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Należuość pocztowa opiacona rycza.tem 
  

Rok IV. Nr. 17 (766) Wilno, Sobota 22 stycznia 1927 r. Cena 20 groszy. 
  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁ V r T 
kronika rekl.— nadeslane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla PA ргасу—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżen 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-ci0 

  

Stroje balowe, wizytowe i kostjumy. Na sce 
į Moc niespodzianek. Maski nie obowiązują. 

RURJER GILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
  

| (GPWGDWGOWGOWGZONGPNWGHNOGONGOWGDNGOJNGONGOWGOWGONGOWGONZOWSONWGDO 

Dziś, dnia 22 go stycznia 1927 r. © godz. 11-ej wiecz. 

BAL MASKOWY 
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Bal kostiumowy (o; 

(e) 

na obozy letnie dla harcerzy 2 
odbędzie się dnia 1-go lutego 1927 roku w salonach garni- 

zonowego klubu oficerskiego. 
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I nasze szkolniciwo. 
Niedawna nominacja nowego 

ministra oświaty w osobie wybit- 

nego członka Klubu Pracy dr. Dob- 

ruckiego stawia na porządku dzien- 

nym kwestję naszego szkolnictwa. 

Jest tc” jedna z najboleśniejszych 

spraw naszej ziemi. Redakcja na- 
sza niemal codziennie Otrzymuje 

listy ze skargami na stosunki w 

naszem szkolnictwie. Nauczyciele, 

rodzice dzieci dają wyraz przeko- 
naniu, że stan obecny dalej trwać 

nie może, że konieczne są rady- 

kalne zmiany, pytają o radę, nie- 

rzadko proszą 0 pomoc, skarżą 

się, że prasa zbyt rzadko i niedość 
energicznie bierze ich w obronę. 

Osią, dokoła której obracają się 

skargi i podłożem fatalnego stanu 

szkolnictwa jest dobór personalny 
- administracji szkolnej. 

- Najbardziej powściągliwa ocena 

' musi stwierdzić, że Wileńskie Ku- 

ratorjum Szkolne wraz z podległemi 

mu inspektoratami stanowi ekspo- 

zyturę tego obozu politycznego, 

którego zasadniczym celem jest 

zwa!'czanie rządu Marszałka Piłsud- 

skiego. Czy przewrót wprowadził 

jakie zmiany do tej twierdzy naro- 

dowo-demokratycznej? | owszem. 

Jeśli administracja szkolna przed 

przewrotem była w 75 procentach 

reprezentantką obozu nacjonalisty- 

cznego, to po przewrocie stała się 

nią w 95/0 conajmniej. Pośpieszo- 
no obsadzić stanowiska wakujące 
ludźmi dokładnie znanymi, jak do- 
tąd nie na polu szkolnictwa, ale 

tylko i wyłącznie z ich działalno- 

ści politycznej. 

Rezultaty takiego stanu rzeczy 

wystąpiły najjaskrawiej w dziedzinie 

oświaty pozaszkolnej. Jak wiado- 
mo, Narodowa Demokracja w ści- 

słem znaczeniu tego słowa ognis- 

kuje swe wpływy w Macierzy Szkol- 

nej, zaś Chrześcijańska Demokracja 

w t.zw. Stowarzyszeniach Młodzie- 

ży Polskiej, Otóż obie te organiza- 

cje mają charakter półoficjalny w 
stosunkach szkolnych i korzystają 

z całkowitego niemal monopolu na 

działalność w tej dziedzinie. 

Macierz Szkolna posiada powa- 

žną przeszłość w dziedzinie pracy 

kulturalnej za czasów niewoli. Jed- 

nostronny charakter polityczny tej 

instytucji znany był jednak już wów- 

czas. Dziś jest to instytucja, która 

środki swe, jak u nas, czerpie w 

ogromnej części z subsydjów rzą- 

dowych, bądź z poparcia władz 

administracyjnych, _ wywierających 

w tym kierunku presję na instytu- 

cje samorządowe. Łączność Macie- 

rzy Szkolnej z N. D. ujawnia się 

zarówno w udzielaniu domów lu- 

dowych Macierzy, (założonych przy 

pomocy funduszów państwowych) 

na wszelkie imprezy Związku Lu- 

dowo-Narodowego. Osoby pracują- 

ce tu itam są najczęściej identycz- 

nę. Kierownictwo Macierzy spoczy- 

wa u nas w rękach jednego z naj- 

energiczniejszych organizatorów „O- 
bozu Wielkiej Polski”, 

Nasze władze szkolne idą jed- 
nak, a Ściślej mówiąc, właśnie dla- 

tego na rękę Macierzy Szkolnej, 

paraliżując akcję innych instytucyj. 

Znane nam są wypadki odmówie- 

nia koncesji na szkoły powszechne 

dla dorosłych, mimo niewątpliwych 

kwalifikacyj petentów, tylko w imię 

monopolu Macierzy. Na podobnem 

tle znamy wypadki, gdy Kuratorjum 

zwlekało miesiącami z udzieleniem 

odpowiedzi na podanie o otwarcie 

nauczycielskich kursów doksztal- 

cających do chwili, gdy ich powsta- 

nie stało się nieaktualne. Przykłady 

z tej dziedziny moglibyśmy mno= 

żyć bez końca. Sądzimy, że na 
wezwanie wyższych władz szkol- 

nych, nauczyciele i działacze oświa- 

towi mogliby dostarczyć całą lite- 

raturę z tej dziedziny — smutne 

świadectwo rządów narodowo-de- 
mokratycznych w wileńskiem Ku- 

ratorjum szkolnem. 
Osobliwością nie byle jaką był 

odbyty w ubiegłym miesiącu zjazd 

instruktorów oświatowych Chrześ- 

cijańskiej i Narodowej Demokracji, 

zrzeszonych w t. zw. Stowarzysze- 

niu Młodzieży Polskiej. Stawiamy 

zarzut konkretny, że Kuratorjum 
wileńskie było współorganizatorem 

tego zjazdu partyjnego. Każde wię- 

ksze stronnictwo prowadzi pracę 

oświatową, zjazdy swe urządza je- 
dnak na swój własny rachunek i 

bez pomocy władz, Gdy nauczycie» 
lom i nauczycielkom poglądów bo- 

goojczyznianych w całej Wileńsz- 

szyźnie udziela się oficjalnie kil- 

kodniowego urlopu na zjazd i 

gdy w werbowaniu ich biorą udział 

inspektorowie szkolni, to trudno 

obronić się wrażeniu, że żyjemy 

pod znakiem paradoksu: rządy 

Narodowej Demokracji po prze- 
wrocie majowym! 

Rzuciliśmy tu przykłady tylko 

z jednej dziedziny działalności Ku- 

ratorjum Szkolnego. W innych 
jednak nie jest wcale lepiej. Po- 

glądy polityczne naszych admini- 
strarorów szkolnych odbijają się 
fatalnie na tei dziedzinie stosun- 

ków szkolnych, która dla miesz- 
kańca centralnych dzielnic Rzeczy- 

pospolitej jest przewaźnie mało 
zrozumiała. Żyjemy na terenie na- 
rodowościowo mieszanym. Dzia- 

łalność Kuratorjum Wileńskiego 

rozciąga się na znaczną połać 

ziem, w których ludność polska 
stanowi mniejszość tylko. W takich 
warunkach koniecznem jest zrozu- 

mienie skomplikowanych  zagad- 

nień narodowościowych, poszano- 

wanie praw naszych współobywa- 
teli, mówiących innym, niż my sa- 

mi, językiem. Światopogląd. nacjo- 

nalistyczny kierowników naszej po” 
lityki szkolnej uniemożliwia jed- 

  

w salach teatru Dąbrowskiego 5. 

nie i wśród publiczności atrakcje i popisy artystyczne. Sale udekorowane. 
Konkurs kostjumów i tańców z nagrodami. Bufet na miejscu. Gmach 

teatralny dobrze ogrzewany. Zaproszenia i bilety daje wcześniej kancelarja teatru „Kakadu”, Dąbrowskiego 5. Wstęp 3 zł. 
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Narada rządu w sprawie Hramady. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych odbyła się w Belwederze 
pod przewodnictwem Marszałka Piłsudskiego narada z udziałem mini- 
stra sprawiedliwości p. Meysztowiczą oraz dyrektora departamentu po- 
litycznego Min. Spraw Wewn. dr. Switalskiego. 

a. ta, jak słychać, dotyczyła ostatnich aresztowań, zwłaszcza 
poselskich. 

Następnie min. Meysztowicz przybył do Sejmu i odbył z p. marsz. 
Ratajem dłuższą konferencję. Informujemy się, iż wniosek ministra spra- 
wiedliwości o wydanie aresztowanych 5 ciu posłów sądowi, ma być 
przesłany dziś do marszałka Sejmu. 

Zagranica o wyjeździe pos. Patka do 
. _ Moskwy. 

WIEDEN, 21.1 (Pat.) Z okazji wyjazdu pos. Patka do Moskwy 
„Neues Wiener Journal“ zauwaža, że oświadczenie ministra Zaleskiego 
na temat stosunków polsko-rosyjskich wygłoszone w jego expose brzmia- 
ło tak pokojowo i pojednawczo, że o pogorszeniu się stosunków mię- 
dzy obydwoma temi największemi państwami Europy Wschodniej nie 
może być mowy. 

Fakt, że poseł Patek, znakomity znawca stosunków  polsko-rosyj- 
skich, został powołany na stanowisko w Moskwie budzi w licznych ko- 
łach politycznych nadzieję, że uda się ustalić między temi państwami 
stosunki, które usuną Ostatecznie niebezpieczeństwo nieustannych nie- 
pokojów i tarć. 

Powitanie p. Knolla w Rzymie. 
RZYM, 21 I. (Pat). Dziś przybył tu polski minister pełnomocny 

Knoll powitany uroczyście na dworcu przez charge d'affaires Guentera 
w otoczeniu członków poselstwa oraz liczne grono kolonii polskiej. 

Pisma zamieszczają życiory nowego posła polskiego. „Lavoro d'l- 
talia'* główny organ syndykatów dodaje od siebie następujący komen- 
tarz: „W ostatnim numerze scharakteryzowaliśmy osobę nowego posła 
polskiego. W dniu dzisiejszym redakcja nasza wita serdecznie nowego 

  

Dziś, o godz. 
7 i 9 wiecz. 

reprezentanta Polski“. 

Zwycięstwo hockeyistów polskich 
w. 

DAVES, 21 I. (Pat). W « 
Z. S. Warszawa Odniosła wielki 
mistrza Szwajcarji Lavos-Club 
przewaga Polaków, którzy grali 
się Ambramowski i Tupalski. 

    
   
   

   

  

ajcarji. 
isiejszym drużyna hockeyowa A. 

es, bijąc w rewanżowem spotkaniu 
unku 4:2. Przez cały czas ogromna 

ambitnie. Bramkami podzielili 

> 

Niezwykłe zjakisko astronomiczne. 
(Telefonem od własnego skofi żspondenta z Warszawy). 

Onegdaj w godzinach wieczornych 
wiska na niebie. 

olica była świadkiem niezwykłego zja- 
„w 

Oto na tle jasno świecącego księżyca było wyraźnie widać przez kilkadziesiąt 
minut znak krzyża, którego ratmiona wystawały poza obręb tarczy księżycowej. 
Wśród ludności zjawisko to wywołało zabobonne przekonanie, iż jest one zwiastu- 
nem jakichś złowróżbnych wieści. 

Dyrekcja obserwatorjum astronomicznego wyjaśnia to zjawisko faktem, iż od 
czasu do czasu, gdy na niebie ukazują się pewnego gatunku obłoki, naokoło księ- 
życa można widzieć koło o średnicy 457, jakie pochodzi od załamania promieni 
księżycowych w krysztalikach lodowych, z jakich składają się te obłoki. Czasem to 
załamanie się światła bywa bardzo znaczne i opróbz głównego koła, powstają jesz- 
cze inne, których przecięcie tworzy figurę podobną do krzyża. 

ko Kozrwowane w Warszawie w czwartek, Zjawisko 0 
obserwatorjum, do bardzo rzadkich. 

należy, zdaniem dyrekcji 

PB TT DIENAS ARITE AE SOC TER RER ИРАЛИЕЛЛОВОВБЫНа 

nakšzaspokojenie najelementarniej- 
szych potrzeb ludności niepolskiej 

i jest czynnikiem, odsuwających 
ją od państwowości polskiej. 

W powiatach o zwartej ludnoś* 

ci białoruskiej nie istnieje ani jed- 

na szkoła białoruska. Odpowiadają 
nam, że ludność szkół nie potrze- 

buje. Otóż jest to najzupełniej nie- 

zgodne z prawdą. Powołujemy się 
na świadka tak wiarogodnego, jak 

„Dziennik Wileński”, który mówiac 
o „walce a nielegalnem naucza- 

niem*, stwierdza, że „w ostatnich 

czasach na naszych Kresach przy- 
brało ono ogromne rozmiary". 

Inspektorowie szkolni wysilają ca- 

ły swój spryt, aby pod rozmaitemi 
pretekstami nie dopuścić do pow- 
stania legalnych szkół białoruskich, 
a policja zamyka szkoły nielegal- 
ne, i sprawy tego rodzaju przeka- 

zuje sądom. Działalność władz w 
tych warunkach to popieranie ru- 

chów antypaństwowych. Dzisiejsza 
administracja, w szczególności ad- 
ministracja szkolna jest moralnie 

współwinna w powstaniu organiza” 
cyj białoruskich, skierowanych prze- 
ciwko państwu polskiemu. Hrama- 

da i dzisiejszy system  administro- 
wania na naszych ziemiach — to 

dwie strony jednego i tego same- 
go zjawiska. 

W przeświadczeniu wielkiej wa- 
gi tej sprawy wysuwamy na po- 

rządek dzienny sprawę personalji 

w naszej administracji szkolnej. 

Obecny Kurator szkolny w Wilnie 

nie kryje bynajmniej swych po- 

glądów, swej przynależności do 
obozu, który my czynimy odpo- 

wiedzialnym za stosunki panujące 

na naszej ziemi. Szanujemy otwar- 

tość p. Kuratora, ale widzimy w 
nim przeciwnika, którego każdy 

dzień urzędowania jest z naszego 

punktu widzenia szkodliwy dla 
dalszego rozwoju stosunków w 
Ziemi Wileńskiej, 

Wśród najbliższych współpra- 

cowników p. Ryniewicza są wybit- 

ni partyjnicy, ludzie zręczni, umie- 

jący wykorzystywać sytuację dla 
swego obozu politycznego. Przy- 

tem niejedno, co dałoby się po- 
wiedzieć na obronę dzisiejszego 
Kuratora, niewątpliwie wybitnego 

pedagoga, tutaj najzupełniej od- 
pada. 

Chcemy wierzyć, że nowy mi- 
nister oświaty zechce wejrzeć w 
stosunki w naszem szkolnictwie. 

Sprawa nie cierpi zwłoki. Wrzód 
zebrał natyle, że czas go przeciąć. 
Na smiałe cięcie chirurgiczne 
p. Ministra Dobruckiego czekamy! 

B. W, 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

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

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

      

„W SZALE KARNAWAŁU* 
Wielka rewja karnawałowo-aktualno-lokalna, w 2-ch częściach 13 odsłonach. 

Szczegóły w afiszach i programach. Ceny miejsc od 75 groszy. 
ANONS! Od poniedziałku 24 stycznia gościnne występy ulubieńca stolicy znanego piosenkarza 

OSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) ł : ) @ ; iem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 
mowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. й Е ; ы : 

  

_ KAROLA HANUSZA. 
  

  

Lekkomyślna siostra  Perzyńskiego. 
Bilety można nabywać do 25 b. m. włącznie w Wileńskim Banku Ziem- 
skim--Mickiewicza 8, od 12 do 2-ej; 

stawienia w Kasie Teatru—Wielka Pohulanka. 

ZO 

We czwartek dnia 27-go b. m. 

na rzecz T-wa Opieki nad dziećmi 
(żłobek Im. Maryi i Schronisko dla Sierot im. Ksawerego Zubowicza) 

przez cały zespół teatru „REDUTA*, przy spółudziale pp. SOL- 
| SKIEJ, OSTERWINY i OSTERWY, odegraną będzie premjera 

  

-go w „Orbisie” i w dzień przed- 
3406-1 
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| 
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Sejm i Rząd. 
(Tel. od własn. kor. z Warszawy). 

Najbliższe prace Sejmu. 

We wtorek dnia 25 b. m. rozpo- 
czynają się, jak wiadomo, plenarne 
obrady Sejmu, poświęcone drugie- 
mu i trzeciemu czytaniu budżetu 
na rok 1927—28. 

Debata budżetowa potrwa oko- 
ło 5 tygodni. Rozpocznie ją w nad- 
chodzący poniedziałek Konwent Se- 
njorów, który ma ustalić szczegó- 
łowy przebieg dyskusji. 

W poniedziałek zbiera się rów- 
nież komisja regulaminowa i nie- 
tykalności poselskiej, do której 
wpłynie wniosek rządowy o wyda- 
nie 5 aresztowanych posłów. 

Sprawa ta ze zrozumiałych wzglę- 
dów budzi niezwykłe ożywienie w 
kuluarach sejmowych. 

Zaprzysiężenie min. Mie- 
dzińskiego. 

Najbliższe posiedzenie Rady Mi- 
nistrów odbędzie się w nadchodzą- 
cą środę. Co się tyczy zaprzysię- 
żenia nowego ministra poczt i tel. 
pos. Miedzińskiego, to nastąpi ono 
dopiero po powrocie p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej ze Spały, t. zn. 
prawdopodobnie w nachodzący po- 
niedziałek. 

Prof. Bartel u marsz. Rataja. 

Wczoraj o godz. 11 rano p.w. 
premjer Bartel przybył do Sejmu i 
odbył z marsz. Ratajem naradę w 
związku z rozpoczynającą się w 
przyszłym tygodniu sesją budżeto- 
wą Sejmu. 

Reorganizacja skarbowości. 

Wyłoniona przez Ministerstwo 
Skarbu komisja do reorganizacji w 
państwie urzędów skarbowych pier- 
wszej i drugiej instancyj kończy w 
tych dniach swe prace. 

Idzie tu przedewszystkiem o us- 
prawnienie  biurowości i przy- 
śpieszenie w załatwianiu spraw in- 
teresantów. Dotychczas sprawy in- 
teresantów były najkrócej załatwia- 
ne w resortach  ministerjalnych w 

ciągu 6 dni. 
ależy zaznaczyć, że np. w St. 

Zjedn. Ameryki Północnej intere- 
SĘ załatwiany jest w tym samym 
niu. 

  

Twołanie sejm. kom. regulaminowej 
i nietykalności poselskiej 

WARSZAWA, 21.1 (Pat). Pre- 
zes sejmowej komisji regulamino- 
wej i nietykalności poselskiej Po- 
piel zwołał posiedzenie komisji na 
dzeń 24 b. m. 

Na porządku dziennym znajdzie 
się prawdopodobnie sprawa wy- 
dania sądom aresztowanych po- 
słów, do tego bowiem czasu mają 
wpłynąć odpowiednie wnioski. 

Mrozy i zamiecie Śnieżne. 
WARSZAWA, 21.1 (Pat). W dy- 

rekcji kolejowej Stanisławowskiej i 
Wileńskiej mają miejsce zamiecie 
śnieżne, które utrudniają ruch ko- 
lejowy. Na całym terenie Polski 
panuje dość silny mróz, dochodzą- 
2 e 16 st. w okręgach wschod- 
nich. 

D. P. S przed batają Sejmową. 
(Tel. od wl. kor. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem obra- 
dowała w gmachu sejmowym ko- 
misja parlamentarna P. P. S. Obra- 
dom przewodniczył pos. Niedział- 
kowski i sen. Pozner. Ustalono li- 
stę mówców, którzy będą przema- 
wiać w rozprawie budżetowej oraz 
upoważnio prezydjum klubu do 
wyznaczenia mówcy generalnego. 

Następnie sformułowano szereg 
wskazówek dla posłów P. P. 5., 
należących do komisji regulamino- 
wej i nietykalności poselskiej, któ- 
ra ma się zająć sprawą wydania 
przez Sejm aresztowanych posłów. 

Stanowisko P, P. S, w tej spra- 
wie zależne będzie od dowodów, 
jakie przedstawi rząd. O ile pew- 
nem będzie, że posłowie ci współ- 
dziatali z organizacją szpiegowską, 
względnie otrzymywali pieniądze 
wprost od rządu sowieckiego, klub 
P. P. S.głosować ma za wydaniem 
tych ów sądowi. W. innych 

ch, o ile nie zostanie u- 
d nione, że aresztowani posło- 
wie otrzymywali pieniądze z Ko- 
minternu, brali udział w  organi- 
zacjach szpiegowskich, — klub P. 
P. S. prawdopodobnie wstrzyma 
się od głosowania. Wreszcie moż- 
liwe jest, iż w razie niewystarcza- 
jących dowodów, ustalonych przez 
Sejm, klub P. P. S. głosować bę- 
dzie przeciwko wydaniu posłów, 

Wyzwótenie w sprawie aresztowania | 
posłów. 

WARSZAWA. 21.1. (Pat). Na 
wczorajszem posiedzeniu sejmowe- 
go klubu Wyzwolenie omawiano 
między innemi sprawę ostatniego 
aresztowania posłów. 

W większości swej klub wypo- 
wiedział się za nagłością sprawy, 
a w razie dostatecznych dowodów 
obciążających, postanowiono głoso- 
wać za wydaniem sądom areszto- 
wanych posłów. 2 

ten. Sikorski Wychndai z wojska? 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W tutejszych kołach politycz- 
nych rozeszły się pogłoski, jakoby 
gen. Sikorski dowódca O. K. Lwów, 
miał w najbliższym czasie podać 
się do dymisji i złożyć prośbę o 
zwolnienie go z wojska. 

Gen. Sikorski według tych po- 
głosek ma po wystąpieniu z armii 
objąć jakoby stanowisko kierowni- | 
ka jednej z wielkich instytucyj 
przemysłowych na Górnym Śląsku. 

Limowy rajd kawaleryjki 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu 4 lutego r. b. odbędzie 
się zimowy rajd konny oficerów 
pierwszej brygady  kawalerji na 
przestrzeni 240 kil. Szlak rajdu: 

Warszana-Ostrołęka- Warszawa. Mi- | 
nimalny czas przebycia tej prze- 
strzeni określony został na 72 go- 
dziny. 1 

Udział w rajdzie wezmą ofice- 
rowie 1 p. szwoleżerów, 1 p. strzel- | 
ców konnych, 1 dyw. artyjerji kon- 
mrm sztabu 1 brygady kawa- 
erji. 

Do rajdu zapisał się poza kon- | 
kursem generał brygady Orlicz- 
Dreszer. 

 



° Mreszfowania Hramadowców i towarzystwa 
kulfiralne kialoruskie. 

Ostatnie aresztowania dotknęły wielu białoruskich 
działaczy kulturalno-oświatowych, którym władze zarzucają 
współdziałanie z ekspozyturami Kominternu. Instytucje 
białoruskie ogłosiły z tego powodu szereg protestów, z 

, 

których zamieszczamy dwa znane nam dotąd. Instytucje 
te stoją na stanowisku bezpodstawności zarzutów. W. imię 
objektywizmu zamieszczamy uchwały protestacyjne, wstrzy- 
mując się od omówienia ich meritum, do czego materjału 
dostarczy sporo śledztwo sądowe. Red. 

Zarząd Główny Tow. Szkoły 
Białoruskiej w Wilnie powziął na- 
stępującą uchwałę: 

„Od samego początku szerszej 
pracy T-wa na prowincji — przy 
tworzeniu kół lokalnych, zarządów 
okręgowych, szkół prywatnych, do- 
mów ludowych i t. d., władze miej- 
scowe wykazywały wręcz wrogi 
stosunek do wszelkich naszych po- 
czynań kulturalnych. 

Obecnie, gdy rozpoczęto maso- 
we areszty wśród białoruskich dzia- 
łaczy politycznych, oraz posłów do 
Sejmu, też same władze miejscowe 
otwarcie wystąpiły przeciwko sa- 
mej organizacji naszej bez względu 
na to, iż w swej działalności ogra- 
niczała się do pracy nad «Światą 
szkolną i pozaszkolną wśród bia- 
łoruskiej ludności wiejskiej i miej- 
skiej na ziemiach Zachodniej Bia- 
łorusi. Tak więc zaaresztowano 
prezesa i sekretarza Głównego Za- 
rządu T-wa p. p. Ostrowskiego i 
Sznarkiewicza; dokonano rewizji w 
lokalu Głównego Zarządu i trzech 
kół T-wa w Wilnie (Centralnego, 
Nowoświeckiego i Snipiskiego); roz. 

_ gromiono Zarząd Okręgowy w No- 
wogródku, gdzie pozbawiono wol- 
ności głównych pracowników te- 
goż; dwukrotnie dokonano rewizji 
w zarządzie okręgowym w Grodnie, 
przyczem czasowo zaaresztowano 
prezesa i sekretarza tegoż; zaaresz- 
towano pełnomocnika T-wa w Ko- 
sowie Jana Podrożańca; dokonano 
rewizji w kołach lokalnych T-wa 
w Kozianach, pow. Brasławskiego 

' i innych, zawsze bez jakichkolwiek 

                  

@ 

  

wyników. 
We wszystkich powyższych prze” 

jawach Główny Zarząd T-wa widzi 
wyraźnie dążenie organów władzy 
do uniemożliwienia kulturalno-o- 
światowej pracy T-wa. 

Zakładając gorący protest prze- 
ciwko powyższemu, Główny Zarząd 
jednocześnie protestuje przeciwka 

_ niedopuszczalnym sposobom postę- 
powania prasy polskiej, która przez 
bezprzykładne kłamstwa o działal- 
ności białoruskich instytucyj spo- 
łecznych i powszechnie szanowa- 
nych działaczy, budzi ogólne obu- 
rzenie i uniemożliwia zgodne spół- 
życie społeczeństwa białoruskiego 
z polskiem“. 

Wice-prezes (—) A. Wlasow, 
senator, za sekretarza (—) H. 
Szyrma. 

Wilno, d. 19.1—1926 r. 
* 

* + 

Dnia 18 stycznia roku 1927 
Rada Pedagogiczna Gimnazjum Bia- 
loruskiego w Wilnie po wymianie 
zdań na posiedzeniu swem w spra- 
wie aresztu dyrektora gimnazjum 
Ostrowskiego, uchwaliła rezolucję 
następującej treści: 

„Pracujac z dyrektorem Ostrow- 
skim w przeciągu przeszło trzech 
lat i znając go wobec tego, jak ze 
strony moralnej, tak i politycznej, 
stanowczo protestujemy przeciwko 
szerzeniu w prasie polskiej świado- 
mie kłamliwych i sprzecznych z 

       

2 Anglii współczesnej 
(Dokończenie). 

ш. 

Stwierdzając silne zainteresowa- 
— nie się literatury angielskiej kwest- 
„jami społecnemi prof. Tarnawski 
obiera sobie za przedmiot docie- 
kań w tym kierunku twórczość 

_ Wellsa, Kiplinga, Galsworthy'ego 
(autora głośnej, niedawno granej w 
Warszawie sztuki p. t. „Lojalnošė“), 
a przedewszystkiem G. B. Shawa i 

"G. K. Chestertona. 
Wielki cykl powieści Galswort- 

hyego The Forsyte Saga jest ostrą 
satyrą współczesnego życia angiel- 
skiego w środowisku burżuazyjnem. 
Autor, sympatyk socjalizmu nie 
stawia pozytywnych ideałów przed 
wychłostanem przez siebie społe- 
_czeństwem, ograniczając się do bez- 

' względnej negacji obecnego stanu; 
zamaskowanej ironją i sarkazmem. 

Zdeklarowanymi socjalistami są 
Shaw i Wells, wychowani „w atmo- 
sferze rozwoju nauk ścisłych, ma- 
terjalistycznej filozofji oraz opartych 

" na niej teoryj społecznych. Obaj 
wyszli z „niższej klasy średniej” i 
własną pracą dobijali się w życiu 

х dobrobytu, znaczenia, sławy”... Z 
charakterystyki Shawa, zeszłorocz- 
nego laureata nagrody Nobla, sto- 
sunkowo najlepiej mam znanego, 
warto przytoczyć niektóre momen- 
ty. Ma on sławę dziwaka i orygi- 

prawdą wiadomości o naszym u- 
więzionym dyrektorze,na którego za- 
wczasu feruje się wyrok potępiają- 
cy. Również protestujemy przeciw- 
ko nagance na naszych uczni, któ- 
rym  zarzucane są przestępstwa 
nadzwyczajne. W tem wszystkiem 
niemożemy nie widzieć burzenia na- 
szej instytucji kulturalno- oświato- 
wej, naszej szkoły. Gimnazjum Bia- 
łoruskie w Wilnie w ciągu 8 lat 
swojego istnienia nie widziało ludz- 
kiego stosunku do siebie, tak ze 
strony polskich sfer kierowniczych, 
jak i ze strony społeczeństwa pol- 
skiego, i w całym tym okresie 
spotykało li tylko najrozmaitsze 
przeszkody w swej pracy. Za рггу- 
kład może służyć próba zeszło- 
roczna oskarżenia gimnazjum o 
propagandę komunistyczną, wmie- 
szania do afery z podłożonym pod 
cerkiew Sw. Trójcy dynamitem, 
katowanie naszych uczni (Janel, 
Sukowicz), wreszcie bezczeszczenie 
uwięzionego dyrektora naszego 
przez polskie pisma”. 

Białoruska Rada Narodo- 
wa o aresztach hramadow= 

ców. 

W związku z masowemi aresz- 
towaniami hramadowców, Bialo- 
ruska Rada Narodowa wydała ko- 
munikat, w którym zasadniczo go- 
dząc się na aresztowanie elemen- 
tów komunistycznych pośród Hra- 
madowców, protestuje przeciwko 
masowym aresztom wśród szarej 
włościańskiej masy. W dalszych 
słowach Białoruska Rada Narodo- 
va domaga się niezbędnych reform 

i koncesji w dziedzinie kulturalno- 
oświatowej oraz gospodarczej, na- 
koniec żąda wprowadzenia szero- 
kiego samorządu na Kresach, jako 
pierwszego etapu do autonomii 
Kresów. 

PS DES SKAT SAN i TTE ZZOOZKNA TEPOKIEWREAAAAT 

Z całej Polski. 

Inspekcja min. Składkow- 
skiego w Małopolsce. 

WARSZAWA, 21.1. (Pat). Dnia 
20-go b. m, p. Minister spraw we- 
wnętrznych w towarzystwie p. wo- 
jewody krakowskiego i szefa se- 
kretarjatu ministra p. Zabierzow- 
skiego udał się z Krakowa - зато- 
chodem do Nowego Targu, 

W Nowym Targu p. Minister 
przeprowadził inspekcję starostwa, 
a następnie udał sie do pasa po- 
granicznego, gdzie badał warunki 
życia miejscowej ludności, intere- 
sując się sprawą ruchu pogranicz- 
nego, sprawą granicznych przepu- 
stek turystycznych,stanem dróg ilt.p. 

Następnie p. Minister wyjechał 
do Zakopanego, gdzie zwiedził 
klimatykę i szczegółowo informo- 
wał się o stanie obecnej gospo- 
darki gminnej Zakopanego. 21 b. 
m. rano p. minister wyjechał w 
dalszą podróż. 

nała. Nie lubi np. Szekspira, twier- 
dząc, „że Szekspir zdolny był 
do stworzenia wielkiego charakte- 
ru, ale nie do ukazania go działa- 
jącym”... Odznacza się autor „Świę- 
tej Joanny" niezwykłym, jak wia- 
domo dowcipem i przytomnością 
umysłu, na temat czego kursuje w 
Anglji wiele dowcipnych anegdot. 
Jedną z nich przytacza prof. Tar- 
nawski, potwierdzając jej auten- 
tyczność: „Na przedstawieniu któ- 
rejś sztuki Shawa cała publiczność 
zachowywała się entuzjastycznie z 
wyjątkiem jednego człowieka, który 
zawzięcie gwizdał. Wyszedłszy wśród 
grzmiących oklasków przed kurty- 
nę, autor zauważył malkontenta i 
zwrócił się dó niego: — Więc pan 
uważa, że sztuka jest tak licha?" 
—„Obrzydliwa*.— „Jestem tego sa- 
mego zdania, ale coż poradzimy 
we dwójkę przeciw takiej więk- 
szości?"... 

Shaw porusza w swych sztu- 
kach zarówno problemy filozoficz- 
ne, jak wolność woli, jak i spo- 
łeczne: (np. zagadnienie kapitaliz- 
mu). Prof. Tarnawski szczegółowo 
analizuje kilkanaście jego utworów 
dramatycznych, stwierdzając w kon- 
kluzji, że Shaw „jest niewątpliwie 
największą postacią dzisiejszej lite- 
ratury angielskiej”. Tę najwyższą 
rangę zawdzięcza G. B. S. nietyle 
czysto artystycznym zaletom swych 
licznych dzieł, ile różnorodności 
poruszonych w nich problemów 
oraz oryginalnemu ich ujęciu, I on, 

KU ROZ RYB; WILE NARJ 

Niemcy o sytuacji na Litwie. 
BERLIN, 21 I. (Pat). Prawicowa „Deutsche Ztg.* zamieszcza ob- 

szerny artykuł na temat stosunków wewnętrznych na Litwie, stwierdza- 
jąc na wstępie, że położenie pospodarcze Litwy ukształtowało się w cią- 
gu ostatniego roku kalastrofalnie a to z powodu parcelacji wielkich po- 
siadłości ziemskich, znajdujących się przeważnie w rękach polskich, z 
drugiej zaś strony z powodu nieurodzaju. 

Wobec trudnych warunków bytowania — pisze dalej dziennik — 
znamienne jest oświadczenie litewskiego ministra spraw zagranicznych, 
iż Litwie nie pozostaje nic innego do wyboru, jak szukanie zbliżenia 
politycznego z Moskwą. Program ten nie ma jednak widoków powodze- 
nia wobec konieczności zastosowania represyj względem komunistów 
litewskich. 

Litwa bezwarunkowo szukać musi pomocy zagranicą. Widoki na 
otrzymanie pożyczki angielskiej są niażo realne. 

Nieudała próba przewrotu w Łotwie. 
RYGA, 21-I. (Pat). W miasteczku Wolmar dziś rano pomiędzy 

godz. 4-tą min. 30 a 5-tą pewien porucznik ma czele kompanji 8-go 
pułku piechoty pod pretekstem ćwiczeń nocnych wymaszerował z koszar 
i po wkroczeniu do miasteczka rozbroił oddział policji, pełniący służbę 
па odwachu, poczem obsadził urząd pocztowy, oraz stację kolejki wą- 
skotorowej. 

Przywódca garnizonu w Woimarze po otrzymaniu wiadomości o 
powyższych wypadkach wydał zarządzenia, dzięki którym całe zajście 
zostało natychmiast zlikwidowane i winny porucznik wraz z kilkoma 
innymi winowajcami zostali natychmiast uwięzieni i oddani pod sąd 
wojenny. 

Wydarzenie powyższe nie wywołało żadnych konsekwencji poli- 
tycznych. W całym kraju panuje najzupełniejszy spokój i porządek. 

Węgrzy dotrzymali warunków. 
BUDAPESZT, 21.1 (Pat.) W związku ze sprawą zniesienia kont- 

roli wojskowej na Węgrzech ,,Pester Lloyd“ pisze, że międzysojuszni- 
cza wojskowa komisja kontrołująca wypełniła już wszystkie swoje za- 
dania. Ponieważ Węgry wypełniły wszystko, czego na zasadzie traktatu 
pokojowego można się było od nich domagać w dziedzinie zbrojeń, wo- 
bec tego rząd węgierski ma chyba prawo wystąpić obecnie do Konfe- 
rencji Ambasadorów z propozycją, aby międzysojusznicza kontrola woj- 
skowa na Węgrzech została zastąpiona przez inwestygację Ligi Naro- 
rodów. 

Pokojowe tendencje w Meksyku. 
MEKSYK, 21.1 (Pat.) W związku z wyrażeniem przez rząd meksy- 

kański gotowości przyjęcia zasady arbitrażu przy rozstrzyganiu konflik- 
tów ze Stanami Zjedn., dziennik „Universal“ zaleca przyjęcie pokojo- 
wego załatwienia sporu między temi państwami, stwierdzając, że poczu- 
cie sprawiedliwości w wyższym nawet stopniu niż rozum przeszkodzi 
wybuchowi wojny pomiędzy niemi. 

Związkowa taryfa kolejowa. 
WARSZAWA. 21. I. (Pat). W ubiegłym tygodniu odbyła: się w 

Wiedniu konferencja w sprawie związkowej taryfy towarowej dla komu- 
nikacji polsko-niemieckiej przy współudziale przedstawicieli kolei au- 
strjackich, czechosłowackich, niemieckich i polskich. 

Konferencja zajęła się ustaleniem przyszłej formy polsko-niemiec- 
kiej taryfy związkowej, wyborem artykułów, dla których ma być opra- 
cowana taryfa ta, waluta w której podana ma być opłata przewozowa 
oraz Odgraniczeniem obszarów dla t. zw. komunikacji dwukrajowej. (Pol- 
ska—Niemcy przy przejściu bezpośredniem) od 3—4 krajowej (Polska— 
Niemcy tranzytem przez Czechosłowację, względnie przez Czechosłowa- 
cję i Austrję). Delegacja polska, której przewodniczył naczelnik wydzia- 
łu Ministerstwa Komunikacji dr. Taszycki zażądała. opracowania nara- 
zie taryfy dla artykułów masowych, jak drzewo, zboże, mąka, ziemnia- 
ki, zwierzęta żywe, mięso, żelazo i t. d., poczem polecono mieszanej 
komisji urzędniczej ustalić te towary, które należałoby narazie skreślić 
uproszczenia prac, jako mające niniejsze znaczenie dla obopólnych sto- 
sunków gospodarczych. ŁA: 

Jako walutę, której ustalona ma być stawka na całą odległość 
przewozu od stacji nadawczej do'Stacji przeznaczenia i to tak w komu- 
nikacji bezpośredniej jak i w komunikacji tranzytowej przez Czechosło- 
wację, względnie Czechosłowację i Austrję, przyjęto markę niemiecką. 

Odgraniczenia komunikacji 2, 3 i 4-krajowej t. j. wydzielenia re- 
lacji i obszarów przypadających komunikącji do obsługi komunikacji 
2-krajowej od relacji i obszarów przypadających komunikacji 3 i 4 kra- 
jowej, dokonano, biorąc za podstawę najkrótszą drogę przewozu, z 
uwzględnieniem 20 proc. granicy drogi okrężnej na korzyść komunika- 
cji krajowej. 

„Iilasiki arystokracji 
syki 

fascynujący film na czasie 

Szlagier sezonu 

wkrótce w kinie „HELIOS%. 
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jak Galsworthy celuje w negacji i 
w krytyce dzisiejszego Stanu rze* 
czy, natomiast zdradza śłabość tam, 
gdzie należy dać pozytywną odpo- 

 wiedź na mistrzowsko postawiane 
zagadnienia, 

Głośny fantasta Wells doczekał 
się w książce Tarnawskiego dość 
surowej oceny. „Jego przystępność, 
aktualność, gładkość i sensacyjność 
jednały mu szerokie koła czytelni- 
ków. Pisał więc szybko i coraz 
szybciej. Nie wysilał się na nowe 
koncepcje myślowe, zadawalał się 
powtarzaniem dawnych, strojąc je 
tylko w inną szatę”... Koncepcje 
jego powieści skłaniają się albo ku 
utopji, albo ku satyrze obyczajowej. 
Często oba te rodzaje łączy Wells 
w ramach jednego utworu. „Pisma 
Wellsa—pisze Tarnawski—są dla 
społeczeństwa angielskiego drogo-. 
wskazem, zwróconym ku doktrynie 
socjalistycznej *... 

Antytezą trzech. wymienionych 
wyżej pisarzów jest sympatyczny 
Gabrjel Keith Chesterton (na pol= 
ski przetłumaczono dotychczas je- 
go dwie powieści: „Napoleon z 
Notting Hill* i „O człowieku, któ- 
ry był czwartkiem*). Ciekawie zo- 
stało przeprowadzone porównanie 
między nim a Shawem. Istnieją 
między tymi pisarzami zasadnicze 
przeciweństwa światopogłądów, ale 
jest też wiele podobieństw: „Jak je- 
den tak i drugi nie boi się šmiesz- 
ności... Obaj uważają się za błaz- 
nów w służbie narodu czy ludzkoś- 

ci i radzi są swej popularności 
choćby komicznej, bo wiedzą, że 
to pomaga im w szerzeniu ich 
idei". 

Cheterton jest wielkim przyja- 
cielem Polski i dobrze zna nasze 
sprawy i kraj. „Patronuje również 
publicznym wystąpieniom Polaków 
w Londynie*. Oddaje nam nieosce- 
nione usługi jako publicysta, gdyż 
dziennikarstwo uprawia z równem 
zamiłowaniem jak beletrystykę. Po= 
nad wszystko zaś jest człowiekiem 
głęboko wierzącym i gorliwym ka- 
tolikiem: „za największe zło na- 
szych czasów, za źródło wszelkich 
nieszczęść uważa — niewiarę*. Cie- 
kawy z tego względu jest jego sąd 
o Tołstoju. / 

Otóż Chesterton tak ujmuje 
nauki rosyjskiego moralisty (cytuję 
za Tarnawskim):główna różnica mię- 
dzy wysoką etyką, a sfabrykowaną. 
etyką pedanta jest ta, że zła bajka 
ma morał, dobra bajka sama jest 
morałem. I w Tołstoju naprawdę 
moralne jest tylko to, co jest przy- 
padkowe, ale nie — roztrąbiane i 
hałąśliwe brednie Tołstoja nauczy- 
ciela (własne słowa Chestertona) 
piszczenie o nieprzyzwoitą czystość, 
wrzeszczenie O nieludzki pokój, 
rąbanie życia siekaczem na drobne 
grzeszki, szydzenie z mężczyzn, 
kobiet i dzieci przez cześć dla 
ludzkości'... Teorje niesprzeciwie- 
nia się złemu opatruje Chesterton 
takim komentarzem: „ciężko wie- 
rzyć, że człowiek, który tak dob- 

` Nr. 17 (766) 

Porozumienie prasy polskiej z czecho- 
słowacką. 

WARSZAWA, 21.1. (Pat). Dziś 
wieczorem odbyło się w lokalu 
klubu sprawozdawców parlamentar- 
nych posiedzenie przedstawicieli 
porozumienia prasy Czechosłowacji 
i Polski. Organizacja ta została 
powołana do życia na konferencji, 
odbytej d. 4 października 1926r. w 
Warszawie przy sposobności przy- 
jazdu dziennikarzy czechosłowac- 
kich do Polski. Porozumienie prasy 
czechosłowackiej i polskiej składa 
się z komitetu w Pradze i takiego 
samego w Warszawie. Każdy komi- 
tet składa się z 6 członków, mia- 
nowicie 4-ch delegatów Syndykatu 
Dziennikarzy w Warszawie, względ- 
nie w Pradze, 1-go delegata M-stwa 
Spraw Zagr. i 1-g0 delegata odno- 
śnego poselstwa. 

Komitet warszawski na posie- 
dzeniu dzisiejszem ukonstytuował 
się, jak następuje: Władysław Ba- 
zylewski—prezes, Hieronim Wie- 
rzyński—sekretarz, redaktorowie— 
Feliks Przysiecki i Adam Uziembło, 
Zouchar Józef, attache prasowy 
poselstwa czechosłowackiego i rad-, 
ca ministerjalny Gustaw Olechow- 
ski, delegat wydziału prasowego 
M. S. Z. jako pełnomocny mąż 

   

  

О 

zaufania komitetu praskiego wziął ' 
udział w. obradach red. dr. Wacław 
Fiala. 

Na posiedzeniu dzisiejszem od- 
czytano protokuł posiedzenia kon- 
stytucyjnego komitetu praskiego i 
przyjęto z uznaniem do wiadomo- 
Ści szeroki program porozumienia 
prasowego zakreślony przezeń. Po 
załatwieniu spraw formalnych mia- 
nowano p. Romana Jaworskiego, 
korespondenta P. A. T. w Pradze 
swoim pełnomocnym mężem zau- 
fania. Na wniosek p. Przysieckiego 
postanowiono. zaproponować ko- 
mitetowi praskiemu wymianę wia« 
domości o wszystkich ważniejszych 
wydarzeniach, jakie zachodzą w obu 
krajach dla użytku obustronnej pra- 
sy codziennej. Wymiana ma się od- 
bywać za pośrednictwem obustron- 
nych pełnomocnych mężów zaufa- 
nia w drodze komunikatów ozna- 
czonych literami P. C. K. 

W poszczególnych wypadkach 
natury społecznej i kulturalnej po- 
stanowiono odbywać posiedzenia 
z udziałem przedstawicieli prasy 
i osób interesujących się danemi 
zagadnieniami. Zebrania te będą 
miały charakter propagandowy. 
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o Bilety honorowe nieważne. 

Z ZAGRANICY. 
Konwencje Czech z Włochami 

i Austrią. 

PRAGA. 21. I. (Pat.) Prezy- 
dent Massaryk zatwierdził konwen- | 
cję między Włochami i Czecho- 
słowacją w sprawie ubezpieczeń na 
życie i renty. ` 

Dokumenty ratyfikacyjne zosta- 
ną wymienione w lutym w Rzymie 
lub w Pradze. 

Lloyd George poprze min. spraw 
zagranicznych. 

LONDYN. 21. I. (Pat.) Prze- 
mawiając wczoraj w klubie stron- 
nictwa liberalnego Lloyd George 
oświadczył, że położenie politycz- 
ne w Chinach nakazuje stronnic- 
twu liberalnemu poprzeć ministra 
spraw zagranicznych w jego poli- 
tyce w stosunku do Chin. 

Konferencja syndykatów zawo- 
dowych w Anglji. 

LONDYN. 21. I. (Pat.) Na kon- 
ferencji syndykatów zbliżonych do 
kongresu związków zawodowych 

rze czuje sromotę ucisku, gdyby 
mu dano sposobność, nie powa- 
liłby pięścią oskarżyciela"... Trud- 
no odmówić temu komentarzowi 
słuszności! 

Grupę katolicko-demokratyczną 
obok _Chestertona reprezentuje 
Hilaus Belloc, o którego „Zydach* 
była mowa wyżej. Jest to pierw- 
szorzędny stylista i nowator, obej- 
mujący w swych utworach rozległy 
zakres tematów historycznych i 
współczesnych. „Tak samo jak 
Chesterton widzi on _ zbawienie 
Anglji w powrocie do dawniejszej 
religijności i prostoty, w uprosz- 
czeniu dzisiejszych, zbyt skompli- 
kowanych form życia"... 

Przeglądem twórczości Belioca 
zamyka Tarnawski swe ze wszech 
miar ciekawe studjum o grupach 
społecznych w współczesnej be- 
letrystyce angielskiej. 

„Dwie ostatnie sztuki Shawa", 
którym cytowany autor poświęcił 
oddzielną rozprawkę, noszą tytuły 
„Z powrotem do Matuzala* i „Św. 
Joanna”. Ta ostatnia grana nie- 

' dawnemi czasy w Warszawie i wy- 
dana w książce była  ob- 
szernie omawiana w prasie pol- 
skiej, więc nie jest nam zupełnie 
obca. Koncepcja „Matuzala'* ude- 
rza swą niezwykłością. 

Rozważając często problem zła 
i dobra, Shaw „doszedł do poglą- 
du, że człowiek jest zasadniczo 
dobry, ale narazie tylko potencjal- 
nie. Jego natura musi podnieść się 

Dawno oczekiwany szlagier sezonu 1927 r. 

Złota serja produkcji Polskiej. 
Pieśń Miłości 

 „TRĘDOWATA” 
współczesny dramat salonowy w 12 akt. według słynnej 

powieści HELENY MNISZKÓWNY. 

Początek o 3 pp. ostatni seans 10.15. 
Specjalny układ muzyczny. 3398 
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Kino „POLONJA““, ii Kickiovina Ir. 2. 2 

W rolach głównych gwiazda ekranu 

Jadwiga dmogarska i Józei (ągnyi 
Rzecz dzieje się w majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkow- 

cach, Głębowiczach i w Warszawie. - 
Realizacja i reżyserja: Edward Pucharski i Józef Węgrzyn. 
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aprobowano olbrzymią większoś- 
cią głosów sprawozdanie rady ge- 
nerałnej związków zawodowych, 
dotyczące strajku oraz zatwierdzo- 
no stanowisko zajęte przez tę radę. 

Laprzeczenie pogłoskom. 
WARZAWA. 21.1. (Pat). Posel- 

stwo łotewskie podaje do wiado- 
тпо$с! następujące sprostowanie: 

Wiele dzienników polskich po- 
wtórzyło depesze agencji telegra- 
ficznej „Tass” z Moskwy z dnia 19 
b. m., zawiadamiającą na zagadzie 
informacyj z Berlina o przygoto- - 
wującym się w Rydze zamachu sta- 
nu kół faszystowskich. Termin wy- 
konania zamachu miał być wyzna- 
czony jakoby na 18—23 stycznia 
b. r. Na 
stać Ulmanis, były prezes rady mi- 
nistrów i generałowie: Radins i 
Aire. 

Poselstwo łotewskie jest upo- 
ważnione do zdementowania tej 
wiadomości w sposób najbardziej 
kategoryczny, gdyż jest ona pozba- 
wiona jakichkolwiek podstaw. A 

drogą ewolucji", musi więc stać się 
nadczłowiekiem. W jaki sposób to 
stać się może? „Poziom intellektu- 
alny—cytuję słowa Tarnawskiego— 
pozwalający rozsądnie patrzyć na 
sprawy tego Świata daje tylko — 
wiek. Niestety umieramy właśnie 
wtedy, gdy... zbliżamy się ku idea- 
łowi nadczłowieka. A więc trzeba 
koniecznie żyć dłużej... Matuzal żył 

czele tego ruchu miał po.   960 lat"... 
A więc „z powrotem do Matu- 

zala“ po doskonałość duchową. 
Czytelnika, którego zainteresuje, 
jak Shaw wyobraża sobie ten po- | 
wrót odsyłam do książki Tarnaw- 
skiego. Tam punkt wyjęcia dla te- 
matu świadczy o czarująaej fantazji 
angielskiego pisana. Rzecz się dzie- 
je na przestrzeni Od czasu gdy 
byli Adam i Ewa do roku 3000, 2 || 
pózniej i dalej „tak daleko jak 
myśl zdoła sięgnąć '... 

Na tych pobiežnych 

nawskiego powinna znaleźć się w 
rękach każdego interesującego si 
kulturą duchową człowieka. Dzięj 
zaletom języka i stylu czyta się jąy. 
lekko, co uważać należy za naj* 
większą zaletę pracy; napisanej 

sprawozdanie. Książka prof. s 

bardzo sumiennie i z gruntowną, 
naukową znajomością przedmiotu. 
Te zalety miałem sposobność kil- 
kakrotnie podkreślić w trakcie 
swego ogólnikowego sprawozdania. 

3:6 

infor» 
macjach zakończyć muszę swe, V. 

/ 

ka) B 

   
< 

 



pr
aw
y?
 

  

    

Nr 17 (766) KUR J ER WILEN SKI   

Życie gospodarcze. 
Minister Staniewicz o programie 

gospodarczym. 
Na uroczystości poświęcenia 

kamienia węgielnego pod gmach 
Państwowego Banku Rolnego w 
dniu 20 stycznia Minister Reform 
Rolnych prof. Witold Staniewicz 
wygłosił przemówienie, w którem 
powiedział między innemi, co na- 
stępuje: 

„Warunkiem sine qua non go- 
spodarczego rozkwitu Polski i za- 
łożenia trwałych podstaw pod jej 
mocarstwowy rozwój jest ustalenie 
wspólaym wysiłkiem rządu i spo- 
łeczeństa programu gospodarczego, 
oraz konsekwentne jego wykona- 
nie przez racjonalną i dostosowa- 
ną do warunków politykę ekono- 
miczną rządu. Ponadto na każdym 
rządzie ciąży przedewszystkiem о- 
bowiązek ustabilizowania waluty i 
zrównoważenia budżetu. Oba te 
zagadnienia są zresztą Ściśle ze 
sobą związane i rozwiązanie jed- 
nego nie może być bez rozstrzyg- 
nięcia drugiego osiągnięte. 

„ Jeżeli chodzi o problem budże- 
towy, zdaniem mojem bardziej 
podstawowy, to chciałbym tutaj 
zwrócić uwagę na tak zw. zasadę 
Vaubana, słusznie wysuniętą przez 
misję prof. Kemmerera, która po- 
lega na tem, że dochody państwa 
winny. być przystosowane do wy- 
datków, a nie odwrotnie, aczkol- 
wiek muszą one się mieścić w tej 
części dochodu społecznego, która 
może być przez państwo pobrana 
bez pauperyzacji społeczeństwa i 
podkopania fundamentów życia go- 
spodarczego. 

Położenie Polski jest tego ro- 
dzaju, że pragnąc utrzymać swą 
niepodległość, oraz zdobyć sobie 
miejsce przy słońcu wśród naro- 
dów) Świata nie możemy. zbytnio 
ograniczać naszych wydatków pań- 
stwowych. Raczej odwrotnie win- 
niśmy dążyć do ich zwiększenia 
pod warunkiem jednak, iż jedno- 
cześnie dążyć będziemy do zwięk= 
szenia dochodu społecznego, część 
którego, może mniejszą względnie 
lecz większą absolutnie, państwo 
mogłoby pobierać na swe cele i 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Zwyżka cen na artykuły 
masarskie. 

W ostatnim czasie ceny na wy- 
roby masarskie zostały podniesio- 
ne o 10 proc. Tak znaczna i ni- 
czem nieuzasadniona zwyżka za- 

" niepokoiła mieszkańców naszego 
miasta. 

Jak nas informują, nastąpiło to 
podniesienie cen na mocy zezwo- 
lenia Urzędu Wojewódzkiego, któ- 
ry mimo protestu Związku drob- 
nych handlarzy mięsem, przeciw- 

„stawiającego się tej nieuzasadnio- 
nej zwyżce, przechylił się do pety- 
cji Cechu Rzeźników i dał zezwo- 
Jenie na podniesienie cen w nor- 
mie wyżej wymienionej. » 

Przy sposobności nie od rzeczy 
byłoby poruszyć sprawę Komisji 
Obywatelskiej dla walki z Lichwą i 
Spekulacją, tak potrzebnej zwłasz- 
cza w naszych wileńskich stosun- 
kach instytucji, 

Instytucja ta, istniejąca w Wil- 
nie na wzór innych miast, w spo- 
sób wydatni przyczyniała się do 
tamowania zbyt krewkich zapędów 
spekulantów wileńskich i brak jej 
wytworzył ogromną lukę w walce 
ze spekulacją 

Nie znamy motywów, jakiemi 
kierował się  Komisarjat Rządu 
przy zawieszaniu tak potrzebnej 
i koniecznej w naszych warunkach 
instytucji, jednak stojąc przed do- 
konanym faktem musimy zwrócić 
uwagę czynników miarodajnych na 
konieczność wypełnienia powstałej 
luki w walce z lichwą i spekulacją. 

Zjazd urzędowy w sprawach 
podatkowych. 

W dn. 18 i 19 stycznia r. b. 
odbył się pod przewodnictwem 
Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej 
p. Jana Maleckiego i przy udziale 

* przybyłych z Warszawy Inspektora 
Ministerjalnego p. Ferdynanda Świ- 
talskiego oraz Radcy Ministerjalne- 
go p. Michała Oheroka zjazd Na- 
czelników Urzędów Skarbowych 
Wileńszczyzny, na którym  szcze- 
gółowo omawiano stosowanie w 
praktyce przepisów Ustawy o po- 
datku przemysłowym, nowej ustą- 
wy stemplowej, tudzież sposób pro- 
wadzenia przez Urzędy rachunko- 
wości wobec zmiany roku budże- 
towego. 

llość spędzonego bydła na tar- 
gowisko Ponarskie w roku 1926. 

Jak wskazuje raport sprawoz- 
dawczy z ruchu zwierząt na targo- 
wisku Ponarskim, ilość spędzone- 
go na targ bydła w roku 1926 
przedstawia się następująco: krów 

jeżeli w ten sposób postawimy za- 
gadnienie skarbowe, to na pierw- 
szy plan wysuwa się troska O roz- 
wój gospodarstwa społecznego, 
który polegać winien przedewszyst- 
kiem na wzmożeniu sił produkcyj- 
nych kraju. A ponieważ Polska 
przynajmniej w swej znakomitej 
części jest krajem rolniczym, prze” 
to rozwój gospodarczy, a więc 
budżet swój winna opierać przede- 
wszystkiem o rozwój rolnictwa. 

Podstawą życia gospodarczego 
Polski nie są wielkie kapitały, Od- 
wrotnie, na szerokich masach wiej- 
skich opiera się u nas dobrobyt 
gospodarczy państwa. Zamożność 
włościanina, tego głównego nasze- 
go konsumenta—to rozkwit nasze- 
go handlu i przemysłu, to rozwój 
miast, rozkwit polskiej wytwórczo- 
ści, to źródło bogactw państwa. 

Nie zapewnimy jednak  dobro- 
bytu wsi polskiej bez zaspokojenia 
jej tak różnorodnych, atak ogrom- 
nych potrzeb kredytowych. Chodzi 
tylko o to, by kapitał ten nietylko 
został celowo rozdysponowany, ale 
by użyty został na cele produk- 
cyjne, któreby zagwarantowały jego 
oprocentowanie i amortyzację, a 
nie na konsumcję. 

To też rozwiązanie zagadnienia 
kredytu rolnego — to rozwiązanie 
części problemu agrarnego. Do te- 
go powołany jest resort, pracami 
którego nam wysoki zaszczyt kie- 
rować. Problem agrarny w Polsce 
obok rozszerzenia i uporządkowa- 
nia podstaw pracy, jaką jest zie- 
mia, wymaga przedewszystkiem do- 
prowadzenia kapitału na cele ob- 
rotowe i meljoracyjne. Do wielkich 
tych zadań powołany został Państ- 
wowy Bank Rolny, działalność któ- 
rego rozwija się z dniem każdym 
coraz pomyślniej i znaczenie, któ- 
rego dlą rozwoju rolnictwa uświa- 
damiają sobie szerokie warstwy rol- 
nicze, czego dowodem może słu- 
żyć choćby to, że latem roku u- 
biegłego stanęły one jak jeden 
mąż w obronie Banku. 

—35261; cieląt — 27746; owiec — 
8004; kóz — 11; świń—22298; pro- 
siąt—3427; koni —4667, co wynosi 
razem 101400 sztuk bydła. (s) 

KRONIKA KRAJOWA. 

Rozporządzenie o opłatach wy- 
wozowych od zboża weszło 

w życie. 
W Dzienniku Ustaw Nr. 4 z 

dnia 17 stycznia 1927 r. poz. 22 
opublikowano rozporzędzenie mi- 
nistrów skarbu, przemysłu i handlu 
oraz rolnictwa i dóbr państwowych 
z dnia 15 stycznia 1927 r. w spra- 
wie ustanowienia cła wywozowego 
od żyta i mąki żytniej. Cło od ży- 
ta i mąki żytniej wynosić będzie 
po 15 zł. od 100 kg. 

Rozporządzenie powyższe we- 
szło w życie po upływie 3-ch dni 
od daty ogłoszenia i straci moc 
obowiązującą z dniem 1-go marca 
1927 roku, 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 21-go stycznia. 

w hurcie, 
  

    

  

w Wilnie 
iii 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 44—45 
Owies + 36—37 
Jęczmień browarowy 35—36 

„ na kaszę ine notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 15—105 
»„ żytnia 50 proc. 50—55 
»  TAZOWA — 

Mięso: 
wołowe za 1 kg, 2.30—2.40 
cielęcina 2.20 
baranina 2.40—2.50 
wieprzowina 2.70—2.80 
ęsi | 12.00 
aczki 1.00 

Tłuszcze :' : 
słonina kraj. 1 gat. 3.50—4,10 
smalec wieprzowy 4.40—4.80 
Nabiał : 
masło niesolone 6.00—8,00 

solone 5.20—6.00 
śmietana 1,80—2.50 
twaróg nie notow, 
Jaja za 10 sztuk 2.20—2.40 
Owoce: 
Asi za 1 kg. 50—100 
rusz. i SA nie "m; 

Skóry: - 

miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za 1 kg. 9.50—14,00 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza » 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 11—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 41,50 
Pszenica. . . 53—54 
ęczmień browar. — 35—36 
Jęczmień na kaszę 31 
Owies . ‚ , . . 31,50—32 

Wiešci i obrazki z kraju. 
NOWO-ŚWIĘCIANY. 

Zjazd delegatów Zw. Pol- 
skiego Naucz. Szkół Pow. 

Od niejakiegoś czasu w powie- 
cie święciańskim zapanowało wśród 
nauczycielstwa szkół  powszech- 
nych zniechęcenie do pracy orga- 
nizacyjnej, a w ostatnim czasie 
już groziło zupełną pod tym wzglę- 
dem abnegacją, ogniska się roz- 
sypały, zarząd powiatowy jakby 
przestał istnieć. Wszystko ucichło, 
przyciśnięte ogromem pracy nad 
własnym samokształceniem i wy- 
konanie okólników p. Inspektora 
szkolnego oraz wstępnymi jego 
bezwzględnymi krokami. Lecz to 
trwało chwilę tylko. Bo oto na 
skutek inicjatywy kol. Ordyńca — 
kierownika w N.-Święcianach, ko- 
misja wojewódzka Z. P. N. S.P. 
w Wilnie dopomogła do zwołania 
zjazdu delegatów ognisk z tut. po- 
wiatu oraz zarządu powiatowego— 
w dniu 21.X1. br. Na zjazd ten przybył 
prezes Komisji Rol. Gałązka, jak 
również goście z organizacyj pok- 
rewnych t. j. p. Odżyński prezes 
obwodu święciańskiego Zw. Strzel- 
ców, przedstawiciele szkoły zawod. 
żeńskiej i inni. Przewodniczył Zjaz- 
dowi kol. J. Brzozecki, kierownik 
szk. w Poszumieniu, sekretarzowa- 
ła kol. Rudzińska Janina naucz. z 
N.-Święcian. Kol. Gałązka i kol. 
Ordyniec złożyli sprawozdanie z 
VIII Zjazdu delegatów W. P. N. 
Sz. P. w Warszawie, następnie о- 
mówiono sprawę oświaty poza- 
szkolnej, którą to postanowiono 
prowadzić w porozumieniu ze 
wszystkimi związkami istniejącemi 
na terenie tutejszego powiatu i 
pracujących w tej dziedzinie. 

Uchwalono kilka wniosków w 
sprawach przyjścia z pomocą na- 
uczycielstwu w uzupełnieniu bra- 
kujących kwalifikacyj — między in- 
nemi wniosek kol.  Brzozeckiego, 
aby w miesiącu styczniu po kur- 
sach przy Komisji była Komisja 
egzaminacyjna i t. p. 

Po uchwaleniu wniosków, oby- 
watel Odżyński prezes obw. Zw. 
Strzelca wygłosił referat o przy- 
sposobieniu wojsk., zawiadamiając 
jednocześnie o mającej wejść w 
życie ustawie P. W. Zjazd odniósł 
się bardzo przychylnie do referatu, 
oraz wywiązała się dyskusja, gdyż 

„trzeba zaznaczyć, że kilku z nau- 
czycieli już pracuje w tej organi- 
zacji, większość zaś jest jej sym- 
patykami. 

W końcu kol. Gałązka wygło- 
sił krótki referat o zadaniach ak- 
tualnych w tut. warunkach i pracy 
Z. P. N. S. P. w tut. powiecie. 

Po ukończeniu tegoż referatu 
przewodniczący zamknął zjazd i w 
krótkich słowach życzył owocnej 
pracy oraz zapowiedział posiedze- 
nie Zarządu pow. Z. P. N. S.P. 
pow. Święciańskiego. Ze zjazdu 
znowu można było wyczuć wstę- 
pujące nowe siły i energję do dal- 
szej, więcej intensywnej pracy. 

Jak ze zjazdu delegatów, tak i 
z posiedzenia Zarządu Z. P. N. S. 
P. dało się wyczuć, że nowo ob- 
rany prezes Zarządu pow. kol. 
Ordyniec poprowadzi pracę $рге- 
żyście i potrafi postawić oddz. tut. 
związku narówni z dobrze funkcjo- 
nującymi oddziałami. JB: 

POSZUMIEŃ. 

Poszumień był niegdyś nawet 
mieściną dosyć pokaźną, miał 
klasztor murowany, odbywały się 
jarmarki doroczne i tygodniowe. 
Przyszły jednak czasy, że moskale 
zamknęli klasztor, zburzono karcz- 
my murowane, zaprzestano jar- 
marków, sklepiki, gdzieś się wy- 
niosły. chałupki się powykrzywiały 
i rozwaliły się i dawna Świetność 
poszła w zapomnienie. Nastały 
czasy nowsze, czasy wojny Świa- 
towej. Z przyjściem Niemców je- 
szcze gorzej zaczęlo się dziać, bo 
ci już ostatnie pamiątki, w postaci 
'kościoła, postanowili zniszczyć, a 

KIKI TOO ZOZ INS M ACZ DOE ADCR 

Z PDA w dniu 
„L r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,97 8,961/2 — 
Panty: szter| — — 4362 
Ruble złote 4,76 4,76 — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
21-1. b. r. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,98 9,00 8,96 
II. Dewizy 

Londyn 43,78 4389 4367 
Nowy. York 9,00 902 898 
Paryž 35,82 3591 35,73 
Praga 26,721/2 26,79 26,66 
Genewa 173,75 174,18 173,32 
Rzym 39,10 ° 39,20 — 39,00 

AKCJE 

Bank Handl 4,00—415 
Bank Polski З Ё 92‚75-—9%…33 
Ц‘іпрошр spółek zarobk. й 19'00—19;38 

Modrzejów A0—5,30—5, 
Dose 115,00—15,15 

więc kościół rozsadzili, a gruz u- 
žywali do naprawy dróg okolicz- 
nych, dobre zaś cegły użyli na bu- 
dowę pieców w stodołach wieśnia- 
czych, które zamienili na szpital 
koński. Prawda, był drugi zabytek, 
już po moskalach, t.j. dom szkol- 
ny, lecz i ten nie uszedł cało od 
tych cywilizowanych, lecz dzikich 
niszczycieli, którym dopomogła 
jeszcze głupja rządza przyswajania 
cudzej własności wśród miejsco- 
wych jednostek. Tak, że gdy na- 
stały czasy najnowsze, t. j. ustale- 
nie normalnej władzy i porządku 
przez wojska polskie, ze szkoły 
zostały zaledwie Ściany. Lecz już 
niewola skończyła się, czas obu- 
dzić się, wszystko minęło bezpo- 
wrotnie, pozostawiając tylko ślad 
zniszczenia. 

Nastał czas gojenia ran i osu- 
szania łez i zdaje się wszystko już 
jest dobrze, — a jednak... słychać 
zgrzyt przykry — to mącenie czyn- 
ników wywrotowych, — który za- 
truwa życie poczciwemu obywate- 
lowi i przeszkadza mu w normal- 
nej pracy. Nic jednak niezdoła za- 
trzymać rozpędu życia i pracy nad 
odbudową. Bo oto burzą się lep- 
sze jednostki i stają do walki z 
ciemnotą, uprzedzeniem i t. p. 

Pierwsza staje szkoła, pory- 
wając za sobą chętnych do pracy. 
Powstaje odruchowo myśl odbudo- 
wy kościoła, lecz niestety, wobec 
trudnych warunków ekonomicznych 
po kilku wiecach zapał ostyga, po- 
zostawiając tylko zniechęcenie. 

Szkoła jednak nie rezygnuje.— 
Ta nie robi skoków, lecz powoli 
się organizuje wewnątrz. Lecz wy- 
padki nie czekają, trzeba je wy- 
przedzić i zaradzić, i tu jakoś, cho- 
ciaż jeszcze należycie nie przygo- 
towana, musi objąć przewodnictwo, 
zasiać zdrowe ziarno w społeczeń- 
stwo, by kto inny, niepowołany 
tego nie uczynił. Już w roku 1924 
organizuje kursy dla dorosłych, w 
jesieni 1925 r. powstaje przy szko- 
le „Kolo Gospodyń Wiejskich“. 
Praca wre. Przygotowuje*się nowy 
grunt: — wysyła się kursistów do 
szkoły Rolniczej, I znowu krok na- 
przod. Oto w maju 1926 r. Kółko 
Rolnicze, Związek Przysposobienia 
Wojskowego, „Strzelec“, powstaje 
agencja pocztowa. Przy Kółku Rol- 
niczem Organizuje się punkt czy- 
szczenia zboża, Zw. Przysposobie- 
nia Wojsk. organizuje sekcję spor 
tową i teatralną. 

Jednocześnie z tą pracą ze- 
wnętrzną szkoła nie zapomina i o 

"pracy wewnątrz. Stopień organiza= 
cyjny jej już w obecnym roku do- 
sięgnął 7 oddz. W ten sposób już 
zrównała się z największemi i naj- 
lepiej zorganizowanemi szkołami 
w powiecie. W krótkim czasie ma 
być otworzony przy niej warsztat 
stolarski dla starszych chłopców. 
Praca pomimo napotykanych trud- 
ności i przeszkód, posuwa się wciąż 
naprzód i mamy nadzieję, że wkrót- 
ce pokonamy niechęć i ospałość 
reszty społeczeństwa i staniemy w 
rzędzie najlepiej postawionych wsi. 

Miejscowy. 

  

Ruch zawodowy. 
Nowy Oddział Związku Metalow- 

ców w Wilnie. 

Dn. 15 stycznia w lokalu Z-ku 

Kolejarzy, Kijowska 19 odbyło się 
pierwsze zgromadzenie członków 
zawodowego związku metalowców, 
zgromadzonych w liczbie około 50 
osób. Przewodniczył obradom pos. 
St. Pławski. 

Po wygłoszeniu referatów przez 
posła Pławskiego i p. Fr. Stążow= 

skiego, zebrani wybrali Zarząd 
Związku, w skład którego weszli, 
jako przewodniczący. St. Bartnicki, 
zast. przewodniczącego J. Stasz- 
kiewicz, sekretarz St. Gryte i skar- 

bnik j. Pełczyński, wybrana też 
została komisja rewizyjna w skła- 
dzie 3-ch osób. S-ki). 

Zatrudnienie młodocianych 
pracowników. 

Inspektor pracy na miasto Wil- 
no podaje do wiadomości, iż na 
zasadzie $ 8 Rozporządzenia Mi- 
nistra Pracy i Opieki Sp. w poro- 
zumieniu z Ministrem Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 31-XI 1924 r. (Dz. Ust. R. 
P. z r. 1925 Nr 4 poz. 40) pra- 
codawcy, zatrudniających młodo- 
cianych obojga płci (do lat 18), o- 
bowiązani są w czasie między 1 a 
31 stycznia każdego roku sporzą- 
dzać wykaz młodocianych według 
ustalonego wzoru, który ma za- 
wierać: 

1) Imię i nazwisko młodocia- 
nego, 2) datę urodzenia, 3) wyzna- 
nie, 4) adres, 5) datę przyjęcia do 
pracy, 6) rodzaj zawartej umowy: 
a) terminator, b) uczeń, c) prak- 
tykant, d) pomoc, 7) świadectwo 
ukończenia szkoły: a) powszechnej, 
b) średniej, klas, c) zawodowej kl. 

8) nazwę i adres szkoły dokszta!- 
cającej, do której obecnie uczęsz- 
cza młodociany i nadsyłać takie 
wykazy do właściwego Inspektora 
Pracy. 

W myśl powyższego wykazy o 
młodocianych winny być przesyła- 
ne do Inspektoratu Pracy 63 Ob- 
wodu na m. Wilno (Ostrobramska 
19) do dnia 31 stycznia 1927 r. 

Winni niepodporządkowania się 
wyżej wspomnianemu  rozporzą- 
dzeniu, ulegną karze, przewidzianej 
w art. 17 ustawy w przedmiocie 
pracy młodocianych (Dz. Ust. Nr. 
65 poz. 636). 

i saliu. 
Tajemnicza zbrodnia w ła- 

zienkach U. S. B. 

W dniu 2 czerwca 1924 r. mu- 
rami Uniwersytetu im Stefana Ba- 
torego wstrząsnęła straszna trage- 
dja. O godzinie 8-ej rano zgłosił 
się do zastępcy kierownika gospo- 
darczego U. S. B. Wołodżki blady 
i przestraszony Aleksander Zanusz- 
ko stróż domu uniwersytetu nr. 5 
i zameldował, iż w łazieńce zau- 
ważył nagiego trupa człowieka. W 
ciemności nie zorjentował się czy 
jest to trup kobiety, czy męż- 
czyzny. 

Wołodźko w towarzystwie swe- 
go bezpośredniego przełożonego 
kierownika gospodarczego U. S. B. 
Satwisza i stróża Zanuszki udał się 
do wspomnianej łazienki, dla spraw- 
dzenia strasznego meldunku. W ła- 
zience paliło się Światło elek- 
tryczne. 

Na posadzce leżał nagi trup ko- 
biety, z szeroko rozpostartymi no- 
gami, na których leżała koszula 
białego koloru i spodnica. Na nogi 
były naciągnięte czarne pończochy. 
Spodnica i koszula rozdarte od 
góry do dołu. Obok trupa widnia- 
ła legitymacja (książeczka kontrol- 
na) wydana na imię prostytutki 
Józefy Radziun. 

Same zwłoki nosiły na sobie 
Ślady gwałtu, specjalnie uwyraźnio- 
ne na szyi, na której widoczne 
były zadraśnięcia skóry i siniaki. 
Z pozycji leżącego trupa można 
było wnosić, że ma się tu do czy- 
nienia z uduszeniem na tle seksu- 
alnem, po uprzedniem stoczeniu 
przez zbrodniarza dłuższej walki z 
ofiarą. - 

Władze uniwersyteckie zaalar- 
mowały natychmiast policję i wła- 
dze śledcze, które po przybyciu 
na miejsce wypadku z początku 
nie mogły ustalić sprawy ohydne- 
go mordu na tle seksnalnem. 

Dopiero póżniej ściągnięte ze- 
znania z mieszkańców posesji uni- 
wersyteckiej przy ulicy Uniwersy- 
teckiej nr. nr. 6 i 7 naprowadzily 
władze śledcze na ślad zbrodni. 

W przeddzień krytycznego dnia 
prostytutka Stemplewska widziała 
późno wieczorem  Józefę Radziun 
w towarzystwie elegancko ubrane- 
go mężczyzny, średniego wzrostu, 
w wieku 35—40 lat. й 

Służąca prof. Sławińskiego i 
żona woźnego U. S. B. Małachow- 
ska widziały tegoż dnia o godzinie 
10-ej wieczorem wchodzącą na 

dziedziniec uniwersytecki jakąś pa- 
rę, Pierwsza weszła kobieta, a za 
nią mężczyzna, który zamknął na- 
tychmiast za sobą furtkę na klucz. 
Jak wynikało z dalszych zeznań 
mieszkańców tego domu bramę 
zamykał stróż tego domu Aleksan- 
der Zanuszko, 

Potwierdza ten takt sublokator 
Zanuszki Romanowski. Stwierdza 
on, iż Zanuszko w tym dniu był 
wyjątkowo podnieconym, przynag- 
lał go do wcześniejszego położenia 
się do łóżka, chociaż przedtem te- 
go nigdy nie czynił i na drugi 
dzień rano wstał wyjątkowo wcześ- 
nie. 

O godzinie śiódmej Romanow- 
ski obudził się i zauważył Zanusz- 
kę siedzącego przy stole, pogrążo- 
nego w głębokiej zadumie. Zapy- 
tany o powód zmartwienia, Zanusz- 
ko wyrzekł zaledwie kilka słów: 
„Stało się nieszczęście", „w łazien- 
ce leży jakiś trup". * 

Zanuszko aresztowano. W śledz- 
twie wstępnem Zanuszko nie przy- 
znał się do winy. Zeznał, że w 
dniu uduszenia prostytutki Radziun 
późno wieczorem na dziedziniec 
uniwersytecki rzeczywiście weszła 
jakaś kobieta, która na jego zapy- 
tanie gdzie zdąża i kim jest, od- 
powiedziała, że jest studentką i 
idzie na wykłady do Sali Rzeźby. 
Niczego nie podejrzewając oskar- 
żony wpuścił ją. Rano gdy poszedł 
do łazienki po wodę zauważył na- 
gi trup kobiety. Przypuszcza, że 
ktoś przez zemstę wrzucił trupa do 
łazienki. Na zapytanie dlaczego, 
kiedy on zauważył trupa, było w 
łazience ciemno, a kiedy wszedł 
tam kierownik gospodarczy Latwis, 
paliło się światło elektryczne—o- 
skarżony nie mógł dać konkret- 
nej odpowiedzi. Nie wie. Boć mo- 
że, że ktoś zapalił i t. d. 

  

W dniu wczorajszym  tajemni- 
cza ta sprawa znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Okręgowego. Rozpa- 
trują sprawę sędziowie: Bochwic, 
Hryniewiecki i honorowy Czapski. 
Broni oskarżonego mec. Andrejew. 
Ponadto powołani zostali do spra- 
wy biegli rzeczoznawcy prof. Jul- 
jan Podwinski i Czesław Skarbek- 
Pelszarski i 16 świadków oskarże- 
nia i obrony, 

Całe przedpołudnie dnia wczo- 
rajszego poświęcone było zezna- 
niom świadków. 

Intendent U. S. B. św. Latwis 
charakteryzuje oskarżonego ujem- 
nie. Niemiał do niego zaufania. 
Oskarżony był zawsze skrytym, 
zamkniętym w sobie, nieprzystęp- 
nym. Przyjął go na służbę z po- 
lecenia ówczesnego prorektora. 
Konkretnego nie wnosi Świadek 
nic do sprawy. ‚ 

Zastępca intendenta św. Wołodź- 
ko potwierdza naogół zeznania Św. 
Latwisa. 

Świadek Romanowski gmatwa 
się w swych zeznaniach. Obecne 
jego zeznania niezgadzają się z 
zeznaniem, złożonym u sędziego 
śledczego. Mieszkał jako subloka- 
toru oskarżonego. W krytycznym 
dniu Zanuszko był bardzo podek- 
scytowany. Dłużej zatrzymuje się 
św. nad sprawą klucza od łazienki. 
W rezultacie jednak zeznania jego 
niewyświetlają tajemnicy zbrodni. 

Zeznania pozostałych świadków 
obracają się dokoła momentu wej- 
ścia tajmniczej pary na dziedziniec 
uniwersytecki. Kto jednak wcho- 
dził na dziedziniec nikt nie umiał 
konkretnie odpowiedzieć. 

Po przerwie przychodzą do gło- 
su strony. Rzecznik oskarżenia w 
dłuższym wywodzie analizuje 'oko- 
liczności jakie towarzyszyły zbrod- 
ni, dopatrując się w oskarżonym 
sprawcy ohydnego mordu i doma- 
gając się surowego wymiaru kary. 

Obrońca oskarżonego mec. An- 
drejew zbijając tezy aktu oskarże- 
nia, wykazuje, iż niema żadnego 
dowodu winy oskarżonego. KE 

Zeznania świadków nie wyświet- 
lają tajemniczej zbrodni. Kto był 
mordercą niewiadomo. Ale faktem 
jest, że oskarżony nim nie był. W 
końcu swego przemówienia obroń- 
ca domaga się uniewinnienia o skar- 
żonego. 
, Sąd wydał wyrok uniewinnia- 
jący. 

Zbrodnicze uduszenie Józefy Ra- 
dziun w łazienkach uniwersytec- 
kich pozostaje nadal tajemnicą. 

Zdan. : 

  

Tajne gorzelnictwo. 
Wskutek podrożania cen na wód- 

kę, tajne gorzelnictwo rozpowszech- 
nia się w sposób zastraszający. 
W szczególnie w powiatach Bra- 
sławskim i Dziśnieńskim samogon- 
kę spotyka się na każdej uroczy- 
stości rodzinnej, jarmarku, wieczo- 
rynkach i t. p, 

Pomimo wysiłków władz skar- 
bowych i policji wykrywanie taj- 
nych gorzelń jest utrudnione, gdyż | 
ludność miejscowa ochrania i u- 
przedza właścicieli tn. gorzelń a 
mającej nastąpić rewizji lub obła- 
wie, a to ze względu na taniość | 
samogonki. O rozmiarach tajnego 
gorzelnictwa Świadczy fakt, iż ko- 
misarz lotnej kontroli skarbowej p, 
Segert zdołał w przeciągu tygod- | 
nia wykryć w dwóch gminach trzy | 
tajne gorzelnie, A 

Dnia 11 b. m. we wsi Prudy 
Il gm. Mikołajewskiej wykryto u | 
Aleksandry i Nadzieji Jeremionok | 
aparat w pełnym składzie ; i wy” 
produkowaną samogoukę w więk- 
szej ilości. ; В 

13 b. m. u dzierżawcy folwark: 
Wychorcy, Jana Józefa Barbary t 
samej gminy wykryto aparat. 

16 b. m. w wsi Suchowicze 
gminy Czereskiej Aleksanderi Mi- 
chał Tyczkowie, zostali przyłapani 
na przygotowywaniu rozczynu, ktć 
ry wraz z aparatem skonfiskowa 
no. Przy przeprowadzeniu rewizji 
znaleziono krótki karabin francus- 
z nabojam! i większą ilość tytoniu | 
własnego wyrobu tn. „samogonki*. 

Jak widzimy z powyższych fak 
tów walka z tajnem gorzelnictwem 
prowadzoną być musi z calą bez-- 
względnością. : : 

      

    

  

     

  

   

      

  

  

Ze šwiata. 

Rozruchy w Chinach rozszerza- 
ją się. с 

SZANGHAJ. 21.1. (Pat). a 
otrzymanych tu doniesień konsu- © 
łów amerykańskich, wybuchły w 
prowincji Sze - Szuan niepokoje, 
które przybierają coraz większe 
rozmiary. : Й 

Przeszło 800 cudzoziemcow | 
przewažnie Anglikėw i Ameryka- 
nów znajduje się w niebezpieczeń- | 
stwie życia. 
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Sobota | Jutro: Ildefonsa B. W. 

22 Wschód słońca—g. 7 m. 31 
stycznia | Wschód „| g.16 m.0l 

' URZĘDOWA 

— Zawieszenie kar. „Komisarz 
Rządu na m. Wilno niniejszym po- 
daje do ogólnej wiadomości, co 
następuje: 

Rozporządzenie Pana Prezyden- 
ta Rzeczyposlitej z dnia 30 listopa- 
da 1926 roku (Dz. U. R.P. Nr. 118 
poz. 683) zawiesza w Okręgu Sądu 
Apelacyjnego wykonanie kar za 
przestępstwa leśne z art. 624 |, *, 
025“ * 0626 1, 630 1633 ', *, 
K. K. jak to, samowolny wyrąb 
w cudzym lesie, nabycie drzewa wy- 
rąbanego w cudzym lesie, znajdo- 
wanie się w cudzym lesie, zbiera- 
nie w cudzym lesie jagód, grzybów 
i innych przedmiotów, — wstrzy- 
mano Ustawą z dnia 18 grudnia 
1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 7 poz. 
40 ex 26 r,) na przeciąg jednego 
roku od dnia 1 grudnia 1926 roku 

“do 30 listopada 1927 roku, wzglę- 
_ dnie na okres roczny od dnia u- 
 prawomocnienia się wyroku, wyda- 
nego po 1 grudnia 1926 roku za 
przestępstwo leśne popełnione przed 
22 stycznia 1925 roku. 

Wobec tego, że powyższe za- 
wieszenie kar bywa przez ludność 
_niewłaściwie rozumiane jako termin 
bezkarności za powyźsze przestęp- 
stwa leśne, niniejszym wyjśniam, 
iż kary za te przestępstwa nie są 
przez zawieszenie ich umorzone, 
lecz jedynie wykonanie takowych 
jest wstrzymane na okres jednego 

“ roku. Jeśli w ciągu powyższego o- 
kresu rocznego Skazany za prze- 
stępstwo leśne popełni nowe prze- 
stępstwo tegoż rodzaju, zawieszenie 
kary będzie uchylone i winny po- 
niesie kary, jak za nowe przestęp- 
stwo, tak i za poprzednio popel- 
nione, za które kara była zawie- 
szoną. 

Jednocześnie zaznaczam, że za- 
wieszenie kary pozbawienia wolno- 
Ści, grzywny i nawiązki nie uwal- 
nia od obowiązku zwrotu zabrane- 

drzewa, względnie pojedyńczej 
jego wartości. 

MIEJSKA. 

— Uregulowanie ruchu koło- 
wego u zbiegu ul. Stefanskiej i 
Zawalnej. Wobec tego, iż ulica 
Stefańska u wylotu na ulicę Za- 
walną jest na tyle wąska, iż nie 
są w stanie rozminąć się tam na- 
wet dwie furmanki, Magistrat m. 

"Wilna postanowił, żeby ruch ko- 
łowy na ul. Stefańskiej i Kwaszel- 
nej odbywał się tylko w jedną 
stronę: na Kwaszelnej od Zawal- 
nej do Kijowskiej, a na Stefań- 
skiej od Kijowskiej do Zawalnej. 

: — Węgiel dla bezrobotnych. 
"W najbliższych dniach oczekiwany 
_" jest przez Magistrat m. Wilna tran- 

sport, składający sie z 1000 tonn 
„węgla kamiennego, przeznaczonego 
na rozdawnictwo pomiędzy ubogą 
ludność, zamieszkującą stale na 
terenie m. Wilna i pozbawioną 
pracy. 

Rozdawnictwo nastąpić ma w 
| najbliższym czasie. 

- Dowiadujemy się również, iż 
do Magistratu N. Wilejki na ten 
sam cel przeznaczono 100 tonn 
węgla kamiennego. (S) ё 

— Ceny obiadėw restaracyj- 
nych podwyższone. Poczynajac 
od dnia wczorajszego ceny obia- 
dów t. zw. urzędowych zostały we 
wszystkich restauracjach podwyż- 
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„Komendzie Wojewódzkiej. 

szone z 1,20 zł. do 1.50 zł. za 
obiad. 

Ceny te zostały uzgodnione 
między Komisarjatem Rządu i Związ- 
kiem restauratorów. Z 

— Otwarcie restauracji „Bri- 
stol“. Przed kilkoma dniami wdo- 
mu przy ūlicy Mickiewicza 22, w 
którym mieści się hotel Bristol, 
została otwarta nowa restauracja 
pod tą samą nazwą. 

Urządzona została bardzo wy- 
kwitnie, w zacisznej sali, gdzie daw- 
niej odbywały się dancingi. 

Restaurację objęło 16 zrzeszo- 
nych pracowników restauracyjnych, 
pod kierownictwem pp. Gołąbka, 
Łoganowskiego i Zenonowicza. 

Nowej placówce ekonomicznej 
życzymy powodzenia. 

_Z_UNIWERSYTETU. 

— Prof. Stanisław Pigoń Rek- 
torem U. S. B. W związku z re- 
zygnacją Jego Magnificencji prof. 
d-ra Marjana Zdziechowskiego ze 
stanowiska Rektora Uniwersytetu 
im. Stefana Batorego» stała się od 
kilku już tygodni aktualną na U. 
S. B. sprawa obioru nowego Rek- 
tora, tembardziej iż w ciągu całego 
ubiegłego trymestru. I. M. Rektor 
dr. Zdziechowski był na urlopie, 
zaś prorektor, prof. Dziewulski rów- 
nież zrezygnował ze swego stano- 
wiska jeszcze z początkiem roku 
akademickiego, a każdy z wysu- 
niętych kandydatów na to stano- 
wisko, nie przyjął go. 

Dotychczas więc pełnił funkcje 
rektora i prorektora zastępczo dzie- 
kan wydziału lekarskiego U. S. B. 
prof. Orłowski. 

Wczoraj o godzinie 11-tej cia- 
ło profesorskie U. S. B. dokonało 
wyboru nowego rektora na rok 
akademicki 1927-my. W wyniku 
zarządzonego głosowania został 
obrany rektorem profesor humani- 
styki i swietny znawca Mickiewi- 
cza i romantyzmu p. Stanislav. 
Pigoń J. M. Rektor U. S. B. prof. 
Pigoń obejmuje więc swoje funk- 
cje z dniem dzisiejszym. 

Niezależnie od tego w -najbliż- 
szym czasie Senat Akademicki do- 
kona wyborów prorektora. (z). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przyjęcia interesantów w 
soboty. „Kuratorjum podaje do 
wiadomości, że wobec skrócenia 
godzin urzędowania w soboty w 
urzędach państwowych — w myśl 
uchwały Rady Ministrów z dnia 
10 I. 1927 r. — przyjęcie intere- 
santów w Kuratorjum w soboty, po- 
czynając od dn. 22 b. m. będą od- 
bywały się od godz. 12-ej do 13— 
m. 30*. 

— Przepisy dla uczniów szkół 
średnich. Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego wyda w najbliż- 
szym czasie wyciąg, z przepisów, 
dotyczących młodzieży szkół śred- 
nich ególno kształcących. Wyciąg 
ten wydrukowany będzie drobnym 
drukiem w postaci wkładki do le- 
gitymacji uczniowskiej, formatu u- 
żywanego w szkołach państwowych 
okręgu wileńskiego (Zz). 

Z_ POLICJI. 

— dekorowanie Krzyżami 
Zasługi funkcjonarjuszy P.P. W 
dniu 21 bm. Wojewoda wileński 
p. Władysław Raczkiewicz dokonał 
udekorowania Krzyżem Zasługi 
przodownika Policji Państwowej 
Ślusarskiego i posterunkowego Po- 
licji Państwowej Domagalskiego w 

Jedno- 

KU R JE. R 

cześnie odbyła się tamże uroczy- 
stość rozdania świadectw absolwen- 
tom 13 Kursu Szkoły Posterunko- 
wych P. P. (Z) 

Z POCZTY. 
— Nowe agencje pocztowe. 

Z dniem 29 grudnia b. r. została 
uruchomiona nowa agencja pocz- 
towa w Dodukowie, powiatu Lidz- 
kiego. 

Z dniem 30 grudnia r. b. zo- 
stała uruchomiona agencja poczto- 
wa w Suchopolu, powiatu Prużań- 

skiego. (Z) 
— Doręczanie przesyłek 0so- 

sobom wyznania mojżeszowego 
w soboty. Wileńska Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów wydała zarządzenie 
regulujące doręczanie w soboty 
przesyłek osobom wyznania moj- 
żeszowego. Według tego rozporzą- 
dzenia w wypadkach, gdy wspom- 
niane osoby nie odmawiają przy- 
jęcia przesyłki, ale wzbraniają się 
kwitować ich odbiór z powodu 
religijnego zakazu podpisywania w 
soboty, należy ją odbiorcy dorę- 
czyć w najbliższym dniu, w któ- 
rym się przesyłka doręcza. 

Przy doręczaniu zleceń, zawie- 
rających weksle do protestu, któ- 
tych termin płatności przypada na 
sobotę można przedstawić weksel 
do zapłaty w poniedziałek, lub, 
gdy w tym dniu przypada ustawo- 
we święto uroczyste, we wtorek 
t.j. w drugim dniu wymagalności 
zapłaty do południa. (Z) 

— Pocztowe przesyłki z po- 
daną wartością do Rosji. Mini- 
sterstwo Skarbu wydało zarządze- 
nie, zezwalające na przyjmowanie 
na pocztę listów z podaną warto- 
ścią do Rosji Sowieckiej na pod- 
stawie zaświadczeń wydawanych 
przez Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych, przez poselstwo polskie 
i konsulaty w Rosji, pod następu- 
jącemi warunkami: 

1) listy takie mogą być wysy- 
łane tylko pod adresem Poselstwa 
Polskiego w Moskwie i konsula- 
tów polskich w Rosji Sowieckiej, 

2) w listach mają być wysyła- 
ne tylko aa papierowe do- 
lary, 

3) zawartość jednego listu nie 
może przekraczać sumy 10 efek- 
townych papierowych dolarów Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej. (Z) 

OPIEKA SPOŁECZNA, 

— Akcja pomocy żywnościo- 
wej bezrobotnym m. Wilna. Z 
kredytów uzyskanych od Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej 
Magistrat m. Wilna od dnia 25-go 
stycznia przystępuje do bezpłatne- 
go rozdawania mąki żytniej — ra- 
zowej ubogiej ludności m. Wilna, 
pozbawionej pracy i zarejestrowa- 
nej w Państwowym Urzędzie Po- 
średnictwa Pracy od dnia 1-go 
grudnia 1926 roku i zamieszkałej 
stale na terenie m. Wilna. 

Mąka, jak już podawaliśmy w 
numerze wczorajszym, będzie roz- 
dawana w niżej podanych normach, 
ustalonych przez Ministerstwo Pra- 
cy i Opieki Społecznej: 

1) dla samotnych 5 kilogr., 
2) dla rodziny małej (2 — 4 

osoby) 10 kilogr., 
3) dla rodziny dużej 

4 osób 20 kilogr. 
Wyjaśnia się przytem, że do 

(powyżej 

„rodziny zalicza się pozostających 
na wyłącznem utrzymaniu bezro- 
botnego: 

a) żonę niezarobkującą wzglę- 
dnie męża, 

b) dzieci pasierbów i rodzień- 
stwo niezarobkujące do 16 lat, 
oraz ponad 16 lat, ale niezdolne 
do zarobkowania, 

„ILE NSKI 

c) dzieci pasierbów i rodzief- 
stwo od lat 16 do lat 18, kształcą- 
ce się w średnich zakładach nauko- 
w ych, у 

d) rodzieństwo i dziadków nie- 
zdolnych do zarobkowania. 

Do otrzymania mąki nie są u- 
prawnieni: 

1) zarejestrowani w P. U. P.P. 
po dniu 1-go grudnia 1920 r. 

2) zarejestrowani w P. U. P.P. 
przed dniem 1-go grudnia 1926 r., 
lecz obecnie mający pracę, 

3) otrzymujący zasiłki z Zarzą- 
du Głównego Funduszu Bezrobo- 
cła, 

4) osoby zarejestrowane w P. 
U. P. P., których zamożność lub 
zarobkowanie zostało stwierdzone, 

5) otrzymujący bezpłatne obia- 
dy w kuchniach ludowych. 

Jednak rodziny otrzymujące o- 
biady nie na wszystkich członków 
są uprawnione do otrzymania pro- 
duktów na członków nie pobiera- 
jących obiadów. 

Osoby odpowiadające wyżej wy- 
szczególnionym warunkom, a tem 
samem uprawnione do otrzymania 
mąki, winne się zgłaszać z legity- 
macją P. U. P. P. do składnicy 
Magistratu (Dominikańska 2) w 
porządku następującym: 25 stycz- 
nia osoby, których nazwiska zaczy- 
nają się na literę: A, 26 na literę 
В, 27 na literę C, 28 na literę D, 
29 na literę E, F, 31 na literę G, 
1i 3 lutego na literę H, 4 na li- 
terę I J, 5 — 7 na literę K, 8 na 
literę L, Ł, 9 i 10 na literę M, 11 
na literę N, 12 na literę O, 14 lu- 
lego nazwiska, których rozpoczy- 
nają się na literę P, 15 na literę 
R, 16 i 17 na literę S, 18 na li- 
terę T, U, 19 na literę W, 21 na 
literę Z, Ż, 

Osobom, które nie zgłoszą się 
w wyznaczonym dniu mąka wyda- 
waną nie będzie. (s) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Drugie i ostatnie przemó- 
wienie Ks. Oraczewskiego. Dziś, 
w sobotę 22-go stycznia Ks. Ora- 
czewski wygłosi w gmachu Teatru 
Polskiego o godzinie 6-ej wiecz. 
drugie i ostatnie przemówienie na 
temat „Miłość, rodzina i małżeńst- 
wo a czasy obecne”. 

Treść: 1) Jak dwoje ludzi prze- 
znaczonych dla siebie może się od- 
naleść? 2) Jak poznać czy miłość 
jest prawdziwą? 3) Jaka kobieta 
rujnuje mężczyznę — a jaka pro- 
wadzi go do dobrobytu i potęgi? 
4) Kto winien w nieszczęšliwem 
małżeństwie — mężczyzna czy ko- 
bieta? 5) Czy kobieta z przeszłoś- 
cią może dać szczęście w małżeń- 
stwie? 6) Czy rozwody mogą usu- 
nąć nieszczęścia w rodzinie? 

Bilety w kasie Teatru Polskie- 
go od godziny 1l-ej rano bez 
przerwy. 

— Gazy bojowe. W niedzielę 
dn. 23 b. m. o g.5 p. p. w sali 
wykł chemji Inst. J. Śniadeckiego 
(Nowogrodzka 22) p. A. Basiński 
wygłosi odczyt p. t. „Gazy bojowe”. 
Przezrocza i demonstracje. 

Wstęp 50 groszy; dla młodzieży 
20 gr. Dochód na Bibljotekę „Koła 
Chemików* U. S. B. 

ARTYSTYCZNA. 

— Wieczór Poezji. Jutro (nie- 
dziela) 23-go b. m. o godz. 6-ej 
wieczorem odbędzie się w gimna- 
zjuni im. A. Mickiewicza, ul. Do- 
minikańska 3, wieczór poezji zna- 
nej artystki dramatycznej p. Wan- 
dy Modzelewskiej. 

- КО2Е. 

— Sprostowanie: Na podstawie art. 
21 Dekretu z dn. 7. Il. 1919 r. (Dz. Pr. 
Nr. 14 poz. 186 z 1919 r.) proszę O u- 
mieszczenie następującego sprostowania: 
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„ Perlmuttera  Ultramaryna 
jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 

      
waniami 

  

    
    
      

la 1000 dolarów ° 
posesja w Kolonji Kole- 
jowej z domem, zabudo- 

gospodarczemi, 
ogrodem. 

„Nieprawdziwym“ jest tytuł „Funk 
cjonarjusze policji politycznej i kaci w 
jednej osobie'* artykułu gazety „Kurjer 
Wileński* podanego w Nr. 3 (152) z dn. 
5. 1. 27 r. i dotyczącego sprawy Mali- 
kowskiego i Buczki, oskarżonych o cięż- 
kie uszkodzenia ciała, które spowodowa- 
lo śmierć, ponieważ wymienieni byli wów- 
czas funkcjonarjuszami straży Granicznej, 
a nie policji państwewej. я 

Malikowski i Buczko zostali zwol- 
nieni z P. P. w roku 1923, jako nieod- 
powiedni i odtąd żadnego związku ze 
służbą w Policji nie mieli. 

(—) Praszalowicz 
Komendant Wojewódzki P..P. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 

dwa przedstawienia: o godz. 4-ej popoł. 
pożegnalny występ Ninki Wilińskiej. 

Ceny miejsc od 30 gr. 
O godz. g-ej wieczorem „Labirynt 

miłości* komedja K. Wroczyńskiego. 
Ceny miejsc od 20 gr. - 
Bilety i abonamenty sprzedaje co- 

dziennie biuro „Orbis“, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 ой 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej rano. 

— Grupa śpiewa Reduty. W niedzie- 
lę, dnia 23 stycznia o godz. 4-ej popoł. 
Madame Butterfly, opera Pucciniego z 
udziałem Wandy Hendrichówny i Henry- 
ka Millera po cenach zniżonych. Opera 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Dyryguje Eugenjusz Dziewulski. в 

W poniedziałek dn. 24 stycznia, wie- 
czorem o godz. 8 „Baron Cygański" о- 
PS J. Straussa z udziałem Henryka 

illera w roli głównej i Bolesława Fo- 
lańskiego reżysera opery Poznańskiej w 
roli Zupana. : 

—. „Wino, kobieta i dancing“, ja- 
ko popołudniówka. | й 

„Jutro o godz. 4-ej pp. grana będzie 
sztuka St. Kiedrzyńskiego „Wino, ko- 
bieta i dancing. Ceny miejsc od 15 gr. 

— Najbliższa premiera w Teatrze 
Polskim. We wtorek Teatr Polski wy- 
stawia poraz pierwszy (nareszcie!) огу- 
ginalną premierę. Będzie nią ostatnia 
sztuka M. Fijałkowskiego „Albatros“. 

— Poranek śpiewu i tańca w Tea- 
trze Polskim. Jutro w niedzielę o g. 
12 m. 30 pp. odbędze się w Teatrze 
Polskim kolejny poranek, na którym 
wystąpią wybitna śpiewaczka koloratu- 
rowa Marja Carmarie oraz siostry N.i H. 
Korzeniewskie, znane tancerki. M, Car- 
marie odśpiewa szereg arji i pieśni: De- 
libes, Rossini, Puccini, Esposito, Mayer- 
beer i in. W interpretacji sióstr Korze- 
niewskich ujrzymy produkcje taneczne 
do muzyki Debussy, Sibelius'a, Schu- 
mana, Griega i in. Ceny biletów od 20 
gr. do 2 zł. к 

— Teatr Rewji „Kakadu“. Dzis 
i codziennie o godz. 7 i 9 wiecz. odby- 
PA się przedstawienia wielkiej rewji 
„W szale Karnawału*, w której cały sze- 
reg popisów baletowych j k i aktualnoś- 
ci lokalnych, tworzy sympatyczną i wesełą 
całość. 

W każdy poniedziałek będą odbywać 
się regularnie premiery. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Robotnik 
Brzozowski Piotr, zam. Majowa 28, za- 
trudniony przy rozbieraniu szopy, przy 
ul. Popławskiej 28, uległ potłuczeniu ca- 
łego ciała i złamaniu prawej nogi, wsku- 
tek zawalenia się powyższej szopy. Po- 
szkodowanego pogotowie ratunkowe od* 
wiozło do szpitala św. Jakóba. 

— Oszustwo na 500 dolarów. Ara- 
nowicz Ferdynand, zam. M. Pohulanka 
16, zameldował policjj o dokonanym 
oszustwie przy kupnie domu, na sumę 
500 dolarów przez Downarowicza Wacła- 
wa, bez stałego miejsca zamieszkania i 
Serkowskiego Ignacego, zam. Mostowa 2, 
m. 21, którzy zostali zatrzymani. Pod- 
czas rewizji odnaleziono 2600 zł. Wymie- 
nieni do oszustwa przyznali się. 

— Zatrzymanie sacharyny. Przez 
wywiad. urzędu śledczego m. Wilna, na 
ul. Węglowej 9, w mieszkaniu Bunimo- 
wicza Arona, została odnaleziona sacha- 
sA pochodząca z przemytu, wagi 

— Poznanie kradzionych rzeczy. 
Umiastowska Helena, zam. Montwiłłow= 
ska 10, poznała w sklepie starzyzny Ra- 
paporta, przy ul. Wileńskiej, lustro nale- 
żące do niej wart. 250 zł., które zostało 
jej skradzione w 1920 r. 

— Podrzutek. Na schodach domu 
Nr. 10, przy ul. Kalwaryjskiej, przez do- 
zor czynię tegoż domu, Jodzis Teresę, zna- 
leziony został podrzutek pei męskiej w 
wieku około lat 2-ch. Podrzutka od 
dano do przytułka Dzieciątka Jezus. 

„dptyfół czno-okulisty= 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo= 
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— Usiłowanie kradzieży. Pr: p 
Zawalnej, róg W. Stefańskiej, zostali za_ 
trzymani, Ryta Abram, zam. Nowogrodz. 
ka 52, i Kwartowski Lejba, zam. Nowo 
grodzka 6, którzy usiłowali dokonać kra” 
dzieży paczki w której była manufaktura 
wart. okeło 600 zł. na szkodę biura prze- 
wozowego „Central'* 

— Kradzieże. W czasie nieobecnoś- 
ci, Niedeka Kazimierza, zam. Piłsudskie- 
go 24, m. 13, została dokonana kradzież 
za pomocą wyłamania zamku. Skradzio- 
no różnych rzeczy wart. 1200 zł. Podej- 
rzewa O kradzież znanego mu chłopaka 
imieniem Józef, nazwiska niewiadomego. 

— Pożar. Przy ul. Dominikańskiej, 
wybuchł pożar w składzie zbiorowym, 
należącym do Paranowskiego Franciszka. 
Pożar powstał z powodu pozostawienia 
w składzie garnka z węglami przez do- 
zorcę domu Safoli Piotra. Straty nie u- 
stalone. 

Na prowincji. 

— Poszukiwanie przestępcy. Urzę- 
dnik SR Colsin Zewolt, syn Marcina, 
lat 39, z Urzędu Celnego w Wołkomie- 
rze (Łotwa), podając się za urzędnika 
pocztowego, wyłudził w sposób podstę- 
ny pod pretekstem wykupienia przesy- 
ek i dokumentów z Łotwy od miesz- 
kańców gm. Smołwieńskiej: Czerwińskie- 
go Piotra, zam. we wsi Wisagiej 3 zł., 
Siemionowa Teodora, zam, we wsi Ker- 
teliszki 3 zł 80 gr. Celpin jak podała po- 
licja łotewska przed 8 mies'ęcami zde- 
fraudował 1700 łatów łotewskich i zbiegł. 

Policja łotewska prosi, w razie ujęcia 
Celpina i po odbyciu przez wymienione- 
go kary w Polsce o wydanie. 

— Książeczki wojskowe „in blanco*. 
Wszczęto dochodz. p-ko Korneljuszowi 
Chlebanowiczowi, zam. w Drui w spra- 
wie karnej o posiadanie in blanco 8 ksią- 
żeczek wojskowych z pieczęcią 14 pułku 
ułanów Jazłowieckich oraz podpisami 
dowódcy pułku. Jedna tylko książeczka 
wypełniona jest na imię Józefa Ruchol- 
skiego, zam. w Nowej Wsi ,gm. Debsko, 
ow. Mława, woj. Warszawskiego, roczn. 
901. Dochodz. z dowodem rzeczowym 

skier. do urzędu śledczego we Lwowie, 
gdzie rzekomo zam. Wincenty Chlebano- 
wicz, do którego książeczki należą. 
„— Tani pośrednik. Nieznany 0s0- 

bnik, rysopis którego zgadza się z ryso* 
pisem Macieszy Kazimierza, zam. we wsi 
Zachotki, gm. Obskiej, w sposób pod. 
stępny pod pretekstem załatwienia spra- 
wy rzekomo zaaresztowanego brata wy- 
łudził od Rodziewicza Konstantego, zam* 
* wsi Wiszy. gm. Dryświackiej, 3 zł. 

gr. 
Ten sam osobnik w ten ssm sposób 

wyłudził od Bejnara Leonarda, zaj we 
wsi Zwirznie, gm. Dryświackiej, Y zł. 20 
gr. Macierz Kazimierz oskarżony © sze- 
reg oszustw, zbiegł uchylając się od do- 
zoru policyjnego zarządz. przez sędziego 
śledczego. 

— 

SPORT. 
800 kil. rajd narciarski Wilno — 

Kuty. 

Akademicki Związek Sportowy 
komunikuje, iż rajd narciarski AZS. 
Warszawa na przestrzeni Wilno — 
Kuty (pogranicze rumuńskie) roz- 
pocznie się się dn. 24-go stycznia 
o godzinie 8-ej rano, na placu Ka* 
tedralnym m. Wilna. 

Uczestnicy rajdu, kol. kol. Li- 
piński, Jaworski, Małanowski i 
Trojanowski przybywają do nas w 

„niedzielę rano, który to dzień spę- 
dzą w otoczeniu narciarzy wileń- 
skich. 

Dnia następnego, t. j. w ponie- 
działek, wyruszą do Bieniakof, 
gdzie przygotowywane jest przyję- 
Wa: miejscowy Oddział Strze- 
ecki. 

Następny postój projektowany 
«jest w Lidzie. Dzienne przemarsze 
mają wynosić około 50-ciu kilo* 
metrów, wobec czego, przebycie 
całej przestrzeni obliczone jest na 
17 dni. 

Podając powyżsce do wiado- 
mości szerokiego ogółu sportow- 
ców i zainteresowanych. Zarząd 
Sekcji Narciarkiej AZS. Wilno wzy- 
wa do jaknajliczniejszego udziału z 
spotkaniu na dworcu, oraz obec- 
ności przy starcie. 

Dysponujących czasem narcia* 
rzy uprasza się o odprowadzenie 
startujących. 

46 zakład opty- Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, 

ka pocztowa 19. 
Głębokie—Hordyński, biuro podań. 
Głębokie—A. Adler, sklep Kultura“, 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
Grodno—N. Bass, ul. Polna 11, 

skrzyn- 

  

  

    
    

  

"Sp £ 0. 0. Dom H/K. „Zachęta* rów. Wydaje okulary po в 3 ' я 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. p AX* Odzóactón nią: „MY: | Gdańska 6, wj 4.05. a = a S Iwieniec Stanisław r Źwierzynski, „sklep giaiecyjcy, 

T-wo Radio-Techniczne „EŁEKTRIT* | | DRUKARNIA ,, Medjolanie „ ztotymi = ILS. Księgarnie Kolejowe „Ruch“. 
е Е medalami. ° a—St. Matecki, ul. Suwalska. mA | Vl Šv IGN EO 5 WILNO. ||waadikina | pożyczki —Ogloszenia Laikas i a : 3328 п z iw Gwiaździński. 

i Wykonuje wszelkie roboty drukarskie załatwia pod pewne za. do Mejszagoła—Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. w Cena zł. 18.00, ręcz- |  POSTUKUJĘ posady lecza i Uusinen Hfsinkehinna” Mołodeczno Spółdzielnia Żołni JB 
Nassae-Roller „Salome ny' aparat do samo- | rządcy Uu M lub ad- i introligatorskie szybko i dokładnie. „Lokuj ni gą a oka „Kuriora Wileńskiego Nowogródek—Wż, Michalski „Kiosk. Ku “masažu catego ciata. Przeciw otyłości, ar- | ministratora odpowie- | CZASOPISMA, jąc od 300 Židtyoi na Wileńskie Biur Po Niemenczyn—Sieczko Józef. 

|| tretyzmowi, odmładza, uszczuplabez dyety. | dzialnego. Posiadam wy- KSIĘGI, RACHUNKOWE, najpewniejsze gwarancje K е ! :1" E przyjmuje ‚ ‚ Niemenczyn—Stowarzyszenie „Lącznosė“, 
; « Cena zł. 7.50 do sa- | KSztałcenie agronomicz- KSIĄŻKI I BROSZURY, u osób odpowiedzialnych !Omisowo - Handlowe na najbardziej N;Treki Spółdzielnia K. O. P. Ż2 baonu. 

_| Mniejszy „Raby-Salome  momasażu ” tłustego | ne, wieloletnią praktykę TABELE, BILETY, PLAKATY, solidnych: ul. Mickiewicza 21, tel. 152 ] ] Oikieniki-Dominik Czesnulevicz, sklep spo. „M 
Haki, yda oraz podbródka п е fopodaycejm | muy BRUK KOŁOROWELILUSTRACYJNE | wileńskie Bio ———Ś%68 dogodnych . *emiana_ Księgarnia" Naucycaika, u Alsid: > 

Ręczny aparat do samomagażu (WArZy "nięcie | stem w, wieku średnim, CEŃWYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE, | Komisowo- Handlowe gawiarnia - jadłodajnia kach _9psz—Mikołaj Zielinek, sklep wódek 
! zmarszczek i osiągnięcie ładnej różowej samotny, wymagania TIT OPK : „Kaucjonowane. l Społeczna dawn.Pod. _ WATUNKAC Pińsk—St, Bednarski, Księgarnia. | 

: cery. Cena wraz z kremem zł. 16.00. RY Bao RE OOOOSO O B) ALL i) UI Mickiewicza ape 13 zamcze, Królewska Nr. 9. ADMINISTRACJA Podbrodzie"nufto jan, ul. Piłsudskiego 1. 
Ra ь т й о< -5 Śniadani. а ola- ы е 3 — й | | Na žadanie, V zime ią wysyłamy ilu- | mowem St. Grabowskie- cje. Obiad z 3-ch dań „Kurjera Wileńskiego" Rudziszki Spółdzielnia „Spójnia. z   1 złoty. Gabinety. 1498-b Jagiellońska 3. 

DGENTURY „KURIERA WILEŃSKIEGJ” 
w KRAJU: 

Radoszkowicze—Maks Rubin, ul, Mińska 19. 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
zarkowszczyzna— Łatyszonek Walerjan. 
wieciany-—N. Z. drukarnia. 

Turmonty—Jan Kowalczyk, sklep wódek. 
Wilejka Pow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 | 
Wołożyn.—Stefan Barański. 
Widze—Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

  

  

o, ul. Garbarska 1. 3401 Cerata, linoleum, chodni (OWE, qakład fryzjerski Wileń- m . П. ба BL 8 erata, „ chodniki jutowe Takšad tryzjerki Wień 
ję 4 ° brezent @ i pilśniaki 5 ska Nr. 10. Manicure 

Aparaty wysyłamy za zaliczeniem pocztowem. Rinno Elokiro l Radjo- wycieraczki, WOŁÓW, kalosze ach AJ ŚLABEy ch wypełn. pierwszorzędne 

: tedniczne В. Wajmaną, | WILDSZTEJNA, Rudnicka 2. ыа 1 zł. Strzyżenie pań z 

| Poszukuje się 3—4 po- Viln, Trocka 17, tel. 781. 

  

    
  lon męski. Obsługują 

pierwszorzędni fachowcy. 

jodfryzow, 1 zł. Oraz sa- 

Najtańsze źródło zakupu Sklep i pracownia zegarków 

  

"kojowe mieszkanie meterjaiow elektro-tech- CHOWTINA, Mickiewicza 11. » - Najstar- Budsław —Spółdzielnia „Zqoda”, KE i radjowych. Sa i : : В Bolės leki j i ; możliwie w centrum miasta. Czynsz z góry Ceny konkurencyjne. Przyjmuje się mowę reparacje zegarków i „Optyk Rubin” S Ko opt jg ag l DO KD ZAGRANICĄ: 
 zą kwartał. Oferty do Administracji „Kur. Prosimy o przekonanie roboty jubilerskie. Kupno złota, srebra, bry- | jj, Dominikańska 17,  Druja—jan Kochanowski. Dynaburg—Benedykt Juchniewicz, sklep materja- 
gwa", ul. Jagiellońska 3. 3389-5 się. 3262 lantów i,drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny telef. 10-58. b-1236 Duniłowicze—A. Szumski, łów piśmiennych. : 
Ч и 
  

Wydawca Tow. Wydaw, „Рогоб“ во, & 89, Bin. usak. „PAX. «x sw. мдамикт В, del. F-Q3 Redakter w/z A. Faranowski. 

   


