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any MT Europy a anja olsko- (asla. 
Olbrzymiemi krokami kroczący 

rozwój techniki, spsjającej glob ziem- 

ski w jedną całość, zbliżający w nie- 

przeczuwany sposób odległe lądy, 

niszczący właściwie odległości i po- 

zwalający porozumieć się z Ameryką 

czy odległą Japonią prędzej niż to 

dawniej można było uczynić z są 

siednią parafią, specjalizacja,w pro- 

dukeji i technika jej masowej pro- 

dukcji zmuszająca do szukania od- 

ległych bardziej rynków zbytu — a 

przy ich zahamowaniu pociągająca 

za sobą masowe bezrobocia tysięcy 

i miljonów ludzi — sprawi», że ustrój 

światowy dzielący chociażby naszą 

Europę na szachownicę poprzedzie- 

laną przegródkami rozmaitych państw 

i narodów staje się absurdem, z któ 

rego powojenna Europa, wyniszczo- 

ne, szukające ratunku swemi party» 

kularnymi parafjańskimi sposobami 

nie może znaleść wyjścia. 

Wszechświatowa produkcja, stwa” 

rzająca dobrobyt mas, potrzebuje 

szerokiego rozmachu, szerokiej wy: 

miany i możliwości tej wymiany, wy” 

„maga wspólnych wysiłków finanso- 

wych, wspólnego uregulowania obie- 

gu pieniężnego i gossodarczej wy- 

miany—a tu kordony, granice celne | 

—jakieš antagonizmy rasowe czylna- 

rodowe, niemające nic wspólnego z 

produkcją, tym nerwem życia, zbró- у 

jenia masowe zamiast użycia wszyst 

kich środków ku dźwignięciu się 

wspólnemu z nędzy — stwarzają ten 

taniec piekielny, którego jesteśmy 

wszyscy świadkami. 

Jednakże jak siły przyrodnicze 

kształtujące fizjonomję zewnętrzną 

świata, tak rozwój techniki życia go- 

spodarczego musi niechybnie wy» 

wrzeć decydujący wpływ na kształ- 

towanie się form społecznego i pań: 

stwowego bytowania społeczeństw. 

„W obecnym stadjum rozwoju tej 

techniki i sposobów produkcji ostać 

się mogą tylko olbrzymie organizmy 

gospodarcze ujęte w prawno-państwo- 

wą formę. 
Widzimy komsolidację tych orga- 

nizmów na całym świecie, Widzimy 

olbrzymi organizm Stanów Zjedno- 

czonych Ameryki Północnej z jej 

tendencją skonsolidowania pod swo- 

im przewodem całego Kontynentu 
Amerykańskiego. Widzimy obejmu 

jacą prawie pół świata swemi domin- 

jami Anglję, widzimy budzącą się 

świadomość ludów azjztyckich, dą- 

żących do sprzęgnięcia w jedną Ca- 

łość wszystkich obszarów Azji. Dalej 
budzący się świat Islamu, 

| wśród olbrzymich już wykształ- 

conych czy kształtujących się orga” 

nizacji jedynie Europę najmniejszą i 

to podzieloną, skłóconą, szczerzącą 

zęby pomiędzy swemi opłotkami — 

Europę wybiszczoną — umierającą z 

głodu i gotową każdej chwili skoczyć 

sobie do gaidła— by w nowej stra: ' 

szniejszej jeszcze wojnie wyginąć i 

pogrzebać swą całą kulturę. 

fo to żeby nie zginąć, Europa 

musi przetworzyć się w organizm 
gospodarczy obejmujący całość. jej 
różnorodnych kultur gospodarczych 

społecznych i narodowych — musi 
się skonsolidować i na wzór Stanów 

Zjednoczonych Ameryki północnej 

utworzyć Stany Zjednoczone Europy. 
Tylko wtenczas jako tak zw.Pan' Eu- 
ropa będzie zdolną do brania udzia- 
łu w ogólno światowej walce o byt 
do której przystępują już nie po- 
szczególne państwa i narody — ale 
całe kontynenty i A, świata.   

Wilno, Sobota 23 stycznia 1926 r. 
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Zadanie olbrzymie, zadanie prze- 

rażające, a jednak jeśli nie mamy 

zginąć w odmęcie wydarzeń, jeśl! nie 

tylko my, ale nie ma zginąć Europa 

i europejska kulturs — to niemożli= 

we musi się stać — musi się ziścić. 

| jakaż w tem wszystkiem jest ro* 

la Polski. Żbyt słabą jest jeszcze, że- 

by ważyć na szali całokształtu euro- 

pejskich zagadnień — ale dość sił 

posiada i predystynowaną jest do o- 

degrania roli konsolidacji stosunków 

przynzjmniej w tej części Europy, 

gdzie jest czynnikiem przemożny i 

pod względem obszaru I zaludnienia 

i sił gospodrrczych. Chcę mówić o 

międzym orzu Bałtycko-Pontyjskier— 

czy też bałtycko-adryatyckiem. 

Predystynowana jest Polska do 

tego swemi historycznemi tradycjami 

brak tylko jeszcze świadomości — i 

brak jasnego sądu i zdolności patrze- 

nia w dal oczami nie przesłoniętemi 

oparami z bagien nacjonalizmu i pa- 

„ rafjańszczyzny. 

| Idea związku bałtyckiego wykwi- 

tła z nakazu podświadomej konie- 

czności — nie może jeszcze w for- 

mie jasnej i skonkretyzowanej wydo- 

być się na powszechnię życia zbioro- 

wego. Realizacja jej bez Polski pozo 

"stanie lokalną imprezą bez głębszych 

, skutków o europejskiem znaczeniu. To 

też musimy mieć nadzieję, że wsze- 

"śniej czy później będzie musiała! ta 

idea wystąpić w świadomości stron 

i zainteresowanych, jako nieodwołalny 

nakaz chwili. 

| Ale gdy idea konsolidacji państwo- 

wej na północy dotychczas jest jak- 
by w letargu, otrzymała ona niespo- 

dziewany impuls w kierunku połud- 

niowym. 

Mam na myśli tu unję z Czecha- 

mi. 

Myśl rzucona na zjezdzie rolni- 

ł czym w Warszawie w lipcu 1925 ro- 
ku przez polityków czeskich obozu 

republikańskiego, a podniesiona na- 

stępnie przez prezesa Polskiej Sej- 

mowej Komisji Spraw Zagranicznych 

| posła Jana Dębskiego coraz szersze 

zatacza kręgi—coraz liczniejszych zy- 

skuje zwolenników. Omawia ją prasa 

polska, sporo miejsca poświęca jej 

.prasa czechosłowacka. Realizacja tej 
Unji, która przelotnie tylko łączyła 

niegdyś oba narody, byłaby wykona* 

Unja taka stworzyłaby odrazu w 

Środkowej 

Pontyjskiem potęgę, z którą musiała 

by się liczyć Europa, a przez samą 

swoją konstrukcję stałaby ośrodkiem 

dalszego wykrystalizowania się związ- 
ku państw od Bałtyku po Adryatyk 

i Bałkany. 

Te Stany Zjednoczone państw od 

Bałtyku po przez Polskę i Czechy po 
„Bałkany mogłyby się stać począte 

kiem konsolidacji całej Europy. 
Więc Pan-Europa nie jest jakiemś 

chorem widziadłem w wyobraźni eg- 

zaltowanych waijatow.—Koniecznošė 

jej wypływa z przesłanek przyrodni- 

czych, gospodarczych i społecznych 

dla urzeczywistnienia trzeba tylko ja- 

snej świadomości istniejącego stanu 

rzeczy, jasnej świadomości dróg roz* 

woju, któremi świat kroczy—i trochę 

entuzjązmu i wiary dla rzeczy wiėl- 

kich, wiary I energji apostoła Pan- 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
ггу Blurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 

Ezynkie od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Nowe stronnictwo. 
Fuzja Dąbskiego z Brylem. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy), 

Wczoraj w południe dokonane zostało w Sejmie połączenie dwóch 
ugrupowań chłopskich, mianowicie Stronnictwa  Chłopskiago i Związku 
Chłopskiego w jedno wspólne stronnictwo, które przybrało nazwę — 
Klub Parlamentarny Stronnictwa Chłopskiego. Fakt ten poparł 
oddzielne zebrania klubów, na których zgodę na wniosek prezydjum 
powstała uchwała o połączeniu obu ugrupowań sejmowych i stronnictw za 
niemi stojących. : 

Następnie odbyło się wspólne zebranie członków obu klubów, na 
którem uchwalono nazwę nowego klubu i przystąpiono do wybrania pre- 
zydjum i zarządu. 

Nowy klub liczy obecnie 27 członków, mianowicie w skład jego we- 
szło 17 członków Stronnictwa Chłopskiego i 10 ze Związku Chłopskiego. 
Prezesem połączonych ugrupowań wybrane przez aklamację pos. Jana 
Dąbskiego, wice prezesami posłów Bryla I Walerona. 

Dotychczasowy członek Zw. Chł. pos. Łaszkiewicz na dzień 
przed połączeniem się obu klubów wystąpił ze Zw. Chł. mo- 
tywując swój krok tem, iż jako przedstawicie! włościan kre- 
sewych będzie musiał przyłączyć się do t. zw. grupy kreso 
wej pod przewodnictwem pos. Dubrownika. Grupa ta powstająca de 
nomine dotychczas w Wyzwoleniu rozpocznie dziś w sobotę w 
Wiinie swoje obrady, na których prawdopodobsie zapadnie decyzja 
wystąpienia z Wyzwolenia i połączenie autonomiczne z Klubem Parlamen- 
ternym Stronnictwa Chłopskiego. : 

, W ten sposób połączone kluby Zw. Chł. £ Stron. Chł. powiększą się 
prawdopodobnie o 6 członków. 

Obrady sekcji do spraw mniejstośći narodowych. 
Mglista treść obrad, 

Talejońeni od własiego koróepondenta z Warszawy). 

Wczoraj odbywały się obrady sekcji komitetu politycznego Rady Mi- 
pistrėw z udziałem p. p. Loevenhertza, Wasilewskiego i Zwierzyńskiego. 

Obrady poświęcono opracowaniu wytycznych linij polityki państwowej 
w sprawie Województw Wschodnich i mniejszości narodowych. 

Następne posiedzenie odbędzie się dziś, 

(en. Malczewski u Mlarzalka Piłoniskiego 
(Telefonent od własnegó korespondenta z Warszawy). 
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Dowódca O. K. Warszawa gen. Malczewski wraz ze swoim szefem 
sztabu i osobistym adjutantem złożył wczoraj wizytę p. Marszałkowi Pił- 
sudskiemu w Sulejówku. 

Marszałek Piłsudski odbył blisko godzinną konferencję z gen. Mal- 
czewskim, interesując się żywo sprawami wojskowemi dotyczącemi O.K, 
Warszawa. 

  

Gen. Sikorski — poseł Witos. 
Kurują się w Krynicy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Gen. Sikorski, który zóstał mianowany dowódcą korpusu Lwowskiego, 
wyjeżdża na dłuższy odpoczyńek do Krynicy. 

W tutejszych kołach politycznych rozeszły się pogłoski, iż gen. Sikor- 
ski prawdopodobńie nie obejmie tego stanowiska, natomiast po skończo- 
nym urlopie ma otrzymać inną nominację. 

Charakterystyczne jest, iż równocześnie przebywa w Krynicy pos, Wi: 

  

stronie 10. Komunikaty (og 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

Terminy druku mogążbyć przez   

Sejm i Rząd. 
Nadużycia w wojsku w o- 
świetleniu szefa korpusu 
kontrolerów wojskowych. 
Przemówienie gen. Góreckiego 
w sejmowej komisji budże- 

towej. 
(od wł. koresp. z Warszawy) 

Wczorajsze posiedzenie sejmowej 
komisji budżetowej rozpoczęło się od 
przemówienia gen. Góreckiego, szefa 
korpusu kontrolerów, który przedsta- 
wił ogólny obrez gospodarki wojsko- 
wej, tudzież działalność kontroli. 

Fakt skazania na karę śmierci 25 
oficerów I żołnierzy w latach 1920—21 
dowodzi o bezwzględnem tepieniu 
wszelkich nadużyć w wojsku. W roku 
1924 oddano 37 spraw do sądu kar- 
nego, zaś w 63 nastąpiły zmiany/na 
odpowiednich stanowiskach. 

Zbyt powolny tok w załatwianiu 
spraw przez sądy wojskowe jest przy- 
czynią przedłużania dochodzeń i wy- 
roków, jednakże są Wypadki wyro- 
kowania przez sądy wojskowe w 
przeciągu miesiąca, co miało miejsce 
w 1925 r. w kilku wypadkach. 

Dalej gen. Górecki dał wyczerpu- 
jące wyjaśnienia w sprawie zarzu- 
tów podniesionych w prasie, jakoby 
150—200 mil. zł. w budżecie wojsko- 
wym na rok 1924 uległy zmarnotra- 
wieniu. 

Zarzuty te nie oparte na żadnych 
faktach nie mają nic wspólnego z 
rzeczywistością, natomtast wyrządza 
się krzywdę armii i oi w 
błąd opinję publiczną. Fakt, iż Najw. 
lzba Kontroli, pisząc sprawozdanie z 
roku 7924, stwierdziła brak w wyra- 
chowdniu 20 mil. zi, nie daje pod- 
stawy do podobhyčh przypušičzėn. 
Rachunki te zostaną w najbližszym 
czasie uregulowane. 

Dastępnie gen. Górecki wyjaśnia 
Sprawę poszczególnych nadużyć. W 
sprawie zarzutów podniesionych ргге- 
ciwko marynarce wojskowej gen. Gó- 
recki oznajmił, że akt oskarżenia 
został już przygofowany. Ścisłe wy- 
wody gen. Góreckiego wypełniły so* 
bą całe przedpołudniowe posiedzenie 
i wywołały uspokojenie wśród człon- , 
ków komisji. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
referował pos. Michalski (ChN), oma- 
wiając sprzwozdanie szefa korpusu 
kontrolerów gen. Góreckiego, przy- 
czem scharakteryzował wyniki pracy 
tegoż korpusu i w konkluzji wyraził 
przekonanie, że instytucja, stworzona 
na wzór francuski, powiana również . 
za wzorem Francji opierać się na 
specjalnej ustawie, któraby jej orga- 

Cena 15 groszy. 

WIEZAŁEŻNY ORGAM 

OKRATYCZEY. 

  

Cena ogloszeń! Za wiersz milimetrowy nż 1 str. groszy 20, na 4-ej 
łoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

5-0 łamowy, na 4-ej'str. 8-mio łamowy. 
administracje zmieniane dowolnie. 

„iadomości polityczne. 
1 „Berliner Tageblatt“ 
‚ Метсу przy- donosi z Monachjum, 
„gotowują się że baron Bargen аю- 
( konkordatu, Dźsador niemiecki przy 

Watykanie wyjechał do 
Berlina. Podróży tej przypisują wiel- 
kie znaczenie. Pozostaje ona w związ- 
ku z przygotowaniami do zawarcia 
konkordatu między Rzeszą a Stolicą 
Apostolską. (Pet.) 

Kledy niemcy cjn niemiecko-narodo" 
wstąpią do. wa Rajschtagu złożyła 
2 wniosekwzywający rząd 

do powstrzymania się 
od wstąpienia do Ligi Narodów do- 
póki isne mocarstwa nie uznają nie: 
mieckiej interpretacji traktatów lo- 
karneńskich i zastrzeżeń niemieckich 
co do art. 16-go paktu Ligi, dopóki 
nie nastąpi równouprawnienie wszy- 
stkich narodów w zakresie zbrojeń 
oraz dopóki odpowiedzialność Nie- 
miec za wywołanie wojny nie będzie 
poddana rewizji. ga 
Aż 3 ziš przed poludniem 

SK w komisji Reichstagu 
utworzonej w celu zba- 

dania przyczyn katastrofy wojennej 
Niemiec w roku 1918 pos. socjali- 
styczny Pitmas rozpoczął czytanie 
swego sprawozdania o wrzeniu w 
marynarce wojen. w iatach 1917—18, 

Odczytana na dzisiejszem posie- 
dzeniu część sprawQzdania zajmuje 

kończył się rozstrzelaniem w lecie 
1917 roku — 5-ciu marynarzy pozo- 
stających w blizkich stosunkach z 
socjalistami. 

Na podstawie licznych dokumen 
tów deputowany Pitman stwierdził w 
swolm sprawozdaniu, że wymienieni 
marynarze zostali rozstrzelani nie z 
powodu ich winy, ale tytułem represji 
politycznych przeciwko socjalistom. 

Nadto Pitman wskazał w sprawo- 
zdaniu na znaczną rolę, jaką podczas 
zaburzeń marynarzy odegrali prowo- 
katorzy. 

Raport Pitmana wywołał wielkie 
, wrażenie w komisji. ‚ 

Deputowani lewicowi przerywali 
dyskusję okrzykami żądając posta- 
jwienia w stan oskarżenia urzędników 
|winnych nadużyć w procesie prze- 
ciwko marynarzom. 

| Dalszy ciąg sprawozdania odćzy- 
,tany będzie jutro. (Pat) i 
ł Journal pisze, iż w 
| Protest 250 kuluarach lzby panuje 
komunistów. wielkie  zainteresowa- 

' nie sprawą protestu 
„Jaki 250-ciu komunistów francuskich 

  

Zebrana wczoraj frak- 

się szczegółowo procesem, który za: 

nizację i zakres działania szczegóło:; w czem 11-tu deputowanych wysto- 
wo określiła. Korpus kontrolerów wi | sowało do Moskwy przeciwko polity- 

jnien wykonywać specjalną kontrolę ce bluff"u prowadzonej przez sekcję 
zapasów amunicji i zdawać z tego francuską 3 ej między narodówki. 

niem marzeń Bolesława Chrobrego. | 

tos. Niewątpliwie, obaj ex-pramjerzy odbędą ze sobą szereg konferencyj. 

  

Z New Yorku donosza, iż odbyło 
się tu konstytujące posiedzenie ame- | 
rykańskiego komitetu pomocy dla 
unji Stanów Zjednoczonych: Europy, 
pod przewodnictwem profesora Dug- 
gana, kierownika międzynarodowego 
instytutu wychowawczego” 

Coudenhove Kalerghi wygłosił re- 
ferat, w którym stwierdził, że jak w 
swoim czasie Europejczycy przyczy” 
nili się dg oswobodzenia i zjedno- 
czenia Stanów Zjednoczonych, tak o- 
becnie Amerykanie powinni dopo* 
móc Europie w akcji o zjednoczenie. 

  

ona me s: | BIOPAJANA Idei dtworzenia Stanów Zjednoczonych Latójy. 
| Należy zaznaczyć, że do amery- 
kańskiego komitetu pomocy unji Sta- 
nów Zjednoczonych Europy należy 
szereg najwybitniejszych osobistości 
ze świata politycznego, finansowego, 
gospodarczego całego świata. Pierw 

| szy kongres unji wyznaczono na paź- 
dziernik 1926 roku w Wiedalu, 

| , Potępieńie myśli wszelkiej 
przyszłej wojny europejskiej. 

Przemawiając w Middle Tempie 
(Hall na zebraniu doroczaem ŚStowa- 
|rzyszenia Miłośników  Klasycyzmu 

Dla Ameryki nie może być rzeczą | premjer angielski Baldwin potępił P 
obojętoą, czy Europa postąpi na dro- 
dze uspokojenia i zjednoczenia, czy 
też będzie narażona na dalsze nie- 
bezpieczeństwa wojenne. 

Następnie przemawiał przewodni: 
czący paneuropejskiego zjednoczenia 
handlowego, dr. Owen, który stwier- 
dził, że gdyby idea Stanów Zjedno- 
czonych Europy istniała w roku 1914 
nie przyszłoby do wójny świstowej. 
Ameryka nie chce mieszać się do   europy brabiego Couderńhowen Ca- 

` Mars. l   spraw Europy, jednak jest gotową 
ramię w ramię z unją Stanów Zje- 
dnoczonych Europy pracować rad 
pacyfikacją i zjednoczeniem Futro 

myśl wszelkiej przyszłej wojny euro- 
pejskiej, która w skutkach swych mu- 
siataby być okropną. Wszelka taka 
wojna narodów europejskich, które 
czerpały kulturę swą z tych samych ' 
źródeł rzymskich, skąd zaczerpnęły 
pierwsze pojęcia obywatelstwa, była- 
by obłędną walką bratobójczą. Prem- 
jer zakończył przemówienie swe wez- 
wanierm Stowarzyszenia i licznie ze- 
brenych przedstawicieli różnych kie- 
runkow nauki i literatury, do: popar- 
cia pokojowych uśiłoweń Ligi Naros 
dów. 

mina   
sprawę Sejmowi. ‘ 

Gen. Górecki następnie przedsta | 
wił szczegółowo organizację, zakres 
itok pracy korpusu kontrolerów. 
Na tem posiedzenie przerwano, prze- 
kazując podkornisji, złożonej z 5 
członków, szczegółowe rozyżtrzenie 
poszczególnych spraw, paruszonych 
w dyskusji i sformułowanie odpo- 
wiednich wniosków. : 

Następne posiedzenie odbędzie 
się we wtorek. 

Oszczędności wciąż nie- 
uzgodnione. 

Rada Mimstrów obradowzła wczo* 
raj w dalszym ciągu nad zmianami 
w budżecie, jakie mają być wprowa- 
dzone do preliminarza budżetowego 
na rok bieżący. 

W kołach politycznych byłó mó- 
wione wczoraj wieczorem, iż dotych- 
czdś nie nastąpiło jeszcze uzgodnie: | 
nie włonie rządu między ministratht 

i socjalistycznymi a ministrami z pra- 
wicy co do szeregu zmian budžeto- 
wych, proponowanych przez min, | 

' Zdziechowskiego. 

Dyskusja ńnad preliminarzem 
w Radzie Ministrów. 

WARSZAWA. 22.l: (Pat.). Na nad» 
zwyczajnem pos.edzeniu w dniu 22 
b. m. Rada Ministrów przeprowadziła 
dyskusję szczegółową nad prelimina- 
rzem budżetowym na rok 1926 i 
przyjęła nowy projekt ustawy skar- 
bowej wrez z poprawkami do preli- 
mibarza budżetowego złożonego 
przeć rząd poprzedni. 

Protest stwierdza między innemi, 
iż utworzenie „jaczejek” fabrycznych 
nie powiodło się, zaś kampańja o 
ewakuację Merokka nie wydała rów- 
nież żadnych realnych rezultatów. (Pat) 

„Narodni Politika“ 
KonTerewcja dowiaduje się iż przed- 
przedstawi: stawiciele Małej Enten- 

, Ententy" ty zjadą się dń 20 lu- 
tego w Bled na 3 dnio- 

wą konferencję. 
Konferencja zajmować się będzie 

konsekwencjami sprawy fałszerstwa 
baaknotów w Budapeszcie. 

i Pozatem w dyskusji poruszone 
zostaną spawy międzycarodowe ja“ 
koteż i wewnętrzne sprawy Małej 
Ententy. (Pat.) \ 

° [ об bay 
totwa, | 

  

EISS KAT m a a 
  

  

„Ministerstwa Spraw Zagran. ` 
jeszcze niema. 

man nie zgodził się na objęcie ste“ 
nowiska ministra spraw  zagranicz* 
nych wobec nieprzyjęcia przez blok 
rządowy jego warunków. 

Pogłoska, jakoby prezes minist- 
rów Ulmanis, miał objąć portfel spraw 
zagranicznych, nie potwierdza się, 
bowiem szef gabinetu jest zbyt prze- 
ciążony pracą, & przytem pragnie 
osobiście kierować rokowaniami lo- 
tewsko-estońskiemi w sprawia uńji 
celnej. L 

Poseł łotewski w Rzymie, p, Schu:



4 as 

Stronnictwa 
Białoruskie życie polityczne we 

właściwem tego słowa znaczeniu, roz 
poczyna się dopiero w zaraniu nasze- 
go stulecia, mianowicie około roku 
1905, kiedy to pod wpływem wstrzą- 
su rewolucyjnego i uzyskanych swo- 
bód, życią narodowe, ciemiežonych 
przez carską Rosję, narodów, poczę- 
ło pulsować żywszem tętnem. 

Pierwszem stronnictwem bistoni- 
skiem, była, zorganizowana jeszczć w 
r. 1903, „Biełaruskaja Rewolucyjnaja 
Hramada" (Białor. Stronnictwo Rewo- 
lucyjne); nie posiadała ona jednak 
skrystalizowanego programu, zarówno 
pod względem politycznym, jako teź 
społecznym; zwłaszcza ożywione de- 
baty wywoływała sprawa rozwiązania 
kwestji agrarnej, gdzie się Ścierały 
pomiędzy sobą wpływy ideologii es- 
dekowskiej z eserowską. 

By więc rozwiązać ostatecznie to 
zasadnicze zadanie, oraz ustalić pro- 
gram i taktykę pertji, Centralny Ke- 
mitet B. R. H, zwołał specjalny zjazd 
partyjny, który się też odbył konspi- 
racyjnie w centrali partyjnej—w Miń- 
sku, w końcu roku 1905, — zgroma- 
dzając około 20 delegatów z prawem 
głosu decydującego, przybyłych z 2 
głównych ośrodków organizacyjcych: 
Wilna i Petersburga, oraz z.prowincji 
od Komitetów wiejskich 

Między innemi, byli obecni na 
tym — historycznym dla Białorusi- 
nów — zjeździe: bracia Iwan i Anto- 
ni Łuckiewicze, Kazimierz Kostrowic- 
ki („Karaś Kahaniec”), obecny sena: 
tor biełar. Aleksandar Własów, Helo- 
iza Paszkiewiczówna. („Ciotka”) i A- 
lsksy Burbis. 

Był również obecnym na zjezdzie 
jako hospitant i gość z P.P.S. inży- 
nier St. Wysocki, który wówczas przy- 
padkowo bawił w Mińsku. Narady 
zjazdu trwały przez csły dzień i noc 
z niewielkiemi przerwami. 

Zasadniczem zagadnieniem Zjaz: 

! 

® ° 

bialoruskie. 
P. P. S. p. Bronislaw Ziemiecki, na- 
leżał również do B. R. H. (Bialor. 
Rewol. Hramady), pracując w niej z 
wielką energją. 

Lecz wróćmy do dziejów pattji. 
W początku roku 1906, tropiona 

przez policję centrala B. S$. H., miesz- 
cząca się w domu p.p. Łuckiewiczów 
w Mińsku, przenosi się do Wilna, 
gdzie też prowadzi ożywioną pracę 
do końca rcku 1906, 

Od roku 1907 aż do 1917, — B.; 
S. H,—wobec wzmagzjącej się raek- | 
cji, — wstrzymuje się prawie całko- 
wicie od pracy partyjno-organizacyj- 
nej w miastach, staje się natomiast 
nieoficjalnie ośrodkiem ideowym ca 
łego blałoruskiego ruchu odrodzenio: ! 
wego, kierując białoruską pracą kul- 
turalną, dzierżąc ster prasy białorus- 
kiej i opiekując się białor. ruchem 
wydawniczym. 

W roku 1917 B. S. H. wznawia 
swą działalność polityczną, lecz nie 
na długo, ponieważ już w końcu te- 4 
go roku występują z niej elementy 
bolszewickie, zakładając „Biełaruskuju 
Kamunistycznuju Partyju* (Biał. Part. 
Kom.) z Zyłunowiczem, Czerniako- 
wym i innymi na czele (sekcję jej 
stanow, później powstała „Komunt- 
styczna Partja Białorusi Zachodniej”, 
działająca nielegalnie w Polsce). 

Wystąpienie to, zapoczątkowało 
proces rozpadowy „Hramady*, który 
w roku 1918 doprowadza do całko- 
witej jej likwidacji. 

W początku tego roku, zmajory- 
zowana przez esdeków grupa eserów: 
białor. już po proklamowaniu nieped- 
ległośc!i Białorusi przez Radę Białor. 
Republiki Ludowej, które nastąpiło 
25 marca 1918 r. w Mińsku, — ustę- 
puja z B. S. H. zakładając osobną 
„Partyju Bielaruskicbh Eserau“ (Stron- 
nictwo Biał. Eserów). į 

Ustepuje rėwniež z B. S. H. nie- 
wielka grupa z J. Woronko na czele, 

  

      du była kwestja ideologji partyjnej. 
Po długich debatach zwycięstwo 

przypadło w udzialę ideologji mark= 
sowskiej, wyznawanej przez esdeków, 
wobec czego przemianowano „Hra- | 

tworzac białoruską „Partju Socjalis- 
tau-Federalistau" (stronaictwo socja- 
,istów-federalistów), obecnie nieist- 
_ niejące. 

W rezultacie wszystkich tych se- 
madu" z „rewolucyjnej* na „Socjali: | cesji ® В. 5. H. pozostali tylko es 
styczną”. ё 

W końcu roku ubiegłego przypa- 
dało właśnie 20-lecie „Biełaruskaj 
Socjalistycznej Hramady* (Biel. Str. 
Socjalistycznego) oraz socjalizmu bia* | tyja” 
łoruskiego. (1905—1925) у [ 

W związku z tą rocznicą # № 6) 

decy-marksiścj, którzy wobec .tego 
zlikwidowali ją po 13-letniej działal: | 
ności, przybierając nazwę „Bijełarus: | 
kaja Sacyjał Demakratycznaja Par- 

(Białor. Stronnictwo socjal-de- 
mokratyczne). 

Z powyższego widzimy, jsk wiel: 
„Biel. Niwie“, 28 mieszczono obszerne | ką rolę odegrela „Bial. Soc. Hrama- 
wspomnienia uczestników zjazdu, z 
których pozwolimy przytoczyć sobie 
taki oto 
wiążący się bezpośrednio z treścią 
naszego artykułu: 

„Iaż marksowska ideolegja po- 
wtórnie zwyciężyła słaba odgłosy 
eserowszczyzny wśród delegatów, gdy 
sprawa doszła do kwestji rolnej: jako 
podstawę programu wzięto ideę 
marksowską © municypalizacji wszyst 
kich obszarów rolnych, które winny 
przejść do rąk włościańskich rad 
gminnych podporządkowanych radom 
powiatowym, nad tem zeš wszystkiem 
winna górować autonomiczna, ogóle, 
no-krajowa rada Białorusi. 

W ten sposób w związku z roze | 
strzygnięciem kwestji rolnej na Bia- 
łorusi, została rozwiązaną | kwestja 
stosunku Białorusi do państwa rosyj- i 
skiego: to ostatnie zjazd przedstawiał 
sobie w postaci federacyjnego zwią: 
zku samodzielnych (autonomicznych) 
wolnych narodów*. 

Z powyższego wynikałoby że te- | białor. partji komunistycznej; uchwale 

| Bem. 
charakterystyczny ustęp, 

da” w białoruskiem życiu politycz: | 

Dla całości obrazu wspomnieć tu | 
jėszcze naležy o chadeksch bialorus- 

j kleh, tworzacych „Biełaruskuju Cbry- ; sejmowym, białor. ugrupowania poli- 
ścianska - Demakratycznuju Partyju” ; 
(Biał. stron. chrzescijsńsko-demokra | 
tyczne). 

Przewodzi chadekom biał. ks. po- 
sel Ad. Staokiewicz; posiadają oni 
swój własny organ „Krynicę”, wycho- | 
dzącą od 1917 r. narazie w Peters-- 
burgu, później w Mińsku, wreszcie ; 
od szeregu lat w Wilnie, Jest to o-| 
becnie najstarsze pismo białor., któ- ; 
re w r. b. rozpoczęło 10 ty rok swa- 

j go istnienia. 
Istnieją jeszcze podobno jacyś 

„endecy białoruscy, zakrawa to jednak 
"narazie na legendę, 

Eserzy bietaruscy pod zabsram ro- 
jsyjskim, stale prześladowani przez: 
; bolszewików, — rzekomo dobrowol- 
„nie — zlikwidowali swe stronnictwo ° 
w roku 1924, wcielając się w szeregi 

raźniejsza faderacja $. S. S. R. I auto-| tej podobno podporządkowali się i 
nomiczna Białoruś Sowiecka jako jej | eserzy biał. w Polsce, jednak zagra” 
część składowa, — są ucieleśnieniem 
ideałów polityczno-społecznych i ma- 
rzeń narodowych esdeków  biało- 
ruskich! 

Jeśli tak jest istotnie — możemy 
tylko ubolewać nad dekadencją inte- 
lektualną ich wyznawców. 

Ż tychże wspomnień czerpiemy 
jeszcze jeden ciekawy fakt, mianowi: | 
cie to że obecny minister, członek 

  

Z kolei zanotować wypada drugie 
załamanie się testru operetkowego 

w „Lutni”, w budynku, który kiedyś 
mieścił teatr polski, a dzisiaj jako 
przedsiębiorstwo obrotowe żyje jeno 
wspomnieniem tej nazwy, na ofiszu 
iw komunikatach dzienników... Nie 
będę nad tem '„ronił łez”, choć 
współczuję z losem operetkowego 
zespołu; nie mogę ronić łez, albo- 
wiem z góry byłem przekonany, że 
operetka—tak organizowana, od po- 
czątku nie posiadała warunków do 
egzystencji i nie mogła należycie 
finansowo, a tem mniej artystycznie 
prosperować. Brak kapitału zakłado- 
wego, a w następstwie tego luki w 
reprezentecj: sił czołowych, i co naj- 
ważniejsze,—fatalna maniera organi- 
zacyjna, prześladująca od kilku lat 
dzierżawców tego teatru, ilekroć za- 
bierali się do tworzenia teatru śpiew- 
nejo, oto przyczyny upadku. Wpraw- 
dzie na początek zjechał Redo, Hor- 
ski, Sempoliński i Ś. p. Zaremba, 
który tę imprezę życiem przepłacił, 

Tczesnej operetce bywa, 

lchór i orkiestra, aby dalej utrzymać 

niczna ich grupa w Pradze Czeskiej 
z Tomaszem Hrybem na czele, nie 
uznała tej decyzji i ostatnio przystą- 
piła do wydawania własnych „Biule- 
tynów* partyjnych, w których ostro 
zwalcza bolszewików. 

Pomijając krótkotrwałe, lub nie po: 
sladające znaczenia epemerydy par- 
tyjne, wspomnieć tu jeszcze wypad- 
nie dwa ostatnio powstałe ne terenie 

kultury miasta i aby zadowolić się 
skromnym zarobkiem. Artyści ope- 

I retkowi (Jak i operowi) tej kategorji 
| —są wymagający, ich trzeba słono | 
„opłacać, a tymczasem okazało się, 
jże na kilku męskich „szlagierach” 
! zespół nie utyje... Zawiodły nadzieje | 
wielkiego powodzenia kasowego, bu- 
dowane na kruchych przesłankach, 

|Jak dogodne położenie budynku te- 
atru „Lutnia” w śródmieściu, .nie- 
pewna chwilowo pozycja finansowa 
Reduty i rzekoma potrzeba we- 
wnętrzna Wilnian i zamiłowanie do 
rzeczy pociesznych i jak to we współ- 

często nie- 
przyzwoitych... wiodło wszystkol 
Zawiodły obliczenia organizatorów, a 
artyści, gdy tylko zmiarkowali sytu- 
ację, zmykali jeden za drugim, roz- 
tropniejsi do Warszawy, mniej od- 
porny, zgrozo, nawet na łono... Abra- 
hama. Pozostali, a więc najszlachet- 
niejsza | najbiedniejsza część zespołu, 

przedsiębiorstwo, przynajmniej coś- 
kolwiek im przynoszące dochodu, 
poprzestali na systemie zrzes:enio- 
wym, jednakże solistom zapewnić 
musieli gażę. Cóż z tego wynikło? 

KURSIE wi LEO K M 

Rokowania 0 pożyczkę na dobrej drodze 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W związku z rokowaniami między przedstawicielami Bankers Trustu 
i rządu polskiego w sprawie uzyskania 100 mil. dolarów pożyczki pod dzier- 
żawę monopolu tytuniowego dowiadujemy się, iż przedstawiciele Bankers 
Trustu p.p. Ficher i Siehel pozostaną w Warszawie do końca tego tygodnia, 
poczem powrócą do Stanów Zjednoczonych celem przedstawienia Bankers 
Trustowi sprawozdania, które następnie będzie stanowić podstawę propo- 
zycji pożyczkowej Banker Trustu dla rządu polskiego. Rokowania dalsze 
odbywałyby się w Ameryce. ' 

—————————————————— 

Glos wybitnego polityka angielskiego 
| o Polsce. 

LONDYN, 22.1. (Pat). William Gioode przemawiając dziś w sprawie 
zagadnienia odbudowy Europy, na zebraniu w London Council Provention 
War w lokalu klubu Labour Party w parlamencie — powiedział między 
Innemi: 3 

spraw ekonomicznych i odbudowy kraju. : 
Sytuacja obecna wynika z walki handlowej z Niemcami mającej pod- 

stawę w dużych różnicach w dziedzinie interesów politycznych”. 
Mówca spodziewa się jedazk pomyślnego uregulowania tej sprawy. 
Skrzyński i Grabski zaznaczył dalej Goode — wykazali wiele odwagi 

nakłaniając rodaków do przyjęcia układów locarneńskich tek niepopular- 
nych w wielu odłamach prasy i społeczeństwa. 

W sprawie tej jak i w wielu innych — Polska ukazała się w lepszym 
świetle aniżeli o tem tu sądzono. 

Mówiąc o rozbrojeniu jako o politycznej i ekonomicznej konieczności 
Goode wypowiedział zdanie, że w Polsce liczebność armji nie stanowi 
groźby dla pokoju. 3 

Armja polska jest armją defenzywną zwlaszcza jeżeli wziąć pod uwagę 
rozległość granic z których wschodnia oddziela ją od sąsiada stanowiącego 
wieczną groźbę dla jej bezpieczeństwa, sąsiada liczebnie potężnego, które- 
go kierownicy jawnie grożą użyciem siły. 

Rozbrojenie wogóle jast niemożliwe, dopóki Rosja znajduje się poza 
nawiasem narodów. 

EE YE yy ES I TTPIAJS 

Przed zawarciem litewsko-sowieckiego 
traktatu handlowego. 

KOWNO, 22.1 (Pat.). W związku z przygotowywanemi rokowaniami 
handlowemi ze związkiem sowietów, które mają się rozpocząć w początku 
marca, „Lietuva" donosi, iż poselstwo sowieckie otrzyma wkrótce projekt 
tymczasowego układu handlowego, oparty na zasadzie największego uprzy- 
wilejowania. 

ECCE YYYY YE T 

Taftów talonowyth nowotześnych 
wyucza w kompletach | oddzielnie | 

art. Dal. Alf. Walden: fakns 
Zapisy i inforniacje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

    

Teror w Białorusi 
Sowieckiej. 

(Głos socjalistów o bolszewikacb). 
22 m. 40. 

W „Biuletynie zagranicznej grupy (wejście główna Jet do Kiną | białoruskiej partji eserów", (Nr. 2 z 
„Polonji“). ' 4) grudnia ub. r.) wydawanym w Pra- 

  

dze czeskiej, znajdujemy, między in: 
nemi, ertykulik pod powyższym ty- 
tułem, traktujący o czerwonym ter“ 
rorze w Białorusi Sowieckiej, który, 
jako głos socjalistów, nabiera szcze- 
gólnej wagi. 

Po stwierdzeniu ciężkiej sytuacji 

tvezne: 1) „Biełar. Sialanska - Rabot- 
nickuju Hramadu (Białor. stronnictwo 
robotniczo :wł śc.), oraz 2) „Biel. Sia- 
lanski Sojuz” (Białor. Związek włoś: 

ki). 
z te grupy powstały w roku Białorusinów na Łotwie i w Polsce, 

1925. autor artykułu zaznacza że: 
„Nie inaczej się dzieje i w Biało- 

rusi Sowieckiej”. 
„W listopadzie r. ub. dokonano ca- 

Pierwszej grupie przewodzi pos. 
Br. Taraszkiewicz; program jej bel- 
szewizujący i ideologia proletarjacka, 

„Po przeżytych cierpieniach wojennych Polska zdąża do uregulowania ! 

2 Białorusi Sowieckiej 

   

    ale przybyli oni nie poto, aby swoje 
siły poświęcić dla wyższych celów Otóż chórzyści i orkiestra otrzymywali 

drugiej — pos. pos. Fr. Jaremicz i W. 
Rchula; ideologia — radykalno-wloš- 
ciańska; względem bolszewizmu — 
stosunek krytyczny, 

To też oba te stronnictwa zwal- 
czają się wzajemnie w sposób dość 
namiętny. 

Organem pierwszych jest „Biełar. 
Niwa”, drugich — „Sialanskaja Ni: 
wa”. Ponadto istnieje, powstala rów- 
nież w r. 1925, polonofilska grupa 
Pawlukiewicze, organem jej jest, Hra- 
madzkt Hołas” (Głos Społeczny). 

Gdyby nasza polityka białoruska 
miała uledz zmianie w kierunku 
trwałego | szczerego porozumienia 
polsko-białoruskiego, za najwięcej od- 
powiednie do nawiązania odnośnych 
pertraktacji, uważalibyśmy następują- 
ce stronnictwa białoruskie: 1) chade- 
ków, 2) związek włościański i 3) gru- 
pę Pawlukiewicza, 4 

Rzeczoznawca. 

w braterskim podziale 7, 10, najwyżej 
14 zł. tygodniowo, gdy taki Windbejm 
np. w dwóch dniach ostatnich impre- 
zy zarobił przeszło 300 złl W tak 
niesprawiedliwej organizacji teatru, 
prowadzonej systemem rabunkowy m, 
nie można było długo poganiać bie- 
dy kalkulacjami in minus. 

Struna na razie pękła... ala spe- 
kulacji nie zaprzestano; ta poczęła 
szukać innego wyjścia i kombinować 
na lewo i prawo. Powstał projekt urzą- 
dzania w „Lutni" operowych przedsta” 
wień 3 razy w tygodniu, następnie 
koncertów | t. d. й 

W rzeczywistošci budynek „Lutni“ 
nie nadaje się, ani dla operetki, ani 
dla opery; jest nieakustyczny, scena 
za ciasna, płytka, urządzeń żadnych, 
garderoby, pożal się Boże, słowem 
buda, jak się patrzy... Jeżeli dzierżaw- 
cem budynku istotnie zależało, aby 
podtrzymać egzystencję chóru t or- 
klestry, i, gdy to były szczere, bez- 
intereśowne intencje, to ostatecznie 
można było wielkim wysiłkiem jedno- 
stek, nawet i w tych niekorzystnych 
warunkach cośkolwiek pożytecznego 
dla nich i dla sztuki działać, a to 
uporządkować teatr i scenę, uprościć 
administrację, wszystkich objąć sy- 

łego szeregu rewizyj i Qresztów po- 
śród nauczycielstwa białoruskiego i 
młodzieży białoruskiej okręgów Słuc- 

| kiego i Mińskiego. 
Pisma bolszewickie komunikują, iż 

te masowe areszty zostały dokonane 
przez agentów G. P. UJ. z tego po- 
wodu, iż rzekome natrafili oni na 
trop organizacji „kontr”rewolucyjnej", 
która wydawała swe własne nielegal- 
ne czasopismo „Nasza Słowa" | na- 
woływała do walki o peństwową nie- 

; podległość Białorusi, uważając Zwią- 
zek (S.5.5.R.) za podporządkowanie 
Białorusi - Rosji („Saw. Biełaruś 

„Nr. 280 z 10-Xil-25 r. | „Zwiazda” 
| Nr. 283 z 1Z XII-25 r.) 

Wkrótce uwięzieni zostaną prze- 
kazani władzom prokuratorskim i zo- 
stanie skonstruowanym — jeszcze 
jeden proces sądowy — w Mińsku, 
tym razem już przez moskiewsko-bol- 

* szewickich gnębicieli". (n) 

  
    

ramach sceny nie cierpiała sztuka, a 
gażami artystów nie wstrząsać rów- 
nowagi budżetu. Wobec braku go- 
tówki i dobrej chęci właścicieli bu- 
dynku (banku), aby dla własnej sce- 
ny poświęcić nieco grosza, wysiłku 
wystawienia opery w „Lutni” w przy- 
zwoitej, znośnej formie, możnaby 
tylko dokonać przy pomocy Reduty 
z dwuch względów: artystycznego 
(urządzenie sceny, pewne wskazania 
1! wpływ moralny) i praktycznego 
(oddanie kilku wolnych dni w tygo- 
dniu do dyspozycji Reducie i party- 
cypowanie w części dochodów z tych 
widowisk), przy współpracy miejsco- 
wych sił śpiewaczych, które łatwo 
zorganizować i podporządkować pra» 
wom zrzeszenia, t. j. wspólnego ry- 
zyka. Można też było liczyć na do- 
chody z wyjazdów opery na prowincję, 

| przynajmniej dwa razy w miesiącu, 
na przedstawienia operowe i koncer- 
ty symfoniczne, od czasu do czasu, 
w teatrze na Pohulance, korzystając 
naturalaie z |ak najdalej idących 
ustępstw dyr. Osterwy, który nie ba: 
gatelizuje przyszłości opery w Wilnie,   

stemem zrzeszeniowym sprawiedliwie, ' 
a przedewszystkiem zespół i repertuar 
tak umiejętnie dobrać, aby w ciasnych | 

Jak donoszą Ameryk. „Nowiny Pols- 
kie",arcybiskup Cieplak nie ograniczył 
się w Chicago do zwiedzenia tylko 

i pzrafje litewskie, w których, prze- 
mawisjąc do Litwinów, określił swo- 
ją misję na stanowisku arcybiskupa 
wileńskiego. 

W mowie swojej do Litwinów w 
Chicago arcybiskup Cieplak tak mię- 
dzy innemi oświadczył: 

„Przez setki lat narody polski I 
litewski żyły ze sobą w braterskiej 
harmonii. 

Przez setki lat ich radości i cier- 
pienia były te same. Prześladowane 
były te oba narody jednakowo. Mia* 
ły i mają wspólnych nieprzyjaciół, 
wspólnych przyjaciół, wspólne nadzie- 
je i dążenia. 

Tylko nieprzyjaciele obu narodów 
  
į usiłują zamienić ich starodawną przy: i 
jjaźń 1 braterską miłość — w niena- 
jwiść, bo wiedzą, że takie stosunki 
osłabią oba narody. 

Polacy i Litwini walczyli ramię 
przy ramieniu dla ocalenia chrześci- 
Jaństwa I cywilizacji europejskiej, świat 
zaś potrzebuje ich wspólnej pracy. 

Moje serce raduje się bardzo ze 
wspaniałego przykładu przyjaźni i 
wzajemnego zrozumienia się, jakiego 
przykład księża i lud tak polski jak 
i litewski dają w tym kraju. 

Jako arcybiskup Wilna, będę u- 
ważał z moich prac w życiu za naj- 
droższą | najbliższą mojago serca 
pracę nad pomaganiem do porozu- 
mienia i przywrócenia bratniej miło- 
ści pomiędzy obu narodami. 

Petycja Sejmiku Kłajpedzkiego dó 
Ligi Narodów. 

„Lietuva” podaje treść petycji, ja- 
ką wystosowały  partje większości 
Sejmiku kłajpedzkiego do Ligi Naro- 
dów. Petycja brzmi w sposób nastę- 
pujący: 

Do Ligi Marodów w Genewie, 
Tylża, 13 grudnia 1925, 

| Sejmik Kraju Kłajpedzkiego, któ- 
jry został wybrany zgodnie ze statu- 
„tem Kraju Kłajpedzkiego, uznanym 
(przez Ligę Narodów, a którego wy: 
| borów ludność domagała się od sze- 
| ściu lat, ostatecznie zebrał się; w 
| pracy jego jednak rząd litewski sy 

  
stematycznie czynił trudności. 
mocy art. 17 statutu Kraju Kłajsedz= 
kiego prezes i członkowie Dyrektor- 
jum winni posiadać zaufanie Sejmi- 
ku. Co się tyczy składu Dyrektorjum, 
to sprawa interwencji gubernatora 
ograniczasię tylko do formalnego pra- 
wa zamianowania prezesa Dyrekto- 
rjum, «który na podstawie statutu, 
zanim pełni swe obowiązki, winien 
cieszyć się zaufaniem Sejmiku, Partje 
większości Sejmiku, które stanowiły 
wspólny front od samych wyborów I 
uzyskały 93 proę. wszystkich głosów, 
zaproponowały rządowi kandydaturę 
kilku osób, dobrze posiadających oba 
języki; nie odegrywały te osoby po- 

ważnej roli podczas wyborów, niektó- 
(re z nich nawet nie należą do żadnej 
| partji, lecz wszystkie miały zaufanie 
į Sejnhiku. 
| Tymczasem 1 grudnia Guberna- 
„tor bez porozumienia z Sejmikiem 

, zamianował pełaiącym obowiązki pre- 
| zesa p. Jozupajtisa, który był dotąd 
„Dyrektorem Kraju, lecz który, jako 
| członek dymisjowanego Dyrektorjum 
, Borcherte, niema już zaufania Sejmi- 
|ku; nie zważając na powtórne wotum 
(nieufności, on nie podał się do dy- 
misji. Rząd litewski pragnął uniknąć 

  

konufuktu, pozostawiając wbrew woli 
Sbmiku „Dyrektorjum pracy Bor- 
(cherta”, zatem wbrew statutewi ze- 
| zwalając na utworzenie „Dyrektorjum 
pracy” p. Jozupajtisowi. 

|. Sejmik, którego wymagania rząd 
litewski uważa za zbyt wielkie, dlate- 

Cóż, kiedy dzierżawcom nie zale- 
na sztucęl. Wystarczy ży widocznie 
słowo; Redutel — a wypowiedzieć 

kają od planów, które mogą jadynie 
zapewnić dochód zespołowi, im sa- 

| mym i właścicielom budynku! Swoją 
drogą, że pierwszy raz widzę dziwną 
obojętność właściciela lokalu, który 
rezygnuje z dochodu dzierżawy na 
rzacz lekkomyślnej zabawki w teatr 
bez jutre, bez gwarancyj i bez celul 

Zaiste, daleko posunięte, przyjaźn 
i stosunek właściciela do dzierżawcy, 
który Ra domiar śmieszności dyry* 
guje z druglego miastal.. Gdyby ta- 
kie poświęcenie interesów banku, 
jako właściciela „Lutni”, stosowano 
do prawdziwej sztuki polskiej, he, to 
może tam już od początku sezonu, 
Wilnianie rozkoszowaliby się w lżej- 
szym repertuarze komedjowym, a 
przedstawienia „Domu otwartego”, 
„Fircyka w zalotach” i t. p. zastąpi- 
łyby obce produkty, slabo wykona- 
ne i o problematycznej wartości, mu- 

zycznejl.. ; 
Ale poreat mundus, flat speku- 

laoja! - 
Spekulacja znowu poniosła „P9- 

śpiesznyma” dzierżawców „Lutni” do   

polskich perafji, zwiedzał on także 

Na | 

drżą, jak w febrze gastrycznej i ucie- į 
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ozachetne zamierzenia Areybiskupa Gleplaka, 
Jako Polakom za oceanem, tak 

i Litwinom będę opowiadał o dzie- 
łach i wspaniałych wysiłkach ich ro- 
daków tu, w Ameryce. Mam pelną 
nadzieję, że przykładem i zachętą o- 
bywatele amerykańscy polskiego i Ii- 
tewskiego pochodzenia dopomogą 
,Polakom i Litwinom w Europie w 
dojściu do porozumienia i przyjaźni 

“1 unicestwią machinacje wrogów, któ- 
|rzy oba narody podburzają do nie- 
nawiści”. 

Mamy to głębokie przekonanie, 
że uda się arcybiskupowi Cieplakowi 

| ta misja pokojowa: wiemy bowiem, 
że nikt z Polaków i Litwinów nie po- 
siada wsobie tyle powagi, zaufania 
i daru wlewania w serca ludzkie u- 
czucia młości i wzajemnego wyba- 

jczenia uraz dla dania światu šwia- 
"dectwa Prawdzie Chrystusowej. 

* * 

| Tak marzy szlachetnie Arcybiskup 

į Wileński. Daleko odbiegają te jego 

"marzenia od rzeczywistości Wileń- 

"skiej — gdzie zebranie organizacyjne 

Komitetu przyjęcia nie uznało za sto- 

sowne zaprosić do swego grona żad- 

nego Litwina. Dając sprawozdanie z 

(tego zebrania wyrażaliśmy wątpliwość 

czy ciasna wyłączność kierowana szo- 

winizmem znajdzie uznanie w oczach 

dostojnika tak wysoko dzierżącego 

sztandar chrystjanizmu i m!łości bliź- 

niego, dalekich -przecie od walk i 

nienawiści plemiennych, | zdaje się 

żeśmy się nie omyjlili. 

„go jest takim, iż niema możności 
; pracować. Ludność jest bardzo zanie- 
pokojona takiem postępowaniem 
władz litewskich, będącem w sprze 
czności z zasadami demokratycznemi 
i statutem Kraju Klajpedzkiego; lud- 
ność widzi w niem prowokację do 
nierozważnych kroków i obawia się, 
aby ciężkie położenie ekonomiczne 
i wielkie bezrobocie nie dały możno- 
ści do rozpanoszenia się bolszewi- 
ckich elementów. 

Większość Sejmiku prosi Ligę 
Narodów o zapewnienie wprowadze- 

(nia w życie zasad, na których opiera 
się autonomja, oraz o wpłynięcie na 
rząd litewski, by zamiancwał prezesa, 
posiadającego zgodnie ze statutem 
zaufanie Sejmiku, 

Partje większości Sejmiku. Partja 
rolnicza Kraju Kłajpedzkiego, poseł 
Kraus, przewodniczący Sejmiku oraz 
izby handlowej. 

Partja socjaldemokratyczna Kraju 
Kłajpedzkiego, poseł Saewald, sekre- 
2 Syndykatu. 
  
    

  

ieaczne:uweglowane. wet na 
wania obywatelstwa. 

| - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
analogicznie do zarządzonego w lu- 
tym r. ub. sumarycznego stwierdze- 
nia obywatelstwa dla mieszkańców 
ostedli wiejskich,  zarządziło akcję 
mającą na celu ułatwienie uzyskania 
dowodów osobistych wzoru Nr. 1 
ewentualnie stwierdzenia obywatel- 
stwa dla ludności miast i miasteczek. 

Dla wykonania powyższego ma 
być przeprowadzona przez odnośne 
magistraty miast rejestracja ludności 
z jednocześnem sporządzeniem spac- 
jalnych rejestrów trzech wzorów. 

Do rejestru Nr. 1 mają być wnie- 
sieni autohtoni, ludność tubylcza na- 
przykład miejscowi mieszczanie, kup- 
cy, rzemieślnicy, którzy mogą doku- 
mentalnie udowodnić przynależność 
przez wypisy i zaświadczenia z ksiąg 
obywatelstwa, paszporty, zešwiadcze- 
nia zarządów mieszczańskich i t. d. 
t. j. za pomocą tych dowodów, które 
świadczą o istotnej przynależności do 
danego stanu miejskiego. . 

  
i 

Warszawy... Ktoś otworzył kabzę... 
„ktoś niewidzialny... 1 dalej na żer, 
aby handel szedł. I już! już] zwycię- 

, zjedzię kilku artystów opery warszaw- 
;skiej, już nie Redo, Horski i t. d., 
lecz śpiewacy, co się zowie, i będzie 
spektakl kasowy (dla gości, — i to 
rzęcz względne) bez dakoracyj, bez 

nego sensul Niepoprawni spekulanci, 
niebaczni grabarze trwałej, systema- 
tycznej pracy na gruncie rodzinnego 
miasta i krótkowzroczni finansiścił 
Co za efekt ich mozołu? Los tut. 
artystów, chóru i orkiestry nie zmie- 
ni się ani na jotę, poziom ich uzdol- 
nień i dyscypliny scenicznej nie pod- 
niesie się ani o milimetr wyżej, a 
kilku śpiewaków warszawskich wy- 
wiezie grubsze, (może) procentowe 
honaracje i... katar z garderoby „Lut- 
ni”, gdy ta publiczność wileńska, 
która obecnie tyle okazuje zaintere- 

|sowania i zamiłowania do sztuki, i 
[mo pójdzie do Teatru Wielkiego po- 

  
modlić się z artystami Reduty do 
najwyższego bóstwa, co wiekuistą 
grzeje światłością i gardzi humbu- 
giem... A. L, 

  

———— 
+ 

stwol Na dwa narazie pržedstawienia | 

światła, bez przyszłości I... artystycz-
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STRZĘPKI. | 

Doniosły akt. 

Niepostrzeženie zaszedł fakt, który po- 
winien wstrząsnąć nami do głębi, zadzwo- 

nić w odmrożonych uszach jak dzwon, pło- 
miernym dreszczem poruszyć zziębnięte 
już ciała. 

Położyliśmy się jednego dnia spać w 
Wileńskim Okręgu Fdministracyjnym, a 
nazajutrz obudziiiśmy stę w Województwie 
Wileńskiem. 1 gdyby nle gazety niktby o 
tem nie wiedział. 

Tak samo melancholijnie prėszyl śnieg, 
tak samo miny przechodniów były ponure 
iten sam wygląd był ulic, domów, koni, 
taksometrów | autobusów. 

Jak gdyby nigdy nic... 

Wrażliwość ludzka przytępiona i znu- 
żona nie zareagowała natę zmianę, jak by 
to chodziło tylko o zmienę temperatury. 

A może to naprawdę—zmiana? 
Może słońce warszawskie teraz właśnie I ' 

w nasze zapadłe kąty wyśle kilka promieni 
pociechy. Jesteśmy przecież uprawnieni 
narówni z innem! województwami w kraju. 
Mamy Tówne prawa do pamięci, do pomo- 

osobie ukochanej, uprzejmie zdejmo- 
wała kapelusz i kładłe go na stolicz- 
ku jak filister na wizycie, przytem 
widok łysawej głowy starszego pana, 
do reszty psuł wrażenie, 

Dlsczeęgo w ll-m akcie, kiedy 
wszyscy już mówią, że świta, ciągle 
jest tak jego; że nie widać twarzy 
grających? Dlaczego poeta woła do 
rycerza puść mię, kuląc się o kilka 
paście kroków na krześle, kiedy po- 
winien wić się w żelaznej prawicy 
Zawiszy. 

Poteżne dźwięki orkiestry, bardzo 
odpowiednie przy niesamowitym tań 
cu Chochoła w antrakcie, nie są na 
miejscu przy zakończeniu, kiedy wła 
śnie nudne, tępe, jednostejne piska- 
nie cienkich skrzypek, jest muzyką 
ogłupiającego kręcenia się płytkiej i 
niedołężnej szopki życiowej. 

Cała Pciska zna słowa: „miałaś 
chamie złoty róg”, nie wolno tego 
zmieniać na chłopie. 

Publiczność, z której te głosy wy- 
chodzą do Cię Reduto, nie wytrzy- 
mała nastroju końcowego i zrywała 
się przed spuszczaniem kurtyny. To   cy i do głosu. 

O, szczęście, niepojęte, zlekceważone | 
obojętnie przez ogół szczęście. Spadłoś tak 
raptownie, że nie wlemy doprawdy, czy 
płakać czy się Śmiać. 

Narazie—siedźmy cicho... 

Do rejestru Nr. 1 mogą być wpi- 
sane te tylko osoby, które kraju 
podczas wojny światowej nie opusz- 
czały. Również do tego rejestru ma- 
ją być wpisane osoby, które urodzi: 
ły się w danej gmicie i uważane są 
za tubylców na podstawie posiadanej 
pewnej własności nieruchomej — do- 
mów, placów, długoletniej dzierżawy 
lub stałego warsztatu pracy. 

Ponadto wciągane są do tegoż ; 
rejestru osoby, którym przysługuje 
obywatelstwo polskie na mocy od: 
nośnego Dekretu Naczelnego Dowód. 
cy Wojsk Litwy Srodkowej. 

Rejestr (ir. 2 obejmuje osoby od- 
powiadsjące warunkom rejestru Nr. 

- 1, które wskutek wypadków -wojen- 
nych opuściły kraj I powróciły do 
miejsca swego pobytu, przed upły- 
wem terminu opcji. 

Osoby nieodpowiadające ani reje- 
strowi pierwszemu, ani drugiemu 
ściągane są do rejestru Nr. 3. Z po- 
wyższego wynika, że rejestr Nr. 3 
będzie obejmował cudzoziemców i 
te osoby, które wogóle nie są oby- 
watelami polskimi, 

Nadzór nad sporządzeniem reje- 
strów, należeć będzie do  St:rostów 
(Komisarza Rządu) przez wysłanych 
na miejsce wyszkolonych  urzędni- 
ków. Ponadto będą utworzone spe- 
cjalne Komisje przy udziale czynni- 
ków społecznych dla sprawdzenia 
sporządzonych w ten sposób reje- 
strów. 

Gotowe już sporządzone rejestry 
sporządzone będą dla zatwierdzenia 
do odnośnych wład: l-ej instancji. 

Po skończonćj akcji wciągnięcia 
do rejestrów całej ludności, osoby 
wciągnięte do rejestru 1 i 2-go bę: 
dą mogły otrzymywać bez żadnych 
trudności i formalności dowody oso" 
biste na podstawie przynależności 
do 1 lub 2-go rejestru, 

Z powyższego wynlka, iż zarzą- 
dzenie Ministerstwa ma na celu z 
jednej strony uproszczenie skompli- 
kowanej sprawy stwierdzenia oby- 
watelstwa, z drugiej strony poczy- 
nienie wielkich ułatwień 1 ulg dla 
ludności przy otrzymywaniu dowo- 
dów. osobistych, 

Sporządzanie rejestrów rozpocznie 
się natychmiast. 

Dla zakończenia tej akcji wyzna- 
czone są następujące terminy: dla 
wielkich miast 1 rok, dla mniejszych 
6 miesięcy. (zd) 

  

Uwagi o „Weselu”. 
(Umieszczając fachowe sprawozdanie, 

nie możemy też odmówić miejsca gło- 
som kulturalnej publiczności, które to 
głosy I uwagi, słyszane w antraktach 
1 rozmowach po premjerze, podajemy 
dziś w zreasumowaniu choć z pewnem 
opóźnieniem, ale dla następnych przed- 
stawień może przydainem). 

Pierwszy ukt szedł w. teinpie zbyt 
powolnem,nie miał nastroju weselnego, 
sztuczność i brak wesołości przebija- 
ły się w rozmowach. Przewijanie się 
osób grających miało niepotrzebne 
pauzy. ) 

Mėwienie za sceną zatracalo tekst, 
który ginął całymi okresami. Lepiej 
jest nie mówiące już osoby zostawić 
na scenie, by ożywić akcję. 

Artyści Reduty wciąż zapominają, 
że grają w ogromnym teatrze, wielu 
z mich nie słyszy się nawet na par: 
terzę, a cóż dopiero w lożachi Zwłasz- 
cza Zawiszy i poety tyczy się ta 
uwaga. 

Dleczego opuszczono scenę z Bra- 
nickim? Reduta jest teatrem odno- 
szącym się z pietyzmem do Dzieła 
Wyspiańskiego, ergo, powinna grać 
tekst integralnie, nie opuszczając sce- 
ny, grywanej zawsze w Krakowie, 
ciekawej zresztą i efektownej, 

Scena z widmem malarza, chybi- 
ła, nie miała nastroju, nigdy przytem 

nie było łednie. 
z Publiczności. 

  

  

o lokal dla P. U. P. P. 
w Wilnie. 

Okręgowe biuro Urzędu Państw. 
Pośrednictwa Pracv, mieszczące się 
przy ul. Zawalnej Ne 2, od wczesne 
go rana do poźnych godzin popołu- 
dniowych formalnie natłoczone jest 
ciżbą ludzką. 

Na klatce schodowej, korytarzach, 
pokojach i wogóle w każdym kącie 
stoi człowiek przy człowieku. Twarze 
tych ludzi wynędzniałe, z odbiciem 
się cierpienia i nędzy. Okryci w nę: 
dzne ubiory. Powietrze przepełaione 
mieszaniną tytoniu i potu ludzkiego. 

Wtłoczyć się do P. U. P. P. jest 
wprost niemożliwem. Bardzo często 
bezrobotni vprawnieni do otrzymania 
zasiłku po kilka dni nie mogą dojść 
do odnośnego urzędnika lub kasjera. 
Prawie codziennie bywa sprowadzaną 
karetka pogotowia, by zabrać kogoś 
z zemdlałych klijentėw P, U. P. P. 

Godnym litości jest los urzędni- 
ków, którzy muszą w takiej atmosfe- 
rze pracować. Trzeba najwyższego 
wysiłku woli 1 taktu, by sprostać 
swemu zadaniu. Z całą beztron- 
nością należy podkreślić, że urządoi- 
cy P. ū. P. P. swój ciężki obowiązek 
spełniają w pełni poczucia obywatel- 
skiego z zrozumieniem zdenerwowa- 
mia bezrobotnych. 

Gdy się widzi inne urzędy, na- 
przykłed Gmach Dyrekcji Kol. Państw., 
gdzie jest przestronnie i wygodnie, 
nasuwa się myśl dlaczego w demo- 
kratycznej Polsce nie ma nie tylko 
w Wilnie domu noclegowego, giełdy 
pracy (bezrobotni w te mrozy stoją 
koło mostów lub na rynku), lecz na- 
wet Urząd Okręgowy Pośr. Pracy 
otrzymał nejgorszy lokal, w którym 
w razie jskiegoś' popłochu bez ofiar 
ludzkich się nie obejdzie. Niech Ko- 
mitet dla bezrobotnych w pierwszej 
mierze ureguluje sprawę lokalu P. U. 
P. P. bo Okręg. Dyr. Rob. Publicz- 
nych śpi. 

  

    

"Do pszczelarzy. 
Od roku istniejące T-wo Pszczel- 

micze z. Wil. pomimo odezw i ogło- 

pierwszy piątek każdego miesiąca w 

hulanka 7 o godz. 

ilość pszczelarzy dookoła wspólnej 
pracy. 

Cel T-wa wzajemna pomoc tak 
moralna jak i materjalaa wszystkich 
pszczelarży. 

Wychodząc z założenia, iż w gro- 
madzie siła, Zarząd T-wa wzywa 
wszystkich pszczelarzy, ażeby przy- 
szli wyrazić swoje potrzeby 
zasięgnąć rady u bardziej doświad- 
czonych kolegów po fachu, wspólnie 
obmyślić i uradzić co robić na przy- 
szłość, aby podnieść wydajność na- 
Szych pasiek, jak i gdzie najlepiej 
sprzedać miód | wosk, jak również 
tanio kupić ule, roje, węzę sztuczną 
i'różne narzędzia i gdzieby dostać 
młode matki zapłodnione. 

Wszystkie te sprawy tak bliskie 
sercu każdego pszczelarza tu, w To- 
warzystwie na wspólnych zebraniach 
łatwo omówić i łącznie urządzić. 

To też Zarząd T-wa oczekuje jak- 
najliczniejszego przybycia pszczelarzy 
tak członków jak i tych, co jeszcze 
nie wpisali się do T-wa w dniu 5-go 
iutego r. b. na Walne Zebranie 
członków T-wa. 

Kursy Pszczelnicze oraz Walne 
Zebranie T:wa Pszczelniczego T-wo 
Pszczelnicze z. Wileńskiej zaprosiło 
Pana Redaktora „Bartnika Postępo- 
wego* inż, Leonarda Webera ze 
Lwowa, znanego pszczelarza fachow- 
ca iteoretyka, zwala poważnych 
dzieł pszczelniczych, na czterodniowe 
wykłady do Wilna. 

wykłady rozpoczną się w dniu 
Walnego Zebrania T-wa Pszczelnicze-   nie słyszano, by mara, ukazując się 
go 5go lutego o g. 4-tej po poł. 

, Pohulanka 7, i 

szeń w pismach o swych zebraniach 
miesięcznych, odbywających się w 

Wilnie w lokalu swym przy ul. W. Po- 
5 po południu, 

dotychczas zjednoczyło zbyt małą 

1 biedy, 

K*U R ), Е ® 

Koło Wileńskie Towarzy- 
stwa dla popierania pol- 
skiej nauki rolnictwa i Ie- 

| śnictwa. 

Pod przewodnictwem p. W. La 
stowskiego, dyrektora stacji doświad- 
czalnej w Bienjakonisch, odbyło się 
kilka dni termu w sali Studjum Rol- 
niczego Uniwersytetu Stefana Beto- 
rego organizacyjne zebrania Koła Wi- 
leńskiego Towarzystwa dła popiera- 
nia połskiej nauki rolnictwa i leśni- 
ctwa, którego centrala znajduje się 
w Krakowie. Na zebranie to licznie 
przybyli członkowie istniejących w 
Wilnie organizacyj rolniczych, przed- 
stawiciele Departamentu Rolnictwa 
i Leśnictwa przy Województwie i in- 
nych organizacyj społecznych. 

Prefesor Rogoyski, dyrektor Stu- 
djum Rolniczego Uniwersytetu Ste: 
fana Batorego, przedstawił cele i za- 
dania Towarzystwa. 

Głównem zadaniem Towarzystwa 
jest wydanie czasopisma pod tytu- 
łem: „Roczniki nauk rolniczych i le- 
šnych“. 

Do innych zadań Towarzystwa na- 
leży wydawanie dzieł naukowych, po- 
moc kształczącym się w zawodzie 
rolniczym, organizowanie kursów i 
wykładów dla praktycznych rolników 
inicjowanie | organizowanie doświad: 
czeń rolniczych o bardziej ogólnem 
znaczeniu, naukowe zjazdy rolnicze, 
badanie przyrodniczych i ekonomicz- 
nych warunków produkcji rolniczej i 
leśnej we kraju. 

Następnie prof. Rogoyski wyglo- 
sił bardzo ciekawy referat na temat: 
„Przyczynek do poznania obecnego 
zadłużenia własności ziemskiej w 
Polsce". 

Wyczerpujące wyjaśnienie, doty- 
czące między innemi dal:łalności 
Koła Wileńskiego udzielali profesor 
Witold Staniewicz I prezes St. Sien- 
kiewicz. ; 

Wybory dały wynik następujący: 
prezesem obrano prof. Rogoyskiego, 
viceprezesem-inž. Borowskiego, skar- 
bnikiem prof. W. Staniewicza, sekre- 
rarzem dyplomowanego agronoma 
J. Szustowskiego. Dalegatami na wal 
ne zebranie Towarzystw. wybrano 
d-ra W. Łastowskiego, prezesa To 
warzystwa Rolniczego p. K. Wagne- 
ra | prof. W. Staniewicza, na zastęp- 
ców delegatów p. W. Grzegorzew - 
skiego, prof. Marszałkowicza i redak- 
tora R. Węckowicza. Do Komisji Re 
wizyjnej obrano Taurogińskiego, 10 
spektora S. Lawrynowicza i sekreta- 
rza Towarzystwa Rolniczego p. J. Jūr- 
kowskiego. 

Między innemi uchwalono na wio- 
snę tego roku, łącznie z Towarzy- 
stwem Imienia Kopernika, istniejące- 
mi w Wilnie organizacjami rolniczeri 
oraz z kołem Wileńskiem Fizjografi- 
cznej Akadamji Umiejętości w Kra- 
kowie urządzić w Wilnie, wykłady 
akadamickie trzech dniowe, poświę- 
cone zagadnieniom postępu w zakre- 
sie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
zagadnieniom ekonorńiczno rolniczym 

i orhanizacji pracy w rolnictwie. 
Na zakończenie profesor Rogoy- 

ski zdał sprawozdanie, dotyczące stu- 
djum Rolniczego Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego. Organizowany jest obe- 
cenie III ci rok studjów. Ogółem stu- 
djum Rolnicze posiada Zwyczaj- 
nych słuchaczy. Z nich tylko 3 po- 
chodzi z innych stron Polski, 77-u 
przeważnie z Województw Wileńskie 
go i Nowogródzkiego, kilku z Biało- 
stockiego t Poleskiego. 

Wileńszczyzna zyskała zatem no 
wą daniosłego znaczenia placówkę 
kulturalną. 

Delegacja Zrzeszeń Loka- 
torów I Sublokatorów u 
premjera Skrzyńskiego. 

Dnia 19 stycznia 1926 r. zostali 
przyjęci przez p. Prezesa Ministrów 
Skrzyńskiego Członkowie Tymczaso- 
wej Rady Dalegztów Zrzeszeń Loka- 
torów i Sublokatorów Rzeczypospoli- 

„tej Polskiej w osobash Pawła Ławko- 
| wicze, Wacława Momentowicza, B. W. 
| Rozenthala i Maksymiljana Zachczyń 
skiego. 

P. Ławkowicz po scharakteryzo 
waniu obecnej klęski gospodarczej i 
ciążkich warunków, z jakiemi boryka 
się ludność miejska, poddał krytyce 

,nieliczące się z życiem stanowisko 
' Rządu, Sejmu i Komisji Prawniczej 
(w sprawie nowelizacji Ustawy o Och- 
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Zapisy na kursa w sekretarjacie 
T-wa wtorki i piątki od 11—12-tej, 
ge w dn. Walnego Zebrania. Wpis 
zł. ' 

Poržądek dzienny Walasgo Ze- 
brania następujący: 

1) Odczytanie protokułu ostatnice 
go Walnego Zebrania; 

/2) Sprawozdanie Zarządu 
misji Rewizyjnej; 

3) Plan pracy na 1926 r, 
4) Ustąpienię i wybór Zarządu. - 
5) Sprawy bieżące. 
6) Wolne wnioski. 
7) Referat prof. U. S. B. Jana 

Priiffera | wykład inż. L.. Webera. 

i Ko- 

  Goście mile widziani. 

WALL EMS KI 

ŽYCIE GOSPODARCZE. 
ronia Lokatorėw z dnia 11 kwietnia 
1924 r. Mówca wskazeł, że wstryma 
nie biegu podwyżek komornego od 
1:0 do 40 izbowych lokali włącznie 
dla warsztatów rzemieślniczych 7-ej 
i 8ej kotegorji oraz przedsiębiorstw 
handlowych 3-ej I 4ej kategorji i tak 
dzlej, zawieszenie orzeczonych już 
eksmisji, tudzież zakaz wydawania 
dalszych eksmisji oraz polepszenie 
doli sublokatorów jest nakazem chsi 
li, P. Ławkowicz zwrócił się z apelem 
do p. Premjera, aby uczynił wszystko 
co jest w jego mocy, celem prźynie: 
sienia ulgi znękanej ludności miej- 
skiej. 

P. Rosontahl wskazał na koniecz- 
ność rewizji t. zw. podstawowego 
komornego z 1914 r., którego wyso- 
kość w owym czasie przekraczała w 
b. Rongresówce od 25—do 40 proc. 
czynsze komorniane, płacone w in- 
nych krajach, Poruszając zagadnienie 
odbudowy kraju zwrócił uwagę p. 
Premjerowi, że p. Kiernik, będąc Mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych naka- 
zał zlikwidować dział budowlany Joint 
Distlbution Committee, który zdążył 
wybudować na Kresach i w innych 
miejscowościach naszego kraju około 
8 tys. domów. Tymczasem rezultatu 
wysiłków poprzednich Rządów, celem 
odbudowy kraju trudno się doszukać, 

P. M. Zachczyński, omawiając 
sprawę remontu domów, na cele 
którego powinna być obrócona część 
6 proc. podatku państwowego od lo- 
kali, wspomniał, że sprawa odbudo- 
wy kraju jest przedmiotem badań 
Zrzeszeń Lokatorów i że w tej ma- 
terji przedstawiony będzie p. Prem- 
jerowi oddzielny mmemorjał. Tym cza- 
sem prowadzone są pertraktacje z 
szeregiem instytucji finansowych za- 
granicą, które pozwalają mieć na- 
dzieje uzyskania kredytów amortyza- 
cyjnych na budowę mieszkań. Dar 
datni wynik pertraktacji jest oczy- 
wiście związany z uzyskaniem po- 
życzki zagranicznej przez Państwo, 

Delegacja złożyła memorjał p. 
Premjerowi, który obiecał jako przed- 
stawiciel rządu porozumieć się rzą” 
dem <co do nowelizacji Ustawy o 
Ochronie Lokatorów. P. premjer za- 
interesował się projektem Zrzeszeń 
Lokatorów w sprawie odbudowy i 
prosił o przedstawienie mu zapowie- 
dzianego memorjału. 

Kronika krajowa. 

Wystawa spożywczo-hygje- 

niczna. 

W Warszawie odbyło się zebranie 
komitetu wystawy spožywczo-hygje- 
nicznej, która będzie otwarta Zz wios- 
ną r. b. Protektorat nad wystawą 
objął min. przem. I handlu, p. St. 
Osiecki. Nr zebreniu utworzył się 
komitet, złożony z 50:u osób, do 
którego weszli przedstawiciele sfer 
rządowych, przemysiowych, handlo- 
wych I prasy. Prezydjum komitetu 
stanowią: pp. Marjan Turski—prezes; 
członkowie: inż. Wł. Płużański, inż. 
J. Kączkowski, A. Sibenejchen, nacz. 
wydz. min. przem. i handl., dyr. II. 
Drozdowski. 

Narady w sprawie obniżenia 

cen. 

Od kilku dni w Ministerstwie 
Skarbu odbywają sią narady z przed- 
stawicielami przemysłu cementowego, 
papierniczego, celulojdowego i cu- 
krowniczeygo w sprawie nadmiernej 
podwyżki cen. Przedstawiciele prze- 
mysłu cementowego zgodzili się cof- 
nąć ostatnią podwyżkę na 8.50 za 
100 kg. 1 ustalili cenę 7 złotych za 
kg. dla instytucji samorządowych i 
państwowych, oraz 7.50 zł. dla innych. 
Przedstawiciele przemysłu cukrowni- 
częgo zgodzili się również nie pod- 
nosić cen. Z przedstawicielami prze- 
mysłu papierniczego i celulojdy za* 
warfo umowę, na podstawie kiorej 
ceny w aajbliższym czasie będą ob- 
niżone. W przyszłym tygodniu odbę- 
dą się rokowania z iunemi gałęziami 
przemysłu w sprawie obniżenia cen. 

| 

Handei zagraniczny Polski. 

Według urzędowych danych w li- 
stopadzie roku ubiegłego przywiezio- 
no ogółem do Polski surowców, pół- 
fabrykatów, ertykułów spożywczych 
i wyrobów gotowych na suinę 84,179 
tysięcy złotych. W tym samym mie- 
siącu 1924 roku przywieziono na su- 
mę 1.300.042 tysięcy ziotych. Wywie- 
ziono zaś z Polski w listopadzie roku 
ub. za 154,505 tysięcy złotych. W lie 
stopadzie 1924 r. wywieziono za 
1.130.290 tysięcy złotych. Jak z tego 
wymika wywóz zwiększył się nieznacz: 
nie, natomiast najbardziej szkodliwy 
dla bilaasu „handlowego przywóz 
zmniejszył się nieomal o połowę. 

Zjazd roiników i ogrodników 
żydowskich. 

Onegdaj został otwarty w War- 
szawie zjazd rolników | ogrodników 
żydowskich. Po licznych powitaniach 
przystąpiono do obrad. W dyskusji 
brali udział chłopi żydowscy, szcze- 
gólnie z kresów, którzy żądali zespo- 
lemia się i organizacji rolniczej, któ- 
ra byłaby w stanie odpowiednio bro-   

nić interesów chłopstwa żydowskie- | 
go w Polsce. ! 

Skutki kryzysu. 

Liczba świadectw przemysłowych 
wykupionych na terenie Warszawy 
do dnią 1 stycznia br. wynosi około 
24.000. W porównaniu z rokiem u: 
biegłym liczba ta zmniejszyła się o 
600 świadectw. 

Organizacyjne zebranie izby 
Handlowej zie - palestyń- 

skiej. 

Dnia 28 b. m. odbędzie się w 
Warszawie organizacyjne zebranie 
Izby Handlowej polsko-pałestyńskiej. 
Na zebraniu tem odbędą się wybo- 
ry do prezydjum Izby. 

Koszty Administracji Państwo- 
wej w Polsce. 

Dziś dnia 23 stycznia 

W ognisk akademikiem 
Wielka 24, odbędzie się 

TAG WA TANECZAA 
Wejście dla członków Bretniej Po- 

mocy i wprowadzonych gości. 

  

społeczne a Liga Narodów — dn. 9 
marca. 

Wykłady odbywać się będą w sa- 
li posiedzeń Tęw. naukowego war- 
szawskiego (Sniadeckich 8, wejście 
główne — parter). 

Odznaczenie znakomitego pra. 
wnika I polityka.   Według obliczeń prof. Romera 

koszty administracji w Polsce wyno: ł 
52а 10,5 proc. ogólnych wydatków. 
Dla porównania możnaby tu przyto* | 
czyć koszty administracji państwowej | 
we Francji, które wynoszą 0,7 proc. | 
ogólnych wydatków. 

Zniżenie szacunku do podatku . 
majątkowego. į 

Wobec pewnych wątpliwcści co į 
do sposobu interpretacji niektórych | 
postanowień rozporządzenia Prezy- | 
denta Rzeczypospolitej z dnia 26-go | 
czerwca 1924 roku co do szacowa- | 
nia zniszczeń wojennych przy wymia- ! 
rze podatku majątkowego  zamie- | 
szczonego w Dzienniku (staw | 
Ne 55, Ministerstwo Skarbu udziela 
następujących wyjaśnień co do sto: 
sowania w postępowaniu odwoław- 
<zem powyższych postanowień: obni- 
żenie szacunku majątku o 10 proc. 
z powadu „innych zniszczeń wojen- | 
nych”, aniżeli wymienione w pozy-, 
cjach 4 — 6 w par. 1 powyższego | 
rozporządzenia powinno być przy- 
znawane tylko tym płatnikiem, ktė- 
rzy posiadają majątki ca obszarze 
określonym w drugiej części pa- 
ragrafu 1, oraz w tych tylko wypad- 
kach, w których majątki te po- 
niosły zniszczenie nieuwzględnione 
odrębnie w tym paragrafie. 

Giełda warszawska 

z d. 22—I 26 r. Giełda pieniężna 
+ sprzedėi kupno 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,54 35,50 35,41 
Nowy-York — jak gotówka 
Paryż | 27,40 27,47 27,33 
Szwajcarja 141,15 141,50 140,80 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 
Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja 298,50 294,23 292,77 
Wiedeń 102,76 108, — 102,50 
Poż. dolar. 64,50 (w złot. 470,85) 
Poż. kolej, 116—122-- 
50/0 konw ers. 43,50 
80/0 poż. konwers. 100— 
4/gP/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,50—19,65 
50/0 listy z. warsz. przedw. — 20,75 —20,50 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Zbliźenie międzynarodowe na 
terenie Ligi Narodów 

` cykl odczytów. 

Wolna wszechnica polska organi: 
zuje wspólnie z Polskiem stowaizy- 
szeniem przyjaciół Ligi Narodów 
cykl wykładów pod powyższym tytu- 
łem: 

Cykl obejmie wykłady następują: 
ce: 1) St. Bukowlecki — Idea zespo- 
lenia narodów i stosunek do niej 
Polski — dn. 26 b. m, 2) T. Ko- 
marnicki — Organizacja zabezplecze- 
nia pokoju w pakcie Ligi — dn. 29 
b. m. 3) St. Posner — Międzynaro- 
dowe konferencje ekonomiczne dn. 
5.go lutego, 4) М. Sokolnicki — Sto- 
sunki, angielsko -« francuskie w spra 
wie rozbrojenia i gwarancyj — dn. 
12 lutago, 5) J. Macowski — Współ: 
czesne formy sądownictwa między- 
narodowego dn. 19 go lutego, 6) Z. 
Nagórski — Sprawa mniejszości na- 
rodowych w Lidze Narodów dn. 26 

lutego, 7) W. Chodźko —. Współ- 
praca narodów w obronie zdrowia 
pubiicznego dn. 2-go marca, 8) M. 
Handelsman — Układy loBurneńskie 

    

  

Jak donosi „Czas* prof. Wład. 
Leopold Jaworski odznaczony zostsł 

|przez Prezydenta Republiki Francus- 
kiej Komandorją Legji Honorowej 
Odznaczenie to kres wladzia rozpo- 
wszechnianym stale przez prasę en- 
decką plotkom o panującym rzeko- 
mo we Francji poglądzie na legjony 
jako na rarzędzie polityki państw 

į centralnych, Jak wisdomo bowiem 
prof. Jaworski był jednym z czyn- 
nych organizatorów Legjonów i zaj- 
mowsł stanowisko prezesa Naczel- 
nego Komitetu Narodowego w Kra- 
kowie. 

Syn odznaczonego polityka, p. 
Iwo Jaworski jest najmłodszym pro- 
fesorem Uniwersytetu Wileńskiego, 
gdzie ma Wydziale Prawniczym wy- 
kłada historję prawa na zachodzie 
Europy. 

Zgon oflar katastrofy w fabry- 
ce amunicji. 

(Od wł. korespondenta z Warszawy.). 

Pośród niaszczęśliwych ofiar ka- 
tastrofy. w fabryce amunicji i grana- 
tów ręcznych, o czem już donosiliś- 
my, zmarły wczoraj w szpitalu na 
Czystem 2 najwięcej poparzone ro- 
botnice, mianowicie 47-letnia Agnie- 
szka Krakowczyk oraz 18 letnia Ja- 
nina Burzyńska. 

Z zagranicy. 
Konferencja państw naddunaj- 

| skich i Polski w sprawach ko- 
lejowych. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 
' 

Dnia 26 b. m. odbędzie się w Bu- 
deposzcie konferencja przedstawiciel 
zarządów kolejowych Polski, Węgier 
Austrji | Czechosłowacji. 

Między inuerni na konferencji tej 
ma być omawiana sprawa włączenia 
Węgier i Jugosławii do bezpośredniej 
KODA między Polską a Wło- 
chami. 

Bony pożyczki i łotewskiej 
zginęły. 

LONDYN, 22.I (Pat). Starż dono- 
si iż podczas transportu do Anglji 

sumę 700.000 funt. strl. 

Strajk studentów w Zagrzebiu. 

BIAŁOGRÓD, 22,1 (Pat). Na sku- 
tek udzielenia dymisji 9-ciu profeso- 
rom uniwersytetu w Zsgrzebiu — 
studenci zorganizowali manifestację 
i rozpoczęli strajk. 

Aresztowanie konsulów nie- 
mieckich na Kaukazie. V 

BERLIN, 22.1 (Pat.) Pisma dono- 
szą o aresztowaniu na Kaukazie pod 
zarzutem szpiegowstwa trzech konsu: 
lów niemieckich a mianowicie w Ba- 
ku Poti t Batumie. Ageńcja Wolffa 
dowiaduje się, że rząd niemiecki pro- 
testował już z tego powodu w Mo- 
skwie, skąd otrzymał obietnicę udzie- 
jenia całkowitej satysfakcji, Vossische 
Zeitung podaje następujące szczegóły 
o przebiegu tej sprawy. 

Wzmiankowani konsulowie nie- 
mieccy na Kaukazie otrzymali exe- 
quatur jeszcze przed przyłączeniem 
się Ksukazu do unji sowieckiej. 

Po tym fakcie rząd moskiewski 
uważał exequatur konsulów niemiec: 
kich na Kaukzzie zawygasłe i cofaął 
przysługujące im przywileje. 

W czasie wymiany korespondencji   a protokół ganewski — dn. 5 mar- 
ca, 9) J. Fiedorowicz — Organizacje 

  s Dziś — Zašlubiny N. M. P. I 

    

numerach naszego pisma rozpoczniemy 

druk noweli p. t. „Baba z Kozłów”, 

pióra naszej współpracowniczki znanej , 

i cenionej autorki wileńskiej, p: Heleny ! 

Romer. | 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel, 45,   Sobota | Jutro— Tymoteusza B. M. j. 

23 | wsnod sań g.7m.28' | 
Styczeń | zachód —g. 8 m. 35 

į 

Od Redakcji. W najbliższych 

w tej sprawie nastąpiło aresztowanie 
konsulów. 

  

KRONIKA. 
URZĘ SOWA. 

— Rejestracja środków prze- 
wozowych. Kornisarz Rządu podaje 
da ogólaej wiadomości osobom tru- 
dniącym się zawodowo  przewoź- 
nictwem (woźniców wozów  ciężaro- 
wych i dwukółek ręcznych), że winni 
oni zarejestrowzć się Dziale Ruchu 
Kołowego m. Wilna ul. Żeligowskie- 
go Nr. 4 i zaopatrzyć się w numera 
na rok 1926. 

Termin rejestracji i wydawania 
numerów, ogranicza się do dnia 20.I. 
rb. i po upływie powyższego terminu 
winni pociągani będą do odpowie: 
dzialności na zasadzie Rozporządze- 
nia Dalegata Rzadu w Wilnie z dnia 
20,Vi. 25 r. Nr. 13, 

zginęły bony pożyczki łotewskiej na 

i 

/ 
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REZ CZDAARSS CENARCSZEK 
NIE REKLAMA — FAKT 

— Ku czci Stanisława Staszyca. 
Wileński Komitet uczczenia pzmięci 
Stenisława Staszyca zswiadamia o 
uroczystościach 23 i 24 stycznia 
1926 r. 

l. Aksdemja w dniv 23 bm. o 
godz. 7-ej wieczorem w Fuli Kolum- 
nowej (.S.B. z programem: 

1) zagajenie JM. Rsktora Dr. M. 
Zdziechowskiego. 

2) przemówienie pp. K. Chodynic= 
kiego, Br. Rydzewskiego, M. Lima- 
noyskiego. 

Produkcje muzyczne wykona or- 
kiestra wojskowa. 

H. Uroczyste nabożeństwo w ka- 
tedrze w dniu 24 bm. o godz. 10 i 
pół z kazaniem J.E. Ks. Biskupa 
Władysława Bandurskiego. 

— Rocznica Powstania Stycz- 
nicwego w Strzelcu. W sobotę 
23 stycznia br. urządza Podokręg 
Wiłeńskiego Związku Strzeleckiego 
uroczysty obchód Powstania stycz- 
niowego. 

Na program złoży się: 
1) Złożenie hołdu Powsteūcom 

63 r. w lokalu Związku Powstańców, 
o godz, 16-ej. 

2) Uroczystość w lokalu Związku 
Strzeleckiego przy ul. Baminikań- 
skiej 13 o godz. 20-ej. 

3) Uroczystość złożenia wieńca į 
oddania honorów wojskowych mo. 
@йе powstańców na górze Zam. 
kowej, połączone z żywemi obrazem; 
podług Grottgera. 

Wstęp dla publiczności 
Zamkową wolny. (zd) 

— Posiedzenie urzędu rozjem- 
czego dla spraw najmu. Posie- 
dzenie urzędu rozjemczego dla spraw 
nejmu przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie rozpatrzyło na wczorajszej 

na górę 

sesji 20 spraw, z których odnośnie ' 
40 9 ш ustslono podstawowe komor- | 
ne, 4 sprawy odroczono, resztę zaś 
umorzono. (zd) 

— Wyngrodzenie służby ho- 
telowej. Poczynając od roku 1919 
służba hotelowa we wszystkich ho- 
telech m. Wilna otrzymywała za 
przcę swą 25 proc. od cgólnej sumy 
rachunku, wystawionego dla gości 
(za wyjątkiem za światło) na co w 
swoim czasie wyrsziły swą zgodą jsk 
magistrat, tak i odnośne włedze zd- 
ministracyjne. 

Powyższy sposób wynsgrodzenia 
pracowników hotelowych stosuje się 
i obecnie we wszystkich hotelach za 
wyjątkiem hoteli „Europa”, „Sokołow- 
skiego” i „Bristol“, w których pra- 
cownicy otrzymują daleko mniej; a 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

  

Występy Opery Warszawskiej 
Dziś w sobotę 23-go stycznia 

„RIGOLETTO“ 
opera Verci'ego, 

Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 

  

W niedzielę 24 go stycznia 

o g. 4-ej pp. po cenach zniżonych 

„FAUST“ 
opera Gounoda (4 cbrazy) 
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8.000 Portretów 

wykonany ze zdumiewającem 

otrzymacie z powrotem w całości 

Dla rozpowszechnienia naszego za: ładu fotcgraficznego mię- dzy czytelnikami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 8000 
portretów darmo. Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 
fotografję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa 
szym dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie ! na 
odwrotnej stronie fotografji podać prosimy również nazwisko 1 adres, 
am otrzymacie w przeciągu 14 dni retuszowany, artystyczni 

Oprawiony w eleganckie passe partout rozmiaru 35x45 cm. Skorzy- 
stajcie jaknajprędzej z naszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna- 
czyliśmy ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 
usługę, gdy będziecie (a to napewno) z portretów zadowoleni, pre- 
simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Fotografję wysłaną 

bez żadnego uszkodzenia wraz 
z portretem. Za passe-partout, przesyłkę, opakowanie I zwrct ko- 
sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 
Już od diuższego czesu również cieszył się uznaniem i tem samem 
daje zupełną gwarancję co do uczciwe ści 
jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000 złotych temu kto dowiedzie, 
że wymienione warunki nie będą dctrzymane. 
simy adresować: Zsktad fotograficzny „Foto Portret” Warszawa, ul. 

mianowicie od 10 do 15procent od 
sumy poszczegėlnego rachunku. 

Tymczasem w rachunkach przed- 
kładanych do wydziału podatkowego 
magistratu wymienione hotele po- 
trącają te 25 procent całkowicie na 
rzecz służby hotelowej. 

Taki sposób postępowania wła- 
ścicieli wyżej wymienionych hoteli 
nie tylko krzywdzi pracowników ho- 
telowych, którym warunki bytu z 
powodu ogółnego zastoju życia gó- 
spodarczego są i tak nadzwyczaj 
ciężkie lecz również zmniejsza do- 
chód miasta przypadającego z tytułu 
podatku hotelowego, gdyż potrącone 
z rachunku procenta tytułem wyna- 
grodzenia dla pracowników  hotelo=, 
wych nie ulegają opodatkowaniu. 

Wobec powyższego zarząd chrze- 
ścijańskiego związku zawodowego 
pracówników hotelowych m. Wilna 
wystąpił do Rady Miejskiej z prośbą 
o rozpatrzenie tej sprawy oraz o 
ustalenie w drodze ustawowej wyna- 
grodzenia na rzecz służby hotelowej 
w wysokości 25 proc. od ogólnej 
sumy poszczególnego rachunku. 

Jednocześnie wspomniany? zwią- 
zek w podaniu swem prosi o ze- 
zwolenle jego przedstawicielom zło- 
żenia niezbednych dowodów na go- 
siedzeniu Rady Miejskiej podczas 
rozstrzygania tej kwestji. (|) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Termin lll-ciej raty podat' 
ku przemysłowego. Z dniem 31-go 
stycznia upływa termin wpłacania 

„lll-ciej raty podatku przemysłowego 
za ll-gie półrocze 1925 r. Opieszeli 
płatnicy, którzy po tym termińłe nie 
uiszczą wspomnianej wpłaty będą po* 
dlegać karze przewidzianej przez usta 
wę podatkową. (zd) 

ŻYCIE. URZĘDNICZE: 
— Ujawnianie przestępstw 

„przez urzędników. Centraln Sto- 
'warzyszenia Urzędnikėw  Państwo- 
wych w Warszawie rozesłała do po- 
szczególnych $.U.P-ów odezwę, wzy- 
wającą urzędników do ujawniania 
wszelkich nadużyć i malwersscyj po- 
pełnionych przez urzędników pań- 

| stwowych przed odnośnymi władzami, 
dla ułatwienia im w tępieniu nadużyć, 
o których władzom państwowym nie 
zawsze może być wiadomem. 

Z uznaniem należy podkreślić | 
piękny. krok Centrali S.U P-ów. 
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! — — Niepowodzenie. Jik donosi | 
pul. sztabu ; | „Gazeta Warszawska” 

! (zd). i 

_K UR JE R 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— O „Lidze Narodów*. Żsany 
uczestnik międzynarodowych zjazdów 
Obrony Praw Ciłowieka i Obywatela 
Przyjaciół Pokoju 1 Przyjaciół Ligi 
Narodów, jeden z najczynniejszych 
członków tych instytucyj w Polsce i 
świetny mówca Prof. Stanisław Pos- 
ner, senator, w niedzielę o godz 12 
popoł. w sali kina „Heljos* wygłosi 
odczyt o „Lidze Narodów”. Ze 
wzglądu na osobę prelegenta i treść 
odczytu dotyczącą najżywotniejszych 
zagadnień polityki międzynarodowej 
i stanowiska Polski—nie wątpimy, że 
na odczycie spotkamy szerokie war- 
stwy naszego społeczeństwa. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie prezesów prowin- 
cjonalnych kół akademickich. W 
dniu 25-go styczała r. b. w świetlicy 
Bursy Akademickiej przy ul. Bakszta 
11, odbędzie się kolejne zebranie 
prezesów prowincjonalnych kół aka- 
demickich dla omówienia Sprawy - 
wzajemnego zbliżenia do siebie po- 
szczególnych kół. (zd) ‚ 

— ile jest prowincjonalnych 
kół akademickich na terenie U. 
S. B. Władze Uniwersytetu im. Ste- 
fana Batorego zarejestrowały dotych- 
czas 12 kół akademickich prowincjo* 
nalnych, które stawiają sobie w swych 
statutach za zadanie wspieranie wza- 
jemne studentów, chodzących z 
jednej dzielnicy lub województwa.(zd) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 
— Posiedzenie wydziału po- 

wiatowego pow. Wii. - Trockiego. 
W dniu 25 stycznia 1926 r. w gma- 
chu wydziału powiatowego powiatu 
Wileńsko-Trockiego przy ul. Wileń: 
skiej odbędzie się kolejne posiedze- 
nie Wydziału powiatowego pow. 
Wileńsko Trockiego. Na porządku 
dziennym znajduje się cały szereg 
spraw drobnych, a między innymi 
kęestje finansowe. (zd.). 

— Kuratela rządowa nadczyn- 
nošciami' budžetowemi urzędów 
komunalnych. Ministerstwo Spraw 
Wewnetrznych rozeslalo @о розгсте- 
gólnych wojewód.tw okólnik poleca- 
jący wpłynąć na maoistraty miast 
liczących ponad 100000. mieszkań: 
ców (dotyczy to i Wilna), by te naj- 
dalej do dnis 15 go lutego przedło* 
żyły Ministerstwu $, W. swe preli- 
minarze budżetowe na rok 1926, 
zaznaczając, iż w razie, jeżeli to nie 
nastąpi w określonym terminie po* 

WOJSKOWA. | szczególne województwa winny wy- 
stąpić do Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych z wnioskiem o rozwiąza- 
nie rad komunalnych, ewentualnie o 

Wd KEN G6 1 sa <a 

Z LEŚNICTWA. 

ny Lasów. W dniu 3! stycznia 1926 
/r. w gmachu Województwa Wileń 
skiego w Inspektoracie lasów pań- 
stwowych odbędzie się posiedzenie 
Komisji ochrony lasów, 

Na porządku dziennym znajdują 
się 33 sprawy, związane z kwestją- 
wydawania pozwoleń na wyrąb la- 
sów i wyrąbem lasu bez pozwolenia 
odnośnych władz państwowych. (zd) 

2 POCZTY. 

— (rzędy pocztowe przedsię- 
biorstwem państw. Z dniem 1-go 
Stycznia b. r. resort pocztowy przy 
Ministerstwie Poczt i Telegrafów zo- 

jstał zakwalifikowany jako przedsię- 
|biorstwo państwowe, dające pewien 
określony dochód. 

Nadmienić przytem wypada, iż 
dotychczas resort pocztowy nosił cha 
rakter „instytucji państwowej". (zd) 

— rzędowanie na poczcie. 
Wczoraj w godzinach rannych przed 
stawiciel firmy Krengel, mieszczącej 
się przy ul. Ludwisarskiej, nadawał 
na poczcie wileńskiej 25 paczek lamp 
łukowych do Persji. Urzędnik stedzą- 
cy przy okienku przyjmował kolejno 
jedną paczkę za drugą, aż wreszcie 
pozostała ostatnia. Drugi urzędnik 
tymczasem  wciągał przyjmowane 
paczki do ewidencji, nie znajdując 
przez cały czas żadnych niedokład- 
ności w ich opakowaniu. Przy ostat 
niej dopiero paczce spostrzegł, iż 
paczka ta 11е jest opakowaną we 
właściwy sposób, doszukując się po- 
dobnej niedokładności u innych. Na- 
stępuje więc zwrot przedstawicielowi 
firmy Krengla wszystkich opieczęto- 
wanych już paczek, prawdopodobnie 
i wyrywanie kart ewidencyjnych, ' a 
publiczność tymczasem, stojąc w dłu- 
gim ogonku, cierpliwie czeka, W re- 
zultacie cała ta smutna operacja 
trwała 53 minuty—czes niepotrzebnie 
stracony przez urzędników  załatwia- 
Цасус\ tę sprawę, no i przez publicz: 
ność, która poza stratą czasu urabia 
sobie odpowiednią opinję o urzędo- 
waniu naszej poczty. Smutne, ale 
prawdziwe. (zd) 

  

RÓŻNE. 

— Zaproszenie na bal prasy. 
Syndykat Dziennikarzy Polskich o- 
trzymał od Syndykatu Dziennikarzy 
Warszawskich zaproszenie na dorocz- 
ny bal prasy, który odbędzie się w 
pałacu Rady Ministrów w sobotę dnia 
6 lutego pod protektoratem prezesa 
Rady Ministrów Aleksandra hr. Skrzyń- 
skiego oraz siostry jego Marji Ada- 

i generalnego Rawicz-Mysłowski, któ: | ustanowieńie w nich delegata rządo- ; mowej hr. Sobsńskiej. 
„remu w Warszawie na dworcu skra-| 
|dzione walizkę z dokumentami woj-,wplywel na urzędy komunalne. Po-.rji państwowej. Wkrotce roz 
|skowemi, został zwolniony ze stano- dobnie mają postępować wojewodo: | nają się ciągnienia 5 
| wiska 

į KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

| interesujących prac p. Rolnerówej w 
'Lutni winne zgromadzić wszystkich, 
|którzy dotąd nie skorzystali z rzad- 
„kiej w Wilcle sposobności oglądania 
jobrazów malowanych z niezwykłym 
talentem. 

Wystawa trwać będzie jeszcze tyl- 
ko do poniedziałku. 

II! Darmo !!! 

  

     

  

podobieństwem portret. 

— Wystawa akwarel p. Anny; 
|Romerowej. Ostatnie dni wystawy | 

wego, króryby w tym kierunku 

żetowe podlegają zatwierdzeniu wy- 
działów powiatowych. (zd.). 

.. Z POLIai 
' — Przydzial koni. Z rozkazu 
Komendanta policji państwowej p. 
Praszałowicza, zostały przedzielone 
do komendy policji państwowej pow. 
Dziśnieńskiego konie p. n. „Indus* i 

| „Hełm”, które Swego czasu były po- 
rwane przez rząd sowiecki, a ostąt- 
nlo zostały zwrócone. (I). 

  

Reklama 
to potęga.       

  

| , — Ciągnienie 5tej klasy lote- 
czy- 

ej klasy loterji 
Szefa Il.go Oddziału w Wilnie. wie odnośnie do urzędów gminnych ; państwowej, której co drugi los wy* 

' wiejskich, których preliminarze bud:! grywa i to znaczne sumy. Wygrane 
tej jedynej tylko klasy wynoszą 
| przszło 8 miljonów złotych przyczem 

' па jeden los można wygrać kwotę 
400000 zł. Losy są do nabycia u 

kolektorów o ile zapas starczy. (Pat.) 
— Wyjazd arcybiskupa Teodoz- 

jusza do Warszawy. Arcybiskup pra- 
wosławny wileński i lidzki Teodoz- 
jusz wyjechał w spiawach kościelnych 
(jw dniu wczorajszym do Warszawy. 
Wraca z powrotem do Wilna w koń- 
cu bieżącego tygodnia. (zd) 

6” o 150% %% 
podwyższyć może swe 

tylko ten 

— Posiedzenie Komisji bdhiedzi 

NADESŁANE. 

— Zm'ana cennika na artyku- 
ły spożywcze Od jutra obowiązu- 

,je nowy cennik na towary spożywcze, 
(zatwierdzony przez Urzad Wzlki z 
,Lichwą  Ssrzedaż cenników odbywa 
się w Zeiązku Kupców — W. Pohu- 

„lanka 3. 

      

  

19 * do redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Racz umieścić w poczytnem swem 
piśmie odpowiedź p. Euzebiuszowi Łopa* 
cinskiemu na aitykuł „Sclavus saltans” z 
dn. 19 bm. treści następującej: 

O ile p. Euzebiusz Łopacinski zazdrości 
nam dobrych interesów wzywamy Go pu- 
blicznie, aby przyszedł prowadzić nasze 
przedsiębiorstwo i przyjął wszystkie nasze 
zobowiązania płatnicze na swoją odpowie- 
dzialność, a my chętnie będziemy u niego 
pracować zrzekając się tytułu własności. 

Zarząd restauracji i kabaretu „Warsza- 
wianka“ 

Boleslaw Zieliūski. 

m. Wilno, d. 20.1 1926 r. 

    

  

Z sądów. 

Mie będzie więcej uprawiał szpie- 
gostwa. 

W dniu wczorajszym w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie przy drzwiach zamknię- 
tych rozpatrywaną była sprawa niejakiego 
Bancew czą Jerzego oskarżonego z arty- 
kułu 108. | 

%spomniany Boncewicz był przed ro- 
kiem konfidentem li-go Oddziału Do- 
wodztwa Okręgu Korpusu, i gdy zgstał z tego 
stanowiska zwolniony—zbierał na własną 
rękę informacje, wkręcając się do urzędów 
państwowych I instytucji państwowych dla 
wykradzenia tajnych dokumentów, otrzy- 
mania Informacyj o dyslokacji wojsk, zmia- 
nach w tej dyslokacji I t d. Przyczem pod- 
czas rozprawy sądowej zostało mu dowie- 
dzionem, iż zbierał on te informacje z wy- 
raźną chęcią Sprzedania ich Litwie Ko- 
wieńskiej, jak to zresztą zwykle bywa u tej 
kategorj! ludzi zwolnionych ze służby wy 
wiudowczej, za jakleś uchybienia. Bronił go 
mecenas Florczak, który w swem przemó- 
wienłu starał się dowieść braku dowodów 
rzeczowych na to, IŻ wspomniany Bonce- 
wicz chciał sprzedać Litwie tajemnice pań- 
stwowe. Sąd jednak w składzie przewodni- 
czącego Jodzewicza, sędziego Hawryłkie- 
wicza | sędziego honorowego Tupalskiego 
był innego zdania, gdyż po dłuższej nara- 

| dzie wydał wyrok skazujący Boncewicza 
Jerzego za uprawianie szpiegostwa na rzecz 
państwa ościennego na 4 lata więzienia, z 
zamianą na dom poprawczy 

Jako oskarżyciel publiczny występował 
pprokurator Wąsowicz. 

Bliższych szczegółów tej clekawej spra- 
wy podać nie możemy, gdyż rozprawa są- 
dcwa odbywała się przy drzwiach zam- 
kniętych. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W, Wilnie. 

— Nagły zgon. Dn. 21 bm. o g. 13, 
Idąc ul. Wileńską nagle zmarł Sołowiej Jó- 
zef, zam  Wiłkomierska 61. Zwłoki za że- 

| zwołeniem sędz. sledcz. 2 rewiru przewie- 
ziono do kostn szplt. św. Jakóba Władze 
Sana PDA Jona 

— Podrzutki. Dnia 21 bm. znalezio- 
no niemowię płci żenskiej w wieku od8 9 
miesięcy w lokalu przytułku żyd. „Oze” 
przy uł. W. Pohułanka 15. 

— Dn. 21 bm. o 16 m. 10, znalezio- 
nó niemowlę płci skiej wyzn. mojż. w 
bramie d. nr. 3, przy z. Łidzkim przez He- 

|lenę Mazurkiewicz, zam. Jagielońska 5. 
|Niemowię skierowano do przyt. żyd. W. 
( Pohulanka 15. 
{ — Bójka I kradzież Da. 22 bm. o 

g. 10 m. 15 przy ul. Bystrzyckiej, wszczęli 
bójkę dwai osobnicy podczas nory Zobo* 
lewieżówi Hieronimowi skradziono 74 zł. 20 
gr przez szwagra jego Sznykowlcza Józefa, 
zam. Bystrzycka w dom. własnym. 

  
kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

  

  

naszej propozycji, my 

Przekazy I ilsty pro- 

Reklama prowadzi 

do zwycięstwa,   

  

Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 586. Telefony: 184,51, Zamawiać może 

  

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 
„doprowadzą do powyżSzych rezultatów. 

ЧВ ИРООЕНЕ КЕСОЛ ЗАНЕНЕ СО С NET НО 

Poszaktję mieszęania | Do wynajęcia 

  

i 

! 
į 
‘ 
‘ 

Mr. 18 (466) 

— Kradzieże. Dn. 22 bm. zameldo* 
wano policji o kradzieży worka cukru i 
około 120 zł. gotówki dokonanej za pomo- 
cą odchylenia kraty przy drzwiach fronto- 
wych następnie otworzenia zamka przy 
szufladzie bufetowej. 

Kradzieży dokonano z piekarni miesz- 
czącej się przy ul. Kalwaryjskiej 69, nale” 
a do Abrama Kaczerglūskiego, zam, 
amże. 

Straty poszkodowany ocenia na 260 zł. | 
Dn. 21 bm. o g 23 m. 30 st post. Bucheit. 
Mieczysław idąc na służbę zauważył przy 
ul. Chocimskiej i Finnej 3 osobników 
niosących worek, którzy na jego widok rzu- 
cili worek na ziemię sami zaś zbiegli. 

Jak się okazało worek zawierał około 
4 pud. cukru. Poszkodowany Kaczergiński 
znaleziony przez st. post. worek z cukrem 
uznał jako swoją wiasność pochodzącą 
z kradzieży. 

— Dn. 21 bm. Sławiński Merjan, płk. 
rezerwy zam. Trocka 7, zameldował policji 
że Szpakowski Marjan, bez stałego miejsca 
zamieszkania, skradi z jego domu piłę do 
drzewa. Szpakowski zatrzymany. 

— Dn. 21 bm. o g. 14 m. 45, Kanejso- 
nowl Mojżeszowi, zam. N. Szpitetna 10, 
skradziono z przedpokoju jego mieszkania 
futro czarne na wiewiurkach wart. 1000 zł. 
Podejrzenia brak. 

— Dn. 21 bm. o g. 16 m. 30, zameldo- 
wano o systematycznej kradzieży bielizny 

| na ogólną sumę 150 zł. z mieszkanła Kas- 
prowiczówny Bronisławy. zam. Mostowa 25. 

Na prowincji. 

— Przy przekraczaniu granity. 
Dn. 20 bm. na odcinku nr. 7, Gnizdziów 

£ Strażnicy nr. 27 Worony (7 Baon KOP.) po- 
j między słupami granicznemi nr, 364 a 365 
' 

t 
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j 
' 
! 
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Reklama 
Jest dźwignią handlu 

zyski 

  

Reklama jest drogą 
do fortuny, 

  

przez patrol wojskową został zabity męż- 
Czyzna który usiłował przekroczyć granicę 
z Rodzewicz Barbarą Rodzewicz zaaresz- 
towano I doprowadzono do strażnicy nr. 27. 

— Okradzenie księdza. W nocy 
z 19 na 20 bm. we wsi Stare-Jagielino, gm. 
Krzywickiej. na szkodę ks. prawosł, Sosnow- 
sklego Mitrofana, za pomocą włamania 
skradziono z mieszk. 351 zł., 45 dolar., 35 
rubli w złocie i kieliszek srebrny, na ogól- 
ną sumę 1000 zł. 

  

  

  

  

Teatr i muzyka. 
— Gościna Marji Duiębianki w 

Reducie. Redutówke, Marja Dulębianka, 
pracująca obecnie w Warszawie w Teatrze 
Narodowym, przyjechała do Reduty Wileń- 
skiej, by dzisiaj w sobotę przyjąć czynny 
udział jako Pani Jana w „Przechodniu” i 
w ciągu sześciu dni wystąpić ponadto w 
„Małym domku* | w „Fircyku w zalotach”. 

— Podsłuchane w Reducie. 
związku z zapowiedzianym w - dniu dzisiej- 
szym występem Marji Dulębianki w „Prze 
chodniu* wolno się domyslač, że ukaże się 
wreszcie w tej sztuce Juljusz Osterwa, któ- 
rego spodziewano się ujrzeć—niestety! da- 
remnie — w premierowej obsadzie „Prze- 
chodnia*. Pożyteczna zasada dubiowania 
ról, którą przyjęła Reduta, nie może mieć 
wyjątków. 

Prawdopedobnie więc ujrzymy dziś 
wieczór nową obsadę „Przechodnia” ze 
wspaniałym duetem: Osterwa-Dulębianve. 

(Веа.) 
— Teatr Polski. Występy opery 

warszawskiej. Zespół sił op. war- 
szawskiej: Julji Mechówny (sopran), Teo- 
dozji Skoniecznej (mezzo-sopran), Jana 
Kiepury (tenor liryczny), Tadeusza Ordy 
(baryton), Jarostawa Tarnawy (bas) zjechał 
do Wilna t wystąpi dziś w operze Verdi'ego 
„Rigoletto*. 

Jutro w niedzielę goście warszawscy 
wystąpią dwukrotnie: o g 4-6] pp. (ceny 
znižone) w operze Gounoda „Faust“ (czte- 
ry obrazy), oraz wieczorem o g. 8 m 15 
po raz drugi—w operze Verdi'ego „Rigo- 
letto”. 

— Poranek chóru męskiego „Echo“ 
w Teatrze Polskim. W niedzielę 24-go 
stycznia o g. 12 m. 36 pp. odbędzie się w 
Teatrze Polskim poranek chóru męskiego 
„Echo“ pod dyrekcją Wł. Kalinowskiego. 
W programie: Dworzaczek, Gal, Maszyński, 
Nowowiejski, Szubert, I inn. Ceny miejsc 
najniższe od 50 gr. do 2 zł. Bilety są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

RASTI EKO ALI 

Redakter Józef Batorowicz. 

    

Mieszkanie 
| Składające się z 4-ch po- 
kol ze wszelkiemi wygo- 

jj dami do odstąpienia w 
| centrum miasta. Wiado- 
; mość w Biurze Reklamo- 
| wem Stef. Grabowskiego 

Garbarska 1. 

, Pierworzędny Zakł 
„Artystycznych Portretów 
, poszukuje przedstawicie- 

{14 z prawem przyjmowa- 
|nla agentów na Woje- 
wództwo Wileńskie. Re- 
flektanci zechcą złożyć 

|oferty z podaniem po- 
ważnych referencji lub 

,za złożeniem kaucji do 
Zl. 300. 
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każdy czytelnik do 10 sztuk. 

Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład totogra- 
ficzny „FOTO-PORTRET" w Warszawie nadesłać mi darmo 
portret fotograf czny rozmiaru passe-partout 35x45 cm. pod 
warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu 
dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę. 
Imię 

Nazwisko 

Adres 
Przy grupach należy twarz przeznaczoną do powiększenia 

oznaczyć X. 

  

  

  

Ostrzeżenie. 
f Prosimy o zwrócenie specjalnej uwag! na adres naszego zakł. 
otogr. gdyż w ost. czasach ukazały się ogłoszenia o podobnym 
charakterze niesum. firm, przeważnie z. m. Łodzi ujawniającą się 
wyłudzaniem dodatkowych opiat, ponieważ przed wykończeniem 
zamówienia żądają dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por: 
tretów, czego należy się bezwzględnie wystrzegać. 

My zaś po otrzymaniu 5 zł. za keszła wymienione w ozna- 
<zonym terminie wysyłamy portret rozmiaru 35 x 45 bez żadnej do- 
płaty, dzięki czemu ctrzymujemy liczne podziękowania od naszych 
klijentów, którzy nas polecają wśród swych znajomych. 

  

poszukuje posady z 
Adama Mickiewicza   EEAĘ ZKEKZCWAZEWAARSAAA Skle> 
Apteczny 

Potrzebne mieszkanie 
od zaraz 4 — 5 pokoi w rejonie ul. 

* Mickiewicza, Żamkowa, Wilefiske, Ja- 
giellońska. Oferty proszę nadsyłać 
do Kurjera Wileńskiego pod „X. 5*. * 

Maszynistka 
raktyką. Dowiedzieć się ulica 
. 33, m, 4 od godz. 11 do 3, 

  

TNT GRIAOFONWE 
stare, złamane kupuję | zamienię na nowe 

Elperin „ge 
  BI
 r 

Wsej włsściniaji draż Batorowicz. ; . 
| w ва —-    

Świętych 

ПНЕ ЭЗЕЗ KKK KKK *& | Ratujcie włosy 
Po nadesłaniu 2 zł. u- 
dzielam wskazówki na ra- 
dykalny środek, domo- 
wem sposobem przyrzą- 
dzać preparat płynu, prze- 
ciwko wypadaniu i na 
poróst włosów. Osiąga 
się pewny reżultat do 
miesiąca. Adres: Piotrków 
Trybunalski Laboratorjum 
A. M. Skrzynka pocztowa 

27. M.S. W. 415. 
—- 

Posznkują mieszkania 
2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 
w Redakcji dla „Poszu- 

kującego*. 
———2— 

Do wynajęcia 
sklep od zaraz od frontu 
z 2+ma oknami wystawo- 
wemi przy ut: Tatarskiej 
Nr. 1 — odpowiedni na 
magazyn, biuro I t p. 
Wiadomość w cukierni 
Bolesława Sztralla Ml-   

      

na parterze 3 — 5 poko- 
jowe lub osobny domek— 

oferty listownie ze | 
szczegółami do Biura 
Reklamowego Grabo- į 

wsklego Ne: 1 dia, 

Wdowa w średnim wieka 
obznajomiona z prowa 
dzeniem gospodarstwh 

eraz kuchni poszukuje 
pracy w msjątku lub na 
plebanji  Zofja. Sidoro- 
wicz, Rudziszki ule Ulkt- 

ska 19. 

CT 
dowód OtóBISIY, i; a 
Inne dokumenty. Szukaj 

    

  
<kiewicza róg Tatarskiej. | — Kurjerze' Wileńskim. 

natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Fudziela 

stajnia parokonna i garaż 
samochodcwy na 2 sa- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
gklewicza Nr. 43 m; 7. 

Do wynajęcia 
pokój słoneczny z ume- 
blowaniem i caikowitem 

p nam Ofiarna 

  

a NA 

Rutynowana 

studentka uniwersytetu 
repety- 

cji w zakr kursu szkół 
średnich. cjalność: ję- 
abe polskk najnowszą 

oną metodą dia ob 

w   suki M 8 m. 4 

  

bytes 

Kursy języków 
polski, francuski, nie- 

miecki, anglelski i inne 

Buchaiterja 
od 6 — 9 wiecz. 

Każdy kurs — 5 zł. mie- 
sięcznie w Uniwersytecie 
Powszechnym Im, A. Mi- 

ckiewicza. Zapisy co- 

dziennie o 6—8 wiecz. w 
Sekretarjacie W. Ponu- 
lanka 14, lokal Szkoły 

Powszechnej 34. 

Polska Drukarnia 

Nakładowa 

„LUX“ 

  

  cokrajowcėw — pojedyn- | 
jczo в й 
Wiadomość . uł. cy 

WILNO, 

i Lini L 

| „Studeo“, Łódź, ul. 
j Kilińskiego 86. 

  

„Do wynajęcia 
na antokołu bliżko szpi- 

' tala mieszkanie 5 poko: 
jowe z ogrodem. Tamże 
sprzedają się pianino 
sypłalka I inne rzecy in- 
ternacje Biuro Reklamo- 

we Garbarska Nr. I. 

Nile mieszkania 
pokoje, stancje, pensjona- 

ty, ogłaszajcie się za po- 
średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel 82. Układ 
ogłoszeń, Informacje bez- 

płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione: 

  

  
  

Drak. „kux,, Żeligowskiego i, 

У, 

>


