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W prasie białoruskiej oraz pol- 
skiej prasie lewicowej często spo- 

tykamy się z twierdzeniem, że ad- 

ministracja nasza prowadzi w sto- 

sunku do ruchu białoruskiego po- 

litykę represji. Natomiast pisma 
nacjonalistyczne, oraz konserwaty- 

wne ciągle krzyczą, że władze na- 

sze przejawiają karygodną bezczyn- 

ność wobec akcji antypaństwowej, 

rozwijanej przez niektóre ugrupo- 

wania białoruskie. 

I jedno i drugie stanowisko nie 

odpowiada prawdzie. Oba stano- 

wiska są albo wyrazem świadomej 

przesady, albo skutkiem nieorjen- 
towania się w stosunkach admini- 

stracyjnych, które się wytworzyły 

na szerokich obszarach naszego 

kraju. Nie można powiedzieć, iż 

polityka administracji naszej jest 

polityką represyj, gdyż wyraźnych 

represyj w stosunku do tych lub 

innych przejawów ruchu białorus- 
kiego obserwujemy stosunkowo nie- 

wiele. Nie można jednak także po- 
wiedzieć, iż władze tutejsze są zu+ 

pelnie bezczynne wobec przejawów 

tego ruchu. 

Administracja nasza w ciągu 

siedmiu lat istnienia na tych tere- 

nach państwowości polskiej wyro- 

biła swoją charakterystyczną meto- 
dę walki z ruchem białoruskim. 

Metodę tę nie można określić ter- 

minem: represje. Termin ten przy- 

4 puszcza wyraźne zastosowanie środ- 
ków przemocy, bądź w postaci kary, 

bądź w celach zapobiegawczych z 

wyraźnym wskazaniem, za co te 

środki się stosuje. Tymczasem ad- 

_ ministratorzy nasi unikają wyraž- 

nego atakowania ruchu białoruskie- 

go z frontu. Białorusini mogą or- 

ganizować własne stowarzyszenia, 

zakładać, utrzymywane na koszt 

państwa szkoły, wydawać i czytać 
pisma w języku białoruskim, nawet 

urządzać wiece antypaństwowe.... 

Ale jednocześnie władze nasze usi- 
łują w stosunku do tych wszystkich 
poczynań stosować politykę tysią- 
cznych możliwie dotkliwych, możli- 

" wie drażniących Szykan. Czasami 

zwracają się one nietyle przeciwko 

pewnym poczynaniom, ile przeciw- 

ko jednostkom w danej akcji od- 

grywającym wybitniejszą rolę. 

W ostatnich czasach, naprzy- 

kład, polskie pisma wszystkich kie- 

runków bardzo wiele narzekają na 

bezczynność naszej administracji w 

związku z antypaństwową akcją 

Hramady. Mało jednak kto wie, że 

w szeregu powiatów przyjęła się 

już zupełnie swoista metoda oddzia- 
ływania nietylko na członków Hra- 

mady, ale wogóle na wszystkich 

włościan bardziej czynnie zaanga- 

żowanych w ruchu białoruskim. 

Władze miejscowe zawsze wiedzą, 

_ kto z gospodarzy w danej wiosce 

szczególnie intensywny udział bie- 

rze w akcji białoruskiej. Otóż u ta- 

kiego gospodarza zawsze można 

_ stwierdzić, że, np. studnia jest nie- 

- dostatecznie oczyszczoną i w mro- 
źny dzień zmusić go do czyszcze- 

nia, stojąc po kolana w wodzie, 

albo stwierdzić, że trzyma psa nie- 
- zarejestrowanego, albo zrobić rewi- 

zję i znaleść jakieś wojskowe rze- 

czy (u nas niemal każdy włościanin 

posiada z czasów wojny jakiś sprzęt 

wojskowy). Inni gospodarze także 

- mają studnie w nieporządku, także 

trzymają psy niezarejestrowane i 

Bufet na miejscu. 

szykan. 
także mają w domu różny sprzęt 

wojenny, ale na nich zwraca się 

mniejszą uwagę, zaś pod szczegól- 

ną opieką policji są tylko pewne 

określone jednostki. Władze są tu 

zupełnie w porządku. Represyj po- 

litycznych nie było żadnych, ale 

każdy w okolicy wie, że gdyby da- 
ny gospodarz nie był czynnym dzia- 

łaczem białoruskim, nie musiałby 

stać po kolana w wodzie i przy 

dziesięciostopniowym mrozie czy- 

ścić studnię. 

Podobnych przykładów można 

przytoczyć bardzo wiele niemal w 
każdej dziedzinie administracji pań- 

stwowej. Poszczególne jednostki 

z pośród administracji politycznej, 

rozumiejące szkodliwość podobnej 

taktyki, są tu bezsilne, gdyż walka 

z systeniem szykan jest niezmier- 

nie trudna, ponieważ szykany są 

zawsze doskonale upozorowane 
różnemi względami konieczności 

administracyjnych. : 
Do szczególnego artyzmu w tej 

polityce szykan doszły kresowe 

władze szkolne, opanowane niemal 

całkowicie przez zgrany i zdyscy- 

plinowany zespół endecki. Na zie- 

miach naszych, szczególnie na te- 

renach zamieszkałych przez ludność 

prawosławną, rozwija „się „obecnie 
bardzo silny ruch w kierunku żą- 
dania szkół białoruskich. Znane 
mi są wypadki gdy całe gromady 

wioskowe przychodziły manifesta- 

cyjnie do gminy w celu złożenia 

podania o otwarcie szkoły biało- 

ruskiej. Dotychczas jednak żadna 

szkoła nie została otwartą, 

Inspektor szkolny zawsze potra- 

fi znaleźć jakiś powod dla faktycz- 

nego uniemożliwienia istnienia szko- 

ły białoruskiej. W przeciwnym ra- 

zie straci on w opinji swoich naj- 

bliższych przełożonych i ci zawsze 

znajdą sposób usunięcia go. 

Metoda szykan jest najbardziej 
charakterystyczną cechą naszej po- 

lityki kresowej, jest wyrazem tego 

ducha, który ożywia niemal wszyst- 

kich administratorów kresowych, 
poczynając od prostych policjan- 

tów i kończąc na wysokich dygni- 

tarzach Kuratorjów szkolnych. Jest 

to metoda upokarzająca państwo- 
wość polską, metoda ludzi słabych 

i tchórzliwych. я 
Chłop nasz szanuje siłę i sza- 

nuje dobrych i sprawiedliwych gos- 
podarzy. Administracja polska nie 

jest w jego oczach wyrazem siły. 

Administracja nasza postawiła sie- 

bie wobec miejscowej ludności w 

roli złośliwego i słabego przeciw- 

nika, który nie ma odwagi zaata- 

kować wprost, ale usiłuje tylko do- 

kuczyć za pomocą tysiącznych drob- 

nych ukłuć. 

Jestem przeciwnikiem jakiego- 

kolwiekbądź zwałczania rozwijają- 

cych się na naszych ziemiach ru- 

chów narodowościowych, ale twier- 

dzę że polityka zdecydowanych i 

wyraźnych represji mniejby przy- 

niosła szkody, mniejby wzbudziła 

nienawiści, mniejby wytworzyła na- 

strojów antypaństwowych, niż to 

czyni obecna podstępna polityka 

szykan. 

Dlatego też trzeba, aby rządy 

pomajowe możliwie jaknajrychlej 
stanęły do walki i tym uwłaczają- 

cym naszej godności narodowej 

postępowaniem administracji kre- 

sowej. My widzimy tylko jeden spo- 

  

Pierwsza Maskarada Artystyczna 
Gmach teatralny dobrze ogrzany. Zaproszenia i bilety -wydaje wcześniej kancelarja teatru „Kakadu*. 

w salach teatru „Kakadu*. Stroje balowe, wizytowe i kostjumy. Na scenie i wśród publicz- 
„ności pierwszorzędne artyst. atrakcje. Moc niespodzianek. Maski nie obowiązują. Sale ude- 
korowane i rzęsiście oświetlone. Konkurs kostjumów z nagrodami. Pierwsza nagroda złoty 

żeton „Kakadu* oraz 10 dalszych nagród. 

Wstęp 3 zł. 
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Dyskusja nad Bipose ministra SArAW zagranych 
Stanowiska klubów parlamentarnych. — Odpowiedź ministra Zaleskiego. 

Sejmowa komisja spraw zagra- 
nicznych na wczorajszem  posie- 
dzeniu przystąpiła do dyskusji nad 
expose p. ministra spraw zagra- 
nicznych. 

Pierwszy zabrał głos poseł 
Stroński (CHD), twierdząc, że Niem- 
cy nie spełniły warunków rozbro- 
jenia. Przykładem tego jest sprawa 
materjałów wojennych i sprawa 
twierdz niemieckich. Mówca przy- 
tem oświadcza, że istnieje obowią- 
zek ustawicznego zwracania uwagi 
na to, że dyplomacja europejska 
igra z ogniem nie chcąc widzieć 
rzeczywistości. 

Następnie omawiając sytuację 
polityczną, wytworzoną po ukła- 
dach locarneńskich, poseł Stroński 
stwierdza, że sytuacja obecna po- 
twierdziła jego zapatrywanie, iż u- 
kłady locarneńskie są układami 
między 5 a nie 7 państwami. Po 
za Radą Ligi Narod. załatwiają się 
sprawy, które następnie przecho- 
dzą na posiedzenie Rady Ligi i 
Rada może tylko rozstrzygnąć je 
jednomyślnie, bo nic innego niema 
do załatwienia. Jest to dwutoro- 
wość i trzeba sobie zdać sprawę, 
że albo się odrazu przełamie pog- 
ląd, że Rada Ligi ma być niczem 
obok kilku państw obradujących, 
albo ten zwyczaj stanie się prawem 
i nasza przynależność do Rady Li- 
gi Narodów stanie się wtedy bro- 
nią niedostateczną. 

O ostatnich wypadkach litew- 
skich poseł Stroński wyraża pog- 
ląd, że Litwa jest w Europie czyn- 
nikiem gry politycznej innych 
państw i narzędziem w rękach 
Rosji lub Niemiec. Obecnie jest 
pod przeważającym wpływem Nie- 
miec i dąży do wywołania zawie- 
ruchy na wschodzie. 

Co do stosunków z Rosją po- 
seł Stroński uważa za konieczne 
zawarcie układu między Rosją, a 
wszystkiemi jej sąsiadami O za- 
bezpieczenie granic. Kończąc po- 
seł Stroński oświadcza: 

Expose ministra nawet w czę- 
ści nie odmalowało wszystkich nie- 
bezpieczeństw, które nam zagrażają. 
Musimy wyraźnie powiedzieć Eu- 
ropie na jaką drogę pcha się Pol- 
skę, gdy zamiast zabezpieczenia 
daje się jej złudę, z której w Pol- 
sce wszyscy zdają sobie sprawę. 

Następny mówca poseł Mie- 
działkowski (PPS) dowodzi, że nie 
da się zaprzeczyć, że rola Rady 
Ligi zaczyna się zmniejszać i że 
zaznacza się powrót do koncertu 
wielkich mocarstw. Jest to zwrot 
szkodliwy i w interesie Polski jest 
wzmożenie działalności Ligi Naro- 
dów. 

Jest to zadanie bardzo trudne 
ale też niemożliwa jest inna meto- 
da, niż ta którą nakreślił wczoraj 
minister. 

Zasadnicza linja naszej polityki 
zagranicznej wydaje się mówcy 
słuszną. Zdała ona najlepszy eg- 
zamin podczas przewrotu na Litwie, 
wykazując zupełny spokój. Ta po- 
stawa Polski wywarła jaknajlepsze 
wrażenie i ma duże znaczenie na 
przyszłość. 

Poseł Niedziałkowski godzi się 
na pogląd, że przewrót na Litwie 
nie jest tylko wewnętrznym. 

Na Litwie obalono czynniki, 
które pragnęły niepodległosci Lit- 
wy i wierzyły w nią, a do głosu 
przyszli ci, którzy uważają, że nie- 
podległość Litwy jest niemożliwa 
do utrzymania. Takie stanowisko 

BREEZE TZ ITU NERA 

sób tej walki. Jest nim nadanie 

ziemiom wschodnim ustroju auto- 

nomicznego. Wszelkie zaś inne 

sposoby nie dadzą pożądanych re- 

zultatów, gdyż natrafią zawsze na 

sabotaż elementów  nacjonalistycz- 

nych, zainstalizowanych w urzę- 

dach I i Il instancji. 
` Bor. 

    

wywołać może w przyszłości zabu- 
rzenia bardzo poważne. 

Co do kontroli zbrojeń niemiec- 
kich mówca nie widzi powodu do 
żalu, że usunięto dawny aparat 
kontroli. 

Kończąc poseł Niedziałkowski 
oświadczył: Polska ma szanse u- 
trzymania się na dzisiejszym  po- 
ziomie wpływów politycznych, a 
nawet powiększenia ich, ale tylko 
przy utrwaleniu swego ustroju de- 
mokratycznego i gruntownej zmia- 
nie swej polityki narodowościowej. 

Zasadnicza linja polityki mi- 
nistra Zaleskiego jest słuszna, 
tylko należy wzmóc aktywność 
naszej polityki. 

Poseł Seyda (ZLN) twierdzi, że 
wtorkowe expose ministra nie da- 
ło odpowiedzi na pytania, które 
niepokoiły społeczeństwo. 

W Polsce znowu zrozumiano 
tak, że za cenę Locarna dostanie- 
my się do Rady Ligi i zdołamy 
zrównoważyć tam wpływ Niemiec 
i pośrednio pohamować ich zbro- 
jenie. Niestety, mówił poseł Sey- 
da, rzeczywistość poszła innemi 
torami. Niemcy bardzo zręcznie 
grają na dwie strony: nie dają się 
odciągnąć od Sowietów, a na zacho* 
dzie umieją wpływy Anglji wygry- 
wać przeciwko Francji, a nawet 
umieją Francję zaszachować Wło- 
chami i Włochy Francją. ' 

Front zbrojeń niemieckich o- 
czywiście jest zwrócony na Wisłę i 
trzeba to głośno powiedzieć, że 
obecna polityka Francji nie liczy 
się dostatecznie z następstwami, a 
mianowicie z tem, że polityka ta 
nosi w sobie zarodek niebezpie- 
czeństw dla jutra Polski i Francji. 

. Oprócz biernego zachowania 
się na terenie Ligi Narodów w 
sprawie zbrojeń niemieckich widzi- 
my wewnątrz państwa osłabienie 
żywiołu polskiego i wzmocnienie 

się żywiołu niemieckiego na na- 
szych ziemiach wschodnich. 

Z tych wszystkich względów 
kończąc mówca oświadcza, że klub 
jego nie może przyjąć do wiado- 
mości expose p. ministra. 

Następny mówca poseł Reich 
(Koło Żyd.) wychodzi z założenia, 
że polityka zagraniczna łączy się 
Ściśle z wewnętrzno- narodowościo- 
wą, porusza kwestję żydowską, 
przyczem prosi p, ministra, aby ze 
względu na łączność tej sprawy z 
polityką zagraniczną położył na 
nią nacisk i aby zwrócił się do 
Romunji w sprawie tych postula- 
tów, które żydzi polscy wysuwają 
w stosunku do Rumunii. 

Poseł Wasynczuk (Ukrainiec) 
dowodzi, że kwestja ukraińska de- 
cydująco wpłynęła na rozwój wy- 
padków na wschodzie Europy. 
Kwestja ta musi być rozwiązaną w 
myśl dążeń narodu ukraińskiego 
do niepodległości, zaś sztuką mini- 
strów powinno być aby protest ten 
odbył się drogą pokojową. 

Poseł Miedziński (Wyzw.) stwier- 
dza, że nie cały naród niemiecki 
dąży do wojny, bo pamięć ofiar, 
strat i nędzy jest tam silna. Dla 
masy niemieckiej jak i dla naswoj- 
na jest tylko ostatecznością. 

Zamiana komisji sojuszniczej 
na komisję Ligi Narodów nie jest 
dla. nas tak wielką doniosłością, 
mówił poseł Miedziński, gdyż dzia- 
łalność komisji międzysojuszniczej 
była bardzo pożyteczna i tylko dla 
zabezpieczenia pokoju na zacho- 
dzie. . 

Obecny stan faktyczny nie jest 
zbyt pomyślny, ale nie można mi- 
nistrowi naszemu zarzucać nie wy- 
zyskanie wpływów zakulisowych 

Expose ministra było spokoj- 
nem i objektywnem sprawozdaniem 
ze stanu faktycznego. 

Poseł Rudziński (Wyzw.) pod- 

Aresztowanie był. naczelnika urzędu 
śledczego p. Kurnatowskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Przed kilku dniami władze bezpieczeństwa otrzymały wiadomość, 
że p. Kurnatowski, b. naczelnik urzędu śledczego, poszukiwany przez 
policję, przybywa lada dzień do Gdańska. 

Niewiadomo było, skąd właściwie p. Kurnatowski przybywa i to 
utrudniało aresztowanie go: w Gdańsku, lecz w chwili, gdy pociąg zna- 
lazł się w granicy polskiej do pociągu weszli agenci policji, którzy to- 
warzyszyli p. Kurnatowskiemu i jego małżonce aż do Warszawy. 
Z dworca p. Kurnatowski po krótkiem zatrzymaniu się w mieszkaniu 
swem udał się wraz z agentem policyjnym do sędziego Śledczego, gdzie 
nastąpiło przesłuchanie. 

Od wyników badania u sędziego śledczego zależny jest los p. Kur- 
natowskiego, który w tej chwili jest oficjalnie aresztowany. 

    
    
  

stroje 
palta 

‚ ЫАИ NOWIEKI i $gn 
Wilno, Wielka 24, tel. 292 
Poleca z materjałów pierwszorzędnych kra- 

jowych i zagranicznych 

ubrania marynarkowe, jesionki, 

Mimdury dla pn. Oficerów W.P. i Policji 
Wykonanie solidne. 

        
     balowe i wizyłowe 

zimowe, futra, bekiesze, 
kożuszki, burki etc. 

Ceny umiarkowane. 
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Wileński Lombard „Kresowja* 

wydaje pożyczki pod zastaw rucho- 
mości wszelkiego rodzaju. 

(róg Wielkiej) tel. 722 

3264   

kreślił w swem krótkiem przemó- 
wieniu, że zamało się robi u nas 
dla propagandy zagranicznej i nie 
wyzyskuje się zupełnie 8 miljonów 
Polaków rozrzuconych po całym 
świecie, jako czynnika polskiej racji 
stanu. 

Polska emigracja we Francji re- 
prezentuje typową nędzę polską. 
Jest to także propaganda, ale o 
wręcz odmiennych skutkach. 

Poseł Dąbski (Str. Chł.) pod- 
kreśla, że najdonioślejszą rzeczą w 
przemowie p. ministra jest oficjal- 
ne stwierdzenie, że różnica między 
bezpieczeństwem granic na wsho- 
dzie i zachodzie jest największem | 
niebezpieczeństwem dla pokoju. 

Kardynalną rzeczą, mówił na- 
stępnie poseł Dqbski, jestnasza po- 
lityka pokojowa. 

Co się tyczy stosunku do Rosji, 
to mam nadzieję, że nowy nasz 
przedstawiciel poprowadzi tę rzecz 
w sposób bardziej twórczy. Chciał- 
bym też dowiedzieć się co jest z 
traktatem handlowym z Niemcami. 

Poseł Czerniowski (ChD) uwa- 
ża, że expose ministra było nace- 
chowane tonem pro foro externo. 

Minister Spraw Zagranicznych 
powinien zawsze mieć poparcie w 
komisji naszej i w Sejmie. Jeżeli 
minister musi mówić z wielką re- 
zerwą, to komisja powinna ton 
swój podnieść, aby minister mógł 
powołać się na opinję społeczeń- 
stwa w swoich wystąpieniach. 

W końcu dyskusji zabrał głos 
p. minister Zaleski, który powie- 
dział między innemi co następuje: 

Cała dyskusja utwierdza mnie 
w przekonaniu, że mogę liczyć w 
swoich poczynaniach na poparcie 
wszystkich stron opinii reprezento- 
wanej tutaj. z 

Jeżeli się zaznaczyły różnice 
zdań, to mojem zdaniem, dlatego 
tylko, że mówcy rozważali kwestje 
te z różnych punktów widzenia. 
Jedni podkreślali te niewątpliwe 
niebezpieczeństwa, które nam gro- 
żą, inni oświetlali te strony, które 
są w naszej polityce jasne. Jedne 
drugich zresztą nie wykluczają. 

Ja z trwogą w przyszłość nie 
patrzę, chociaż widzę, że mamy 
przed socą sytuację rzeczywiście 
niełatwą. Musimy się liczyć z tem, 
że państwa sprzymierzone staraią 
się teraz w szybkiem tempie wró- 
cić do normalnych stosunków mię- 
dzynarodowych, tak, jak to pojmo- 
wano przed wojną, przyczem mu- 
simy się zabezpieczyć przed różny- 
mi rzeczami, które nam grożą i 
które tu już różni mówcy wyłusz- 
czali, lecz mam na to różne spo- 
soby. 

Przedewszystkiem _ stwierdzam 
stanowczo, że sojusz nasz z Fran- 
cją bynajmniej nie osłabł, lecz 
przeciwnie wzmocnił się. Francja 
doskonale zdaje sobie sprawę z te- 
go, że znosząc różne wyjątkowe za: 
rządzenia przeciwko Niemcom osła- 
bia i swoje własne bezpieczeństwo 
d dlatego sojusz jej z Polską na- | 
biera dla niej większego znaczenia, 
czego niemal codziennie mamy do- 
wody. 

Dalej mamy kwestję naszego 
stanowiska w Radzie Ligi. Pozatem 
mamy nasze stosunki z innemi 
państwami: dobre stosunki z Cze- 
chosłowacją, Jugosławią, Turcją, 
sojusz z Rumunją. Wszystko to są 
Środki, dzięki którym możemy spo- 
kojnie patrzeć w przyszłość natu- 
ralnie stosując całą naszą czujność 
i wytężoną pracę. 

Co do traktatu handlowego z 
Niemcami, to musimy sąd w tej 
sprawie odłożyć, aż do zakończe- 
nia kryzysu rządowego w Niem- 
czech. ' 

Na tem dyskusję wyczerpano i 
posiedzenia zamknięto. (Pat) | 

„KONSERWA* 
znakomita 
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Wiadomości poliiyczne. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Plenarne posiedzenie Sejmu dla 
odbycia drugiego czytania prelimi- 
narza budżetowego, przesłanego 
przez komisję Sejmowi, przewidy- 
wane jest nie wcześniej, niż mię- 
dzy 20 a 25 stycznia. 

e 
Z powodu rozpoczynających się 

w dniu dzisiejszym świąt Bożego 
Narodzenia wegług obrządku grec- 
ko-katolickiego i prawosławnego, 
obrady Sejmu ulegną przerwie do 
10-go b. m 

11-go b. m. komisja budżetowa 
ukończy trzecie czytanie budżetu. 

© 
W niedzielę zrana w Sejmie od- 

będzie się posiedzenie Syndykatu 
dziennikarzy warszawskich dla roz- 
patrzenia projektu memorandum, 
który specjalna komisja powołana 
przez Syndykat opracowała i przed- 
stawić miała rządowi. Memoran- 
dum to dotyczy projektu ustawy 
prasowej. 

Na niedzielnem posiedzeniu Za- 
rządu będą uwzględnione także o- 
pinje o projekcie ustawy prasowej 
syndykatów dziennikarskich  pro- 
wincji, poczem w ten sposób opra- 
cowane memorandum przesłane zo- 
stanie pon Rady Ministrów. 

Rząd Angielski za  pošrednict- 
wem poselstwa angielskiego w 
Warszawie wyraził podziękowanie 
rządowi polskiemu za pomoc i u- 
łatwienia udzielone przez władze 
polskie w ostatnich paru miesią- 
cach, t. j. w czasie trwania strajku 
węglowego przy zaopatrywaniu An- 
glji w węgiel.  (Pat.). 

Z całej Polski. 
Przykład do naśladowania. 
KATOWICE. 5. |. (Pat). Prezy- 

dent miasta Katowic dr. Górnik, 
jako prezes związku miast i gmin 
górnośląskich podjął inicjatywę wy- 
budowania statku handlowego po- 
jemności 1000 tonn pod napisem 
„Górny Sląsk". W tym celu zwró- 
cił się on do poszczególnych gmin 
górnośląskich, ażeby uchwaliły Od- 
powiednie sumy. 

Sejm i Rząd. 

Uchwały Rady Ministrów. 

Rada Ministrów na posiedzeniu, 
odbytem w dniu 5 b.m. pod prze- 
wodnictwem Marszałka Piłsudskie- 
go uchwaliła: 1) projekt rozporzą- 
dzenia prezydenta Rzeczypospolitej 
w sprawie częściowej zmiany nie- 
których postanowień ustawy 23-g0 
marca 1922 roku o podstawowych 
obowiązkach i prawach oficerów 
wojsk polskich, 2) rozporządzenie 
Rady Ministrów o ustaleniu planu 

parcelacyjnego na rok 1928 i 3) 
rozporządzenie Rady Ministrów o 
ustalenie na 1927 rok wykazu 
imiennego nieruchomości ziemskich, 
podlegających wykupowi przymuso- 
wemu. Pozatem Rada ministrów 
wysłuchała sprawozdania p. mini- 
stra skarbu o stanie skarbu i sytu- 
acji finansowej w państwie. (Pat) 

Posiedzenie Komisji Ziem- 
skiej. 

Dnia 5 b. m. odbyła 'się pod 
przewodnictwem Ministra Reform 
Rolnych dr. Witolda Staniewicza 
wewnętrzna konferencja w sprawie 
posiedzenia głównej Komisji Ziem- 
skiej, mającego się odbyć w dniu 
14 b. m. Na konferencji ustalona 
została lista rzeczoznawców mają- 
cych wziąć udział w opracowaniu 
przepisów dotyczących Oszacowa- 
nia nieruchomości, które będą 
podlegały przymusowemu wykupo- 
wi przy wykonaniu reformy rolnej. 

(Pat) 

  

Z ZAGRANICY 
Epidemje śrypy. 

BERN. 5.1 (Pat.) Epidemja gry- 
py przybrała w Szwajcarji Zachod- 
niej i Srodkowej bardzo poważny 
charakter. W kantonie Bazylei zam- 
knięto z powodu grypy szkoły. 

LONDYN. 5.1 (Pat.) Epidemja 
grypy, panująca w kilku krajach 
Europy przedostała się i do Lon- 
dynu. Jak dotychczas przebieg cho- 
roby nie jest ostry. Jako główne 
objawy występują ból głowy i kłó- 
cie w krzyżu. 

  

e Kino „POLON JA“, i | Mickiewicza K p 8 
  

Ž NA EKRANIE: 
(e) Dziś 

© ŽONY i MĘŽOWIE! 
9) Jeżeli czujecie się znudzeni w małżeństwie, jeżeli obawiacie „się, 
2 ażeby wasze pożycie nie spowszedniało, 

historję kobiety, której nuda zatruła życie. 

Jak A zmory uniknąć pokazuje film 

„dolę i niedole małżeństwa" 
(Spisek przeciw cnocie). 

W rolach głównych: 

NA SCENIE: 
Występy słynnej 
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Р mm" 
Życie zbiorowisk ludzkich ukła- 

"da się w różnorodne komórki, 
tworzące w swym zespole całość 
organizmu społecznego. Obserwo- 
wanie tworzenia się tych komórek, 
rozwoju ich poszczególnych części, 

; łączenia się ich i rozdzielania fluk- 
tuacji pod wpływem wewnętrznych 
czynników, zaburzeń wewnętrznych 
i wszelkich objawów, z których się 
składa życie, jest... rozkoszą pół- 
bogów. Zaś umiejętność utrwalenia 
takich splotów, zdarzeń, figur i cha- 

„ rakterów, wniknięcia w  głębiny 
_ dusz głębokich i ujęcia psychiki 

dusz płytkich, jeśli jeszcze łączy 
się z talentem plastycznym, stano- 
wi już prawdziwy dar bogów! 

Dobrze jest widać jeśli talent 
czyjś odleży się cokolwiek i doj- 
rzewa w skupieniu. Widzimy to 

_ dobrze, czytając ostatnie dwie po- 
wieści Perzyńskiego. Lubiła i daw- 
niej tego „poczytnego* autora, 
(Mniszkówna jest też poczytną) 
przeciętna Warszawka. 

Jego Bidulscy i różni, na ma- 
łą, na drobniutką skalę chevalier 
d'industrie, pół ludzie, gmerający 
się w drobnych intryżkach, byli 
przez Perzyńskiego prezentowani 
publiczności lekkiem piórem. Z 

" pewną ironiczną, łagodną niedba- 
łością, półgębkiem, opowiadał nam 
o nich autor „Lekkomyślnej siostry* 

_ bez wysiłku, nie wymagając od nas 
żadnej gimnastyki myślowej. Tro- 
chę, byle co i byle jak. Jeno że w 
tem lenistwie i lekceważeniu tema-   

Eleanor Boardman i Conrad Nagel. 
  

operowej śpiewaczki Bialskiej, 
Dyrekcja Kina „Polonja” przyjmując pod uwagę trudną sytuację fi- 

 nansową w obecnym czasie, postanowiła znacznie obniżyć ceny da 
poczynając od dnia dzisiejszego. sua miejsc od 80 groszy. 

000000000000003 

Dziś 

© 
zobaczcie wzruszającą O    

w nowym 
repertuarze. 

ta tkwił poważny z a 
więc się czytało z zajęciem prze- 
ciętnemi, ale z rzetelnem zniecier- 

pliwieniem, że, kiedyż u licha, za- 
cznie ten Perz pisać tak jak może. 
No i teraz. Jest. Mieszczaństwo 
warszawskie, nie, nie nazywajmy 
tej sfery tak, powiedzmy wprost. 
warszawiacy, ten specyficzny Od- 
łam narodu polskiego, mający swe 
cechy odrębności, jak zresztą pa- 
ryżanie, lub londończycy, różnią- 
cy się od Francuzów i Anglików 
w „ogólności, Otóż, warszawiacy 
mają swego Balzaka. 

Porównanie nigdy nie identyfi- 
kuje przedmiotów porównywanych. 

tem, powyższem, nie będzie- 
my twierdzić, że w dwóch ostat- 
nich powieściach Wł. Perzyńskiego 
odnaleść można potężny rozmach 
i tytanicznie obejmowanie ogrom- 
nych horyzontów stanów społecz- 
nych lub politycznych mistrza po- 
wieści francuskiej. Żadnego wzoro- 
wania się, ani systemu balzakow- 
skiego niema w utworach Perzyń- 
skiego, aczkolwiek mamy wrażenie 
niezbite, że cały ten zbiór licznych 
postaci, jakie się tak plastycznie, 
tak realnie i bez cienia fałszywej, 
papierowej manjery „poruszają w 
jego powieściach, znają się pomię- 
dzy sobą, spotykają wszędzie i ra- 
zem składają się na wciąż odegry- 
waną, nieśmiertelną komedję ludz- 
ką, jak u Balzaka. Wspólną cechą, 
balzakizmem jest w Perzyńskim 
bajeczna, nieporównana wnikliwość 
w psychikę każdej kreślonej po 
staci. Czy to będą osoby głównie 
zajmujące autora, te, za któremi 
cicho i dyskretnie śledzi, trzymając 
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Trzecie czytanie budžetu. 
Generał Konarzewski odpiera insynuacje endeckie. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Komisja budżetowa wczoraj przy- 
stąpiła do trzeciego czytania bud- 
żetu. Przyjęto z małemi zmianami 
resztę budżetu Ministerstwa Spra- 
wiedliwości oraz bez zmian budżet 
długów państwowych i rent inwa- 
lidzkich. 

Specjalnie gorącą dyskusję wy- 
wołało trzecie czytanie budżetu Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych. Kie- 
dy referent tego działu pos. Koś- 
ciałkowski zawiadomił komisję o 
rezygnacji Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych z 80 milj. z kredytu nad- 
zwyczajnego, pos. Harusewicz (ZLN) 
rozpoczął wielkie przemówienie 
polityczne, zwrócone przedewszyst- 
kiem przeciwko tym, którzy stoją 
na czele armji. Mowa jego miała 
za uzasadnienie wniosek demon- 
stracyjny, domagający się skreśle- 
nia 1 milj. zł. z działu uposażeń 
z centrali ministerstwa. 

Głównym argumentem pos. /a- 
rusewicza był t.zw. przerost admi- 
nistracyjny w urzędach państwo- 
wych i skreślenie owego miljona 
złotych miało być ostatecznym re- 
medium na ból pos. Harusewicza. 

Przeciwko wnioskowi wypowie- 
dział się pos. Polakiewicz (Str. 
Chł.), który zgodził się na skreśle- 
nie jednego miljona z części ogól- 
nej kosztów utrzymania wojska, 
z tem jednak, iż suma ta przenie- 
siona zostanie na rezerwy zaopa- 
trzenia. 

W głosowaniu wniosek pos. Po- 
lakiewicza przeszedł, zaś wniosek 
pos. Harusewicza poparli jedynie 
członkowie Z.L.N. 

Przy omówieniu działu wydat- 
ków na dodatek wojskowy pos. 
Harusewicz ponowił swój atak, do- 
magając się skreślenia 10 tys. zł. 
z wydatków przewidywanych na 
oficerski korpus sądowy. 

Dalej oświadczył on, że uważa 
niewykrycie sprawców ' napadu na 
pos. Zdziechowskiego i fakt przy- 
trzymania w więzieniu oskarżo- 
nych za nadużycia generałów za 
niesłychanie skandaliczny objaw, 
nieznany nawet w carskiej Rosji. 
Zdaniem pos. Horusewicza jest 
rzeczą niemożliwą, by korpus Są- 
dowy w szczególności, a korpus 
oficerski wogóle nie wiedział, kto 
był projektodawcą,* a kto wyko- 
nawcą napadu. 

Takie oświadczenie członka ko- 
misji wywołało gorący protest 
wszystkich zebranych, a gen. Ko- 
narzewski, pierwszy _ w.-minister 
spraw wojskowych, chciał natych- 
miast odeprzeć zarzuty Harusewi- 
cza. jednak przy cichem poparciu 
przewodniczącego komisji pos. Ry- 
mara pos. Harusewicz dalej roz- 
wodził się o stronniczości i niespra- 
wiedliwości oficerów sądowych, w 
dowód czego przytaczał sprawę gen. 
Malczewskiego, nazywając eksper- 
tyzę lekarską już wielkim skanda- 
Jem. 

Po tem wystąpieniu pos. Haru- 
sewicza zabrał głos gen. Kona- 
rzewski, który w ostrych sło- 
wach kategorycznie , zaprotesto- 
wał przeciwko insynuacjom en- 
deckim, oświadczając, że nie poz- 
woli obrażać armji i jej korpusu 
oficerskiego. Jego zdaniem napad 
na pos. Zdziechowskiego był pro- 
wokacją. Mówca zastrzega się prze- 
ciwko stałemu powoływaniu się 
pos. Harusewicza na wzory car- 
skiej Rosji w stosunku do armji 
polskiej i stwierdza, iż podobne 

* wystąpienia utrudniają pracę armii, 
stwarzają nieufność do niej w spo- 
łeczeństwie a nawet osłabiają jej 
gotowość bojową. 

W głosowaniu nad wnioskiem 
pos. Harusewicza wypowiedzieli 
się za nim tylko endecy i posło- 
wie Kaczyński i Bitnier (Ch. D.), 
wobec czego wniosek ten upadł. 

Na popołudniowem  posiedze- 
niu komisji załatwiono w trzeciem 
czytaniu budżet Ministerstwa Ko- 
munikacji i Generalnej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. . Ten ostatni 
budżet komisja przyjęła bez dy- 
skusji i bez zmian. 

W budżecie „Polskie Koleje 
Państwowe* szereg wniosków rzą- 
dowych i referenta pos. Chądzyń- 
skiego (NPR) wywołało obszerną 
dyskusję. W rezultacie przyjęto w 
dochodach wnioski rządowe z po- 
prawkami referenta o podwyższe- 
nie o 1 miljon złotych dochodów 
z przewozu towarów. W wydat- 
kach przyjęto wnioski © utrzyma- 
nie wbrew propozycji rządu kwoty 
na budowę kolei Bydgoszcz-Gdy- 
nia 6 miljonów w miejsce propo- 
nowanych przez rząd 3 miljonów 
złotych. 

Traktat wersalski a Polska. 
PARYŻ, 5. I. (Pat.) „„L'Oufre'* donosi z Nancy, że podczas uro- 

czystości urządzonej przez zrzeszenie francusko polskie przewodniczący 
gen. Weygand wyraził się, iż Polska ratyfikowała krwią swą traktat 
wersalski. Ofiara ta była konieczna celem zapewnienia pokoju. 

8 ono rokowań polsko-gdańsk. 
GDAŃSK, 5.1. (Pat). Według doniesień prasy tutejszej rozpoczęły 

się tu wczoraj o godz. 12-ej rokowania w Sprawach polsko- gdańskich. 
Dotyczą one głównie dwóch punktów, a mianowicie sfinalizowania 

parafowanej w Genewie konwencji o podwyższeniu udziałów gdańskich 
we wspólnych dochodach celnych i zgoda Polski na pewne kontyngenty 

tytoniowe, w związku z monopolem tytoniowym gdańskim j jego orga- 
nizacją. 

Ze strony Gdańska biorą udział w rokowaniach sen. dr. Volkmenn 
i Siehenfreien. 

Zajęcie koncesyj angielskich przez 
chińczyków. 

SZANGCHAJ, 5.1. (Pat). Jak donoszą z Hankou wczoraj wieczo- 
rem chińczycy wtargnęli na terytorjum koncesji brytyjskiej, zajęli ko- 
mory celne i gmach władz celnych i wypędzili anglików z koncesji. 

Porządek utrzymuje obecnie policja chińska. 

czujne palce na ich nerwach, jak 
na klawiszach, czy to mijane, spot- 
kane na chwilę istoty, wszystkich 
przenikają roentgenowskie promie- 
nie oczu piszącego, ze wszystkich 
mieszkań, jak djabeł Asmodeusz 
zdejmuje dachy, podpatrzy, chwyci, 
zahaczy, wciągnie w swój kontre- 
dans, złączy, rozłączy i odsunie 
wedle chęci, a tak wreszcie splecie 
i rozplecie ich przygody i stosun- 
ki, że czytelnik z zachwytem wo- 
ła: ależ tak, oczywiście, inaczej nie 
mogło się stać! Nadzwyczajna lo- 

gika myślowa autora pozwala mu 
ująć ten najtrudniejszy problem 
stosunków ludzkich; logikę wypad- 
ków, przy braku często najmniej- 
szego sensu w postępowaniu. W 
życiu dzieją się rzeczy niemożliwe, 
nieprawdopodobne, o których się 
mówi: „ej żeby to kto opisał, to 
by nikt nie uwierzył*. Owszem ca- 
ły dowcip polega na opisaniu uza- 
sadnienia dlaczego coś ktoś zrobił 
albo nie zrobił? 

Drugą cechą balzakowską Pe- 
rzyńskiego jest umiejętność wiąza- 
nia intrygi powieściowej. Jest to 
wzorowa, Świetna robota literacka. 
To nie byle jak namachana pió- 
rem potrawka, groch z kapustą, 
oblana pikantnym sosem, podana 
bezmyślnym gardzielom do przełk- 
nięcia. | te się zresztą naśmiewają 
dowoli z takich przepysznych ty- 
pów, jak Gudowiczowa, Solnicka 
lub najwybitniejsza Dłużewska! Ale 
znawca i smakosz jeno oceni, jak 
one są przyprawione, jak oprawio- 
ne i podane, te typy w ciągłym 
ruchu gmerające się koło siebię, 
czepiające się mackami innych, 

  

wyładowujące niezliczone kalorje 
ciepła i energji dla celów nienaj- 
szczytniejszych, ot, przeciętnie ludz- 
kich. 

s. Wszystko się tam dzieje tak, 
naturalnie, w tak wstrzemięźliwych, 
suchych tonach! Najsilniejsze sceny 
mają umiar słów, a siłę efektu 
(śmierć Karola Ozieńskiego, cho- 
roba  jędraszka), powściągliwość 
opisu, a zarazem jego plastykę, 
których trudno by się doszukać w 
naszej współczesnej, przejaskrawio- 
nej i zmanjerowanej powieści. 

Ostatnie utwory Wł. Perzyń» 
skiego, chociaż dzieli je rok czasu 
należy traktować wspólnie, gdyż są 
to dwa odłamy, dwa odpryski od 
wielkiego rojowiska Warszawy i 
światy identyczne. Wszystkiego tam 
potrochę: ziemiaństwa i artystów. 
Nie było nas był las finansjery i 
kupiectwa w Raz w życiu, ale 
przedewszystkiem tych przeciętnych 
ludzi, którym się jednak czasami 
coś stanie takiego, że wydziera się 
z nich wszystko, co kryją najsil- 
niejszego, i porwani uczuciami nie- 
spodziewanemi dla nich samych, 
kręcą się w djabelskim wirze pół- 
bezwolni, dla honoru jeno wma- 
wiając sobie, iż kierują wypad- 
kami. 

Osobiście wolę powieść Raz w 
życiu. W ostatniej Nie było nas 
był las razi trochę banalno-senty- 
mentalny, zużyty w kalendarzach 
Matki cud uzdrowienia dziecka 
przez ślubowanie grzesznej matki... 
Ratuje sytuację, że Lipecka Ślubu 
nie dotrzymuje i po odzyskaniu 
sił staje się tą samą oschłą,, zim- 
no-namiętną bojowniczą o jaknaj- 

Przejście  Michimaniry(y  Moro- 
lwa nd prawdsławje. 

Archimandryta Filip Morozow, 
który przed 18 miesiącami prze- 
szedł - na religję grecko-katolicką, 
porzucił ją obecnie, wracając do 
Kościoła prawosławnego. „Wilen- 
skoje Utro” ogłosiło list archiman- 
dryty do ks. arcybiskupa Jalbrzy- 
kowskiego, w którym tłumaczy on 
swe wystąpienie tem, 

że ze strony przedstawicieli Kościoła 
Zachodniego niema ewangielicznego 
przygotowania do zjednoczenia. 
Wśród hierarchji katolickiej brak jest 
szczerze-katolickiego ustosunkowania 
się do prawosławia t. j. w duchu 
Powszechnego Kościoła Chrystuso- 
wego a naoawrót duma, zarozumia- 
łość i brak chrześcijańskiej miłości 
charakteryzuje ten stosunek. 

Po zjeździe polskich biskupów kre- 
sowych (9—10 listopada 1926 r.) nie 
może być mowy o normalnem zje” 
dnoczeniu kościołów. 

„Dziennik” i „Słowo” traktują 
ten wypadek jako oczyszczenie koś- 
cioła od niepożądanych czynni- 
ków. 

A czy wypadkiem nie polityka 
duchowieństwa katolickiego była 
podłożem rozczarowania archiman- 
dryty Morozowa? — godzi się za- 
pytać. 

Czy nie dążenie do wynarodo- 
wienia, pozbawienia różnorodnych 
odrębności, cechujących prawo- 
sławną ludność białoruską, względ- 
nie nieliczną rosyjską było naczel- 
ną zasadą, propagowaną przez wię- 
kszość biskupów Ziem Wschodnich, 
zebranych na konferencji listopa- 
dowej? 

Głupkowate basowanie polity- 
kom kościelnym przez pewne dzien- 
niki i dzienniczki w myśl zasady 
„Bronię cię, więc głosuj na moich 
przyjaciół politycznych" nie może 
ukryć tej prawdy, že przyczyną 
kroku archimandryty Morozowa 
jest rozpolitykowanie kleru. 

L bituy Kowieńskiej 
Rozwiązanie Sejmiku 

Kłajpedy. 

KRÓLEWIEC, 5-1. Pat. Guber- 
nator Kłajpedy zamianował nowym 
prezydentem dyrektorjatu kłajpedz- 
kiego prokuratora Schelniusa. 

Powołał on dwóch członków 
dyrektorjatu, a mianowicie Bor- 
chardta i kupca Schesklebygo, na- 
leżących do Einheeitsfrontu, który 
jednak odmówił wysłania swoich 
członków do Dyrektorjatu. 

W Kłajpedzie obiegają pogłoski, 
że sejmik kłajpedzki ma być roz- 
wiązany. 

  

Ze świata. 
Anglicy nie przyznają się do 

klęsk. 

SZANCHAJ, 5. I. (Pat) Agen- 
cja japońska prostuje wiadomość 
swą o wypędzeniu Anglików z kon- 
cesyj brytyjskich w Hankou, zaz- 
naczając, iż Chińczycy zamknęli je- 
dynie kilka magazynów angielskich, 
z których usunęli personel, oraz 
zajęli gmachy miejskie i budynki 
celne. 

wyższy szczebel, na który po pot- 
knięciu się, , będzie znów się wdzie- 
rała konsekwentnie i wytrwale. A 
jakiž jest od początku do końca 
Świetny, jej zarażony romantyzmem 
mąż, z dobrą głową finansisty, ale 
szukający błękitnego kwiatka w 
życiu. Jakże konsekwentną jest 
postać ciekawego smakosza życio- 
wego Gudowicza i jego ciotki, al- 
bo starej, zacności panny Solnic- 
kiej, też z ciotką, zupełnie inną, 
ale choć przelotną tylko zawiera- 
my z nią znajomość niezapomnianą. 

Cały zaś romans Lipeckiej z 
malarzem Bystrzyńskim, przepro- 
wadzony jest mistrzowską ręką; 
nie chybia tu ani znajomość uczuć 
kobiety, ani mężczyzny. Za typowe 
warszawskie passe tems Żony p. 
dyrektora, mecenasa czy doktora 
uważać można to „na złość* ro- 
mansowanie, z nic nierobienia, za- 
zdrości o inne, dla wygody higieny. 

Raz w życiu zaczyna się ro- 
mantycznie i poetycznie parę dni 
przed wojną, a rozwija dalej w po- 
wojennej Warszawie, gdzie z Wiel- 
horskiego, przeciętnego Polaka 
„od dyplomacji*, gienjusz babski, 
wcielony w najwyborniejszy typ 
warszawianki, starszej damy-imości 
Dłużewskiej, jej intrygi, oszałamia- 
jące ludzi gadułstwo i łgarstwo; 
niestrudzone „latanie* po mieście, 
robią „polskiego Stinnesa* gien- 
jalnego finarfsisty, narzeczonego 
córki, co nie przeszkadza mu 
wdepnąć bezwolnie w romans z 
piękną Teresą i ponosić kłopotli- 
we jego konsekwencje. 

W swych akwafortach jakie Pe- 
rzyński robi z ludzi, nie brak jed- 

  

NA MARGINESIE. 

W „Kurjerze Warszawskim” ukazał 
się przed kilku dniami list następującej 

treści: : 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Dowiedziawszy się z gazet o za- 

proszeniu mnie przez „Towarzystwo 
badania zagadnień  międzynarodo- 
wych* do zorganizowania oddziału . 

wymienionego Towarzystwa w Wil- 
nie, pośpieszam oświadczyć, iż misji 
tej podjąć się nie mogę ze względu 
na jednostronny skład zarządu To- 
warzystwa, utworzonego z pominię* 
ciem profesorów, publicystów i poli- 

tyków obozu narodowego. 
Łączę wyrazy wysokiego powa- t 

żania 

Prof. Wacław Komarnicki. 
27 grudnia 1926 r. ' 

Kto są te osoby, ktėrę prof. Котай” 
nicki zaliczył do obozu antynarodowego, 

anarodowego, jak sobie zresztą pan 

profesor życzy? 

Pp. min. August Zaleski, prof. Jan 

Kucharzewski, (prezes rady nadzorczej) 
prof. Marceli Handelsman (prezes Zarzą- 
du), Hipolit Gliwic, Władysław Grabski, 

Roman Knoll, Janusz Radziwiłł, Roman | 
Dybowski, Stanisław Zakrzewski, Broni. 
sław Dembowskil... Dosyć! Zdaje się, że 
nazwiska te wystarczą. 

A teraz małe zapytanie? Gdy prof. 
Komarnicki mówi ex cathedra, nie sta- 

wia zapewne osób wyżej wymienionych 
ani im podobnych poza „narodem*. Gdy 

mówi, jako polityk, sprawa przedstawia 
się inaczej, tam zwykła logika nie obo- 
wiązuje. Tam obowiązuje logika specjal- | 
na, logika Nowaczyńskich. 

Nawet w „Gazecie Warszawskiej” 

daje swe własne już post scriptum pod 

listem prot. Komarnickiego. 
Brzmi ono m. in. tak: 

„Te fuszery indolenty i imbecile 
dyplomacji, przegrywające partję po | 
partji, kampanję po kampanji, grę 
po grze nie raczą się łaskawie chcieć 
zadawać z wybitnymi dziennikarzami, 
których artykuły pokryjomu wchła- 

niają i na których lekturze uczą się 

abecadła i sylabizowania umiejętnos- 

ci politycznych*. 

Wten sposób pisze pierwszy błazen 

Narodowej Demokracji o ludziach, któ- 
rych prof. Komarnicki postawił poza 

obręb narodu. 
Profesor Komarnicki 

krótką pamięć. Był przecie cząs, kiedy 
według własnej swej definicji (tej poli- 
tycznej) sam... nie należał do narodu. 
Było to z czasów wojny, gdy z wielo- | 
ma wybitnymi członkami Towarzystwa 

badania zagadnień międzynarodowych 
należał do jednego obozu. 

Otwierając p. Nowaczyńskiemu furt- 
kę do jego karczemnych wystąpień od- 
słonił szanowny profesor i własną swą || 
osobę dla podobnych ataków. 

Przeszłość obowiązuje, Panie Pro- 
fesorzel. а. 
  

Dziš | 
Supersensacja dia Wilna! 

Światowej sławy komik 
RIBO ze swemi zwie- 

rzętami na scenie 

3266 Kina „HELIOS“.       

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca. 

nak cieplejszych tonów i kwiatów 
uczuć zupełnie. szczerych. Jakże 
miłym przy swych komizmach jest : 
epizod Przybosia z narzeczoną, jak 
świetnie w skrótach, 
wany jak ekstrakt, 
tego wydźwigniętego własną siłą 
człowieka. Niczego tam niema za 
dużo, nic nie rwie się i nie piecze | 
bezładnie w tych opowiadaniach o 
sporej grupie osób. Panta rei, 
wiecznie płynna struga Życia za- 
biera łzy i uśmiechy, Śmierci i 
kramy bankowe, miłości i rozsta- 
nia, i tyle, tyle tego jest na każ- 
dym kilometrze kwadratowym o- 
krągłej ziemi, že... czy warto się 
miotać!? Warto się tylko dowiedzieć 
o wszystkiem, spojrzeć, zbadać, 
uśmiechnąć się i zasiadłszy wygod- 
nie w klubowym fotelu z wybor- 
nym cygarem z małą czarną po- 
wiedzieć sobie: „niech się komedja | 
gra. Ja nie wyjdę z równowagi". 

Po przeczytaniu powieści Pe- | 
rzyńskiego, prócz rozkoszy, niejako 
zawodowej, iż się w Polsce wycho” 
dował taki Świetny talent obser- 
watorski, w połączeniu z. taką 
techniką (o co u nas najtrudniej), & 
pozostaje wrażenie... gastronomicz- 
ne. Smakowitość wrażeń dała nam 
pełny, nie szarpiący nerwami, nie 
zmuszający do dociekań i zagłębiań, 
gotowy w najdrobniejszych SZCZE- 

ma jednak | 

skoncentro- 
podany żywot 

        

A 

gółach, dowcipny i tratny w kolo- 4/ 
rycie obraz społeczeństwa warszaw= 
skiego z epoki anno Domini 1925- 
26. Pozostanie z pewnością jako 
dokument chwili w literaturze, na- 
bierając z czasem wartości histo- 
rycznej. Hel, Romer, 

X 
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Życie gospodarcze. 
'° Wielkie tranzakcje w przemyśle 
. drzewnym. 

Według informacji „Tygodnika 
Handlowego" kapitał niemiecki za- 
angażował się w polskich lasach 
b. poważnie, bo na kilkanaście mi- 
lionów marek. Pośredniczyły w 

“tem firmy gdańskie (Jewelowsky) 
lub też Szalit z Berlina. Szalit ku- 

ił w ordynacji zamoyskiej 450 ty- 
Apiecy m. drzewa, duże tereny leś- 
/gne w dobrach radziwiłłowskich oraz 
ożywił przedsiębiorstwo „The Cen- 

_ tury", któremu z dzierżawy biało- 
sto.kiej wyprzedał wszystkie od 

óch lat bez użytku leżące za- 
asy. 

Koncern Jewelowsky'ego kupił 
od Cyryńskiego całą puszczę Nali- 
bocką. 

Szkłowski z Berlina przez fir- 
mę polską B-ci Gorlinów kupił na 

KRONIKA KRAJOWA. 
W sprawie organizacji monopo- 

lów państwowych. 

Ukazało się rozporządzenie mi- 
nistra skarbu o organizacji pań- 

 stwowego monopolu  tytoniowe- 
go. W myśl tych rozporządzeń, 
naczelną władzą dla monopolu 
jest minister skarbu, pełniący te 
funkcje przy pomocy podległych 
mu organów i władz skarbowych. 
Minister decyduje w sprawach 
projektów ustaw i rozporządzeń, 
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, 
mianuje dyrektora i wyższych 
pracowników monopolu, zatwier- 
dza wnioski dyrektora itd. Przy 
min. skarbu istnieje komisja rewi- 
zyjna monopolu tytoniowego, ma- 
jąca prawo wszechstronnej kont- 
roli monopolu. 

Równocześnie z stem ukazało 
się brzmiące podobnie rozporzą- 
dzenie ministra skarbu o organi- 
zacji państwowego monopolu spi- 
rytusowego. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
w Bankach Państwowych. 

P. Minister Skarbu zwrócił się 
do Prezesów banków państwowych 
o obniżenie stopy procentowej, po- 
bieranej przez te banki przy udzie- 
Janiu kredytów. Zgodnie z tem sto- 
pa procentowa banków państwo- 
wych obniżona zostanie z 13 na 
12 proc. w stosunku rocznym. 
Odpowiednio obniżone zostaną 
stawki procentowe od innych ro- 
dzajów kredytów. 

Stan naszego handlu zbożowego. 
Eksport zboża w roku bieżą- 

cym znacznie się zmniejszył. Wy- 
«wóz pszenicy za okres sierpień— 
listopad wynosił w roku ubiegłym 
69 tysięcy tonn, a żyta 144 tysią- 
ce tonn, tymczasem w roku bie- 
żącym wywieźliśmy pszenicy 14 ty- 
sięcy tonn, żyta 74 tysięcy tonn. 

Eksport wobec wyższego sto- 
sunkowo poziomu cen na naszym 
rynku kalkuluje się tylko w pew- 
nych okresach i w miejscowościach 
nadgranicznych. 

    

Ruch zawodowy. 
Strajk w gazowni. 

Strajk w gazowni, który wybuchł 
. w poniedziałek trwa nadal. Żąda- 

nia robotników streszczają się o- 
becnie do 1) otrzymanie dziesię- 
cioprocentowej podwyżki analogicz- 
nej do tej, którą otrzymywali w 
ostatnich miesiącach pracownicy 
państwowi i samorządowi, 2) pode 
pisanie zbiorowej umowy, 3) otrzy- 
manie wynagrodzenia za dni strajku. 

Dyrekcja gazowni zgadza się 
na wypłacenie w styczniu i lutym 
dziesięcioprocentowej podwyżki ty- 
tułem zapomogi, podczas gdy ro- 
botnicy żądają nadania tej podwyż- 
ce charakteru stałeśo oraz wypła- 
cenia jej także za listopad i gru- 
dzień. Pozatem Dyrekcja katego- 
rycznie przeciwstawia się wprowa- 
dzeniu umowy zbiorowej. 

Dotychczasowe wynagrodzenie 
robotników wynosiło od 4 złot. 
do 5 zł. 60 gr. 

Wszelkie wysiłki inspektora pracy 
w kierunku uzgodnienia sprzecz- 
nych stanowisk nie dają dotych- 
czas żadnego pozytywnego rezul- 
tatu. 

- Okólnik Ministerstwa P. i O. S. 

Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej wydało okólnik, w myśl 
którego wszystkie przedsiębiorstwa 
przemysłowe i handlowe są obo- 
wiązane w terminie do dnia 31 b. 
m. zarejestrować swych mlodocia- 
nych pracowników w wieku od 15— 
18 lat. Winni przekroczenia po- 
wyższego zarządzęnia ulegną karze 
6 tyg. aresztu lub grzywny do 250 

złotych. : 

imię inž. Korzona „Jeziory“, kilka- 
naście tysięcy hektarów lasu. 

Z innych tranzakcyj wypada za- 
notować kupno dwóch nadleśnictw 
ordynacji nieświeskiej Radziwiłła 
przez Lewina, b. dyrektora firmy 
Cyryński. 

Dla Rygi wileńscy kupcy drzew- 
ni zakupili w lasach państwowych, 
jak i prywatnych okręgu wileńskie- 
go igrodzieńskiego, wszystkie dział- 
ki rolne i poręby, zarówno te, co 
do których są pozwolenia, jak i 
te, co do których pozwolenia uzy- 
skać będzie można  nięzadługo. 
Jest tendencja do rozszerzenia te- 
go interesu na tereny innych dy- 
rekcyj lasów państwowych, w kie- 
runku czego czynione są starania 
w ministerstwie rolnictwa. 

Dotychczas import zboża rów- 
nież jest niewielki i wynosi żyta 
6 tysięcy tonn, pszenicy 5 tysięcy 
tonn, co staje się możliwem wsku- 
tek tego, że w pewnych okresach 
i miejscowościach, jak np. w Ma- 
łopolsce, ceny na miejscu podno- 
szą się do tego stopnia, że import 
z Węgier czy Rumunji staje się 
możliwy. 

Nierzadko spotkać się możemy 
ze zjawiskiem, że w pewnych po- 
wiatach odbywa się eksport zboża, 

inne natomiast powiaty korzystają 
z importu. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Opodatkowanie skonwertowa- 
nych miejskich pożyczek. 

Izba Skarbowa m. Wilna po- 
wiadomiła Magistrat, że kupony 
skonwertowanych miejskich poży- 
czek przedwojennych podlegają o- 
podatkowaniu podatkiem od kapi- 
tału i rent. (S) 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
5. I. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Doiary St. Zjed. 8,9712 8,97 — 
Ruble złote 4,74/2  4,741/4 -— 
Listy zastawne Wil. Banku 

Ziemsk. zł. ; 32 32 — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
5-1. b. r. 

1, Waluty 

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

II, Dewizy 

Londyn 43,78 43,85 43,67 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 85,62 35,71 35,53 
Praga 2612 26,78 — 26,66 
Genewa 174,22 174,65 173,79 
Rzym 40,37 40,48 40,27 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 85,00—86,00 
Związek spółek zarobk. 5,50 
Lilpop 15,75—15,90 
Modrzejów 3,80 
Ostrowiec 8,45 

Rudzki 1,02 
Starachowice 2,05—2,06 

Pożegnanie pułk Skwarcyńckiego. 
W -dniu 4 b. m. korpus oficer- 

ski 5 p. p. Leg. żegnał dotych- 
czasowego d-cę pułku pułk. Skwar= 
czyńskiego, odchodzącego na sta- 
nowisko d-cy piechoty dywizyjnej 
przy 3-ej D. P. Leg. w Zamościu. 

Pożegnanie odbyło się w kasy- 
nie oficerskim 5 p. p. Leg., przy 
udziale oficerów 5 p. p. Leg., 1 p. 
P. Leg. i Inspektoratu armji. 

Wygłoszono szereg przemówień 
między innemi na 1-ej Dyw. Leg. 
pułk. Popowicz, żegnając pułk. 
Skwarczyńskiego, wyraził nadzieję 
iż powróci on w niedługim czasie 
na stanowisko d-cy 1-ej dywizji. 

Mjr. Koc podkreślił, źe 5 pułk 
miał szczęście posiadać z swym 
łonie wybitne indywidualności jak 
ś.p. Wyrwa-Furgalski i Sław-Zwie- 
rzyński i do takich należy też i 
pułk. Skwarczyński. 

Mjr. Hałaciński zaznaczył ser- 
deczny stosunek jaki łączył d-cę 
z podwładnymi. 

Mir. Dziadosz podniósł olbrzy- 
mie zasługi w utrzymaniu ideolo- 
gji Marszałka Piłsudskiego i za- 
szczepienia jej w dusze swych pod- 
władnych. 

Odpowiadając pułk. Skwarczyń- 
ski dziękował za okazaną mu życz- 
liwość i zaznaczył, że oddał serce 
swym podwładnym i zawsze czuł, 
że posiada ich miłość, co ułatwiło 
mu pracę. 
„Następnie chór koleżeński od- 
śpiewał specjalnie od hoc ułożone 
słowa pieśni pożegnalnej na me- 
lodję I Brygady. 

Wśród ciepłego i serdecznego 
nastroju upłynął czas do późnej 
nocy. 

KUR J ER WILENSKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
ALBERTYN POD SŁONIMEM. 

Misja wschodnia O. O. Jezuitów 
obrz. grecko-słowiańskiego. 

Niedawno odbyło się w Alber- 
tynie uroczyste poświęcenie domu 
Misji Wschodniej O. O. Jezuitów 
obrządku gr.-słowiańskiego, połą- 
czone z wprowadzeniem zakonnej 
klauzury i otwarcia nowicjatu dla 
kandydatów wschodulej gałęzi To- 
warżystwa Jezusowego. Pierwszy to 
tego rodzaju fakt w historji Koš- 
cioła i zakonu, więc przesłali do 
Albertyna na ten dzień uroczysty 
życzenia z błogosławieństwem ). Е. 
Ks. Nuncjusz, miejscowy Arcypa- 
sterz Wileński i niektórzy inni XX. 
Biskupi obu obrządków, jakoteż 
Jenerał Towarzystwa Jezusowego 
O. Włodzimierz Ledóchowski z 
Rzymu. Przybył również z Warsza- 
wy Prowincjał o. Sawicki, by wziąć 
osobiście udział w ceremonii, któ- 
ra zgromadziła liczny zastęp lud- 
ności albertyńskiej obu obrządków, 
a nadto i gości z poblizkiego Sło- 
nima. Stawiło się też duchowień- 
stwo słonimskie prawie w komple- 
cie. Nie brakło oczywiście przed- 
stawicieli władz państwowych. 

Po pięknych ceremonjach wschod- 
nich, w których skład wchodziło 
odśpiewanie czterech ewangelji na 
cztery Strony Świata, znaczenie 
krzyżów na Ścianach, kropienie i 
okadzanie budynku wewnątrz i ze- 
wnątrz, przemówił po rusku pro- 
boszcz miejscowy O. Dąbrowski, 
pó nim zać po polsku Prowincjał 
O. Sawicki. Ten ostatni zaznaczył, 
że placówka albertyńska rozpoczę- 
ta przed dwoma właściwie laty dla 
jednoczenia braci prawosławnych z 
Kościołem przy pozostawieniu im 
jednak starodawnego obrządku w 
myśl życzeń i wskazówek Stolicy 
Apostolskiej, zapuszcza coraz głęb- 
sze w wschodnim gruncie korzenie. 
Dom ten, który się tu poświęca, 
będzie miał odtąd w całej pełni 
wschodni charakter. Tak ci młodzi, 
którzy tu na przyszłych misjonarzy 
Wschodu kształcić się będą, jak ich 
przełożeni i wychowawcy będą słu- 
żyć wyłącznie z całem oddaniem 
się i poświęceniem duchownemu 
dobru wschodniej ludności, z wy- 
kluczeniem wszelkiej polityki. Od- 
śpiewaniem „mnogolecia* Ojcu św., 
wileńskiemu Ks. Metropolicie, przed- 
stawicielom innych władz duchow- 
nych i świeckich, dobrodziejom i 
ofiarodawcom, parafjanom i wszyst- 
kim obecnym, zakończono tę pięk- 
ną uroczystość. Ludność, która na 
czas ceremonji napełniła i plac 
przed furtą, długo jeszcze snuła się 
po korytarzach, oglądając z zacie- 
kawieniem wnętrze klasztorku i 
i różne jego urządzenia. Gdy wresz- 
cie wszystkim stało się zadość, po* 
żegnał ich przełożony i zamknął 
furtę zakonną. 

Poświęcenie i otwarcie kaplicy 
cerkiewnej odbyło się w kilka dni 
później, przyczem urządzono także 
obleczyny pierwszych nowicjuszów. 
Przybył na tę uroczystość zapro- 
szony z Małopolski Bazyljanin, 
znany i ceniony w tych  stro- 
nach O. Demczuk, który wspólnie 
z O. Dąbrowskim odprawił uro- 
czystą liturgję. 

Posługiwali przy tych ceremo- 
njach świeżo przeobleczeni w za- 
konie suknie przez Superjora X. 
W. Piątkiewicza nowicjusze, przy- 
brani we wśchodnie stichary. Po- 
wszechne zajęcie budził piękny, 
nowy lkonostas, jakim przyozdo- 
biono albertyńską kaplicę. 

Zaproszony na tą uroczystość 
o. Archimandryta Morozow z Wil- 
na, wymówił się od przybycia szy- 
kowaniem się do rychłej podróży 
do Rzymu. 

GRODNO. 

Zuchwała grabież. 

W nocy 2 stycznia r. b, do 
Lombardu Miejskiego w Grodnie 
włamali się nie wykryci na razie 
złodzieje. Łupem rabusiów padło 
dużo najcenniejszych zastawów, 
przeważnie biżuterja. 

Ekspozyturą Urzędu Śledczego 
ustaliła, że rabusie dostali się do 
korytarza przez drzwi frontowe, 
otwierając je wytrychem. Drzwi z 
korytarza do pokoju, w którym 
mieści się skarbiec, zostały otwo- 
rzone przy użyciu łomu żelaznego. 
Żelazne drzwi skarbca nie były 
wyłamane, jedynie zostały nieco 
wygięte, tak że utworzył się na 
krawędzi niewielki otwór, przez 
który można było wsunąć haczyk 
lub nawet niewielką rękę. Rygle 
skarbca zostały nienaruszone, 
Sposób dokonania włamania wska- 
zuje, że sprawcami nie byli tu za- 
wodowi kasiarze. Całą „robotę 
cechuje wyjątkowy  dyletantyzm. 
Przytem złodzieje nie mieli widocz- 
nie normalnych narzędzi kasiar- 
skich. 

Policja wnioskuje, że  spraw- 
cy kradzieży musieli dokład- 
nie znać nietylko plan lombardu, 
ale nawet i rozmieszczenie zasta- 

wów w skarbcu, jak również spo- 
soby zabezpieczenia skarbca. 

W związku z kradzieżą policja 
aresztowała stróża lombardu Siergie- 
ja Potalota, (w) 

Zastój 

Fabryka sukna i samodziałów 
„Łosośna-Nadniemeńska* w Grod- 
nie przerwała w czasie Świąt Bo- 
żego Narodzenia pracę na czas 
dłuższy. (w) 

BIAŁYSTOK. 

Zastój w przemyśle. 

24 grudnia 1926 roku w Bia- 
łymstoku i pow. Białostockim prze- 
rwały pracę poniższe zakłady prze- 
mysłowe: 

1) Fabryka sukna i koców bra- 
ci Knyszyńskich. 

2) Fabryka sukna Ch. Marejn. 
3) Wykończalnia sukna Złotni- 

kow i Bereszkowski w Wasilkowie. 
4) Fabryka sukna i kołder B. 

Szatja. 
5) Tkalnia Natana Wajntrauba. 
Wykończalnia sukna Złołnikow 

i Bereszkowski została całkowicie 
zlikwidowana. (w) 

SUWAŁKI. 

Zmiany personalne. 

Starosta suwalsko-sejneński p. 
Włodzimierz Baranowski został 
przeniesiony na stanowisko staro- 
sty do Bielska-Podlaskiego. Sta- 
rostwo suwalskie obejmuje, jak już 
donosiliśmy p. Iszora z Komisarja- 
tu Rządu w Wilnie. 

Dotychczasowy starosta w Biel- 

sku-Podlaskim p. Antoni Czaykow- 

ski obejmuje odpowiedzialne stano- 

wisko w Urzędzie Wojewódzkim w 

Białymstoku. (w) 

ozamin dojrzałości dla eksiernów 
w terminie wiosemym 197 r. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego w Wilnie podaje do 
wiadomości, zgodnie z $ 61 Regu- 

laminu egzaminów dojrzałości (Dz. 
Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 2 
z r. 1926), że egzamin dla ekster- 
nów w terminie wiosennym 1927 r. 
odbywać się będzie w miesiącach 
lutym i marcu. Początek egzami- 
nów w poniedziałek dn. 14 lutego. 

Podania odpowiednio udoku- 
mentowane przyjmuje sekretarjat 
Kuratorjum (ul. Wolana 10) w go- 
dzinach urzędowych w ciągu mie- 
siąca stycznia 1927 r. Podania na- 
desłane po dniu 1-go lutego, Oraz 
niezawierające wszystkich przepisa- 
nych danych i załączników uwzględ- 
nione nie będą. 

Zgodnie z $ 62 Regulamininu, 
w Okręgu Szkolnym Wileńskim 
zdawać egzamin mogą tylko te o- 
soby, które zamieszkują na terenie 
tego Okręgu lub uczęszczały ostat- 
nio do wyższych klas gimnazjów 
Okręgu Wileńskiego. 

W podaniu o dopuszczenie do 
egzaminu należy wskazać wydział 
gimnazjum (human., mat., przyr., 
klasyczny), który ekstern sobie o- 
biera, oraz zaznaczyć z którego 
języka nowożytnego (francuski, 
angielski, niemiecki) chce zdać, 
dadto — o ile obiera sobie wy- 
dział mat. przyrod.—czy chce zda* 
wać z kursów przyrodoznawstwa, 
wyznaczonego na kl. VIII. 

Do podania należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 
2) życiorys własnoręcznie napi- 

sany z dokładnem wskazaniem, 
©gdzie ekstern się uczył, gdzie, kie- 
dy i jakie składał już egzaminy, 
jak przygotowywał się do egzami- 
nów dojrzałości, 

3) świadectwa szkolne, o ile je 
posiada, 

4) wykaz lektury z języka pol- 
skiego i języków obcych, 

5) kwit Kasy Skarbowej, świad- 
czący o wpłaceniu taksy egzami- 
nacyjnej w wysokości 60 zł., | 

`6) dwie nienaklejone fotografje, 
zaopatrzone własnoręcznym podpi- 
sem, EO 

1) świadectwo moralności, wy= 
stawione przez władze kompetent- 
ne miejsca zamieszkania. 

Kandydaci do egzaminu winni 
się zapoznać dokładnie z Regula- 
minem egzaminów, oraz z progra- 
mem odpowiedniego typu gimna- 
zjum (do nabycia we wszystkich 
księgarniach). 

Kuratorjum nie zawiadamia od- 
dzielnie petentów o uwzględnieniu 
lub odrzuceniu ich podania; lista 
dopuszczonych do egzaminu wy- 
wieszona będzie w przedsionku 
Kuratorjum na 5 dni przed egza- 
minem, pozatem w czasie od 1-go 
lutego udzieleć będzie informacyj w 
godzinach urzędowych kancelarja 
Wydziału szkół Średnich w Kura- 
torjum. 

  

"KRONIKA. 
  

G Dziś: Objaw. Pańsk* 

"6. Jutro: Licjana i Juljana Mm. 

      

stycznia | Wschód słońca---g. 7 m. 44 
Zachód | g. 15 m. 39 

OSOBISTE. 

— Prezes Dyrekcji Ceł Dr. 
Stanisław Lewakowski powrócił z 
dłuźszej podróży służbowej i przyj- 
muje interesantów codziennie od 
godziny 10-ej do 12-ej. 

— Delegat Ministerstwa Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych p. 
Makjanowski bawi w Wilnie celem 
zbadania stanu hodowli na Wileń- 
szczyźnie. 

MIEJSKA. 

— Protokół z ostatniego. po- 
siedzenia R. M. został skierowa- 
ny do p. Wojewody. Protokół z 
ostatniego posiedzenia Rady Miej- 
skiej, odbytego w dniu 30 grudnia 
1926r. i traktującego 1) o budżecie 
nadzwyczajnym na pierwszy kwar- 
tał 1927 r. 2) o przyjęciu na włas- 
ność miasta teatru na Pohulance 
i 3) o przyniesieniu kredytów z 
jednych działów budżetu 1926 r. 
do innych, został skierowany do 
p. Wojewody celem zaakceptowa- 
nia. (S) 

— Budżet na rok 1927-28 
jeszcze nie gotowy. P. Wojewoda 
zakomunikował Magistratowi, że 
ostatni termin złożenia do zaakcep- 
towania budżetu na rok 1927 (od 
1.IV 27 r. do 1.IV-28 r.) upływa z 
dniem 1 lutego r. b. (S) 

— О wyposażenie „Wilna*. 
Liga Morska i Rzeczna w Warsza- 
wie zwróciła się do Magistratu Wi- 
leńskiego z prośbą ofiarowania 
5000 zł. na wyposażenie statku 
pod nazwą „Wilno“. 

Jak wiadomo statek ten podle- 
ga protektoratowi m. Wilna. (s) 

— Budowa szpitala psychja- 
trycznego w Wilnie. Pan Woje- 
woda nadesla! do Magistratu Wi- 
leńskiego projekt budowy Okręgo- 
wego szpitala. psychjatrycznego na 
100 łóżek, który ma za zadanie 
obsługiwanie 3 województw: Biało- 
stockiego, Nowogródzkiego i Wi- 
leńskiego. 

Liczba kosztów budowy i urzą- 
dzenia w stosunku do jednego łóż- 
ka 7000 zł. Szpital psychjatryczny 
na 700 łóżek będzie kosztował w 
liczbach okrągłych 4.900.000 zł. 

Subwencja rządu wyniesie praw- 
dopodobnie 50 proc. kosztów, w 
ten sposób samorządy będą musia- 
ły opłacić pozostałość, czyli 2 mil. 
450: tys. zł. 

Rząd ma wypłacić swą część w 
3 ratach, rozłożonych na 3 lata po 
815.000 rocznie. 

Samorządy zaś mają wypłacić 
w przeciągu 6 łat po 408 tysięcy 
rocznie. Gmach szpitalu ma stanąć 
w Wilnie, otworzony będzie jednak 
oddział w Kojranach. (S) : 

— Z lzby Dezyniekcyinej. 
Miejska Izba Dezynfekcyjna komu- 
nikuje, że za ostatni tydzień, t. j. 
od 26 XII do 2.1 1927 r. dokonano 
dezynfekcji—11; w tej liczbie for- 
maliną—1; wydezynfekowano rzeczy 
256 klgr. 

— Stan zdrowotny Wilna. Sek- 
cja Zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna podaje do wiadomości, iż 
rozwój chorób zakażnych za ostat- 
ni tydzień (od 26.XII do 1.1 27 r.) 
przedstawia się następująco: 

Tyfus brzuszny —3; płonica—12; 
błonica—1; ospówka—1; krztusiec 
—1; r6ža—2 i jaglica—3. (S) 

— Koniec fałszywych liczni- 
ków. Przed miesiącem został przy 
Okręgowym Urzędzie Miar urucho- 
miony oddział do sprawdzania licz- 
ników energii elektrycznej. Dotych- 
czas sprawdzono około 500 liczni- 
ków na prąd stały i zmienny, z 
których 400 nadesłał Magistrat m. 
Wilna. 

Wkrótce więc zostaną spraw- 
dzone wszystkie liczniki i tem sa- 
mem zmniejszą się wydatki obywa- 
teli na prąd elektryczny, gdyż fał- 
szywe liczniki zostaną usunięte. 

Dziennie laboratorjum bada po 
10 liczników równocześnie. (z) 

— Terminy legalizacji narzę- 
dzi mierniczych. W celu uniknię- 
cia w 1927 roku nadmiaru jedno- 
cześnie zgłaszanych narzędzi mier- 
niczych w Wileńskim Okręgowym 
Urzędzie Miar i wskutek tego zbyt. 
długiego przetrzymywania tych na- 
rzędzi w Urzędzie Miar — wspom- 
niany Urząd ustanowił dia handlo- 
wych i przemysłowych przedsię- 
biorstw, znajdujących się na tere- 
nie poszczególnych Komisarjatów 
Policji Państwowej m. Wilna, ko- 
lejność i czas dla uzyskania legali- 
zacji narzędzi mierniczych, a mia- 
nowicie: 

Dla przedsiębiorstw: na terenie 
I-go Komisarjatu Policji Państwo- 
wej—styczeń 1927 r., na terenie II 
Komisarjatu P. P. — luty 1927 r., 
na terenie III Komisarjatu P. P.— 
marzec 1927 r., na terenie IV-go 
Komisarjatu P. P. — kwiecień i na 

terenie V Komisarjatu P. P. — ma! 
1927 r. 

W interesie więc posiadaczy na- 
rzędzi mierniczych leży Ścisłe prze- 
strzeganie wyznaczonych terminów, 
gdyż uchylanie się od wykonania 
powyższego powoduje bezwzględne 
zatrzymanie narzędzi, nieposiada- 
jących prawomocnych cech legali- 
zacyjnych, właściciele zaś tych narzę- 
dzi będą pociągnięci do odpowie- 
dzielności z art. 138 i 563 K.K. 

— Nowe rozporządzenie o ru- 
chu kołowym. W uzupełnieniu po- 
przednich rozporządzeń Wojewoda 
wileński wydał nowe rozporządze- 
nie, regulujące ruch kołowy pasa- 
żerów konnych, samochodów stra- 
ży pożarnej, pogotowia ratunko- 
wego i policyjnego. Według tego 
rozporządzenia samochody straży 
pożarnej winny używać trąbki syg- 
nałowej typu kawaleryjskiego, a 
każdy jej wóz dzwonka o donoś- 
nym dźwięku, karetki pogotowia 
sygnału trąbki dońtonowej, samo- 
chody pogotowia policyjnego syg- 
nałów gwizdków policyjnych. 

W niektórych tylko wypadkach 
wspomniane wyżej samochody mo- 
gą nie stosować się do ogólnych 
norm prawnych o ruchu kołowym. 
Mogą przekraczać w miejscowoś- 
ciach zabudowanych  przepisaną 
szybkość 20 km. na godzinę. Na- 
leży się im pierwszeństwo przed 
innemi pojazdami. Straży pożarnej 
muszą wszystkie pojazdy ustępo- 
wać. Pozatem kierowcy wspom- 
nianych samochodów winni stoso- 
wać się do wszystkich przepisów i 
wykonywać bezzwłocznie polecenia 
policji. 

WOJSKOWA 

— Sekcja Łowiecka dla pod- 
oficerów i chorążych. Oficerski 
Klub Łowiecki O. K. III w myśl 
statutu otwiera sekcję łowiecką dla 
podoficerów i chorążych. 

Zgłoszenia pisemne na ręce se- 
kretarza klubu kpt. lek. Gotyńskie- 
go do dnia 8 b. m. 

— Urlopy dla prawosławnych 
żołnierzy. Wszyscy szeregowi wy- 
znania prawosławnego, którzy w 
czasie Świąt, według nowego stylu, 
nie otrzymali urlopów, otrzymają 
6-dniowe urlopy w czasie Świąt. 
według starego stylu. 

— | zabawa karnawałowa po- 
doficerów. Dzisiaj w sal „Sokoła* 
odbędzie się I zabawa karnawalo- 
wa podoficerów garnizonu Wileń* 
skiego. Przygrywać będą dwie or- 
kiestry. Wstęp za zaproszeniami. 

Z KASY CHORYCH 

— Kasa Chorych m. Wilna 
podaje do wiadomości ogółu ubez= 
pieczonych, że na skutek zawartej 
umowy w Wileńskiem  Towarzyst- 
wem Przeciwgruźliczem, ambulato- 
ryjne leczenie ubezpieczonych w 
Kasie, dotkniętych grużlicą, zagro- 
żonych nią oraz akcja zapobiega- 
nia gruźlicy, zostaje z dn. 7-go b. 
m. zlikwidowana w Kasie Chorych 
i przekazana wspomnianemu To* 
warzystwu. 

W myśl powyższego, ubezpie- 
czeni w Kasie oraz uprawnieni 
członkowie ich rodzin mogą ko- 
rzystać z bezpłatnej pomocy lekare | 
skiej w Poradni Przeciwgrużliczej 
po otrzymaniu karty skierowania, 
które będzie wydawało Biuro Cho-- 
rych Kasy, tylko na mocy zlecenia 
jednego z lekarzy kasowych inter- 
nistów. (Chorym, korzystającym | 
już z leczenia u lekarzy chorób 
płuc w Kasie, karty skierowania 
wydaje bezpośrednio Biuro Cho- 

rych). : 
Karty skierowania są wažne na 

jeden miesiąc. W razie wyczerpa- 
nia tego terminu i potrzeby  dal- 
szej kuracji, chory zgłasza się bez= 
pośrednio do Biura Chorych po 
powtórne skierowanie. ; 

Chorzy. zgłaszający się do Po- 
radni, winni posiadać przy sobie 
legitymację członkowską K. Ch, ew. 
dowód osobisty. SĘ 

Obłożnie chorych na płuca od- 
wiedzają lekarze rejonowi Kasy. 
Zapisywanie lekarzy odbywa się w 
Biurze Chorych trybem normalnym 
do godz. 12-ej w południe. 

Leki, przepisane przez. lekarzy 
Poradni, chorzy Otrzymują w apte- | : 
ce Kasy Chorych. ; у 

Poradnia ustala następujące go- 
dziny przyjęć (codziennie prócz. 
niedziel i Świąt) dla chorych, ubez* | 
pieczonych w Kasie: Vae 

1) niemowlęta i dzieci „do 
7 od 9 — 10 i pół rano; - 

2) młodzież szkolna od 11 — 1 
ppłdn. 

3) dorośli od 2 i pół—7ppłdn. | 
Zapisywanie chorych (dcros- | 

łych) będzie się odbywało od godz. 
2 do 5 ppłdn. 

W Poradni ordynują następują- 
cy lekarze: 1) dr. Borowski, 2) dr. 
Bądzyński, 3) dr. Brokowski, 4) 

lat 

dr. Jedwabnik, 5) dr. Szuniewicz i | 
6) dr. Zagórska. 3263. 
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U PRAWOSLAWNYCH. 

— Prośba archimandryty Mo- 
rozowa przyjęta. Arcybiskup pra- 
wosławny Teodozjusz przyjął proś- 
bę Archimandryty Morozowa o 
przyjęcie go z powrotem na łono 
Prawosławia i udzielił mu prawo 
do kilko-tygodniowego wypoczynku 
w klasztorze Św.. Ducha. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Konferencja w sprawie u- 
mowy z dozorcami domowemi 
na rok 1927. W wyniku konferen- 
cji między dozorcami wyłoniono 
komisję rozjemczą w następującym 

« składzie: 
Inspektor pracy Leszczyński, 

przedst. Min. Spraw Wewnętrznych 
Makarow radca wojewódzki oraz 
przedstaw. Min. Sprawiedliwości 
sędzia Tuczyński. Jako delegaci 
od stron zainteresowanych wcho- 
dzi po dwóch przedstawicieli od 
Stow. właścicieli nieruchomości, 
Związku właścicieli nieruchomości, 
Chrześcijańskich Zw. Zawodowych 
i Klasowych Zw. Zawodowych do- 
zorców domowych. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie tej komisji, tylko na 
miejsce p. Makarowa występował 
p. Rejs. Posiedzenie trwało od g. 
11 do godz. 3 i pół popoł., jed- 
nakże porozumienia nie osiągnięto. 
Następne posiedzenie odbędzie się 
w dniu 10 bm. 

— Mroży powodem wzrostu 
bezrobocia. Stan bezrobocia, któ- 
ry do niedawna utrzymywał się w 
m. Wilnie prawie na poziomie let- 
nim, kiedy zatrudnia się najwięcej 

"robotników, w ostatnich dniach 
wzrósł w bardzo przyśpieszonem 
tempie. P. U. P. P. wprost zawa- 
lony jest podaniami nowej fali bez- 
robotnych, których liczba przekra- 
cza 4800. Wpłynęły na to zwięk- 
szające się ostatnio mrozy, które 
w wielu dziedzinach tamują pracę. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Pomoc żywnościowa dla 
bezrobotnych. Coraz to więcej 
zwiększająca się liczba ubiegają- 
cych się o pomoc żywnościową, 
wydawaną przez Magistrat m. Wil- 
na skłoniła Magistrat do powięk- 
szenia ilości racyj wydawanych do- 
tychczas. Na razie dodano 100 ra- 
cyj żywnościowych. 

A jednak pomimo to ogromna 
ilość pozostających bez pracy nie 
korzysta dotychczas z pomocy żyw- 
nościowej. (z) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— „Echo* Zarząd chóru mę- 
skiego „Echo* zawiadamia osoby 
chcące wziąść współudział w pra- 
cach chóru, iż zapisy na członków 
czynnych przyjmowane są w po- 
niedziałki i czwartki od godz. 7 do 
9 wieczór przy ul. Oranżeryjnej 
Nr. 3, sala prób. 

ZABAWY. 

— „Bal Wojewódzki". Dorocz- 
ny wielki „Bal Wojewódzki* na 
rzecz zakładów opieki nad dziećmi 
odbędzie się w tym roku w salach 
Pałacu Reprezentacyjnego w sobo- 
tę dnia 5 lutego pod protektora- 
tem i przy bezpośrednim udziale 
w organizacji balu p. Wojewody 
Władysława Raczkiewicza i p. Jad- 
wigi Raczkiewiczowej, (z) 

  

TEATR REWJI 

„Kakadu* 
Dąbrowskiego 5. 

Dziś o godz. 7- 
i 9-ej wiecz. 

Wielka rewja aktualna w 2 częściach, 

— Bal Rodziny Wojskowej. 
Pod protektoratem JW. Pani 

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

Obowiązki honorowych gospo- 
darzy raczyli łaskawie przyjąć: 

J. W. P.P. Abramowiczowa W., 
Balingerowa, Bańkowska W., Bia- 
łasowa St., Bochwicowa St., Bujalska 
W., Bujkowa J., Burchard-Bukacka S, 
Cywińska J, Dworakowska W, Englo- 
wa M., Farowa, Glatmanowa J., Gło- 
wińska A., Górska, Grzegorzewska 
St., Karasiewicz-Tokarzewska, Kla- 
czyńska, Klottowa J., Klottowa, Kło- 
sowa J., Kopciowa Ad., Korolcowa, 
Kozicka St., Koziorowska, Kruszew- 
ska J., Krzyżanowska Br., Kubinowa, 
Lukasowa, Łokucijewska J, Łopaciń- 
ska S., Malecka J., Malinowska O., 
Mackiewiczowa St., Michejdowa K., 
Miedzianowska Wł., Mohlowa H., 
Mohlowa St, Ordyłowska, Oster- 
wina J., Ożyńska, Pakoszowa M., 
Pastawska S., Platerowa J., Popo- 
wiczowa B., Popowiczowa J., Pra- 
szalowiczowa B., Przyłuska J., 
Raczkiewiczowa W!., Remerowa J., 
Ruszczycowa F., Ryniewiczowa A., 
Szallyowa K.. Schrotterowa, Sie- 
strzeńcewiczowa, Skinderowa, Śmi- 
gły-Rydzowa E., Sumorokowa L., 
Szczepkowska B., Szmurlowa J,, 
Szymańska J., Trzebińska, Tupal- 
Ska A., Wańkowiczowa St., Wciśla- 
kówa, Wełdyczowa, Wimborowa K., 
Władyczkowa St., Wojewódzka Wan- 
da, Voglowa, Zawadzka F., Zawadz- 
ka WŁ., Zawadzka A. 

J.W.P.P.: mec. Abramowicz Wi- 
told, mjr. Balinger, prez. Bańkow- 
ski Witold, dyr. Białas Stanisław, 
ppłk. Bobiatyński Stanisław, dyr. 
Bochwic Stanisław, p. Bohganowicz 
Ignacy, dr. Bujalski Władysław, rej. 
Bujko Jan, gen. Burchard-Bukacki 
Stanisław, Cywiński Jan, płk. Czuma, 
p. Dworakowski Włodzimierz, mec. 
Engiel Mieczysław, gen. Fara, inż. 
Glatman Juljan, p. Głowiński An- 
toni, ppłk. Górski, dyr. Grzego- 
rzewski Stanisław, gen. Karasiewicz- 
Tokarzewski, ppłk. Klaczyński, rej. 
Klott Jan, gen. lek. Klott, prof. Kłos 
Jul., del. Kopeć Ad,, prez. Korolec, 
płk. Kozicki Stan., ppłk. Koziorow- 
ski, płk. Kruszewski Jan, sen. Krzy- 
żanowski Bronisław, gen. Kubin, 
płk. Kunicki, płk. Lukas, prez. Ło- 
kucijewski Jan, hr. Łopaciński Ser- 
gjusz, prez. Malecki Jan, woj. Ma- 
linowski Olgierd, Mackiewicz St., 
prof. Michejda Kornel, mec. Mie- 
dzianowski Władysław, hr. Mohl 
Heronim, hr. Mohl Stanisław, hr. 
Mohl_ Wacław, płk. Ordyłowski, 
dyr. Osterwa Juljusz, płk. Ożyński, 
płk. Pakosz Michał, płk. Pasław- 
ski Stefan, prez. Pietraszewski Jan, 
mec. Piłsudski Jan, p. Pimonow, 
hr. Plater Jan, prez. Popowicz Jan, 
płk. Popowicz Bolesław, insp. pol. 
Praszałowicz Bolesław, prok. Przy- 
łuski Józef, woj. Raczkiewicz Wła- 
dysław, prof. Remer Jerzy, prof. 
Ruszczyc Ferdynand, kurat. Rynie- 
wicz, płk. Szally Kazimierz, płk. 
Schotter, ppłk. Siestrzeńcewicz, rej. 
Siewiorek Józef, mec. Skinder, płk. 
Skwarczyński, gen.  Śmigły-Rydz 
Edward, prez. Strumiło Marjan, 
prez. Sumorok Restytut, mec. Su- 
morok Leon, prez. Szczepkowski 
Bolesław, prof. Szmurło Jan, prof. 
Szymański Juljan, ppłk. Trebiński, 
gen. Tupals«i Andrzej, hr. Tyszkie- 
wicz Jan, prez. Wańkowicz Stani- 
sław Senior, ppłk. Wciślak, ppłk. 

  

Udział całego zespołu. 

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

Z POGRANICZA. 
— Gehenna ludnoćci pasa gra- 

nicznego. Ludność zamieszkująca 
pas przygraniczny dotychczas nie 
posiada dokumentów osobistych, 
stwierdzających tożsamość. Dzięki 
temu narażaną jest na najrozmait- 
sze przykrości, wynikające z tego 
powodu. W myśl bowiem istnieją- 
cych przepisów, każdy prz:bywają- 
cy w pasie nadgraniczny:s musi 
posiadać dokument osobisty, by w 
każdej chwili mógłsię wylegitymo- 
wać przed władzami. A jednak tak 
nie jest. Codzień posterunki K. O. 
P. przytrzymują 5—10 osób, miesz- 
kańców wiosek przygranicznych bez 
dokumentów. I taki osobnik zaczy- 
na wędrówkę, której nigdy nie za- 
pomni. Najpierw do strażnicy, ze 
strażnicy do kompanji, z kompanii 
do baonu, z baonu do policji, z 
policji do władz administracyjnych, 
a te ostatnie zwykle zwalniają go, 
po stwierdzeniu tożsamości. Trwa 
to zwykle 4—5 dni. Wydostanie 
dokumentów osobistych przy obec- 
nych stosunkach w najlepszym ra- 
zie trwa miesiąc lub dwa i to w 
mieście, a cóż dopiero w powia- 
tach przygranicznych. Nic więc 
dziwnego, że mieszkańcowi wioski 
oddalonej o 40—50 klm. od mia- 
sta powiatowego nie chce się sta- 
rać o dokumenty. Niejeden inteli- 
gent, mieszkający w mieście, stara 
się o dowód osobisty wówczas, gdy 
wyjeżdża zagranicę A cóż dopiero 
mówić o mieszkańcu zapadłej wio- 
ski granicznej. 

Czy nie byłoby pożądane wpro- 
wadzić dokumenty osobiste syste- 
mem niemieckim?  Zfotografować 
wszystkich przymusowo z numera- 
mi, by nie nastąpiła zamiana i wy- 
dać dokumenty? 

— Transporty do Rosji. W 
ostatnim tygodniu przez stację Za- 
hacie przeszło do Rosji 6 wago- 
nów maszyn, 2 wagony cegły, 1— 
parafiny i 1—motorów. 

— Pożar. W zaścianku Łosina 
pow. Dziśnieńskiego spaliła się 
stodoła ze zbożem i sianem. Po- 
żar powstał od ognia wznieconego 
w stodole celem suszenia zboża do 
omłotu. 

ROZNE, 
— M. Dowmunt ubiega się 

© koncesje na prowadzenie teat- 
ru letniego. Mieczysław Dowmunt 
znany artysta operetkowy, zwrócił 
się do Magistratu Wileńskiego z 
prośbą wydzierżawienia mu na se- 
zon letni (od 1 maja do 1.IX r. b.) 
teatru letniego w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. 

Teatr ten ma być prowadzony 
wyłącznie przez niego i obsługi- 
wany przez najwybitniejsze siły 
aktorskie. (S) 

— „Jasełka* W dniu 9.1 1927 r. 
o godzinie 4 popołudniu w lokalu 
szkoły pow. Nr. 46 (ul. Antokol- 
ska 106) odbędzie sie po raz ostat- 
ni przedstawienie „Jaselek“ z de- 
klamacją wierszy i śpiewem kolend 
na rzecz dożywiania dziatwy szkol- 
nej najbiedniejszej. * 

Zarząd szkoły uprasza o łaska 
we przybycie rodziców z dziećmi 
na poparcie tak doniosłego i waż- 
nego celu. Ceny biletów od 20 gr. 

di program Nr. 2. „DZIEJE ŚMIECHU* 
15 odsłonach, pióra różnych autorów. 

Balet 10 osób. 

— S.U.P. w 100 rocznicę na- 
pisania Ślubów Panieńskich Fred- 
ry. Powstała przed kilkoma mie- 
siącami przy Stowarzyszeniu Urzęd- 
ników Państwowych sekcja literac- 
ko-dramatyczna pod kierownictwem 
p. B. Dzenajewicza, referenta Urzę- 
du Wojewódzkiego rozwija się bar- 
dzo pomyślnie i w 100 rocznicę 
napisania Ślubów Panieńskich Fred- 
ry, przypadającą na rok 1927 wy- 
stawi tę sztukę, którą odegrają 
amatorowie—członkowie SUP-u. (z) 

— Psy muszą być w obro- 
żach. Wojewoda Wileński wydał 
rozporządzenie w sprawie zwalcza- 
nia wscieklizny wśród zwierząt na 
terenie Wileńszczyzny. 

Zgodnie z tem rozporządzeniem 
wszystkie psy w gminach miejskich 
muszą posiadać obrożę z zamiesz- 
czeniem na niej rejestracyjnych 
znaczków. 

W razie pokąsania człowieka 
przez zwierzę, podejrzane o wście- 
kliznę — wypadek ten winien być 
natychmiast zameldowany u od- 
nośnego lekarza, celem poddania 
podejrzanego zwierzęcia o wscie- 
kliznę obserwacji lekarskiej. 

Winni uchylania się od wspom- 
nianego rozporządzenia podlegać 
będą surowej karze. (z) 

NADESŁANE. 

liedlna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 

dwa przedstawienia o godz. 7-ej popoł. 
i o 8:ej w, wesołej komedji J. A. Fredry 
(syna) „Oj młody, młody”! w opracowa- 
niu Zespołu Reduty. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od Il-ej rano. 

— „Tajemnica powodzenia w Tea- 
atrze Polskim. Publiczność (z zarciem 
oddechu śledzi fascynujące przygody pe- 
chowca, którego los zwodniczy zmienia 
nagle w miljonera. Dziś i jutro „Tajem- 
nica powodzenia”. 

— Popołudniówki świąteczne. Dziś 
© godz. 4-ej popoł. ukaże się po raz o- 
„statni w sezonie krotochwila W. Rapac- 
kiego „Ja tu rządzę* w niedzielę zaś 
„Nasza Żoneczka” Hopwooda. W kroto- 
chwili „Ja tu rządzę” w akcie Il-gim, 
rewja taneczna z udziałem sióstr Korze- 
niowskich. 

— „Proboszcz wśród bogaczy”. 
Sztuka pod powyższym tytułem wejdzie 
niebawem na repertuar Teatru Polskiego 
Temat zaczerpnięty z ostatnich przeżyć 
wojennych Francji i w formie satyry po- 
dane jest przez autorów życie irancu- 
skich nowobogackich. 

Sztuka iskrzy się dowcipem i hu- 
morem. 

WYPADKI i KRADZIEZE. 

W Wilnie. 

-- Nieszczęśliwy wypadek. We wsi 
Dolna 40 w fabryce waty, należącej do 
Niemiec Rywy, w czasie omiatania Ścia- 
ny została pochwycona przez pas trans- 
misyjny robotnica tejże fabryki Jagiento- 
wicz Bronisława, lat 30, zam. Dolna 13, 
która poniosła śmierć na miejscu. 

Miejsce wypadku zabezpieczono. 
— Nagły zgon. Łoczykówna Leo- 

kadja, zam. Bobrujska 7, zameldowała, 
że Lenko Wiktorja, u niej w czasie snu 
nagle zmarła. Przyczyny śmierci nie u- 
stalono. L 

— Zaginięcie. Budrewicz Hipolit 

zam. Trocka 11, zameldował policji, że, 
służąca jego Helena Cydrowska, lat 26, 
w dniu 1 b. m. wyszła z domu i dotych- 
czas nie powróciła. 

— Kradzieże. John Wild, zam. Troc- 
ka 9, zameldował policji, że w dniu 3 b. 
m. z przedpokoju jego mieszkania, za 
pomocą podrobionego klucza przez nie- 
znanych mu sprawców, skradziono 3 
palta damskie ogólnej wart. 450 zł. | 

— U Minoka Leona, zam. Ludwi- 
sarska 4, m. 21, w dniu wczorajszym 
między godz. 17 i pół a 18, z przedpo- 
koju jego mieszkania przez nieznanych 
mu sprawców skradziono futro na skó- 
rach wart. 2,500 zł. 

— Gordonowi Kozryel, zam. W. Ste- 
fańska 26, m. 16 w tymże dniu o godz. 
z jego mieszeania została dokonana kra- 
dzież. Straty poniesione ocenia na S00 
złotych. 

— Załmanowi Pejsach, zam. W. Po- 
hulanka 11, m. 30, ze sklepu, mieszczące- 
go się przy ul. Sadowej Nr. 9, została 
dokonana kradzież 5 worków szczeciny, 
wagi około 320 klg. Straty oblicza na 
3800 zł. 

— Pożary. W masarni przy ul. Ru- 
dnickiej 16, należącej do Glezera Jankie- 
la, z powodu wadliwego urządzenia ko- 
mina powstał pożar, wskutek czego 0- 

alił się sufit na przestrzeni | metra, 
ezwana straż ogniowa w ciągu 10 mi- 

nut ogień ugasiła. Straty nie ustalono. 
budynku Nr. 1, koszar gen. 

Szeptyckiego, w mieszkaniu sierż 1 p. p. 
leg. Nowaka Stanisława powstał pożar, 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem 3 letniego dziecka, które było 
pozostawione bez dozoru w zamkniętym 
mieszkaniu. Pożar ugasili m-cy tegoż do- 
mu przed przybyciem straży ogniowej. 
Strat narazie nie ustalono. 

Na prowincji. 

„.,— Zamarznięcie. Około wsi Święt- 
niki, gm. Bujwidzkiej, pow. Wil.-Trockie- 
go odnaleziono w polu zmarzłą kobietę, 
znającą około lat 100, która szła z cór- 
ką ślepą, mającą około lat 65. Po udzie- 
leniu pierwszej pomocy niewidomą przy- 
prowadzono do życia i odwieziono do 
najbliższego zaścianka. Trup zmarztej 
zabezpieczono. Przeprowadzonym docho- 
dzeniem ustalono nazwiska, a mianowi- 
cie: zmarzłej i zmarłej Narejkowa Mar- 
cjanna i uratowanej—Sobolewska Natalja. 

Cech przestępstwa nie zauważono. 
— Pożar. We wsi Andułowszczyzna, 

gm. Kościeniewickiej, pow. Wilejskiego 
na szkodę Niżnika Jana spaliła się łaźna. 
Straty 150 zł. Pożar powstał wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przez poszkodowanego. 

O fałszywe podanie na- 
zwiska. 

Mikołaj Kursewicz w czasie 
ewakuacji w 1915 roku wyjechał z 
Wileńszczyzny z żoną do Rosji. 
Wybuchła rewolucja komunistycz- 
na, która przyniosła ze sobą grun- 
towną reformę prawa małżeńskie- 
go. Wtedy Kursowicz porzucił swą 
żonę i wziął sobie na towarzyszkę 
życia Aleksandrę Warłowę Po ro- 
ku narodził im s'ę synek, a po 
trzech latach wrócili wszyscy do 
Polski i zamieszkali w Wilnie. Do- 
tychczas wszystko w porządku. Ale 
trzeba było wyrobić dowody oby- 
watelstwa. I tu Kursewicz zadarł z 
prawem. Przy podawaniu bowiem 
nazwiska swej obecnej żony wy- 
mienił nazwisko swej żony po- 
przedniej. 

Ta drobnostka zaprowadziła go 
ńa ławę oskarżonych w Wydziale 
Karnym Sądu Okręgowego. Wraz 
z nim zasiadła na ławie oskarżo- 
nych Aleksandra Warłowa, mając 
przy sobie pięcioletniego synka, 
który przez cały czas rozprawy są- 
dowej rzucał przerażone spojrzenie 
to na prokuratora, to na sędziego. 
Uspokajała go oskarżona mamusia, 
tuląc do piersi. 

Podczas przewodu / sądowego 

ać fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 

oskarżony  Kursewicz zeznał, iż 
chciał, by jego synek miał legalną 
matkę i dlatego podał w paszpor- 
cie fałszywe nazwisko, Teraz żału- 
je tego kroku. Warłowa oświadcza, 
że Ona sama doniosła o kroku 
swego męża Komisarjatowi Rządu. 
Pogwałcone jednak prawo domaga 
się zadośćuczynienia. | dlatego o- 
boje zostali oskarżeni na 3 miesią- 
ce więzienia, z darowaniem im tej 
kary na mocy ustawy ORA 

an. 

„Adonis* i Genowefa. 

Mateusz Mickiewicz był bardzo 
zamożnym gospodarzem i miał już 
64 iata. Ożenił się przed dziesię- 
cioma laty z kobietą już niemłodą 
i bardzo wyrozumiałą. Nie mieli 

dzieci. i 
W sąsiedztwie mieszkała szw 

gierka, Malwina Mickiewicz, z córką 
Genowefą lat 14. Genowefa była 
bardzo ładną ale biedną. Mateusz 
Mickiewicz choć już w podeszłym 
wieku, bo zbliżał się już do śiód- 
mego krzyżyka nie lubił starych 
kobiet. 

Stronił więc od żony, natomiast 
stosunek jego do bratanki pięknej 
Genowefy, wskazywał, że coś tam 
między nimi dzieje się niewyraźne- 
go. Genowefa zajadała b. często 
cukierki i coraz to nowy grzebień 
upiększał jej bujną czuprynę. 

Minął rok. I wtedy zauważono, 
że zgrabna figurka Genowefy na- 
biera jakichś nienaturalnych kształ- 
tów. Z początku przypisywano to 
dostatniemu życiu jakie Genowefa 
prowadziła u bogatego stryja. Inne 
jednak były powody. W kilka bo- 
wiem miesięcy potem piękna Ge- 
nowefa powiła Ślicznego synka. 

I tu dopiero zaczyna się tra- 
gedja. Okazało się bowiem, że 
„dziadzia* obiecywał bratance kro- 
wę, kawał ziemi i że wyda ją za- 
mąż, a tymczasem kupował jej tyl- 
ko cukierki i grzebienie. Nie speł- 
nił obietnicy i wczoraj zasiadł na 
ławie oskarżonych. 

Znaleźli się tacy co widzieli jak 
stary Mateusz tulił w objęciach na- 
iwną Genowefę. Byli tacy którzy 

‚ widzieli niesharmonizowaną parę A 
w innych okolicznościach. Mateusz 
Mickiewicz zaprzecza jedna temu. 
Twierdzi, że z żoną żyje już od 10 
lat i nie mają potomstwa. Nie 
mógł więc być ojcem synka na- 
iwnej Genowefy. 

Okazuje się jednak, iż chociaż 
Mateusz Mickiewicz jest impotens 
ad coitus, to jednak nie wykluczo- 
ną jest jego zdolność ad generan- 
tum. Wobec tego sędzia Strzalko 
po krėtkiem przemówieniu obroń- 
cy w trybie uproszczonym wnosi 
wyrok skazujący Mateusza Mickie- 
wicza na 6 miesięcy więzienia. 

Zdan. 

Sprawy w Wydziale Kar- 
nym Sądu Okręgowoego. 

W dniu jutrzejszym na wokan- 
dzie Wydziału Karnego Sądu Okrę- 
gowego znajdują się następujące 
sprawy. 

Sprawa Stefana Leszkiewicza 0- 
skarżonego z art. 440 i 452 K.K., 
Sprawa Wojciecha Kwiatkowskiego 
oskarżonego z art. 154 cz, II 263 
p. Ii 129 p. 6 K. K. i sprawa 
Longina Skażyńskiego oskarżone- 

» go z art. 51, 427 cz, IIl i 430 cz, 
„ — O podrabianie litów li- IK.K 

tewskich. # 
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ZGUBIONO 
metalową torebkę z pieniędzmi i drobiaz- 
gami w noc Sylwestrową przy wejściu do 
Kasyna. Znalazcę proszę o zwrot torebki 
jako pamiątki pod adresem: Garbarska 14—1, 

® e 

Do wynajęcia 
duży pokój, nadający się na biuro. Dowie- 
dzieć się w administracji „Kurjera Wileń- 
skiego", Jagiellońska 3. 3206 

AI) KARAI 

W. Jurewicz 
były majster Daweł Bure firmy 

uprasza łaskawą klijentelę 
o zwracanie się tylko pod 
adresem ul. Mickiewicza 4. 
Filja zlikwidowana. Poleca ze- 
garki najlepszych fabryk i kon- 
strukcji oraz wykonywa repe- 
rację zegarków i biżuterji po 

cenach przystępnych. 3139-3 
POZY аЗ З 

  

  

          

      

    

Sklep i pracownia zegarków 
CHOWTINA, Mkciewicza 11. 

Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i 
roboty jubilerskie. Kupno złota, srebra, bry- 
lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny 

Biuro Elektro i Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- UI. TATARSKA 20 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. Pro- 
simy 0 przekonanie się. MEBLE 

326 2 jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne—Mocne— 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 

Były profesor 
gimnazjum 

udziela szą eee Niedrogo. 
cza dorosłych). Warunki ; 
przystępne. Wiadomość: Sprzedaż na raty. 
od g. 4.30--7 popoł. Mi- ‚ 2144 
ła T, m. 2, Zwierzyniec. . : 

3251-1 składający się z 3 
Aa UT Lol pokoi i kuchni, na- 

dpiyff” zakład opty- dający sią na interes lub 
» L czno-okulisty- prresme mieszkanie о- 
czny, największy w _Wi- becnie jadłodajnia. Ulica 
leńszczyźnie, właśc. B-cia Wielka 5, m. 19. 2096-b 
Olkieniccy, Wilno, ulica : 
Wielka 66. Wielki wyb6r 0 I i-lulin" Najstar- 
fotograficznych przybo- y nij! sza firma 
rów. PZ okulary po w kraju założ. w 1840 r. 
receptach Kasy Ckorych. ul. Dominikańska 17, 

1691-b telef. 10-58. b-1236 

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstałunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
starych przerabiamy na 
nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 
sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
Prosimy przekonać się. 
Ul. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. zyj” 

tukiernia i Kawiarnia 
„ZDROWIE“ 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
šniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

Na dogodnych wa- 
runkach 

sprzedajemy - kupujemy 
domy, majątki, ziemskie, 

place 

Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3197 

  

      

  

Babės 9005) Gama 
medale AB pri, 

" KWaWSTEWOY * 
Lwów. 

PRZETWORY OWOCOWE 
znakomite, wytworne 
w smaku, niedrogie: 

marmęlady deserowe gęste, kompoty, kon- 
serwy warzyw, konfitury, dżemy, 

powidła soki. 
WINA MIODY. 
Żądajcie wszędzie. a 
  

pasa - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 
imcze, Królewska Nr. 9. 

niadania, obiady i kola- 

Poszukuję posady 
pokojowej lub do wszy- 
stkiego, znam się na ku- 
chni. Posiadam świade- Cie. Obiad z 3-ch dań 
ctwa. Wiad.: Pióramont 1 złoty. Gabinety. 1498-b 
4—10, Jankowska. 3258-2 rata, linoleum, chodni- 

  

ki ye, bł Pec oe 
i :„ brezent do wozów, kalo- 

PANA roboty kuśnier- sze i pilniaki po cenach 
i Р „ najtańszych I. Wi ej- 

skie, jako: przeróbka na, Rudnicka 2. 1484-a 
różnych futer i palt fu- 
trzanych (karakułowych, 
fokowych i t. d,), poszu- 
kuje pracy w domach 
rywatnych. Adr.: W. Ste- 
ańska 9, m. 9. 3259-2 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 

odfryzow. 1 zł. Oraz są- 
lon męski. Obsługują 

pierwszorzędni fachowcy. 

We się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka a róg zauł. Na 
cowego 1, m. awn. 
„Wiljae, " " % 169- 

Tako Na Bystrem wil- 
t Dane la Jaśka, pen- 
a pani Kuscińskiej z 

resów. Ceny przystęp- 
ne. Kuchnia obfita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych, 

3109 

Ogłoszenia 
do 

„Мопега Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego 
Jagiellońska 3. 

VNVNYAINININIANIN 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

    

„ Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda“; 
Bracław Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99, Brześć n/Bugiem—N. Gorbaty, ul. Długa 56-b, Druja— Jan Kochanowski. 
Duniłowicze—A. Szumski. 
LM WRZ biuro podań. 
ukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarni. 

ka pocztowa 19, RT 
Głębokie—Hordyński, biuro podań. 
Głębokie—A. Adler, sklep „Kultura“, 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
Erdi 7 o A Polna 11. 
Iwieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep gal n n 
Kościeniewicze—Erazm Śatatzewiki” * И 
Księgarnie Kolejowe „Ruch*, 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Pubaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
ola jgwiaździński. 

lejszagoła—Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. Mołodeczno —Spółdzielnia Żołnierska 86 REŻ Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk*, 
Niemenczyn—Sjeczko Józef. 
Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność”. N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. r 
Olkieniki—Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy: 

ul. iłstyd: 
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skiego 20. 

Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St, Bednarski, Księgarnia. 
Podbrodzie—Buiko Jan, ul. Piłsudskiego I. 
Postawy—Fryderyk Krasicki. | 
Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia”. 
Radoszkowicze—Maks Rubin, ul. Mińska 19. 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
Szarkowszczyzna - Łatyszonek Walerjan. 
Święciany—N, Tarasiejski, drukarnia. W 
Turmonty— Jan Kowalczyk, sklep wódek. “2 ) 
Wilejka Pow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66" 
Wołożyn-—Stefan Barański. 
Widze—Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

ZAGRANICĄ: 
Dynaburg— Benedykt Juchniewicz, sklep materja- 

łów piśmiennych. 
  

u Wydawca Tow, Wydaw, „Pogoń” sp. 

  

z 6gr. Oda, 

     

Drak. „Pax”, wl. św. lgnacege 5, Tel. 1-93, 

    

Redakter w/z A. Faranowski, 

 


