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| W sprzeuaży detalicznej cena 

Niezupełnie udane pomysły. 
Zjazd grodzieński wykazał niere- 

alność budowania obrony gospodar- 

czych i spółczesnych interesów Ziem 

Wschodnich na płynnych hasłach de- 

mokratycznych. P.zewidywać należało, 
że powołana przez zjazd „Tymczasowa 

Rada organizacyj społecznych i gospo- 

darczychiziem wschodnich* pozostanie 

radą,kilku zaledwie organizacyj, prze- 

ważnie o charakterze spoieczno-demo- 

kratycznym, niesprosta zadaniu zjedno- 

czenia czynników gospodarczych w 

wspólnym wysiłku obrony potrzeb 

ekonomicznych kresów i nie stworzy 

związku organizacyj społecznych i 

gospodarczych. Rzeczywiście, do- 

tychczas Rada nie może poszczy- 

cić się jakąkolwiek zdobyczą na tym 

polu. Odwrotnie — od czasu zjazdu 

grodzieńskiego kontakt z zaintereso 

wanem społeczeństwem stał się bar« 

dziej luźny—czego zresztą i Rada nie 

neguje. Społeczeństwo nie wykazało 

zrozumienia dla poczynań, które z 

kresów wschodnich miały stworzyć 

najsilniejszą gospodarczą połać : raju 

i zachowało się biernie... Ziemiaństwo 

usunęło się całkowicie. Sfery prze- 

mysłowe i handlowe nie reagowały 

wogóle. Widocznie w obawie by nie 

stracić zupełnie grunt pod nogami i 

uzyskać jakąkolwiek styczność ze 

społeczeństwem, styczność stwarza” 

jącą przynajmniej pozory prawa prze* 

mawiania w imieniu organizacyj, Rada 

Tymczasowa zwołała w ubiegłą środę 

zebranie, na którem omawiane miały 

być aktualne zagadnienia gospodarcze 

Kresów Wschodnich. 
Kilka słów o tem zebraniu. Wie 

dzieliśmy na nim sporo urzędników 
(obrady toczyły się w sali Stowarzy- 

szenia Urzędników Państwowych) przed: 

stawicieli związku osadników wojsko- 
wych, związku młodzieży wiejskiej, 

związku kółek rolniczych, związku na- 

prawy biednej Rzeczypospolitej Pol- 
skief, kilku młodocianych „doktorów 

od sanacji*, współpracowników „Kur: 

jera Wileńskiego* niemal in corpore, 

przedstawicieli współdzielczości i dwóch 

autentycznych Białorusinów. Przed- 

stawicieli ster gospodarczych, najbar- 

dziej zainteresowanych, nie było. O 

nich mówiono bez nich, 
Właściwie zebranie miało na celu 

przedyskutowanie wniosków Rady 
Tymczasowej, dotyczących „szeregu— 
jak opiewało zaproszenie na zebranie 

—palących żagadnień Ziem Wschod- 
nich”, Atoli wyjaśniło się, już na ze- 

braniu, że wnioski te, jakkolwiek w 
sprawach „palących* niestety nie są 

uzgodnione w łonie samej Rady, wo- 

bec czego zdjęto je z porządku dzien* 

nego. Przewodniczący, p. J. Osmo- 
łowski mówił o powstaniu Tymcza- 
sowej Rady O. Sp. iG, o zjeździe 
grodzieńskim, celach i zadaniach Związ- 
ku organizacyj społecznych i gospo" 
darczych Z. Wschodnich, wyliczył 
zagadnienia, które dla ziem wschod- 
nich zdaniem Rady posiadają aktual- 
ność, oraz odczytał statut związku 

organizacyj. P. A. Lednicki wyłusz- 
czył założenia podstawowe zasadnicze 
przyświecające emanacji zjazdu gro- 
dzieńskiego („bez różnicy narodo- 
wości*).P. Kamiński mówił o wszy- 

stkiem, potrosze. Przemawiali nastę: 

pnie inni członkowie Tymczasowej 
Rady, co słuszną uwsgę przewodn'- 
czącego wywołało, że Rada nigdy 

jeszcze takiej aktywności nie wykaz; - 

* wała.. Ze strony nie członków Rady 
padały przeważnie dorywcze pytania, 

zmierzające do uświadomienia sobie 

celów Związku organizacyj — szersze 
przemówienia były odosobnione i w 
każdym razie nie wygłaszane w imie- 

niu tej lub innej organizacji. 
Czy na zebraniu tem zostały w 

należytym stopniu wyjaśnione właści- 
we cele Związku Organizacyj Społecz- 
nych i Gospodarczych? Niewątpliwie 
tak. Zalegalizowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych Statut Związku 
ujmuje zadania Związku w sposób 

ogólnikowy. Paragraf 5 ty brzmi mia 

mowicie: 

„Celem Związku jest: a) koordy* 
nacja i inicjatywa poczynań spoleczno- 

gospodarczych na Ziemiach Wschod- 

nich, b) obrona interesów spolecz- 

nych i gospodarczych Ziem Wschod- 
nich. Związek urzeczywistnia swój cel 
z zachowaniem obowiązujących praw 

i przepisów przez: a) zakładanie i pro* 

wadzenie lub też współdziałanie w 

prowadzeniu na terenie Ziem Wschod- 
nich stowarzyszeń o charakterze spo- 

łecznym lub gospodarczym, b) urzą- 

dzanie zebrań 'dyskusyjnych, odczy- 

tów, kursów oraz wycieczek, ;c) wy- 

dawanie pism i wszelkich druków 

oraz rozpowszechnianie ich*. 

O:óż z przemówień członków 

Tymczasowej Rady można ustalić, że: 
1) zadaniem związku jest zorgani- 

zowanie społeczeństwa kresowego 
celem obrony jego interesów społecz" 

nych i gospodarczych, lekceważonych 
lub zaniedbywanych przez czynniki 
rządzące. 

2) powołana do tej misji przez 

Zjazd grodzieński Tymczasowa Rada 

Organizacyj Społecznych i Gospodar- 

czych, nie obawia się przeciwsta- 

wności interesów poszczególnych 
grup lub odłamów społeczeństwa: 
ponieważ budować będzie swe dzieło 
„nie na tem co dzieli, lecz na tem 

co łączy”. 

3) Związek organizacyj społecz- 

nych i gospodarczych powinien «d- 

zwierciadlaćjpostulaty „większości lud- 

ności*. Będąc apolitycznym jedno- 
czyć będzie wszystkich bez różnicy 

narodowości. 
Trudno przypuszczać by ktokol- 

wiek mógł oponować przeciwko ko- 
nieczności konsolidacji czynników 
społeczno gospodarczych celem wia- 

ściwej obrony interesów naszych 

ziem wschodnich. Najmniej „Siowo*, 

które zawsze podkreślało doniosłość 

tego zsgadnienia. Zachodzi jednak 
kwestja czy droga  wytknięta 
przez Tymczasową Radę doprowa- 
dzi do zamierzonego celu. Budowa 

nie na tem co łączy, jest niewątpli, 

wie frazesem ładnie skonstruowanym. 

nie posiada atoli poważniejszej treści, 
To co łączy—to jest zrozumienie po- 
trzeby rozwoju gospodarczego ziem 
wschodnich, stworzenia normalnych 

warunków dla tego rozwoju, spowo- 

dowania innego stosunku sfer rzą- 
dzących. Czy świadomość tego wspól- 

nego interesu jest rzeczywiście tak 
wielką i tak ogólną, że dostatecznie 

jest jej dla usunięcia wpływów prze- 

ciwstawności interesów. Przeprowa 
dzenie linji kolejowej łączącej Druję 
przez'Woropajewo—Oszmianę z Lidą 
posiada niewątpliwie ogromne zna- 

czenie gospodarcze dla naszych Kre- 

sów, we wspólnym interesie leży 

zreaiizowanie tego projektu — czy 

jednak przez Świadomość tego wspól 
nego celu wyeliminowaną zostanie 
nieraz zasadnicza įrozbiežnošė intere- 
sów bliższych, zawodowych, intere- 

sów branży, fachu, wytwórczości i 
td. Sprzecznošė zdań już w łonie 
jednolitej organizacji nieraz jest tak 

wielką, że prowadzi do rozbicia tei 
organizacji na poszczególne ugrupo” 

wania. Cóż mówić dopiero o ziepku 
organizacyj nie spokrewnionych za- 

kresem działania, operujących w dzie 

dzinach życia gospodarczego lub 
społecznego  biegunowo różnych 
wciągających w orbitę swej działal 
ności warstwy pod względem stano- 

wym i kulturalnym odmienne, często, 

kroć wrogo wzajemnie usposobione 
o aspiracjach wręcz rozbieżnych i 
hasłach wzajemnie zwalczanych. Wiła- 

Śnie bliższa styczność tych elemen- 
tów zmusi zapomnieć o tem co łączy 

a pogłębi to co dzieli. Rozumiemy 
marzenia tych, co chcieliby widzieć 
przy jednym stole i osadnika woj- 

skowego i chłopa białoruskiego z 
hurtka, po przyjacielsku radzących o 

wspólnych gospodarczo-społecznych 
potrzebach Kresów i „obszarnika" po- 
takującego wywodom kmiotka i prze- 
mysłowca, który znajdzie wspólny 

język do rozmowy z członkiem  kla- 

sowego związku robotniczego. Nie 

możemy jednak uznać, że idylla ta 

może stać się kiedyś ręalną. 

Związek /Organizacyj Społecznych 

i Gospodarczych dąży do stworzenia 

wspólnego frontu czynników spo- 

łeczno-gospodarczych, wówczas kiedy 

nawet w poszczególnych dziedzinach 

życia społecznego i gospodarczego 

dotychczas nie osiągnięto porozumie- 

nia. Dość wskazać na walkę po 

między Związkiem kółek rolniczych a 

Towarzystwem rolniczem, bezowoc- 

ność prób stworzenia wspólnego 

frontu rolniczego. Obie organizacje 

bezsprzecznie zdają sobie całkowicie 

sprawę z doniosłości powstania jedno- 

litej organizacji rolniczej i ušwiada- 

miają sobie co ich lączy, a jednak 

wspólny interes siłą rzeczy zostaje 

podporządkowany _ przeciwstawności 

interesów. Żaden związek organizacyj 

społecznych i gospodarczych nic tu 

nie poradzi a raczej każda interwenc- 

ja tylko zaszkodzi. 

Obrona interesów gospodarczych, 

nie tylko na naszych Kresach, lecz 

wogóle, winna iść inną drogą i inne 

metody winne być iu stosowasie. 

Powołanie do życia samorządu go” 

spodarczego,, powstanie izb rolni- 

czych i przemysłowo - handlowych, 

stworzenie za pośrednictwem ich 

bezpośredniego łącznika między orga 

nizacjami gospodarczemi a rządem 

celem oddziaływania na państwową 

politykę gospodarczą—przyczyniłoby 

się już w krótkim czasie do naprawy 

sprawy w rozważanym zakresie. Nie 

mówię tu o organizacjach czysto 

Społecznych. Zasady ich działalności 

są tak przeważnie rozbieżne, że próby 

stworzenia Związku ich zakończyć by 

się musiały wypowiedzeniem wzajem- 

nie nie bardzo przyjemnych komple- 

mentów. Przedsmak tego mieliśmy 

już na zebraniu Rady Tymczasowej 
w dniu 8 bm, kiedy przedstawiciel 

Białorusinów bez ogródek  oświad- 

czył, że naród białoruski nie może 

mieć zaufania do Związku, w którym 

element osadniczy odegrywa dominu- 

jącą rolę; możliwość współpracy zro: 

dzi się dopiero wówczas, gdy wszyst- 

kie postulaty narodowościowe Biało- 

rusinów będą uwzględnione. „Po- 

wiedźcie nam, mówił przedstawiciel 

Białorusinów, czego właściwie chce- 

cie, bo przecież tak często już za- 

praszaliście nas na różne zebrania 

apolityczne a obecność naszą wygry- 

waliście następnie jak atut polityczny 

zagranicą”. Przypuszczać należy, że 

również z litewskiemi i żydowskiemi 

organizacjami nie tylko społecznemi 
ale i gospodarczemi do żadnego ładu 
związek nie dojdzie, ani jakiegoś 
modus  vivendi nie osiągnie, wobec 
poważnego znaczenia jakie tam podło- 

że społeczno-narodowościowe posiada, 
Myśl stworzenia związku organie 

zacyj społecznych i gospodarczych 

zrodzić się mogła tylko w umysłach 

ludzi oderwanych od życia, niepo- 

prawnych ideologów, «szczerych de- 

mokratów»,  przypuszczejących, że 

pozostawienie palta w przedpokoju 

niwełuje wszystkich zebranych na 
jedną modłę i stwarza nastrój aniel- 

sko-ugodowy. 

Jek nierealną jest ta myśl świadczą 
dotychczasowe wyniki działalności 
Rady Tymczasowej, coraż większa 

luźność kontaktu ze społeczeństwem, 

absenteizm sfer _ zainteresowanych. 

Nie możemy przecież kooperację z 
osadnikami wojskowemi, czy związ- 

kiem młodzieży wiejskiej poczytywać 

za stworzenie związku organizacyj 

społecznych i gospodarczych. 

Popełnilibyśmy jednak błąd, sądząc 

że poczynania Rady nie dadzą wogóle 

jakichkolwiek realnych konkretnych 
konsekwencyj. 

Związek skupił dokoła siebis orga- 
nizacje społeczne i społeczno-gospo- 

darcze, których nic nie dzieli, nato- 

miast hasła demokratyczne jednoczą. 
I etóż może powstać niebezpieczeń: 

  

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckisgo 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

pojedyńczego n-ru 20 groszy 

Niemcy o polityce bałtyckiej Sowietów. 
BERLIN, 9 X:I. PAT. «Taegliche Rundschau» występuje dziś z po- 

lemiką w sprawie oświadczenia Cziczerina co do paktów gwarancyjnycn 
Rosji Sowieckiej z państwami bałtyckiemi. Przyznając słuszność twierdze- 
niu sowieckiego komisarza spraw zagranicznych, że Polska zmierza do 
zbiorowego paktu państw bałtyckich pod swoim protektoratem, zaprzecza 
„Taegliche Rundschau*, jakoby państwa bałtyckie wyraziły w ciągu ostat- 
niego roku skłonność do zaangażowania się w polityce zwróconej przeciw 
Rosji, czy też Niemcom pod polskim przewodem. 

Organ zarzuca Cziczerinowi wprost, ze jest on pod tym względem 
na zupełnie fałszywej drodze. „Taegliche Rundschau* stwierdza na pod- 
stawie informacyj kowieńskiego pisma „Lietuvos Żinios* że traktat rosyj- 
Sko-litewski wywołał na Łotwie i Estonji nastrój nieżyczliwy Litwie. Peł- 
na nieufności polityka Sowietów doprowadziła do zerwania fińsko-rosyj- 
skich rokowań. 

Wywody swoje kończy dziennik następującem zdaniem: Nie możaa 
się dziwić, jeżeli przodujące pod względem kultury w środkowej Europie 
państwa bałtyckie nie mają ochoty do osirego przeciwstawienia się Polsce, 
która jest jedynem mocarstwem, objawiającem dotąd aktywnie swoje 
egoistyczne zainteresowanie rozwojem sprawy bałtyckiej. 

Pracy i chleba dla Kłajpedy. 
KŁAJPEDA. 9 XII, PAT. Dzisiaj doszło tu do demonstracyj brzro- 

botnych. Przez ulice miasta przeciągnął pochód okola 1000 robotników 
z transparentami, na których widniały napisy: „Dajcie nam pracy i chieba*. 
Policja z wysiłkiem rozpędziła tłumy. : 

KOWNO, 9 XIi, PAT. Socjalista Rajris przemawiając w Sejmie litew- 
skim na temat położenia w Kiajpedzie pódkreślił konieczność otwarcia 
tranzytu po Niemnie, co jednak zdaniem mówcy nie powinno przesądząć 
sprawy wileńsk.ej, którą społeczeństwo litewskie uważa w dalszym ciągu 
za otwartą. 

Sensacyjne wiadomości „Tautos Valia“, 
Z Kowna donoszą: Mimo ciągłych zaprzeczeń czynników urzędowych, 

opozycyjna prasa litewska nie przestaje zamieszczać wiadomości o rzeko* 
inych tajnych pertr. ktacjach wysłanników Polski z odpowiedziainemi osoba: 
mi Kowna. Ostatnio, pismo <Tautas Valia» zamieściło wiadomość, że dn. 29 
listopada, w kasynie oficerskiem odbyła się narada pomiędzy szefem sztabu 
generalnego i naczelnikiem wydziału informacyjnego, a posłem frakcji PPS, 
Drobnerem (?) Narady miały charakter ściśle poufny, poruszano w nich kwe: 
stję ewentualnego porozumienia pomiędzy Polską i Litwą. 

Urzędowa ajencja <Elia» kategorycznie zaprzecza tym wiadomościom. 

„Modlitwa Kowieńska”... 
Z Kowna donoszą, że arcybiskup litewski zatwierdził specjalną 

modlitwę o «wyzwoleniu Wilna». Krążą pogłoski, że krok ten oznacza 
objaw solidarności kleru litewskiego ze stronnictwem chrześcijańskiej 
demokracji. : 

2 ESTA 

Niepewna sytuacja w Niemczech. 
BERLIN, 9. XII, PAT. Sytuacja wewnętrzna jest nader niepewna i 

niewyjaśniona. W toku wczorajszej konferencji kancierz dr. Marx miał 
oświadczyć przywódcy frakcji ludowej dr. Scholtzowi, jak to donosi 
<Vossische Zig», że w centrum żaden z posłów nie da się pozyskać dla 
koalicji z niemiecko narodowymi. Dziennik wyraża przypuszczenie, że 
socjaliści nie zdecydują się już w chwili obecnej na podjęcie otwartej 
wałki z rządem, a czekać będą ze swem wystąpieniem do trzeciego czyta: 
nia budżetu dodat*owego. 

Konflikt włosko-francuski. 
„Echo de Paris" płsze: Wszystko zdaje się wskazywać, że Mussolini 

nie popiera wystąpień faszystowskich, ale że również nie panuje w całej 
pełni nad czarnemi koszułami. 

Pomimo zakazu z jego strony oddziały faszystowskie odbywały w 
pobliżu wybrzeża francuskiego ćwiczenia polegające na wprawiamu się w 
lądowaniu i powrocie na statek. Przedsięwzięto wobec tego Środki ostroż- 
ności na lą*zie i morzu, ażeby nie dopuścić do podobnego incydentu 
mogącego narazić na szwank stosunki obydwuch krajów. 

Na granicy francusko-włoskiej. 

GENEWA, 9—Xli. Pat. Nadeszła tu wiadomość z Medjolanu, we: 
dług której władze włoskie wysłały na granicę francuską dwa pułki pie“ 
choty i znaczne odziały milicji, Włosi uzasadniają tę wysyłkę zamordo- 
waniem dwuch żandarmów włoskich w Ventimiglia przez bandytów. 

Wniosek Labour Party odrzucono, 
LONDYN, 9. XII. PAT. 126а Gmin odrzuciła wniosek Labour Party 

potępiający politykę rządu w sprawie strajku węglowego 339 głosami 
przeciwko 131. Liberali wstrzymali się od głosowania. 

Biuletyn o zdrowiu króla Ferdynanda 
BUKARESZT, 9.XIl (PAT). O stanie zdrowia króla wydano dziś na” 

stępujący bi letyn: Król spędził noc bardzo dobrze, Temperatura 36 i 4 
ct Ogólny stan zdrowia zadawalający. Dr. Harimann powróci jutro 

lo Paryża. 

Wynik wyborów na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 9—XII. Pat. Wynik pierwszego dnia wyborów w 103 

okręgach jest następujący: 83 mandaty zdobyła rządowa partija jedności, 
12 — popierająca rząd chrz.-narod. partja gospodarcza, | — partja obro« 
ny rasy, 2 — bezpartyjni opozycjoniści, W trzech okręgach odbędą się 
ściślejsze wybory. 

Krwawe starcia w Gdańsku. 
GDAŃSK 9 XII. Wczoraj wieczorem przybyła tu małżonka osławio- 

nego  komunisty _ niemieckiego Ноейга, który za _ szereg 
zbrojnych napadów i mordów w Niemczech skazany zostął na 
dożywotnie ciężkie więzienie. Z okazji przybycia do Gdańska żony komu- 
nisty Hoeltza urządzono tu za pozwoleniem policji pochód związku t.zw. 
czerwonych wojaków frontowych. Gdy podczas pochodu komuniści za 
częli rozwijać czerwone sztandary i transparenty doszło do starć między 
policją a demonstratami, którzy dotkliwie pobili kilku policjantów. 

W końcu jednak udało się policji wyrwać z rąk demonstrantów 
Sztandary, które zostały skonfiskowane. W związku z tem zajściem kilku 
(komunistów zostaio aresztowanych. Po pochodzie odbyło się z=branie, na 
którem pani Hoeltz wygłosiła przemówienie na temat uwolnienia  prze- 
sjępców politycznych. Przebieg tego posiedzenia był naogó! spokojny 

  

Administrator 
kaw. 32 lata rzutki, energiczny i 
zamił., rolnik i hodowca z praktyką 
w znanych majątkach Poznańskiego, 

| szuka stanowiska ew. na Kresach, 

gios w imieniu wogóle organizacyj 

społecznych i gospodarczych, 

„Zygmunt Harski. 

stwo, że Zwią7ek zechce izy) 

Zna się również na leśnictwie i prze: 
myśle roln. i leśnym. Śmigielski, 

Jarocin. (Pozn.) 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. dro 

gr. W n-ch świąteczny 

  

Sejm i Rząd. 

Prowizorjum budżetowe. 

WARSZAWA, 9.XII. (żel.wł,, Słowa) 
Wraz z prowizorjum budżetowem 
na kwartał I 1927 roku wpłynął „da 
Sejmu projekt ustawy o uzupełnienie 
kredytów w wysokości 34 miljonów 
złotych. Jak wiadomo o taką sumę 
przekroczył preliminarz  budżetewy 
na kwartał III b.r. drugi rząd premiera 
Bartla. Suma fa wtenczas podczas 
głosowania preliminarza budżetowego 
na kwartał IV nie została załatwiona 
i obecnie min. Czechowicz wnosi ją 
ponownie. Jako pokrycie rząd wska- 
zuje na podatek majatkowy który w 
tym celu ma być energicznie śc'ągany, 
W kołach politycznych panuje prze- 
konanie, że ta dodaikowa ustawa 
będzie punktem wyjścia dla opozycji 
Przy” atakowaniu rządu, 

rowizorjum budżetowe kwar- 
tai I s2y 1927 roku zamyka się zad 
489 miijonów ponadto zaś rząd wniósł ‚О przyznanie 10 miljonów 
ałotych jako uzupełnienie kasowe Mis RE" Skurou, 

okrycie wydatków związanych 
podwyższeniem pensyj awa 
i urzędnkom państwowym ma być 
uskuiecznione _ drogą zwiększenia 
wpływów z przedsiębiorstw państwo* 
wych (Koleje państwowe, monopol 
Spirytusowy i tytunlowy) dla urzęd- 
mików administracji drogą  przyśpie: 
szenia egzekucji podatków. 

Porządek prac komisji bud. 
żetowej. 

WARSZAWĄ, 9 Xil (tel. wł Słowa) 
Przewodniczący kom:sji budżetowej 
pos. Rymar odbył dziś konferencję z marszałkiem Ratajem w sprawie dal. 
szych prac komisji. Po naradzie u- 
stalono, że po posiedzeniu jutrzejszym 
prawdopodobnie bez dyskusji po 
wysłuchaniu expose min. Czechowi. 
cza prowizjum budżetowe odesłane 
zostanie do komisji. Komisja będzie 
obradowała w sobote, niedzielę i po: 
ok m ae wtorko- 

ejmu o. zie si a . 
bnie II i ili czzoknkk: a> 

DTS TEST SRS TS EOS 

W sprawie wywozu żelaza do Litwy. 
ia a: czasem, kowlefiska 

u a ajencja <Eita» zamieścił: . . koma mika ściłą następu 

<Niekióre pisma powtarzają wiadomo: 
podaną przez wileńskie Aionas, o oficjał: 
nem pozwoleniu rządu litewskiego, wyda« 
nem 18 b, m., na wwóz z Polski do Liwy 
5000 kig. żelaza. Tłumaczy się to, jako po- 

= otwartego handlu, pomiędzy Polską 
ą. 

Po sprawdzeniu tej wiadomości w od- 
powiednich urzędach państwowych <Elta» 
podaje, jż rząd litewski w danym wypzdku 
jedynie w drodze wyjątkowej pozwolił pew- 
nemu miejscowemu przemysłowcowi w Li- 
twie przewieźć pozostały w r, 1920 za linją 
demarkacyjną po stronie polskiej materjał 

-« jego fabryczny do fabryki znajdującej się po 
tej stronie linji. Dlatego też przewiezienie 
wymienionego materjału odbyło się pod po- 
zorem specjalnie wydelegowanego urzędn ka 
zninisterstwa Skarbu i przedstawiciela poli« 
cji. Również materjału tego jest znacznie 
mniej, niż podaje <Słowo». 

Wobec tego z całą stanowczością należy 
podkreślić, iż takiego rodzaju pozwolenie w 
żadnym wypadku nie może być uważane za 
początek otwartego handlu pomiędzy Litwą 
a Polską, ani za precedens do uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie handlu». 

Po zbadaniu tej sprawy u czynników 
miarodajnych, dowiadujemy się, że cała 
sprawa przedstawia sę, jak następuje: 

Pirsz Miler, włościciel.tartaku w Dmi- 
trówku gm. Orańskiej powiatu Wileńsko- 
Trockiego, mieszkając w rejonie Olity, po 
stronie litewskiej, zwrócił się do władz pol- 
skich i litewskich z prośbą o zezwolenie 
mu przewiezienia do Litwy maszyny z tar- 
taku. Władze polskie zgodziły się na to pod 
warunkiem, iż Miller opłaci należne za to 
= Również zgodziły się i władze litew- 

Zaznaczyć należy, iż władze polskie 
wydały zezwolenie nie wyłącznie na prze- 
wóz maszyn, lecz jak prosił Miller па 10 
tysięcy klg. żelaza, 

„_ Miller, korzystając z takiego zezwolen!a, 
prócz części maszyn, przewlózł również i 
pewną ilość drobnych narzędzi rolniczy ch 
ogólnej wagi -6 tysięcy kilogramów celem 
rozsprzedan!a ich na Litwie, 

W chwili, gdy «Słow: » wileńskie poda: 
ło o tym fakcie, podkreślając jednocześnie 
trudności, z któremi wypadsło walczyć rol: 
nikom litewskim, władze kowieńskie nie ze- 
zwoliły Millerowi na przewóz pozostałych 
4 tysięcy klg żelaza. 

rócz tego dowiadujemy się, iż cały 
szereg kupców kowieńskich, złożyło poda« 
nią do władz litewskich z prośbą o pozwo- 
ienie przewiezienia do Litwy żelaza z Pols*'. 

Wszystkie te podania władze litewskie 
uchyliły, 

«ЕНа а ОНЛа 

Cynkograija „ARS“ 
dawniej Juroszajtis 

Tatarska 1 m, 13 

  

została uruchomiona i przyjmuje 
wszelkie  obstalunki w В 1:‘&38‘!2 

cynkografji,      
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Przeciw WYrdzom niewiaściym w pieśni niewłaściwej. 
Wilno, 9 grudnia, 

Wstępne objaśnienia do naszej 
ankiety zacząć musirmy od sprosto- 
wań. Oto ze zdziwieniem konstatuje- 
my, że nawet najpoważniejsi obywatele 
nie wiedzą o oficjalnym hymnie swe- 
go państwa. Jeszcze Polska nie zgi» 
nęła mianowicie jest uznanym urzę: 
downie hymnem państwowym, a min. 
Wyz. i O. P. rozesłało nawet oficjal- 
nie zatwierdzone nuty, według któ. 
rych ma się ten hymn Śpiewać. Mo- 
że to kiedyś uledz rewizji, lecz na 
razie rzecz jest najkompletniej i naj. 
ostateczniej przesądzona. 

Drugie sprostowanie wyczyta ca- 
łe Wilno w odpowiedzi P. Prezyden- 
ta Miasta, który stwierdza, że Rotę 
na wieży katedralnej usadowił nie 
magistrat, lecz wojskowość. Po gło- 
sach tak wymownych tych, których 
chyba z całą słusznością notablami 
miasta nazwać można, jak xx bisku- 
pi, p. prezydent, b. rektor Uniwersy- 
tetu, b. prezes rządu — miejmy na- 
dzieję, że i wojskowość nie zechce 
nadal iść wbrew opinji, — zdaje się 
najpowszechniejszej — i nie „zechce 
grać nad miastem „Roty” skoro Wil- 
no wdzięczne za sam hejnał i pomysł 
wolałoby melodję i piękniejszą, i taką, 
za którą stoją bardziej odpowiadają" 
ce godności narodowej słowa. Zdaje 
się, że po ogłoszeniu dzisiejszych 
odpowiedzi, mamy prawo tak właśnie 
naszą prośbę do wojskowości sfor- 
mułować. 

Po tych sprostowaniach przystą: 
pić musimy do ankiety samej i jej 
rezultatów. | 

Zwróciliśmy się z trzema pyta- 
niami: 

1) Czy nie uważa pan, iż słowa 
„pluć nam w twarz rażą i są nieod: 
powiednie. 

2) Czy można Rotę uważać za 
pieśń uroczystą o charakterze współ. 
rzędnym do hymnu narodowego. 

3) Czy wogóle Rotę należy śpie: 
wać i przy jakich okolicznościach. 

Na pytanie pierwsze odpowiedź 
wypadła zupełnie jednomysinie, 
„przez aklamację* — jak się wyraził 
prof. Pigoń. Wszyscy zapytani oś- 
wiadczają, że są to wyrazy upokarza- 
jące. obrażające godność narodu, 
których śpiewanie jest absolutnie 
niedopuszczalne. Nawet mec. Eagiel, 
który pod tym względem okazał się 
najmniej drażliwy to przyznaje. 

Na pytanie drugie znakomita, 
przytłaczająca większość wypowiada 
się zatem, że w charakterźe hymnu 
uro czystego „Rota'* występywać nie 
powinna. : 

Na trzecie pytanie juž tylko mniej- 
szość. chce skazać Rołę na banicję. 
Większość ma dla niej spółczućie 
szacunek jako do pamiątki po naszej 
niedoli, Wreszcie kilka osób wyraża 
się o niej z entuzjazmem, i po ko- 
niecznem wymazaniu tych kilku słów 
upokarzających gotowe ją Śpiewać 
zawsze.j 

Przejdźmy więc teraz do polemiki 
z temi ostatniemi głosami. 

Kochane, drogie Wilno uchroniło 
nas przed jednem. Przed zarzutem, 
że przeciwnik „Roty”* jest „germano* 
filem*. Umyślnie, śmiało poszliśmy 
do wileńskich <endeków», pewni, że 
zarzutu tego nie powiedzą, I z dumą 
wilnianina stwierdzam, że zarzutu te- 
go u nasnikt nie stormułował, Istotnie 
Wilno zawsze było wrażliwsze na 
dumę narodową, godność narodu, 
powagę narodu. Nie podawano tu 
kwiatów kozakom, a okupacja nie- 
miecka właśnie glorją otoczyła „mia- 
sto pięknych kościołów”.  Odpo- 
wiedź „jesteś pan germanofil bo nie 
chcesz Śpiewać... pluć nam w twarz* 
jest tak ;beznadziejnie  pozbawio- 
ną wszelkiej godności, już nie naro- 
dowej, lecz ludzkiej, a prócz tego 
w swojej prezumpcji iż komuś ro- 
syjskie spluwanła w twarz—mogą 
więcej smakować, aniżeli niemieckie 
—tak nieskończenie naiwną, że cie- 
Szę się doprawdy że na naszym wi- 
leńskiem gruncie najjaskrawszy przed. 
stawiciel anty-niemieckiej orjentacji p. 
Obst z Dziennika Wileńskiego w 
dodatku literackim do swego pisma 
wyznał, iź uważa, że owe „plucie w 

  

Za i przeciw. 
Czteroaktowa komedja obyczajowa 
Jezeja Rączkowskiego „Polityka i 
Miłość" wystawiona na scenie Teatru 
Polskiego w Lutni — Występ Sol. 
skiego w roli gospodarza Piotra 
Janasa — Turniej poetycki urządzo: 
ny przez Kolo Polonistów uniwersy- 
tetu naszego — Posucha na wybił. 
niejsze utwory poetyckie — Wiersz 
„Romantykom“ Jerzego  Wiszniewe 
skiegy wyróżniony i odznaczony dy 
plomem turniejowym — Morał z 
onegdajszej tupių w sali Śniadec- 

Dla swego występu w roli go: 
spodarza wiejskiego najnowszego 
stempla, robiącego politykę, a kreta 
cza i kombinatora pchającego się na 
posła do sejmu, wżiął Solski sztukę 
prokiukę, ze sceny Teatru Narodo- 
wego w Warszawie, gdzie ją w ostat- 
nim sezonie zimowym grano mnóst- 
wo razy... 

J. E. ks Biskup Kazimierz 
Michalkiewicz. 

Zapytany przez naszego kolegę 
redakcyjnego JE. ks. biskup Michal- 
kiewicz oświadczył że bezwzględnie 
uważa wskazany frazes 
jako wyrażenie ubliżające godnoś- 
ci Polaka. Miało ono może pewne 
znaczenie wówczas, kiedy byliśmy 
pod panowaniem niemieckim, 
ale dzisiaj, kiedy jesteśmy panami 
sytuacji nie mamy racji poniewierać 
godności narodowej. 

Używanie «Roty» współrzędnie z 
Hymnem narodowym absolutnie nłe 
jest wskazane, zresztą niewiadomo 
skąd się to wzięło, že «Rota» uwa- 
żana jest omal, że nie za Hymn na- 
rodowy. : 

<Rota> može byč śpiewana jako 
pieśń narodowa równorzędna z inne: 
mi pieśniami polskiemi, lecz w żad: 
nym wypadku w charakterze pieśni 
czy hymnu oficjalnego nawet gbydy 
tekst uległ modyfikacji i został przy- 
stosowany do doby obecnej. 

Zbytecznem jest przypominanie, 
że ongiś nas deptano. 

Cała prasa polska powinna zająć 
się tą sprawą. 

J.E, Ks. biskup Wł Вап- 
durski. 

Pyta pan o Rotę. Najchętniej u- 
dzielę panom mojej opinji. Słowa 
Roty raziły mnie już dawno, nawet 
przed uzyskaniem naszej niepodleg- 
łości. Trudno mi było pogodzić się 
z tym serwilizmem, tem biednem na- 

twarz" czemś innem powinno być za- 
stąpione. 

Ale tymczasem zastąpione nie są. 
Niech że Szanowni Panowie zechcą 
przyjąć to do wiadomości. Raz jeszcze: 
zastąpione nie są, powtarzamy z na: 
ciskiem, a więc każdy, kto nuci „Ro 
tę", kto słucha tej melodji z wieży 
katedralnej — tem samem nuci czy 
słucha pieśni mieszczącej wyrażenia 
obrażające godność narodową polską 
A więc i wszyscy ci, z biorących u- 
dział w ankiecie, którzy bronią Roty, 
lecz potępiający szkaradne <plucie> 
powinni być iogiczni, powinni żądać 
wstrzymania nucenia, grania, špiewa- 
nia Roty, dopóki oficjalnie, publicz. 
nie ogłoszone nie zostanie, że ohy- 
dne te wyrazy wykreślone zostały. 
(Oczywiście prócz p. mec. Engla, 
którego wyrazy omawiane tak dalece 
nie oburzają). 

W dalszej polemice zauważymy iż 
argument o «nieaktualności» Roty nie 
wydaje się nam stosowny. Ośmielą- 
my się twierdzić, że nas Polaków 
zwalczano, męczono, katowano, krzy» 
żowano, lecz «pluto w twarz» — tyl- 
ko chyba w imaginacji... inicjatorów 
«Roty». Wielbicielom wielkiego Ada* 
ma przypomnę jego słowa: 

„.bo własne tylko upodlenie ducha. 

Wszystkie pieśni i hymny  naro- 
dowe są nieaktualne, jak wszystko 
co swojem pochodzeniem związane 
jest z pewnym momentem historji. 
Nieaktualnem jest Dąbrowski i Bo- 
naparte i stary Ojciec i jego Basia. 
Ale tam słyszy się dźwięk szabli, a 
tu obcieranie się po. piwocinach. 
Szkaradne! Naród posiadający 20 dy- 
wizyj piechoty może to Śpiewać! 
Wstydl 

Na zakończenie jeszcze kilka słów 
sprowokowanego patosu. Oto prof. 
Cywiński, zasłużony wileński peda- 
gog, nazywa jedną z dzielnic Polski, 
mianowicie zachodnią dzielnicę naj: 
ważniejszą. Nie! Panie Profesorze: 
Niema dla Polski ziem mniej lub 
więcej drogich, mniej czy więcej 
ważnych, tak jak dla Matki niema 
dzieci którym się mniej czy więcej ży- 
czy zdrowia czy szczęście. A słyszałem 
niegdyś od dobrej Matki: to dziecko 
więcej kocham, które w danej chwili 
jest więcej chore. A więc jeżeli która 
dzielnica, to nasza właśnie zasługuje 
na miano najważniejszej, najdroższej, 
bo najbardziej zagrożona, bo najbar- 
dziej napastowana przez ciemne siły. 

Red. 

skiego paradowała na scenie, prag“ 
nącej uchodzić za pierwszą w Polsce, 
to—to, doprawdy, niema co ściskać 
ramionami i dziwować się, że tak 
słabą sztukę, tak prostolinijnie ten: 
dencyjną, tak apelującą do  „chłopse 
kiego rozumu* i niemal prostaczko* 
wych  „orjentacyj* i sentymentów, 
mógł wystawić Teatr Polski w Lutni. 

ztuka, prawda, nie ięga. Rzecz cała 
polega na wiecowemstarciu się gdzieś na 
wsi mocno lewicowego obozu chłop: 
skiego mającego w sejmie za ekspo- 
zyturę Klub  Ludowo-Radykalny, z 
chłopską prawicą polityczną, rzekomo 
idącą ręka w rękę z „panami“! Sztuka 
wali jak maczugą w partyjnictwo, w 
„pyskówanie* w brak rzeczywistego 
patrjotyzmu wśród  rozpolitykowane- 
go ludu wiejskiego, w  warcholstwo 
[czyli we wszystkie prywary najfatal- 
niejsze, które chłopstwo dorwawszy 
się obecnie do polityki odziedziczyło 
po.. szlachcie przedrozbiorowej. Cały 
akt trzeci wypełnia, mocno podmalo- 

Jeżeli „Politykai Miłość" Rączkow- wany satyryczną karykaturą więc z 

„Roty“, 

ANKIETA 
rzekaniem cierpiętników, tą depresją 
moralną, bijącą z każdej strofki Roty. 
Występowałem przeciwko używaniu 
Roty oddawna i szczęśliwy jestem, 
że «Słowo» nareszcie podjęło się 
wyjaśnienia tej sprawy w formie 
„ankiety. 

Szczególniej młodzież nasza nie 
powinna śpiewać Roty, która działa 
wysoce przygnębiająco. 

W żałobnych pieśniach  kościel- 
nych tkwi jednak Nadzieja. 

Nie powiem, żeby melodja Roty 
była oryginalną. Ułożył ją jak wiemy 
Feliks Nowowiejski (nawiasem mó- 
wiąc, Niemiec z pochodzenia). Uwa- 
żam, że melodję tę zaczerpnął on ze 
sztuki «Kościuszko pod Racławicami», 
w której to sztuce lirnik śpiewa 
«Dręczy lud biedny moskal okrutny» 
zupełnie na podobieństwo melodii 
Roty, która była późniejsza. 

Stanowczo opowiadam się za nie: 
właściwością i szkodliwością używa- 
nia Roty, temwięcej na uroczysto- 
ściach. 

Prezydent m. > Bańkow- 
ski. 

Zwrot „nle będzie pluł nam 
w twarz* zupełnie jest nieodpo: 
wiedni. Uważam, że ze względu na 
treść i ze względu na muzykę Rota 
konkurować z hymnem nie może, 
Państwo Polskie, które dziś jest mo- 
carstwem niepośledniej miary, musi 
mieć w swym hymnie odzwierciadle- 
nie swej potęgi. Hymn musi wyrażać 
w swej treści poczucie siły i sta 
nowczości państwowej. "Rota bynaj- 
mniej temu nie odpowiada. 

Co do grania hejnału na wieży 
katedralnej, który — jak wiadomo jest 
Rota, to błędne jest mniemanie, 
jakoby odegrywano go z poile- 
cenia Rady Miejskiej. O ile mi 
wiadomo, hejnał odgrywany jest z 
polecenia władz wojskowych i od: 
twarzający go trębacz jest wojsko- 
м’уть 

Według mego zdania naród, dą: 
żący do mocarstwowego stanowiska, 
winien pierwiastki siły i potęgi roz- 
wijać sobie we wszystkich pieśniach , 
czy w jedynym narodowym hymnie. 

Rektor Alfons Parczewski, 

To są słowa, które może na- 
wet w czasie kiedy utwór ten 
powstał nie były właściwe, a 
dzisłaj w niepodległej Polsce są 
wprost ubliżające duszy Narodu, 
a przynajmniej takiej duszy, jaka być 
powinna. Cały ten utwór Konopni- 
ckiej mógł mieć rację bytu w czasie, 
gdyśmy niepodległości nie mieli i 
kiedy dzielnica zachodnia prowadziła 
uporczywą walkę w codziennem ży» 
ciu z gwaltami zaborców. 

Dziś słowa te są wprost rażącym 
anachronizmem. Są tylko zabytkiem 
historycznym. Wprawdzie, pomimo 
istnienia Państwa Polskiego germa- 
nizacja w niektórych częściach dziel- 
nicy zachodniej i dzisiaj jeszcze od. 
bywa się i rządy polskie ją tolerują, 
lecz tutaj środki obrony są inne 
pieśń Konopnickiej nie wystarczy, a 
w każdym razie jest nieodpowiednią. 

2). Nawet hymn «jeszcze Polska 
nie zginęła» nie jest odpowiedni dzi: 
siaj, Mamy już państwo, więc słowa 
hymnu są również anachronizmem. 
Można jednakże wyrozumieć te słowa 
iw tem znaczeniu, że mamy jeszcze 
na Zachodzie i na Wschodzie kraje, 
które nam się słusznie należą i po- 
winny właściwie do Państwa Polskie- 
go należeć, czy jednak słowa hymnu 
„co nam obca przemoc wzięła siłą 
odbierzemy” śpiewający rozumieją i 
czują w tem znaczeniu, o jakiem w 
tej chwili wspominam?łl W każdym 
jednak razie hymn _ narodowy 
jest silniejszy i dia Roty obok 
niego niema miejsca. 

3). Na istotnych uroczystościach 
narodowych śpiewana być Rota nie 
powinna, Chyba na mniejszych ze- 
braniach towarzyskich dla przypo- 
mnienia bólów niewoli i wyciągania 
stąd nauki na przyszłość. Tu dodai- 
bym jeszcze słów kilka w Sprawie 
hymnu narodowego. Przeważnie w 
całej Europie hymny narodowe są 

  

gościnnemi na nim występami przy” 
byłych z Warszawy posłów z Klubu 
Ludowego p.p. Jaworka i Biedrofia 
a wszystko kończy się tryumfem do" 
brej sprawy czyli opamiętaniem się 
rozwarcholonych i  zdemoralizowa- 
nych żywiołów. Na zaintonowanie 
przez lewicowych chłopów pieśni 
<Gdy naród do boju»... odpowiada 
strona przeciwna «Rotą>»  Konopnic- 
kiej i pieśń «Nie damy ziemł» bierze 
górę; porywa cały wiec; grzmi ze 
sceny na widownię, Akt czwarty za- 
myka wątłą intrygę czyli fabułę pole- 
gającą na tem, że dzielny, młody 
wójt rozkochany w córce swego 
przeciwnika politycznego, zacnego, 
rozważnego, światłego gospodarza 
Koziary, nawraca się na prawdziwą 
wiarę polityczną, porzuca radykalne 
stronnictwo ludowe i — otrzymuje 
zą żonę swoją bohdankę. 

Oto i wszystko. 
Autor, dziennikarz krakowski, «pia- 

stowiec», następnie poseł sejmowy z 
obozu Piasta, b. sekretarz osobisty 

„SŁOWA%*, 
utworami późniejszemi i nie datują 
się z najdawniejszych czasów pow- 
stania państwa. Do wyjątków należy 
najstarszy może i stanowczo najpię- 
kniejszy pod względem muzycznym 
hymn narodowy walijski (w części 
W. Brytanji). Nawet Marseljeza nie 
może się z nim równać. Hiszpania, 
która była wielkiem europejskiem pan 
stwem i dziś ma duże polityczne zna- 
czenie, nie ma wcale hymnu narodo- 
wego. Czeski hymn „Gde domov 
moj* nie ma nic wspólnego z 
epoką przed bitwą białogórską, lecz 
pochodzi z epoki świtającego odro- 
dzenia narodowego w 19 wieku, 
Uważam, że i w Polsce powinien 
kryć hymn narodowy nowy, przedsta: 
wiający i w słowach i w melodji siłę 
narodu i w tym właśnie duchu 
winien nastrajać śpiewających, 

Ksiądz Superintendent Ja- 
strzębski 

Od samego początku słowa 
<Roty» zawsze mnie rażą, Dzisiaj 
w odrodzonej Polsce tem bardziej 
nie powinne one mieć miejsca. 

Po odpowiedniem zmodyfikowaniu 
mogłaby nawet <Rota» w wypadkach 
mniejszej wagi odegrywać rolę współ. 
rzędną z hymnem narodowym. Ton 
«Roty» stanowczo nie odpowiada 
nastrojom, jakie powinne panować w 
kościołach, tam tedy nie może być 
śpiewana. W szkołach może ona 
mieć praktyczne zastosowanie. Przy 
tej okazji zaznaczyć muszę, że brakuje 
nam hymnu, którego tekst odpowia- 
dałby warunkom obecnym. 

Dr. Tadeusz Dembowski, 

Tylko w chwilach obłędu przy 
zmaganiu się w walce o niepo- 
dległość można było stworzyć 
podobnie hańbiące słowa pieśni. 
Uważam, że Rota nie może odegry- 
wać roli współcestnej -z hymnem na- 
rodowym i nie może znim konkurować 
Wszędzie jest jeden hymn narodowy. 
Hymn to nie są garnitury, z których 
jeden można nosić odświętnie, a 
drugi na codzień 

Ż opuszczeniem ohydnego zwro- 
tu «nie będzie Niemiec pluł nam w 
twarz», niechby sobie śpiewano Rotę. 

Wszystkie zwroty o nieoddaniu 
ziemi pobudzają energję, ale reszta 
słów poniża godność Polaka. 

Dr. Witold Węsławski. 

Wskazane w pytaniu słowa 
„Roty” rażą, ale mogą być one za- 
mienione, ewentualnie może być opu: 
szczona całą strofka. U nas na kre- 
sach możliwe jest, aby „Rota“ ode- 
grywała współrzędną rolę z hymnem 
narodowym, bowiem treść jej mówi 
o odebraniu ziemł. Ludność przy- 
zwyczajona jest do śpiewania «Roty» 
podczas momentów uroczystych, 
więc zmiana zdezorjentowałaby ją 
tylko. Uważam, że należy „Rotę* zo- 
stawić, usuwając niemiłe dla ucha 
polskiego strofki. «Rota» powinna 
być śpiewana na tych zebraniach, 
gdzie audytorjum składa się z ludu. 
Na zebraniach i akademjach wskaza- 
nem jest aby śpiewano hymn — паго: 
dowy. Jako hejnał, grany na wieży 
słucham chętnie <Rotę». Hymn byłby 
tu. zbyt spopularyzowany. «Rota» 
powinna być śpiewana, bowiem do 
niej ludność zdążyła się przyzwy- 
czaić. 

Mec. Mieczysław Engel. 

Słowa „Roty“ wskazane w pyta- 
niu są niezbyt szczęśliwie do- 
brane co do formy, ale co do 
tendencji nie mogą być uważane za 
obraźliwe dla honoru narodowego. 

Podkreślam, że ustalonego hym- 
nu narodowego nie mamy jakkol- 
wiek uznano ogólnie plerwszą zwrot. 
kę „jeszcze Polska*,,. 

„Rota* do współrzędnej roli z 
pieśniami: „Jeszcze Polska”. i „Boże 
Coś Polska“ pretendowač nie może, 

„Rota" może a nie powinna być 
śpiewana, lecz nie wzamian Hymnu. 
Bezwzględne pierwszeństwo | mają 
wskazane powyżej pieśni, 

p. Witosa ma za sobą jedynie próbę 
pióra, jako pisarz dla sceny, miano: 
wicie obrazek (też z tendencją na 
pierwszym planie) «Wódz Drzymały», 
Jeszcze przeto nie miał czasu wyćwi- 
czyć się w trudnym kunszcie drama- 
topisarza. Dał w «Polityce i Miłości» 
to, na co go było stać, dobrą chara- 
kterystykę kotła politycznego, co go 
miał nieraz przed Oczami, tudzież 
sporo bystro podpatrzonych rysów 
obyczajowych. A za propagandę istot- 
nych cnót obywatelskich tylko 
wdzięczni mu być możemy. Może 
sztuka nie trafiła na właściwe miejsce: 
do Teatru Narodowego w Warszawie 
i do Lutni w Wilnie, ale—przyda się, 
na pewno przyda się teatrom popu: 
larnym i ludowym. 

My zaś zyskaliśmy oglądanie jesz- 
cze jednej bardzo a bardzo ciekawej 
I wyśmienitej roli Solskiego — jednej 
z przeszło tysiąca ról), które ten 
fenomenalny i genjalny artysta ma w 
w wieńcu swej cliwały. Jego Janas z 
„Polityki i Miłości” to chłop ciarach, 

Mec. Witold Abramowicz. 

Zapytany przez nas mówi bez 
chwili namysłu: „słowa wspomniane 
w pytaniu Pana są przeżytkiem nie- 
woli, traktowane być powinny jako 
zabytek przeszłości i nie mogą być 
stosowane w cząsach, kiedy Naród 
Polski jest wolny i niepodległy. 

Hymn narodowy z treści swej i 
melodji ma służyć ku podniesieniu 
ducha i powodować nastrój uroczy” 
sty, „Rota“ zaś z melodji jest raczej 
pieśnią pogrzebową, a z treści słów 
jest buntem przeciw uciskowi i prze- 
mocy. 

„Rota“ może być traktowaną 
przedewszystkiem jako pamiątka cza- 
sów ciężkich i nie może być wyra- 
zem czasów współczesnych. 

Ks. Zygmunt Lewicki, profesor 
seminarjum. 

Uważam, że <Rota» zawiera 
szereg momentów rażących co 
do formy i treści. Jest to przyzna- 
wanie się do ciężkich obeig skiero- 
wanych niegdyś do całego narodu, 

Stanowczo uważam też za abso- 
lutnie niedopuszczalne, aby «Rota» 
odegrywała współrzędną rolę z Hym- 
nem narodowym. 

„Jeszcze Polska“... jest naszym 
Hymnem usankcjonowanym. Wobec 
przygodności powstania «Roty» mo* 
że być ona Śpiewana jedynie w skory= 
gowanej formie, przystosowanej do 
warunków istniejących. Nie może być 
Hymnem narodowym pieśń, której 
treścią są same negacje. 

«Rota» zatem nie może i nie po- 
winna być śpiewana podczas uro- 
czystości i akademii. 

Ks. kanonik Stanisław Mit- 
kowski. 

Z dopiskiem redakcyjnym z powo» 
du incydentu w teatrze zgadzam się 
najzupełniej Dawniej już zwracałem 
uwagę na niewłaściwość wysuwania 
„Roty* na stanowisko równorzędne 
z hymnem narodowym. 

Potrzebny nam jest nowy hymn 
odpowiadający dobie obecnej. s 

„Rota*, w pochodzie narodu jest 
fragmentem jego przeżyć, jednak na 
Czoło wysuwać jej nie można. 

Obecnie musi ona pójść do lamu- 
sa i jedynie na akademje lub obcho- 
dy historyczne dlą zilustrowania cza- 
sów wrzesińskich może być z niego 
wyciągnięta. 

Wolałbym ażeby „Rota* nie była 
grana jako hejnał. Melodja jej to przy- 
kre memento, ‚ 

Dowódca I dywizji legjono- 
wej płk. S. Popowicz. 

„Rota* Konopnickiej powstała w 
okresie niewoli i w tym czasie miała 
znaczenie wychowawcze i siłę moral- 
ną. Dziś wobec pozyskania niepo- 
dległości oraz powagi jakie Państwo 
reprezentuje przez swoje istnienie, 
„Rota" straciła w dużym stopniu na 
aktualności, . 

Z uwegi na powyższe «Rota» 
nie może posiadać współrzędności z 
hymnem narodowym, gdyż istotą hy» 
mnu narodowego musi być poczucie 
godności, siły i radości życia niepo- 
dległego, a więc musi wyrażać pozy- 
tywne uczucia Życia. 

Ma ona wiele walorów dodatnich 
posiada jednak silne podkreślenie 
uczuć negatywnych, co odsuwa ją 
na drugi plan. 

Prof, Zygmunt Jandziłł, 
Słowa Roty zawsze były dla nas 

hańbiące. Oczywiście treść była nieg- 
dyś aktualna, to nie przesądza jednak, 
żeby śpiewano Rotę, a szczególnie 
na naszych Kresach. Słusznie pisał 

p. Studnicki, że hymn Konopnickiej 
degraduje nas do roli niewolników. 
Wystarczy wyobrazić sobie, co myś- 
lą nasi sąsiedzi, skoro my sami w 
pieśni pozwalamy sobie na obelgi 
tak ponižające. 

Haniebne doprawdy, że magistrat 
wileński polecił. grać hejnał Roty 
na wieży Katedralnej. Niejednokrotnie 
mówiłem o tem radnym, że nalężało- 

przesysżny w zewnętrznej charaktery 
styce mocno akcentowanej (zgodnle 
2 całem założeniem sztuki) prawdziwy, 
jakbyśmy już nieraz z tym  szołdrą 
gdzieś sami obcowali, niezawodnie 
nieraz akuratnie poturbowany, z uro: 
dzoną żyłką do matactwa i pasją do 
społecznictwa.. na własną korzyść, 
agitator pierwszej klasy, demagog, 
wichrzyciel, niejako zawodowy „ma- 
cher", szalbierz i karjerowicz z pod 
ciemnej gwiazdy. Solski maluje ten 
doskonały wizerunek olejno, mocno, 
4 la Lenc, szeroko i — oczywiście— 
tworząc figurę jak z jednej bryły. 
Zkąd mu się zebrało na taki typ, 
jeszcze i na taką kreację? A no, ta- 
jemnica ogromnego talentu. Dar Bo- 

*) Patrz artykuł E. Świerczewskiego w 
zbiorowej książce jubileuszowej <Ludwik 
Solski, 1875 —1925», tudzież wyliczone tam- 
A ao większe O = 40— 
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myśleć tylko ile Ia Sa ski od 4 póczatiu 
swej kar jery występował przy bajecznej swej 
pracowit 
cznej! 

by przecież ten hejnał usunąć. Jakże 
inaczej brzmi hejnał na wierzy koś- 
cioła Marjackiego w Krakowiel... 

Osobiście nie jestem w stanie 
słuchać spokojnie słów «nie będzie 
Niemiec pluł nam w twarz»... — zda- 
wałoby się z tego więc, że Niemiec 
może nam zato urągać, złorzeczyć, 
kopać nas.. tylko pluć już nie bę: 
dzie! 

Jakże przykro odczuwać musi te 
słowa każdy, a szczególniej młodzież 
nasza. Należałoby więc, żeby młodzież 
akademicka wyraziła również swą 
opinję w tej mierze. 

Prof. Stanisław Kościałkowski 
Niewątpliwie cytowany mi 

przez pana ustęp Roty jest bru- 
talny 1 obrażający poczucie na- 
ródowe Polaka, O ile wiem jed- 
nak i słyszałem śpiewającą Rotę 
młodzież, to słowa do niej uległy 
zmianie. Uważam ież, że podobna 
transpozycja słów w Rocie musi 
być uznana za pożądaną. 

Przy jednoczesności tak pięknej i 
naprawdę wzruszającej melodji skłon= 
ny byłbym uznać Rotę za jedną z 
najpiękniejszych naszych pieśni. Bez- 
względnie jednak rażące naszą god- 
ność słowa powinny być соргейге] 
usunięte, 

Transpozycja taka nie zaszkodzi- 
łaby — sądzę — całości. Przecież i 
w hymnie „Boże coś Polskę* Feliń- 
skiego (stworzoną z powodu powsta- 
nia Królewstwa Kongresowego) sło- 
wa «wolność racz nam wrócićPanie» 
zmieniono dziś, nie wiem czy wszę- 
dzie — na «wolność racz zachować 
Panie». 

Powracając do melodji Roty, to 
słuchając codzienny hejnał na wieży 
katedralnej czuję się szczerze wzru- 
szonym. Nie dziwi mnie również 
powstawanie publiczności na dźwięk 
Roty, nie powinno to nikogo razić. 
Bądź co bądź podkreśla się przez to 
głęboki pietyzm dla naszej minionej 
martyrologji i oddaje się cześć tak 
drogiej każdemu tradycji Narodu. 

Prof. Franciszek Bossowski. 
Słowa Roty „nie będzie pluł nam 

w twarz* wywołują oburzenie. W 
słowach tych mieści się zniewa- 
ga dla całego Narodu. 

Okrom tego znalazłbym w nich 
jakieś chorobliwe rozkoszowanie się 
w rozpamiętywaniu zniewag, kiedy 
przeciwnie zadaniem hymnu narodo- 
wego powinno być wskazane podnie- 
sięnie godności narodowej i wskaza- 
nie jakiegoś celu, do którego Naród 
ma skupić swoje wysiłki. Tej właśnie 
okoliczności zawdzięcza swoją moc 
i pieśń Legjonów, która dusze przy” 
gnębione utratą niepodległości elekt- 
ryzowała, wskazując im jako cel czyn 
orężny dla odzyskania niepodległości. 

Każdy naród ma swój jeden hymn 
narodowy, więc już z tego punktu 
widzenia Rota nie może odgrywać 
roli współrzędnej, niezależnie od wad 
jej wyżej wytkniętych. Rządy zabor- 
ców rozwijały w nas defenzywę, 
skutkiem tego bije ze słów Roty 
wielka jedaostronność, zanik zrozu- 
mienia dla zadań pańsiwowych i 
stanowisko negatywne wobec 
państwowości, co usprawiedliwione 
w czasach niewoli staje się źródiem 
klęski po odzyskaniu niepodległości. 
Co najważniejsze jednak, zmysłu po- 
litycznego, jaki tkwi we wszystkich 
znanych mi hymnach, w Rocie 
właśnie brak. Dziś mamy niewątpii- 
wie szerszy zakres naszej ideologji. 
Ne może nikomu wystarczyć ciasno- 
ta ideologji Roty. 

Nie powinniśmy trzymać się obu- 
rącz naszej zdepresjonowanej psy- 
chologji z czasów niewoli, 'stosowa- 
nie jej dziś staje się bowiem źród- 
łem naszych niedomagań  państwo- 
wych. 

Ze zmianą: czy opuszczeniem hań- 
biącego zwrotu — Rota śmiało mo- 
že byč špiewana=-mojem  zdaniem— 
wszędzie. 

Prof. Stanisław Cywiński 
1) «Rota» Konopnickiej posiada 

bardzo piękną kartę w dziejach na- 
szego odrodzenia, będąc wyrazem 

— A A 

ży. Przy niezmordowanej, dodajmy, 
pracy. 

Wśród ogromnej obsady sztuki 
wyróżnili się pięknie: p. Leonard. 
Detkowski w dużej roli wójta Za- 
chary zdobywając się w scenach z 

narzucającą się mu Wiktą na szczerą 
energję i silną grę zaś na wiecu nie 
dając siebie zaćmić nikomu; dalej o- 
baj posłowie (pp. Malinowski i Ry- 
chłowski), nieco już za bardzo kary- 
katuralny lecz niesłychanie komiczny 
p. Wyrwicz-Wichrowski w roli naw. 
pół zidjociałego gospodarza Jopka i 
wreszcie żwawa i miła Hanka w in- 
terpretacji p. Kuszlėwny, nie posiada- 
jącej jednak warunków zewnętrznych 
na wiejską dziewuchę, choćby nawet: 
taką, co przeszła przez szkołę i wy- 
subtelniała gdzieś w mieście. 

Niczem nieusprawiedliwione prze- 
wlekłe, wreszcie irytujące zanoszenie 
się od śmiechu obu kumoszek Kata- 
rzyny i Wiktorji tudzież nazbyt stroj- 

i żelaznej wytrzymałości fizys wa Hanki i jej przyjay 
ciółek (nawet już nie w  świąteczn=
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oporu żywiołu polskiego na ziemiach 

dla bytu naszego najważniej- 

szych, będących kolebką naszego 

narodu i najbardziej zagrożonych za- 

równo w czasach niewoli jak i teraz. 

Nic tedy dziwnego, iż zdobyła swego 

czasu przebojem prawo obywatel- 

stwa; rozpowszechniła się szeroko 

zwłas”cza dzięki przepięknej i praw- 

dz'wie majzstatycznej nucie, 

į 2) Z tego bynajmniej nie wynika, 

by nic jej nie można było zarzucić i 

by ona miała być uznana za hymn 

ogólnonarodowy lub choćby : szcze» 

gólnie uroczysty. Niektórych słów 

tej pieśni nigdy w życiu nie po- 

| trafiłem wymówić, choć od dwu- 

dziestu lat pieśń tę znam i przy o* 

kazji nucę (up. robiłem to w West- 

felgi 1 na Górnym Śląsku, tu i tam 

śród robotników). 
Zarzucić «Rocie» można przede- 

bykiem wyrżźną przewagą haseł 

egatywnych nad pozytywnemi („nie 

rzucim*, <nie damy pogrześć», „nie 
damy, by nas zniemczył”', „będziem y 

* bronić” „nie będzie Niemiec... ni 

© germanił"). Za 

Powtóre razić musi ironija, zawarta 

w niewspółmierności koncepcyj «Zło: 

| tego Rogu» u Konopnickiej i u Wy- 

spiańskiego, który, jak wia domo, 

( czyni zeń symbol marazmu i roman" 

3 tyczuego, biernego oczekiwania. 

|”) Z tych względów «Rota» nie 

może mieć pretensji do hymnu uro- 

/ czystego, i sądzę, ŻE przymus co do 

powstawania przy jej śpiewaniu jest 

niewłaściwy prawie tak samo, jak przy 

śpiewaniu pieśni «My, pierwsza bry- 

| gada», z której też pewne sfery chcą 

uczynić świętość narodową. 

Teror moralny mniejszości, czy 

chociażby większości w tego rodzaju 

sprawach jest nieznośny, 
Dorzucę wreszcie, iż „szkoda, że 

z tak błahej sprawy robią niektórzy 

Pn zasad. 
Ze względów technicznych odpo: 

wiedzi prof Pigonia i prof. Kolbu- 

szewskiego nie weszły do dzisiejsze 

° 20 numeru. . 

ELT LTS PTSS ES TSETDITS 

Rada Miejska 

W. dniu wczorajszym odbyło się 

posiedzenie Rady Miejskiej. Z powo” 

„du jednak obszernego materjału i 

 spóźnionej pory o przebiegu po: 

. siedzeniu podamy w numerze jutrzej: 

szym. 

| Z SĄDÓW. 
Echa rządów insp. Tolpyho. 

# W dniu wczorajszym sąd okręgowy pod 

przewodnictwem sędziego Jodzewicza roz: 

| poznał sprawę funkcjonarjuszy policji: podk. 

. Kuhna, przodown. Alinowicza oraz poster. 

„ Królikowskiego i Sosińskiego. 

Akt oskarżenia zaa. an 

ili szereg nadużyć. 

SA ans Kin siłami  funkcjonar: 

« juszy policyjnych wyremontował sobie mie - 
. szkanie oraz PO łapówki w formie pro- 

wktów spożywczych. 

Ša in brali łapówki. 
Po przeprowadzeniu przewodu sądowe: 

(0 przewodniczący odczytał decyzję, mocą 

rej Sos.ński skazany został na rok wię: 

zienia. Pozostali z braku wyražaych dowo» 

«dów zostali uniewinnienie a Т, ów osa uniewimien 37 
RADJOSLUCHACZE! 

toi najlepszy _ odbiór Pamiętajcie, że, wa PHILIPS 

MINTWAT - Dowodem tego jest fakt, 

że z zagranicznych lamp katodowych 

jedynie lam i PHILIPS MINIWATT 

otrzymały Najwyższy Dyplom Uzna- 

nia ma Pierwszej Ogólnokrajowej 

Wystawie Radjowej w Warszawie. 

dajcie prospektów PHILIPSA od 

Waszego dostawcy lamp radjowychl 

W prospektach PFHILIPSA znajdziecie 

wskazówki, jak wybrać najbardziej 

odpowiednie lampki dla Waszego 

aparatu: 

000000000000000
008 

| anizacji Młodzieży 

: kai u. zj B. w sobotę 

| 11 b. m, w sali IV (wejście, od uli 

‚ Świętojańskiej odbędzię się 

odczyt rektora 

Alfonsa Parczewskiego 
na temat: 

«Mniejszość narodowa w 

monarchji a w republice». 

Początek o godz. 6-ej wieczorem. 

3 Tegoż dnia po odczycie odbędzie 

* się doroczne walne zebranie Organi: 

) zacji Młodzieży Monarchistycznej. 

D0000000000000000090000 
Pamiętajmy że najdrobniejszy dar 

złożony na Radę Opiekuńczą Kresową 

przyczyniać się będzie do utrwalenia 

granic Wschodnich Rzeczypospolitej. 

(ul, Zygmuntowska 22 od 6 — S ej). 

że w roku 

nomo 20 
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dzień) zbytnie skupienie się špiewa- 

jących Rotę zamiast rozrzucenia ic 
«po całej scenie i para jeszcze przeo- 
czeń niech nię zamykają nam oczu 

alf - niemal nadludzką pracę w ostat- 

nich dniach dzielnej trupy Teatru 

Polskiego, podążającej z. ogromnym 
wysiłkiem za kalejdoskopem wystę: 

pów Solskiego. W kilka prób, bywa- 
ło we trzy, we cztery trzeba dać 

 premjerę! A niebyło ani jednej „pusz- 
czonej* byle jak. Teraz Oto pędzimy 

pat pełną parą we „Fryderyka 

ielkiego”, z wiecu chłopskiego na 
królewski dwór... 

* 

Odbyt się onegdaj w sali Śnia- 
deckich uniwersytetu drugi z kolei, 
doroczny «Turniej Poetycki». 

Utartym już trybem p.p. polo- 
niścj—akademicy, zaprosili do jary 
grono osób, przeważnie profesorów 
naszej Aima Mater, i wyłuszczywszy 
* kilkudziesięciu nadesłanych utwo” 

jw poetyckich dziesięć 0 wartości 

h w ich ręce 

_KRO 
PIĄTEK 

© р 
№.М. Р. Гог, 

Jutro 

Damaz. p.w. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 9—XII 1926 r. 

Wsch. sł, o g. 7 m. 08. 

Zach, 22. 0 g. 3 m. 38 

  

Cišnienie 767 
šrednie 

Temperatura 
średnia | A 
Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr = przewažający ) Południowy. 

Uwagi:  Pochmurno. Mgła. Minimum 
za dobę — 20 C, Tendencja barometryczna 
wzrost siśnienia. 

=== 

2 ) 

KOŚCIELNA, 

— Nowe nominacje w Kapi- 

tule. ] E. Ksiądz Arcybiskup Metro- 

polita mianował wczoraj, 8 grudnia, 

Nowych Kanoników do Kapituły Ba: 

zyliki Katedralnej. Mianowani zostali 

na Kanoników Rzeczywistych: 1) 

Ksiądz Leon Żebrowski, Senator Rze- 
czypospolitej, Dziekan Grodzieński, 

2) Ksiądz Antoni Cichoński, Prof. 

Seminarjum Duchownego, 3) Ksiądz 

Stanisław Maciejewicz, Senator, Re- 

ktor Kościoła . św. Katarzyny, 4) 

Ksiądz Adam Sawicki mł, Profesor 

Seminarjum. Duch., Kanclerz Kurji. 

Kanonikami Honorowemi zostali: 

1) Ks. Prof, Dr. Zygmunt Lewicki, 

2) Ks. Leopold Chomski, 3) Ks. Jan 

Kretowicz, Prob. Parafji po Bernar- 

dyńskiej, Wice Dziekan Miasta Wilna. 

URZĘDOWA. 

— (k) Stan zdrowia p. wo: 

jewody Raczkiewicza. jak się do- 

wiadujemy na skutek polepszenia się 

stanu zdrowia p. Wojewoda Racz- 

kiewicz ma zamiar w przyszły po- 
niedziałek rozpocząć urzędowanie w 
urzędzie wojewódzkim. 

— (t) Z konferencji naczelni: 

ków urzędów Il instancji. W dn. 
7.go b. m. w mieszkaniu Pana Wo- 

jewody Raczkiewicza i pod jego 

przewodnictwem odbyła się kolejna 
konferencja wszystkich naczelników 

władz i urzędów państw. Il instan- 

cji, niezespolonych z władzami admi: 

nistracji ogólnej. W konferencji wzięli 

udział: gen. Burhard-Bukacki, Proku- 

rator sądu apel. Pliszczyński, Prezes 

Okr. lzby Kontroli Państw. Pietra- 

szewski, Prezes lzby Skarbowej Ma- 

lecki, Kurator Ryniewicz, Prezes Okr. 

Urzędu Ziemskiego Lączyfski, Pre 

zes Dyrekcji Poczt i Tel. Popowicz, 

Delegat Prokuratorji Generalnej Ko- 

peć, Dyrektor Lasów Państwowych 

Grzegorzewski, Dyrektor Dróg Wod- 

nych Bosiacki, zast. Prezesa Dyrekcji 

Ceł Chmielewski, Dyrektor Archiwum 

Państw. Gizbert-Studnicki, Okręg. In- 

spektor Pracy Leszczyński, Naczelnik 

Okr. Urzędu miar i wag Sasinowicz, 
Naczelu. Okr. Urz. Probier. Proko: 
powicz oraz z Urzędu Wojewódzkie- 

go Vice-Wojewoda Malinowski i In- 

spektor Administracyjrzy Dziewałtow- 

ski Gintowt 
Na konferencji rozpatrzono szereg 

wniosków postawionych przez po- 

szczególnych naczelników władz, nad- 
to Pan Wojewoda Raczkiewicz w 
dłuższem przemówieniu zobrazował 
riajbardziej aktualne zagadnienia pań- 
stwowe, podkreślając konieczność jak- 
największej spoistości władz i nale: 

żytego skoordynowania prac wszel- 

kich resortów. 
Podobne konferencje mają odby: 

wać się perjodycznie, w krótszych niż 

dotąd odstępzch czasu. 
— (k) Spirytus skażony na 

kartkiŻ dniem 15 b. m. na obsza 
rze całego województwa wileńskiego 

ma być wprowadzona sprzedaż na 
kartki spirytusu denaturowanego. W 

związku z tem stwierdzono,iż niektó- 

rzy handlarze w obawie jakichbądź 

ograniczeń pochowali zapasy spity- 
tusu skażonego. ® 

—.(w) Konfiskata. W dniu 

wczorajszym.9 b. m, Komisarz Rzą- 

du na m. Wilno nałożył areszt na 

nr. 4 organu «Białoruskiej Włościań- 
sko Robotniczej Hromady» «Nasza 
Sprawa». 

Skonfiskowano 7 tysięcy egzemp” 
larzy gazety Hromadyj Kontiska ta 

złożyli wyrok ostateczny 
to znaczy wyróżnienie 

najlepszego wiersza odznaczeniem, 
dającem prawo do dyplomu zwy- 

cigzcy. Poczem zaś niech zgroma- 

dzona publiczność swoją wyrazi 

opinję i przyzna na własną rękę pal- 

mę pierwszeństwa temu lub owemu 
z nadesłanych na turniej prac! 

Tedy gdy panowie sędziowie tur- 
niejowi zasiedli na estradzie za Sto- 

łem, p.p. artyści i artystki Reduty 

odczytali kolejno 10 utworów stają: 
cych do turniejowych zapasów; po- 

tem jury oddaliło się da jednej z 

sal na piętrze niżej i — po dobrej 

półgodzinie  debatów, wróciło na 

estradę z gotowym werdyktem, 
Chlubny dia autora odznaczone: 
wiersza niebył -on jednak chlub- 

nym dla — całego turnieju. Oto 

wezwane nan, na turniej, nietylko 

uprawiających poezję akademików Hi 

akademiczki, lecz i — zanotujmy to 

sobie dobrze! — wszystkich poetów 
w Wilnie. l cóż? | oto komisja SĘ- 

najwyższej 

go 

NIKA 
nastąpiła na podstawie dekretu "pra- 

sowego Prezydenta Rzeczypospolitej: 
29 — (tb Urzędnicy nieustaleni. 
Na skutek polecenia ministerstwa 
spraw wewnętrznych przygotowywa= 

ne są obecnie w trybie śŚpiesznym 
listy urzędników, którzy mają być u- 
staleni w służbie państwowej. 

Spodziewanem jest, że częściowe 
ustalenie urzędników z resortu min. 

spr. wewnetrznych nastąpi przed 1 

stycznia 1927 r. 
— () Nowy dyrektor robót 

publicznych. Z dnem 7 bm. roz- 
począł urzędowanie dyrektor robót 

publicznych p. Stefan Siła: Nowicki. 

— Oddz'ał Wileński Polskiej 
Agencji Telegraf cznej (P. A. T.) z 

dniem 9 grudnia 1926 roku został 

przeniesiony z gmachu przy ul. Uni: 
wersyteckiej 6/8 do gmachu Urzędu 

Wojewódzkiego, Magdaleny 2, pokój 

nr. 24 (parter). 

SAMORZĄDOWA. 

— (w) Troki bęją miały ele- 
ktryczność. Magistrat m. Trok: po 
wziął zamiar przeprowadzenie i urz4- 

dzenia instalacji elektrycznych 1 о- 
świetlenia ulic elektrycznością. 

Prąd elektryczny na oświetlenie 
Trok miałaby dostarczyć wileńska 
eiektrownia Dyrekcji Kolejowej, z 
którą toczyły się już w swoim czasie 
pertraktacje w tej sprawie i która na 

dostarczanie prądu się zgodziła pod 

warunkiem, iż Magistrat m. Trok po- 
kryje koszta przeprowadzenie prądu 

elektrycznego i w tym celu wpłaci 

pierwszą ratę w wysokości 4 tysięcy 

zł. Roboty ziemne, celem przeprowa- 
dzenia prądu rozpoczęto. 

MIEJSKA. 
(x) Elektrowni miejskiej 

grozi zatrzymanie z braku węgla. 
Magistrat m. Wilna zwrócił się w 

dniu wczorajszym do Ministerstwa 

Kolei o interwencję w sprawie do- 
starczenia przez Dyrekcję P. K. P. w 
Wilnie wagonów na przewóz węgla 

dla elektrowni miejskiej. 
Jsk wiadomo, Magistrat zawarł w 

swoim czasie umowę z Górnośląską 
firmą «Progres» na dostawę węgla 
dla elektrowni, lecz wobec braku wa« 
gonów firma ta nie jest w stanie do- 
stateczną ilość węgla dostarczyć, przez 

co Magistrat może być narażony na 
wstrzymanie elektrowni / miejskiej, 
gdyż ostatnia posiada zapas węgla 
jedynie na 1 tydzień. 

— (o) Brak węgla. Onegdaj 
wyjechał dyrektor elektrowni miej- 
skiej p. Glatman do kopalń sią: 

skich w celu poczynienia starań O 

węgiel dla potrzeby elektrowni i in- 
nych urządzeń miejskich. 

— (o) Ostrożnie na ulicach. 
Z powodu obecnych zmian pogody, 
jezdnie stały się bardzo sliskie. Wo- 

bec tego przechodnie muszą być 

szczególnie uważni przy skrzyżowa* 
niu ulic, albowiem  szoferzy nie 
zmniejszają szybkości jazdy i o nie- 
szczęśliwy wypadek nie trudno. 

— (x) Prośba o zapomogę. 
Czytelnia im. Tomasza Zana w Wil- 
nie zwróciła się w dniu wczorajszym 
do Magistratu z prośbą o udzielenie 
zapomogi w wysokości 3.000 zł. na 
opłacenie komornego za lokal zajmo- 
wany przez czytelnię. 

Sprawę powyższą Magistrat prze- 
stai do komisji finansowej Ido rozpa- 
trzenia, podczas obrad nad budżetem 
na rok 1927/28. 

POCZTOWA. 
— (k) Rozwój sieci telefonicz: 

nych. Wileńska Dyrekcja Poczt i 
Telegrafów zgodziła się na rozsze: 
rzenie sieci telefonicznej na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego. Usta: 
wianie aparatów może być uskutecz- 
nione pod warunkiem, iż osoby pry: 
watne, ubiegające się o to dostarczą 
potrzebną ilość na przeprowadzenie 
linij telefonicznych słupów. : 

— (o) Konirola rezerwistów. 
Jak wiadomo, szeregowi. rezerwy i 
pospolitego ruszenia obowiązani są 
zgłaszać osobiście zmianę swego 
miejsca zamieszkania w ciągu 8 dni 
od dnia przeprowadzenia się. Ponie- 
waż stwierdzono, jednak, że mimo 
niejednokrotnych wezwań i ogłoszeń, 
wielu rezerwistów i pospolitakėw 

dziów turniejowych orzekła jedno: 
głośnie i podała na sali do wiado- 
mości publicznej, że żaden z na- 
desłanych utworów nie dorósł, do 
poziomu, na jakim komisja pragnęła 
by widzieć rozgrywające się w 
Wilnie zapasy poetyckie. 

W samej bowiem rzeczy: turniej 

tegoroczny wypadł o. wiele słabiej 
niż zeszłoroczny, z którego np. mię: 
dzy innemi wyszedł piękny wiersz p. 
Łonalewskiego lub śliczny tryptyk 
„Wilno“ p. Niedziałkowskiej. Doba- 
czewskiej a i wśród ubiegających się 
o jedyne odznaczenie było niemało 
nader cennych utworów poetyckich. 

Onegdaj.. pustką powiało z tur: 
niejowego plonu. Silenia się na filo- 
zofję i patos 4 Ja Kasprowicz dały 
obrazy zamazane, „jaskrawošci“, na- 
wet mało kolorowe; ten, ów zarwał 
coś z Micińskiego, inny się przejął 
Staffem lecz niemógł rady dać labi- 
ryntowi, po którym gubić się jął; 
jeszcze ktoś inny, wcale pięknie od- 
czuwający antyczny styl i formę, dał 

   

ЗОРО 

nato, bedzie, jak dowiadujemy się, 
przeprowadzona kontrola wszystkich 
obowiązanych do meldunku. 

— (o) Duplikaty dokumentów 
wojskowych. Podajemy do wiado- 
mości osób zainteresowanych, że wy” 
dawanie duplikatów dokumentów 
wojskowych należy do kompetencji 
P. K. U, dokąd w ;tych sprawach 
winny być wnoszone podania, przy- 
czem należy wpłacić gotówką należe 
ność za duplikat książeczki wojsko- 
wej w kwocie 5 zł., zaś za duplikat 
innych dokumentów wojskowych 1 
żł. Niezależnie od tego 0 zgubieniu 
dokumentów wojskowych winno na- 
stąpić ogłoszenie w dziennikach miej. 
scowych łub w „Dzienniku Urzędo- 
wym Województwa Wileńskiego" na 
koszt petenta. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie T-wa krajoznaw- 
czego. W Piątek, 10 grudnia odbę: 
dzie się w uniwersytecie w sali Šnia- 
deckich, o godz. 7 ej wieczorem mie: 
sięczne zebranie Wileńskiego Od: 
działu Polskiego T.wa Krajoznawcze: 
go. Pan Władysław Milkiewicz wy: 
gosi odczyt «W krainie tysiąca je 
zior» i pokaże jeziora Wileńszczyzny 
w prześlicznych przezroczach z włas* 
nych zdjęć! 

Wejście na salę kosztuje 1 zł. 
Młodzież płaci 25 gr. 

— Prądy religijne wśród mło: 
dzieży wschodn o europejskiej. 
Sekretarz generalny Międzynaradowe* 
go stowarzyszenia studenjów chrześ: 
cijan p. Henryk Ludwik Henriod wy- 
głosi odczyt o pradach religijaych 
wsród młodzieży zachodnio-europej- 
skiej w sali Sniadeckich w piątek 10 
b. m. o godzinie 5 i pół.—Wstęp 
wolny. 

— Walne zebranie Rady O: 
piekuńczej Kresowej. Zarząd Rady 
Opiekuńczej Kresowej zawiadamia 
swych członków że w dniu 23 Grud- 
nia rb. 0 godz, 6-ej wieczorem w 
lokalu Rady przy ulicy Zygmuntow- 
skiej 22 odbędzie się nadzwyczajne 
walne zgromadzenie. Porządek dzien- 
ny: 1. Sprawozdanie Zarządu. 2. Spra- 
wa przyjęcia ofiarowanych nierucho- 
mości. 3. Sprawa nabycia nierucho: 
mości. O ile w oznaczonym czasie 
nie zbierze się wymagana przez sta- 
tut do prawomocności uchwał ilość 
członków następne zebranie odbę: 
dzie się w tymże dniu i w tymże lokalu o 
godz. 7 ej wieczorem i będzie prawo* 
mocne bez względu na ilość obec: 
nych członków. 

— Odczyt rektora Parczew: 
skiego. Staraniem Organizacji Mio- 
dzieży Monarchistycznej U. S. B. w 
5060% 11 b. m. w sali IV wejście 
od ul. Świętojańskiej odbędzie się 
Odcżyt rektora Alfonsa Parczewskiego 
na temat «Mniejszości narodowe w 
monarchji a w republice». Początek 
© godzinie 6 tej wieczorem. Tegoż 
dnia po odczycie odbędzie się doro- 
czne zebranie Organizacji Młodzieży 
Monarchistycznej. 

SZKOLNA 

— Z działalności opieki higje- 
niczno-lekarskiej. jak wynika ze P 
sprawozdania opieki higjeniczno-le- 
karskiej, w m cu listopadzie dokona- 

no 41 odwiedzin szkół powszechnych 
m. Wilna, przeprowadzono 824 ba- 
dań indywidualnych, badań indywidu- 
alnych z rodzicami 67, do przychod- 
ni skierowano 357 dzieci, szczepień 
przeciwpłonicznych dokonano 60. 

Pozatem stwierdzono u 8 dzieci 
swierzbę u 73 chorobę skórną, 44 
gruźłicę płuc podejrzaną, u 21 gruź- 
licę pluc stwierdzoną, 170 gruczoły 
chłonne, u 44 gruźlicę gruczołów 
chłonnych, 2 gruźlicę innych przy: 
rządów, u 47 choroby oczu, u 34 
wady wzroku, 1 odrę, 1 dur, 27 pło- 
nicę, u 2 koklusz, 20 ospę wietrzaną. 
Do kąpieli odprowadzono 978 dzieci 
i ostrzyżono 1402 dzieci. 

'RÓŻNE. 
— (k) Ścisłość informacyjna 

„Narodnoj Sprawy”. Swego cząsu 
organ „Hromady* „Narodnaja Spra- 
wa“ w Ne 7 umieściła wzmiankę o 
tem, iż żołnierze K.O.P. nie zezwala- 
ją wlošcianom wsi Turkowszczyzna 
pow. Mołodeczańskiego na znajdo- 
wanie się w nocy na podwórzu, lecz 
zmuszają ich do przebywania wew: 
nątrz domów. Zakaz ten, jak pisała 
„Narodnaja Sprawa”, stosowany jest 
celem umożliwienia żołnierzom  kra- 
dzenia kartofli. Na skutek powyższe: 
go władze przeprowadziły dochodze- 
dzenie i stwierdziły, iż wiadomość ta 
jest pospolitem kłamstwem. 

— (w) Kontrola ksęgarni. W 
dniu 4 bm. z polecenia wiadz admi- 
nistracyjnych dokonana została Ścisła 
kontrola i rewizja książek i druków 
znajdujących się w księgarni biato 
ruskiej «Białoruskiego Towarzystwa 
Wydawniczego» przy ulicy Ostro" 
bramskiej nr. 1. 

Kontroli dokonano na skutek te- 
go, iż jak stwierdzono, księgarnia 
białoruska systematycznie uchyla 'się 
od obowiązku dostarczania nowo 
v-ydrukowanych, lub przybywających 
za kordonu drukė + bialoruskich. 

— Wojewódzki Wileński Komitet 
V—go <Tygodnia Akademika» podaje do 
wiadomości osób zainteresowanych, iż biuro 
Komitetu zostało przeniesione z dniem dzi- 
siejszym do lokalu Bratniej Pomocy Polskiej 
Młodzieży Asademickiej przy ul. Wielkiej 24 
1 jest czynne codz ennie od godz, 10—ej do 
12—ej rano i od 6—ej do 7—ej wieczorem. 

Podziękowanie. Zarząd T—wa 
<PŻP», utrzymujący schronisko im. Józefa 
Piłsudskiego składa gorące wyrazy wdzięcz- 
ności pp, oficerom 85 pp. za złożenie na 
rzecz sierot 85 złotych zamiast bankietu w 
dniu święta pułkowego 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 
w_p'ątek o godz. S—ej wiecz. po raz drugi 
«Świętoszer» komedja Moliera. Jutro i w 
niedzielę «Świętoszek», W niedzielę po po- 
łudniu <Mazepa» J. Słowackiego. 

Bilety sprzedaje codziennie biuro <Orbis» 
Mickiewicza 11 od 10—4,30, w niedziele i 
święta od 10—12, Kasa Reduty na Pohu- 
iance czynna jest oi 5—ej po poł, 

— Koncert.chėru T—wa <Lutnias. 
WW niedzielę 12 b. m. o g. 12.30 po poł, w 
w sali miejskiej (Ostrobramska 5) w poranku 
muzycznym bierze udział chór mieszany 
T—wa Muzycznego «Lutnia» pód dyr. J. Leś: 
niewskiego. 

rogramie chóru między innymi u- 
i tworami 

<Widma» Moniuszki i polonez a—dur Cho: 
pina z towarzyszeniem orkiestry. 

— Występy Ludwika Solskiego w 
Teatrze Polskim. Dziś i jutro ostatnie 
rzedstawienia barwnej komedji obyczajo: 

wej <Polityka i miłość» — J. Rączkowskiego, 
w której L. Solski kreuje niezapomnianą po: 
stać agitatora Janasa, 

wykonane będą: fragmenty z op. 
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*  Publlćzność przyjmuje sztukę niezmier 
nie serdecznie. 

— «Skąpiec z. Ludwikiem Solskim, 
jako popołudniówka. W niedzielę o g. 

będzi Po Taš PA w eH 4 
zie « lecz — Mollera. Ceny od 20 gr. 

do 2 zł, 50 „a к A 
— Premjera «Wielkiego Frederyka>. 

Adolf Nowaczyński orzybywa do Wilna aby 
wspólnie z Ludwiklem Solskim poprowa- 
dzić ostatnie próby z «Wielkiego Fryderyka», 
którego premiera odbędzie się w poniedzia- 
łek. Jak wiadomo rolę Wielkiego Fredery- 
ką Ludwik Solski zalicza do najcenniejszych 
w swoim bogatym repertuarze. 

— Odczyt Adolfa Nowaczyńskiego 
w Teatrze Polskim. Niedzielny odczyt 
Adolfa Nowaczyńskiego na temat <Moja wi: 
zyta w Kownie» wzbudził olbrzymie zainte- 
resowanie. Pozostaie bilety kasa Teatru Pol- 
skiego sprzedaje w godzinach zwykłych t.j. 
codziennie od 11—ej rano: 

— «Operetka « Wodewil» (Dyrekcja 
Dowmunt, Winiaszkiewicz i Kochanowski), 
Dziś t. j. w piątek 10—go b. m. inaugura- 
cyjne przedstawienie operetki warszawskiej 
z udziałem: W. Kaweckiej, J. Sokołowskiej, 
J. Redo, M, Dowmunta, B, Romaniszyną, 
Dowmuntowej, Jaxa Szymańskiego i innych, 

Odegrana zostanie ostatnia nowość re- 
pertuaru Warszawy operetka Engel-Bergera 
<Księżnicka Ilica» (Bojarenbraut). Operetka 
obfitująca w wyborne sceny komiczne, ilu- 
strowana, wspaniałą muzyką, Zespół 28 osób 
Balet w maiowniczych kosijumach uświetni 
arcyciekawe widowisko. Orkiestra pod ba 
tutą M. Kochanowskiego. 

Bilety wcześniej nabywać można w księ: 
garni «Lektor» (Mickiewicza 4) zaś od godz. 
6—ej w kasie teatru. 

Początek o godz. 8 m. 30. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Pobicie właściciela hotelu przez 

służbę. Dn. 9 b.m. w hotelu «Bristol» służ: 
ba pobiła właściciela Zelika Kowarskiego. 

. Pogotowie udzieliło poszkodowanemu 
pierwszej pomocy. 

— Ujęcie złodzieja. Dn. 8 b. m. 
stacji Wilaó zatrzymano Zygmunta Brataor 
wskiego (w. Jachółki), który dokonał kra 
dz eży palta na szkodą Bagenji ĮJezionowi- 
czowej (Zarzecze 18). 

— Kradzieże. Z mieszkania A. Kur- 
kowskiej (Szkaplerna 53) skradziono 500 zł. 
gotówką. 

— Sz. Rejochertowi (Zawalna 15) "za 
pomocą rozbicia szyby w drzwiach wejścio* 
wych skradziono 300 zł gotówką oraz garde- 
robę wartości 2500 zł. 

— B. Downarowiczowi (Popławska 11) 
skradziono ubranie wartości 1000 

— P. Łurje (Popławska 17) za pomocą 
otwarcia drzwi wytrychem skradziono różne 
rzeczy wartości 357 zł. 

— N. Kiedrycowi (Trębacka 26) na ryn« 
ku Łukiskim wyciągnięto z kieszeni 270 zł. 

TURAS 2 IDO k TEATRO TSR 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 grudnia 1936 z. 

Dowizy i waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,98 9,00 896 
Holandje 360,75 361,65 359,83 
Lendyn TH 4370 4381 43.59 
Nowy-Yorž — 9,02 8.98 
Paryż 30,35 3610 „36,10 
Praga. 26,72 26,78 26,66 
Szwajoarja 174,10 174,63 173,62 

Wiedsń 121,25 127,57 126,93 
Włochy 3035 3947 30,28 
Belgja 125,55 125,86 125,24 
Stokhoim — — — 

Papiery wartošciowe. 
Pożyczka dolarowa 12950 80.— — — 

kolejowa 87— 8150 81,— 
5 pr. | konw. 

br, pożyczk, koaw, 
—proc. listy zast. 

ziemskie przedw. 36,75 36,50 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia 9 grudnia 1926 r. 

Dolary St. Zjedn, — 9,00 8 98:/4 
Tow. Kred. m. Wilna—34 335 
Marki niemieckie—4.781/> 4 78 

48— 48,35 48.15 

  

GOlleńskie Biuro Radjotechniczni 
Podaje do wiadomości Sz. Klijenteli 

iż w połowie grudnia 

ul. Ad. Mickiewicza 19, 

tel. 405. 

zostanie przeniesione 
do własnego sklepu przy ul. Ad, Miekiewieza 23. 

O dniu otwarcia sklepu nastąpi specjalne zawiadomienie 
  

GE 
Dziś otwarcie 

„OPERETKA WODEWIL: 
(Ludwisarska 4). 

Dyrekcja: Dowmunt, Winiaszkie wicz 
1 Kochanowski. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
° 
° 
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„K 
rzecz chłodną, jakby zastygłą w prze- 
żytym kształcie; były też bezwdzięczne 

i bezdźwięczne porcelany roccoco .. 

wszystko zaś razem po nad wzgórze 

Bekieszowe nie wzniosło się. „Gród 

Mickiewicza” —zawiódł. 
Dlatego tak długo obradowali za- 

troskanł i przykro. zdumieni sędzio« 

wie. Podniosły się głosy za nieprzy- 

znaniem wogóle żadnego odznacze: 
nia, Lecz—jakżeby miał. turniej wy» 
paść zgoła bez żadnego rezultatu? 

Stanęło wreszcie na tem, że Się 

wyróżni i odznaczy. jedyny „powiew 

świeży” a nacechowany pewnemi 

akcentami męskiej, młodzieńczej bra- 

wury. Większością tedy głosów, by- 

najmniej nie jednomyślnie, uwieńczo- 

no wiersz p. t. „Romantykom*—jak 

się okazało p. Jerzego Wiszniew- 

skiego. 

Oto jak brzmi ów utwór: 

Bezcielesności treść przebrzmiała 
Więc z romantyzmemdalej precz! 
Dziś duch zdrowego żąda ciała, 
Oprócz sztandarów dzierżym miecz! 

    
   

  

W piątek 10 b. m. i dni 

następnych o g. 8 m. 30 gg 
(Bojarenbraut) operetka w 3 

W rolach głównych: WIKTORJA KAWECK 
Redo i inni. 

  

Teatr Miniatur 

AKADU” 
ul. Dąbrowskiego 5. . 

BERRY 

Już znamy was—wyście nam dali 
Lot uczuć w górnych sferach burz 
I ogień pragnień, co nas palił, 

„ Nim nie wsiat dzień zwycięstwa dusz. 
Wyście zjawilł nam przed oczy 
Wyśniony kraj bez zła i skaz, 
Wszczepiliście nam jad uroczy, 
Więc znamy was—poznajcież nas. 

— My, młodzi, duchów szklanym szla- 
[kiem 

Nie dążym krzesać ognia z gwiazd, 
Pod nowym dziś żyjemy znakiem 
I credo nasze w prawdzie miast, 

Spojrzycie sami—czyź nam trzeba 
Po iskry iść w zachmurny strop? 
Z kominów smukłych, w zimne nieba 
Sami ciskamy ogni snop! 

Z paszcz metalowych krwawą lawą 
Płynie płonąca, harda stal, 
Elektrycznością niebieskawą 
W noc przyćmiewamy gwiezdną dal. 

1 blednie urok waszych Gopian 
l wszystkich Skierk tęczowy mig, 
Gdy dwupłatowy aeroplan | 

» W niebie furkotem zagra śmig! 

A znacie dreszcz, gdy automobil 
W/suwa- się czarny w ulle cieśń? 
Czyście odczuli wtedy w sobie 

+ Motoru pulsującą pieśń? 

Nasz człowiek—moc, nasz człowiek—beton! 
Nasz człowiek: wciąż napięty nerw! 

IAABBBAGEZESBEKEBSEBABEEEEGA 

Rsięźniczka Iica“ 
-ch aktach Engel.Bergera. 
A, Janina Sokołowska, Dowmunt, Józel 

Kapelmistrz M. Kochanowski. j 

wojskowa. BABEE IODSNANAKZEEEEZZZEEZZEBEO EEE CZ ZEWN 

jeszcze tego obowiązku nie doko- koo 

ZE Z 
z 

ARKONA 
inauguracyjne otwarcie 

Teatru Rewji 

w sobotę 18 grudnia b.r. 

Bliższe szczegóły w aflszach. 

    

   
      

  

Rycerz, co nie śnił s'ę poetem 
I w dzień i w noc lejący krewl 

_ Nie w wielkich bitwach, huraganach, 
Gdzie mężnie zginąć znaczy żyć — 
Lecz tam, gdzie stać, to Ly w = 

nach, 
Skąd tofnąć stę—to Sowa żyć! 

Publiczność, jak to zwykle się 
zdarza, nie poszła w Swoim wybo- 
rze za sądem turticjowym, Wyróżniła 
wiersz pod godłem '«Ergo» nie bę- 
dący też żadną «rewelacją» talentu 
wybitniejszego. 

Morał tegorocznego turnieju jest 
ten, że nie należy urządzać turniejów 
poetyckich — zbyt często. A już 
najstanowczej nie rok w rokl Wileń: 
ska Muza Poetycka potrzebuje, aby 
piękny płód wydać — czasu, jak się 
okazuje, o wiele dłuższego niż dwa- 
naście miesięcy a choćby i kiłka- 
naście. Owóż, niech się wileńska 
gleba poetycka przeż czas nieco 
dłiższy odleży. Wówczas dopiero 
możemy liczyć na pokeźniejszy plon, 

Ce. J.



ŁO W O 
  

Dalsze ekscesy Białó-ruskiej „Hromady*. R Niebywała kradzież, 
W tych dniach wieś Stara Brzo- 

zówka pow. Bielskiego stała się м!» 
downią niebywale zuchwałego napa- 
du Białoruskiej Włościańsko-Robot- 
niczej Hromady na władza bezpie: 
czeństwa i policję. 

Istnieją poszlaki. iż zamach spe- 
cjalnie był przygotowany przez miej- 
scowe Hurtki, 

Epilogiem nepzcu są liczni rann 
i pobici, 

Szczegóły sprawy przedstawiają 
się następująco: 

W dniu 5 b. m. do wsi Stara 
Brzozówka pow. Bielskiego został 
zwołany zjazd powiatowy Białoruskiej 
Włościańsko-Robotniczej Hromady. 

Na zjazd przybyli posłowie biała- 
ruscy, między nimi Miotła i Woło- 
Szyn, którzy jeszcze pr:ed zjazdem 
zgitowali ludność miejscową do wy- 
siąpień przeciw władzom i policji. 

W dniu zjazdu przybył również 
zastępca Starosty powiatu Bielskiego 
celem osobistego dopilnowania po- 
rządku na zjeździe. 

„Zjazd rozpoczęto ustanowieniem 
bojówki, uzbrojonej w drągi i kije, 
przyczem jeden z obecnych posłów 
białoruskich osobiście wydawał in- 
strukcje zorganizowanej bandzie, pa: 
lecejąc nie wpuszczać na zjazd władz 
I policji, 

Jednocześnie jak zauważono dom 
z: podejrzana banda oprysz- 

w. 
Dzięki prowokacji bojówki musia- 

ło dojść do starcia z policją. Przyby- 

ła policja zażądała otwarcia zataraso- 
wanych drzwi i udostępnienia zastęp- 
cy starosty obecności na zjeździe. 

W odpowiedzi na żądanią poli- 
cji bojówka białoruska rzuciła się na 
policję, bijąc policjantów nasadzanymi 
żelazem drągami. 

Nie zważając na pierwsze uderze- 
nie policja nie oddawszy ani jednego 
strzału wyparła uzbrojoną bojówkę i 
wkroczyła na salę, nawołując posłów 
białoruskich do rozwiązania zjazdu. 

W odpowiedzi na wezwanie poli- 
cji pos. Miotła dobył browninga i od- 
dał kilka strzałów w stronę policji, 

Na szczęście kule ch biły, 
Jednocześnie z zewnątrz domu Ś 

nieznani sorawcy, 
dem kamieni 
policję. 

Pod naporem bandy wywalono 
ramy okienne, a około 100 osób rzu- 
ciło się na policję 

Widząc niebezpieczeństwo i dai- 
szą chęć strzelania pos. Miotły, dziel- 
ni policjanci jednym silnym atakiem 
rozbili napastników na dwie grupy, 
rozpędzając prezydjum zjazdu. 

W tejże chwili drugi oddział poli- 
cji, zdołał ominąwszy niedopuszcza- 
jącą nikogo do sali gdzie napadano na 
policję, bojówkę Hromady, wyłamać 
tylne drzwi kuchenne i w ten sposób 
wkroczyć na pomoc swym kolegom. 

Zjazd zamknięto, a jego uczestni- 
ków rozpędzono. Oczywiście niety- 
kalni posłowie ulotnili się » Brzozów: 
ki.--Szczegółów ofiar brak. 

bijąc szyby gra- 
zarzucili wkraczającą 

ИБЫЕЩЕЧЕЕЕНИЯ 

Występy pos. Helmana w Niemenczynie. 
Jek już donosiliśmy, pow. Wileń- 

sko-Trocki opanował ostatnio wy» 
wrotowy „Związek Chłopski*, Niema 
dnia świątecznego by leaderzy związ. 
ku nie nawiedzali wsi i miasteczek 
powiatu, wiecując oczywiście. Głów- 
nie czynnym jest tutaj pos. Helman, 
niezawsze wprawdzie fortunne odby: 
wając występy. 

Oczywiście święto 8 b. m. też 
było wykorzystane przez pos. Hel- 
mana, tym razem w Niemenczynie, 
gdzie i jak gdzieindziej nawoływał 
do zapisywania się w szeregi wywro- 
towego w „owczej skórze" Związku 
rolników Kresów Wschodnich 

(D) 

Zuchwały napad rabunkowy. 
W dniu 7 ;bm. mieszkaneic wsi 

Hlino gminy Mało-Solecznickiej pow. 
Wiłeńsko Trockiego, Osipowicz Fran- 
ciszek powraczł do domu trakiem 
Lidzkim, wioząc uzyskane ze spize- 
daży produktów na targu 200 zł. 

Os'powicz około godz. 6 p. p. 
znalazł się około ciągnącego się przy 
trakcie lasu t. zw. Peteszańskiego. 
Było zupełnie ciemno. Do domu już 
niedaleko, Osipowicz popędził konia. 

Nagle przed przerażonym wiošcia- 
ninem jik z pod ziemi wyrosły dwie 
męskie postacie z cichym, lecz groź: 
nym Okrzykiem: stać! 

Osipowicz zauważył iż jeden ż 
napastników był uzbrojony w krótki 

karabin wojskowy, który przystawia- 
jąc do bezbronnej piersi napadniętego 
zażądał! wydania pieniędzy. | 

Groszy nia mam—odrzekt O 
sipowicz. „Niemasz, zobaczymy“ i 
jednem uderzeniem kolby powalił * 
napastnik Osipowicza na dno fury, 

Po krótkiej rewizj: napastnicy zra- 
bowali Osipowiczowi pus'adane prze: 
zeń 200 zł, a grożąc Śmiercią ulotnili 
się traktem w stronę Wilna. 

Niezwłocznie po napadzie po- 
szkodowany powiadomił posterunek 
policji oraz urząd śledczy m. Wilna. 

Wszczęto szczegółowe dochodze- 
nie, a policja jest na tropie spraw- 
ców zuchwałego napadu. 

Znowu pożar garażu. 
Wczoraj o godz, 12 m. 30 w no: 

cy w garażu przy ul. Wilkomierskiej 
nr. 5 należącym do spółki zutobuso: sSampol»> 
wej «Sampcl» wybuchł grcźny po- 
żar. Chatakterystycznem jest, że w 
zamkniętym garażu znajdowało się 
kilka beczek benzyny, co groziło 
strasznym w skutkach wybuchem. 
Jedynie zawdzięczając przytomności i 
dzielności stacjonujących opodal żołe 
nieży 3 dyw. art konnej, którzy zła- 
mali zamek i wytoczył bęzynę na 
podwórze, wybuchu uniknięto. Cały 

garaż natomiast, wraz z znajdujący: 
mi się tem trzema autobusami firmy 

padł ofiarą pożaru. W 
chwili kiedy piszemy te słowa—godz. 
2 w nocy—pożer jeszcze trwa. Straż 
pożarna usiłuje ogień umiejscowić. 
Ofiar w ludziach nie było. 

Przypominamy, że jest to w nie- 
długim czasie już drugi pożar. pow- 
Stały w zamkniętym garażu i w obu 
wydadkach znajdowały się w garażu 
większe ilości benzyny. 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej, 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Beliny Nr 3, 7, 18, 26 i 32, Horodelska Nr 
2 za Kowalskiego), 27, 33, 35, 37, 38:a, 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Jskėba Jasińskiego Nr 12, 14/16, 18, Pod- 
LAS 1, 3. 

IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Trębacka Nr 4, 6, 14, 16, 16b, 16'a, 18, 20, 

22, 24, 24a, 26, 26-b, 28, 32, 34, 36, 38, 38:a, 
Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic: 

Piłsudskiego 23, 29, 37, 3. 
Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 

Pośpieszka 151, dom Aleksandrowicza, Łu* 
zienkowa, Kudłajewa, Brudnego, Kolonja 
Willa obydwie strony, Wieś MP 

ч ła 

Ś.p. M, Zawadzka nie była 
zamordowana. 

Tajemnica śmierci Marji Zawadz- 
kiejj zwłoki której znaleziono za 
cmentarzem na Zakrecie, przez kilka 

. dni absorbowała opinję publiczną. 
Podejrzewano, że Ś.p. Zawadzka p 

zamordowana była przez b. oficera 
Jonasza, który w tragicznym  daiu 

widział się z nią. Śledztwo i sekcja 
nie ustaliły definitywnie przyczyn 
śmierci. Powstały tylko przypuszcze- 
nia, że zmarła zatruta została alka- 
loidami. 

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO 
SKARB. 

Po chwili podniosła głowę, otarła 
łzy”i najspokojniej rzekła: 

— А pal go djablil Cudownie so: 
bie we dwoje urządzimy życie, moje 
ty słońce wieczystel 

Upłynął miesiąc. 

W Bristolu, w numerze Tugo- 
niehowa siedział Byczkow i z pasją 
mówił: 

— Postąpił pan ze mną podle, 
<aradziecko! 

Tugonichow drwił: 
— Bardzo proszę— dlaczego? Od- 

— — — — 

W dniu wczorajszym prof. me- 
dycyny sądowej US.B. dr. Singale- 
wicz dokonał ponownej sekcji, przy- 
czem trafił na ślad prowadzący do 
rozwiązania zagadki. 

Zawadzka umarła od kuli rewol- 
werowej, przyczem strzeliła sob'ew usta, 
pod język. Kula utkwiła w kręgosłu- 

ię, 
Strzał padł z rewolweru należące: 

go do Jonasza. Badany w tej kwestji 
zeznał on, że Ś.p. Zawadzka zabrała 
mu rewolwer podstępem. W dniu 
wczorajszym Jonasz został zwolniony 
z aresztu, gdzie znalazł się z polece. 
nia sędziego śledczego IV Okręgu. %: 

szedłem, by nie przeszkadzać wasze* 
mu szczęściu. 

— Kłam pan dalej. Po prostu pod- 
rzucił mi pan żonę, której miał pan 
już dość, a ja jak ostatni dureń wpa- 
dłem w pułapkę, 

— Czyż pan nie jest zadowolony? 
— Djabła tam —zadowolony. Nie 

kobieta, lecz ocet. Zła, kłamie, zaz- 
drosna, jak licho, a tak bezdennie głu- 
pia, że czasem aż ręka Świerzbi, by 
ją porządnie przetrzepać. Ssm pan 
przecie dobrze wie o tem. Ale też na 
dudka mnie pan wystrychnął! 

Tugoniehow wygodnie rozparł się 
na szezlongu i beztrosko uśmiechnął 

е 
'— A odejść od niej nie można— 

4 

Onegdaj w lokalu szkoły poli- 
cyjnej, mieszczącej się przy ul. Szkla- 
nej, dokonano zuchwałej kradzieży. 
Mianowicie niewykryci dotychczas 
sprawcy złamali kasę ogniotrwałą, z 
której zabrali tylko 33 złotych..! 

Celem zatarcia śladów odcisków 
rąk, złodzieje obleli kasę benzyną. 
Wszczęto energiczne dochodzenie. 

Na srebrnym ekranie. 

„Carski kurjer“ w „Polonji“. 
Kino «Polonia» wyświetla film p, t. 

<Carski kurjer». Jest to jeżeli chodzi o stro- 
nę artystycznę jeden z ładniejszych filmów. 
wietna gra Mozżuch na (Strogow), Gajda* 

rowa (Aleksander II), Natalji Kowafko trzy- 
ma widzów pizez cały czas akoji w napię- 
ciu i pozostawia duże wrażenie. Ale jest i 
pewne ale. Oto film ten zaczerpnięty z po- 
wieści J. Verne'a o nieprawdopodobnej hi- 
storycznie treści, jest ni mniej ni więcej 
propagandą rosyjskości, propagandą rosyj: 
skiego bohaterstwa. Można by było zgodz ć 
się jeżeliby film przedstawiał jeden z epizo: 
dów historycznych dawnej Rosji i tam zna: 
Ifzł momenty bohaterskiego poświęcenia. 
Jest _ jednak inaczej.  Przekradanie się 
carskiego kurjera Strogowa do oblężonego 
Irkucka z listem cesarskim przez stepy. szu- 
wary lrtysza, hordy zbuntowanych tatarów 
l kwgizów żywo przypomina Skrzetuskiego 
z Trylogii a epizod obrony Omska gdzie 
Pop z krzyżem w ręku prowadzi szeregi do 
ataku.. to to jota w joę ks. Skorupka z 
bitwy waiszawskiej uwieczniony na filmie 
«Dla Ciebie Polsko», 

Ta nieprawdziwość momentów najjas* 
krawszych nastrajana na wysoki patrjotyczny 
ton rosyjski sprawia pewien niesmak. <Car- 
ski kurjer> jako całość jest hymnem na 
cześć boliaterstwa rosyjskiego, zagrany šwie- 
tnie, w pięknej oprawie spełnia doskonale 
roię propagandową, Doprawdy dziwić się 
należy że kino którego nazwa brzmi «Pot 
lonia» tej propagandzie służy! Czy nie za 
daleko posunięta gorliwość? 

s. 

Nowości wydawnicze. 
— «Wiadomości Literackie» przyno- 

szą w N-rze 49 rozstrzygnięcie konkursu na 
odgadnięcie z 16 karykatur kolejno zamie- 
szczonych w «Wiadomościach» z jakiego (ež 
dzieła naszego p śmiennictwa przedstawiają 
epizod. Na froncie numeru pisze JW. Horz)» 
ca o dwudziestopięcioleciu pracy pisarskiej 
Andrzeja Stroga. 

— W «Światowidzie» (Nr 49) znajdu: 
jemy sobowtóra nieodżałowanego Valentna. 
Istotnie! Kubek w kubek. Nader ciekawa 
serja widoków i wizerunków z Węgier, z 
królestwa bez królą. Szczególnie interesują: 
ce wizerunki obu kandydatów do korony 
św. Stefana: arcyksięcia Ottona syna zmar- 
łego b, cesarza Karola oraz arcyksięcia Al- 
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Nawałnice śniegowe w Japo- 
nii. 

TOKIO, 9—XII. Pat. W północnej 
części J:ponji srożą się gwałtowne 
nawalnice śniegowe. Zginęło około 60 
statków rybackich. 

Upały w Brazylji. 

PARYŻ, 9—XII, Pat. <Matin» do» 
nosi z Buenos Aires, że fala gwal- 
townych upałów spowodowała śmierć 
20 osób. 

Piacówka Polska Meblowa 
$. Makowski, Zawalna 15. 

30 proc. taniej wypełnia obstalunki 
Posiada kredensy 250 zł. — 195 zł., 
szaty 95 zł. — 115 zł, toalety 90 zł. 
— 225 zł, salon wystawowy koszy- 
kowy: 1 kanapa, 2 fotele, 1 stolik 
okrągły, 1 biurko damskie 195 zł, 
salon mahoniowy 650 zł, dębowy 

salon 415 zł. 
Około 40 lat praktyki w dziale 

meblowym artystycznym 
Z poważaniem Makowski 

  

  

Zarząd Spółki Akcyjnej 
<Zakłady Rolniczo-Przemysłowe 

Czerwony-Dwór» w Wilnie 
podaje do wiadomości, że w dniu 29 
grudnia 1926 roku o godz. 17:ej w 
lokalu Zarządu  Ofarna 2, m. 15 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgroma”zenie  akcjonarjuszów z 
następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawozdanie Zarządu, 2) sprawa 
pozostawienia Spółki Akcyjnej lub 
przekształcenia takowej na Spółkę z 
ogr. odp. 3) zatwierdzenie bilansu 
złotowego w związku z OSzacowa- 
niem majątku Sg. Akc. przez Woje- 
wódzką Komisję Szacunkową, 4) po- 
dział kapitała własnego, 5) wolnę 

wnioski.       

  

£. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE : ». 
Velonr, meloniki, mar. Borsalino, Habig 1 in 
CZAPKI: ciepłe podróż., sport. i stud. 

nie puszczał! Skandalem grozi! 
— Tak, to do niej całkiem podob- 

ne—dobrotliwie przytakuje mąż. 
— Iwan Fiedosieicz! Postąpił pan 

ze mną oczywista, po—lajdacku, lecz... 
ja wszystko panu daruję, puszczę w 
niepamięć, jeśli mi pan poradzi... wyj: 
ście jakieś znajdzie! 

— Wyjście A któż panu broni 
„postąpić tak samo, jak ja? Wyszukaj 
pan przyzwoitego młodego człowie- 
ka, no i.. 

— Lecz gdzież znajdę takiego o: 
sła? 3 

— Ja jednak znalaziem. | dlacze- 
go ma to być osioł? Przyzna pan, że 
pierwsze wrażenie sprawia ona nad- 

© | 

  

iejski Kitematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful, Ostrobramska 5) . 

    

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul, Wileūska 38, 
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Dziś będzie wyświetlany 

„Tygrys z Eschnapura* 
W rolach głównych; Mia May, Lya de Putti, Hrna Morena, Konrad Veidt, Bernard 

monumentalny film 

| 

Nr 287 (1297 į 

2ga i ostatnia serja obrazu «INDYJSK 
GROBOWI1EC> dramat w 8-miu aktach, 

Goetzke, Paweł Richter i Olat Fóns. Reż. Joe May. 
NAD PROGRAM: <TEATR NIESPODZIANEK» komedja w 2 ch aktach. 
Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz, 10. 

KASA "CZYNNA; w niedzielę i Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

Dziś! 2 serje 14 aktów razem (całość). 
To czego Wilno jeszcze nie widziało! Najmonumentaln. arcydzieło świata 

o0sfafnie dni Pompei 
W rolach głównejych: BERNARD GOETZKE, MARJA KORDA, Hrabina de Liquoro i Michał 

Varkonyi. Grozny wybuch wulkanu! Moc wrażeń! Życie i uczty starożytności! 
— Olśniewający przepych wystawy! 

Każdy powinien zobaezyć! 

  

ŽADAJCIE 

Hlicerophosphate czysty i 

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe 

UWACA: Wszystk'e wyroby 

ski* i markę ochro 
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stosowany przy anemji, nerwowym wyczerpaniu i w stanie mpadku 
ogólnego odżywiania. 

Thć Purgativ podług Chambarda 

działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. 
Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

zaopatrzone w czerwony podpis „A. Bukow- 

W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10. Reg, Miu. Zdr, Pub, Nr. 228. 

TYLKO! 
z żelazem Magistra 

+ A. Bukowskiego. 

+
0
0
4
4
4
 

Magistra 
A, Būkowskiego. 

dla organizmu, łagodnie i szybko 

naszego laboratorjum są 

nną trójkąt ze statywem. 
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RATUJCIE ZD 
Najsłynniejsz śwatowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZNÓŁA z GÓRRARCUD-18 LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den, Dr Martin, Dr. Hochiloetter i wielu 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 
środkiera przeczyszczającym, ułatwiają 

Pieniądze 
na oproceniowanie 

od 100 zł. 
najdosodniej 

lokuje 
Dom H.-K. 

„ZACHĖTA“ 
Gdańska 6. 
Telefon 9—05. 
  

DOM 
w rejonie kolei z 
dużym placem i 
ładnym ogrodem 
sprzedamy zaraz 

niedrogo 
Dom. HK. 

<ZACHĘTA» 
Gdańska 6, tel. 9-05 

  ROWIE 

    
  

wszelkie, jąko to: 
wiew.órki, tcho 

rze i t. p. kupuje 
kvśnierz ‚ Elsohn, 
Warszawa, Al. Jero- 

zolimskie 21 m. 11 

Sr: WE FUTRA 

innych wybitnych 

funkcje organów 
trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi 
złotemi medalami w Badenie, Beriinie, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

. 1.50, 

. 2.50. 
Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmieina 49. 

Cena pół pudełka zł 
podwójne pudełko zł. 

  

    

Zamieniam i sprzedaję 

ul. Połocka 289 m, 4. 

p do wszystkiego 
lub do dzieci, 

znam się dobrze na 
kuchni, posiadam 
pięcioletnie  Świa« 
dectwo, adres w 

Administracji <Słowa» 

odznaczeniami i 
Wiedniu, Paryżu, 

    

  

   

    

  
  

OSZUKUJĘ pracy 

  

o długim pobycie 
  

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonii. 

w Paryżu i w 
Anglji udzielam 

lekcji języka francus: 
kiego i angielskiego, 
Miekiewicza 37 — 17. 
Wejście od ni. Cłasnej 
  

  

Lekarz-dentysta 
M. Ożyńska: Smolska 

Choroby zębów, 
  

=> = 

Zwracać uwagę na nazw 

  

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

wnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz: 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t, d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły: 
nowa 21—6 w bramie na schody. 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

mas aaa; DLA DOROSŁYCH 

TTT, 
| "AP KOVALSKI* 

       
ę <KOWALSKINAs, 

W.Z.P: Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 

Plombowanie i usu. 
wanie zębów bez bóluz 
porcelanowe 1 złote 

finan raus] R korony, sztuczne zęby. 

kom i uczącym się 
zniżka Ofarna 4. 

W. Z. P. 79. 
  

IANINO lub 

kupić. Pośredni» 

Biskupia 14, 
właśc. domu, 

'| Z.Zeldowiczowa 

  

Mieszkania 
więzsze I mniejsze 
oraz pojedyńcze 

pokoje odnajmuje 
i poszukuje 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. 

vo $PrZEdAMIM 
okazyjnie MASZYNA 

do pisania, 
ul 3go Maja 3 m. 1. 
Oglądać od 4 do 6 w.     

BEAMERSTREKEMAE 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj: 
wiabii RR farbą do bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. , 

Wszędzie do nabyc a. 

BDEDZABBEARZMAKIA 

  

      

— Iwan Fiedosieicz. Poradź pan. 
Masz może kogo na oku? 

— Hm! Istotnie, postąpiłem z pa- 
nem po łajdacku, a pan jest bardzo 
miły. Kogoby tu panu wskazać? Słu: 
chaj рап! Agramantow nada się do 
tegoll № wiosnę jeszcze spoglądał 
czule na ten mój „skarb*. 

— Agramantow? Hm! pan sądzi? 

W gabineciku zacisznej restaura- 
cji siedzieli Agramantow i Byczkow, 

Klepiąc Agramantowa po kolanie, 
mówił Byczkow z ożywieniem: 

— Słuchaj pan! Dawno się pan 
nie pokazywał? Proszę nas odwiedzić 

"zwyczajne. Kobiety potrafią to jakoś. Mieszkam teraz z Heleną lwanówną. 

przyjmuje od godz. 9 

Telef. 9—05 

Akuszerka 
Wi Smiałowska Dla Chorych i 

Rekonwales- 
centów 

Wina czyste wino- 
S oi wyuczą  gronowe, polecają 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 
  

darmo listownie, «cia W i J. 
Redakcja Steno- GOŁĘBIOWSCY 

grała Polskiego, Trocka 3, telef, 757 
Warszawa, Szczygla 12 

Czarująca kobieta — Śpiewa, gra, a 
zbudowana przytem, jak bogini! Praw- 
dziwy skarbl Mógłby pan doprawdy 
zajść do nas na herbatkę. Hzlena Iwa* 
nówna kilka już razy pytała o pana. 
Przyjdzie pan, co? 

— A to dureń—szydził w duszy 
Agramantow, z pogardliwą 
patrząc na Byczkowa, 

Głośno zaś przyrzekł: 8 
— Z całą pewnością przyjdę, Jutro, 

litością 

® 

Po miesiącu: 
W teatrze podczas antrakiu spot- 

kał Agramantow lwołgina i rzucił się 
nań bardzo serdecznie: 

— Aal Co za szczęśliwy traf! Sło- 

  

Obieia [Meblowe 
od 5-ciu Zł. mtr. 

Drelichy na materace, 

Meble 
POLECA W. MOŁODECKI 

WILEŃSKA Nr. 8, 

Lekarz Dentysta 

Bolesław Sławiński 

Mickiewicza 40. 
Wydz. Zdr, 67. 

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ.- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTOR 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

prz 12—5 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277       
W. Zdr. Nr. 31. 

M. 
I S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, sa- 
lony, gabinety, łóżka 
niklowane i angie|- 
skie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła 

dębowe i t, d. 
Dogodne warunki i na 

raty. 

    

Podania 
i przepisywania 
załątwia fachowo 

i estetycznie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 
    

5—10—15 ha | 
parcele z dobrem i 
zabudowaniami 

w okolicy Wilna 
sprzedamy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlowe 
Ad, Mickiewicza 21, 

tel. 152, 
    

Za 2000 dol. 
dom murowany 

dochodowy sprzedamy 
w pobliżu ul. Wilef. 

Wojskowym, urzędni. skiej Wsleńskie Biuro Singera 
Komisowo-Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152* 
——— 

LOKATY 

  

gwarancje  uskutecz: 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Ad, Mickiewicza 21, 

tel, 152, 

    

| DOMY | 
majątki ziemskie, 
place, folwarki, 
materjały leśne 
posiadamy zawsze 
do sprzedaży na 

dogodnych 
warunkach 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA* 

Wilenkin 

B
M
I
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500 — 2000 
dolarów 

posiadamy do ulcko* 
wania na wyjątkowo 
dogodnych warunkach 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handiowe 
Ad. Mickiewicza 

tel, 152. 

P FORTEPIĄN 
chcę kupić, 

Pošrednikom  wyna- 
grodzenie, S pitaina 7 

m. 4 (w pobliżu 
Zawalnej). 

  

IANINO шЫ 

    

  

kupimy  natych: 
miast za gotówkę 
D. H.:K. <Zachęta» 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05. 
  

DOM 
dochodowy 
w Wilnie z placem 
250 sążni,, dający 
25 proc. zysku 
sprzedamy nad- 
zwyczajnie tanio 
Dom Handl.-Kom. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6 tet. 9-05. 

    

Dom Wilia 
z wolnem mieszką- 

niem 7 pokoji, 
elektryczność, 

woda, ,lacn 1.000 
sąż. kw. ogród 

warzywny, budyn: 
ki „gospodarcze, 

sprzedamy 
dogodnie 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6 

Tel. 9—05.     
  

  Gdańska 6, tel. 9:05 

Zgubiono 
indeks studenta 
wydziału prawnego 

U. S$. B. na imię 
Kazimierza Macieja 

Zurkowskiego. 

cžniėw lub ucze- 
nic przyjmę na. 
utrzymanie, 

naty hmiast lub ew. 
po Bożem Narodz. 

Inteligentna  chrześc. 
rodzina. Języki domo» 
we polski i niemiecki. 
Luuwisarska 8—12 

— — 

MASZYNA 
DO SZYCIA 

«Central» 
(gabinetowa) nożna w 
dobrym stanie, bardzo 
mało używaną — оКа» 
zyjnie do sprzedania. 
Ludwisarska 8 — 1 

od g. 5—7 wiecz, 
fortepian chcę dozodnie i na pewe — 

kom wynagrodzenie, niamy w każdej sumie Do wynajęcia 
pokój umebiowany # 
elektrycznością i opa* 
łem. Wejście mekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 
  

Do wynajęcia —2 —3 
DOBRZE  UMEBL. 
POKOJE ze wszelk* 
wygodami przy Ul. 
Mickiewicza. Wiad. w 

biurze ogłoszeń 
S. Jutana, Niemieckaj4 
  

  

Zgubiony Sweter 
da. 7 Xil. na ul. 
Dobroczynnej między 
godz. 5 — 6 wiecz. 
można odebrać w 
lokalu Sp. Ąko 

«Pacific» Jagiellońska 
10, od godz, 9 do 4:€j- 

Drużyłows a. 

——— 

   

  

wo, że mnie pan odwiedzi! Rodzinne 
teraz prowadzę życie... 
żona 
czarująca, 
Piękna. rozumna i 

Moja nowa 
Helena iwanówna jest wprost 

Przyjdź pan, zapoznam. 
śpiewa szatańsko.. 

Iwołgin obojętnie przerwał: 
— Zaraz, żarez.. Czy to ta Hele- 

na Iwanówna. 
Tugoniehowa? 

ktėra ongi byta žoną 

— Wlašnie... wlašnie.. Bo... co? 
— Nie sil się gan: ja byłem tym 

pierwszym, który spławił ją Tugo- 
niehowowill A więc daremna fatyga: 
miałem po uszy! 

Agramantow posępnie milczał, 
Koło — zamknęło się. 

= 
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