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przyjmuje od 2—3 popoł, 
nie zwraca.   

WAGNER KMI KKK EEEE pana 
SALA KLUBU HANDLOWO-PRZEMYSLOWEGO sė 

ui. Mickiewicza 38 a) 

Dziś 16-go A o godz. 8-ej wiecz. 

Koncert na 2 fortepiany 
M. Kimont-Jacynowej (prof. konserw.) i Fanny 

Krewer (Artystki wyzwol. Petersb. Kons.). 
W programie: Bach, Mozart, Ra:hmaninow, Debussy i Liszt. 

Bilety w ks'ęgerni Syrklne, w dzień koncertu od 5 w klubie. 

ЖЖ ККК ККК ККК ККК 

mierpelacja Klubu Pracy w sprawie remoneracyj uwzędniczych 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

* Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu Klub Pracy wniósł następującą * interpelację do p. Prezesa Rady Ministrów w sprawie remuneracji urzędników 
k państwowych: 
Eg „Na skutek przeprowadzonych oszczędności w budżecie na rok 1926 sę | zmniejszono pobory urzędników państwowych. Jakkolwiek było to bardzo 
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dotkliwe dla nich, to jednak w zrozumieniu ciężkiaj sytuacji, w jakiej się 
państwo znalazło, decyzja rządu została przyjęta bez szemrania, Obecnie 
jednak rozchodzą się pogłoski, że gdy zostały zmniejszone pobory wszyst- 
kim, nawet tym, którzy pobierali po 150—200 zł., to jednocześnie pewnej К
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grupie urzędników przeważnie wyższych stopni słożbowych zostały wypła- 
„cone remuneracje, dochodzące niejednokrotnie do 1500—2000 zł. Fakty ; takie podobno miały miejsce w Prezydjum Rady Ministrów, Ministerstwie „a а Skarbu (prezesi izb skarbowych), w Ministerstwie Rolnictwa (Zarząd Biało- Arm a a polityka wieży), Ministerstwie Spraw Wojsk. i Min. Kolei Żel. 

B I Wobec tych pogłosek jest zrozumiałe to wielkie rozgoryczenie 
pracowników, 

ogółu 
którzy w obniżeniu Osobliwością historji Polski w o- płac nie widzą żadnej korzyści dla 

statniem dziesięcioleciu jest ta dro- 

ga, którą wróciła do nas niepodla- 
głość. Wysiłek jednostek, które prze- 
zwyciężyły w sobie ogólnonarodowy 
paraliż niewoli, stworzył siłę zbrojną, 

mało napór burzy ze wschodu i za- 
chodu, dzięki nim naród polski miał 
i ma swój własny, bezpieczny dach 
nad głową. 

Wraz z rokiem 1921 wstępujemy 
w nowy okres życia. Ciężar dźwiga- 

wanych tylko jednostek. (lważamy, że w dzisiejszych czasach należy w pierwszym rzędzie skasować remuneracje, które wogóle uważamy za szkod* liwe i nienormalne, a dopiero później obniżać pensję. Ponieważ pogłoski te są w wysokim stopniu niepokojące, przeto niżej podpisani zapytują pre- 
zesa Rady Ministrów: 

1) Czy prawdą jest, że remuneracje zostały obecnie wypłacone? ową legendarną szablę, wyrąbującą nia całokształtu państwa z bsrk ar- 2) Jeżeli fakty te miały miejsce, to co rząd zamierza uczynić, aby z. pod jarzma zaborców najpierw ideę miji przesunął się na barki społeczeń* krzywde, która się stała ogółowi pracowników na korzyść pewnej tylko grupy, została wynagrodzona*. 
Podpisy członków Klubu Pracy. 

Ehhh NN 

Nominacja p. Sokala. 
(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Były minister pracy i delegat rządu polskiego do międzynarodowego biura pracy przy Lidze Narodów inż. Sokal został mianowany posłem nad zwyczajnym i ministrem pełnomocnym, przyczem powierzono mu jedno- cześnie obowiązki delegata Rządu polskiego przy Lidze Narodów. 
z 

niepodległości, później raalne funda- 

menty jej t granice — ziemię samą, 

wreszcie formę, postać i kstałt — 
państwol Zaklęcie legjonów Dąbrow- 
skiego „co nam obca przemoc wzięła 

—szablą odbierzemy* — zaczęło wy- 
pełniać się po stu kilkunastu latach 
aż się wypełniło co do joty. 

Był czas, czas rozbiorów i niewoli, 
kiedy jedynym wyrazem życia narodu 
wobec Europy była literatura, jedy- 
nem świadectwem żądzy życia wobec 
Europy i samych nas — zbrojny рго- 
test, porywanie się czynu przeciw 
sile. Garść powstańców w roku 1863, 
zagubiona w górach Świętokrzyskich 
czy puszczy Nalibockiej, dobitniej 
świadczyła o możliwości czynnego 
życia, bliższa była polskiej linji dzie- 

jowej, pełniej uchwytywała tradycja 
niepodległego w ciągu dziesięciu wie- 
ków narodu, niż „praca organiczna” 
tej masy spałeczeństwa, która w spo- 
sób jaknajmniej bolesny starała po- 
godzić się z losem. Garść legjonistów 
Piłsudskiego, przekraczających w roku 
1914 granicę Kongresówki, mocniej 
i wyraźniej przypominała światu o 
istoieniu nierozdzielnej Polski, niż 
„trudy orjentacyjne* gabinetowych, a 
często przedpokojowych naszych po- 
lityków i ministrów in spe. | stało się, 
że nie państwo tworzyło w sobie siłę 
zbrojną, lecz siła zbrojna, wojsko, 
tworzyło sobie państwo, wojsko było 
jedynym realnym czynnikiem  poli- 
tycznym w polityce Wielkiej Wojny. 
Stało się, że w roku 1918, wskutek 
splotu okoliczności i warunków ów» 
czesnych, organizacja państwa odby- | 
wała się na tle i w ścisłym związku 
z organizacjąarimii. Były to late, kie- 
dy słupami, gwoździami i wiązadłami 
rusztowania państwowości polskiej 

stwa całego, na wszystkie stany i 
klasy narodu. Nastąpiła, bo nastąpić 
musiała z chwilą zawarcia pokoju de- 
militaryzacja życia zbiorowego, to zna- 
czy sprowadzenie armji z roli czyn- 
nika decydującego o całości państwa 
do roli czynnika gwarantującego tę 
całość, to jest do tej jedynej roli, 
jaką mają armje we wszystkich pra- 
wie państwach europejskich. 

U nas siłą przytoczonych wyżej 
warunków proces tej demilitaryzacji 
odbywa się wolniej i oporniej, niż w 
innych krajach. Polityczne posłannic- 
two armji w latach wojny, ten nieby- 
wały gdzieindziej, a u nas konieczny 
i usprawiedliwiony aż nadto fakt, że 
wodzowie tejarmji umieli być jedno- 
cześnie i równorzędnie politykami 
wobec obcych, generałami linjowymi 
i do pewnego stopnia ministrami 
spraw zagranicznych, wszystko to 
sprawiło, że armia z chwilą przejścia 
na stopę pokojową, z chwilą przej- 
ścia od niej spraw politycznych przez 
rządy cywilne, nieodrazu otrząsnęła 
się z nałogu politycznego myślenia, 
jakgdyby obawiając się, że pozbawie- 
nie jej prawa do politykowania, u- 
szczupli rolę jej w społeczeństwie i 
przekreśli, przynajmniej częściowo, 
jej wojenne zasługi. VĮ 

Byłoby rzeczą zbytaczną dowo- 
dzić, że,mniemanie to, jeśli ma swych 
zwolenników w armji, jest mniema- 
niem, opartem na fałszywych przee 
słankach. Polityka jest jak zmienna, 
burzliwa rzeka: dziś jednych wynosi 
na swej fali, jutro ich pogrąża, wy- 
nosząc innych. 

O powadze zaś i wielkości armji 

  

Prezes Rady portowej Gdańska 
w Warszawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
Wczoraj przybył do Warszawy prezes Rady Portu w. m. Ggańska Pp. de Loes i złożył wizytę p. premjerowi Skrzyńskiemu, min. robót publ. p. Moraczewskiemu, min. przem. i handlu Osieckiemu, min. kolei Chą- dzyńskiemu i podsekretarzowi stanu w Min. Spraw Zagr. Morawskiemu. Na cześć gościa wydał Pp. Morawski śniadanie, obiadem zaś podej- mował go p. minister Osiecki. 
Przyjazd p. de Loes ma na celu złożenie oficjalnej wizyty 

polskiemu i nawiązanie z nim bliższego kontaktu, 
zz. w 

Akademicy w hołdzie premjerowi 
Skrzyńskiemu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
7 sesja rady delegatów Polskiego Związku Akad, 

przesłała p. prezesowi Rady Ministrów, jako kierownikowi nawy państwo- wej, wyrazy hołdu. 

Sytuacja parlamentarna we Francji. 
PARYŻ 15. i. Pat. Prasa dzisiejsza żywo omawia obecną sytuację parlamentarną. „Echo de Paris“ zaznacza, iż Briand wskaże Izbie Deputo- wanych iż wybrać ona musi między projektami Doumera a nową inflencją. stanowi między innemi i to, że stoi Według tegoż dziennika prezes rady ministrów ma niezłomną nadzieję, iż ona zdala od polityki, zdala od tej przekona izbę „Le Journal* przewiduje, iż dyskusja w izbie będzie bardzo rzeki, która w pewnych rezach staje gorąca, niemniej jednak przyjaciele polityczni Brianda sądzą, wyjdzie on zwycięsko. Wielu umiarkowanych członków kaitelu 

były armaty, bagnety i szable, się mętna i nieobliczalaa. | przesilenie gabinetowe za zupełnie alepožądane“, Dzięki nim rusztowanie to wytrzy- Simplex. $ że wymowa Briznda dokonała już wiele cudów. nn 
—— К 

Stronnictwo Chłopskie do Okonia. Dr. Luther nie może stworzyć gabinetu. Akcja p. Witosa. ! 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym prezes nowoutworzonego Stronnictwa Ghłopskie- go pos. Waleron przesłał na ręce pos. ks. Okonia pismo, w którem wzy- 

rządowi 

uważa 
L. Oeuvre przypomine, 

BERLIN 15. L Pat, Jak donoszą pisma rokcwania prowadzone w<zo- raj przez kanclerza d-ra Luthera z frakcjami parlamenternemi w celu utwo- rzenia nowego gabinetu nie dały żadnego rezultatu. Wznowione one będą w ciągu dnia dzisiejszego. Pisma demokratyczne podają, że minister Reich- swehry Gesler, który przetrwał na swoim stanowisku wszystkie kryzysy ga- poczynienia kroków, mających na celu zjednoczenie ruchu lu- binetowe ostatnich lat nie wejdzie prawdopodobnie do nowego rządu. Mi. dowego. 
nister Giessler miał oświadczyć już na początku obecnego kryzysu, że Zarazem dowiadujemy się, iż prezes P.S.L. Piast p. Witos ma wydać dziś odezwę do chłopów polskich, w której w bardzo ostrych wyrszach występuje przeciwke „rozbijaczom ruchu ludowego”, za jakich uważa pos- lėw Dabskiego, Bryla, Walerona, P. Stypińskiego i innych. 

Odezwę tę uważa się w kołach parlamentarnych, jako pierwszy krok akcji p. Witosa, wymierzonej zarówno przeciwko Wyzwoieniu, jako też przeciwko Stronictwu Chlopskiemu. 
—-—— —————> 

Czytajcie „Kurjer Wilenski“. 

pragnie podać się do dymisji i przy tym zamiarze trwa nadal. 
— 0 —— i i 

Reichswehra dziala. 
BERLIN, 15.]. (Pat). „Berliner Tageblatt” 

o tajomniczych przygotowaniach rozgrywających się w Kistrzyniu i okolicy. Jak wiadomo, w roku 1923 w Kistrzyniu był już planowany zamach Czer. nej Reichswehry, który jednak został siłumiony. Jak podaje dziennik, po-   
  

skarbu, gdyż sumy, powstałe z tego źródła są rozdane grupie uprzywiljo- ; 

bratnich pomocy › 

iż welki tej, 

! 

ogłasza dziś wiadomość |nie zdatne są do 

licja nie może udzielić ścisłych wyjaśnień o przygotowaniach do zamachu. | do Rosji 

Cena ogioszeń: Za wiersz 

KACWNECZOYRAKZORAREKE WYRZEC TO PERO WZBĘ TTE PRE 
RET SOSEACETĄ RDZ PWN RE UPI SNES T TCO 

BIEZALEŻNY ORGAM 
DEMOKRATYCZEY, 
RISE STS GRANE PORTO TNS 

AKTAI SIS TIENTOS TIE, 

2727-55 I IIS III 

milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na -ej str. 5-0 łamowy, na 4-ej'str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą: być przez administrację zmieniane dowolnie. 

KZ OBRAĆ NTA MS AUDATA DAAD 

Wiadomości polityczne. 
Statut orga- Wobec konieczności 
nizacyjny dostosowania organi 

Min. Reform zacji Ministerstwa Re- 
Rolnych. form Roln. do przy- 

jętej 28 grudnia 1925 r. przez Sajm 
ustawy o reformie rolnej, oraz w| 
związku z dążnościami oszczędnościo- 
wami Rada Ministrów na wniosek 
kierownika Ministerstwa Reform Roln. | 

„uchwaliła 7 bm. nowy statut organi: | 
zacyjny Ministerstwa. Według nowej | 

( organizacji Ministerstwo podzielone | 
„jest na 2 departamenty i biuro głó-) 
jwnej komisji ziemskiej, ' 

Russpress donosi, że 
| Memorjał 
| tygodnik „Woskresn. | 
į Prasažidas, Cztenje" ogłosił tekst | 

+ į memorjału, złożonego | 
przez metropolitę prawosł., Djonizego 
na ręce prezesa Rady Min. Skrzyń- 
skiego, w myś! uchwały ostatn. sesji 
synodu cerkwi prawosł. w Polsce. 

W memorjale podniesiono postu- 
laty w sprawie stosunku kościoła 
prawosł. do państwa, autokefelji, pra- 
wa własności do ziemi, stosunku 
władz administracyjnych do władz du- 
chownych prawosl. A dalej podnie- 
siono naglącą potrzebę wydania usta- 
wy, określające( ściślej Sytuację pra- 
wną kościoła prawosł. w Polsce, stu- 
djów teologji prawosl. na uniwersy- 
tecie warsz., średniego szkolnictwa 
duchownego, ustalenia liczby 1 po- 
działu parafji prawosł., wreszcie zs- 
bezpieczenia normalnej Sytuacji pra 
wnej i elementarnych praw obywatel- 
skich duchowieństwa oraz rozstrzyg- 
nlęcia sprawy bractw cerkiewnych. 

„Berliner Tageblatt” 
podaje w korespon- 
dencji z Berna cieka- 

  

Statystyka 
Ligi Narod. 

wą statystykę: 
W ciągu r. 1925 zarejestrowano 

w Sekretarjacie Ligi Nar. nie mniej, 
jak 248 traktatów i miedzynarodo- 
wych umów, co przy dodaniu lat ро- } 
przednich daje poważną dia działal- 
ności Ligi liczbę 1043 umów między 
narodowych, zarejestrowanych w cią- 
gu 5 letniego jej istnienia. ' 

Jak te cyfry wskazują, ilość aktów 
w Lidze Nar. z roku na rok stale się 
powiększa. O ile chodzi o układy, 
zarejestrowane w ciągu osłatn. roku, 
to przedawszystkiem wchodzą tu w 
rachubę układy rozjemcze: Danji z 
Finlandją i Norwegją, Szwajcarji z 
Włochami, Brazylją, Austrją, Węgra- 
mi i Szwecją, wreszcie wza emne u- 
kłady rozjemcze między Polską, Ło- 
twą, Estonją i Finlandją. Następnie 

L gaišti blk. | 
Łotwa, | 

Sprawa długów łotewskich. | 

RYGA. 15.1. (Pat.) Reda ministrów 
przedstawiła Sejmowi do ratyfikacji | 
tekst układu w sprawie uregulowania 
długów wojennych z Anglją i Stara! 
mi Zjedroczonemi. 

Nowy poseł francuski na Łotwie. ' 
i RYGA. 15.1. (Pat.) Rząd udzielił ; 

agrement nowemu francuskiemu mi- Н 
| nistrowi pełnomocnemu w Rydze p. 
i Castillon de Victor. 
| oi $ 
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| 4 Rasjl Sowieckiej | 
  
Powiększenie taboru kolejo- 

wego. ; 
Sowieckie zaklady budowy wago į 

nów z rozporządzenia władz przystą- | piły do budowy nowego taboru ko: 
lejowego. W czasie najbliższym rna 
być wypuszczone 1.800 howych wa- 
gonów dwuosiowych, 1325 nowych 
wagonów towarowych; prócz tego w 
roku bieżącym ma być przebrowe- 
dzony kapitalny remont 4,800 wa- | gonów dwuosiowych, które obecnie | 

użytku, (a. k.). | 

Amundsen w S. S. S. R, 
W najbliższym czasie przyjeżdża 

znany podróżn'k Roald 
Amundsen, który zamierza wygłosić 

4 

| 

traktaty przyjaźni między Turcją a 
Austrią, Danją, Szwecją i Czechosło* 
wacją (traktat z Polską zawsrty jesz* 

| cze 2 lata przedtem), układ japońsko- 
sowiecki co do uregulowania praw 
niczych i polityczn. spraw handlow., 
wreszcie układ chińsko-sowiecki co 

| do szeregu spraw spornych oraz kwe- 
stji kolei wschodnio-azjatyckich. Inne 
umowy dotyczą spraw handlowych, 
granicznych, Jakoteż żeglugi powietrz- 
nej, morskiej i lądowej, A wreszcie 
szereg umów z Locarno. 

. Z powodu ukazania 
EE się w „Berliner Tag.” 

kłamstwom _ wywiadu z prezydent, 
dziennika — republiki austrjackiej, amerykańsk. Heinischem, zawiera- 

jącego ujemne sądy o Polsce, urzę- 
dowe koła austrjackie rozesłały nas- 
tępujące oświadczenie: Jedno z pism 
niemieckich w doniesieniu z Waszyng- 
tonu podalo, že redaktor „Associated 
Press” odbył wywiad z prezydentem 
Austrji Heinischem, który m. in. miał 
się wyrazić b. niefortunnie o pew- 
nych kwestjach wschodnich. Stwier- 
dza się, że prezydent Austrji Heinisch 
migdy nie wyrażał się w podobny 
sposób o kwestjach wschodnich i że 
wogóle. ze wspomnianym redaktorem 
o rzeczach tych nie mówił. 
Stanawieko Mówiąc o stanowi- 
Czechów wo- Sku czechosłowackiego 

bec fał- ministerstwa Spr. zagr. 
szerstw dao © sprawie fałszerzy 

banknotów frankowych 
„Bohemja” stwierdza, iż ministerstwo 
nie zgłosiło żadnych protestów w Lon: 
dynie i Paryżu, ograniczając się jedy- 
nie do poinformowania o swem sta- 
nowisku rządów w Białogrodzie i Bu- 

, kareszcie. Dziennik dowiaduje sią 
również, iż zawiadomiono posła wę- 
gierskiego w Pradze, że wobec zaję* 
cia przez rząd czechosłowacki stano- 
wiska wyczekującego w sprawie fał- 

szerzy banknotów, pogłoska o zamia- 
rze interwenjowania w tej sprawie u 
Ligi Nar. nie odpowiada prawdzie. 

Do Paryża przybył 
i Rumuński rumuński minister fi- 
SU Pei; nansėw Vindi la Bra- 

tjanu, który spotka się 
tu z powracającym z Ameryki dele- 
g:tem rumuńskim Titulesco. 

Po 5-dniowych roz- 
Šo I prawach nad kwesiją 

many. zaufania rząd kana- 
dyjski pozostał u wła- 

dzy, otrzymawszy w parlamencie zni- 
komą większość 3 głosów. : 

%Е% 

szereg odczytów w Moskwie, Lenin- 
gradzie i Charkowie o swojej ekspa- 
Gycji do bieguna północnego. (a. К.). 

Dwuletnia rocznicą śmierci 
Lenina. 

Na całem terytorjum S, S. S, R. 
rozpoczęte zostały prace przygoto 
wawcze w celu upamętnienia dwu. 
letniej rocznicy śmierci Lenina. Wd 
2l-ym i 22im we wszystkich mia' 

| stach zostaną wygłoszone odczyty na 
temat idai leninizmu i spopularyzo- 
wania życia i działalnaści Lenina. (2.k.) 

Ziemia dla żydów. 
Krymski Centralny Komitet Wy: 

konawczy polecił Ludowemu Komi: 
sarzowi Ziemskiemu wydzielić w го- ku bieżącym 31638 dziesięcin ziemi 
dla kolonizacji żydów w terminie 
jaknajszybszym. (a. k.). 
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Ostatnie występy 
sespolu operetkowego z udziałem 

Marka Windheima 
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Poranek Symfoniczny 
z udziałem A. Kalinowskiej. 

Ceny miejsc najniższe, 
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# SEJMU. 
O wyrażenie vożum nieufności rządowi. Ustawa o cu- 
dzoziemcach. Progmatvka nauczycielska. Opozycyjne 

stanowisko Koła Żydowskiego wobec rządu. 

(Od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczerajszem posiedzeniu Sej-; właśnie p. Grabskiego było dać do- 
mu pos. Poniatowski (Wyzw.) wniósł j wód, jak się swoje słowo szanuje. Nie 
o postawienie na porządku dziennym (żądamy niczego innego, jak tylko 
posiedzenia wniosku Wyzwolenia, do- ; wykcnania konstytucji. Zamiast tego 
tyczącego wyrażenia votum nieuf- | wprowadzono numerus clausus, które 
ności rządowi za pogwałcenie ustawy ; jest hańbą dla współczesnego spo: 

o reformie rolnej przez ogłoszenie łeczeństwa. W ten sposób zmusza się 

wykazu imiennego majątków, obej- | nas do przejścia do najostrzejszej 
mującego 50 tys. ba zamiast 2QOtys. opozycji". — (Głosy na prawicy: 

  

   he. Wobec sprzeciwu sprawa ta 

upadła. 
Następnie Izba przystąpiła do 

3 czytania ustawy o cudzoziemcach. 
Przemawizł przeciwko ustawre pos. 
Kordowski (Wyzw.), stawizjąc wolo 
sek o odesłanie ponownie projektu 
ustawy do komisji spraw zagrėnicz- 
nych ł admivistracyjnej. Wniosek ten 
odrzucono 91 gł. przeciw 82. Całą 
ustawę przyjęto w 3 czytaniu 104 gł. 
przeciw 94, Wynik głosowania wy 
wołał wielką wrzawę i bikie w pul 
pity na ławach Wyzwoleni», Zw. Chł., 
Str. Chł., wszystkich mniejszości i grup 
komunizujących. 

Wszystkie poprawki zgłoszone do 
3 czytania upadły, jak również rezo- 
lucje mniejszości. Przyjęto natomiast 
następujące 2 rezolucje komisji. 1) 
Sejm wzywa rząd do wniesienia 
ustawy, regulującej sprawę emigracji, 
osiecienia i zarobkowania w Rzeczy- 
pospolitej cudzoziemców, 2) da na- 
tychmiastowego wydania zarządzenia, 
ułetwiającego ludności Województw : 
Wschodnich otrzymywanie dowodów ; 
osobistych. 

Nastęwnie lzba przystąpiła do dal- | 
szej rozprawy nad ;ragmatyką nau- | 
czycielską. W dyskusji szereg imów- 
<ów ze stronnictw rnniejszości nzro-; 
dow;ch wniosło kilkaneście poprawek 
aatary merytoralnej. Zaamieane wiel- 
ce było przemówienie prezesa Koła 
Żyd. pos. Hansnere. Oświedczył on 
misiowicie co następuje: 

„Minister oświaty Grabski zzini- 
cjował swego czasu z nami rozmowę, 
ustalono pewne normy i obowiązkiem 

— ————————————— 

ga w Kownie przeciwko KOn- Vystapienie prol. МОНЕ 8 
КОВЕ 

Jak podaje „Dzien. Kewieriski“, 

przed kilku dniami w sali Ratusza 
Kowieńskiego prof. Woldemaras wy- 
głosił odczyt na temat sprawy Ko: 

ścioła w Litwie. 
Na wstępie prelegant wyjaśnił, że 

przedmiotem jego odczytu będą sto- 

sunki Kościoła z państwem i naro- 
dem litewskim. Sięgając w przeszłość 

podkreślił on doniosłe znaczenie Ko- 
ścioła w życiu politycznera oraz wpiyw 
jego na historję i losy Litwy. 

Jednak Liteini pozyskali !mię 

dobrych katolików dopiero w 19 stu- 
leciu, gdy prześledoweni przez ro- 
syjskich żandarmów, byli otoczeni 
swego rodzaju aureolą męczeństwa. 

Obecnie, gdy żaudarrm wraz z ca- 
łym ustrojem carskim zginął, należy 
uregulować swoją Sytuację na ro- 
wych podstawsch. 

Jesienią 1918 roku, gdy jeszcze 
żadnego rządu litewskiego nie było, 

‚ а ówczesna Taryba, będąc w zależ- 
ności od niemieckiego szucmanz, nie 

posiadała faktycznie żadnej władzy 
w kraju, oprócz autorytetu moralne- 

go, Watykan bez najmniejszych trud- 

ności zatwierdził na biskupa wileń 

skiego kandydate Taryby ks. Matule- 
wicza, jednocześnie odrzucając kan- 
dydatury, wysunięte przez Peleków. 

Przykład ten wskazuje, iż Rzyra na- 
dzwał wówczas poważne znaczenie 

stosunkom kościelnym w Litwie i Ii- 

M (ynowė- Caio 10. 
(kilka spóźnionych uwag o Wyzwoleniu). 

zera na 

Wystawienie Wyzwolenia rzez 
Redutę aczzolwiek nie pora: pDierw- 

szy (niestetyl) w Wilnie, wywołało 
ożywioną wymianę zdań w prasie i 
pośród publiczności. Oprócz oficjal- 
nych recenzji ukazały Się artykuły 

fachowego polonisty prof. Pigonia I 
fschowego filozofa pref, Lutosław” 
skiego. Świadczy to, że Reduta le- 
piej niż inne tearty umiała z trud- 
nego tworzywa Wyspiańskiego, z 

tekstu najeżonego pułapkami na in- 
scenizatorów wydobyć |linję główną 
utworu, oś jego — ideę. 

Nie wydzje mi się przecież, by 
zastrzeżenie, wyłuszczone na łamach 
pism, załaszcza prof. Lutosławskiego, 

dctyczące głównie pewnych momen- 
tów dekoracyjnych, posiadały zna* 
czenie decydujące o właściwym kie- 
runku owej linji zasadniczej, to zna- 
czy o dobrej lub fałszywej interę re- 

tacji tekstu, chociaż głównym  argu- 

° темет było powoływanie się opo- 

nemtów na wskazówki poety w 
tekście. 

Wyspiański jednak był — jak 
wiemy osobliwym informatorem w      
     

c, W 0 ij 

į kwestjach inscenizacji swych drama- 

A idźcie do lichal) — Pos. Hausner 
(dalej: „Czy to w Imieniu narodu 
JA rządu odtrąca się nas w tan sposób? 
; Ostrzegamy rząd, że albo stosować 
jbędzie względem nas konstytucję, 
jalbo przejdziemy do najostrzejszej 
| opozycji”. 
| 

nie w Kole Żyd., świadczy o tem, ża 
istotnie Koło Żyd. w ciągu najbliž 

„szych 2 tygodni ma zamiar porzucić 
„dotychczesowe neutralne i życzliwe 
stanowisko wobec rządu i przejść do 
opozycji. 

Dyskusji nad pragmatyką służbo- 
wą naućzycielską nie ukończono. 
Przemówienie sprawozdawcy i głoso- 
wanie w tej sprawie odbędzie się na 
jednem z najbliższych posiedzeń. 

W zakończeniu posiedzenia marsz. 
Rataj oznajmił, iż termin następnego 
plenarnego posiedzenia i jego po: 
rządku dziennego będzie podany do 
wiadomości pisemnie. W międzycza” 
sie będą obradowały wszystkie ko- 

; misje. 

Przerwa będzie użyta przedewszy- 
stkiem nato, aby dać możność ko- 

/ misji budżetowej pracować rano ipo 
południu nad sorawozdaniarni Najw. 

|lzby Kontroli Państwa. Wykonanie tej 
|pracy jest konieczną przed przystą- 
(pieniem do obrad s preliminarzem 
| budżetowym. 

l 

Prawdopodobnie plenarne posie= | 
dzenia Sejmu zaczną się dopiero 

fz końcem stycznia, 
Na tem posiedzenie zakończono. 

  

1 Mynen. 
Czył się z Litwinami. I w 1919 roku 
Rzym wciąż jeszcze uważął biskup: 
stwo wileńskie za litewskie, nie zaś 
pol:kie. W tem miejscu prof. Wol- 
demerss powołuje się ra dwa konfi- 
dencjonalne listy, pisane do miego 
przez ówczesnego nuncjusza papie- 
skiego w Wazrszawio, a obecnego 
pspieża Piusa X!, dotyczące wizytacji 
trzech djecezji litewskich: Wilańskiej, 
Żmudzkiej i Sejniańskiej. 

Tą drogą należało też iść w dal- 
szym ciągu. Tymczasem Watykan zo- 
stał przez nss zaniedbany, dzisiej np: 
widzimy, iż w budżecie na utrzyma- 
nie poselstwa przy Kwirynale zostaja 
wyasygnowana suma trzy razy więk- 
sza, niż dla poselstwa przy Watyka- 

ipnie. Tymczasem z Watykanem łączą 
| nas irteresa pierwszorzędnej wagi, 
|z Włochami zaś wogóle mało mamy 
wspólrego. 

| Rząd litewski dopiero wówczas 
zaczął posyłać delegacje do Rzymu, 
gdy było już zspóźno, „gdy fundn- 

| menta konkordatu z Polską były 
;mocao założone. Aż wreszcie dosiło 
;do ostałacznego zaostrzenia sytuacji 
ido zerwana. W Roku 
pieigrzymi litewscy mie pojechali na- 
wet do Rzyma. Przez to chciano pod- 
kreślić, że z Watykanem nie chcemy 
mieć żadnych stosunków. | to się 
dzieje nie we Francji, posiedsjącej 
socjalistyczne rządy Herriota, lecz 

tów. Miejsca najtrudniejsza pozo' 
stawiał inwencji reżysera i zktorów. 

Stąd zrozumienie Wyzwolenie w 
czytaniu wymaga wielkiego mżkładu 
fantczjj, na «tórą niczewsze stać 
czytelnika. 

Octo — maski... Poeta objaśnia, 
że one „znaczyć mają takich, 
myśl swą ukrywają” — i to jest js- 
dyne istotne objośnienie, ale raczej 
ideowe niż ideacplastyczne. 

jprawda dalej wskuzówka, że „są ma 
sek twarze młode, stare, wornięte 
rysą zmarszczków krętą", na czem 

p. W. Piotrowicz — oparta została 
słuszna koncepcja Reduty, ukazująca 
nom maski jako dżentelmenów bez 
szminki w stroju codziennym. 

Jednak naraz dwa wiersze na: 
stępne umożliwiają interpretację 
wręcz odmienną: „gdy taką wdzieje 

4kto muszkerę, poznać, że larwy 
i dzwiga pęto“... 

Widzieliśmy też swego Czasu 
maski w postaci larw zamaskowe* 
nych, z niessmowitemi lam;kami 
elektrycznemi pod brodą, co naogół 
robiło wrażenie zboru członków ku- 

| klux-klanu; przecież pomysłowy in- 
|scenizator był mniej więcej w zgo- 
dzie z tekstem, 

  

Wystąpienie pos. Hansnera łącz” | 
nie z nastrojami, jakie panują obec:| 

+ 

Świętym * 

co. 

Jest co: 

— jak to podkreślił w swej recenzji: 

i 
! 

Ка ВЕВ we 

w katolickiej Litwie, gdzłe na czele 
władzy znajdują się księża. Jeśli nie 
jesteśmy z Watykanem na stopie 
wojny, to tylko dlatego że wojny 
z nim wogóle prowadzić nie można. 
Sytuacja taka jest nader niebezpiecz- 
na i wybrnąć z niej b. trudno. 

Rzym obecnie zaczyna Litwę po- 
niewierać. Gdy np: kanonik Staugaj- 
tis w dobie zawarcia konkordatu 
z Polską pojechał do Rzymu w celu 
przeszkodzenia temu, to powrócił 
stamtąd z tytułem prałata. Obecnie 
obiegają pogłoski, że prof. Reynis 
również otrzymuje flolety, czy pur- 
pury czy też jakieś insygnia. Wszy- 
stko to sprawia wrażenie, że Waty- 
kaa pragnie przyciągnąć ich na swo” 
ja stronę, dając im łapówkę. 

Zawarcie w obecnych warunkach 
przez Litwą konkordztu żadnych ko- 
rzyści nam przynieść nie może; ode 
wrotnie, możemy tylko przegrać. Za- 

by wyrzeczenie się biskupstw wileń- 
skiege i sejneńskiego. Próżno bowiem 
żywić nadzieję, że jeśli kiedyś fak- 
tycznie wejdziemy w posładanie Wil- 

`па, to sprawa wileńska i pod wzglę“ 
I dem kościelnym będzie zaiatwions. 

nie zamienia, polityka jego odznacza 
się stałością. To też niełatwo będzie 
zmienić konkordat z Polska. 

Po tem wszystkiem, co zaszło, po 
publicznem zerwaniu z Watykanem 
zawierać obecnie konkordat—to zna- 
czy iść do Kanossy, stracić swój au- 
torytet 

już się niełatwo oczyścić. 

datu nie wymagają od nas interesy 
polityczne, a chyba tylko partyjne. 
Obe«nie sprawy kościelne mogą stać 

Zawierając konkordat zainteresowane 
partje mogą powiedzieć ludowi:   

1 

„mowę swego przedstawiciela z Mar- 

szałkiem Piłsudskim, którą w stresz- 

czeniu podajemy. 

powrót Marszałka do służby czynnej 

zależy od wejścia w życie ustawy 

„o organizacji naczelnych władz woj: | 

| skowych”, nastąpiła odpowiedź, 
,stwierdzająca, że na kilkakrotne 

zawracanie się do niego o zaopinjo- 

"wanie projektu 

wypowiadał aż nadto wyraźnie swoje 

negatywne względam niej stanowisko. 

, Osiągnęło to jednak skutek przeciw- 
‘ пу, gdyż owa ustawa stawała się co- 

| raz gorszą. Jeżeli zatem obecnieerząd 

_ przyśpiesza jej uchwalenie, znaczy 

to, że nie zamierza umożliwić powrótu 

Marszałka do służby, nawet w razie 

, konfliktu zbrojnego. 

; Instytucję Naczelaego Dowództwa 

Marszałek uważa za „zabawną i non- 

sensowną”, a to dlatego, że jest ro- 

'dzaju nijakiego, podczas kiedy wojnę 

prowadzi i dowodzi wojskiem tylko 

biaczelny Wódz. W ostatniej wojnie 

Naczelne Dowództwo zmuszony był 

Marszałek tworzyć w przymusowej 

sytuacj, bowiem był lednocześnie 

Naczelnikiem Państwa — czyli osobą 

nieodpowiedzialną pod względem są- 

"dowym i finansowym. 

Sztab jest potrzebny Jako organ 

wykonawczy, pomocniczy w  nie- 

zwykłe skomplikowanej pracy Na- 

czelnego Wodza, który też musi go 
sam sobie dobierać! Natorniast roz- 

kazodawstwo nie jest zadaniem Szta- 

Sądzę więc, że dysxutując nad 
redutowem Wyawoleniem ni= należy 
cbstuwać przy tego rodzeju fragmen- 
tarycznych nieścisłościach, jeno przy- 
jąć lub odrzucić cełość sontescji, 
później zaś wytenąć — wrazie przy 
jęcia — miedociągaięcia do tej ca 
łości. 

Trzeba stwierdzić, że całość in- 
scenizacįi przyjęta zostałe bodaj jed 
nogłośnie z aplauzem. To jest wiel- 
kiem zwycięstwem Reduty... 

Dzięki Reducie zrozumiałem ide- 
ologją Wyzsclenia jasno i dokładnie, 
czego nie udało mi się osiągaąć w 
czasie bezpośredniego obcowania z 
tekstem utworu. Treść jego bowiem 
wymaga ścisłego odróżniania tego, 
co się w dramacie dzieje od tego, 
co się gra Różnice te uplastycznić 

ułatwieniem w pokonaniu 
ności jest gazowa zasłona w I i Ill 
aktach, przed której podniesieniem 
„rzecz dzieje się na scenie teatru 
krakowskiego", a po podniesieniu 
zaczynu się „traglczas gra, polonez | 
grany dźwiękiem słów". 

I cały akt II, jak klin wbity matą | 
dzy tamte, jest działaniem, nie przed- 
stawieniem, grą... Ten dualizm akcji 
wstał w interpretacji Reduty ukazany 
i zaakcentowany tak, że teraz nię 

warcie dzisiaj konkordatu oznaczało” i 

Watykan sympatje swoje tak łatwo ; 

moralny w oczach całej za”; 
granicy, opluć siebie tak, iż później ;becny ma sali p. Smetona wstaje i* 

Na zapytanie o ile ewentualny 

rządowego ustawy, 

się. | może 
może jedynie teatr. Mechanicznem | bardziej, 

tej trud: ; lmię?", śi 

  

i 

ЕВМ ОВ 

patrzcie, jakimi dobrymi jesteśmy 
katolikami. Jednak w chwili ostrego 
kryzysu ekonomicznego zwiększenie 
kapituły, nowe nominacje etc. mogą 
posłużyć agitacji przeciwko Kościoło- 
wi i podkopać jego autorytet. 

Francuzi, Polacy, Niemcy, Włosi, 
Czesi i in. — wszyscy mają swych 
kardynałów. Litwa też przecież mo- 
głaby mieć choć jednego kardynała. 
Watykan jednak uważa, że może ona 
kontentować się biskupem. Należy 
jednak twardo stać na swem stano 

wówczas Litwa doczeka się dla sie- 
bie prerogatyw nietylko kościeinych, 
lecz i politycznych. Kontentując się 
tymczasem utrzymaniem nieoficjal- 
nych stosunków z Watykanem osta- 
teczne ich uregulowanie należy po- 
zostawić do lepszych czasów. 

Po zakończonej prelekcji niespo- 
dzisnie prosi o głos obecny na sali 
wśród publiczności b. Rektor Uniwer- 

,sytetu ksiądz prof. Buczys, Występu- 
je on z protestem przeciwko oskar- 

wisku i nie ustępować Watykanowi, | 

dy Ministrów, a zmierzającego do 

przyśpieszenia uchwalenia ustawy o 

władzach wojskowych. 

Min. Żiemięcki, wbrew części o- 
pinji publicznej, która widzi w tej 

ustawie przeszkodę, stawianą powro- 

towi do armji Marszałka Pilsudskie- 

go, oświadczr, że intencja jego byłą 
wręcz odwrotna, chodziło mu bowiem | 
o to, by przyśpieszając uchwalenie | 
ustawy, po poczynieniu w niej odpo: | 

, wiednicb zmian, ułatwić powrót do 
!wojska Marszalka Piłsudskiego. 

    

6 Blalorusi Sowieckiej, 
Sprawdzanie znajomości 

Języwa białor. 

We wszystkich okręgach Białorusi 
Sowieckiej odbywa się sprawdzanie   żeniu o branie łapówek w postaci 

honorów przez dwóch dygnitarzy kle- 
ru litewskiego, z których jeden prał. 
Staugajtis jest obzcnie wicemarszał- 
kiem Sejmu, drugi prof. Reynis — 
miojstrem spraw zagranicznych. 

Prof. Woldeniaras zabierając po- 
|nownie głos podtrzymywał swoje za- 
rzuty i potwierdził, że ks. Staugajtis 
jeździł do Rzymu, 
zawarciu konkordatu z Polską, o co 
j również był proszony p. Smetona. 

Po przemówieniu prelegenta, o- 

  
| potwierdza słowa prof. Woldemarasa, 

Śpieszyć się z zawarciem konkor: |iż faktycznie, był on proszony o po-; 
, jechanie do Rzymu w pomienion 
wyżej celu, 

Cała polemika pomiędzy prof. 

ym 

się objektem przedwyborczej agitacji. | Waldamarasem, a ks, Buczysem mia: | 
ła charakter bardzo nerwowy i pozo- 
stawiła wrażenie niemiłe. (Wilb:) 

r A 

alek Piłsudski w sprawie swego powtolu do wojska. 
Oświadczenie min. Ziemięckiego. 

„Kurjer Poranny” zamieszca roz: bu. Polska posiada najgorszą kopię! 
| systemu niemieckiego Sztabu Gene- 

' ralnego, a mianowicie austrjacką. 

| U nas Szef Sztabu ma mieć po- 
ża właściwym Wodzem Naczelnym 
wszelką moc inicjatywy, jemu też 

podlega bezpośrednio cały aparat 
pracy „Polska przy takiej ustawie 
winna szukać na Naczelaggo Wod:a 
tylko idjotę albo osła” — zakończył 
Marszzłek tę część swojej rozmowy. 

„ Kiedy po utworzeniu rządu P. 
Skrzyńskiego Marszałek został za- 
proszony do p. Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej, aby się wypowiedzieć co 

do osoby ministra wojny, czego nie 
mógł uczynić podczas składania swo- 
jej deklaracji p. Prezydentowi na po» 
czątku przesilenia, radził wybrać mi- 
nistra „z pomiędzy oficerów, którzy 
w przeciągu wojny zdobyli sobie 
szacunek... i którzy nie prowadzili 
żadnych intryg politycznych. Zastrzegł 

go oświadczenia w chwili stosownej, 
W końcu Marszałek stwierdza, że 

w ostatnich czasach z p. Prezesem 
Ministrów nie rozmawiał, oprócz 1е° 
dynego wypadku w Belwederze po 
sformowaniu jego gabinetu, a Przeto 
—według swego rozumienia rzeczy— 
nie porozumiewał się z nim ani jed- 
nego razu. 

* * 

Tegoż dnia w „Robotniku” uka- 
zał się iist min. Ziemięckiego do re- 
dakcji, w którym tenże oświadcza, 
że jest on sutorem wniosku, przy: 
jeętego przez Komitet Polityczny Ra- 

  
wyobrazam sobis, by mogło być 

inaczej, natomłast tnyślę, że moze 
j być lepiej, Analizm ten należałoby 
swyrąbać. Figury z Wyzwolenia śmia- 
L można ciosać tc porem, gdyż o 

| granit O z którego zbudo- 
jwane zostało to dzieło, 
: dłutka a z" I 
! >misłem  wyrąbaniem  antytez 
„Genjusz—Konrad, (śmierć: mo 

inas — żywota prawo: nienawiść | PAC aazwą nadanie Genjuszowi | postaci spiżowego posągu Mickiewi- 
; <za, jek gdyby przea chwilą zeszłego 
jz pomnikowego cok-ła. 
i Poeta objaśnia wygląd Genjusza: 
„jako posąg jego postawa, Jako spi- 
żowa pokrywy jego ubior... oblicze jako spiz ciemne”, ale owo „jako“ 

byč również metaforą, tym- 
że dalej pułapka: “Jak twoje 
tóra czytelnika dezorjentuje. Zdecydowana odpowiedź Reduty wa Światła, wyprowa- 

u wk publiczność z mroku wąt- 

Zastrzeżenie у lepiej stosuj 
innych zgoła Kininis A gry i działania w aktach li Ш nie soatrastowały — sit venia verbol — 
ze sobą dość jaskrawo. 

Qto ton Robotników, którzy pier- wsi oglądają zagadkowo zjawiającego 

by przeszkodzić ! 

przytam prawo ogloszenia tego swe-. 

| 

znajomości mowy biał. przez urzędni- 
ków sowieckich instytucji okręgo- 

, wych. 
Jednocześnie rozpoczęto takież 

| sprawdzanie w Ludowym Kormnisarja- 
jcie Rolnictwa; odbędzie się teź ono 
jw Lud. Kom. Oświaty. (a) 

' Ruch artystyczny w Mohylewie. 
) Ostatnio ujewnia się znaczne ožy: 
;wienie białoruskiego ruchu artysty- 
"cznago w Mohylewie, 
i Istnieją tam 3 studja: 1) muzyk 
symfoniczoej, 2) śpiewu chóralnego 
i 3) dramatyczne, które co pewien 

jczas urządzają popisy publiczne. 
, Liczba uczęstników tych studjów 

nosi 117 osób. 
Niedawno w Mohylowie w teatrze 

miejskim imienia Ihnatowskiego, od- 
było się przedstawienie, będące 
jednocześnie popisem 3 wymienio- | 
rych studjów. ; 

Grano nową sztukę W. Harbace- | 
wicze, białor. dramst historyczny 
„Dukorskija mury”. į 

Wątek tego dramatu zaczerpnięty | 
jest z rzeczywistości i maluje pano* | 
wanie aa Czerwieńszyźnie słynnego | 
z okrucieńsw pana Asztorpa, imie- | 
niem którego daleko wokół Duko- 
rów straszyły włościanki swe dzieci. | 

Dramat ten może być nazwanym | 
muzycznym ponieważ posiada 30 ka 
wałków śpiewnych muzycznych i ta: | 
necznych, ; | 

„ Wśród ludności wiejskiej zauwe- | 
żyć się daje silne zainteresowanie się | 
sztuką, zwłaszcza sceniczną, to też kół: | 
ka dramatyczne przy dymachludowych | 
I chatach — czytelniach na ws, two-; 
rzą się wprost z żywiołowym rozma. | 
chem, 

Ten pęd jedaak w niemałym stop- 
niu jest tamowanym przez potrzebę 
neginania go do wymegań ideologii 
komualstycznej. (n.) 

wy 

| 
Н 

} 
Konkurs dramatyczny. 

Hsloupalitašsiety w Mińsku ogło- 
sł konkurs dramatyczny na utwory , 
sceniczne dla teatru wiejskiego, Zło- 
żono 25 z górą utworów. O poziomia 
ich prasa sowiecka nie wspomina. (n) | 

! 

Ruch wydawniczy. 

Od roku 1925 począwszy w Miń- ; 
sku ogrotmnie się wzmógł białoruski į 

„ruch wydawniczy. Zwłaszcza intere- 
,sującem jest to że bibuła agitacyjna 
jstenowi tylko nieznaczny procent 
| tych wy dawnictw. 

Między innemi przystąpiono ostat- 
nio do druku 2:ej części doskonałe- 

j powieści „(I paieskaj hluszy“. 
Autcrem jej jest wybitny powie- 

ściopiserz 1 poeta białoruski Jakób 
Kolas, recte—Antoni Mickiewicz. 

Jest to pierwsza powieść białor. 
) ® pełnem tego słowa znaczeniu, to 
też spotkała się z ogromnem uzna- 
niem publiczności białoruskiej, za- 
równo na wschodzie, jak i va za- 
chodzie Białorusi. 

; sprawę ideologii 

i wiedzi na to pytanie, 
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tej sprawie jeszcze jeden moment- 
mianowicie część I-sza powieści wy 
daną została w Wilnie, mimo że 
autor mieszka w Mińsku, ;a to; dła 
tego że bolszewicy odmówili się dru- 
kować ten utwór, jako za mało agi- 
tacyjny. Część ll ga powieści nosi 
tytuł „O hłybi Paleśsia*. (n) 

Z prasy białoruskiej 
Ideologja włościaństwa. — Rola du- 
chowieństwa w odrodzeniu narode- 
wem. — Duchowieństwo prawosław- 
ne niema miru śród ludu biało- 

ruskiego. 

„Šialan. Niwa* szeroko omawia 
włościańskiej. Za» 

znaczywszy zdobycze ekonomiczne 
klasy  robetniczej 1 upośledzenie 
włościaństwa, autor artykułu kon- 
kiuduje: 

l czem więcej robotnicy będą 
zdobywali dla się praw i przywi- 
wilejów, tem mniej będą produko- 
kowali; a czem mniej będą pro- 
dukowali, tem większy ciężar pad- 
nie na włościanina w podtrzymy- 
waniu życia państwowego. To 
ostatnie twierdzenie zdaje się 
być aksjomatem, któremu nikt 
chyba nie będzie zaprzeczał, 

Oto do jakich doszliśmy smut- 
nych wniosków, porównywując po- 
łożenie robotników i włościan. 

Więc cóż począć? 
Następnie autor, szukając odpo- 

munistyczny 
węzła: 

„Włościanin nie zgadza się na 
taki sposób rozstrzygnięcia sprawy 
rolnej i nie zgadza się z ideolcgją 
robotniczo komunistyczną. 

Włościanin powiada: 1) że nie 
można wprowadzić równego po: 
działu pracy i jednakiego czasu 
pracy, 2) że wydajność pracy włoś- 

„clanina, zatrudnionego na własnej 
ziemi, jest o wiele większą od 
parobka lub pracującego w ko: 
munie i 3) że każdy włościania 
dąży nie do pańszczyzny (bądź to 
państwowej, bądź jukiej  innejj, 
lecz do większej swobody, a taką 
swobodę daje mu jego własne 
gospodarstwo. Oto jest ideologja 
naszego włościaninal.. 
A w końcu swego artykułu autor, 

nawołując włościaństwo do organi- 
zowania slę wzorem sfer robotni- 
czych, które dzięki temu osiągnęły 
już wielsie zdobycze, rozgraniczając 
interesy robotnicze od włościańskich, 
powlada: 

1 

walczyli o lepszą dolę proletarjatu 
robotniczego, tak też synowie wsi 
winni walczyć o lepszą przyszłość 
pracującego włościaństwa”. 
„Hram. Hołas” w artykule wstęp- 

nym porusza sprawę znaczenia ko- 
ścioła w odrodzeniu narodu wogóle, 
a białoruskiego w szczególności i za- 
znacza, iż duchowieństwo prawo- 
sławne nie docenia tego ważnego 
faktu: 

„Otóż w epoce odrodzenia, w 
chwili, gdy po kilkuwiekowym 
Śnie w narodzie białoruskim  zbu- 
dziła się świadomość narodowa, 
nie doceniają ani samego faktu 
odrodzenie, ani olbrzymiego zna 
czenia języka rodzinnego ci, którzy 
powinniby byli być zawsze razem 
z narodem. Duchowieństwo prawo- 
sławne do ostatniej chwili stało 
daleko od procesu odrodzenia 
biaioruskiego i wskutek tego było 
obce ludowi, obce jego ideałom 1 
marzenion. Duchowieństwo ka- 
tolickie dawno już zrozumiało, że 
aby być prawdziwym pasterzem, 
trzeba nie tylko iść razem, lecz 
nawet wyprzedzać swą owczarnię, 
I, nie bacząc na olbrzymie prze 
Stkody, na nieprzychylae stano- 
wisko wyższej Katolickiej władzy 
kościelnej względem białoruszcze- 
nia kościoła, — księża białoruscy 
otwarcie a odwaźnie walczą o owe 

sposób rozwiązania 

  Charekterystycznym jest w całej 

się na scenie Konrada jest równie 
| nienaturalny, jak ton pewnych po: 
staci, grających po podniesieniu ga- 
zy, gdzie taki właśnie jest konieczny 
1 celowy. To samo powiedziałbym o : 
Muzie, która od chwili wejścia na 
scenę za zasłoną gestem | głosem 
zbyt wysoki ton bierze, wskutek cze- 
go jej patos, z którego drwi nuwet 
Reżyser, i poza po podniesieniu ga- 
zy były dalszym ciągiem poprzednie- 
go działania i nie zaakcentowały wy= 
raźnie, że już tragiczna rozpoczęła 
się gra. | wreszcie — cynowa misa ) 
Konrada (niepokazana, ale nie o to; 
chodzi) 1 czara złota Genjuszał W 
geście, w ujęciu obojga naczyń szu: 
kałem wyraźniejszej odzowiedzi na 
wątpliwości co do ich znaczenia, 
tymbardziej, iż trudne fonetycznie 
słowo „zczešalel..“, zarnykające i 
wyjaśniające całość konradowego ob- 
jaśnienia, nie brzmi wyreźnie dia 
ucha, o towarzyszący temu słowu) 
gest Konrada nie tłumaczy się dość 
jasno. 

I jeszcze jedna uwaga: z założe- 
nia, iż commeędia del arte Ii Ill aktów 
jest zdemaskowaniem teatru, a prze- 
dewszystkiem romantycznego Som- 

nambulizmu, wynika że na dosadniej- 
szem, parodystycznem ujęciu tych 
części  zyskałaby wyrazistość linji   

zbiałoruszczenie. A jednocześnie 

ideowej Wyśpiańskiego. lnna rzecz, 
ze poeta niekiedy sam wyłamuje tę 
linję, gdy go Pagaż ponosi, naprzy- 
kład w djatogu Haifiarki z synem. 

Ten uroczy Obraz przyrody, któ 
rym Haifiarka młodzieńca czaruje 
powstał z tej samej osobistej tęskno- 
ty, co wizja Konrada: „chcę by w 
upalny dzień”... 

To już jest poezja bez drwiny... 
* 

* * 

W głosach o Wyzwoleniu nikt 
nie powiedział nic o stronie muzycz- 
nej dramatu, opracowanej o ile mi 
wiadomo przez kierownika muzycz- 
nego Reduty p. E. Dziewulskiego. 
Muzyka towarzyszy ukazaniu się i 
grze Harfiarki, kopnradowym wigjomm 
i wejściu Genjusza. Z trudnego ! nie- 
Беариесхоедо zadania kompozytor 
wywiązał się chlubnie. Wiele szcze- 
tej poezji jast w jego melodji. Zwłasz- 
cza ta, która towarzyszy słowom Har« 
fiarki, oddana ciepłą barwą wiolon* 
czeli, pięknie harmonizuje z urokiem 
tego fragmentu, a szeroki, 
oddech kentyleny, 

jsponującej inwecję posty wprowadza 
;w nastrój sielankowy „kwietnych sa: 
dów", „dworu z wieikiem chlewem— 
lip woniących słodką woń”... 

łagodny 
szczęśliwie tran 

Tadeusz Łopalawski, 

\ 

krytykuje ko- * 

jak lepsi synowie miasta
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STRZĘPKI. 
Proskrypcja a konie wyścigowe. 

Fiorunujący artykuł p. Cata w „Stowle“ 

z dnia 14 b. m., z którego dowiedzieliśmy 

się, że lista proskrypcyjna ogłoszona zosta- 

nie przez rząd „stanowi istny herbarz pol- 

skich nazwisk historycznych" 1 że „naród 

z klasy, która tworzyła (co?) I kierowała 

peństwem* przez długie wieki odrazu robi 

się kicsę ludzi, wobec których prawo nie 

obowiązuje — „znalazłem znakomitą а- 

strację tego samego dnla w „Expresie Wi. 

leńskim*, który donosi o swego rodzaju 

proskrypcji, jaką polskie nazwiska histo* 

ryczne stcsują między sobą. 

w I EUR EB 

wicowych grup włościańskich. 
Zaznaczyć nałeży, że jest to plerwgza delegacja z Polski, goszcząca 

w Związku Sowieckim. 
Na powitanie polskich parlamentarzystów na dworcu Bałtycko-Biało- 

ruskich kolei żelaznych przybyli przedstawiciele polskiego poselstwa w Mo- 

skwie, ogólno-związkowego towarzystwa łączności kulturelnej z zagranicą, 

przedstawiciele Centralnego Komitetu Wykonawczego S.S.S.R., Rady Naro- 

dowej, Ludowego Komisarjatu spraw zagranicznych i przedstawiciele kolonii 

pols..iaj w Moskwie. 
Według otrzymanych wiadomości przez prasę sowiecką przeciwko 

wyjszdowi do $.5.S.R. . członków polskiego Sejmu prowadzona była do   
Oto pewna $. p. mztrone o historycz- 

nem nazwisku wydzledziczyła swego wnuka 

tegoż nazwiska, rozdzielając swój majątek 

między kamerdynera |... konie wzścigowe. 

Tym koniem (z których jeden weaług 

ś. p. hrabiny „to cudny djabeł* a drugi, 

klacz „kochana droga bardzo”) dostało się 

w spadku 7.000 dolarów, „żeby — jak na: 

pisała testatorka — byli szczęśliwe w spo- 

koju I bez żadnej pracy*. 

A tymczasem Ideowi obrońcy arysto- 

kracji męczą się i pracują w pocie czoła 

z powodu braku gotówki... 

Pocóż więc gniewać się na rząd | na- 

ród, skoro „klasa lupzi, która tworzyła pań 

siwem“ jak pisze p. Cat proskrybuje się na 

rzecz koni, plugawiąc — że tak powiem — 

piękne karty historycznego herbarza... 

Kuba, 

—————> TA CN, 
—- ы ————— 

  

  

duchowieństwo prawosławne nie 

tylko, że nie bierze przykładu z 

duchowieństwa katolickiego, lecz 

z niezrozumiałym uporem czuje 

wstręt do wszystkiego co biało- 

ruskie. 

Nie bacząc na to, że m 

lita dał swe zezwcienie ra 

w mowie ojczystej, zaledwie nie- 

liczne jednostki z pośród ducho- 

wieństwa prawosławnego przecho- 

dzą na kazania białoruskie. 

Następnie, przechodząc do Pole- 

skiego zjazdu eparcbjainego, który 

się nmiedawoo odbył w Pińsku I w 

rezolucji swej  skonstatował roz- 

dzwięk, jaki zapanował między 

paratjanami a duchowie ństwem, autor 

kategorycznie twierdzi: 

„My zaś powiadamy: nie par 

rafjanie, lecz samo auchowień* 

stwo oddalło się od narodu l żad- 

ne rezolucje ani życzenia nie zdo- 

łają połączyć duchowieństwa z ПА> 

etropo- 

rodem. Jedną drogą do tego jest, 

cerkiew narodowa. Białorusiai, za- 

równo katolicy jak prawosławni, | 

winni posiadać swój własny ko* 

ściól (cerkiew) białoruski i swoje 

białoruskie Guchowieństwo. Tedy 

wszędzie, we wszystkich zakątkach 

Białorusi będzie ciasny zakątek, 

jedność i zgoda między ludem a 

jego pasterzami. W tem jest po 

tęga narodowa i religijna". (0) 

        

Polityka w kościele. 
Piszą do nas ze Święciańskiego: 
Niejednokrotnie podkreślało się 

tak w prasie, jak i w życiu publicz- 

nem nader szkodliwe oddziaływanie 

osób duchownych na społeczeństwo, 

o ile one, zapominając o swych 

istotnych obowiązkach  duszpaster- 

skich, wtrącają się w sprawy poli- 

tyczne i dają się nawet porwać w 

swej działalności politycznej do czy- 
nów niewłaściwych. 

Ostatni fakt jaki miał miejsce tym 
razem w kościele parafjalnym w na- 

szym miasteczku Połusze jest żywą 

ilustracją tego szkodliwego działania 

o którym powyżej wspomniano. 

We środę dnia 9 grudnia roku b. 

podczas udzielania komunji świętej 

przez probeszcza tutejszego kościoła 

ks. Piotra Pruńskiego, między inny 

mi przystępującemi do stołu Pań- 

sklego przystąpił mieszkaniec folwar- 

ku Poszckarwa Józef Paukszto, ks. 

proboszcz ostentacyjnie ominął 

wspomnianego  Paukszto, pomimo 

że zwrócił mu uwagę służący kościo- 

ła na pominiętego, ksiądz w dalszym 

ciągu udzielał komunię innym. 
Wspominany Paukszto tegoż sa- 

mego dnia odbył spowiedź świętą i 

otrzyrnał zbsolucję czem się tłuma- 

czy prawo do otrzymania komunii. 
Jednak sprawa ta inne ma pod- 

łoże, a mianowicie: tenże Paukszto 

jest zwolennikiem nauczania dzieci 

w szkole polskiej, do której posyła 

młodszą swą siostrę, zamiast do pro- 
tegowanej przez księdza, otwartej 

przez T-wo „Rytas” szkoły litewskiej. 
Jest to zupełnie niewłaściwy spo- 

sób wtrącania pierwiastków politycz- 

nych przez osoby duchowne w sferę | ©) 

życia religijnego, jest to nadużywanie 

władzy poruczonej przez Kościół Ka- 
tolicki kapłanowi. 

Należałoby zwrócić na to uwagę 

i przedsięwziąć stanowcze zarządze- 

nie tak w interęsie kościoła, jak i 

uspokojenia parafjan, by w przyszło 

ści duszpasterze przez swoją szowi- 

nistyczaą działalność polityczną nie 

ranili uczuć religijnych swych ра- 

rafjan i spełniali jedynie swe zada- 

nia religijne, a gdyby nie mogli się 

opanować w swych zapędach poli- 

tycznych, ze swego stanowiska jako 

duszpasterzy czempiądzej ustąpili. 

Parafjanin. 

kazania | 

| ostatniej chwili silna egitacja. Fgitacja ta jednak nie dała rezultatów po- 

|zytywnych. Początkowo w skład delegacji miało wejść 20 osób, w ostatniej 

jeknak chwli 10 osób się zrzekło wyjszdu, w liczbie wstrzymujących się 

„byli przedstamiciele grupy „Wyzwolanie” i Kcła żydowskiego. 

{ Śród przybyłych do Moskwy znajdują się następujący członkowie Sej- 

mu polskiego: Jan Bryl — przewodniczący delegscji, prezes związku wlo- 

,ściańskiego, Stanisław Helman — organizator wycieczki, jeden z członków 

stronnictwa „Wyzwolenie”, który w związku z tą wycieczką wystąpił ze 

| stronnictwa, Jan Dziduch — członek związku włościańskiego, Sylwester 

; Wojewódzki — leader partji włościańskiej, dr. Alfred Fidęrkiewicz — czło- 

nek niezależnej purtji chłopskiej, b. prof. fakultetu madycznego w Bosto- 

nie, Fabjan Jaremicz — prezes kiubu bisłoruskiego, członek prezydjum 

„białoruskiego związku . włościańskiego, Piotr Miotła: — członek lewego 

skrzydła klubu białoruskiego, inż. Jan Razumek — członek klubu nie- 

-mieckiego, prezes katolickiej partji chłopskiej na Górnym Śląsku. Jadący 

razem p. Wasynczuk w drodze zachorował I pozostał w Polsce, w najbliż- 

„szym jednsk czasie jest spodziewany w Moskwie. 

I Ż liczby przybyłych pciskich parlamentarzystów, większość rozmawia 

po rosyjsku i przed rewolucją bywali w Rosji i Moskwie. 

„Co mówi przewodniczący delegacji p. Jan Bryl o przy- 

{ byciu do S. S. S.R. 

| W rozmowie z współpracownikiem gazety sowieckiej „lzwiestja” prze- 

wodniczący delegzcji p. Bry! oświadczył o celu i zadaniach przyjazdu dele- 

gacji do S.S.S.R. co następuje: 

} — Przyjazd nasz spowodowany został chęcią zapoznania się bazpo- 

| srednio ze strukturą Związku Sowieckiego, nową i niewypróbowaną do- 

tychczas jeszcze nigdzie w praktyce formą budowy państwowej i upewnie- 

| nia się co zdążył osiągnąć Związek Sowiecki za ostatnie lata. Do tej pory 

j społeczeństwo polskie karmione było rozsiewanemi plotkami o 5, 5. 5. К, 

. które nam donoszono z różnych stron. 

Obecnie chcemy być bezpośrednio naocznymi świadkami, ażeby po 

| powrocie do Polski przywieść prawdziwe i szczegółowe dane, nie zmyślone, 

o rzeczywistym stanie i działalności Związku Sowieckiego, jak również 

lo stosunku narodów $.5.8.R. do szerokich włościańskich '1 robotniczych 

„mas w Polsce. 
į Już obecnie mogę zaznacz yć, że nasze pierwsze wrażenia od czasu 

„wyjazdu i od chwili cośmy widzieli podczas naszej podróży okazały się da- 

leko sympstyczniejszemi jak przypuszczaliśmy. 

W Sejmie polskim jesteśmy przedstawicielami polskiego radykalizmu 

włościańskiego i grupy robotniczej i naszem zdaniem, można będzie rozbić 

tę głuchą ścianę, która dotychczas była przeszkodą do stworzenia prawdzi- 

wie przyjacielskich stosunków między narodami S.5.5.R. i Polską. 

Do tej pory S.S.S.R. zwiedzali tylko oficjalni przedstawiciel rządu pol 

; skiego. My mamy nadzieję, że po powrocie z naszej 

będziemy w możności oświetlić prawdziwie stosunki S.S.S.R. szerokim pol- 

| skim masom i tą drogą będziemy współdziałść sprawie ogólnego pokoju 

1 kultury. 

Co mówił organizafor wycieczki p. Stanisław Helman. 

— Przyjechaliśmy tutaj nie po to, ażeby robić tak zwaną „wielką po- 

litykę". 
; Przed nami leży skromniejsze, ale za to więcej znaczące zadanie, aże- 

by rozproszyć ta brednie i kłamstwa, któremi niektóre sfery starają się 

oświetlać stosunki S.S.S.R., celam uniemożliwienia zbliżenia narodów Zwią- 

zku Sowieckiego z Polską. 
Rzeczywiście do tej pory nie mogliśmy wyrażać swego zdania o sta* 

nie rzeczy i prawdziwej działalności Związku Sowieckiego, dlatego tylko, 

bo czerpaliśmy wiadomości wyłącznie z gazet. Obecnie mamy możność 

osobiście przekonać się o zdobyczach Związku Sowięckiego. My jako przed- 

stawiciele robotniczych i włościańskich grup mamy za zadanie współdzia- 

łać do nawiązania przyjacielskich i kulturalnych stosunków między 5.5.5.К. 

i Polską. 
W tej właśnie sprawie zamierzamy zwiedzić prócz Moskwy, Charków, 

Odesę, Nikołajów i Kijów, odwiedzić Leningrad | w drodze powrotnej za- 

! trzymać się nieco dłużej w Mińsku. 
* 

Parlamentarzyści polscy zaproszeni zostali na bankiet wydany w d.11 

b. m. przez Ludowego Komiśhrza Ziemskiego Świdzrskiego. W da. 12 b. m. 

parlamentarzyści przyjmowani byli przez prezesa ogólno związkowego to- 

warzystwa łączności kulturalnej z zagranicą, Kamieniewa. 

Gazeta „lzwiestja* z dn. 12 b. m. zamieszcza 8 autografów bawiących 

w Moskwie parlamentarzystów polskich. (a. k.). 

    

wycieczki do Polski ; 

Karola. 

Nadużycia poborowe w Lu- LONDYN, 15.1 (Pat.). „Morning 
bilnie. Post” ogłasza telegram, otrzymany 

tu z granicy bułgarskiej o manife- 
Kilka dni temu aresztowano za-! stacjach, jekie odegrywają się w Ru- 

stępcę komendanta P.K.U. kpt. Ka- | munji na rzecz księcia Karola. Ta 
lińskiego pod zarzutem pobrania ła- 

pówki od niejakiego Bulea za oszu- 

Rząd węgierski prostuje kła- 

kręcał się od służby wojskowej. | mliwe wiadomości. 

Wreszcie został wzięty do służby i BUDAPESZT. 15.1. (Pat). węgier- 
wcielony do 9-go p. piech. Dziewięć ; ska agencja jest upoważniona ze 
miesięcy wytrzymał w szeregach, 
dłużej nie mógł. 

Rozpoczęły się pertraktacje jego 

skich kawiarni — „malarz* Kamień. 
w tedy Kamień zaproponował sta- 

remu Bulcowi w imieniu kpt. Kaliń- 
skiego 400 zł. łapówki za zwolnienie 
przedwcześnie syna z szeregów. W 
rezultacie stary Bulc porozumiał się 

k ° © ° 

Z kraju i zagranicy. 

sama. wiadomość głosi, że w związku 
z wystąpieniem armji, rząd zawiesił 

kańcze zwolnienie od służby woj- as ‚ ой 

skowej jego syna Eljasza Bulca lat 

ojca z kpt. Kalińskim. Wedle zeznań 
samego starego Bulca w tranzakcji 

z kpt. Kalińskim bezpośrednio i ubi- 
to interes za 200 zł. Przypadek przy- 

z całej Polski. | Manifestacja na rzecz ks. 

Ę urzędowaniu 38 generałów. 

27. Młodzieniec ten dość długo wy- 

pośredniczył znany na gruncie lubel- 

e się do wykrycia całej spraw. 

Z zagranicy. 
Nominacje Muszsolini'ego. 

RZYM. 15-1. PAT. Ogłoszony tu 
zostat dekret o nominacji Mussoli- 
niego na ministra wojny, marynarki 

1 letnictwa.   
*strony miarodajnej do stwierdzenia, 
iż wtnieszanie nazwiska posła wę- 
gierskiego w Berlinie Ganyi do afery 
fałszerstw banknotów jest wyłącznie 
następstwem tendencyjnej kampanji 
oszczerczej, która ma na celu wciąg- 
nięcie w tę aferę rządu węgierskiego 
lub jego arganów. 

Siledztwo w sprawie afery 
fałszerskiej. 

BUDAPESZT. 15-1. PAT. W związ- 
ku z aferą fałszerstw banknotowych 
zostanie w dniu dzisiejszym przesłu- 
chany biskup polowy Zadravec i ge- 
neralny dyrektor Pocztowej Kasy 
Oszczędnościowej Baras. — Zeznania 
ich spowodują przesłuchanie jeszcze 
w ciągu dnia dzisiejszego całego sze- 
regu osób. 

Rewiaje w węgierskiej P. K. O. 

BUDAPESZT. 15 |. (Pat.) Minister   handlu zarządził przeprowadzenie do” 

' 
t 

Dnia 10-go b. m. przybyła do Moskwy delegscja parlamentarzystów JOpinja angielska o prze- 

polskich, w skłzdzie 8 osób, członków Sejinu Polskiego należących do Ie-| gileniu gospodarczem w 
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Polsce. 

„The Ekonamist*, organ reprezen- 
tujący sfery finansowe angielskie, za* 
mieścił w ostatnim numerze obszer- 
ny artykuł o przesileniu gospodar* 
czem w Polsce, który w przekładzie 

„Przeglądu Kupieckiego* poniżej za 
mieszczamy: 

Złoty pofski uległ znowu znacznej 
depresji. 

Kurs dolara wyrażony w złotych, 
który w pierwszej połowie listopada 
nie przekraczał 6 złotych wzrósł z po 
czątkiem grudnia do 12 złotych. Po 
dzikich wahaniach kurs ten ustalił 
się w połowie grudnia — na pozio” 
mie 10. Jakie przyczyny takiej de- 
precjacji, która w porównaniu z pa" 
ryteterm wynosi 80 proc.? Bszpośred: 
niej przyczyny należy szukać w sy* 
tuacji Banku Polskiego, który nie 
posiada dostatecznego zapasu obcych 
walut, aby zahamować spakulatywne 
dążenia rynku pieniężnego. W dniu 
30 listopada zapas walut Banku Pol- 
skiego wynosił 59 miljonów złotych 
wobec zobowiązań walutowych wyno- 
szących przeszło 76 miljonów. Nad- 
wyżka zobowiązań w obcych walu 
tach nad aktywami wynosi 16 mil- 
jonów złotych. 

Wobec tego podstawą pokrycia 
banknotów jest tylko złoto, którego 
bank posiada za 132,7 miljonów zło- 
tych, z czego 51,5 miljona zdepono- 
wanych jest zagranicą. Z początkiem 
roku 1925 rezerwa walut wynosiła na 
czysto 400 miljonów złotych tak, że 
w przeciągu 11 miesięcy rezerwa ta 

obniżyła się o 266 miljonów. Ponie- 
waż w tym samym czasie zapas złota 
wzrósł o 16 miljonów, ubytek w ca- 
łej rezerwie banku może być okre- 
ślony na 250 miljonów. Do tego na- 
leży jeszcze dodać kwotę 125 miljo- 

Polscy parlamentarzyści w Moskwie ŻYCIE GOSPODARCZE. 
handlu zagranicznego, krajów, które 
dokonywały eksperymentu stabilizacji 
w podobnych jak Polska warunkach, 
przekonamy się, że we wszystkich 
tych krajsch przywóz znacznie prze” 
wyższa wywóz. W Austrji n.p. ta nad: 
wyżka przywozu nad wywozem wy- 
nosiła w roku 1922, 652 miljonów 
złotych koron, w roku 1923 798 mil- 
jonów, a w roku 1924 1.026 miljo- 
nów. Dopiero w roku 1925 sytuacja 
zaczęła się poprawiać. Dwa pierwsze 
lata stabilizacji odznaczały się wzre* 
stejącym deficytem bilansu handlo-' 
wego. Położenie Austrji było wpraw- 
dzie wyjątkowe, ale badanie statysty: 
ki handlu zagranicznego Węgier i Nie- 
miec okazuje, że i w tych krajach 
tendencja handlu zagranicznego była 
podobną wskazują nato poniższe cy- 
fry dls Węgier (w miljoaach koron 
złotych): 
Przywóz Wywóz Nadwyżka przywozu 
1923 423 338 85 
1924 703 575 128 

W ciągu roku bieżącego poprawi- 
ła się sytuacja także na Węgrzech. 
W Nieczech przywóz przewyższał wy- | 
wóz w r. 19230 23 miljonów złotych | 
marek, w roku 1924 o 2.584 miljo- 
nów. Na podstawie cyfr tych może- 
my dojść do ogólnej konkluzji tej 
treści, że w państwach, których pie- 
uiądz papierowy uległ takiej deprec- 
jacji, jaka miała miejsce w Austrji, 
Niemczech, Węgrzech i Polsce pow- 
rót do waluty stabilizowanej powo: 
duje głębokie zaburzenia w handlu 
zagranicznym. Przywóz rośnia szyb- 
ciej niż wywóz i wskutek tego bilans 
handlowy kształtuje się niekorzystnie. 

Tą ogólną tendecję można łatwo 
wytłómaczyć. Konjustura w okresie 
aflacji jest sztuczna. Przemysł kon- 
kuruje skutecznie na rynkach zagra: 
niczaych nie z powodu swej technicz- 
nej wyższości, lecz jedynie z powo: 
du spadającej waluty, która z jednej 
strony popiera eksport, a równocześ-   nów, które wpłynęły w przeciągu 

roku z pożyczki amerykańskiej. Przy” 

czyna dla której Bank Polski stracił ; 

tak znaczną część swoich rezerw, | 

psździernika nadwyżka 
(1497 miljonów złotych) nad wywo” | 
zem (1.054 miljonów) wynosiła 440 | 
miljonow. Pomeważ wywóż uniewi- 
dzislay Polski jest stosunkowo meły, 
przeto niekorzystny bilans handlowy 

jest bardzo prosta. Od stycznia do; 
przywozu | okazują się wszystkie złe skutki in- 

nie działa jako barjera przeciw im- 
portowi. Stebilizacja waluty pozbawia 
produkcję krajową tych sztucznie 
stworzonych korzyści. Tersz dopiero 

fiancji (w pierwszym rzędzie zniszcze- 
nie kapitału obrotowego) i kraj zmu- 
szony jest wkroczyć na ciężką drogę 
gospodarczej odbudowy. Ujemny bi- 
lans handlowy jest tylko jednym z 

spowodoweć musiał ubytek obcych | objawów tego procesu, Rosnący de- 

| walut. Nadwyżka przywozu nad wy* ficyt polskiego bilansu nandlowego 

wozem jest oaturalnym rezultatem | od chwili stabilizacji merki i wprowa- 

wysokiego poziomu cen. Przy wzra- | dzenia ziotego w r. 1924 był koniecz- 

stających cenach wewnątrz kraju, a, nym rezultatem długich lat iaflacji. 

przy sztucznie stabilizowanym kursie , Uniknięcie tego objawu było niepc- 

dolara, było rzeczą korzystną dla aobieństweim. 

Polski kupować tanie towery zagra- | W Niemczech, w Austrji i na Wę- 
picznie, podczas gay sprzedaż włas-, grzech niekorzystny bilans haadlowy 

nych produktów napotykała na trud- | nie sprowadził tych samych katastro: 

ności. Spadek waluty w lipcu był falaych następstw co w Polsce jedy- 

koniecznem wyrowaaniem zagranicz 

nego kursu waluty wobec depracjacji 

wewnętrznej. 
Stajemy tu wobec nowego pro-; 

biemu: Dlaczego jest poziom cen 
w Polsce: taki wysoki? Przyzwycza- 
jeni do szukania przyczyny wzrostu 
cen w ipflancji pieniądza, skłonni 
jesteśmy szukać tej przyczyny w 
madmiernie liberalnej polityce kredy- 
towej banku emisyjnego. Przegląd- 
nięcie jednax wykazów Banku Pol- 
skiego wykazuje jak błędnem ,byłoby 
tego rodzaju tłomaczenie. 

Obieg banknotów, który z począt- 
kiem kwietnia wynosił 563 miijonów, 

spzdł w dau 30 listopzda do 361 
miljonów. W rzeczywistości miała 
przeciez miejsce w tym okresie in- 
flancja pieniądza, źródłem jej jednak 

pie był Bank Polski, lecz Skarb Pań- 

stwz. ilość rzoaety zdawkowej i bile- 

tów skarbowych przekracza 400 mil- 
jonów. Obieg pieniędzy pemocni 
czych jest większy niż cała emisja 
biletów bankowych. Ta okoliczność 
jasno Świadczy o tein, że rząd za 
swobodaie wykonywał swoje funkcje 
w zakresie pieniężnym. Ta uadmier- 
na emisja biletów i monet zdawko- 

wych przyczyniła się do wzrostu cen, 

stwarzając tendencję inflacyjną. 
Byłoby jednak błędem uważać tą 

ostatnią okolibzność za dostateczne 
wyjaśnienie ujemnego bilansu han- 
dlowego, Nieroztropna polityka rządu, 
który ponrywał deficyty budżetowe 
uciekaaiem się do prusy drukarskiej, 

zaznaczała jedynie dobitniej tendenc- 

2 stałą podstawę. 

nie z tego powodu, że kraje te były 
zasilane kapitałem  zagraniczoym .co 

| pozwcłło im zatkać dziujy spowodo- 
wane nadwyżką przywozu. Kormitęt 
Dawesa badając z początkiem tego 
roku warunki ekono.miczne Niamiec, 
określił sytuację Niemiec jako nie- 
stałą równowagę. Dapływ obcych ka- 
pitałów dał marce niemieckiej bar- 

Bez tego na- 
pływu marka niemiecka podzieliłaby 
los złotego. 

Przy badaniu obecnych ekono- 
micznych i finansowych trudności 
Polski należy pamiętać o tem, że o- 
bacne przesileniė nie jest jedynie kry- 
zysem walutowym. 

Sytuacja jest skomplikowana przez 
ciężki kryzys handlowy. Ubytek cb- 
cych walut zmusił Bank Polski do re- 
strykcj sredytów. Wyciągnięcie depo- 
zytów z innych banków zniszczyło zu 
pełnie mechanizm Kredytowy, Czyż 
nie jest jasnem, że w takicii warun- 

kach nawet najsolidniejszym przed- 
siębiorstwom przecysiowym i han- 
dlowym grozi ruina? 

Jakie są zasuay zdrowej polnyki 
bankowej, które Stosować należy w 
takiej sytuacji? Czy odpowiedniem 
lekarstwem jest raestrykcja kredytów, 
czy też przeciwnie liberalna polityka 
kredytowa? Na pytania te chciałbym 
odpowiedzieć zacytowaniem zdania 
napisanego Llisko 70 lat temu, niedy 
to dyszusja nad stylizacją Aktu Pe- 
el'a zbogaciła literaturę ekonomiczną 

analizą naczelnych zasad polityki kre- 
dytowej, która nawet i dzisiaj nie 

ję, której przyczyny leżą dużo głę: straciła swojego zaaczemia. Mill w 
biej. Jeżeli przeglądniemy statystykę swoich „Principies” powiada co na- 
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chodzenia w Pocztowej Kasie Osz- 
czędności z powodu nieprawidłowego 
wypłacania przez nią kredytów. Na 
czas trwania dochodzenia generalny 
dyrektor Pocztowej Kasy Oszczędnoś- 
ci Baras otrzymał uilop. 

żar, który spowodował straty sięga- 
jące 25 miljonów lirów. Zoiszczeniu 
uległo 2.000.000 kil. tytoniu. Przy 
czyna pożaru dotychczas nieznana. 
Władze wzdrożyły dochodzenie. 

Wezuwjusz w stanie normal- 

nym. 

NEAPOL. 151. (Pat.). O>strwa- 

Oibrzymi pożar w Kanadzie. 

QUEBEC, 15. (Pat.). Pożar znisz- 
czył starożytną siedzibę banku Fon ka w ka 

tenac, w którym mieści się jeden z; PRE = rinks z że 

najpiękniejszych hoteli kanadyjskich, | wzmożcna z alność wulkanu, któ 

należących „do towarzystwa „Cena | roomainie usiała. Od dnie 10 b 
jony A: WZORZE m. Wezuwjusz wykazuje działalność 

normalną. Wiadomości, jakie ukazały 

Pożar fabryki tytuniowej. się w mekiórych dzieanikach zagra- 
nicznych o szkodach i ofisrach w 

RZYM. 15.1. (Pat.), W me gazynach ludziach są cełkowicie pozbawione       fabryki tytuniowej Pola wybuchł po- |ęcczizwy. 

stępuje: „Wielkie rozszerzenie kredy* 
tu jakkolwiek nadzwyczaj niebezpiecz- 
ne w chwili gdy kredyt znajduje się 
w stadjum inflacyjnem... staje się 
jednak wielce zbawiennem, gdy na: 
deszła katastrota (collapse) i gdy za- 
miast nadmiaru kredytu jest jego 
brak. Wtedy wzrastające zaliczki u- 
dzielane przez bankierów zamiast być 
tylko dodatkiem do istniejącej sumy 
obrotowej służą do stworzenia no- 
wego kredytu, który został nogle 
zniszczony”. Co się rnusi stać, jeżeli 
w takiej chwili paniki bank emisyjny 

j ogranicza swoje czynności kredytowe? 
į Na to nejlepszą odpowiedź daje je- 
den z klzsycznych teoretyków poli- 
tyki bznkowej. W r. 1873 pisze Ba: 
gshot w dziele swoim p. t. „Lombard 
Street“: Błędnem jest mniemanie, że 
Bank Angielski może wstrzymać dy- 
skont w chwili paniki i w ten spo- 
sób z»trzymać u siebie pieniądze. O- 
czywiście, że bank może wstrzymać 
dyskont zupełnie wedle woli. 

Jeżeli jednak uczyni to nie oirzy- 
ma więcej żadnych świeżych pienię- 
dzy. Portfel wekslowy banku będzie 
z dnia na dzień coraz bardziej na- 

|pełniał się wekslami z napisem 
„zwrócone niezaplacone“. Prawdzi- 
wošč przspowiedni Bagebot'a wyka- 
zuje się obecnia w Polsce. Stało się 
tutaj dokładnie, to co autor „Lom- 
bard Street” uważał za logiczną kon 
sekwencję restrykcji kredytów przez 
bank centralny ,w momencie paniki, 

Trudność obecnej sytuacji pole- 
ga na niezdolności Banku Polskiego 
zastosowania takiej polityki kredyto- 
waj, która jedynie mogłaby poruszyć 
znowu tryby życia ekonomicznego. 
Posisdając tak mały zapas obcych 
walut, Bank Polski nie może zwięk- 
szyć kredytów, z powodu obawy, że 
nowe banknoty rzucone będą na ry- 
nek pieniężny i spowodują dalszy 
spadek złotego. 

W ten sposób Bank Polski znaj- 
duje się w dylemacie: przez odna- 
wianie kredytów bank uniemożliwia 
rozwiązanie obecnego kryzysu, a 
zwiększując kredyty ryzykuje powięk- 
szenie trudności walutowych. Byłoby 
błędnem sądzić, że poprawa bilansu 
handlowego umożliwi bankowi prze- 
zwyciężenie jego trudności. 

W obacnych warunkach waluty 
uzyskiwane przy eksporcie są tezau- 
rowane, a nie zwiększają rezerwy 
bankowej. Mała jest więc nadzieja, 
aby Polska odzyskała zdrowie fiaan- 
sowe pizez normalny proces aewo- 
lucyjny. 

Obęcny rząd polski jest jednak 
w tym kierunku bardziej optymi- 
styczny. Obecny premier p. Skrzyń- 
skit powiada: „Musimy nasz dom 
doprowadzić do porządku. Osiąg- 
nąwszy to zadanie, Polska w prze- 
ciągu 6 miesięcy z łatwością otrzy- 
ma pożyczkę. Pierwszym koniecznym 
krokiem dia osiągnięcia zaufania 
Europy jest zmiejszenie budżetu z 
1800 miljońów złotych na 1400 mil- 
jonów*. Obawiam się, że ta polityka 
nie da oczekiwanych rezultatów. 
Oczywiście, że muszą być czynione 
wszelkie wysiłki, aby zmniejszyć wy- 
datki stosownie do zmiejszonych do* 
chodów. 

Byłoby jednak błędem zapomnieć 
przy tych chwalebnych usiłowaniach, 
że komitet Dawes'a stwierdził wza 
jemną zależność procesu stabilizacj 
waluty z procesem wyrównania bu- 
dzetu. Usiłowania zredukowania i zbi- 
laosowania budżetu mają |edynie 
inale widoki powodzenia, jak długo 
złoty zdeprecjonowany jest około) 
50 proc. i jak długo nie ma pew- 
ności, że dalszy spadek nie nastąpi. 

Polska walczyła przez ostatnie 
dwa lata o zdrowe podstawy Swej 
waiuty bez uciekania się do pomocy 
z»granicznej.; Jakkolwiek usiłowania) 
te zakończyły się klęską, to jednak 
nie należy zapomnieć o wysiłku ca 
łego społeczeństwa. Reformę Grab- 
skiego należy podobnie jak reformę 
finansową Hegedisa na Węgrzech) 
zaliczyć do kategorji środków heroicz 
nych. Niestety jednak nieszczęść eko 
nomicznych nie można leczyć jedy: 
mie heroizmem. Herocizm must by 
oparty na zdrowych podstawach. 
Obecnie jest tylko jedno lekarstwo 
którw ma widoki pomyślnego rezul 
tatu t. į międzynarodowy plan sa 
nacyjny, pędobny do tego, któr 
zastosowano w Niemczech, Austj 
i Węgrzech. Im prędzej ci, którzy s 
cdpowiedzialnt za los Polszi i Euro 
py zrozumieją, żz jedynie wspóln: 
akcja wszystkich może ocalić Polsk 
przed niebezpieczeństwami drugie, 
inflacji, tem szybszym i łatwiejszy 
będzie powrót do normalnych wa 
runków. 

   
   

  

   
   

  

   
   
   
   

    

   

   

  

   

  

   

   

  

   
   
    

    
   

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

   

    

  

   
   

   

    

  

Zgubiono 

kołnierz futrzany 
lisa, wracając z Reduty dn. 14 
b. m. o godz. ll-ej wiecz. uli 
cami M. Polulanką, Zawaln: 
Poriową. Laskawego znalazcę 
prasza się o odniesienie po 

adres: ul. św. Filipa Nr. 15 m. 3  
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"KRONIKA. 
  SĄ Dziś — Marcelego P. M. 

Sobota | Jutro—Antoniego Op. 

16 i Wschód :łońca— g 7 m. 37 
Styczeń | Zachód - g. 8 m. 21 

Straż ogniowa 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijotek! | muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 
10 r. do 6 wiecz., wvpożyczalnie od 12—4. 
Bibljoteka T-wa iinienia wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wd Przyjac. Nauk 

—-Lelew=la 4, zwiedzać można (za každoraz 
rozumieniem z jednym z członków Zarz 

-wa) w środy, plątki i niedzielą od 12—2 
Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sebót 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. i Hufców Szwoln.— Domi- 
mikańsca 13. 

Biblioteka | Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Ponulanka 14, otwarta w dnie po- 
wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki ud 
1-8. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wiira 1 N.- Wiiejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 : 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
feczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 

(Domini ańska 15).0dz, oprócz dni świąt. 
od 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, li piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

URZĘDOWA. 

— (regulowanie spławu drze- 
wa na rzece Wiacie. Na zssadzie 
art. 186 i 28, 31, 35, 73, 85 Ustawy 
Wodnej (Dz. Ust. Nr. 102 z 1922 r.) 
celem uporządkowania spustu mate- 
rjałów leśnych na rzece Wiacie De- 
legat Rządu zsrządził co następuje: 

1) Spław materjałów leśnych na 
rz. Wiacie dopuszcza się luzem od 
jeziora Czalna do ujścia do Dźwiny 
brewionami długości do 6,0 mt. 

2) Robotnicy popychający  spła- 
wiane materjały leśne mają prawo 
korzystać z nadbrzeżnej ścieżki, do- 
statecznej do przejścia. 

3) Za wydeptanie ścieżki holow- 
ulczej odszkodowanie właścicielom 
nadbrzeżnych gruntów nie należy się. 

4) Podczas spławiania drzewa pod 
mostami i przez jazy młyńskie zabra- 
nia się opierać o drewniane części 
tych budowli żelaznymi bossksmi. 

5) Zabrania się przegradzania w 
czasie spławu materjałów leśnych 
wodnej za pomocą sieci i jazów. 

6) Zakładanie zastaw powinno 
odbywać się nie raptownie, lecz 
uwzględniając swobodne przejście 
materjałów leśnych niżej jazu na od- 
ległość mniejwięcej jednego  kilo- 
metra. 

7) Spławiane luzem drzewo za- 
brania się skupiać w jednem miej- 
scu, jeżeli wskutek tego może nastą- 
pić spiętrzenie wody, która spowo- 
duje zalanie sąsiednich łąk lub pod- 
mycie brzegów. (zd) 

— Kiedy ztrządy gminne mo- 
gą zwracać się do Policji o pomoc. 

    

Popierajcie L. O. P. P. 

  

   

Warszawsk 

z hartśrutem, kal '2 po zł. 32,—za 
    

   

  

1 20 po zł. 32 za 160 sztuk. 

    

    

KALENDARZYK 
na rok 

adresa I godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy i Komisarjatów Policji 
Kuratorjam Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuretorji 
łzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt 1 Telegr Dyrekcji Kolel 
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Żądać we wszystkich księgar 

A? 
skakał 3 kkk KKK 3 pokoje 

KIESZONKOWY 

wyszedł z druxu | powinien się znaleść w 
rękukażdego,zawieraopróczKaiendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 

łów piśmiennych, kioskach I u sprzedawców ulicznych 

Dalegatura Rządu poleciła wyja- 
Śnić poszczególnym starostwom za- 
rządom gmin, położonych na terenie 
ich powiatów, iż mogą one zwracać 
się o pomoc do policji jedynie w 
sprawach, wchodzących w zakres ze* 
dań policji & |. w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego, przyczem znoszenie się 
zarządów gmin z komendantami po- 
sterunków Policji Państwowej może 
mieć miejsce w formie prośby, 
względnie wniosku, nigdy ześ w for- 
mie polecenia. (zd). 

— Ubój bydła. W porozumieniu 
państwowej administracji 
ryjnej z odnośnemi władzami komu- 
nalnemi 9 bm. odbyło się w megi: 
stracje m. Wilna posiedzenie przed- 
stawicieli państwowej i komunalnej 
władzy saniterno - weterynaryjnej, w 
celu omówienia kwestji ścisłego 
przestrzegania zarządzenia Delegata 
Rządu w Wilnie z 21-VI 1924 r. przez 
dostawców, dostarczających mięso 
na miejskie stacje kontrolne. 

Po szczegółowem zbadaniu po- 
wyższej kwastji komisja postanowiła: 

1) ustalić ścisły nadzór nad przy- 
wożeniem do miasta mięsa i w tym 
celu żądać: 

a) ażeby mięso przywożone do 
Wilna bezwzględnie pochodziło wy- 
łącznie od zwierząt bitych na rzeź: 
niach i było zaopatrzone w odpowie- 
dnie cechy rzeźnicze, oraz w zaświad- 
częnia uboju na rzeźni, które są wy- 
dawane przez dozór weterynaryjny; 

  

b) winnych przekroczenia przyto* | 
czonego rozporządzenia p. Delegata 
Rządu pociągać do odpowiedzialności 
sądowo-karnej, a mięso zaopatrzone 
w rządowe dowody, jako pochodzące 
z uboju nielegalnego (tajnego) winne 
być najšcišlej badane z zastosowa- 
niem badania bakterjologiczno-chemi- 
cznego; 

c) wejść w porozumienie z wy- 
działem zdrowia publicznego przy 
województwie wileńskiem, celem ure- 
gulowania nadzoru nad mięsnemi 
produktami w sklepach spożywczych 
i restauracjach. 

Pozetem komisja m.io. uznała za 
pożądane, aby w najbliższym czesie 
były urządzone jatki, w celu sprze- 
dawania po cenach zniżonych mięsa 
wypuszczonsgo do użytku z ograni- 
czsniami. 

Wszystkie powyższe wskazania p. 
Wojewoda polecił magistratowi wpro- 

nejoliźszym czasie. (I) 

czego. W czwartek 14 bm. odbyło 
się posiedzenie urzędu rozjemczego 
do spraw najmu. 

Ma porządku dziennym były 22 
sprawy, z czego w 10 sprawach zo- 
stało ustalone podstawowe komorne, 
natomiast pozostałe 12 spraw z po 
wodu natury formalnej zostały odro- 
czone do następnego posiedzenia 
urzędu. (I) 

— Kursy języków i buhalterji 
przy Uniwersytecie Powszechnym   

100 sztuk—kal. 16 po 28,—za 100 sztuk. 

Maszynowe naboje w gilzach firmowych i czerwonych Roltwell z kapiszonem 
Gevelct z prochem bezdymnym Rottwell | hartśrutem kal. 12 po zł. 86, — 100 sztuk kal. 16 

NSA ` 

LFONMAIUK 

KU RER WBA S 4 

„Im. Ad. Mickiewicza. Kursy języ- | wystąpieniu z Tymcz. Biał. Rady, 
ków I bubalterji prowadzi (niwersy- oraz poddeje ostrej krytyce działal 
| tet Powszechny im. Ad. Mickiewicza. | ność Rady. 
Kursy te mają na celu ułatwić otrzy-| Wreszcie J. Paczobko wyjaśnia 
manie pracy zarobkowej, co może , źe, wbrew komuniketowi „Sialanskaj 

być potrzebne dla wielu, zwłaszcza Niwy”, do Tymczasosego Komitetu 
w obecnej porze redukcji. Szczegóły , Wykonawczego nowopowstałego Bia- 

weteryna- . 

wadzić na właściwe tory i to w jak-. 

— Posiedzenia Urzędu Rozjem-, 

АМЛМАОМ ААА А 

a S-ka Myšliwska 
Oddział w Wilnie 

ui. Wileńska 10. 

Zawiadamia P. P. Myśliwych, że dzięki poprawieniu się naszej waluty obniżyła ceny 
wszystkich broni, amunicji i przyborów myśliwskich o 20 proc. 

Maszynowe naboje w angielskich gilzach Eley'a z prochem bezdymnym Rottweii 

do wynajęcia razem lub ч 
oddzielnie. Aleja Róż 

m ннн 

Magazyn 

  

w ogłoszeniu. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzenie sejmiku pow. 
Wileńsko Trockiego. W końcu bie- 
żącego miesiąca odbędzie się w Ic- 
kalu Wydziału powiatowego Wileń- 
sko Trockiego posiedzenie Sejmiku 

( powiatu Wileńsko-Trockiego, na któ: 
jrem będą omawiane sprawy organi- 
'zacyjne I budżetowe (zd). 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Trzeba płacić podatek ma- 
jątkowy. Ministerstwo Skarbu przy- 
pomina zalegającym płatnikom po: 

| datku mzjątkowego, którzy nie wnie- 
śli jednej czwartej części różnicy 
między trzema definitywnemi ratami 
tego podatku, które są uwidocznione 
w doręczonych w swoim czasie na* 
kazach płatniczych, a wpłatami usku- 

„tecznionemi juž poprzednio na po- 
|czet wspomnianego podatku, że na- 
leźności te winni oni wpłacić do po: 

| szczególnych kasskarbowych jeszcze 
jw miesiącu styczniu r. b. 
i Winni niezastosowania się do wy- 
żej wymienionego terminu narażą się 
na czynności egzekucyjne ze strony 
władz skarbowo-podatkowych i kosz- 
ty, jakie szjzwiązane z egzekucją, (zd) 

„2 LEŚNICTWA. 
— Posiedzenie Komisji Ochro- 

ny Lasów. W końcu b. miesiąca w 
|gmachu Delegatury Rządu cdbędzie 
i 
| się posiedzenie Komisji Ochrony La- 

l sów, dla omówienia całego szeregu 
'spraw związanych z wydawaniem po- 
zwolenia na wyrąb lasu, oraz spraw 
wyrębu lasów bez zezwolenia odno- 
śnych władz państwowych. (zd). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka w „Ognisku”. Dziś 
dn. 16-go b. m. w Ognisku Akade 
mickiem odbędzie się 5-a kolejna 

| Sobótka. 
Do tańców trwających od godz. 

9-ej do 4ej w nocy, przygrywać bę 
dzie akademickie trio smyczkowe. 
Całkowity dochód z zabawy Ognisko 
przeznacza na utrzymanie dotychcza 
sowych cen za kolacja (45 gr. mięs- 
na i 30 gr. jarska). 

Wstęp tylko dla Br. Pom. i osób 
przez nich wprowadzonych. 

  

\ U BIAŁORUSINÓW. 

| — Personalja. Ostatnio na la 
"mach białor. prasy opozycyjnej w 
Wilnie ukazał się szereg wyjaśnień 
osobistych, które pokrótce tu po- 
damy. 

Panowie: Kreezet - Jaroszewicz, 
Dziarhacz z Wilna i Arszun z Grod- 
na, komunikują w „listach redakcji" 
o tem że nie mają nic wspólnego z 
Tymcz. Radą Biał. p. Pawlukiewicza. 

; „P. Makar Kościewicz były prezes 
„Praświety*, powiadamia o swem 

  

  

„lorusk. Związku włościańskiego nie 
| należy. (r). 
|  — Rezultaty taniego miesiąca 
książki białor. Zorganizowany w 
grudniu r. ub. przez księgarnie białor. 
w Wilnie tani miesiąc książki bisło 

| ruskiej dał b. poweżne rezultaty. 
: Księgarnia nie mogła narazie po- 
jdołać terminowemu wyekspedjowa- 
niu zamówień i praca tatrwa w obec: 
nej jeszcze chwili. 

Poczyniono również znaczne za- 
kupy książek na miejscu. (n). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
  

— Akademja Bolesl+wa Chro- 
brego. Wileński Oddział Polskiego 

| Towarzystwa Historycznego przy wspó- 
jłudziale zespołu Reduty urządza aka- 
| demję ku uczczeniu 900-tnej roczni- 
cy koronzcji Chrobrego. W niedzie- 
lę dnia 17 stycznia'o godz. 8 wiacz, 
w auli kolumnowej. 

1) Żegajenie: Prof. A. Parczewski. 
2) Odczyt: Prof. dr. T.E. Modelski. 
3) Śpiewy i recytacje — Reduta. 
Wstęp wolny. 

| — Mieczysław Limanowski o 
„Weselu”. W niedzielę nadchodzacą 
o godz. l2:ej w poł. w Świetlicy Te- 
atru na Pohulance Miecz. Limanow- 
ski wygłosi odczyt o dramacie Wy- 
śpiańskiego „Wescle*, którego pre- 

(mjera odbędzie we wtorek d. 19 
stycznia o godz. B-ej wiecz. 
4 Bilety w cenie 50 gr. i 1 zł. (dla 
josób posiadających kartki, zniżkowe 
|25 gr. i 50 gr.) sprzedaje Kasa 
Teatru. 

z POCZTY. 

Wiłeńska Dyrekcja Poczt i Tele- 
grzfów zawiadamia, że z dniem 4 
stycznia r. b. została uruchomiona 
agencja pocztowa Wilno X erzy uli- 
cy Piłsudskiego Nr. 1. (PAT). 

— Naprawa linji telefonicz- 
nych. Jak się dowiadujemy w dniu 
dzisiejszym nastąpi zakończenie ro- 
bót naprawy linji telefonicznych, a w 
najbliższych już kilku dniech mają 
być ostatecznie doprowadzona do 
porządku linje telefoniczne rządowe. 

RÓŻNE. 

— Zdenerwowanie. We wczoraj- 
szym numerze „Słowa” ukazała się dłuższa 
wzmianka petitem utrzymana w podener- 
wowanym tonie (co zazwyczaj jest oznaką 
braku słusznośc!!); a spowodowana, zamiesz- 
czonym we wczorajszym numerze naszego 
pisma listem p. A. Łuckiewicza. List ten 
dotyczył wywiadu z p. Ł, wydrukowanego 
w „Słowie*, którego jednak powyższy pis- 
mu temu nie udzielał, przeto nadesłał spro- 
stowanie. Sprostowanie to jednak przez 
„Słowo nie zostało umieszczone, co zmu- 
siło p. Ł. do zamieszczenia go w „Biełar. 
Niwie*. 

Dopiero gdyśmy z obowiązku dzienni- 

mie, w tymże dniu ukazała się w „Słowie* 
stanowczo spóźnona notatka, odwołująca 
wywiad. 

Zaznaczyć należy, 1ż przebieg sprawy 
podany w omawianej przez nas wzmiance 
wczorajszego „Słowa”* dość poważnie koli- 
duje z zobrazowaniem tegoż przebiegu w 
liście p. Ł.   
  

karskiego zamieścili ten list w naszem pis | 

' Stwierdzić rėwniež wypada že zarzut 
, opóźnienia, skierowany pod adresem Re- 
| dakcji „Kurjera WII, jest stanowczo nie- 
fortunnym, ponieważ do dnia ogłoszenia 
ilstu p. L. żadnych enuncjacji w tym wzglę- 
dzle „Słowo niestety! niezamieściło, zaś 
dziwnem by było żądać od redakcji „Kur- 
jera Wil", by wiedziała o wszystkich pry- 
wstnych wizytach I interesach p. redaktora 
„Slowa“. 

Na zakończenie musimy wyrśzić ubo-? 
lewanie, że w danym razie „wersalski ton* 
nie dopisał redakcji „Słowa”, oraz zazna- 
czamy, że również kończymy dyskusję na 
ten temat, pomijając całkowicie kwestje 
honorowości, cdpowiedzlalnošci honorowej 
It. p., jako nie wynikające z treści lub 
przebiegu sprawy. a odzwierciadlające je- 
dynie podniecony stan autora w chwili pi- 
sania notatki. (Red.) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

— Nagly zgon. Dn. 14 b. m, o g. 12 
m. 10, Johal Szyfra, zam. Węgierski z. 9 
zameldowała o zgonie Hajkin Eldy, zam. 
z. Lidzki 13, która zmarła wskutek zaczś- 
dzenia. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 14 
b. m. o g. 17, m, 15, Stankiewicz Józef, 
zam. Kalwaryjska 30 powiadomił, iż córka 
jego Janina, lat 41 pół ulegla oparzeniu 
rąk wskutek przewrócenia na siebie rondla 
z gorącą wodą. Zawezwany lekarz Pogoto- 
wia udzielił poszkodowanej pierwszej po- 

* mocy, pozostawiając w stanie niegroźnym 
w domu. 

— Podrzutek. Dn. 14 b. m. o g. 18 
m. 30, znaleziono na klatce schodowej 
przytułku żyd. „Oze" ul. w. Pohulanka 15, 
niemowię płci męskiej, narod. żydowskiej 
w wieku od 3 do 4 tygodni. Niemowlę u- 
mieszczono w tymże przytułku, 

— Kradzieże. Gilezer Chaim, zam. 
Wielka 27, zameldował że w dn. 14 b. m. 
o g. 9 z mieszkania jego zostało skradzio- 
ne złote (biżuterja) wart. 5000 zł. 

— Dn. 14 b. m. o g. i2 m. 15, Wides 
Cyla, zam Szpilalna 14, zameldowała o 
kradzieży bielizny z praczkarni wait. 260 zł. 
dokonanej pizez nisznanych sprawców. 

— Dn. 14 b. m. o g. 6 m. 10, Stankie- 
wicz Bronisław, zam. Sołtaniska 10, zamel- 
dował o kradzieży 4 par gołębi, wartości 
500 zł. Gołębie się znajdowały w składziku 
1 zostały skradzione za pomocą oderwania 
3 kłódek. 

— Dn. 14 b. m. o g. 8 m. 50 dokona- 
no kradzieży bielizny | obuwia wart. 150 zł. 
z korytarza za pomocą wybicia szyby w 
oknie na szkodę Kapiszówny Bronisławy, 
zam. Zygmuntowska 24. 

— Dn. 14 b. m. o g. 12, dokonano kra- 
dzieży garderoby | zegarka, wart. 155 zł. 
z niezamkniętego mieszkania podczas nie- 
obecności gospodarza na szkodę Piotrowicz 
Weroniki, zam. Jagielońska 9, m. 32. 

Na prowincji. 

— Zabawa na noże, W nocy z 9 na 
10 bm. we wsi Labarze, gm. Ilskiej, pod- 
czas zabawy wynikła bójka, w trakcie któ- 
rej doznali ciężkiego uszkodzenia ciała Ka- 
miński Antoni i Pawłowicz Józef, których 
odesłano do szpitala w Wilejce. Winni po- 
wyższego Matko Józef, Maiko syn Alek- 
sandra, Matko Józef syn Nikodema, Matko 
Wincenty, Pawluk Trofim, | Hrebionek Szy- 
mon — zostali zaaresztowani | z aktami 
skierowani do Sędziego Pokoju. 

— W dniu 8 b m. we wsi Maciuk!, gm. 
Czereskiej, na zabawie wynikła bójka, pod- 
czas której doznali ciężkiego uszkodzenia 
ciała Kaczan Stefan, Kaczan Aleksander 
1 Zlemic Konstanty. (I) 

| — Pożary. W dn. 11 bm. Gg. ll w 
zaśc. Górki, gm, Mielegiańskiej, wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem, spło- 
nął dom mieszkalny i stodoła, należące do 

! rst Jermołaja. Straty wynoszą 
' zł. 

{ 

i 
į 

i 

   

liwej budowy pieca. wybuchł pożar w domu 
Lewina Kuszela, zam. w miast. Dukszty. 

| Ogień został stłumiony po godzinie. Straty 
wynoszą 100 zł. О 

— W dn 6 b. m. z jez. w pobllžu 
| miast. Dukszty, wydobyto zwłoki dziecka 
płci żeńskiej w wieku około 6 miesięcy, 
zawinięte do worka z kawałkiem cegły. 
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Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Keklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej.: 

Warunki najbardziej dogodne. 

ul. Zawalna 1. 

Lektura szkolna! 
Premja wartości 40 

1000-ny Abonent otrzyma: Dzieła 

  

  

1 i 
į 
i 

9-a m. 8. valenta | B 
Ea 

Wileński Informacyjny 

w Paryżu, otwoi 

ET 
L saelė Takla ' cena 2 zł. ost nowości parysk. 

u den je 

Mickiewicza. Wied. w Biu” Ostrobrz mski B ai, Gieda 
rze Ogłoszeń S. Jutana, cena 75 gr. zmarszczek | wągrów. 

  

Dama z dyplomem 

„lstitnie de Воаше “ 
Wilnie, przy ul.Mickie- 
wicza 37, m. I (tel. 657) 

Instytat piękności 
i w którym stos. się 

  

obznajomiona z prowa 
„ dzeniem gospodarstwa 

eraz kuchni poszukuje 
pracy w majątku lub na 
plebanji Zofja Sidoro- 
wicz, Rudziszki ul. Ulki- 

ska 19. 

Rutynowana 

Maczycielka 

zyła w średnictwe 

barska 1, t 

Oferty   

W dn. 11 b. m. o g, 20, wskutek wad- у 

‚ Мурогусгата Кыагек 
WIL. KS. „NOWOŚĆ: 

Zakupuje każdą nowość! 

go w 6 tomach, każdy 50-ty zaś książki 
laureeta Nobla (6, 10 20 wartości). > 

klamowego St. Gra- 
bowsklego Wlino, Gar- 

  

Nr. 12 (460) 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lamce gra dzisiaj po raz piąty komedję St. 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”. 
Jutro o g. 12 w poł. w świetlicy Teatru od- 
będzie się odczyt M, Limano /skiego o „We- 
selu”, którego premjera wyznaczona zosta- 
ła na wtorek 19-go Jutro o 4-ej po raz 
szósty „Wyzwolenie” Wyspiańskiego, wie- 
czorem zaś po raz trzeci sztuka B. Katerwy 
„Przechodzień”. W poniedziełek 18 „Dom 
otwarty” M. Bałuckiego po raz piety. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro „Orbis”, Mickiewicza 
11 od 9—430 w dnie powszednie i od 10— 
12.30 w niedziele, oraz w dniu przedstawie- 
nia kasa Teatru od 11—2 | od 5—8. 

—Teatr Polski, Ostatnie występy 
zespołu operetkowego. Dziś graną 
będzie w dalszym ciągu z udziałem wybit- 
nego artysty Marka Windhelma, efektowna 
rewja karnawałowa p. t. „Pod sukienką”, 
składająca się z ostatnich nowości, zaczer- 
pniętych z „Perskiego Oka” I wiedeńskich 
teatrów. Program obfity | wielce urozmal- 
cony zawiera najnowsze aktualne piosenki: 
„Ona ma coś", „Aczkolwiek, czemu nie...”, 
„Halłol Radio!” , „Pod sukienką”, „Gramo- 
fon”; produkcje taneczne H. Łaszkiewiczo- 
wej, oraz jej zespołu baletowego: „Na me- 
skaradzie, „Shimmy futurystyczne”, „W świą- 
tyni Buddy”. Zakończy ucieszny skaetch 
„Przedstawienie amatorskie w Mysiklszkach”. 
Interpretacja poszczególnych numerów spo- 
czywa w rękach M. Windhelme, J. Kozlow- 
skiej, Z. Kosińskiej, L. Sempolińskiego, H. 
Łaszkiewiczowej, oraz zespolu baletowego. 

Jutro ostatnie pożegnalne przedstawie- 
nie zespołu operetkowego; o g. 4ej pp i 
o godz. 8 m. '5 wiecz. 3 

— Poranek symfoniczny w Te- 
atrze Polskim. ia niedziecinym poranku 
w sali Teatru Polskiego („Lutria”) z udzia- 
łem Wil. Orkiestry symfonicznej wystąpi, 
jako solistka, śoiewaczka koloraturowa, Anna 
Kalinowska. Repertuar aitystki zawiera u- 
twory operowe, rzadko wykonywane z po 
wodu trudności technicznych, a więc „We- 
sele Figara" —Mozarte, „Purytanie“ — Belli- 
niego i inne. Orkiestra wykona piękną 
symfonję Dworzaka „Z Nowego Świeta” i 
Inn. Początek o g. 12 m. 30 pp. Ceny nej- 
niższe. 

  

  

    

Wśród pism. 
Wiadomości iiterackie str. 8 za- 

wiera m. in. wywiad z Bernardem Chrza- 
nowskim, podającym dwaciekawe listy Ste- 
fana Żeromskiego, będące przyczynkiem do 
genezy „Między morza” | „Wiatr od morza”, 
następnie artykuł W. Branickiego o Jesie- 
ninie, dalszy ciąg ankiety „Jak się uczyli 
nasi literaci* gdzie podają odpowiedzi, Boy, 
Lechoń, Dębicki, Irzy-owski, Kaden, Band- 
rowski, sprawozdanie z IV zjazdu history- 
ków I inne. 

Comoedla. Pod tym tytułem w War 
szawie ukazał się Nr 1 tygodnika, poświę- 
cenego sprawom „teatru, kina, muzyki, li- 
teratury, PORA akių, mody, sportu, 
finansów, społeczeństwa”. numerze tym 
znajdujemy artykuły L. Pomirowskiego, St. 
Strumph Wojtkiewicra, L. Trzystana oraz 
bojową rozprawę „O artystycznej i literac- 
kiej pseudo-kuituize* pióra S. I. Witkiewi- 
cza, autora „Wścieklicy". Dostało się w tej 
rozprawie krytykom teatralnym „Wiadomoś- 
ci literackich", Lechontowi I Słonimskiemu, 
za uganianie się ich za dowcipem własnym, 
przy ignorowaniu rzetelnych wertości takich 
dzieł jak „Kniaź Potlomkin*. Witkiewicz 
ostro występuje przeciw taklemu „systemo- 
wi wartościowania”. 

Jako redaktor nowe, pismo podpisuje 
p. Stefan Kordjan Gacki. 

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. ©. Olsejko 
Choroby uszu, gardla I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

W. Z.P. 

Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 

cjalistów. 

Wilno, ul. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 

zakresie chorób: wewnę* 

  

  

     
        

    
        

  

zł. 

Słowackie- 

. *. trznych, płuc, chirurgicz- 
Walne NIS dili nych, dziecięcych, nei- 

wowych, kobiecych I aku- 

pokoje, stancje,pensjona- szerji, cczu, uszu, 
ty, ogłaszejcie się za po 

nosa 
i gardła, skórnych i we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pratownia bakterjologiczna 

m Blura Re- 

el 82. Układ 
ogł.szeń, informacje bez- (analizy przyjmuje się 
platnie, bezinteresownie | od godz. 9—7 wiecz.) 

zapewnione Zabiegi elektro 

  

Niemiecka 4. Poradn. Koiejowca Polsk, Masgue pAte siałaotkasliafórsytetu |, światło-lecznicze. 
1926 D AUSF Cena 2 zł. W. Z. P. Nr. 58. udziela z 2 korepety- 

i o wy najęcia Kieszonkowy == cji w zakresie kursu szkół ' 
30 gr. średnich. Specjalność: ję- , ZA 

sklep od zaraz od frontu cena 30 gr. Zwracam się zyk polski pali dowód osobisty, = 1 

z 2 ma 

podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 
opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 

cklemic: 
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wemi przy ul. Tatarskiej 
r. l — odpowiedni 

magazyn, 
Wiadomość w cukierni 
Bolesława Sztralla Mi- 

za róg Tatarsklej. 

Kursy języków 

  

oknami wystawo- 

na 

biuro I t. p. 

Wydawnictwa Księgarni 

Józefa Zawadzkiego, 
Wielka 7. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach I 
składach materjał. piśmiennych. 

| BRAMA BAB BABE BIBA H
E
 

E
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księgowość, zarzi 

  

do ogółu społeczeństwa 
z gorącą prośbą jaką- 
bądź pracę. Pozostaję bez 
środków do życja z ro- 
dzlną. Mam średnie wy- 
kształcenie — uczę się 
dalej. Potrafię prowadzic 

mienicy, jak również ma- 

skróconą metodą dla ob- 
cokrajowców — pojedyń- ; 
czo lub w kompletach. ; Wiadomość ul. Moniu- ! dnictwem 

szki Ne 8 m. 4. ! 

  

а4 ka- 

  

£ jątku. | Wladam dobrze ludzie płci obojga mogą 
Rozkład jazdy pociągów | polski, francuski, nle- m niemieckim. Zgadzam się ofi 

ważny od_13/K] 1925 r. | mlecki, angielski i inne asz n IS k a na wyjazd. Łaskawe zgło- zbieraniu ogłoszeń pra- 
i wiele innych. Buchal teria szenia do aaa i) <ulac ke Rrowiali. Wiado- sprzedają 

| Kurjera Wileńskiego mo: iuro Reklam 
Sort a poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica | WA „Bonus*. ; Garbarska 1. Owe, syplalka I 

Każdy kura: 2 5 AL mie: Adama Mickiewicza i ma od godz 11 do 3. | g22222522-———— | 
sięcznie w Uniwersytecie la . i 

niach, składach materja KO DY Im, A. Mi: | — Pona Do wynajęcia 
cklewicza. Zapisy co- : 1 pokój 

dziennie o 6—8 wiecz. w P łyty g r a m o fo n o we LębóW SztdCzny(I alko A 2 
IE a 55 so złamane kupuję I SCE na nowe sprzedania szczeniaki 

lanka 14, lo zkoły p 6g Rudnickiej Ł.Minkier, ul. Wileńska „Szpitze — Wilno, Arse- Powszechnej 34. Elperin Mae: Zaeye, 21. Akieka Ak Apteczny 
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> W »śtwłaścisięli dóza? Batorowicz. ' 
——— i Ua in z 

' Inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pośre- 

Kurjerze Wileńskim 

Ми iolligonni | 2 Wynajęcia 
+ na antokolu bližko ze! 

mieć dobry zarobek przy tala mieszkanie 5 poko- Polska drukarnia 

Jowe z ogrodem. Tamże 

ternacje Biuro Reklame- 
we Garbarska Mr. 1. 

  

Zgubioną 
kartę urlopową wydaną 
przez Dowództwo 5 p. p. 
leg. na imię Szabad Ja- 

kóba unieważnia się. 

Przyjmuję 
bieliznę do prania z re- 
peracją. Wiadomość: ul. 

Nowogrodzka 2!. 

ogłoszenia w 

  

„LUX“ 
WILNO, 

al, Zlipowakiego 1 

się pianino 

inne rzecy in. 

  
  

L 

Druk, „kux,, Żeligowskiego R


