
   
    KURJER WILE 

SAT 

  

Rok IV. 

o Brred omawianiem konńlkfu polsko fewskiego 
A więc jesteśmy już w przededniu 

|| albo rozwiązania konfliktu polsko-litewskie- 

  

   
go, jeżeli p. Waldemarasowi nie strzeli coś 

niepoczytalnego do głowy, a wielkie mo* 

_ carstwa, które. decydują na terenie Rady 
   

      

   

  

    

  

    

   
    

  

   

  

   
   

  

   

Ligi o losach tego Świata wykażą w tym 

| kierunku naprawdę dobrą wolę, elbo w 

przededniu jeszcze większego - zaostrzenia 

się polsko-litewskich stosunków, zaostrze- 

nia, mogącego pociągnąć za sobą nieobli- 

czalne skutki, jeżeli Litwa w osobie takie- 

go dyplomaty, jak Waldemaras, bęizie W 

dalszym ciągu czynić psoty, a pomocni mu 

będą w tem jego wielcy protektorzy; Stre- 

semann i Litwinow. 

Depesze z Genewy każą się spodzie- 

wać, że w Radzie Ligi Narodów stosunki 

polsko litewskie ulegną pewnemu odpręże- 

niu. Przynajmniej w tym kierunku zdają się 

Pracować tak wybitni dyplomaci jak Cham" 

berlain, Briand, Sciajola, Stresemann i 

nasz minister spraw zagranicznych Zaleski, 

a którym, zmuszony okolicznościami, se- 

kunduje przedstawiciel Sowietów Litwi- 

"now. jeżeli chodzi o stronę formalną, do- 

tychczas z kotła różnych  konferencyj 

_ między tymi dyplomatami wyłaniają się 

dwa projekty. Pierwszy Z nich polegałby 

na tem, że Rada Ligi wyznacza referenta 

lab powołuje specjalną komisję złożoną z 

- trzech członków. Jak referent, tak komisja 

miałyby za zadanie opracowanie formuły 

rozwiązania zatargu. ; 

Drugi projekt wysunięty jak podaje„Vos- 

nio do dyskusji nad projektem porozumienia, 

wyrażającym się w rezolucji Rady, która 

zaleci obu stronom rozpoczęcie rokowań. 

Rokowania te mają prowadzić do stopnio- 

wego znoszenia stanu wojennego, a ich 

wyniki oba zainteresowane państwa obo- 

wiązaneby były złożyć Radzie Ligi Naro- 

dów na marcowem posiedzeniu. Po przed: 

łożeniu wspomnianej rozolucji oba pafń- 

stwa miałyby złożyć oświadczenia, przy- 

czem Litwa umieściłaby w niej zastrzeże” 

nie co do sprawy wileńskiej. 

Rozumie się samo przez się, że przy 

takiem rozwiązaniu polsko - litewskiego za- 

targu projektowane utworzenie komisji sta- 

je się nieaktualnem. : 

Tak jednak, czy inaczej, jutro, a naj- 

dalej pojutrze zatarg polsko-litewski wpły- 

nie na porządek dzienny posiedzenia. A czy 

|. do tego doprowadzi ta czy inna droga, są 

Z "do rzeczy wagi drugorzędnej. 
+ Dzieli nas więc kilka zaledwie dni od 

nowej w stosunkach polsko-litewskich ery. 

Bo nie ulega żadnej wątpliwości, że od 0- 

becnego posiedzenia Ligi nastąpi w stosun- 

kach tych zwrot. 

I tu zachodzą dwie możliwości. 

Nawiązanie pod presją Ligi Narodów 

między Polską i Litwą normalnych stosun- 

ków sąsiedzkich, byłoby możliwością pierw= 

szą. Czy byłaby Ona jednak ostatecznem 

rozwiązaniem tej wielkiej bądź co bądź dla 

Polski kwestji? Odpowiadamy, że nie. Nie, 

bo znając obecnych kierowników litewskiej 

nawy państwowej, budujących swą karjerę 

na nienawiści do Polski, w czem tak świet- 

nie i jak z jednej tak i z drugiej strony 

nie bezinteresownie pomagają im Niemcy 

— jesteśmy przekonani, że nawiązanie sto- 

sunków dyplomatycznych między Kownem 

i Warszawą byłoby ze strony takich panów 

Waldemarasów tylko  zadośćuczynieniem 

formalności, narzuconej im przez Ligę, by- 

| łoby pozornem wywiązaniem się z przyję- 

tego na się zobowiązania. 

Teraz bowiem, kiedy Świat cały wie 

« o tem, że za nieskonkretyzowanem jesz- 

cze dokładnie, ale naogół znanem stano- 

wiskiem Polski przemawia wszystko, bo 

dla każdego jest jasnem, że Polska nie mo- 

'że się dłużej na swym północo-wschodzie 

dusić dlatego, że Litwie zachciało się pro- 

wadzić „wojnę” O bezsprzecznie polskie 

Wilno—ta Litwa przez usta p. Waldema- 

rasa, który, jak podaje „Vorwaeris* zro- 

ł'w Genewie na wszystkich bardzo nie- 

4 pe miłe wrażenie, jeszcze chce czynić zastrze- 

   
' 

żenia ito w najlepszym wypadku tylko za- 

strzeżenia co do kwestji wileńskiej. 

Nawet więc jeżeliby się z takimi pa- 

Isische Zeitung” onegdaj, zmierza bezpośrede | 
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nami Waldemarasami i nawiązało stosunki 

dyplomatyczne w niczem by to nie zmie- 

niło dotychczasowego stanu rzeczy. Sto- 

sunki polsko-litewskie pozostałyby prawie 

identyczne jak dotychczas. Tam bowiem 

gdzie niema dobrej woli; tam, gdzie od 

dziesięciu lat pod dyktandem Niemiec 

wszczepia się w duszę łatwowiernego na 

rodu jad nienawiści do wszystkiego, co 

polskie, gdzie ta nieaawiść _ znajdujc 

dla siębie miejsce nawet w elementarzv 

szkolnym i modlitewniku (modlitwa wileń 

ska i wykłady o Wilnie), gdzie. niena- 

wiść do Polski stały się osią całokształtu 

polityki — nawiązanie stosunków _dyplo- 

matycznych stworzy tylko pozory, nie 

zmieniając w niczem przez długi okres cza- 

su istoty rzeczy. Po nawiązaniu więc z Li- 

twą stosunków trzeba będzie długo prze- 

kuwać dusze bratniego nam narodu, do 

czego niewątpliwie wezmie się demokracja 

litewska, która wcześniej, czy później, ale 

do władzy jednak dojdzie. 

Fiasko zupełne de:at genewskich nad 

sprawą polsko-litewską, acz zdaje się być 

niemožliwem— to ewentualność druga. 

Gdyby to nastąpiło, a z tem, znając 

upór litewski, krótkowzroczność oraz nie- 

poczytalność obecnych dyplomatów, należy 

się także liczyć, rozwiązałoby Polsce 

ręce. Bieg wypadków potoczyłby. się WOw- 

czas po linji rozpaczliwej, ale już tylko 

jedynej. m-n. 
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W przededniu Zjazdu Powstańców Pomorskich. 

W dniu 11-go grudnia b. r. odbędzie 

się w Toruniu Walny Zjazd Związku Po- 

wstańców i Wojaków na terenie D. O. K. 

VIII Pomorze. 
„Zjazd ten będzie miał wielkie znacze- 

nie ponieważ oprócz wyborów władz Związ- 

ku, rozważana będzie sprawa uzasadnienia 

współpracy ze Związkiem Strzeleckim. Na 

tle tej kwestji zarysowały się w Związku 

Powstańców i Wojaków Pomorskich dwa 

zupełnie odrębne stanowiska. 

Można się spodziewać, iż sprawa ta 

zostanie załatwiona w sposób analogiczny 

jak w Związku Powstańców i Wojaków 

Wielkopolskich. : 
Zdrowa myśl państwowo-twórcza łą- 

czenia się w zakresie prawa przysposobie- 

nia wojskowego musi i tym razeń: prze- 

zwyciężyć dążenia separatystyczne i dopro- 

wadzić do skonsolidowania frontu organi- 

zacji P. W. na terenie tak wysuniętym, jak 

Pomorze. . 
Zjazdowi życzymy serdecznie owoc- 

nych prac i doprowadzenia do tak pożąda- 

nej, z punktu widzenia państwowego, kon- 

solidacji. 

la przykładem Korfantego. 
ъ 

Z Poznania donoszą, iż w Ostrowiu Po- 

znańskim wykrytozaferę, w której zamieszany 

jest senator z N. P. R. prawicy Banaszek. 
Mianowicie, w tutejszej Miejskiej Kasie O- 

szczędności, w której był również p. Banaszek, 

okazało się przy listowaniu ksiąg, iż p. Banaszek 

otrzymał pożyczkę w sumie 50 tys. zł. z racji 

zasiadania w naczelnych władzach kasy, wbrew 

wyraźnym przepisom, zabraniającym członkom 

zarządu zaciągania pożyczki. 2 2 

Wyniki rewizji wywołały w Ostrowiu wiel- 

kie oburzenie, albowiem udzielana bez . dosta- 

tecznych gwarancyj pożyczka przeznączona jest 

przeważnie na przygotowanie się tej partji do 

wyborów. > 
Opinja publiczna domaga się nietylko zwro- 

tu wypożyczonych sum, lecz również pociągnięcia 

winnych w dokonaniu nadużyć do surowej od- 

„rażająsżadnege zdziwienia Ko GO 

    powiedzialności karnej. 

RGAN DEMOKRATYCZNY. _ 

Z Rady Ligi Narodow. 
GENEWA, 6,XII (Pat) Rada Ligi Narodów przyjęła do wiadomości na dzisiej- 

siem posiedzeniu sprawozdanie przedstawiciela Rumunii Comnene w sprawie metod 

postępowania, które mogłyby przyśpieszyć wydanie przez Radę Ligi Narodów właści- 

wych decyzyj w wypadku grożącego konfliktu. Następnie Rada wezwała komisję man- 

datową do rozważenia przyczyn zwiększenia się importu napojów wyskokowych na 

niettóre terytorja mandatowe. Zkolei przedłożono mandaty generała Baratier, w cha- 

rakterze przewodniczącego komisji inwestygacyjnej w Bułgarii. Dalej Rada powołała 

gen. Calcagno przewodniczącym komisji inwestygacyjnej. w Austrji i gen. Clive prze- 

wodniczącym takiejże komisji na Węgrzech. 
* 

* 
GENEWA, 6.XII (Pat). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Dzisiejsze wieczorne 

narady pomiędzy przedstawicielami Aoglii, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii dotyczyły 

głównie konfliktu polsko-litewskiego. Szwajcarska Agencja Telegraficzna dowiaduje się, 

że przedstawiciele wymienionych mocarstw byli zgodni co do tego, że formalny stan 

wojny, istniejący, zdaniem Litwy, pomiędzy Litwą a Polską od siedmiu lat musi być 

niezwłocznie zniesiony i że pomiędzy obu państwami winny być nawiązane stosunki 

dyplomatyczne i konsularne. 
We środę Rada Ligi Narodów rozpocznie dyskusję nad konfliktem polsko-litew- 

skim. Litewski prezes ministrów Waldemaras przedstawi Radzie żądania i skargi Litwy. 

W odpowiedzi na to minister Zaleski będzie bronił stanowiska Polski. к 

Rada Ligi zamianuje prawdopodobnie holenderskiego ministra spraw zagranicz” 

nych p. Bóelaert van Blockland sprawozdawcą. W kołach Ligi Narodów panuje prze” 

świadczenie, że Radzie Ligi uda się jeszcze w ciągu bieżącej sesji grudniowej. dopro- 

wadzić do porozumienia pomiędzy Polską a Litwą. Waldemaras poczyni zapewne za- 

strzeżenia prawne co do dalszej przynależności Wileńszczyzny do Polski, 

Briand sprawozdawcą kwestji konfliktu polsko-litewskiego. 

PARYŻ, 6.XIl (Pat.) Według doniesienia „Le Matin* z Genewy jest rzeczą możli- 

wą, iż Briand będzie wyznaczony na sprawozdawcę kwestji konfliktu polsko-litewskiego. 

"Marszalek Piłsudski wyjeżdża dziś do tenewy. 
(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski wyjeżdża dziś do Genewy. P. Marszałkowi towarzyszyć 

będzie kilka osób, między innemi płk. Beck i naczelnik Wydziału Wschodniego w 

MSZ p. Hołówko” 3 

Pobyt Marszałka Piłsudskiego w Genewie obliczony jest na dwa lub trzy dni. 

Rozpatrzenie konfliktu polsko-lilewskiego we czwariek. 
PARYŻ, 6.XII (Pat). Agencja Havasa donosi z Genewy, że Rada Ligi Naros 

dów przystąpi o rozpatrzenia konfliktu polsko-litewskiego we czwartek. 

Wspólna polityka mocarstw. 
PARYŻ, 6XII (Pat). Pisma podkreślają osobistą akcję Brianda w kierunku za- 

łatwienia korfliktu polsko litewskiego. „Petit Journal" dostrzega całkowitą zmianę sy- 

tuacji międzynarodowej i powstanie wspólnej polityki francusko - niemiecko - rosyjskiej. 

Co do stanówiska Rosji i Niemiec obiegały już złośliwe przepowiednie. Pisma nie wy- 

reści komunikatu ogłoszonego po spotkaniu GCham- 

berlaina z Litwinowem. Między innemi „Petit Parisien* zauważa, że spotkanie to, któ- 

rego nie można było jeszcze narazie przewidzieć, jest dziś faktem, mogącym przygoto- 

wać grunt dla innych narad, prowadzących do ewentualnego ' zawarcia rozszerzonego 

paktu o nieagresji. 
* 

GENEWA, 6:XII (Pat). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Dziś wieczorem odby- 

ła się narada delegatów Angli, Francji, Niemiec, Włoch i' Japonji. Przewodniczył 

Chamberlain. Podczas narady tej nastąpiła wymiana zdań na temat szeregu ważnych 

zagadnień z dziedziny polityki europejskiej. Pzedewszystkiem zastanawiano się nad 

sprawą konfliktu polsko-litewskiego. 

Jutrzejszy numer 

ukaże się w zwiększonej objętości 8-iu stron 
i zawierać będzie 

„KURJER RADJOWY*. 
Z 

Brednie Waldemarasa. 

BERLIN. 6. XII. (Pat). „Berliner Tagebiatt" podaje z Genewy wywiad udzielony 

przedstawicielowi tego pisma przez Waldemarasa. 

W sprawie ewentualnych zastrzeżeń litewskich co do Wilna Waldemaras oświad- 

czył korespondentowi dziennika, że Litwa nie może zadowolić się poczynieniem czy- 

sto platonicznego zastrzeżenia. Litwa bowiem, zdaniem p. Waldemarasa, na podstawie 

traktatu z Rosją z roku 1920 ma tytuł prawńy do Wilna, którego nie wyrzeknie się 

wzamian za platonicznę zastrzeżenia. Rozwiązanie tej sprawy może nastąpić tylko sto- 

pniowo — oświadczył p. Waldemaras, narazie może się uda doprowadzić do pewnego 

odprężenia. Zresztą W całej tej sprawie konieczne są ustępstwa ze strony Polski. Wal- 

demaras oświadczył, że najpierw strona przeciwna musi poczynić pewne propozycje, 

dotychczas jednak żadnych konkretnych propozycy| niema. 

Waldemaras zć swej strony oświadczył, że Litwa musi żądać od Polski zobowią- 

zania się, że Polska w obecnej sytuacji nie uważa za ostatecznie wiążącą pod wzglę- 

dem prawnym. Waldemaras zakończył swój wywiad oświadczeniem, że nie odrzuca też 

propozycji przystąpienia do rokowań z Marszałkiem Piłsudskim, jeżeli Marszałek po- 

czyni mu jakieś propozycje. 

„Berliner Tageblatt" zamieszczając powyższy wywiad dodaje do niego komentarz 

swego korespondenta genewskiego, który podkreśla, że stanowisko Waldemarasa w ca: 

łym konflikcie jest w powyższym wywiadzie jasno określone. Jednakże decyzja co do 

Wilna powzięta przez Radę Ambasadorów została przez Radę Ligi uznana, tak, žė O- 

becnie Rada Ligi w tej sprawie nie jest konsekwentną. > 

Niemcy się boją Locarna Wschodniego. 

BERLIN, 6.XII (Pat). Prawicowa prasa berlińska uderza dzisiaj prawie we wszystkich depe- 

szach z Genewy na alarm z powodu grożącego rzekomo nowego Locarna Wschodniego. „Lokal An- 

zeiger* przytacza słowa Brianda wypowiedziana po konferencji, w której poruszona była kwestja 

paktów o nieagresji, jakie Rosja Sowiecka ma zawrzeć z Polską, Rumunją i wszystkiemi państwami 

bałtyckiemi. „Lokal Anzeiger" podkreśla, że Briand mówiąc o tych paktich o nieagresji i wyrażając 

uznanie dla stanowiska Litwinową w naradach genewskich miał oświadczyć, iż mogłoby się to stać 

podstawą do pewnego rodzaju Locarna Wschodniego, któreby zabezpieczyło granice na Północy 

i Wschodzie Europy. Е х : z 

Prasa prawicowa twierdzi, ża wogóle cała. grupa polityczna w Genewie zmierza obecnie do 

otoczenia Niemiec całą siecią paktów o nieagresji, z których wytworzyłoby się Locarno Wschodnie 

otaczające Niemcy dokoła,,a z którego Niemcy byłyby narizie wyłączone. „Dauts:hė Alig:meine 

Ztg.* w depeszy z Berlina wyraża obawę, że zaczyna się zarysowywać obecnie porozumien'e pomię- 

dzy Anglją, Francją i Rosją Sowiecką w sprawie całego szeregu zagadnień, które naogół Niemcy okre- 

ślają jako Locarno Wschodnie i że ta kwestja może dojść do skutku z pozostawieniem Niemiec cał- 

kowicie na uboczu. 
Ё 
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Wiadomości polityczne. 
'(Tel od wł. kor. z Warszawy) 

Po ogłoszeniu zarządzenia 0 wybo- 
rach do Sejmu i Senatu stała się skubias 
kwestja nominacji generalnego komisarza 
wyborczego, którego zadaniem wedle art. 
16 ordynacji wyborczej jest nadzór nad 
czynnościami komisji wyborczej. 

Generalny komisarz wyborczy i jego 
zastępca mianowani są na wniosek preze- 
sa Rady Ministrów przez Prezydenta Rze- 
czypospolitej z pomiędzy trzech kandyda- 
tów, przedstawionych przez zebranie preze- 
sów Sądu Najwyższego. W spawie tej pre- 
zesi Sądu Najwyższego w osobach p. p. 
Władysława Seydy, dr. Aleksandra Mogil- 
nickiego, dr. Zygmunta Dworskiego i Bo- 
sława Podhoreckiego zbierali się jnż trzy- 
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krotnie. Na wczorajszem zebraniu mieli być | 
ostatecznie ustaleni kandydaci. 

Nominacja generalnego komisarza wy- 
borczego i jego zastępcy ogłos > 
najpóźniej 11-go b. 1 й юп.а ло 

i 

4 

i 
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Należy dodać, że wedle ogłoszonego a 
przez rząd kalendarza wyborczego . м dniu - 
13-g0 grudnia osiem najliczniejisyóh s klue 
bów poselskich ma przedstawić general- 
nemu komisarzowi ośmiu członków państ- 
wowej komisji wyborczej i tyluž ich za* 
stępców. & 

W czwartek dnia 8 grudnia b. r. od- 
będzie się plenarne posiedzenie Zarządu 
Głównego Związku Legjonistów Polskich z | 
udziałem prezesów Okręgów, w Warszawie 
o 10 rano w lokalu Zarządu Głównego, 
przy ul. Hożej Nr. 54 m. 7, z porządkiem 
dzienn ja i 
: a) Sprawozdanie Zarządu Głównego 
i Okręgów (na piśmie); b) Sytuacja Poli. 
tyczna; c) Sprawy organizacyjne; @) Brat- 
nia pomoc i e) Wolne wnioski. 

© 

Z inicjatywy związku ortodoksów od- 

4» 
= 

była się wczoraj w Warszawie narada | 
wszystkich stronnictw żydowskich w sprar 
wie utworzenia ogólnego wyborczego bloku 
żydowskiego. Blok ten, według zastrzeżeń 
„Abudy“ nie mógłby wstąpić do bloku 
mniejszości narodowych. Rokowania jednak | 

7 

x 

prawdopodobnie nie doprowadzą do zamie- | + 
rzonego celu. 

© г 

Jak się nasz korespondent informuje, - 
sprawa nominacji posła Anusza na stano- 
wisko prezesa P. K. O. została już przez - 
miarodajne koła załatwiona. 

© 
„ Wczoraj w Monitorze Polskim ukaza- 

o się zarządzenie ministra Skarbu w po=_ 
rozumieniu z ministrem Robót Publ. z dn. 
1 grudnia r. b. o częściowej zmianie regu- 
laminu dla Państw. Banku Rolnego, na mo- 
cy której to zmiany fundusze, przeznaczone 
na odbudowę budynków zniszczonych są 
zwolnione od obowiążku dokonania wpisów 

A>Ę 

hipotecznych, o ile zaciągnięta pożyczka — 
nie przekracza kwoty 1500 zł. 

® 
Rada Prawnicza ukończyła drugie czy- 

tanie projektu Prezydenta Rzplitej o umo- | 
wie o warunkach pracy pracowników umy*- 
słowych. ; 

e 
W dniu dzisiejszym ma przybyć d 

F 

k 

> 
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Warszawy znany rosyjski działacz politycz. | 
ny p. Włodzimierz Burcew, który wygłesi 
tutaj kilka odczytów na aktualne tematy 
polityczne. 

Święta: niepodległości Finland. 
„ HELSINGFORS. 6.XII. (Pat). W dniu 

dzisiejszym obchodzono uroczyście w ca- 

niepodległości. 

0 autorytet Komisarjatu Rządu. 

“ 

ć 
łej Finlandji dziesiątą rocznicę ogłoszenia | 

Walka z niesumiennymi pośrednikami. — 

Jak stwierdzono na terenie Komisarjatu 
Rządu na m. Wilno od dłuższego już & 
rasowała banda pośredników, 5 ae ih, 
e pieniądze podejmowali się wyrabania do- 

wodów osobistych, Swlidócie obywatksÓRE i 
t. p. W rzeczywistości żerujący na ludzkiej nai-- 
wności pośrednicy dowodów nie otrzymywali, co 

nio: 
Pośrednicy w sposób niedwuznaczny dawali 
swym ofiarom do zrozumienia, iż pieniądze są 
potrzebne dla opłacenia urzędnika, prowadzą- 
cego dane sprawy, co ogromnie podrywało au- 
torytet Komisarjatu Rządu, szerząc pogłoski © 
panoszącem się tam łapownictwie, w rzeczy- 
wistości pieniądze szły do kieszeni pośredników | 

W związku z powyższe» komisarz rządu 
na m. Wilno, postanowił położyć kres nadu- | 
życiom i polecił z caią bezwzględnością ścigać 
niesumiennych pośredników V oddawać ki w. ; 
ręce władz. 

Jedvoczešnie dowisdujemy się, iż p. ko- 
misarz rządu sam bezpośrednio przyjmować 
będzie skargi w tej sprawie nietylko ustnie, 
lecz także listownie lub telefonicznie. с 

    3 

pirišzaio za sobą liczne skargi osób, które po- A 
y w ten sposób nieraz duże nawet straty. | 

4
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Komisarz Rządu p. W. Iszora. 

("W związku z niedawnem objęciem sta- 
 nowiska Komisarza Rządu na m. Wilno 
przez b. starostę suwalskiego p. Iszorę, 

‚ pragnąc zapoznać się z zamierzeniami na- 
_ szych władz administracyjnych w dziedzinie 

najżywotniejszych dla miasta spraw, zwró- 
ciliśmy się w dniu wczorajszym 0 krótki 

_ wywiad. 3 
i P. Komisarz Iszora, chętnie udzielił 
Re kolejno dając odpowiedzi krót. 

„jasne, a tchnące zapałem, šwiadczą- 
cym o dobrych chęciach, 'niezłomnych za- 

_. mierzeniach i niezrażonej niczem energii, 
| — Jakie „bolączki* zastał p. Komi- 

sarz w dziedzinie administracji, obejmując 
swe stanowisko przed kilkunastu dniami? 

: Przyznać muszę, iż obejmując stano- 
__ wisko Komisarza Rządu na m. Wilno nie 

: natrafiłem na jakieś specjalne braki, ezy 
trudności, co w znacznej oczywiście mierze 

_ przypisać należy wytrwałej i ofiarnej pracy 
mego poprzednika. Jednakże w chwili o- 
becnej pod specjalną moją pieczą znajdą się 
sprawy bezpieczeństwa i sprawy. sanitarne. 
` — — Jak przedstawia się stan bezpie- 
czeństwa? KĘ: 

Co do bezpieczeństwa to w  pierw- 
szym rzędzie będzie chodziło o należyte za- 
 bezpieczenie przedmieść m. Wilna. 

- Policja juź obecnie otrzymała pólece- 
nie wzmożonego patrolowania, i to nie 

o = pojedyńczych funkcjonarjuszy jak to 
yło dotychczas, ale przez patrole złożone 

z kilku policjantów. Równolegle z wzmoże- 
niem wydajności prac policji, gdzie jednak 

_ cudów, ze względu na małą ilość funkcjo- 
 narjuszy i brak etatów, dokonać się nie da, 
przeprowadzone zostaną pertraktacje z 
przedsiębiorstwem  „Klucze*, które będzie 

__ działało w ścisłym kontakcie z policją. 
„.  Projektuję nawet wydać w porozu- 

mieniu z kierownictwem „Kluczy, zezwo- 
Jenia na broń. poszczególnym dozorcom 

_ zatrudnionym w tem przedsiębiorstwie. 
' _ Zarządzenie powyższe i zgoda na 
współpracę przedsiębiorstwa „Klucze“, za- 
pewnią całkowite bezpieczeństwo miesz- 
kańcom Wilna, 
- Naogół stwierdzić muszę, że i obec- 
nie stan bezpieczeństwa, dzięki sprawności 

"policji jest zadawalniający, a wiadomości 
0 tem jakoby Wilno miało 10 tysięcy zło- 
dziei są najzupełniej bezpodstawne, gdyż 
liczby te zaczerpnięte są prawdopodobnie 
z rejestrów przestępstw administracyjnych, 
gdzie wchodzą takie „zbrodnie* jak nieza- 
palanie latarek, nieprzestrzeganie ruchu ko- 
 łowego i t. p. : 

Jak walczyć będzie Komisarjat Rzą- 
'du z niechlujstwem? 

_ Co do spraw sanitarnych to w dniach 
najbliższych zostaną one szczegółowo po- 
ruszone na najbliższej konferencji, jaką 
projektuję odbyć z przedstawicielami Magi- 

_stratu, Komendy Policji i odnośnymi Ieka- 
rzami sanitarnymi. 

į Przyznač naležy, iž w dziedzinie czy- 
„ stošci, Wilno stoi bardžo nisko, z jednej 
strony skutkiem zbyt słabego skoordyno- 
wania prac Komisarjatu Rządu z Magistra- 
tem, z drugiej wobec wrodzonej fzec moż- 
na ospałości społeczeństwa i bezczynności 
powołanych z jego łona kuratorów sani- 
tarnych. 
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‘н się Komisariat Rządu do najiywonie: 
gzyth spraw naszego miasta? 

Wywiad z Komisarzem Rządu p. lszorą. 
ostatecznie uzgodni prace- Magistratu z. Ko- 
misarjatem w kierunku wzmożenia spraw- 
ności organów sanitarnych i usunie niepo- 
rozumienia w tej dziedzinie, przynosząc 
jednocześnię uzdrowienie istniejącego stanu. 

Komisarjat Rządu użyje wszelkich 
środków dla postawienia spraw sanitarnych, 
a w pierwszym rzędzie czystości miasta na 
należytym poziomie. 

Jakiemi środkami zwalczona zostanie 
žebranina? 
A Walka z żebraniną w chwili obecnej 
jest naogół trudna. Organa policji przytrzy- 
mują osoby trudniące się żebractwem, prze- 
kazując zatrzymanych do dyspozycji władz, 
które w pierwszym rzędzie orzekają, czy 
dana osoba jest zdolna czy też niezdolna 
do pracy, Dalszy etap, to przekazanie że 
braka, który nie jest zdolny zapracować na 
kawałek chleba Magistratowi, ten zaś ze 
swej strony miałby zaopiekować się żebra- 
kiem, dając mu niezbędny dach nad głową. 

„l tu zaczyna się prawdziwa tragedja: 
Magistrat niema lokali i niema środków na 
danie należytej opieki kalece. Wędruje więc: 
żebrak znowu na ulicę. 

Pragnąc położyć kres temu stanowi 
rzęczy mam zamiar w dniach najbliższych 
odbyć w tej sprawie konierencję z p.- pre- 
zydentem m. Wilna i przypuszczam, że Ma- 
gistrat narazie w miarę sił i możności za- 
opiekuje się tymi ludźmi, by z czasem, to 
znaczy w przyszłym roku budżetowym, zna- 

leźć środki na budowę odpowiednich do- 
mów dla żebraków, ludzi kalekich i nie- 
zdrowych do jakiejkolwiek pracy, a pezo- 
stających bez niczyjej opieki. 

W jaki sposób zamierza p. Komisarz 
uporządkować sprawę przedmieść? 

Obecnie ze względu na okres zimo- 
wy nic w dziedzinie uporządkowania naj- 
bardziej palących . dla przedmieść Wilna 
spraw, polepszenia chodników i jeźdni, da- 
nia należytej ilości studzien, co niezbędnem 
jest choćby ze względów sanitarnych, da- 
nia już nie mówię poszczególnym domom 
"ale ulicom światła elektrycznego—zrobić się 
nie da. : 

Uregulowač te sprawy będzie można 
w najbliższym sezenie budowlanym. | 

Teraz wydałem polecenie zebrania jak- 
najściślejszych i jaknajobszerniejszych ma- 
terjałów, któreby w dostatecznej mierze 
ilustrowały stan, przedmieść i dały możność 
choćby ogólnego ułożenia planu naprawy, 
który mam zamiar opracować wespół z p. 
prezydentem miasta, 

Czy p. komisarz Rządu przedsię- 
weźmie radykalne środki dla zwalczenia 
nieuzasadnionej drożyzny? 

Stoję na tem stanowisku, iż rzeczy- 
wiście podskoczenie cen na artykuły pierw- 
szej potrzeby, ma artykuły żywnościowe, 
jest zupełnie nieuzasadnione i użyć należy 
wszelkich możliwych środków, któreby za- 

cia niezbędnych artykułów. 
W tej dziedzinie już obecnie dało się 

coś niecoś zrobić. Mówię o chlebie, które- 
go cena po ostatnio odbytej konferencji 
z p. prezydentem miasta zostanie utrzyma- 
na, a jeśli zajdzie tego potrzeba to Magi* 
strat użyje zapewne części ostatnio uzyska- 
nej pożyczki z B. G. Kr. by rzucić na ry- 
nek wileński mąkę, uniemożliwiając w ten 
sposób nadmierną zwyżkę cen. 

W każdym razie mogę Pana zapew- 
nić, że w odpowiednim momencie skorzy- 
stam z przysługujących mi w myśl ustaw 
praw, by”powstrzymać zachłanność niesu- 
miennych kupców, lub paskarzy. 

Na tem wywiad z p. komisarzem rzą- 
du zakończyliśmy na odchodnem już tylko 
zagadując o sprawy wewnętrzne dotyczące 
paszportów, spraw nadzoru nad organiza- 
cjami filantropijnemi, który to nadzór okól- 
nikiem Ministerstwa- Spraw Wewnętrznych 
został powierzony władzom administracyj: 
nym l-ej instancji, oraz spraw dotyczących 
regulacji ruchu ulicznego. 

Ciekawszy szczegół stanowi wyjaśnienie 
p. komisarza, iż pogłoski o rzekomych 
zmianach w trybie wydawania paszportów 
zagranicznych są bezpodstawne, gdyż pasz- 
porty te będą wydawane w trybie dotych- 
czasowym.   

  

   

  

Konferencja sanitarna mam nadzieję 

    

   

—° [ polski Lutnia. 
„Kwiat pornarańczowy”. — ,„Koniec mi- 
stress Cheyney*' Lonsdale'a,—-, Ta, która 
zwycięża" sztuka w 3 aktach S. Varesi 

4 i D. Byrne. 

__ Trzy ostatnie sztuki grane w teatrze: 
" lżejszej muzy ubiegłych tygodni, nie róż* 
° та się od zwykłej linji repertuaru Lutni 

aczkolwiek wartość ich jest dość rozmaita. 
Pierwszeństwo dać należy sztuce „Koniec 

7 Cheyney*, o której Francuz by 
powiedział c'est du faux Schaw, Jak zwykle, 
gdy mniejszy talent chce naśladować więk- 

"szy, tworzy przesadną karykaturę, tak i tu; 
- komedjopisarze angielscy, tak jak i polscy, 

w przeciwieństwie do Francuzów i Wło- 
w, poniewierają niemiłosiernie swem 

;połeczeństwem. Pozorną wartość „sosjety* 
zagwarantowaną obłudą i wzajemną umo- 
wą chłostał Oskar Wilde i Schaw (daw- 

ieį Scheridan i Thackerey) teraz widzie- 
liśmy u Lonsdałe'a nową próbkę tej meto- 
"dy satyrycznego. nawrącania bliźnich na 

  

    

  

    

  

   
    

   
   

  

  
    

drogę cnoty. Karykatura i paradoksalność 

  

Już w drzwiach zapytujemy o wyniki 

są tu zbyt jaskrawe i czasami nawet ordy- 
narne, flirt młodej miss z kamerdynerem, 
a potem z rzezimieszkiem, „cnota* bandy 
złodziei w przeciwstawieniu do podłostek 
utytułowanych lady i lordów, za grube 
efekty. Przypuszczać należy że teatr so- 
wiecki sztukę tę z przyjemnością by zali- 
czył do swego repertuaru. Niemniej intryga 
jest dość przykuwająca uwagę, akcja roz- 
wija się logicznie, natężenie w 2-m akcie 
silne, a 3-ci zupełnie zabawny. 

Trudną rolę szlachetnej, chciwej jeno 
na ponęty tego świata, dziewczyny z ma- 
gazynu, którą z trudem nauczyła banda 
rzezimiesżków kraść i udawać bogatą lady, 
odegrała w bardzo: trafnem ujęciu typu, 
dość paradoksalnego, p. Makarczykówna. 
Głos może chwilowo nie dopisywał, ale 
tualety były piękne. Sekundował p.Wyrwicz, 
operujący zwykłemi warunkami tlegmy i 
przenikliwości, tak, jak'w kilkunastu tego 
rodzaju postaciach, kreowanych przez sie- 
bie. Z pozostałych panie: Molska i Ja- 
sieńska bardzo były odpowiednie, wszyscy 
tylko mówili gardłowym, przesadnym nad- 
miarem głosem; jeśli to miało być dy- 
stynkcją lordowską, to jest jakieś niepo- 

pewniły szerokim masom możność naby- |. 
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Glėwną prze 

pomiędzy Polską a Litwą, 

Bistras contra 

dza kategorycznie, że fakt, iż tcka 

wieckiej w Anglji. 

kreślić,że Rosja Sowiecka na skutek swych 

PAMIĘTAJ, ŻE NAJLEPSZYM 
prezentem świątecznym —. 
jest fant, wygrany na 

Loterji Akademickiej! 

   To, o czem się mówi... myśli... marzy... 

„ZEW MORZA" 
Chluba produkcii polskiej 1928 roku, 

Nasz pierwszy fllm morski 
6056 Sensacja Polski. 

Już jutro premjera w kinie „HELIOS*. 

  

   

  

      
jakie dało masowe nadawanie obywatelstwe, 
Odpowiedź p. komisarza rządu brzmiała: 

— W chwili obecnej na terenie Wil- 
na znajduje się 11 tysięcy osób, które zo* 
stały przy nadawaniu obywatelstwa wciąg- 
nięte do rejestru Nr. 3 i obywatelstwa nie 
otrzymały. Komisarjat Rządu przejrzy obe- 
cnie rejestr Nr. 3 i w miarę możności wy- 
da obywatelstwo osobom, którym wydać 
je będzie możliwem. 

W interesie. więc osób zainteresowa- 

nej postarały się o odpowiednie dokumen- 
ta, stwierdzające ich prawa do przynźależ- 
ności państwowej polskiej, 

rozumienie w reżyserii. 
Rolę matołkowatego i skąpego Lorda 

potraktował p. Kawczyfiski z dużem po- 
czuciem komizmu; po „stracie* p. Wołłejki, 
któremu się zachciało dramatu. Lutnia zy- 
skała w p. Kawczyńskim bardzo dobrego 
odtwórcę ról humorystycznych. Reszta ar- 
tystów grała swe banałne rólki poprawnie; 
nic z nich nie mogąc czy nie  umiejąc 
wydobyć. 

Kwiat pomarańczowy jest srodze idjo- 
tyczny. Nic nie pomoże murzynka, latają- 
ca iskrzecząca po scenie, ani dobra w Sa- 
mej sobie rola milczącego tyrana, którą 
znów p. Kawczyński starannie i trafnie o- 
pracował. P. Detkowski był dobrym oj- 
cem, a p. Rychłowska dobrą matką, ale 
treść tak niemądra, że aż nudna i prze- 
wlekla. 

Ta, która zwycięża, graną byla w 
Warszawie. przez p. Cwiklińską; nikt nie 
zaprzeczy, że repertuar tej znakomitej 
„prymadonny” lekkiej komedji, absolutnie 
nie nadaje się do typu italentu dramatycz- 
nego p. Frenklówny, marnującej się tutaj 
od lat kilku na komedjach i farsach kiedy   pamiętamy wszyscy jak grała w Nieboskiej 

nych będzie leżało, by już w chwili obec- | £ 

  
    

szkodą Waldemaras. 
BERLIN, 6-12. (Pat). Gznewski korespondent „Vorwaerts* donosi z Gene- 

wy, że po rozmowie ministra Stresemanna z ministrem Zaleskim osiągnięta 
została całkowita jednomyślność pomiędzy Niemcami, Francja Aiglją i Polską co 
do kwestji załatwienia konfliktu polsko-litewskiego. K misja złożona ze Strese- 
manna. Brianda i Chamberlaina ma wypracować odpowiednie propozycje. Jedyną 
przeszkodą, jak stwierdza korespondent „Vorwaerts* jest Waldemaras. Sprawił 
"on na wszystkich, którzy z nim pertraktowali, jak najbardziej niekorzystne wra- 
żenie. Odrzucał on bowiem kategorycznie żądanie zniesienia stanu wojennego 

Waldemaras. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

, Z Genewy nadeszły wczoraj wieczorem wiadomości, iż bawiący tam poseł litew- 
ski Bistras, przywódca chadecji, rozwija na terenie genewskim bardzo żywą działalność, 
występując w sposób stanowczy przeciwko Wałdemarasowi. 

Próba nawiązania Stostnków angielsko-sowietkich. 
BERLIN, 6 XII (Pat). Prasa berlińska żywo omawia komunikat angielski wydany 

po rozmowie między Litwinowem a Chav.berlainem, stwierdzając w depeszy z Genewy, 
że sformułowanie tego komunikatu pozostawia bardzo szerokie pole do wszelkich do- 
mysłów. Komunikat i sama rozmowa oceniane są w kołach genewskich bynajmniej 
nie pesymistycznie, a dzienniki berlińskie stwierdzają, że treść samego komuwikatu nie 
jest tak negatywna, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Komunikat ten bo- 
wiem nie mówi bynajmniej, aby rozmowy angielsko-sowieckie, rozpoczęte wczoraj po- 
południu nie miały być nadal w jasikolwiek sposób prowadzone. Komunikat oświadcza 
tylko, że w toku tej pierwszej rozmowy nie doszło do odnalezienia podstaw. 

Należy teraz zaczekać—piszą dzienniki berlińskie—czy i jaki bezpośredni skutek 
tej pierwszej rozmowy nastąpi w stosunkach angielsko-sowieckich. „Vorwaerts” stwier- 

rozmowa między Litwinowem a Chamberlainem 
mogła się wogóle odbyć jestjuż poważnym krokiem naprzód. Zdaniem korespondenta 
jest rzeczą pewną, że obecna rozmowa otworzyła drogę do dalszych rokowań, Ko- 
respondent dziennika podaje, że przedmiotem rozmowy była kwestja propagandy so- 

‚ Chamberlain miał kilkakrotnie w czasie rozmowy wyrazić ubolewanie, že wskutek 
tej propagandy sowieckiej był zmuszony do zerwania rokowań i miał podkreślić, że 
zadawalające rozwiązanie kwestji tej propagandy jest jedynym i koniecznym warunkiem 
wstępnym do podjęcia na nowo stosunków między Rosją a Anglją, a na oświadczenie, 
że rząd sowiecki i trzecia międzynarodówka są różnemi instytucjami. Chamberlain miał 
odpowiedzieć kategorycznie, że Anglja nie może się zgodzić na tego rodzaju 
nienie, ponieważ ma dowody, że rozróżnienie to jest fikcyjne. 

Litwinow nie miał dać narazie zresztą wiążącej odpowiedzi, miał on jednak pod- 
doświadczeń czuje się zagrożoną ze strony | 

Anglji. Wreszcie miał zapowiedzieć złożenie rządowi sowieckiemu dokładnego sprawo- 
zdania o stanowisku angielskiem. „Vorwaerts” podkreśla, że spotkanie między Litwino- 
wem a Chamberlainem doszło do skutku dzięki pośrednictwu Paul-Boncoura z jednej 
Strony, a specjalnego genewskiego Daily Herald p. Slocombe z drugiej strony. 

SENDIW ZETA 

Wymiana dego między Prozyteiem Rreczypspolij Polskiej 1 Czochasłowacji 
WARSZAWA, 6.XII (Pat.) Pan Prezydent 

Republiki Czechosłowackiej następującą depeszę:]jego Ekscelencja Prezydent Massaryk, 
Praga. Proszę Waszą Ekscelencję przyjąć szczere podziękowania za wyrazy współczu- 
cia, jakie Wasza Ekscelencja raczyła mi przesłać. (—) Ignacy Mościcki. 

W odpowiedzi na powyższą depeszę prezydent Massaryk nadesłał następujący te 
legram: Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, ‹ 
szawa. Zapewniam Waszą Ekscelencję o mojej najszczerszej sympatji. (—) Massaryk. 

Przygotowania do wyborów na terenie woj. 
wileńskiego. 

W związku z zarządzeniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach do Sejmu i Se- 
natu p. wojewoda wileński powołał do życia z dniem 6 b. m. osobny Referat Wyborczy, w któ- 
rym skupione będą wszelkie czynności administracyjne związane z wykonaniem zarządzenia 
© wyborach na terenie województwa wileńskiego. Referat Wyborczy, posiadając osobną kance- 
larję, będzie mieścił się w ramach Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego. Kierow- 
nictwo Referatu p. wojewoda poruczył radcy wojewódzkiemu p. Michałowi Pawlikowskiemu. 
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rozróż 

Rzeczypospolitej wysłał do prezydenta 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej War- 

Prata  iydowsia 0 wywiadie  Waszałka 
Piłsndskiego. 

Wywiad Marszałka Piłsudskiego o 
sprawie litewskiej jest żywo komentowany 
na łamach prasy żydowskiej. W Wilnie 
prasa żargonowa poświęca mu obszerne 
artykuły, które podnoszą znaczenie słów 
wygłoszonych przed paru dniami przez 
premjera Polski. Oto.co pisze w tej spra- 
wie w N. 276 „Wilner Tog* w art. p. t. 
„Dyplomacja šilnemi stowami“: 

„Dyplomacja polska weszła na nowe drogi. 
Po raz pierwszy w swej historji próbuje poiskie 
Ministerstwo Spr. Zagranicznych rozmawiać z są- 
siadem tak, a wszyscy słyszeli, Ostatnia nota 
Polska do Ligi Narodów jestjnotą do wszystkich, 
a wstęp do tej noty — wywiad Marszśłka Piłsud- 
skiego—wnosi nowy styl do polskich rozmów dy- 
plomatycznych, Premjer Piłsudski mówił słowa, 
do których delikatni dyplomaci zachodnio-euro- 
pejscy nie przyzwyczajeni są słyszeć. Premjera 
litewskiego Marszałek Piłsudski nazwał poprostu 
warjatem. Trudno sobie przedstawić, jak Strony 
usiądą w Genewie przy jednym stole. Jasnem jest, 
że Premjer po takich „komplementach* nie będzie 
rozmawiał w Genewie z Waldemzrasem. Pomówią 
z nim odpowiedni przedstawiciele Anglji i Fran- 
cji. Państwa te w sporze między Litwą a Polską 
powzięły już zdecydowane stanowisko. Nie jest 
wykluczone, że Litwa wyszuka sobie innego prem- 
jera, chociaż brak tam amatorów na prowadzenie 
abinetu ministrów pod dyktaturą Smetony. Jedno 

jest jasnem, że Premjer Piłsudski przygotował te- 
ren ze wszystkich stron. Dyplomacja litewska bę- 
dzie mogła liczyć tylko na poparcie Niemiec. O 
ile i Niemcy będą nieprzychylnie usposobione wo- 
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komedji, Ziemi okrutnej, Księdzu Marku i 
paru innych. Oczywiście i w piątkowej 
premjerze wyglądała ładnie, miała śliczne 
tualety, starała się być komicznie przesad- 
ną w roli starzejącej się, ale „nadzwyczaj- 
nej, niešmiertelnie mlodej“ 
della Robia. Jednak tego humoru, šmiechu, 
tego naiwnego nad sobą zachwytu, którym 
suggestionuje otoczenie, nie mogła wydo- 
być i nie wydobyła, bo nawet uroda p. 
Frenklówny się do tej roli nie nadaje. Na 
to trzeba mieć perkaty nosek i „podszyty 
komizmem głos Cwiklińskiej, która w de 
monicznie czarnej peruce i ekscentrycznym 
stroju, od pierwszej chwili ujęła rolę far- 
sowo i przeprowadziła ją tak do końca; 
wczoraj zaś piękna della Robia, miała ak- 
centy liryczne i wytworne,  wypaczające 
myś! autora i pozbawiające typ Śpiewacz- 
ki, elementu humorystycznego. Że jednak 
grała ładnie i w tym charakterze, dostała 
piękny kosz kwiatów i dużo oklasków. Na 
czoło zaś grających wysunęli się p. Larow- 
ska jako pyszna Bicze, ponfała cameriere, 
ip. Kawczyński, doktór diwy, Rosjanin w 
rubaszce; dobrą niemiecką sekretarką była 
p. Lelska i kucharzem Włochem p. Det- 

prymadonny   

      

  

Т МУ Rowieńskiej. 
Sprawa prof. Herbaczewskiego 

została. zlikwidowana. 
Jak się dowiadujemy, Senat Uniwer- 

sytetu po gruntownem zbadaniu oskarże- 
nia prof. Herbaczewskiego nie znalazł po- 
wodu do wytoczenia mu sprawy, która w 
ten sposób została zlikwidowana. 4 

Krytyczna sytoacja(inansowa rządn Waldemarasa. 
Z Kowna donoszą o niezwykle krytycznej , 

sytuacji finansowej rządu Waldemarasa. Skarb, 
państwa w chwili obecnej świeci pustkami. Jed- 
nocześnie cały szereg urzędów ne otrzymał do- 
tychczas należnych na dzień 1 grudnia r. b. wy- 
płat, gdyż w banku rządowym zbrakło gotówki. 
Jedynie wojsko i policja otrzymały w całości żołd. „ 

W związku z sytuacją jaka się wytworzyła, 
on:gdaj w Kownie odbywały się narady ministra 
$karbu z ministrem Spraw Wewrętrznych i płk. 
Żukauskasem. Minister Spraw Wewnętrznych do- 
magał sę podczas toczonych narad niezwłocznej 
wypłaty zaleg'ości urzędnikom państwowym. 

Wynik rokowań dotychczas nie jest znany. 

Rabunkowa gospodarka na Litwie. 
W ostatnich dniach daje się zauważyć na 

Litwie wzrost bankructw. W szeregu miejsco- 
wości zanotowano masowe likwidacje przedsę. 
biorstw. Na terenie Kowna w ciągu kilku tylko 
dni zbankrutowało 15 przedsiębiorstw, które pre- 
wadziły swe interesa już od szeregu lat. 

Bankructwa spowodowane są rabunkową 
gospodarką litewskiego Ministerstwa Skarbu, któ- 
re z całą bezwzględnością przystąp ło do ściągania 
należności skarbowych.. 

Płatnikowi nie przysługuje prawo odwoła- 
nia, a wysokość podatku określa poszczególny 
urząd skarbowy. * 2 

Według danych statystycznych, rząd mimo 
stosowania najsurowszych środków represyjnych. 
zdołał ściągnąć zaledwie około 50%0 przewidywa- 
nych podatków. 

Rodrzacenie odezw socjal-demokratycznych 
W. Poniewieżu. 

W tych dniach w Poniewieżu rozrzacomę 
zostały masowo odezwy socjal-demokratyczne, ̀ 
nawołujące do oporu w stosunku do władz. 
„|. „ Odezwy wzywają do niepłacenia podatków 
i bojkotowania wszelkich poczynań władz. 

Wzmożona agitacja wywrótowa w wejsku. 
Jak donoszą z Kowna, mimo energicznych 

zarządzeń Ministra Wojny, w wojsku litewskiem 
w dalszym ciągu panuje ogromne niezadowolenie. 
Nie pomogły areszty, dokonane w garnizonach 
kowieńskim i wiłkoruierskim. Ostatnio znowu or- 
gana bezpieczeństwa wpadły na trop organizacyj 
wywrotowych wśród korpusu podoficerskiego. W 
Wiłkomierzu został aresztowany sierżant Rukowi- 
czius, który nawoływał świeżoprzybyłych poboro- 
wych do dezercji. 

L Rosji dowieckiej. 
XV zjazd partji komunistycznej— 

bez opozycji. 
MOSKWA, 6.XII (kor. własna). Na 

odbywającym się obecnie w Moskwie XV 
zjezdzie partji komunistycznej, członkowie 
zjazdu urządzili Stalinowi owację za sku- 
teczną walkę z.opozycją i niedopuszczenie 
ma zjazd jej przywódców. 

Opozycjoniści chcą pozostać w. 
partii. 

MOSKWA, 6. XIL (Pat.) Wczorajsze posie- 
dzenie kongresu partji komunistycznej odbyło 

się pod znakiem wystąpień przedstawicieli opo- 

zycji, którym przysługuje jedynie-głos doradczy. 
Przemawiali mianowicie Rakowski, Jewdo- 

kimow i Kamieniew. Teksty przemówień nie zo- 
stały dotychczas opublikowane. Z replik przeci- 
wników wynika, że Rakowskij oświadczył, - iż 

wrazie wojny opozycja poprze bez zastrzeżeń 
organy partyjne, oraz że imperjalizm międzyna- 

rodowy postawił stawkę na oficjal e czynniki 
partji. + 

Zgromadzenie nie chciąło wysłuchać Ка- 
kowskiego do końca. 

Kamieniew stwierdził, że opozycja pragnie 
nadal pozostać w partji i krytykę swą prowadzić 
przestrzegając ściśle postanowień partyjnych. Nie 
może ona jednak wyrzec się na rozkaz swych 

poglądów. Natomiast mówcy większości oraz 

cała prasa domagają się kompletnej kapitulacji 
ideowej opozycji. Ё 
  

bec Waldemara*a, wówczas premjerowi litewskie- 
mu pozostanie jedno: wrócić do Kowna i oświad< 
czyć, że przegrał również i w Genewie. Czy pań- 
stwo litewskie, w którem mieszkańcy byli ciągle 
pod wrażeniem, że z czasem dostaną Wilno, wy- 
trzyma te ciosy wątpliwe, przypuszczalnie rozpo- 
cznie sią tam ruch pod hasłem, że nie opłaca się 
zabawa w oddzielne państwo". * 

| 
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kowski. Cały ten dwór diwy, odegrywa- 
jący przeważną rolę w sztuce, poruszał się 
znakomicie i robił bardzo wesołą wieżę 
Babel. 

Amerykańską rodzinę „boskiej* della 
Robia, tworzyli p. Opolski, p. Śniadecka, 
p. Malinowski i p. Jasińska; role te są bez- 
barwne i nic z nich wydobyć nie można, 
prócz komiżmu „w postaci wdowy, którą 
p. Jasińska zagrała ze zwykią starannością. 
Należy dodać, iż naogół dekoracje Lutni, 
wnętrza rozmaite, sypialnie i t.p. są, acz 
nie zawsze gustowne, ale Świeże i staran- 
ne, znać na nich troskliwą rękę. Żebyż z 
obsadzeniem ról było to samo! Ale tak 
często głos, zdolności, i warunki zewnętrz- 
ne nie są odpowiednio zastosowane do te- 
go co się gra. z 

Publiczności jest zawsze na premje- 
rach dużo, i to nietylko polskiej: wesoły 
repertuar Lutni przyciąga bardzo wielki 
procent innych narodowości i to też za za- 
sługę poczytane być powinno dyrekcji. Ale 
trochę więcej starania w wyborze repertu 
aru i obsady ról! tro: 46 
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Zycie gospodarcze. 

Decydującym czynnikiem w sprawie 
Pomyślności naszej sytuacji gospodarczej 
jest dodatni bilans płatniczy. 

. Główną zaś i jedyną pozycją, okreś- 
lającą stan naszego bilansu płatniczego, 

„ stanowi zdrowy bilans handlowy. Jest to wa: 
runek sine qua non normalnej egzystencji 

4 gospodarczej Polski. i 
'* To tež na tem tle są w zupėlnošci 

uzasadnione podejmowane ostatnio prace 
w kierunku naprawy naszego handlu za- 

granicznego. Do tych prac należy przedew- 
Szystkiem dążenie 60 przeprowadzenia za- 
sady standaryzacji w dziedzinie naszego 
eksportu wywozów przemysłowych Oraz 

płodów rolnych (jak masło, jaja, len mię- 
$0 i inne). Drugą kardynalną zasadą, idą 

са w parze ze standaryzacia, jest raciona 
lizacia nsszego wywozu. W tej dziedzinie 
otwiera się szerokie pole do działania dla 
naszej produkcji drzewnej, słabej dotąd 

Produkcji Iniarskiej oraz dla szeregu in- 

nyth gałęzi eksportowych. : 

Lecz pomimo wspomnianych wyżej 
zas'd gospodarczych, uwzględnianych co- 
Taz więcej w naszej praktyce gospodarczej, 

Wysuwa Się na plan pierwszy w handlu 
zagranicznym szereg momentów technicz- 
nych, specyficznie handlowych. Należą tu: 

Potrzeba prawdziwych informacyj co do 
Stanu różnych rynków zagranicznych, ulat- 
wienia techniczne co do możliwości zaz- 

najomienia się z konjunkturami zagranicz” 
nemi, konieczność należytej reprezentacji 
handlowej zagranicą i t.p. 

Częściowe, lecz niecałkowite zadość- 
‚ uczynienie tym potrzebom ma dać Pań: 
«stwowy Instytut Eksportowy. Pozatem jed 

k wysuwa się konieczność szeregu po- 
fsunięć ze strony naszych ster przemysło- 
wych i handlowych w dziedzinie należytej 
organizacji pośrednictwa eksportoweeu. 

To też sprawa pośrednictwa «'spor- 
towego często jest poruszana w prasie 

gospodarczej. Rzeczowe uwagi na ten te- 
mat znajdujemy między innemi w jednym 

z artykułów gospodarczych „Kurjera Pol- 
skiego”. Pozwolimy sobie przytoczyć ni 
żej jstotną treść tych- aktualnych dzisiaj 
rozważań.. 

„Okres powojenny, mówi autor, cha- 
rakteryzuje zaostrzone znacznie współza- 
wodnictwo na rynku międzynarodowym. 
Jednocześnie same stosunki handlowe mię- 
dzy państwami w wielu wypadkach coraz 
bardzi'j się zacieśniają z powodu silnej 
tendencji protekcjonistycznej, dającej się 
zauważyć na całym świecie. Protekcjonizm 
powojenny powołuje. do życia wszelkiego 
rodzaju dumpingi, ponadto ubezpieczenie 
kredytów eksportowych. Słowem, warunki 
bytu towarów poza granicami siedziby 
ich producentów, coraz bardziej się kom- 

plikt ją. . : 
Z drugiej strony, właśnie ze względu 

na kolosalne utrudnienia w dziedzinie zby- 
tu towarów, Oraż naskiitek przyśpieszonego 
tempa powojennego życia, produkcja rów- 
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Pośrednictwo eksportowe. 
nież się powiżnie komplikuje. Wyrazem 
tego jest silna tendencja producentów do 
organizowania się w trusty i kartele. 

Jeśli się ponadto weźmie pod uwa- 
ge nieustanne wyścigi w dziedzinie warun- 
ków technicznych produkcji, powyższe 
twierdzenie oksża się jeszcze bardziej słu- 
sznem. 

Zjawisko komplikowania się procesów 
wytwórczości oraz zbytu siłą rzeczy potę- 
guje znaczenie pośrednictwa eksportowego. 
Istotnie, w okresie powojennym znaczenie 
oraz ilość przedstawicielstw producentów 
zagranicznych poważnie wzrasta. Każdy 
producent usiłuje drogą ustanawiania, na- 
qet często kosztem pewnych strat pienięż- 
mych, swych przedstawicielstw, utrwalić 
stałe placówki eksportowe w różnych kra 
jach. 
: Wytworzenie przez nas, bądź z obywa- 
teli polskich (w związku z poważną emi 
gracją z naszego kraju), bądź obcych, od- 
danego nam i wyspecjalizowanego pośred- 
nictwa eksportowego jest niewątpliwie rze- 
czą pierwszorzędnego znaczenia. W kraju 
bowiem naszym zarówno przemysłowcy, 
jak i kupiectwo (za wyjątkiem niektórych 
tylko gałęzi przemysłu) nie mogą się wy- 
kazać żadnemi zgoła tradycjami eksporto- 
wemi. Zresztą zmienione warunki teryto- 
rjalne naszego Kraju, jako też zniesione 
warunki handlowe na powejennym rynku 
międzynarodowym stawiają nowe wyma- 
gania. 

Eksport zatem nasz, znajdujący się w 
niektórych dziedzinach w fazie początkowej, 
nie rozwinął się w dostatecznej mierze nie- 
tylko wskutek zmienionych warunków zbytu, 
lecz również wskutek braku doświadczenia 
Ę naszych sier przemysłowych i kupiec- 
kich. . 

Posługiwanie się pošrednictwem  kup- 
ców zagranicznych jest cechą charaktery- 
styczną naszego dotychczasowego eksportu. 
Dość wspomnieć eksport naszych najbar- 
dziej standardowych produktów eksporto- 
wych, jak drzewo, jaja i t. p. 

Ponadto brak stałych placówek nasze- 
go pośrednictwa eksportowego czyni eks- 
port nasz zjawiskiem naogół sporadycznem, 
nietrwałem. Konieczność ustanowienia sta- 
tych placówek eksportowych w formie przed- 
stawicielstw w krajach, gdzie towary nasze 
są konsumowane, jest rzeczą bezsprzeczną, 
tembardziej, iż producent nasz musi być 
stale informowany przez zaufaną osobę o 
potrzebach rynku zagranicznego. 

Jeśli zaś chodzi o działainość Państwo 
wego Instytutu Eksportowego, to przecież 
musi się ona ograniczyć do informowania 
i udzielania porad w sprawach natury o- 
gólnej. Jest zatem rzeczą zrozumiałą, iż 
w dziedzinie pośrednictwa eksportowego 
jedynie racjonalną dla nas drogą jest droga 
ustanawiania przedstawicielstw przez nasze 
stery przemysłowe, zainteresowane w eks- 
porcie”, 

  

KRONIKA KRAJOWA. 

— O racjonalną uprawę Inu. W ce- 
lu rozwinięcia uprawy inu w woj. nowo- 
gródzkiem i wileńskiem, jako rośliny naj- 
bardziej rentownej dla tych ziem, Mini- 
sterstwo Rolnictwa stworzyło stację doś- 
wiadczalną w Łardunach, która zajmie się 
opracowaniem najlepszych odmian Inu dla 
danych warunków klimatycznych. 

— Kurs dla rachmistrzów Kas Stef- 
yka. W dniu 5-XII r. b. rozpoczął się 
Urs dla rachmistrzów Spółdzielczych Kas 

Stefczyka zorganizowany przez Okręg Wi 
leński Związku Rewizyjnego Polskich Spół- 
dzielni Rolniczych. 

Kurs obejmuje następujące przedmioty: 
1) System rachunkowości w Kasach 

Stefczyka (Spółdzielczych z przerabianiem 
przykładów). 

2) Zasady prawidłowej gospodarki w 
Kasach w związku z gospodarczą analizą 
danych rachunkowości. 

3) Współpraca Kasy Stefczyka ze 
Spółdzielnią rolniczo handlową (względnie 
Centralą Spółdzielni Rolniczo Handlowych) 
i Spółdzielnią Mleczarską. 

Zasady prawa spółdzielczego (Ustawa. 
o Spółdzielniach, statut Kasy Stefczyka, 
regulaminy). 

5) Spółdzielczość w rolnictwie. 
6) Związki Rewizyjne i Centrale go” 

spodarcze Spółdzielni. 
— Świadectwa przemysłowe i kar- 

ty rejestracyjne. Termin do nabywania 
świadectw przemysłowych i kart rejestra- 
cyjnych na rok podatkowy 1928-my przy- 
pada na zasadzie art. 30 ustawy z dnia 15 
lipca 1925 r. (Dz. U.R.P. Nr 79, poz. 550) 
na okres od 1 listopada do końca grud- 
nia 1927 roku. ь 

Termin ten bezwarunkowo nie z0sta- 
nie odroczony, a po upływie wyznaczone- 
go terminu władze podatkowe przystąpią 
niezwłocznie do ścistej kontroli przedsię- 
biorstw handlowych i przemysłowych oraz 
zajęć. przemysłowych. 

Winni zupełnego niewykupienia, lub 
posiadania nieodpowiednich świadectw prze- 
mysłowych będą niezwłocznie pociągnięci 
do odpowiedzialności karnej na zasadzie 
art. 98 ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym. 

Do świadectw przemysłowych na rok 
1928 będzie pobieramy 10 proc. nadzwy* 

„czajny dodatek niezależnie od tego, czy 
świadectwa przemysłowe na rok podatko- 
wy 1928 będą nabyte w r. 1927-ym, czy 
też w roku 1928'ym. { 

Odnośne rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o pobieraniu: w roku bud- 
żetowym 1928/29 10 proc. nadzwyczajnego 
dodstku do podatków bezpośrednich ukaże 
się w dniach najbliższych. 

Z CAŁEJ. POLSKI. 

— Ukonstytuowanie się Rady Na- 
czelnej Związku Kupców Żydowskich. 
W ostatnich dniach listopada odbyło się 
pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady 
Naczelnej Związku Kupców Żydowskich. 
Na zebranie przybyło pięćdziesięciu kilku 
delegatów z Warszawy i prowincji, repre- 
zentujących poważne organizacje kupieckie 
w najważniejszych środowiskach 

Do Rady Naczelnej wszedł w myśl 
statutu prezes Zarządu Centralnego. Związ: 
ku Kupców b. senator A. Truskier oraz 
nadto wybrani zostałi przez plenum b. po” 
seł na sejm Wiślicki, dr. Sachs z Łodzi i 
A. Zajdszmit z Wilna. Piąte miejsce zare- 
zerwowano dla przedstawicieli Małopolski. 

Prezydjum Rady Naczelnej uchwaliło 
powołanie 4:'ch ko”nisyj a mianowicie re- 
gulaminowej, finansowej, podatkowej oraz 
do spraw lzb przemysłowo-handlowych. (s) 

— W sprawie protestu nadesłanych 
weksli. Stosownie do reskryptu Min. Poczt 
został rozesłany okólnik telegraficzny, za- 
rządzający, iż weksle, przeznaczone do 
protestu, nadeszłe przed pierwszym dniem 
lub w pierwszym dniu wymagalności za- 
płaty, należy przedstawiać dłużnikom do 
zapłaty w pierwszym dniu wymagalności 
zapłaty, a w razie niezapłacenia przedsta- 
wić do zapłaty ponownie w drugim dniu 
wymagalności zapłaty. 

Protest dokonywać należy zawsze w 
drugim dniu, a sporządzać akt protestu w 
trzecim dniu wymagalności zapłaty. Wra* 
zie niezapłacenia weksli, nadeszłych w dru- 
gim i trzecim dniu wymagalności zapłaty, 
należy protest dokonywać zaraz, a sporzą- 
dzać akt protestu w 3'm dniu. 

Dłużnik, który wykupuje weksłe w 
pierwszym lub drugim dniu wymagalności 
zapłaty przed dokonaniem protestu nie 
płaci połowy należności za sporządzenie 
protestu, a płaci ją tylko wrazie wykupie- 
nia weksla po dokonaniu protestu w dru- 
gim względnie trzecim dniu wymagalności 
zapłaty. (5) 
—- --- - 

Giełda wileńska w dniu 6 XII b. r. 
Banknoty. Dolary St. Zjedn. . . ‚ 8.87—8.86 
Rubi Šio. V е 47204 
Dolarówka © . . . „ . « . . « . . 66.50 
Listy zastawne Wil, Banku Ziemsk. . 62.50—60.60   

Dziś: Ambrożego B. W. D. K. 
Sroda | Jutro: Niepckolane Poczęcie N. M. P. 

7 : Wschód słońca-—g. 7 m. 27 
grudnia | Zachód | g. 15 m.27   

  

Dyżury aptek dn. 7 b. m. 
Augustowskiego—Mickiewicza 10. 
Jurkowskiego—Wileńska 8. 
Rodowicza — Ostrobramska 4. 
Ajzensztadta—Zawalna 41. 

Stale dyżurują apteki: 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 
Paka — Antokol 54. 
Szantyra — Legjonowa 24. 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

! METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Inst tutu Meteorologi- 
cznego U.S. B z dn. 6 XII. b. r. Ciśnienie 
śreunie w milimetrach 779. Temperatura średnia 
--50 C. Opad w milimetrach—, Wiatr przeważający 
połd. wschodni. Pochmurno. Minimum na dobę— 
90 -Cels. 

Tendencja barometryczna—wzrost ciśnienia 

GRZĘDOW, 
— Choroba naczelnika Wydziału Szmo- 

rządowego Wobec choroby naczelnika Wydziału 
Samorządowego. p. wojewoda poruczył kierow- 
nictwo tym Wydziałem naczelnikowi Wydziału 
Administracyjnego p. Wł. Dworakowskiemu, który 
jednocześnie w dalszym ciągu pełnić będzie swe 
dotychczasowe obowiązki. 

e — 100 tysięcy na inwestycje miejskie. Wo- 
jewoda wileński w dniu 6 b. m. zatwierdait uchwa- 
łę Rady Miejskiej m. Wilna dotyczącą zaciągnięcia 
w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w 
wysokości stu tysęcy złotych na inwestycje dla 
zatrudnienia bezrobotnych, oraz pożyczki w tym- 
że Banku w kwocie stu tysięcy złotych przezna- 
czonej na uruchomienie betoniarni miejskiej. 

WOJSKOWA 
— Zakaz używania wojska do egzekucji 

skazań.ów. W myśl rozporządzenia Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, poczynając od dnia 15 grud- 
nia b. r. wojsko nie będzie-mogło być używane 
do egzekucji skazanych na stracenie przestępców. 
Funkcje te powierzone zostaną specjalnie do te- 
go celu zaangażowanym osobom cywilnym. (S), 

siec, 4 „IŁ POGZFY. 
„— Nowe agencje. Zaprowzdzono służbę te- 

e graficzną i telefoniczną w agencjach pocztowych: 
Wiercieliszki, pow. grodzieńskiego z dniem 29.X1 
i Murowana Oszmianka, pow. oszmiańskiego z 
dviem 1.XII b. r. 

Godziny urzędowe kateg. „L“. 
,— Z dniem 10 listopada b. r. została uru- 

chomiona agencja pocztowa Poleckiszki w pow. 
lidzkim, 

‚ 7 Pożądany podręcznik. W najbliższym 
czasie nakładem Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
wyjdzie. z druku „Podręcznik komunikacyjny”, 
zawierający spis urzędów i agencyj pocztowych, 
oraz stacyj kolejowych z podaniem sposobu kie- 
rowania do nich przesyłek pocrtowych, spis linij 
kolejowych, plan kierowania przesyłek listowyeh 
do zagranicy, oraz szemat sieci kolejowej. (s) 

Ceny w Wilnie z dn. 6-go 
grudnia. 1927 r. 

W hurcie. 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 42 
Owies nowy 40—43 
Jęczmień browarowy 46—47 

» na kaszę 40—42 

W detalu. 
Mąka amer. za I kg. 95—110 

»„ żytnia 50 proc. 55—65 
w»  TAaZOWa ч 45-50 

kartoflana 80—90 
2 reczana 10—75 
5 jęczmienna 65—70 

chleb pytlowy 50 proc. 0.60—0.68 
„ razowy 0.38—0.45 

Mięso. 

wołowe za 1 kg. 2.70—2.90 
baranina 2 70—2 80 
wieprzowina 3.20--3.60 
D rób: 

kury za 1 sztukę 3.00- 6.00 
kurczęta * 2.00—3.00 
kaczki žywe „ 5.00--6.00 
kaczki bite 4.00—6.00 
gęsi żywe ‚ 1200—15.00 
gęsi bite 10—12 
indyki żywe 18—22 
indyki bite 12—15 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.20—4.50 

„ kraj. 2 gat. 4.00 - 4.30 
smalec wieprzowy $ 4.60—4.80 

Ceny rynkowe. 

Oleje: 
Iniany 2.00—2.10 
pokost 2.25—2,35 
makuchy 50—52 
Ryb y: i 

liny žywe za 1 klg. 4.50—5.00 
liny snięte # 3.50—4.00 
karasie żywe ‚ 3.00—3,80 
karasie snięte „ 2.00—2.50.   
  

Giełda warszawska w dnia 6. XII. b. r. 
Czeki: 

sprzedaż kupno 
Holandja . . . : 351,28 
Londyn MONTER 43,52 43,63 
Nowy-Jork . . . 8,90 8,92 
Parki una 26,415 36,48 
Praga 405 26,41,5 
Szwajcarja . . . 171,97 172,40 
Wiedeń SITA 125,70 126,01 

Papiery procentowe: 

Dolarówka 65—64,90. Pożyczka kolejo- 
wa 102,50—105. 5% pożyczka konwers. 66,50. 
Konwersyjna kolej. 61,00—. 
Banku Gosp. Krajowego 92,00—93,00. Obligacje 
B-ku Gosp. Kraj. 92,00—93.00. Listy Banku Rol- 
nego 93,00. 8%0 ziemskie 80,50. 4,5% ziemskie 
8% warszawskie 79,75. —  Ś%o warszawskie 
65,00—64,85. 

AKCJE: 

Bank Dyskontowy 130.00. Bank Polski 
154,50—155.00. Cukier 81,60. Węgiel 110.75— 
110. _ Modrzejów 9,00—8,95— —, Pocisk 2,70— 
2,75, Starachowice 67,25—66,50. Żyrardów 17,25   

"KRONIKA. 

8V/o listy zastaw.   

Z KOLEI. 

— Przejechanie. Dnia 2 b. m. na stacji 
Łapy pociąg towarowy Nr. 1752 przejechał Leo- 
kadję Szynkowską, której odciął obie nogi. Chorą 
w stanie ciężkim odwieziono do szpitala w Bia- 
łymstoku. 

— Wypsdek. Dnia 2b. m. na odcinku Łact:- 
wa—Miksszewicze. pociąg towarowy najechał na 
samochód wojskowy, przejeżdżający przez tor. 
Samochód rozbity. Ofiar w ludziach nie było. 

OPIEKA SPGŁECZNA 

— 11,315 złotych dla instytucyj opiekuń- 
czych nad dzieckiem w Wilnie. Ministerstwo Pra- 
cy i Opieki Społecznej asygnowało 11.315 ztot. 
tytułem dotacji za miesiąc listopad dla instytucyj 
opiekuńczych nad dzieckiem w Wilnie. Repartycji 
tej sumy dokonał w dniu 5 b. m. p. wojewoda 
Raczkiewicz. 

— Pożądana instytucja. Związek Opieki 
nad Matką i Dzieckiem zwrócił się do Magistratu 
m. Wilna z prosbą*o wyasygnowanie 2500 złot. na 
cele urządzenia stacji Opieki nad Matką i Dziec- 
kiem. (Ss) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W środę dnia 7 b.m. o godz. 
1-ej po połud. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędą się promocje na doktora wszechnauk le- 
karskich następujących osób: 

Janiny Czarkowskiej, Alfreda Trusewicza, 
Zofji Rustejkówny, Władysława Prażmowskiego, 
Wolfa Lichtera, Dawida Kagana, Icka-Zelmana 
Zaliksona $ 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Związek Polskijej Młodzieży Demokra- 
tycznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie. Wybrany na zebraniu organizacyjnem w dniu 
2.VI—-27 r. popra Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej U. S. B. w Wilnie, w składzie: 
przewodniczący—p. Henryk Zabielski, w.-przewod- 
niczący i skarbnik — p. Maksymiljan Rok, sekre- 
tarz—p, Emilja Ehrenkrentzówna — rozpoczął z 
końcem ub. m. swą działalność ideowej organiza- 
cji akademickiej zebrań informacyjno-dyskusyjnych 
śród członków i jego sympatyków. : 

„Jest to od czasu zaniku prac Organizacji 
Młodzieży Narodowej na terenie U. $. B.—jedyna 
dziś organizacja Młodzieży Akad., która przejęła 
dawne zasady i idee O. M. N.-n, zamierzając je 
rozszerzać i propagować śród młodzieży akade- 
mickiej naszego Uniwersytetu. 

, Sekretarjat Z. P. M. D. mieści się przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 5/3 m. 33 i urzęduje w ponie- 
działki od g. 4—6 i piątki od g. 6—8 wiecz. 

— Utworzenie Koła Akademickiej Nie- 
„| zależnej Młodzieży Socjalistycznej. W dniu 5 b. 

m. o godz- 17 przy ul. Dominikańsi = Nr. 13 od- 
było się z«branie organizacyjne Związku Nieza- 
leżnej Młodzieży Socjalistycznej Akademickiej 
środowiska Wileńskiego na U. S. B., na którem 
wybrano zarząd. Na zebraniu byli obecni w cha- 
rakterze gości: p. wiceprezydent m. Wilna Witold 
Czyż, p. Urbach—sekretarz T. U. R. i p. Dietrych 
—komisarz Zw. Okręgowego Kas Chorych. T 

„ „O terminie następnego zebrania będzie za- 
wiadomienie w prasie. ; 

— Uzdrowisko akademick'e w Nowiczach. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiei 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie podaje do wiadomości ogółu, 
iż osoby, życzące spędzić ferje świąteczne Bożego 
Narodzenia w Uzdrowisku Akademickiem w No- 
wiczach winny do dnia 15 grudnia r. b. włącznie 

zapisać się w Sekretarjacie Generalnym Stowa- 
rzyszenia (ul. Wielka 24) w godzinach urzędo- 
wych 1—3 pp. i 7—9 wiecz. Uzdrowisko czynne 
będzie od dnia 19-go grudnia r. b. Warunki po- 
bytu; nieakademicy—5 z4. i akademicy 4 zł. dzien- 

lnie (0 ile pobyt przedłuży się ponad 3 dni, w 
przeciwnym razie 5 zł.), 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kursą dla młodzieży w wieku poza- 
szkolnym. Koncesjonowane / przez Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego . Wileńskiego 4-letnie kursy 
imienia Adama Mickiewicza w dwóch kompletach 
—dla młodzieży poza wiekiem szkolnym (do lat 
20) i dla dorosłych. 

W zakresie pełnej 7-mio klasowej szkoły 
powszechnej. 

KOBA ARIA NT I TTEESIOSDAEK TSS 

Wi z e ° 

iešci z kraju. 
ŚWIĘCIANY. Nauczycielstwo szkół po- 

wszechnych — contra inspektorowi Majewskie- 
mu. Dnia 4-go X., odbyło się w Święcianach, 
posiedzenie zarządu oddziału powiatowego i zjazd 
prezesów Ognisk Zw. Naucz. Szk. Pow. 

„Przewodniczył kol. Ordyniec, sekretarzo- 
wali kol. Wojtkiewiczowa i Szafarski. 

Powzięto wiele uchwał: przyjęto kilka wnio- 
sków. Postanowiono uzyskać grunt i zacząć bu- 
dowę „Domu nauczycielskiego” w Święcianach. 

; Зсцшдіопо poczynič kroki, м celu otwar- 
cia w Święcianach wyższego kursu naucz. 

Poruszono sprawę kasy samopomocy i in- 
ne rzeczy. jednak, najciekawszym punktem, to 
był stosunek nauczycielstwa do p. inspektora 
Majewskiego. 

R Od zjazdu upłynęło dwa miesiące. Nauczy- 
cielstwo z niecierpliwością czekało, że po zjezdzie 
p. Majewski ustąpi. Wszystkim się zdawało, że 
zarzuty są zbyt silne, by władze szkolne mogły 
pominąć je i—zostawić p. Majewskiego na stano- 
wisku. Jednak tak jest dotychczas, to też zebra- 
nie postanowiło poddać rewizji swój stosunek do 
p. Majewskiego. Z uznaniem należy podkreślić 
stanowisko, które zajęło zebranie, gdyż postano- 
wiono, że krzywdy i osobiste urazy, które po- 
szczególni nauczyciele doznali od p. Majewskiego, 
uważać należy za rzeczy podrzędne na pierwsze 
miejsce—stawiając zarzuty następujące: 

1) Pan Majewski, przeszkadza, a nie poma- 
ga nauczycielstwu w pracy w dziedzinie oświaty 
pozaszkolnej. 5 я 

2) Pan Majewski zupełnie nie zna się na 
nowych metodach nauczania i t. d. Wszystkie 
zarzuty, postanowiono poprzeć faktami i przesłać 
odnośnym władzom szkolnym. 

.. Należy wierzyć, że władze szkolne, zrozu- 
mieją nareszcie, że nauczycielstwu nie chodzi o 
względy osobiste, a tylko o dobro szkoły pań- 
stwowej na kresach. 

P. Majewski nie postawi szkoły na kre- 
sach na należytym poziomie, gdyż metody, któ- 
remi się posługuje p. Majewski w administrowa- 
niu szkół w SA godne są raczej nazwy 
metod „Sudiebnogo śledowatiela"*, a nie motod 
polskiego inspektora szkolnego. 

Metod postępowania p. Majewski nauczył 
się na służbie w administracji carskiej, ną Pod- 
lesiu, gdzie „knut* zajmował pierwsze miejsce. 

resy zasługują na to, by mieć innych u- 
rzędników. Teski. 

— Elektryfikacja powiatów woj. wileń- 
skiego. Przed kilku dniami uruchomiona została 
w Staro-Święcianach elektrownia miejska, której 
budowę rozpoczęto w roku bież. Dzięki temu 
więciany korzystają obecnie z oświetlenia ele- 

ktrycznego. Jednocześnie, jak się dowiadujemy, 
dobiega końca budowa elektrowni w Głębokiem   i spodziewać się należy, że jeszcze w tym roku 
miasto uzyska oświetlenie elektryczne. 

    

          
    
    
                  

       
      
   

  

   Tę rozkosz może Pani 

Swym dzieciom zawsze 

sprawić, jeżeli użyje Pa- 

ni zamiast drogiej kawy 

ziarnistejj doskonałą 

kawę © n r i 1 o*. 

„Ewrilo”, sporządzone z 

najlepszych _ surowców, 

jest higjeniczne, tanie i 

znacznie  pożywniejsze, 

niż kawa ziarnista lub 

tembardziej herbata. 

   Proszę żądać od Swe- 

go kupca wyraźnie „En- 

rilo". 
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Kurs I, 1—rok nauczania (odpowiada I-ej : 
klasie szkoły powszechnej). х 

Kurs II. 2—rok nauczania (odpowiada II i i 
III klasom szkoły powszechnej). : 

Kurs III. 3—rok nauczania (odpowiada IV i. 
V klasom szkoły powszechnej). " 

Kurs IV. 4—rok nauczania (odpowiada VI i 
VII klasom szkoły powszechnej). 

Po skończonym roku szkolnym odbywać 
się Buda egzamina # zakresu programu 1,2, 5 i 
1-mio klasowej szkoły powszechnej, : 

Nauka na kursach odbywa się wieczorem 
w godzinach od 6—9, 3 razy tygodniowo na kur- 
sach I i Ib i codziennie na kursach III i IV w lo- 
kalu szkoły powszechnej Nr 24, ulica Mostowa 7. | 

Przewidziane są również kursy i w innych 
dzielnicach miasta przy odpowiedniej ilości ucz- 
niów, zamieszkujących w obwodzie danej dziel- 
nicy. Przyjmowani są na kursa młodzież i dorośli 
obojga płci. Zaklasyfikowanie na odpowiedni 
kurs ma być dokonane na podstawie świądectw 
szkolnych lub też egzaminów wstępnych. 

Zapisy przyjmują się w kancelarji szkoły 
powszechnej Nr 24 ul. Mostowa :7 w godzinach 
od 2 do 2 m. 30. Przy zapisach należy przedsta- 
wić świadectwo metryczne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebr. Wil. T-wa Lekarskiego. Dnia 7 

b. m. o godz. 20-tej odbędzie się zwyczajne po- 
siedzenie naukowe Wileńskiego T-wa Lekarskie- 
go w lokalu własnym (Zamkowa Nr. 24). || 

Porządek dzienny między innemi obejmuje 
dezyty: Е > 

1) Prof. Januszkiewicz o nerce zastoinowej. 
2) Dr. Bagiński — nowsze zdobycze histo-- 

chemii. ZE ZWIĄZ. i 3 

— Ze Stowarzyszenia b. wychowanek i | 
wychowanków że. w. Katarzyny w Petersbur+ | 
gr. Zarząd Koła Wileńskiego Stowarzyszenia b. | 
wychowsnek i wychowanków gimnazjum Św. Ka- | 
tarzyny w OE urządził w ubiegłą niedzie- 
lę wieczór towarzyski w sali kresowej dla człoń- 
ków koła i ich rodzin. Zebranie miało charakter 
koleżenski i urozmaicone było działem koncer 
towym, w którym wzięli udział pp. Pliszka-Ranu: 
szewiczowa, Henrychówna, Ludwig, Stobińska i | 
Juszkiewicz. W atmosferze wspomnień koleżeń- 
skich wieczór przeciągnął się do północy i wyka- 
zał jak żywe są nici łączące wychowańców tej 
uczelni. Zarząd koła wileńskiego nosi się z Zza 
młarem urządzenia w karnawale balu, któryby dał 
możność dawnej Polonji Petersburskiej, przeby- 
wającej w Wilnie wspólnie spędzić wieczór. Inicja- | 
tywie tej należy przyklasnąć. ` AE 

— Z T-wa Bibljofilów Pelskich w Wilnie. | 
We czwartek dnia 15 b. m. o godz. 7.80 wieczor. — 
w lokalu Bibljoteki im. Wróblewskich odbędzie я 
się nadzwyczajne walne zebranie Towarzystwa | 

Bibijofilów Polskich w Wilnie w celu dokonania | 
wyboru Komisji Rewizyjnej. Tegoż samego dnia | 
odbędzie się o godzinie 8 wieczorem zwyczajne © 
walne zebranie, które zakończy się towarzyską | 
herbatką. OE 

— Kurs bibijotekarski, urządzony stara= * 
niem Wileńskiego Koła Związku Bibljotekarzy “| 
Polskich, rozpoczyna się w czwartek dnia 8-g0 | 
grudnia b. r. o B 9.30 rano w Uniwersytec= — 
kiej Bibljotece Publicznej. RY 

— Nowy związek. Założyciele Związku | 
Producentów Nas'on Województw Wschodnich 
„Plon” zwrócili się do Komisarjatu Rządu na m.. 
Wilno z prośbą zalegalizowania statutu nowopow= 
stałego Związku, którego celem będzie rozpow* 1 
szechnianie wśród rolników ulepszonych nasion 
iich eksport zagranicę, (5). 

SPRAWY ZYDOWSKIE | 
— Zjazd nauczycieli żydowskich w Wilnie. 

Onegdaj odbył się w Wiloie zjazd nauczycieli ży= 
dowskich Szkół Centralnego Komitetu Oświato- 
wego woj. wileńskiego. W zwołanej konferencji | 
udział wzięli wszyscy przedstawiciele rad peda- 
gogicznych szkół prowincjonalnych. Na konieren- 
cji uchwalono domagać się ' podriesienia paz į 
nauczycieli prowincjonalnych do wysokošci 85/0 || 
wynagrodzenia nauczycieli miast, oraz wybrano | 
radę prowincjonalną złożoną z 5 osób, celem | 
wprowadzenia w życie uchwał zjazdu. os 

Z nastrojów, jakie panowały na zjeździe 
spodziewać się można, iż nauczycielstwo żydow=- 
skie użyje wszelkich możliwych środków, celem 
zreelizowania swych postulatów. 

— Delegacja Związku Kupców u dyr. Ma- 
leck'ego. Dowiadujemy się, iż w związku z ener- || 
gicznie prowadzoną akcją sekwestratorów, wszel- | 
kiemi możliwemi środkami ściągających podatki, 
onegdaj do prezesa lzby Skarbowej p. Maleckie. 
go zwróciła się już po raz wtóry delegacja Ży- 
dowskiego Związku Kupców, która usiłowała prze- 
konać prezesa lzby, że bezwględne ściąganie po- 
datków rujnuje kupiectwo żydowskie, a w reżul- 
tacie i tak nie daje pożądanych dla Skarbu Pań- 
stwa rezultatów. RÓŻN . 4 

— Konkurs na stypendjum, Wileńskie To- | 
warzystwo Lekarskie ogłasza konkurs _na stypen- | Ъ 
djum z legatu $. p. doktora l-udwika Lachowicza Žž 
w kwocie około 100 ztotych miesięcznie. przezna- | 
czone dla studentów medycyny, wyznania rzym. 
sko-katolickiego, pochodzącego z kresów północ- 
no-wschodnich Rzeczypospolitej. ` 

„ Stosownie do woli testatora, pierwszeństwo | 
mają krewni zapisodawcy, lub noszący nazwisko 
Lachowiczów. W braku kandydata, odpowiadają: © 
cego wymaganiom, wskazanym przez testatora, 
stypendjum otrzyma student kursów wyższych, 
odznaczający się wzorowem sprawowaniem i ce- 
lującemi postępami w naukach. 3 

Termin do wnoszenia próśb do Wileńskiego | 
Towarzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24, skrzynka | 
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    do listów) o wyżej wymienioce stypendjum ozna- 
czony został na 20 grudnia 1927 r.    
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- Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohuldnce. Recital fortepia- 

nowy L. Oborina. Leon Oborin, który w styczniu 
na- 

iln:. 

  

"r. b. zdobył na konkursie warszawskim lesz 
| grodę, został pozyskany na 2 koncerty do 

   
    

  

-__ Fenomenalny ten 19-letni pianista wystąpi w dniach 
5 й i 

| 94110 b. m. w gmachu Teatru Redut'. Program program. — Śmierć pod kołami pocfągu. Wczoraj | „„. jv hockejowe przy wynikach A klasowych | 1“ 

- pierwszy zawiera utwory Bacha, Beethcvena, Cho- PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 16.00. Odczyt. i sd a ai di klubach sportowych m. Wilna, co wpłynie dodat- Ь 

Paa Liszta, program zaś drugi został wyłącznie Fala 435 m. 16.25. Nadprogram. Komunikaty. głem zatrzymaniem pociągu przed mostem Ka- nio na ożywienie ruchu hóckejowego. Mistrzostwa 

ё ST aka: "Z owi I CZWARTEK 8 grudnia. A ka, 7 yk miennym na Rosie. Jak się niebawem wyjaśn ło, | hockejowe będą ŚR emocjonowały widzów 

: 23 ec 3 х ; .05. Кс „A.A. й iskiei i j fakiegoś | jak mistrzostwa piłki nożnej. 

aa które stanowią prawdziwą sensację sezo- | [0.15—11.45, Transmisja z Katedry Poznańskiej. | 17.20. Odczt. ah kiss sis eilių ÓW MesKycdEy arų A 5 : 

a aa A ać i S S maiso Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, N. M. P. = Proba HY: rzucł pod koła. Pierwszy mecz hockejowy w sezonie. 

— sprzedaży w biurze „Orb's* (Mickiewicza 11), 1200. Sygnai Gas Ika końcetu z Filharmoaji | 18.55. Komunikaty P. AT. Desperat został całkowicie zmiażdżony po. | W dniu 8.XII b. r. projektowany jest na ot- ||, 

o. — Występ Leona Wyrwcza. Jutro o godz.| / Warszaw AS ojo ° оТОГОЙ 19.00. Komunikat rolniczy. noie KŚ na miejscu. Nazwisko denata, lat | warcie boiska hockejowego Ośrodka W. F. Wilno 
BOI w Reducie - znakomity /„bimorysta iż н skiej,  poświęt 1065. Nosmaltóści * oło 30-tu narazie nie zostało ustalone. pierwszy mecz hockejowy pomiędzy zespałami 7) | 

z a. Leon Wyrwicz w swoim n'ezrównanym re- | 14,00. re Przerwa. * 19.35. Transmisja z Katowic, Odczyt. Miał e Oakley: iMaka AA Pogoni i A. Z. Su. Ė 

„pertuaizė. Program wypełnią mono!ogi-niektóre | 16.30.—17.30. t z płyt f 2030. Koncert wieczorny. ; ONA O 
pecjalaić aktusine dla Wilna. 8 m Da 0 7 Bremy, 0. Syna czad 3 ninkai pon. Pracujący tam sybowię seląchowy Antoni | Drużyna hockejowa Warszawskiego Tow. 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis* M'ckie- | 17.42.—19.00. Koncert popołudniowy ©rkiestry Wi- | 22.30. Transmisja z sali Rady Miejskiej koncertu ir = ы ЁЁ\ЁдпіЁУЪЩЁ Е ;1?\‹{:›"::::3’›1?&5::: Eyžwiarskiego 

  

wicza 11 i cd godz. 17.ej w kasie Teatru. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Rewja 

Warszawska. Dziś drugi występ Rewii Stołecznej 
M. Rentganem, A. Zabojkiną (zesrół baletowy), 

K. Horbowską, S. Beteherową, i M. Wawrzkowi- 
"czem na cele. 
2 — „— Koncert pośw ęcony St. Niewiadomskie- 
_,_ mu, Z okazji przypzdającego jubileuszu czterdzie- 
__ stoletniej pracy k mpozytorskiej Stanisława Nie- 

_ wiadomskiego f-wo Muzyczre „Lutnia* organizuje 
w sobotę 10 b. m. w Sal: „Lutria“ (A. Mickiewi- 

' cza 8). Koncert z udziałem utalentowenych śpie- 
waczek: Jadwigi Krużanki (sopran) i Marji Sko- 

   

          

     

e 
о 

  

  

wrońskiej-Szmurłowej (mezzo-sopran) oraz chóru 

mieszanego T-wa „Lutnia* pod dyrekcją J. Le- 

Śniewskiego. Program koncertu poświęcony bę- 

dzie wyłącznie utworom St. Niewiadomskiego. 
Początek o godz. 8-ej wieczorem. 

Radjo. 

lensklej Polskiego Radja. pod dyr. prof. A. 
Kontorowicza. 

19.10.—19.35. „Rola ogrodu w życiu rodziny i pzń- 
stwa” odczyt wstępny z działu „Ogrodnictwo" 
wygłosi dyrektor średniej Szkoły Ogrodniczej 
na Sołtaniszkach p. Roman Kraus. 

19.35.—20.00. „Głosy ukryte naszej ziemi” odczyt 
wygłosi prof. U. S$. B. Ferdynand Ruszczyc. 

20.00.—20.30. Przerwa. 
20.30.—22 00. Transmisja z Warszawy. Wieczorny 

koncert popularny orkiestry dętej pod dyr. 
AL. Sielskiego. 

22.00. Gazetka Radjowa. 

Wobec przesunięcia terminu otw 

К ОЕ Ек WILE K I 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

ŚRODA 7 grudnia. 
11.40. Komunikaty P. A. T. 
1200. Sygnał czasu i komunikaty. 
14 00. Odczyty I go kursu spółdzielczości 

15.40. Komurikat gospodarczy, P. A. T. oraz nad 

pieśni i poezji legjorowej, zorgarizowanego 

przez Komitet Obywatelski Warszawy. 

№ wileńkim bruku. 
-- Co może nożownictwo. Przy zauł Pry- 

watnym 9 w Wilnie, od dłuższego czasu zamies:- 

kiwał Józcf Walukiewicz ze swą ciotką Kazimierą 

Wojdak. Nic nie naruszało harmonii, panującej w 

tem mieszkaniu, gdy nagle sąsiedzi zostali obu- 

dzeni krzykiem Kazimiery Wojda*, gdy zaś weszli 

do mieszkania, oczom ich przedstawił się niezwy-     

kły widok. Na podłodze w kałuży krwi leżała Ka- 
zimiera Wojdak, którą, jak się okazało, poranił 
nożem w okolicę łopatki Józef Bzlukiewicz, bę- 

dący w stanie nietrzeźwym. Pogotowie ratunkowe 
odwiozło pokaleczoną do szpitala św. Jakóba, 
gozie obecnie walczy ze śmiercią. Walukiewiczem 

zajęły się władze bezpieczeństwa. 

tek czego poniósł śmierć na mejscu. 
— Uci kła mamka. Z przytułku „Oze* 

przy ul. W. Pohulanka 15 uciekła mamka Rocha 
Szabat lat 19, pozostawiając swe 4 miesięczne 
dziecko. 

  

Kupujcie losy 
na loterję fantową!   

ч 4 AU. ZOU LIVLY7 

"SPORT. 
Przed sezonem hockejowym. 

_ W najbliższych dniach rozpoczyna się w 

Wilnie sezon hockeja lodowego. 
w bieżącym sezonie zorganizowane zostaną 

= 

rzyjechała definitywnie do Wilna na  niedzie- 
ę, dnia 11.XII, w którym to dniu rozegra dwa 

spotkania o godz. ll-ej pierwsze i o godz, 13.30 
drugie. O bliższych szczegółach doniesiemy w 
najbliższych dniach. 
  

Miłosierdziu . społeczeństwa. 
„_ Oficer rezerwy, chory, z rodziną, wyrzucony 

z mieszkania, pozostający dłuższy czas bez żad- 
nego zajęcia — w skrajnej nędzy, zwraca się tą 
drogą z prośbą o poparcie społeczeństwa. 

Przyjmie wszystko. 

  

arcia RADJOSTACJI WILEŃSKIEJ 

". nasz „NUMER RADJOWY* ukaże się w dniu 8-go grudnia r. b. 
  

  

        
  

  

       

  

  

  

          

  

  

      

  

      
  

ZPK Od dnia 7go do dnia 11-go grudnia 1927 r. będą wyświetlane filmy: R : ° 
Miejski Kinematograi ZŁOT A DZIEWUSZK А“ D K k indie ` Wyłącznie po cenach fabrycznych Ogłoszenie. 

| sui э A  aktach, wedlug scenarjusza Į“ poleca Sadzi i . i 

i Kulturalno Oświatowy Pawła Sugara. W rolach głównych Cilly Feindt, Nina Vanna i Harry Hardt. ję? I. keisis > STEJN, sz0, aa w. m K a aina M : 

/ SALA MIEJSKA | „M. „Zwarjowana pralnia“. CE: 8 k i ala 2 a na zasadzie art. 1030 UPC ogłasza, iż w dniu 9 grudnia 1927r. © 7 
R G k gr. Orkiestra pod dyrekcją rm kra- o godz. ll-ej rano we wsi Rojstele, gminy rudomińskiej, po: . 

(ul. Ostrobramska 5) | kapelmistrza p. Szczepańskiego. W poczekalni koncert radjo. Początek seansu 0 g. 4 ej. jowych i zagranicznych. 5766-10 wiatu wileńsko-trockiego odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 

Ostatni seans o godz. 10. 6042 o L LA“ blicznej ruchomošci, składającej się z żywego inwentarza, sprzę- 

2 STDSTBDCIBDSTDBSTBOTBSTDSTDSABO o „° tów domowych i 60 kop żyta, — należącej do Kazimierza Dasz- | 

° Fee Maj ątek leśny jedyna istniejąca niedo- kiewicza, oszacowanej dla licytacji na sumę 804 zł. na zaspo* 

R « : : ściśniona świato- ° kojenie pretensji Wincentego Grażewicza w sumie 898 zł. 90 gr. 

5 „ELEKTRIT As žada ; na dorodne Alų z kosztami. ® 

i "siecy й waranoja Za każdą sztu- i — 

5 tes RODE" asy spotów. kę (ust rate i di 6055 Komornik Sądowy, (—) J. Lepieszo. | 

Wilno, Wileńska Z, telet. * Komisowo Handlowe Liao A ai : 
: 3 omi ł 9—, Nr. 1202 zł. 640. 4 zakład optyczn 

ы ios a o Lig zy! aoc i aj przyjensgej Mickiewicza 21. __6031 sM Pożyczek „AW gkalatczey:. naj 

Q audycji, nagrodzone: medalem na wystawie w Paryżu w r. j zgubioną ksiąž- А . 28 i - le, wł. ` 3 

NS * medalem ZŁOTYM na wystawie we Florencji (Włochy) w r. 1927. : "М}ЦЁШЁЦЁЕ RK FS „Bytekakia” I Popierajcie ios mada Wielka dd wa ki 2 u" 1 

4 CENY NISKIE. Dogodne warunki spłaty. Obsługa fachowa. WUJA 1898. na imię Aleksan. "alok w 1949 TB Doni Ligę Morską i Rzeczną Wileńskie Biuro Rok paysoó WY: —@ 

у Nie kupujcie radjo-aparatu, nie odwiedziwszy przedtem naszej firmy. ss dra Weryka. 6050 : Komisowo - Handlowe = ow: i Las UE 

5 DCXAWCKDGXYCZZO PODANIA OIGDNGONGOGOWGO0 | Mickiewicza 21. 60253 : 
©ехоехаехаехаена 

8 opalowy 
i przepisywanie W GIEL PEWNE || „na Ę I kowaisk 

- załatwia fachowo i tanio 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. 6030-3 

z dostawą od 1 tonny w zamkniętych plombowanych 

wozach. Ceny najniższe. 

M. DEULL, Jzgęlońska Nr. 3, m, 6 
telefon 811. 6057 

L> >> >| O >>| 0 2-(0J-O-|-0-| (0 O-| >| O-|O-|<> |>| 

| B-cia OLKIN ul. Niemiecka 3, 
telef. 362 

zabezpieczenie pożyczek 
i solidne lokaty załatwia 

; Wileńskie Biuro 
Komisowo: Handlowe 
Mickiewicza 21. 6029-4 

      

  

PAMIĘTAJCIE! 

Polski Powielacz       
z wielki domo- 

T “4 bė! pantofl h E KA ielski 
„W ! OR k filcowych i s óczznychi > MEBL A Z 

Sprzedaż również NA RATY. ° 6058. 
> O |-2-|-> 10 | >> ESES 

Otrzymano: meble salonowe KK“. 

poleca firma 

1. Wildsztejn 
Rudnicka 2. 60536 | 

Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas  maszynistkom, 

szefom przysparza dochód— 

  E
E
E
 

      
    

           
  

    

przyjmuje 

      3000 kopij z jednego oryginału. " па naibard SB 

: х do obra- ] ziej Na skła- . ° 

i capas ios Ramy dogodnych № kia S.Ancelewicza litnieia20 
ilustrowane. Obsługa łatwa. Lustra kach 6059 

Z aim PZ najwyższych gatunków i (0GDWGDWGDIIOMGDIEGOWGONGONGOWGDO 

A „, Warszawa, Krucza 36, poleca: : 2 2 i 
tel. 245—20 5109 W.Woźnicki | | „ZsziersWusiskiego Czy zapisałeś się na członka 

Wileńska 5. 50164 Jagiellońska 3. * LLA P PT AMA a ` 
    

— Jedno i drugie, Władku...    
+ Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 

a o : : : 

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 21) | szej „Karolinki*, i rozpromieniło jej zieloną trawą — (zy ty wiesz, że jesteś zaręczona? Czy ty 

r porosłe policzki. Zarośla olszynowe na szczycie uło- | rozumiesz, że jesteś zaręczona? Z Andrzejem! z An- 

: ° ° ` 

* 
° 

żyły się zaraz w fantastyczną aureolę włosów, A 8o- drzejem! z Andrzejem! 

Zawirowały wszystkie sosny, pod zaciśnięte po- 

  

    

ogromnie zaaferowany ze świeżo złapanym gołębiem 

pod pachą. Zakręcił się po pokoju i, niedoczekawszy | 

sią spojrzenia brata, śmignął z powrotem na schody, 

do zgrai czekających go urwisów tego samego ga- 

tunku. * 

W jakiś czas pėžniej Stary Pan wyszedl Z bra- 

my i powiał kapeluszem ku Andrzejowemu oknu. 

=D 

  

* 

Nazajutrz Andrzej otrzymał list ód swojej mat- 

sna na zboczu, dopiero teraz dostrzeżona, dźwignęła A świerszczyki w jakimś niedalekim ogrodzie 

się ku zakochanym, jak przyjaźnie wyciągnięta ręka. | cykotały zgodnie do wtóru. 

| wieki wdarła się przemocą purpurowa Smuga. Marych- 

na przylgnęła z całych sił wargami do tych ust go- 

— Oddajmy się w opiekę tej grubej, poczciwej L 

„Karolince'', żartował Andrzej. Sk 

rących, aż jej zbrakło tchu. , Odsunęła się wówczas 

trochę zawstydzona, bardzo „zarumieniona, odrobinę 

Więc pokłonili się jej oboje w pas i wzięli ze 

: 'Т.РОЫгцам. Podniosła obie ręce do włosów, a potem, - 

zbocza, z pośród fałdów jej trawiastej szały, po żół- 

tym, skromnym kwiatuszku na pamiątkę. Potem po- 

nagle, niewiadomo czemu, ukryła twarz w dłoniach. 

Chciało jej się płakać z nadmiaru szczęścia. Czy to 

wędrowali ku miastu, zatrzymując się co chwila, by 

е już ono? Czy to już ono naprawdę? Zapragnęla ko- 

się raz jeszcze i jeszcze raz pocałować, 

Ptaki milkły już jeden za drugim, a świerszcze 

„ _ miecznie bezwzględnej pewności. Niechże powie, 

czy kocha? Teraz nie będzie mógł milczeć. 

śpiewały coraz głośniej, coraz srebrzyściej i kryszta- 

łowiej, aż chwilami głuszyły rozmowę. 

: Spojrzała ukradkiem. Osunął się niżej i przylg- 

" nął czołem do jej kolan. 

Szli sobie tedy i śmieli się z byle czego. Opo- 

wiadali sobie nawzajem tysiące drobnych wspomnień 

z dzieciństwa i mówili jedno drugiemu: „ty*, wcale 

‚° Marychna nieśmiało pogładziła go po bujnej 

ZĘ  ezarnej czuprynie. Pogładziła raz i drugi, a potem 

-buchnęła srebrzystym śmiechem; zawołała niby ze 

prawie o tem nie wiedząc. 

Potem Andrzej zaszedł do Marychny na herba- 

odziwieniem, przytykając paluszek do tego zwyciężo- 

nego nateszcie czoła: 

tę. Przekomarzał się z Henrysiem, nadskakiwał Anet- 

ce Wójszwiłłowej. O cudo! był taki rozmowny i we- 

soły, że Anetka, nie zwlekając, oświadczyła Marych- 

— Nie gryzie? 

у Andrzej śmiał się także i ugryzł lekko paluszek, 

by pokazać, że jednak nie jest taki zupełnie ugła- 

ki. Było w nim to, co zwykle. Jęki i narzekania, 

wspomnienia lepszej przeszłości i zaklęcia dla syna, 

by „się nie wyrzekał starej matki". Potem jaskrawo 

odmalowany czarny charakter stryja i jeszcze .czar- 

niejszy—stryjenki, i wszystko co matka musi znosić 

codzień, siedząc tak, od kilku lat, na łaskawym 

chlebie. ‚ 3 

— Cala moja nadzieja, że już ty, kotik, koń- 

czysz w tym roku i wspomnisz 0 starej mamuńce. 

Ja wiem, że tobie samemu ciężko, ale jak doktorem 

będziesz, zawsze jakoś urządzimy się w miasteczku 

jakiem niewielkiem. Już ty zobaczysz, jak ja tobie 

pogospodarzę. Żeby tylko Pan Bóg dał dożyć, bo coś 

u mnie z sercem nie bardzo. Ale przy tobie pozdro- 

wieję. Te parę miesięcy jakoś przetrzymam, a tobie 

niech Matka Najświętsza w nauce błogosławi i od 

pokus wszelkich uchroni. W ostatnich słowach me- 

go listu uściskam Ciebie mocno i serdecznie. 

Ręka z listem opadła ciężko na stół. Andrzej 

stanął w oknie i stał długo ze ściągniętemi brwiami 

        

   

    

A późnym wieczorem, Marychna, czesząc się 

przed lustrem, powtarzała raz po raz własnemu     mie w przelocie „quwil est charmant“ i že niczego 

lepszego nie życzyłaby własnej córce. 

skany. 
Słońce zasunęło się za odbiciu: i zakrzepłą twarzą. O którejś godzinie wpadł Józiuk   

  

krągły szczyt najwyż- 
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