie polskiej poli- 
tyki denacjolizatorskiej. 

Po powrocie z colleguim cha- 
ritativum, władyka jął się zwykłej 
swej pracy, wciąż do ostatniej 
chwili troszcząc się o los swej łuckiej 
diecezji in partibus... fidelium. 
Chwila ta przyszła nieoczekiwanie 
rychło. 20 listopada o godz. 8-ej 
rano nagle umarł władyka na pa- 
raliż serca. Ledwo zdążono go 0- 
patrzyć sakramentami Świętemi... 

Nad trumną zmarłego biskupa,” | 
w liczbie innych dostojnych gości, 
znaieźli się też nasz Arcybiskup i 
Biskup Piński, których nieboszczyk 
nazywał swemi przyjaciółmi. Udział 
Polaków w pogrzebie był dość 
znaczny. Krakowski „Głos Naro- 
du* zamieścił wspaniały artykuł 
„U trumny š. p. ks. biskupa Bo- 
ciana". - 

Umarł. Ale czy może umrzeć 
symbol? Przenigdy! 

Adhuc loquitur! 
Unjonista, 
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Zycie gospodarcze. 
Ze zjazdu kupców i przemysłowców 

drzewnych. 
W drugim dniu obrad zjazdu 

pracowały poszczególne sekcje fa- 
chowe, wyłonione dnia poprzed- 
niego. 

Sekcja organizacyjna w sprawie 
organizacji przemysłu i handlu 
drzewnego powzięła rezolucję, wzy- 
wającą wszystkich przemysłowców 
drzewnych, nienależących dotych- 
czas do związków, aby niezwłocz- 
nie przystąpili do organizacyj te- 
rytorjalnych, zrzeszonych w radzie 
ynaczelnej związków drzewnych, 
którą uznano za podstawę organi- 
zacji przemysłu drzewnego. 

W dalszym ciągu w kwestji 
współpracy związków drzewnych z 
rządem uchwalono na podstawie 
referatu dr. Battagli postulaty, do- 
tyczące szerszego uwzględnienia or- 
ganizacyj drzewnych przez rząd 
przy wyznaczeniu tych zrzeszeń go- 
Spodarczych, które będą miały 
wpływ na wybór radców do Izb 
Handlowo-Przemysłowych. 

2Z innych zagadnień zasługuje 
na podkreślenie wypowiedzenie się 
sekcji co do ubezpieczeń społecz- 
nych, iż wobec specjalnych warun- 
ków pracy przy eksploatacji leśnej 
i w przedsiębiorstwach drzewnych, 
uważa zjazd za konieczne przysto- 
sowane do warunków życiowych. 
przymusu i wykonywania ubezpie- 
czeń społecznych. 

Poruszoną też została sprawa 
organizacji szkół fachowych dla 
drzewnictwa. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Rzeźnia centralna w Postawach. 

Wydział powiatowy sejmiku Po- 
stawskiego nosi się z zamiarem 
założenia w Postawach rzeżni cen- 
tralnej dla transportu mięsa bitego 
do ośrodków wielkomiejskich i 
przemysłowych. (z) 

Kurs kwaszarski w Trokach. 
W dniach 20, 21 i 22 stycznia 

r. b. odbędzie się w Trokach kurs 
kwaszarni ogórków i suszarni wa- 
rzyw i owoców. 

Do wykładów na kursie zaan- 
gażowany został znawca przetwor- 
nictwa, prof. And. Mering. 

Pozatem prof. Mering przyrzekł 
wziąć udział w zjezdzie posiadaczy 
sadów, który odbędzie się w dniach 
23i 24 stycznia i na zjezdzie tym 
wygłosić referat w kwestji „Zasady 
i plan organizacji przetworni spół- 
dzielczej“. (S) 

" KRONIKA KRAJOWA. 

Z rynku akcyj. 

"Toruński „Przegląd zachodni” 
donoci, że międzynarodowe-holen- 
derskie towarzystwo cukiernicze, z 
którego ramienia działa w Polsce p. 
Ponnok, skupuje akcje cukrowni po- 
znańskich z coraz większą inten- 
sywnością. Obecnie zyskałą abso- 
lutną większość cukrowni „Środa*, 
„Opalenica* i „Tuczno*, oraz de- 
cydujący głos (połowa portfelu ak- 
cyjnego) w cukrowniach „Janiko- 
wo“, „Pakošė“, „Wierzchostawice“ 
i „Wrzešnia“. Skup akcyj cukrow- 
ni trwa w dalszym ciągu, wobec 
czego liczą się ze znaczną zwyżką 
kursów tych akcyj. 

Nawiasem dodać należy, że w 
międzynarodowo-holenderskiem to- 
warzystwie cukrowniczem są zaan- 
gażowane kapitały w lwiej części 
niemieckie. (abb) 

    

„Żeglarz”, komedja w 3 aktach 
J. Szaniawskiego. 

Twórczość Szaniawskiego, zna- 
nego Wilnu z wystawionego w 
dawnej „Lutni* — „Ptaka“, a póź- 
niej w Reducie — „Lekkoducha*, 
„Ewy”* i Żeglarza* posiada wybit- 
ne rysy spóźnionego, zdawałoby 
się, a przecież wciąż żywego w 
poezji polskiej romantyzmu. Ten 
romantyzm (czy może romantycz- 
ność) utalentowanego pisarza wy- 
stępuje wyraźnie w upodobaniu do 
tematów, z łatwością poruszających 
w widzu struny sentymentu, wpro- 
wadzających tego widza w jakieś 
rozmarzenie, czarujących rumień- 
cami poezji (czy może poetyczno- 
ści?)... 

Szaniawski, jak prawdziwy po- 
eta, dąży przedewszystkiem do po- 
ruszenia drzemiących w każdej du- 

z któ- 
rych najistotniejszym, najbardziej 
rozciągłym jest tęsknota: tęsknota 
ku czemuś innemu, niż to, co jest, 
ucieczka z rzeczywistości w ma- 
rzenie, ocalanie siebie z bezlitos- 
nej, twardej rzeczywistości przeż 
powrót w kraj dziecinnej złudy. 

Tę tęsknotę, to pragnienie od- 
mienności, w której jest szczęście, 

Pamiętajcie o głodnych dzieciach 

Sekcja przemysłowa obradowa- 
ła nad sprawą organizacji zakupu 
surowca w lasach państwowych. 

U zagadnieniu transportu lądo- 
wego, wygłoszone przez dyrekłora 
Szmurłę i Kroszkina referaty, two- 
rzyły podstawę obrad sekcji trans- 
portowej. 

Zdaniem referentów główne bo- 
lączki przemysłu drzewnego stano- 
wią częste zmiany w taryfach prze- 
wozowych, dokonywane przez min. 
komunikacji bez porozumienia się 
z reprezentantami przemysłu drzew- 
nego, oraz poważny brak środków 
transportowych w okresach wzmo- 
żonego ruchu kolejowego. Wobec 
łego zjazd domaga się stabilizacji 
polityki taryfowej,, uzupełnienia ta- 
boru przewozowego, rozszerzenia 
taryf wyjątkowych eksportowych 
na wszystkie stacje graniczne Pol- 
ski, oraz utrzymania refakcji dla 
nadawców i rozszerzenia ich na 
wszystkie ładunki materjałów drzew- 
nych. 

Z pozostalych sekcyj — sekcja 
handlowa wypowiedziała się za 
niezwłocznem powołanem do žy- 
cia komitetu, któryby się zajął or- 
ganizacją giełd drzewnych, Oraz 
przy licznym udziale reprezentan- 
tów gdańskiego przemysłu i hand- 
lu drzewnego obradowala sekcja 
gdańska, w sprawie współpracy 
gdańskich i polskich kół przemy- 
słowo 'drzewnych. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 14-g0 stycznia. 

w hurcie. 

  

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 klgr. 42 
Owies 33—34 
Jęczmień browarowy 32—33 

„ Na kaszę ine notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 85—100 
»„ Žytnia 50 proc. 55—60 
„  razowa — 

Mięso : 
wołowe za 1 kg. 2.30—2.40 

cielęcina 2.20 
baranina 2.50 
wieprzowina 2.70—2.80 
ges 12.00 
aczki 1.00 

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 3.60—4.20 
smalec wieprzowy 4.40—4.80 
Nabiat: 
masło niesolone 6.40—7.50 

solone 5.50—6.20 
śmietana 1.80—2.50 
twaróg nie notow. 
Jaja za 10 sztuk 2.20—2.40 
Owoce: 
jabłka za 1 kg. 50—100 

gruszki nie notow. 
śliwki ” 
Skėry: 

miejsc. wyrob. (podeszwa)) 
za 1 kg. 9.00—14,00 
chrom za stopę 2.50—3.50 
gemza ‚ 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 11—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 

Żyto 100 kgl. . . 40—50 
Pszenica. ('... "58 
Jęczmień browar.  35—36 
Jęczmień na kaszę 30—31 
Owies . . . . . 31.50—32 

a SA AS EEEE ZY моы ПН REKA ACZ 

zdradza ludzkość od zamieszchłych 
czasów, tworząc sobie baśni, les 
gendy i mity bohaterskie. Z tęsk- 
noty tej powstała Sztuka, jako wy- 
raz żądzy przeistoczenia powszed- 
niego życia w byt doskonały. I nic 
to, że racjonaliści, pozytywiści i 
materjaliści wszystkich czasów i 
narodów będą walczyć z tą fikcją, 
nic to, że wytoczą przeciw tej z 
mgły i snów stworzonej istocie 
najcięższe działa „czystego rozu- 
mu“... Im więcej życie się materja- 
lizuje i brutalizuje, tym silniejszy 
jest pęd duszy człowieka w ów od- 
mienny Świat, tym głośniej odzy- 
wa się w niej pewność, iż „wiara 
i czucie silniej mówią do mnie 
niż mędrca szkiełko i oko"... 

Taka jest kanwa „Żeglarza”. 
Co mnie uderzyło * przedewszyst- 
kiem w koncepcji tego utworu — 
to paradoksalne odwrócenie usta- 
lonego tradycyjnie porządku sił, 
ścierających się w tym konflikcie 
uczucia i myśli. Wbrew tradycji 
bowiem—stare pokolenie broni tu 
całości uczuć, skupionych w le- 
gendzie o kapitanie Nucie, a mło- 
de pokolenie, uosobione w posta- 
ci Jana dąży w imię rzeczywistoś- 
ci do zburzenia mitu; wbrew tra- 
dycji starość kurczowo trzyma się 
pięknego urojenia, młodość idzie 
przeciw niemu z arsenałem pro- 

KUR J ER W I LE N S$ K I 

Wieści i obrazki z kraju. 
KROLEWSZCZYZNA. 

Propaganda przez radjo. 

Czem jest i czem staje się radjo 
w zapadłej prowincji można tylko 
wywnioskować przez obserwację w 
takiej zaprzepaszczonej „dziurze* 
jaką jest Królewszczyzna. Nazywa 
się ona inaczej polską Syberją, bo 
istotnie robi wrażenie bardzo nie 
Europejskie. Do niedawna była to 
jedynie mała stacyjka na której po 
odejsciu pociągów ruch zamierał cał- 
kowicie. Dzisiaj wobec obecności u- 
rzędu drogowego kolei państwowych 
stopniowo wyrasta na miasteczko. 
Świadczy o tem tak zwany „hotel* 
i knajpa nieodłączne akcesorja każ- 
dego prowincjonalnego miasteczka. 
Dodać należy, iż jest jeszcze mała 
kapliczka z okresowemi nabożeń- 
stwami, na które dojeżdża ksiądz 
z sąsiedniej parafji. Ludność poza 
funkcjonarjuszami kolejowymi i nie- 
licznym obywatelstwem białoruska 
zaś handel i wódka w ręku żydow- 
skim. Szczególnie wódka cieszy 
się tutaj dużym powodzeniem, bo- 
wiem ludziska nie mając gdzie 
czasu poza służbą zabić obchodzą 
codzień czyjeś imieniny, lub uro- 
dziny. A jeżeli się zdarzy, że w 
jakimś dniu nie ma wśród amato- 
rów solinizanta, no to go się bie- 
rze z kalendarza i okazja do „wy- 
pitki“ jest. 

O życiu kulturalnym nie było- 
by mowy, gdyby nie bardziej suchy 
odłam kolejarzy, którzy mając 
swoją świetlicę i orkiestrę urządza- 
ją od czasu do czasu przedstawie- 
nia amatorskie, zabawę, zaś zarząd 
dyrekcji w Wilnie przyśle prelegen- 
ta z odczytem. Ostatnio w Kró- 
lewszczyznie zdarzył się niebywały 
ewenement, tak że zespół koleja- 
rzy nacył radjo-aparat. Jest to 
istotnie wielki krok w kierunku 
ucywilizowania „naszej dyrekcji*. 
Ma to to doniosłe znaczenie, że na- 
wet ci, którzy codzień szukali so- 
lenizanta na jakiś czas; a może 
i na zawsze zaniechali swej tradycji, 
przesiadując stale przed głośnikiem. 
Nawet ociężały i podejrzliwy  Bia- 
łorusin tłumnie przychodzi z są- 
siednich wsi, aby posłuchać jak to 
Moskwa gra, lub jak Niemiec kaza- 
nie prawi. 

Jest rzeczą nader ciekawą, że 
nasz białoruski gospodarz, który 
na wódkę potrafi wydać 10 zło- 
tych a gazety za 5 groszy nie ku- 
pi, tutaj płaci chętnie 25 groszy i 
słucha uważnie choć nie zawsze 
równie. Już samo słuchanie i wia- 
domość, że jest jakaś „Praha”, 
Rzym, Berlin, że jest muzyka <o 
się nazywa Opera, že są wiado- 
mości meteorologiczne i t. d. roz- 
szerza jego ciasny horyzont my- 
ślowy, rozprasza egoistyczne myśli. 

Nic więc dziwnego, że znaczenie 
radja na wsi jest wprost olbrzymie 
i że tą drogą przechodzi, a w przy» 
szłości jeszcze bardziej pójdzie 
światło, ale obok i zaraza. Oto np. 
Moskwa nadaje odczyty na temat 

aktualny teraz w Sowietach „poło- 
woj wopros* — zagadnienie płci, 
lub o tak zwanych spośobach. 
spędzania płodu i t. p. Tego ro- 
dzaju kultura ma aż nadto wyraźną 
tendencję i z nią musimy stoczyć 
walkę. A tymczasem nasza polska 
stacja nadawcza jest zupełnie nie 
słyszalna, jakby iej nie było, wów- 
czas gdy Mińsk, Moskwa i Lenin- 
grad, doskonale swą rolę pełnią, 
nawet Kowno nadaje tak dobrze, 
że ludzie chociaż nie rozumieją 
lecz słuchają jak to Litwini dziwnie 
po „kaszubsku* mówią. 

zaicznych faktów. Dotychczas by» 
wało inaczej: „sen i marzenie mło- 
dości przystoi, starość jak śmierci 
marzenia się boi“ — jak powie- 

"dział sobie na premjerze „Żegla- 
rza“ pewien młody poeta wileński. 

Fabuła sztuki jest bardzo pięk- 
na: ludność pewnego miasteczka 
wznosi pomnik swemu ziomkowi, 
który wsławił się jako bohaterski 
żeglarz i zginął na morzu. Okazu- 
je się jednak w dniu odsłonięcia 
pomnika, iż ten bohater, kapitan 
Nut, był jednostką wcale niecieka- 
wą, żadnego pomnikowego czynu 
nie dokonał, a przeciwnie zdradzał 
skłonności wybitnie ujemnie. Ale 
spłoczeństwo za nic nie chce wy- 
rzec się stworzonej sobie legendy 
i pomnik staje, tem samem fałszy- 
wa legenda zostaje uprawomocnio- 
na i sankcjonowana historycznie. 

Morał sztuki da się streścić w 
aforyzmie Wyspiańskiego: „Święto- 
ści nie szargać!*, co w innej nieco 
formie wypowiada również jedna z 
osób komedji. 

Ale, oczywiście, nie dla tego 
komunału nąpisał Szaniawski „Że- 
glarza”. jego tendencje wyłuszczy- 
łem wyżej — I te były niewątpii- 
wie pobudką do napisania omawia- 
nego utworu. Są to, jak widzieliś- 
my, tendencje wysokiej poetyckiej 

  

LANDWARÓW. 

Potrzeby kulturalne. 

Chociaż jest blisko Wiina lecz 
nie wszyscy mogą korzystać z 
dobrodziejstw kulturalnych jakie 
daje większe miasto. Szczególnie 
pod względem akcji oświatowej 
jest tutaj krucho. 

Latem to jeszcze z półbiedy bo 
i przedstawienie prędzej się zorga- 
nizuje i o koncert łatwiej. Ale w 
zimie zupełnie kiepsko, niema gdzie 
—brak lokalu. Ostatnio staraniem 
zawiadowcy stacji zorganizowano 
odczyt, do czego użyto poczekalni 
na dworcu kolejowym. Że tego 
rodzaju imprezy są bardzo potrzebne 
świadczy chociażby ta okoliczność, 
że pomimo mrozów ńieduża pocze- 
kalnia szczelnie się wypełniła cie- 
kawymi. Na szczególną uwagę za- 
sługuje duża ilość kobiet, bo ten 
odłam ludzkości jest bardziej kon- 
sekwentny i na odczyty niekonie- 
cznie chętnie chodzi. 

Żeby można było pracę odczy- 
tową kontynuować nadal, niezbę 
dny jest stały lokal, co zresztą jest 
możliwe do rozwiązania; trzeba 
tylko aby miejscowe społeczeństwo 
wystąpiło z prośbą do prezesa 
Dyrekcji, pana inżyniera Staszew- 
skiego, któremu ošwiata jak wia- 
domo bardzo leży na sercu, a sku- 
tek będzie niechybny. W mocy 
bowiem prezesa leży aby walące 
się mury dawej parowozowni po- 
kryć dachem, przeto uchroni się 
je od wietrzenia a Landwarów bę- 
dzie miał miejsce na kulturalno- 
oświatowe imprezy. nawet w zimie. 

Ruch zawodowy. 
Ze Związku Zawodowego Pra- 
cowników Samorządowych Ziemi 

Wileńskiej. 
Dnia 11 stycznia r. b. odbyło 

się posiedzenie Zarządu Związku 
Zawodowego Pracowników Samo- 
chodowych. 

Przewodniczący Zarządu zdał 
sprawozdanie z dotychczasowej dzia- 
łalności oraz podał do wiadomości 
przychylną odpowiedź p. Komisa- 
rza Rządu w sprawie postoi tak- 
sówek przy Hotelu Europejskim 
(mieszane) Izbie Skarbowej, ul. 
Teatralnej, ul. T. Zana (róg Wi- 
toldowej) i na Antokolu przy ul. 
Sapieżyńskiej. S-ki. 

Trzecie posiedzenie Nadzwyczaj- 
nej Komisji Rozjemczej do spraw 

dozorców domowych. 
Dnia 10-go stycznia r. b. po- 

raz trzeci zebrała się Nadzwyczaj- 
na Komisja Rozjemcza do Spraw 
dozorców domowych. 

Po odczytaniu wszystkich pun- 
któw projektu umowy zbiorowej, 
przedłożonej przez związki dozor- 
ców domowych a z drugiej strony 
związku właścicieli nieruchomości 
i związku właścicieli drobnych nie- 
ruchomości, oraz wysłuchanie u- 
zasadnień obu stron, Komisja Nad- 
zwyczajna postanowiła zebrać się 
w dniu 15 stycznia r. b. 

Niezaleźnie od tego przedsta- 
wiciele: Min. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej p. Leszczyński, Min. Spra- 
wiedliwości p. sędzia Łuczyński i 
Min. Spraw Wewnętrznych p. rad» 
ca Reiss postanowili w środę 12 
stycznia, uzgodnić swe zdania w 
sprawie powyższej, aby w sobotę 
wydać już ostateczną decyzję. S-ki. 

Podpisanie umowy. | 
Jak dowiadujemy się, jutro w 

sobotę 15 stycznia będzie podpia 
sana w Inspektoracie Pracy umo- 
wa dla dozorców domowych. (s) 

próby, zdolne poruszyć w widzu 
długi łańcuch skojarzeń i refleksyj. 

Czy poruszają? otóż to pytanie, 
na które trzeba odpowiedzieć. 

Jak do każdego dzieła sztuki 
tak i do „Žeglarza“ widz ustosun- 
kuje się zależnie od swej wrażliwo- 
ści. Szaniawski, operujący w swych 
utworach środkami subtelnemi, uni- 
kający efektów jaskrawych, akcen- 
tów głośnych, lubujący się w bar- 
wach pastelowych wymaga od wi- 
dza tej wrażliwości w stopniu wyż- 
szym niż ten, na jakim znajduje 
się wrażliwość przeciętnego widza. 
Stąd komedje autora „Ptaka” są 
jakgdyby przeznaczone dla teatru 
kameralnego. Aby wywołały pełny 
oddźwięk w publiczności, muszą 
mieć pewną uprzednio przygotowa- 
ną atmosferę, pewien nastrój—jako 
rezonator. 

Ale też autor nie może na tym 
życzliwym nastroju budować swego 
dzieła, czyli pozostawiać za wiele 
wrażliwości i intuicji widza. Musi 
używać środków, zmuszających pu- 
bliczność do poddania się takie- 
mu nastrojowi. Do tego ma zmieszać 
kompozycja utworu, jej forma, jej 
budowa. Otóż autor „Žeglarza“ 
niedocenia tych czynników. Jak- 
gdyby obawiając się jaskrawości 
wpada w drugą ostateczność i 
zbytnio tuszuje rzeczy, wymagają 

L sąlų 
Zabójca Szyry w puszczy 
rudnickiej skazany na 15 
lat ciężkiego więzienia. 

W dniu 23 czerwca 1923 roku 
kupiec wileński Dawid Korelski 
jechał w towarzystwie swego ro- 
botnika Lejby Szyra do Ejszyszek 
na targ, dla zakupienia bydła, jak 
czynił każdej środy. 

Po drodze za wsią Krzyżówką 
zatrzymał furmankę Aleksander 
Jarmułowicz, znany Korelskiemu z 
czasów jego pobytu przed 8 laty 
w Sorok Tatarach i poprosił, czy 
nie mógłby się przysiąść. „Korelski 
nic złego nie podejrzewając zgo- 
dził się. Niedaleko Rudnik Korel- 
ski oddał lejce Szyrze, a sam po- 
grążył się w głębokim Śnie. Nagle 
poczuł straszliwy ból w gardle. 
Ocknął się i zobaczył rzęsiście 
płynącą ze swego gardła krew. 
Równocześnie zauważył z tyłu u- 
ciekającego Szyrę i lecącego za 
nim w pogoni Jarmołowskiego. 
Zrozumiał wszystko. Jarmolowski 
chciał go zamordować. Podciął 
konia batem, uciekając w obawie 
powrotu groźnego bandyty. Oglą- 
dając się zauważył Jarmołowskie- 
go klęczącego na piersi Szyry z 
podniesioną ręką, uzbrojoną w 
nóż. Domyślił się, że Szyro po- 
żegnał się z życiem. 

Jarmołowski  zorjentowrwszy 
się, że Korelski żyje, począł biec 
za furmanką. Na szczęście jednak 
szoszą przejeżdzał chłop. który na- 
łożył ciężko rannemu Korelskiemu 
pierwszy opatrunek i pojechał'wraz 
z nim na posterunek policji. 

Jarmołowski znikł bez śladu. 
Pogoń policyjna nie dała na razie 
pozytywnego wyniku. Lejbę Szyro 
znalezniono zabitego w odległości 
5 kilometrów od wsi. Wywrócone 
kieszenie u trupa wskazywały na 
to, iż Jamołowicz obrabował go. 
Trzy złote stało się łupem bandyty. 

Na trzeci dzień straż pogranicz- 
na aresztowała na granicy podej- 
rzanego osobnika, w momencie, 
gdy chciał przekroczyć granicę. 
Okazało się, iż jest to Konstanty 
Jarmołowicz. 

W śledztwie wstępnem badany 
Jarmołowicz wyjaśnił _ motywy 
zbrodni. Przed kilkoma miesiącami 
wydzielił mu ojciec 30 dziesięcin 
ziemi, dał mu kilka krów i koni. 
Jarmołowicz chciał się żenić. Po- 
ciągała go jednak zabawa i dlatego 
sprzedał jedną krowę za 210 zł. 
Ojciec robił mu z tego powodu 
wymówki. Wybrał się do okolicz- 
nych wsi aby kupić jałówkę. W 
drodze spotkał jadącego na furman- 
ce Korelskiego, który skradł jego 
ojcu przed kilku laty 2 krowy. Na 
furmance zawiązał z Korelskim 
rozmowę. Oburzył go stosunek 
Korelskiego do Polski, którą prze- 
klinał. Krew mu uderzyła do gło- 
wy wyjął z kieszeni nóż myśliwski 
i przerznął mu gardło. Bał się jed- 
nak, że zostaje Świadek zbrodni i 
dlatego zamordował Szyrę. 

Potworny zbrodniarz miał być 
sądzony w trybie doraźnym. Sledz- 
two nie zostało jednak w trybie 
ustawowym przeprowadzone i na 
zasadzie art. 15 przepisów prze- 
chodnich sprawa ta znalazła się 
wczoraj na wokandzie Wydziału 
Karnego Sądu Okręgowego. 

Oskarżenie wnosił pprokurator 
Sakowicz. Przewodniczył sądowi 
sędzia Jodzewicz: Przewód sądowy 
dał inny obraz motywów zbrodni. 
Jarmołowicz chciał się żenić i nie- 
miał pieniędzy, a ponieważ wie- 
dział że Korelski co środę jedzie 
do Ejszyszek na targ. mając ze so- 

ce zdecydowanego wyraźnego ry- 
sunku. Nie stawia Kropki nad i, 
nie dopowiada do końca wielu 
myśli, zatraca wątek akcji w li- 
rycznych dygresjach i nieuniknio- 
nej w takich razach a zgubnej dla 
dramatu rozlewności. Przykładem— 
drugi akt „Żeglarza”, obfitujący w 
ładne momenty i sceny (np. roz- 
mowa Jana z kapitanem Nutem, 
milczące przejście Marynarza) nie 
posiada centralnego punktu, silniej 
zaakcentowanego, dookoła którego 
skupić się powinny wszystkie fazy 
akcji. Przez chwilę zdawało się, że 
tym punktem będzie dylemat, któ- 
ry przed Janem stawia kapitan: 
„nie budź legendy o mojej śmierci— 
będziesz bogaty i poślubisz uko- 
chaną kobietę"... ale autor nie wy- 
zyskuje tego motywu, nie rozwija 
go do rozmiarów przełomowego 
konfliktu i straconej sposobności 
nie odzyskuje już do końca sztuki. 
W rezuitacie na scenie gra się u- 
dramatyzowany piękny poemat, 
lecz nie utwór dramatyczny. 

To jednak nie umniejsza po- 
etyckiej wartości „,Żeglarza”, te 
wady wskazują raczej na szcze- 
rość natchnienia, które podykto- 
wało Szaniawskemu bajkę o kapi- 
tanie Nucie, w której któż z nas 
nie usłyszy echa tajemnic kapitana 
Nemol... 

® 

bą grubszą gotówkę ułożył z gó- 
ry, plan mordu,  czatując na 
przejeżdżających w lesie. Mordu 
dokonał z premedytacją, w chęci 
zysku. Korelski wiózł ze sobą 600 
złotych i 25 dolarów. Jedynie 
dwóch świadków zeznawało na ko- 
rzyść oskarżonego. Mieli oni sły- 
szeć jakieś rewolwerowe strzały, 
które miał dawać Korelski do Jar- 
mołowicza. Jest to nowy sposób 
obrony oskarżonego, to też sąd 
postanowił przekazać sprawę wspo- 
mnianych świadków Gorskiego i 
Michałowskiego do prokuratury, ce- 
lem pociągnięcia ich do odpowie- 
dzialności karnej za krzywoprzy- 
sięstwo. 

Po zeznaniach Świadków przy- 
chodzi do głosu rzecznik oskarże- 
nia p. prok. Sakowicz który do- 
maga się bardzo surowego wymia- 
ru sprawiedliwości. Oskarżony do- 
konał zabójstwa w chęci zysku, 
obmysliwszy przedtem dokładnie 
plan napadu. Społeczeństwo i 2 
małych braci Szyry, którzy byli 
na jego utrzymaniu czekają słusz- 
nego zadośćuczynienia. 

Obrońca oskarżonego w dłuż- 
szym wywodzie stara się dowieść, 
iż Jarmołowicz niemiał potrzeby 
zabijać w chęci zysku i dlatego 
domaga się ukarania go z art. 
458 kk. Sąd udaje się na naradę i 
po godzinie wnosi wyrok i skazu- 
jący Konstantego Jarmołowicza za 

usiłowanie zabójstwa w celu zysku 
na osobie Korelskiego i za zabój- 
stwo Szyry równieź w chęci zysku, 
za każde z tych zbrodni na karę 
15 lat ciężkiego więzienia, traktu- 
jąc to jako wyrok łączny. Tytu- 
łem opłat sądowych sąd postano- 
wił pobrać 600 złotych. Ponadto 
sąd zasądził powództwo cywilne 
na rzecz brata Szyry w wysokości 
480 złotych i na rzecz Korelskiego 
w wysokości 100 złotych. į 

Skazany przyją! wyrok spokoj- 
nie. (Zdan.) 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardla i nosa 

Jagiellońska 9—3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 7 

liedlna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
14, L. r, b. 

żąd. płac. tranz. 

    

Dolary St. Zjed. — — 8,98 
Czeki i wplaty 

Londyn 43,82 43,79 — 
New Jork 9,01 9.00!/2 — 
Ruble złote 4,75 414 — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
14-1. b. r. 

I. Waluty 

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

II. Dewizy 

Londyn 43,77 43,88 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 35,80 35,89 35,71 

Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 173,88 174,31 173,45 
Rzym 38,20 38,20 38,29 

AKCJE У 

Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 88,00 —89,50—89,00 
Związek spółek zarobk. 6,00—6,10 
Lilpop 15,85—15,80—16,00 
Modrzejów 3,80—4,00 
Ostrowiec 9,00—950 
Rudzki 1,11—1,15 
Starachowice 2,09—2,12—2,11 

Wykonanie sztuki, jak zwykle 
w Reducie, miało znamiona wyso- 
kiej kultury i starannego opraco- 
wania artystycznego. Prawie wszy- 
stkie figury pierwszoplanowe, a 
więc Jan, Med, Paweł Schmidt, 
Admirał, Rektor i Prezes znalazły 
wykonawców inteligentnie interpre- 
tujących myśl autora i umiejętnie 
wydobywających komizm, którego 
nie brak w pierwszym i trzecim 
akcie. Postać Jana wypadła szla- 
chetnie i zajmująco. Paweł Schmidt 
czyli kapitan Nut, zagrany naogół 
poprawnie nie miał w pewnych 
chwilach dostatecznej siły wyrazu, 
tracąc ją w jakiejść niepotrzebnej 
pobłażliwości. Sądzę, iż z roli tej 
możnaby wydobyć wiele sensacji i 
uczynić z niej centralną figurę 
sztuki, jak to zresztą sam tytuł 
wskazuje. Inączej mocny epizod z | 
Marynarzem, nb. świetnie uchwy- 
conym, w III akcie przestaje być 
przekonywujący. Admirał, Prezes i 
Rektor stanowili przekomiczną trój- 
cę piastunów legendy. '. 

Sztuka powinna mieć powo- 
dzenie u publiczności, rozumieją- 
cej się na dobrym smaku i este- 
tycznych emocjach ; 

Tadeusz Łopalewski.
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we i Magistraty miast tej nader 
ważnej akcji. 

— Jasełka. W sobotę i nie- 
dzielę, dnia 15 i 16 stycznia r.b. w 

WILENSK I 

3) w okresie trzecim zostanie 
odesłany na najbliższy kurs do 
pułkowej szkoły podofic. wzgl do 
Baonu Szkolnego O. K., po ukoń- 

W związku z tem zostało aresz- 
towanych kilka osób, które osadzo- 
no w więzieniu. 

— Sprostowanie. W nr. 9. (758) z 

Nr. 11 (760) 

mę 250 zł. W tej sprawie zatrzymano 
Łosierską Annę, zam. tamże. 

Służący u Anisówny Elżbiety, 
zam. II Rękaciszki, Glazacz6w Paweł, 
zam. tam, zabrał konia z sankami i u- i zeni i i s i i . „Кб-  przężą, należące do meldującej i udał si 

Dziś Pawła I Pust. polach współżycia międzynarodo- Sali Gimnazjum im. J. Lelewela czeniu zaś kursu będzie mianowa sna 2 2 Z Pay p jeża, = ma pł gei е oo ы > k 
Sobota | Jutro: Marcelego P. M. wego. odgrane zostaną przez uczniów ny podoficerom zawodowym. му — mylnie podano adres T-wa Fil. kodowana oblicza na 120 zł. 15 Wschód słońca—g. 7 m. 38 Organizacje sportowe we wszyst- gimnazjum im. T. Czackiego Jaseł- _ Kandydaci odpowiadający wy- „Światfilm*—zamiast „Zamkowa 16—10*, — Kacowi Berkowi, zam. Popław- stycznia RY 2 kich państwach znajdują w swych Ka w 3 aktach. Barwne kostjumy, żej wymienionym warunkom, mo- winno być „Zawalna 16—10*. ska i z i ZE Wschód „| &15 m.52 instytucjach samorządowych najsi|- tańce na scenie, chór. Początek © gą składać udokumentowane poda- los 0 skiej : юі%'ё?ъе"шу „…Ё‘У: 

OSOBISTE. niejsze poparcie, przez otwieranie  &092. 5. Bilety od 30 groszy do 3 r o ala) ai a Teatr i muzyka. 580 zł, ——— zakładów wychowania fizycznego, Złot. Dochód przeznaczony narzecz pełnie ilno-Miasto w Wilnie ul. Na prowincji. 
Dotychczasowy dowódca 

1 p. a. p. leg. płk. Szally Kazi- 
mierz został mianowany zastępcą 
szefa sam. wydz. artylerji w M. S. 
Wojsk. 

URZĘDOWA 

— Dla wygody interesantów 
w urzędach. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrzych wydało do poszcze- 
gólnych wojewodów okólnik, pole- 
cający we wszystkich urzędach przy 
wejściu wywiesić tablice z poda- 
niem rozkładu i numerów pokoi 

> odnosić się do wymogów, jakie wej Wilejki. szem napięciu, w rozwiązaniu oryginal. $m._Kurzeniewskiej, doprowadziły, iż Ze SPE Salta ciota. duch cząsk, | rozwój życia  Podarczych, © Wysokość racyj żywnościowych  nem-daje wiele niespodzianek, na któ- — Н 9В m, skradziony wsi Kreywę Sioło. 
nych w poszczególnych urzędach. tych państw. WOJSKOWĄ wynosi: dla samotnych 40 kilogra- |g zdobyć się może tylko autor amery- Koń został zwrócony właścicielowi. Na drzwiach wejściowych do każ. ję i TAS WOJSKOWA я ` kański. Sztuka ta jest obecnie na reper- wadi SPÓRGIG.- sKTARZIGNEKO + я W konkluzji Komitet prosi Ma mów kartofli i 9 kilogramów ka-  tuarze pierwszorzędnych scen europej. Poszukiwania w sp PNE э good je wy załanie  gistrat w imię tych właśnie haseł, — Podjęcie urzędowania w Szy, dla małej rodziny 80 kilogra-  Skich, ciesząc się wszędzie powodzeniem ORO konla na: 5 kūgiai Mikis wi oi dn e o wstawienie corocznie możliwej nowozorganizowanej P. K. U. mów kartofli i 18 kg. kaszy iwiel- wiiatkowem. na dos. du: © "= Polezysy pakan Mais . “т'дпю›:‘ееё пп]еапі!‹а :Ёазыш_:‘:“ na miejscowe warunki kwoty do Wilno-Miasto. Na zasadzie rozka- Ka rodzina 120 kg. kartofli i 27 kg. SE uć iR dzone dochodzenie w sprawie pożaru każdego urzędnika winna być usta- 
wiona tabliczka, na której ma być 
wypisane nazwisko urzędnika, jego 
tytuł i wyraźnie zdefinjowanie za- 
łatwianych spraw. Obok wszyst- 
kich podpisów oryginalnych muszą 
być umieszczone podpisy bite na 

_ maszynie. 
Pozatem okólnik przestrzega 

przed zbytnią formalistyką w od- 
tpowiedziach na pytania interesan- 
"ów. (z) 

— W sprawie dokumentów od 
władz sowieckich. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wyjaśniło, iż 
dokumenty od władz sowieckich 
można wydobywać za pośrednic- 
twem Departamentu konsularnego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Warszawa, ul. Fredry 3, Wydział 
K. Il-a. Jednocześnie z podaniem 
nie należy przesyłać żadnych sum 
pieniężnych do Ministerstwa. Do- 
piero po wniesieniu podania Mini- 
sterstwo ustala za pośrednictwem 
konsulatów koszta i wydaje za- 
świadczenia, na mocy których pe- 
tenci mają przesyłać odnośne sumy 

_ do poszczególnych konsulatów w 
_ walucie amerykańskiej w p: 

z 

3 MIEJSKA. 
— Polski Komitet Olimpijski 

kołacze do Magistratu wil. © po- 
_ parcie. Polski Komitet Olimpijski 

zwrócił się do Magistratu z pis- 
mem, w którem prosi nasz Magi- 
strat o wzięcie pod uwagę sprawy 
popierania sportu na swym terenie, nowych. ry wiózł wóz z kartoflami. Policja i i Acura? ai „ form muzycznych. A co najważz + jak również popierania wszystkich SPRAWY SZKOLNE O przyjęcie ubiegać się mogą miała jednak informacje, iż Kuż- wia meszkania, a Witold, ogg niejsze to pozostawienie czytelni” | poczynań sportowych Polski na te- 1 podoficerowie rezerwy, urodzeni w minski jest jednym z głównych około 6, drugi zaś około 4. | kowi wolnej ręki co do przechyle- " renie zagranicznym. i — Propaganda czytelnictwa. latach 1901, 1902 i 1903 stanu przemytników i przetrząsając wor- | as Banku „Eos PIZY nia się w tę czy ową stronę, po- Dalej Komitet uzasadnia potrze- Ministerstwo Wyznań Religijnych i wolnego, w wyjątkowych zaś wy- Ki, znalazła 50 kilogramów sacha- ZGRANY pol cenia ię, Ma zostawienie swobody w powzięciu bę wzięcia udziału Polski w zbliża- O. P. wyznaczyło miesiąc luty r.b. padkach żonaci. Iyny, schowanej w worku między elektrycznych z dzwonkami alarmowymi. zdania. Żadnych tendencji ani sta- jącej się w 1928 r. olimpjadzie w na cele propagandy czytelnictwa i Kandydaci ci (podoficerowie re- _ kartoflami. — ,Podrzutek. Wysocki Bolesław, raf © nawrócenie na jakąś modłe. Amsterdamie i na poparcie swej powiększenia bibljoteczek dla mło- zerwy) przyjmowani będą na na- Kuzminskiego aresztowano, a wał Ni 38, na klatce ppooroa Uważam to za dużą zaletę książki. tezy wysuwa m. in. następujące dzieży szkół powszechnych. Wtym  stępujących warunkach: sacharynę skonfiskowano. (z) podrzutka. piej mętkiej. kidreśd pozastie Liczne ilustracje zdobią wydaw- argumenty: że olimpjady odbywają czasie nastąpić powinna pod kie- 1) po wcieleniu do pułku, po- — Pracownia transparentów no do przytułku Dziecłątka Jezus. nictwo. się przy współudziale najtęższych rownictwem władz szkolnych zgod- doficer rezerwy odbędzie conaj- komunistycznych. Onegdaj władze — Kradzieże. Posniakowej Marji, To też patrząc na przeszły zawodników wszystkich narodów na akcja wszystkich czynników, mniej jedno-miesięczną praktykę policyjne przeprowadzając rewizję Zam. w miast, Wiszniewo, pow. Wołożyń- 1926 r. z uczuciem zadowolenia świata cywilizowanego i są przeg- 
lądem wartości fizycznej i organi- 
zacyjnej narodów. Zwycięstwa us- 
pasabiają najprzychylniej przedsta- 
wicielstwo narodów obcych i uła- 
twiają przez wykazaną tężyznę na- 

budowę stadjonów i t. d. Z drugiej 
strony rozwój życia sportowego 
daje samorządom źródło poważ- 
nych dochodów z widowisk spor- 
towych, oraz przyczynia się do ro- 
zwoju przemysłu i handlu sprzętem 
sportowym. Popieranie sportu jest 
mądrą inwestycją dla samorządów, 
a rozkwit sportu może być poważ- 
nym kapitałem narodu w stosun- 
kach ze Światem cywilizowanym. 

Stanęliśmy w rzędzie państw eu- 
ropejskich, jako T-e z rzędu mo- 
carstwo i nie możemy obojętnie 

budżetu, by nasza ekspedycja na 
olimpjadę mogła godnie reprezen- 
tować nasze państwo. 

Przypuszczać należy, że szczytna 
idea pracy nad pokojowem zbliże- 
niem się narodów na polu sporto- 
wem musi znaleść odpowiedni od- 
dzwięk nawet wśród naszego Ma- 
gistratu. (s) 

— W sprawie lokalu dla P.U. 
P. P. Dowiadujemy się, iż nowy 
lokal przeznaczony dla Państwowe- 
go Urzędu Pośredn. Pracy wciąż 
jeszcze nie jest ostatecznie odre- 
montowany, a w związku z tem 
chwila przetranslokowania się wy- 
żej wymienionego urzędu do nowe- 
go gmachu przy ul. Subocz 20 u- 
lega zwłoce i nastąpi prawdopodo- 
bnie nie wcześniej, jak w .połowie 
lutego. 

Dotychczasowy lokal P. U. P.P. 
jest przeznaczony na mieszkania 
dla artystów teatru „Reduta". (s) 

— Stan robót inwestycyjnych 
w chwili obecnej. Główny ośro- 
dek robót inwestycyjnych w chwili 
obecnej skupia się na ul. Mickie- 
wicza i Kolejowej, pozatem roboty 
te są prowadzone również i w kil- 
ku innych punktach miasta. 

Obecnie Magistrat na robotach 
inwestycyjnych zatrudnia mniejwię- 
cej koło 220 robotników. 

„Dowiadujemy się, iż roboty te 
mają być prowadzone bez przerwy 
przez całą zimę z kredytów uchwa- 
lonych przez Radę Miejską i wy- 
dawanych za aprobatą p. wojewo- 
dy. Suma ostatnio wyasygnowana 
na ten cel wynosiła 80.000 zł. (s) 

dbałych o dobro kultury polskiej. 
W związku z tem na skutek 

prośby Kuratorjium Szkolnego pan 
Wojewoda zwrócił się do Przewod- 
niczących Wydziałów Powiatowych 
w celu spowodowania poparcia fi- 

niezamożnych uczniów gimnazjum 
im. T. Czackiego. 

SPRAWY ROLNE. 

— Delegacja Związku Drob- 
nych Rolników u p. Wojewody. 
Dnia 14 b. m. p. Wojewoda Racz- 
kiewicz przyjął na posłuchaniu de- 
lagację Związku Drobnych Rolni- 
ków z powiatu Wileńsko-Trockiego 
i Święciańskiego w składzie 23 o- 
sób z posłem Helmanem na czele, 
która przedstawiła p. Wojewodzie 
swoje dezyderaty w sprawach gos- 

zu organizacyjnego dowódcy okrę- 
gu korpusu Nr. III, została utwo- 
rzona P. K. U. Wilno - miasto, z 
siedzibą w Wilnie przy ulicy Jakó- 
ba-Jasińskiego Nr. 12. 

Okręg administracyjny nowou- 
tworzonej P. K. U. Wilno - miasto 
stanowi obszar miasta Wilna, wy- 
dzielony z dotychczasowej P. K. 
U. Wilno, która pod nazwą urzę- 
dową P. K. U. Wilno-Powiat, ob- 
jęła administracyjnie powiaty Wi- 
leńsko-Trocki i Oszmiański. 

Prace organizacyjne około do- 
konania rozdziału kompetencji i 
ukonstytuowania dwu odrębnych 
administracyjnie Władz  Poboro- 
wych dokonano z końcem ub. ro- 
ku. z dniem zaś 1-go stycznia 1927 
r. P. K. U. Wilno-miasto podjęła 
normalny tok urzędowania. 

Mieszkańcy więc miasta Wil- 
na winni w wszelkich  spra- 
wach z zakresu ewidencji i admi- 
nistracji rezerw, zwracać się w dro- 
dze korespondencyjnej wzgl. oso- 
biście do nowozorganizowanej P. 
K. U. Wilno-Miasto. 

Dla interesantów pragnących 
prośby swoje składać osobiście 
komendantowi P. K. U. wyznaczo- 
no godziny przyjęć w dnie pow- 
szednie (za wyjątkiem dni przed- 
świątecznych) od 10 do 12. 

Przyjmowanie zgłoszeń 
kandydatów na podoficerów za- 
wodowych. W 6-tym pułku pie- 
choty Legjonów, stacjonowanym w 
Wilnie, utworzyły się obecnie wol- 
ne etaty dla stopni kaprali i pluto- 

służbową z żołdem szeregowego 
służby czynnej. 

2) po miesięcznej praktyce kan- 
dydata, o ile prowadzenie się jego 
będzie w każdym kierunku wzoro- 
we, w przyszłości zostanie miano- 

Jakóba-Jasińskiego Nr. 12. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Pomoc żywnościowa bez- 
robotnym. W dniu dzisiejszym 
kończy się termin przyjmowania 
podań na zapomogę zywnościową. 
Zapomogę żywnościową będą otrzy- 
mywali tylko ci, którzy nie korzy- 
stają z ustawowej i doraźnej po- 
mocy żywnościowej. 

Żywność będzie wydawał spe- 
cjalny urzędnik urzędujący w га- 
tuszu dla ludności m. Wilna i No- 

kaszy. (z) 

ZE_ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Uczczenie 100-letniej rocz- 
nicy „Ślubów Panieńskich* przez 
S. U. P. Jutro, w niedzielę w sali 
S. U. P. (Mickiewicza 9) zespół 
dramatyczny Stowarz. Urzędników 
Państw. odegra komedję Al. hr. 
Fredry p. t. „Śluby Panieńskie", 
wystawianą ku uczczeniu jej 100- 
letniej rocznicy. 

Sądzić należy, iż piękna myśl 
upamiętnienia wiekowego jubileu- 
Szu jednej z cenniejszych pereł 
polskiej twórczości dramatycznej 
znajdzie należyty oddźwięk w szer- 
szem społeczeństwie wiłeńskiem, 
które niewątpliwie skorzysta ze spo- 
sobności, by: razem z członkami 
S. U. P. gromadnie na to przedsta- 
wienie przybyć. 

Reżyseruje p. B. Dzenajewicz, 
pod którego kierownictwem nowy 
zespół S. U. P. bardzo pomyślnie 
się rozwija. 

„Początek o g. 7.30. Bilety przy 
wejściu. 

ROZNE. 

— Aresztowanie przemytnika 
sacharyny. Policja powiatu Wileń- 
sko-Trockiego otrzymywala już od 
dłuższago czasu informacje, iż Tro- 
ki są, bazą operacyjną bandy, prze- 
mycającej sacharynę. Onegdaj po- 
sterunek P. P. w Trokach urządził 
zasadzkę na przemytników i zatrzy- 
mał niejakiego Kuźminskiego, któ- 

podejrzanych lokali, vw których 
koncentruje się podziemna robota 

* komunistyczna, natrafiły na fabry- 
kę transparentów komunistycznych. 
Policja skonfiskowała kilkanaście 

— Reduta na Pohulance. Dziś 
gł oco w 3-ch aktach J, Szaniawskiego 
„Żeglarz*. 

Ceny miejsc od 20 gr.do 2 zł. 50 gr. 
Bilety i abonamenty sprzedaje со- 

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 1l-ej rano. 

— „Proboszcz wśród bogaczy”. 
Dziś i jutro .,Proboszcz wśród bogaczy". 

— „Pociąg widmo*. We wtorek 
wchodzi na repertuar Teatru Polskiego 
sztuka amerykańska Arnolda Ridleya, 
„Pociąg widmo". Sztuka o powyższym 
tytule, posiadająca wiele scen o najwyž- 

waczka o sławie wszechświatowej Berta 
Crawford raz jeden tylko wystąpi w Tea- 
trze Polskim jutro w niedzielę o godz 12 
m. 30 popot. | RZN i 

W programie: Arja z opery „Purita- 
nie*—Bellini, Rossignol — Saint-Saens, 
„Pastorale“ — Verracini, Arja z op. „Di- 
nora“—Meyerbeer, walc z op. „Romeo i 
Julja“ — Gounod, Arja z op. „Sasko“ — 
Rimski-Korsakow, „Člavelitos“—Varwer- 
de, Arja z op. „Lakme“— Delibes, i inn. 

Występ znakomitej śpiewaczki ame- 
rykańskiej wywołał żywe zaintesowanie. 

Ceny miejsc od 50 groszy. Bilety 
już są do nabycia w kasie Teatru Pol- 
skiego. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 
w niedzielę o godz. 4-ej popoł. po ce- 
nach najniższych grana będzie po raz 
ostatni w sezonie świetna komedja Mont- 
gommery'ego „T jemnica powodzenia". 

Teatr Rewii „Kakadu“. Dzis 
premjera „Stan oblęženia“. Wielka rewja 
w 2 częściach, 17 odsłonach. Początek 
o godz, 7 i 9 wiecz. 

— Wieczór muzyki francuskiej. 
Trzeci wieczór kameralny, organizowany 
przez Konserwatorium Wileńskie, odbę- 
dzie się dziś, w soboję, w sali gimnaz- 
jum im. A. Mickiewicza (ul. Dominikań- 
ske 3), od godz. 7 i pół wiecz, i poś* 
więcony będzie muzyce francuskiej, 
(kwartet fortepianowy, sonata skizypco- 
wa, pieśni). Udział biorą prof.; M. Ki- 
montt-Jacynowa (fortep.), K. Święcicka 
ES W. Ledóchowska, H. Sołomonow 
skrzypce), F. Tchorz (wiolonczela), M. 
alnicki (altówka). 

Słowo wstępne: prof. Józefowicz. 
Akompanjament: dr. T. Szeligowski. Bi- 
lety (od 50 gr. do 2 zł.) przy wejściu 
na salę, 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zabłąkanie. Przy hali mieskiej 
zostali zatrzymani dwaj zabłąkani chłop- 
cy, którzy nie mogą wskazać swego miej- 

skiego skradziono A, bieliznę, pozo- 
stawioną w koszu u Zarchija Józefa, 
zam. Ad 4. Wartość rzeczy oce- 
nia na sumę 700 zł. ; 

— Sztejn Hinda, zam. Piłsudskiego 
24, zameldowała policji, że z niezamknię- 
tego mieszkania, w czasie jej nieobec- 

— Samobójstwo. Onegdaj odebrał 
sobie życie przez powieszenie się Mia- 
dziuch Arkadjusz, syn Aleksego, lat 22, 
m-c Agalnicy Dużej, gm. Postawskiej. 

— Potajemna gorzelnia. Poster. P. 
P. w Dołhinowie wykrył potajemną go- 
rzelnię i w związku z tem aresztował 
winną pędzenia potajemnego gorzelnic. 7 
twa Rozalję Leszkowicz, zam. we wsi 
Zatozowje, gm. Dothinowskiej. Leszkie- 
wiczową wraz z dochodzeniem i dowo- 
dami przesłano do Sądu Pokoju w Doż. 
hinowie. 

— Odszukanie skradzionego konia. 
Przeprowadz. dochodz. i pościg w spra- 
wie kradzieży koni na szkodę Mieszkow- 
skiego Bronisława, zam. we wsi Kłynie, 

w Rudziszkach, na szkodę Kronika Mi- 
szalina, gdzie spłonął tartak i młyn pa- 
rowy ustaliło, iż pożar powstał od iskry 
z popielnika lokomobili. Doszczętnie 
spłonęły tartak, młyn: i gwoździarnia. 
Straty wynoszą około 100,000 zł. Do- 
ohodz. skierow. do sędziego śledczego w 
Landwarowie. @ 

— Przeprowadzone dochodzenie w 
sprawie pożaru na szkodę Bogdanowicz 
Marji, oraz dzierżawcy majątku Hrynie- 
wicza Jana, zam. w maj. Šiemieržyno, 
gm. Jazno ustaliło, iż pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem, gdyż w suszarni w celu wy- 
suszenia pozostawionego Inu na noc w 
piecu pozostawiono węgiel. Straty wyno- 
szą 4,/00 zł. Dochodz, skier. do podpro- 
kuratora X rew. w Głębokiem. 

  

Wśród czasopism. 
Muzyka pod red. M. Glińskiego. 

Punktem kulminacyjnym wyda- 
wnictwa stał się specjalny zeszyt 
(7, 8 i 9) poświęcony współczes- 
nej muzyce. Pokaźny ten tom za- 
wiera monografje o stanie współ- 
czesnej muzyki we wszystkich kra- 
jach Europy oraz Ameryce. Tego 
rodzaju wydanie pojawiło się bodaj 
poraz pierwszy w Polsce i odrazu 
stanęło na poziomie wysokim, 
prześcigając niejedno tego rodzaju 
wydawnictwo zagraniczne. į 

Trešč tego numeru nadzwyczaj- 
nie bogata w materjały tyczące o- 
becnych stosunków muzycznych 
wśród prawie wszystkich narodów, 
należących do kultury Europejskiej, 
daje żywy i barwny obraz jakby 
fotograficznego uchwycenia pew- 
nego momentu w przekształcaniu 

widzimy postęp i duży krok na 
przód czołowego naszego czaso- 
pisma muzycznego. A z Nowym 
Rokiem życzymy redaktorowi i 
podjętemu dziełu dalszego, coraz 

  

  

transparentów, z których kilka by- Л 
większego rozkwitu ku chwale ło jeszcze niedokończonych. wielkiej Sztuki! Dr. Sz. 

ności dokonano kradzieży garderoby korzyści na innych 
damskiej i innych rzeczy na ogólną su- 

szego narodu, nansowego przez Sejmiki Powiato- wany nadterminowym, 
    

      Na ekranie. Niezrów- 
  Iwan Mozżuchin 

  

i Natalja Lisienko [ ъ „Kino-Teatr nana krėlewska para ekranu 
| A e t. 18.00, ręcz- 

i] ai O A ачар „Same сеа а- о, ее аМОНЕ ИО E R „LEW MOGOLOW% "ius une» Ni || ое оее е Being | ot i Wileńska 32 dziele gg Roca a. a RYDAWNICZE „Ol tretyzmowi, odmładza, uszczupla bez dyety. Wileńskie Biuro 

  

: Na scenie: Ulubien. publ. franc. komik RIBO Zupelnie nowy program ze zwierzętami. Seansy 0 4, ost. 10.15 w. 
Komisowo - Handlowe |   Mniejszy „Baby-$alome" | Ce02,24 о а- т Sp. z 0. 0. ‚ Kaucjonowane. 

‚ Кто kameralne Dziś premiera! Dawno oczekiwany film, Film przepojony czarem wiosny i aromatem kwiatów. : “6 karka, łydek oraz podbródka. Mickiewicza 21, tel. 152. - Polonja | „KWIĄCIARKA z NEAPOLUĆ fizaczichny "ae 9 ėme | DRUKARNIA „PAX“ | | посиу заг 0 sinonauių Ivan "аг 380 Mickiewicza 22. nej dziewczyny, pozbawionej opieki rodzioów, rzuconej na pastwę losu. R-mans pięknej kwiaciarki, pełen czystej rasy, <czaru i poezji. Rzecz dzieje się we Włoszech i New- Jorku. 
oswojony do 

Dowiedzieć 

zmarszczęk i osiągnięcie ładnej, różowej 
cery. Cena wraz z kremem zł, 16.00. 

Na żądanie, po otrzymaniu porta wysyłamy ilu- 
strowane katalogi. 

Wilk 
sprzedania. 
się w admin. „Kurjera 
Wileńsk. Jagiellońska 3, 

3313-0 

Ul. Św. IGNCEGO 5. WILNO. 
Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

  

     
Sklep i pracownia zegarków 

  

  

  

1 NA RATY |, CHOWTINA, Mickiewicza 1. | sosną o o 7?k0 | dokładnie. || Dan Radiowy lt Brda, l |. Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i Г ВАС л EDO 3222 “ zaklad opty- ‹ HURT! — DETAL! roboty jubilerskie. Kupno ztota, srebra, g SAK OR, „Optylui czno-okulisy- 
Folwark jesze sy WaW 

Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66, 

Najtańsze źródło. 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

"BRUKI KOLOROWE US RACYJNE 
CENY NISKIE, 

lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny Odrestaurowany 
       

  

obszaru 15 ha, w tem     

  

  

KONAR . ński** | pszennej ziemi” ornej 10 Wielki wybór T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ Ogłoszenie. MYKONAŃIE DOKŁADNE | SUMIENNE. | | „Bar Wileński" | pszenne dębowego i jod. fotograficznych przybo- Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 229 kuchnia pod kierow- | łowego 272 ha, łąk 21/2 TÓW. AE OZ po 
    

  

Magistrat m. Nowogródka niniejszem ogiasza, 

  

w poważnym wie- | nictwem wytrawnego | ha z obszernym domem receptach y Ckorych, 

zs Adis ADS O) 
iž w dniu 26 Stycznia 1927 r. o godz. 12 w połu- | Parlmutera Ulranaryna ku poszukuje po. | specjalisty. Śniadania, | mieszkalnym. Wszystkie „———1691-b dnie w lokalu Magistratu przy ul. Koralickiej Nr. 3 jest bezwzględnie naj- | Sady zarządzania gospo- | obiady i kolacje. Wil- zabudowania gospodar- į 

  

darstwem domowym, lub 
też do pielęgnowania 
chorych. Možno na wy- 
jazd. Adres: Wilno, Be- 
nedyktyńska 2, m, 10. 

3327 

no, Kolejowa 3. 3272 

Biuro Elektro i Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 

lawiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Podź - 
mcze, Królewska Nr. 9. 

niadania, obiady i kola* | 
cje. Obiad z 3-ch dań * 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

cze. Sad i staw, Odłe- 
głość 5 klm. od stacji 
kolejowej i w pobliżu 
Wilna. Sprzedamy za 750 

„, dolarów. 
Wileńskie Biuro 

lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 
Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i 

    odbędzie się licytacja na sprzedaż 
apteki miejskiej, 

w drodze piśmiennych ofert. Po przetargu piś- miennym może być zarządzony przetarg ustny, 
tylko pomiędzy  licytantami, którzy złożą oferty 

  

  

Najlepszy jest aparat własnoręcznie zbudowany. 

pkd jas gadem, ale nie jest fajemnicą       
    

  

  

Aparat zaś wogóle może być dobry o ile złożony jest iśmi Medjolani i| Intelinas оо ora ` 
piśmienne. edjolanie złotymi Into f (T Wilno, Trocka 17, tel. 781. Komisowo - Handlowe m Najstar- 

: i z Cena wywoławcza 60.000 zł., kaucja 6.000 zł, medalami. I [ie i) NI LEddWCa Najtańsze żródło zakupu Kauc ne a A 
ч # doskonalych części i przyborów. „ „Do oferty należy dołączyć kwit. Kay miej. | Wszędzie do nabycia. | na pensję i prowizję po” meterjałów elektro-tech- Mickiewicza 21, fel.152 w yk Ati W. 1840 r. : 
` Jako bezkonkurencyjne, co do jakości i ceny, znane są powszechnie $ skiej w Nowogródku w opłaceniu kaucji. 3328  Szukiwany. Oferty piś- nicznych i  radjowych. "3829 ul. Dominikańska 17, 

= т „Oferty przyjmowane będą tylko do godz. 12 nus załatwia pod Quenne przyjmuje Biuro Ceny konkurencyjne. telef. 10-58, b-1236 radjoczęści SABA, mowa nę będą: га о иа эч РОЙ pewne zóę B gretovakieos UA Arias o" prskarnić glgditnyh Malo 600000500- wyszczególnione w nowowydanych polskich katalogach ilustrowanych, 2 Szczegółowe „kondycj: na sprzedaż apteki Ed PM maks kład fryzjerski Wileń- ® 22 prosi samotna, zdrowa ają 
: rozsyłanych gratis i franko przez Reprezentację a Z S Akinių RR w godzinach Wileńskie Biuro l ska Nr. 10. Manicure Sz a wau RODI i solidna z e Popierajcie ` 

: * : . urzędowych w kancelarji Magistratu, wypełn. pierwszorzędne ki jutows, wycieraczki, niem nauczycielka Malo» 
Zjednoczone Towar zystwo Handlowe ©) A. Czechowicz _ Komisowo - Handlowe y 74. Sretyżenie 0 z ai do WOZÓW kalo- polanka o wyrobienie jas Kaucjonowane 

Mickiewicza 21, 
telef. 152. 

Burmistrz m. Nowogródka. Warszawa, Zielna 46. PA stycznia 1927 r. 
r. 139. 

odfryzow. 1 zł. oraz за- 
lon męski. Obsługują 

3335 pierwszorzędni fachowcy. 

Drei, „Pax“. wi. 6w. ltuncago 5. Tel. 2-93, 

szę i piłśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2,  1484-a 

kiejkolwiek posady. Zgło. Ligę Żeglugi 
szenia: Lwów, Adm, „Sło. ё Slug 
wą” dla „Małopolanki*. Morskiej i Rzecznej 

.. Kaśakier w/z A. Faranowski, | \ 

UI. 
3316-0 

у 

  

>    


