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społecznego, w której pomimo krwa- 
wych rzezi wojennych i przebudzo- 
nego na chwilę 'jakby sumienia na- 
rodów, we wzniosłych koncepcjach 
Wilsona — przemoc tak samo jak 
przed wojną święci tryumfy, a ludz- 
kość wciąż noże ostrzy na siebie lub 
trzyma za gardło tych, co chwilowo 
zdają się być słabsi — jednak powo- 
li i z trudem wybijają się na czoło 
lepsze pierwiastki ducha ludzkiego i 
realizując ideały humanitaryzmu pró- 
bują oprzeć stosunki współżycia po- 
między różnemi grupami narodowoś- 
ciowemł ną zasadach tolerancji I so* 
lidaryzmu, 

Ciskawych danych pod tym wzglę- 
dem dostarczył zjazd ostatni mniej- 
szości państw bałtyckich, omawiany 
jaż przed kilku dniami na łamach 

urjera, 

Wśród sprawożdań o położeniu 
mniejszości w poszczególnych kra- 
jach jedaem z najciekawszych I 
najwięcej dodających otuchy wszyst: 
kim tęskniącym do bardziej ludz- 
kich stosunków na świecie było 
sprawozdanie przedstawiciela niamiec- 
kiej frakcji de Uriesa z Rstonji. 

Te małe państewko tak niedawno 
powstałe do życia samodzielnego 
stwierdza to prawo, a nie tylko pra- 
wo ale i wysoką wartość cywilizacyj- 
ną Swego niepodległego bytowania 
przez realizację zasad humanitaryzmu 

i kultury we spółżycju rozmaitych o* 

dłamów ludności w swojem państwie 
—l to przez realizację w życiu a nie 

sad konstytucyjnych. 
Pod tym względem Estonja wy- 

przedziła nie tylko wszystkie państwa 
bałtyckie, ale Społeczeństwa stare, 

| cywilizacji ludzkości. 
Podstawowem prawem w tej dzie- 

dzinie jest przyjęta przez Sejm usta- 
(wa © autonomji narodowej, Ustawa 
"ta nie byla bleufem politycznym i 

„. ministrowie jej nie rozjeżdżali po kra- 
* | ja'laformując swoich partyjnych zwo- 

"lenūikėw, że uztawa ta zostanie na 
papierze, gdyż tajne okólniki nie do- 
puszczą do wprowadzenia jej w życie, 
jak to naprz. miało miejsce u nas z 
 parodją ustawy językowej. Tam prze- 
chodzi wydane prawo o autonomii 
narodowej w praktyce wszystkie stad. 
Ja przewidziane i krok za krokiem 
wcielane jest w życie. 

Prawo to opartem było na usta- 
wie Kiereńskiego z 1917 roku, jakie 
on zaprojektował dla samorządów. 
Pierwsi zorganizowali 
gdyż mają przeważnie ludność wiel- 
komiejską, więc i praca łatwiej po- 
stępuje. W tej chwiil Rada Narodowa 
jest w trakcie przejmowania pod swój 
zarząd szkół niemieckich rządowych 
i samorządowych w Rewlu; finanso- 
wanie tych szkół i nadal obciążać bę- 
dzie rząd i samorządy, środki te ato- 
li przechodzą do rozporządzenia Rady. 
Wykonywanie w praktyce prawa nie 

niejszego napotyka na masę nie- 
przewidzianych technicznych trudno- 
ści, które załatwiać i usuwać trzeba 

( Wę bez walki i pracy, gdyź niema 
Żadnych innych podobnych ргесе- 
densów w ianych państwach. "Są to 
Nowe wciąż kwestje, na które trzeba 
kompromisowe znaleść rozwiązania, 
Jednak w walcę tej, podkreślił spra- 
| Wozdawca, władze są ęnajzupełniej 

  
 lojajnę i,ptawo, raz wydane respe- | 
ktowane jest w pełni, To jest kraj, | 

    

   
   

gdzie mniejszości doznały w  prze- 
szłości <iosów srogich (reforma rol- 

  

tylko na martwych często kartach za- | 

mające pretensje kroczenia na czele | 

się Niemcy, ł 

а 

| prawia względem bezbronnych. 
Jak by to dobrze było, by posłać 

naszych urzędników, władze wyższe, 

na sekcje praworządności do Estonii. 

cieczki naszych parlamentarzystėw 

ze zwiedzenia tego kulturalnego kra- 

iku, niż z podróży do Rosji Sowiec 
kiej. 

Charakterystycznem jest, że przy 

uchwalaniu ustawy tej przyjęto mi- 

nimum 3000 mieszkańców, by nie 

wykluczyć najmniejszej mniejszości, 

t. |. Žydėw, których w Estonji jest 
3060 i którzy są w tej chwili w fazie 

organizowania swej Rady, | 
Rosjanie zorganizują się tam naj- 

później, gdyż, zamieszkując wiejskie 

okręgi, zupełnie jednolite narodowo, 

mają samorządy w swych rękach i 

potrzeba autonomji nie jest tak pilna, 

jak dla reszty. 

Jak dalece tiberalnem i konser- 

watywnem jest prawo estońskie, do* 
wodzi okoliczność, że w okolicach, 

gdzie mniejszość narodowa staje się 

więksością, jak to np. ma miejsce z 

Rosjanami, Estończycy sami przecho: 

dzić mogą na prawa mniejszości i 

korzystają z prawa autonomicznego. 

W praktyce z tego nie zrobili je- 

szcze użytku. ' 

Z prawa opodatkowania niemiec- 

| ka Rada Narodowa w  Estonji 
|w obecnej chwili korzystać nie bę- 

dzie, lub tylko w minimalnych gra- 

nicach, gdyż mają oni tam dość do- 

brze zorganizowaną dobrowolną o* 

fiarność ludności na cele kulturalne, 

zaś dobroczynność, objęta prawem 

autonomji (ma być osobne prawo 
| wydane), ma również swe specjalne 
instytucje. : 

Tak jest w Małej Estonji. Tam 
zrozumiano, że siłę państwa buduje 

się na zadośćuczynieniu potrzebom 

i na zadowoleniu jego obywateli. 
Te elementarne prawdy  jakkol- 

wiek nie u nas, jednak powoli zdo- 
bywają sobie prawo obywatelstwa. 

nia na nie uwagi gostatni kongres 

mniejszości narodowych w Genewie. 
Na zjeździe w Rydze zwrócono 

uwagę, że w Rumunji w czas jakiś 

po kongresie jedno z najpoważniej- 

szych stronnictw politycznych wklu* 

czyło do swego programu autono- 
mję kulturalną dła mniejszości nas 

rodowych. 

Dla nas Polaków, nie jest to 

również bez znaczenia, mamy tam 

bowiem swoich rodaków. 

W Niemczech również jedno ze 

stronnictw niemieckich na Szlezwigu, 
jako pierwsze w Rzeszy opowiedzia- 

ło się po Kongresie za autonomją 
dla mniejszości w Niemczech. 

W sejmie Karynckim też przystą- 
piono do opracowania projektu pra- 

wa o autonomii kulturalnej. 

Może, może i u nas nad temi 

sprawami ludzie zaczną zastanawiać 

się głębiej. 
„MTS, 

Tańców salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach I oddzielnie 

art. bal, Ml Wałden-Hankus 
Zapisy i informacje codziennie : 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40. 
(wejście główne jak do Kina 

„Polenji“). 

    
    

Więcej też pożytki odniosłyby wy- | 

Przyczynił się znacznie do zwróce” 

j 

1 
t 

(alkowiie porozamienie pomiędzy Łotwą i Eslonią. 
udział Litwy. 

RYGA. 25.1, (Pat). Prof. Piip minister spraw zagranicznych Estonji 
odjechał w dniu wczorajszym z powrotem do Tallina. 

Narady jakie minister Piip odbył w Rydze z przedstawicielami rządu 
łotewskiego wykazały, że między obu państwami istnieje całkowite poro- 
zumienie we wszystkich sprawach politycznych, ekonomicznych i prawnych. 

„Jaunakas Żinas” pisze, że oba rządy postanowiły wyciągnąć jaknaj- 
dalej idące konsekwencje ze ścisłej swej współpracy politycznej i zamie- 
rzają powiadamiać się wzajemnie o wszelkich rokowaniach z państwem 
trzecjom, oraz odbywać stale co miesiąc zjazdy kierowników polityki za- 
granicznej obu państw w Rydze i Tallinie. 

Tensam dziennik podaje, że między obu rządami nastąpiła wymiana 
poglądów w sprawie programu mającej się niebawem odbyć konferencji 
państw bałtyckich. ` 

Termin otwarcia tej konferencji ma być ustalony w porozumieniu 
z Innymi uczestaikami konferencji. Łotwa i Estonja pragną ażeby w kon- 
ferencji tej wzięła również udział i Litwa. 

Zatarg chińsko- rosyjski. 
Zdecydowane stanowisko Sowietów. 

LONDYN. 25.|. (Pat). Według Reutera donoszą z Pekinu: Sowiecki 
konsul generalny w Charbinie dał rozkaz uwolnienia Iwanowa oraz wszyst- 
kich fankcjonarjuszy it robotników sowieckich, aresztowanych w Charbinie. 

lane cfiejalnė źródła donoszą, że sekretarz zarządu w sawieckiej kolei 
wschodnio chińskiej oświadczył, iż w razie, gdyby Chiny nie przyjęły ulti- 
matum sowieckiego, wojska sowieckie opanują kolej wschodnio-chińską. 

  

  

  

Konflikt chińsko-japoński. 
Wyczekujące stanowisko Japonii. 

LONDYN. 25,1. (Pat). Reuter donosi z Tokie, że wbrew niezgodnym 
z prawdą pogłoskom, ministerstwo spraw zagranicznych komunikuje, że 
rząd japoński nie zamierza mieszać się do konfliktu chińsko- japońskiego, 
łecz pregnie stać na stanowisku wyczekującem. 
kB Według informacyj Reutera, rząd japoński uważa sytuację za dość 
elikatną. 

Lai A am ia i la O om 

Aijera falszerska w Budapeszcie. 
25 falszerzy stanie przed sądem. 
BUDAPESZT. 25.1. (Pat). Przygotowany obecnie przez urząd prokura- 

torski akt oskarżenia przeciwko  fałszerzom banknotów fraakowych będzie 
dotyczył 25 oskarżonych z pośród których czterech znajduje się na wol- 
ności. 

Naczelny prokurator oświadczył, że pozestawienie biskupa polowego 
ks. Zaeraveca na wolności nie ožnacza bynajmniej zaniechania ścigania 
sądowego. Przeciwnie, akt oskarżenienia będzie i jego-dotyczył. 

Dymisja biskupa — Та!5гегга. 

BUDAPESZT, 25. (Pat.). Biskup polowy Zadravec został zwolniony 
ze swego stanowiska. 

Skąd sprowadzano papier. 
BUDAPESZT. 25.1 (Pat). Dochodzenie wykazało, że papier 

rządzania falsyfikatów był sprowadzony przez Rabę z Kolonji. 

Posiedzenie komisji badającej politycz- 
ną stronę fałszerstwa. 

BUDAPESZT, 25. l. (PAT). Komisja ustanowiona dla zbadania polity- 
cznej strony fałszerstwa franków odbyła dzisiaj wieczorem swe pierwsze 
posiedzenie. 

Obrady komisji są tajne. 
Z kół opozycyjnych słychać, że opozycyjni członkowie komisji już na 

dzisiejszem posiedzeniu domagać się będą przesłuchania prezydenta mi- 
nistrów hr. Bethlena, ministra spraw wewnętrznych Rakowskyego, ministra 
sprawiedliwości Festhiego i ministra spraw zagranicznych Valko jak rów- 
nież całego szegu oskarżonych, przedewszystkiem księcia Windischgratza. 

dla spo- 

  

Konstytucje sowieckie dla republik auto- 
.momicznych. 

W tych dniach zostało w.Moskie | tralnego _Ispołnitielnago  Komiteta 
przez władze sowieckie rozpoczęte (Wcik) utworzona została nadzwyczaj- 
rozpatrywanie opracowanych i złożo- na komisja w składzie następującym: 
mych projektów konstytucji dla re- | Kisielew,  Enukidze,  Asfendżarow, 
publik autonomicznych wchodzących ; Połujan, Kurski, Biełoborodow, Awa* 
w skłąd. 5.5.5, R..W tym celu przy | nesow, Winokurow i Teregułow. (a.k.)   prezydjum Wszechrosyjskiego Cen- 

Czytajcie „Kurjer Wileński", 

Wiadomašci naliiyczne, 
' Wczoraj w Berlinie 
Rokowania nastąpiła wymiana not 
POR: w sprawie wzajemnych 

* zniżek taryfy celnej w 
związku z rokowaniami handlowemi 
pelsko-niemieckiemi. 

Propozycje Niemiec mają nadejść 
dziś do Warszawy, poczem zostaną 
poddane gruntownemu przestudjowa- 
niu przez nasze czynniki miarodajne. 

Wznowienia rokowań należy się 
spodziewać około połowy lutego. 

* 
* * 

30 b. m. wyježdža do Warszawy 
delegacja niemiecka z ministrem 
pełnomocnym Geppertem na czele, 
która przeprowadzi tutaj rokowania 
w sprawie likwidacji mienia nie- 
mieckiego w Polsce, wynikającej z 
art. 297 traktatu wersalskiego. 

Z naszej strony rokowania będzie 
prowadził prof. Wieniawski. 

Komisja rzeczoznaw- 
cake. © ców dla wra RAR 

« wództw wschodnich i 
een mniejszości ukończyła 
ców. pierwszą sesję. 

Komisja ułożyła nie- 
które wytyczne bierzącej polityki 
państwowej w sprawach mniejszości 
ornz opracowała cały Szereg zagad- 
nień. 

Rzeczoznawcy podzielili między 
sobą dalsze kwestje a po ich opra- 
cowaniu zbiorą się z początkiem lu- 
tego na drugą sesję. (Pat). 

Dowiadujemy się, iż 
gen. Sikorski, przeby- 
wający obecnie, jak 
wiadomo, w Krynicy 

wezwał do siebie gen. Żymierskiego. 
Podobno wyjazd gen. Żymierskie- 

go stoi w związku z nieudanemi za- 
mierzaniami gen. Sikorskiego, maję- 
cemi na celu zdobycie wpływów w 
„Kurjerze Polskim”. 

Student padewskiego 
Kłopotliwy uniwersytetu Polak Hel- 
Incydent. man, krytykujac — а- 

szyzm włoski, użył słów 
ubliżających armji włoskiej. 

Wypadek wywołał silne wzburze- 
nie wśród tutejszych studentów. Sto- 
warzyszenie studentów— Polaków w 
Trjeście wystosowało do dziennika 
Venete depeszę w której po wyraże- 
niu żalu z powodu incydentu pięt- 
nuje postępek studenta Helmana 
oraz wyraża życzenie, aby student 
ten został wydalony, jako niegodny 
tego, aby korzystać z gościnności na: 
rodu włoskiego. 

O zajętem przez siebie stanowi- 
sku studenci trjesteńscy zakomuni- 
kowali polskiemu konsułowi general- 
nemu w Trjeście p. Ka 

; at). 

  
| 
| 

Gen. Sikorski 
szuka wply- 

wów. 

  

funkubinał piastowo-Chadoii 
Sensacyjne wiesci podaje „Roz- 

wój*” w Łodzi organ chrześcjańskiej 
demokracji, zapowiadając przy no- 
wych wyborach klęskę prawicy: 

„Niejaką wskazówką w tym kie- 
*runku — pisze  „Rozwój* — sła 
żyć mogą wybory do rad miej 
skich w Będzinie, Częstochowie i 
Piotrokowie, które wskazuję nie- 
zbicie znaczne zwiększenie się 
wpływów lewicowych i radykal- 
nych, co dla całokształtu interesów 
państwa jest wysoce niepożądane 
a nawet wręcz szkodliwa. 

Przyczyną tego ze wszech miar 
godnego zastanowienia zjawiska — 
jest rozczarowanie mas ludowych 
do rządów narodowych, zgrupowa- 
nych w swoim czasie pod popular- 
nymi sztandarami ósemki. 

I dlatego trudno się dziwić, iż 
głos tego niezadowolenia kieruje 
się przeciwko Narodowej Demo- 
kracji, pod której auspicjami utwo- 
rzył się ongi wszechpotężny blok 
ósemki, oraz przeciwko zbyt moc 
nym posunięciom Grabskiego, bę- 
dącym osią stabilizacji waluty i co 
zatem idzie, ogólnego bezrobocia 
w miastach. 

W rezultacie tego rodzaju sta- 
nu umysłów koalicja narodowa 

  

  

  

Przykład małej Estonii. 
W: ponurej powszedniości życia na), lecz prawo raz przyjęte tam Przyszła konferencja państw bałtyckich. Ewentualny 

| działa i nie jest narzędziem do bez- 

przy najbliższych wyborach na żad- 
ne tego rodzaju uderzające zwy- 
cięstwa jak 1922 roku liczyć już 

| nie może”. 
i W dalszym ciągu artykułu autor 
odrzuca konkubinat z endekami, za- 
znaczając: „że zbyt nikłymi siłami 

jrozporządzają”, „ziemianie odpadli, 
| miasta główna ostoja ruchu narodo- 
wego są rozbite kompletnie”. 
|  „Rozwój” nawołuje chadeków do 
| konkubinatu z „Piastem”, którego: 

„Ożywiona działalność „,Piasta* 
po miastach, działalność, w ktorej 
nieraz biorą udział uciekinierzy z 
pod znaków Związku Lud.-Nar., 
jego sympatycy lub wręcz jego ma- 
nery, jest jasnym dowodem, że 
tam za kulisami nastąpiły epoko- 
wej wagi przesunięcia o nieobli- 
czalnej doniosłości, na które spo- 
łeczeństwo masi bacznę zwrócić 
uwagą”. 

s Bsz komentarzy... 

МГ Ца lolejowa między 
Poliką i Rosją w Wilnie. 
Zgodnie z konwencją kolejową 

polsko-bolszewicką, zawartą i podpisa* 
ną w Moskwie, przewidzianem jest od- 
bywanie lokalnych mieszanych kon- 
ferencyj kolejowych między władzami 
kolejowymi polskiemi i  bolszewic- 
kiemi. 

Podobne konferencje odbyły się 
już na odcinku kolejowym Wołoczy: 
ska i Podwołoczyska, i w Połocku w 
sprawie uruchomienia pociągów па 
linji Stołpce a obecnie taka konfa- 
rencja odbywa się w Wilnie dla do- 
prowadzenia do wznowienia ruchu 
towarowego i osobowego na odcin- 
kach kolejowych Radoszkowicze I 
Olechnowicze. 

Wczoraj miał miejsce pierwszy 
dzień obrad wspomnianej konferen- 
cji, który rozpoczął się od powitania 
rosyjskiej delegacji kolejowej przez 
p.prezesa Dyrekcji Kolejowej p. Sta: 
szewskiego, który w końcu życzył 
delegacji rosyjskiej, aby dopięła swych 
zamierzeń, zdążających w kierunku 
jaknajprędszego zawarcia umowy. 

W odpowiedzi przewodniczący ko- 
misji rosyjskiej p. Siwkow zaznaczył, 
że życzenia jego identyfikują się z 
życzeniami p. Staszewskiego. 

Utworzone zostały specjalne ko- 
misje techniczne, które zajmą się 
szczegółowem opracowaniem spraw 
technicznych na poszcególnych ©d- 
cinkach. Opracowania te najdalej do 
piątku zostaną przedłożone na ple- 
num zjazdu, które je przesle po o- 
pracowaniu do zatwierdzenia władz 
centralnych. 

Obrady potrwają prawdopodobnie 
do soboty. 

Jak delegacja rosyjska jest zain- 
teresowaną sprawą wznowienia ruchu 
kolejowego między Pclską i Rosją— 
świadczy chociażby fakt, że p. Siw- 
kow  dopytuje się jak prędko po 
podpisańiu umowy będą mogły kur- 
sować na linji Redoszkowicze i Ole- 
chnowicze pociągi. 

Ponieważ i polska strona dąży do 
jaknajprędszego wznowienia ruchu 
kolejowego z Rosją, spodziewać się 
należy prędke owocnych rezultatów 
konferencji. (zd) 

че 
  

  

    

  

Z Ukrainy Sowieck. 
Złodziejstwa, defraudacje i in- 
ne przestępstwa w policji so- 

wieckiej. i 

W Kijowie rozpoczął się proces 
o defraudację, łapownictwo i inne 
przestępstwa popełniane przez człon- 
ków milicji w gubernjalnym urzędzie 
śledczym. 

Materjał oskarżsjący w tej sprawie 
obejmuje przeszło 10.000 stron. Na 
ławie oskarżonych zasiadło 139 przę- 
stępców z naczelaikiem milicji Ko- 
wałanko na czele. Charakterystycz- 
nym jest fakt, że jednemu z oskar- 
żonych w ostatniej chwili przed are- 
sztowaniem ułatwiono sfałszować czek 
na 118 funtów szterliogów, zabreč 
5.000 rubli w gotówce i zezwolić mu   na umknięcie. (a. k.)



Rarkam W „Ayzuoleniu“ Na grand leńckim. 
Związek poselski, grupy Kresowej. 

Podajemy poniżej tytułem Informacji nadesłane nam 
komunikaty w sprawie stanowiska, zajętego przez posłów Du: ! ruchu ludowego 

brownika | Wędziagolskiego, a popertego przez większość | 

Zarządu Okręgu Wileńskiego, w stosunku do „Wyzwolenia”. 

Ze swej strony powstrzymujemy się od wypowiedzenia włas- 

nej opinji o tym nowym rozłamie wewnątrz tego w szybkiem 

tempie rozdrabniającego się stronnictwa do cząsu, až wszyst- 

kie okoliczności 

„Wyzwolenia“ na 
Nowogródzką. 

W dniu 23. r. b. ma posiedzeniu 
Zarządu Z. P. S. L. „Wyzwolenie i 
Jednošė Ludowa“ 
i Nowogródzkiej po całodziennych 
cbradach 7 miu głosami przy 2-ch 
przeciwnych uchwalono polecić po* 
słom Ziem Wschodnich czasowe u-' 
tworzenie oddzielnej parlamentarnej 

grupy Kresowej. 
Ponieważ kongres stronnictwa w 

Wilnie pieczę nad całością i rozkwi- 
tem organizacji Ziem Wschodnich 
oddał w ręce obecnego Zarządu, ' 
przeto takowy stojąc na stanowisku 

utrzymania organizacji w całości 

uchwalił: 
Ze stronnictwa Z. P. S. L. „Wy- 

ziemi Wileńskiej 

tego wypadku staną się wiadome. — (Вва.). ' 

ziemię Wileńską i 

zwolenie i Jedność Ludowa” wystą- 
pić, prerogatywy i prawa nadane mu 
przez kongres stronnictwa 20 wrze- 
Śnia w Wilnie do czasu zwołania no- 
wego kongresu zatrzymać, 

Do tej chwili prowadzić pracę 
organizacyjną pod hasłem utworzenia 
silnej organizacji kresowej, do czasu / 
odpowiedniego układu warunków po: , 
litycznych, dających możność połą- 
czenia się z tem, lub innem pokre-: 
wnem mu stronnictwem. 

W ten sposób cały Zarząd wraz 
z posłami Dubrownikiem | Wędzia- 
golskim oprócz posła Hałki i sena- 

„tora Kalinowskiego wystąpił z „Wy- 
zwolenia”. 

Czemu wystąpiliśmy z „Wyzwolenia“. 
Wyzwolenie stało się widownią 

niesłychanego w dziejach ruchu lu: 
dowego rozłamu. Jakby na urągo- 
wisko pięknej myśli „ten tylko bę- 
dzie wyzwolony, kto własną wolą 
wyzwęlony* Zarząd Główny i Klub 
Poselski tego stronnictwa wyzwala 
się od siły, od najlepszych. ideowych 
ludzi, by pycha i karjerowiczostwo 
tryumfowaly. Jako członkowie  za- 
rządu głównego, klubu poselskiego 
z goryczą i żalem obserwujemy pra- 
cę ludzi, w ręce których oddano 
pieczę nad stronnictwem. | cóż wi- 
dzieliśmy? Oto na posiedzeniu Ża- 
rządu Głównego i klubu poselskiego 
miast troski o dobro znękanego 
przygniecionego nędzą ludu, złe du- 
chy klubu poselskiego i Zarządu 
Głównego w osobech niektórych pa- 
słów prowadziły kłótnię całymi 
miesiącami umiały walczyć o spra- 
wy formalne, załatwiać swoje osobi« 
ste porachunki, jakby celem ich by- 
ło obrzydzenie członkom Zarządu 
Głównego współpracy, jakby prag- 
nieniem ich było niedopuszczenie do 
zapowietrzonej ich atmosfery czyste- 
go i zdrowego powietrza idei ludo- 
wej. | dokonali swego. Z 60 posłów 
pozostało zaledwie 26. Mie biorąc u- 
działu w kłótniach trwaliśmy na sta- 
nowisku, by piętnować zło, by nie 
dopuścić do rozbicia potężnej ludo- 
wej organizacji, jaką „Wyzwolenie* 
było. Dążyliśmy do potężnej ludowej 
organizacji ludowej, Napróżno. War: 
choli zatruwali szlachetne dusze ludo- 
we, brzydzące się krątactwem, a ko: 
rzystając z opanowania - władz w 
stronnictwie zmuszali do wystąpienia 
tych, co umiłowali sprawy iudowe, 
wyrzucali ich, łub wyrzucą, Przed 
niczem się nie cofną, nawet przed 
rzucaniem kłamstw i oszczerstw. Do 
świadczyliśmy tego na swych _OSo- 
bach na posiedzeniu Zarządu Z.P.S. 
L. Wyzwolenie i Jedność  Ludowa 
Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej w 
Wilnie w dniu 23—1—26 r. 

  

  

Powieść prowincjonalna, 
Do ogólnego skarbca literatury 

narodowej, każdy zakąt kraju winien 
jest złożyć swą daninę. Nie mówiąc 
już o naukowych studjach lingwistycz- 
nych i etnograficznych, o notowaniu 
motywów muzycznych danych okolic, 
ale wszelkie, na tle specjalnie opra: 
cowanej miejscowości, studjum  lite- 
rackie mma, jeśli jest pisane z, talen- 
tem, wartość specjalną. 

Zachowania pamięci ludzkiej cha: 
rakterystyki miejsc i ludzi którzy z 
konieczności muszą uledz zmianom, 
jakie pociągają za sobą zdobywcze 
kroki cywliizacji, unifikującej prze 
strzenie dotąd trwające w zastygłym 
śnie prawieków, opracowanie arty 
styczne pojęć, stosunków rodzinnych 
i społecznych, zwyczajów i wierzeń, 
newet natury, niszczonej przecież na- 
równi z zabobonami i analfabetyz- 
mem, przez oświatę i postęp, cóż to 
za wdzięczne zadaniel : 

Juž sam temat przedstawia się 
ponętnie. Pisanie o jakiejś, zapadłej 
w głębie puszcz, czy bagnami odgro* 
dzonej od światła, 
nych obyczajów i typów, daje lite- 
raturze nowy wiew, świeże źródło 
uczuć i niebanalne wrażenia. Przy- 
tem ileż piękiuych malowideł wycza- 
rować może utalentowane pióro, ileż 
utrwalić piękności, na kartach książki 
umieszczając czy to przyrodę  nisz- 
czosą przez ludzi czy ladzi pierwot- 
nych w walce z nowemi warunkami, 

* czy loty pionierów nowych „porząd- 
ków", skamieniałych w odwiecznych 
pojęciach, skupieniach ludności, da- 

  

krainie pierwot- | 

Rzucił nam je poseł Rudziński, 1 

a więc osobe piastująca wysoką god- 
ność partyjsą. Charakteryzuje to me- 
tody, jakiemi posługuje się prezy- 
djum Zarządu Wyzwolenie do nie- 
miłych sobie osób. W odpowiedzi 
p. Rudzińskiemu  zapytujemy go; 
czemu te on udaje  niezłomnego, 
zahartowanego wyzwoleńca, czemu 
głosi swoją niezmienność przekonań, 
kiedy właściwie przekonań on nie 
posiada. 

Czylelnicy pisma „Wyzwolenie 
Wsi* wydawanego przez posła Syl: 
westra Wojewódzkiego, obecnego 
członka N.P.Ch. doskonale pamiętają 

jartykuły p. Rudzińskiego, artykuły 
|eręsto radykalniejsze, jak posła Wo- 
|jewódzkiego. Pamiętają, że redakcja 
tego pisma mieściła się w pana Ru: 
dzińskiego prywstnem mieszkaniu, 

(że w klubie poselskim „Wyzwolenie“ 
(głosował on zawsze z poselską gru- 
jpą obecnych posłów z N.P.Ch. Nie 
jest tajemnicą i to, że odejście z 
„Wyzwolenia* najpierw posła Balina 
3 następnie grupy posła  Wojewódz- 
kiego, właśnie p. Rudziński przygo* 
tował i przyrzekł,że znimi pójdzie. A 
cóż się stało po ustąpieniu z „Wy: 
zwolenia posła Thuguta. Oto zabrakło 
|odwagi a z powodu spodziewanego ; 
; osiągnięcia stanowiska prezesury klu- 1 
bu poselskiego, a prezesem tym p. į 

' Rudziński był, zdradził on swoich 
kolegów, a dziś odsądza ich od czci 

ji wiary. Gdzie wobec tych faktów 
(doszukać się w p. Rudzińskim szcze- 
rości, niezmienności jego linji poli-; 
tycznej i zapatrywań ludowych? , 
Gdzie? 

Jeżeli wierzyliśmy w „Wyzwole- 
nie", jeżeli mieliśmy jakie wątpii: 
wości, to rozchwiały się one po nie- 
prawnem wykluczeniu ze stronnictwa 
posła Dąbskiego, jako zwolennika 
jednoczenia ruchu ludowego, co spo- 
wodowało odejście ze stronnictwa ; 
znacznej ilości posłów, zwolenników ' 

wierni 
wszystkiemi, co od dziadów-pradzia- 
dów było ich prawem. 

Literatura nasza w stosunku do 
tej dziedzinie dość 

Zwłaszcza są okolice, części 

lekiej dotąd od cywilizacji, 

innych, jest w 
uboga. 
kraju, jakby upośledzone. Zapewne 
mamy „wielką epopeję chłopską” (ma* 
zurską) Reymonta, niezaprzeczenie 
barwną, świętnym językiem pisaną I 
wierną etnograficznie. Wogóle ma- 
zury kwitną w literaturze niezgorzej. 
07 Klemensa Junoszy i Dygasiń- 
skiego, Jordana-Wieniawskiego i po 
mniejszych nowelistów, do Reymonta 
i Dąbrowskiej (świetni Ludzie ztam- 
tąd) gwara i obyczaje centralnej 
Polski, są w literaturza utrwalone. 
Tetmajer nieśmiertelny pomnik po- 
stawił zakopiańskiej góralszczyźnie, 
obok podhalanie: Orkas (Imreczyń: 
skiei), w epicznych słowach malował 
realistycznie ziemię skał, jałową zie- 

mię Tatr, piekną i groźną  człekowi. 
| W Roztokacb i Drzewiej są to jedne 

z najbardziej niepospolitych rzeczy, 
jakie wydały czasy współczesne w 
tym rodzaju. Witkiewicz ze swem 
tłumaczeniem kwiatków Św. Franci- 

|szka. J. Jedlicz i P. Gwiźdź, należą 
irównież do tej grupy, którą by pod- 
;balańską nazwać można. 

Ostatnio Beskidy wydały czysty 
kwiat poezji Żygadłowicza i jego to- 
warzyszy z Czertaku, który prozy 
prawie nie używając, nowym rytmem, 
nowemi skarbami, niby otworzonym 
niespodzianie Sezamem, wzbogaca 
literaturę polską. 

Wielkopolska i Śląsk, Kaszuby I 
Pomorze nie dały nam jeszcze wy» 
bitnych autorów, Specjalnie odtwa- 

    

| mać nie mogliśmy. 
j stronnictwa „Wyzwolenie* nareszcie 

"możemy przystąpić samodzielnie do 

kierownik organizacyjny stronnictwa, 

I daje najświetaiejszą, 

MB E zka 

, klasowošci chłopskiej, oraz po prze- 
;mówieniach posłów Rudzińskiego i 
' Poniatowskiego na Zarządzie Ziemi 
Wileńskiej i Nowogródzkiej. Zrozu- 
mieliśmy, że zło owładnęło „Wyzwo- 

leniem” całkowicie, że walka z nim 
fo idee ludowe w łonie Zarządu 
Głównego jest bezowocną, że sprawa 

i jego nędza ze- 
'pchnięte zostały na drugi plan. Że 
jobecny kierunek „Wyzwolenia* jest 
ściśle urzędniczym, bo urzędnikami 

jjest przytłaczająca większość posłów 
tego stronnictwa. Prowadzą oni tar- 

|gi z prawicą, a przez ustępstwa Uzy- 

Wyniki obrad Zarządu Okręgowego, skują ochłapy, za które lud płaci 
nowymi ciężarami nakładanymi przez 
prawice. „Ręka rękę myje”. 

Dłużej w tem środowisku wytrzy* 
Występując za 

pracy o postulaty kresowe,świadomie 
dotychczas _ zaniedbywane przez 
wszystkie stronnictwa traktujące Kra- 
sy Wschodnie wyłącznie na platfor- | 

'mie „Drang nach Osten”. 7 lat pań- 
na naszych zie- stwowości polskiej 

miach oprócz wzrastającej ustawicz- 
nie nędzy nic dla miejscowego ludu 

| nie dały, Wołanie posłów kresowych 
o ratunek odbijały się głuchem echem, 

jgrasowały bandy dywersyjne — ro 
sła i rośnie niedola naszego społe- 
czeństwa — kwitną nadużycia ob- 

'cych nam urzędników i policji — 
(rozwija się dzięki tym warunkom 

agitacja antypaństwowa. 
„_ Pomimo 7-letniej pracy, nad uzdro: 
wieniem panujących stosunków, zie- 

mie wschodnie czekając na gospo 

darza leżą odłogiem. Doświadczenie 
nauczyło nas, że gospodarzem na- 
szych terenów może być tylko miej- 
scowy lud, zorganizowany w kreso- 
wą part ę włościańską. To co obcy 
naszym stosunkom administratorzy 
zepsuli, tylko własnym wysiłkiem 
możemy naprawić. Praca, jaką po- 
dejmujemy jest ciężką, lecz z całym 

zapałem i energją do niej stajemy. 
Czy robimy dobrze, oddajemy pod 
rozwagę wam  kresowi włeścianie. 
Rozważcie. ; 

Prezes b. Zarządu Z. P. S. L, 
„Wyzwolenie i Jedność Ludowa" 

Adolf Dubrownik poseł. 

  

  

  

  

В. stroński zwolenaikiem dyktatary 
Mussolialoga. 

W Nr. 23 „Warszawienki” 
tamy: 

czy” 

„Niepodobna nie użnać, że p. 
Mussólini objął władzę bez, jakiego= "la na zasadach terytorjalnych, 

„LE Ц5 К 

nie naležy do zjawiska dyktatury 
lecz do zjawiska wzmocnienia ust- 
roju demokratyczno-parlamentarne- 
go w drodze bardzo gruntownej 
przebudowy”. 
Tak mało napisane, a tak dużo 

nieprawdy, „Musolini objął władzę 
bez przewrotu”, „wzmocnienie wła- 
dzy dokonana w drodze prawnej” 

Nawet ręce zbrukane we krwi 
Mateotiego mają też (swych chwal- 
ców na Świecie! 

2 Blałorusi Sowieckiej 
I-sza Wszechbialoruska Wysta- 
wa Artystyczna w Mińsku. 

O ile swobodny rozwój życia po- 
litycznego i społecznego jest w Bia- 
łorusi Sowieckiej niemal całkiem 
zahamowany, o tyle akcja literacko: 

    

  

rozwoju. 

Wobec tego daje się zaobserwo- 
wać niemały postęp w rozwoju białor. 
literatury i sztuki oczywiście z pew- 
nam naglęciem do systemu komuni- 
stycznego. 

Najpoważniejszym ' przejawem 
ruchu artystycznego w Białorusi Sow. 
była, otwarta w przeddzień nowego 
roku |-sza Wszechbiałoruska Wysta- 
wa Artystyczna w Mińsku. 

Oto garść danych statystychaych 
z tej wystawy. 

W wystawie tej, 
zasadnicze oddziały: 1) malarstwa, 
grafiki i skulptury, 2) teatralny i 3) 
zdobnictwa i przemysłu ludowego,— 
przyjęło udział 6 zakładów artystycz- 
nych, oraz 85 poszczególnych arty 
stów, nie licząc uczni Witebskiego 
Frtystycznego Technicum, jak rów- 
nież członków całego szeregu kėlak 
m. Mińska. 

W tej liczbie: artystów zawodo* 
wych—43, amatorów i samouków—20 
istudąntów Wyższych Uczelni Arty- 
stycznych—22 osoby. 

Pod względem prznaležnošci na- 
rodowej dzielą się oni w sposób na- 
stępujący: Białorusinów—33, ydów 
—34, Rosjan—11, oraz innych naro- 
dości=7 osób. 

Ogólna ilość eksponatów wynosi 
1.100 objektów, w tej liczbie nade- 
słali lub złożyli swe prace z Mińska 
—38 artystów, z Witebska—5, z in- 
nych miast białor. — 14, z innych 
miast S. S. S. R. — 23, z poza granic 
R.S.S.R. — 2 osoby; umieszczono 
tam również prace 3 zmarłych arty- 
stów. - 

Wystawa ta zorganizowaną zosta- 
obej- 

  

artystyczna ma pewne możliwości; 

posiadającej 3 

„tie próby opracowania artystyczaego 
; białoruskiego ornamentu staroświec- 
kiego i ludowego. * 

Artyści białoruscy w Polsce udzia 
łu w tej wystawie nie brali. (n). 
Roz £ 6J muzyki białoruskiej. 

W ślad za rozwojem literatury i 
taatru białoruskiego daje się zauwa- 
żyś białor. ruch twórczy i w innych 
dziedzinach sztuki. 

Nietylko malarstwo i rzeźba, lecz 
i muzyka białoruska poczyna się 
również rozwijać. 

Tak naprzykład do komisji mu- 
zyki białoruskiej, podsekcji muzycz* 
nej Instytutu Białor. Kultury w Miń- 

„sku — złożono dla rozejrzenia i oce- 
„ny nowe utwory białoruskie młode- 
|go kompozytora W. W. Wiszniew- 
; skiego. 

1) „Wiosna“, słowa J. Kołasa. 
; Dla chóru mieszanego. 2) „Niemen” 

Dia chóru z 
3) „Strumyk” 

Duet soprana i 
z akomp. fortepjanu. 4) 

Dia 

;słowa С. Наг!педо. 
акотр. fortepjanu, 

‘ «!1юма J. Kolass. 
barytonu 
„Wieczoram“ słowa  Czarota. 
chóru. : 

Taž sama komisja rozpatruje о- 
i bacnie utwory dla chóru Jana Tara- 
„siewicza: 1) 6 piešni dziecięcych na 
3 głosy Op. 51, 2) „Płakało lato” 
słowa M. Bohdanowicza. Śpiew z 
ukomp. fortep., Op. 52, 3) „Oddaw- 
na już me ciało chore” stowa M. 
Bohdanowicza. Dla śpiewu z akomp. 
fortep. Op. 53. 

Profesor klasy fortepjanowej szko- 
ły muzycznej w Mohylewie A. F. 
Borkus opracowuje „Białoruską Rap- 
sodję” dla fortepjanu, wykorzystując 
w tym celu motywy  białor. pieśni 
ludowych. 

Dla pracy w mińskiem technicum 
muzycznem zaproszono z Moskwy 
znanego regenta Woroncowa. (—n) 

Niadenja na Cześć Stasi. 
Z kilkodniowem opóźnieniem, i 

nasz uniwersytet, pamięci wielkiego 
reformatora społecznege poświęcił 
wieczór w Auli Almae Mater. Właś- 
ciwie, człowiekowi, który całe Życie 
poświęcił podniesieniu warstw upo- 
śledzonych, należał się wielki, popu 
larny obchód, taki, by najszersze 
warstwy Wilna dowiedziały się, iż 
przed stu laty żył Polsk, który my- 
ślał o doli i niedoli klas pracujących. 

W Auli uniwersyteckiej zebrało 
się sporo osób z warstw  inteligenc- 
kich, zsgaił J. M. rektor M. Zdzie- 
chowski, w namiętnych , słowach, 
cokoiwiek przekraczających granicę 
klasycznej akademji ku czci zmarłe- 

  

  

kolwiek przewrotu czy zamachu, | mując prace wszystkich artystów, go, rzucając w oczy społeczeństwu, 
bez naruszenia praworządności, bez ; zamieszkujących stale na terytorjum 
usunięcia ciał ustawoeawczych, po: 
wołąny na stanowiśko kierownika 
Rządu najzupełniej poprawnie przez ; 
Króla. Wzmocnienie władzy rządo* 
wej dokonało uię w drodze praw- 
nej, zawsze przez głosowanie w Iz- 
bie i Senacie, przez nowe urządze- 
nie wyborów w prawidłowej usta- 
wie wyborczej przeprowadzone i 
uzupełnione ustawowemi postano- 
wieniami, dającemi Rządowi wła- 
dzę i pewność. A jednak p. Mus: 
solini, zakresem i rzeczywistością 
swej władzy osobistej, jest dzisiaj 
najpotężniejszem w Europie uoso- 
bieniem pojęcia dyktatury, chociaż 
w dokładniejszem rozwaženiu pra- 
wnego stanu rzeczy, wobec dojścia 
do władzy bez zamachu i w spo- 
sób ściślie prawny oraz wobec, nie 
usuwania działalności ;ciał ustawo- 
dawczych, dzieło p. Mussoliniego 

   

  

tamtejszej wsi, kopalni, rybackiej 
doli nadbaltyckich mieszkańców lub 
gwarowej powieści ludu rolniczego. 
PA przecież to kopalnia tematówl 

Żeromski w epopei „Wiatr od 
morza”, opartej o brzeg odzyskany 
dla Polski, dał obraz nie ludowy, nie 
spójrzenie bezpośrednie, ale jakby 
lot orłowy z góry. 

Spójrzyjmyż my na najbliższe nam 
rozłogi Litwy i Białej Rusi, Jakichże 
piewców miał krej „zapadły, równy, 
senny”, kraj puszcz dalekich, gdzie 
lud inny i odmienny, zamknięty, nie- 
utny, uparcie trzymający się swych 
wierzeń, najdłużej pogański z całego 
zespołu ludów Europy? 

Dwie kobiety, nierównomiernych 
talentów, wprowadziły plemiona z 
nad Niemna i Prypeci do literatury, 
Orzeszkowa, prócz świetnych nowel 
i pomniejszej wartości opowiadań, jak 
„Dziurdziowie*, „Sylwek Cmentarnik”, 

doskonałą po- 
wieść-studjum „Cham”, nadniemeń- 
skiego filozofa obraz wierny, głęboko 
ujęty i psychologicznie zbadany. Du- 
sza ludu litewsko białoruskiego, prę- 
dzej tego ostatniego, wśród którego 
żyła autorka, jast przez nią zrozu- 
miana i odtworzona z artystyczną 
prawdą, lnaczej się ma rzecz z Ro: 
dziewiczówną, której kaznodziejstwo 
i jakaś teorja niewolnictwa, apote- 
zowana do bohaterstwa, zabiły rze- 
telny talent, w opisach ludu błot po- 
leskich zmanjerowany, a rozkwitający 
jedynie zupełną doskonalošcią w po- 
wiešci „Hrywda“, wartej przetluma- 
czenia na obce języki. . 

Gwary jednak były w tych powie- 
ściach uwzględniane mało, aczkol-   rzających warunki bytu lub życia wiek Orzeszkowa kazała zawsze prze- 

Białorusi Sowieckiej, bsz różnicy na- 
rodowości. 

Wśród rozmaitych szkół i kierun- 
ków, które reprezentują wystawione 
„dzieła, wyróżniają się trzy następują: 
ce: 1) realistyczny, 2)) dekoracyjno- 
stylizowany, wreszcie 3 stylizacyjno: 
konwencjonalny. 

Ęod względem tematu pierwsze 
ilościowo miejsce przypada krajobra- 
zowi, drugie zajmuje — portret. 

pewne cechy narodowe, zato t. z. 
„czystej sztuce” brak kosmopoli- 
tyzmu. 

Nader charakterystycznem — dia 
stosunków sowieckich jest to ża ar- 
tyści, którzy poruszali w swych рга- 
cach tematy rewolucyjne, sięgali po- 
wzory prawie wyłącznie do rewolucji 
1905 r. nie zaś 1917!   

„mawiać swoim bohaterom językiem 
odpowiednim, Rodziewiczówna nato“ 
miast archaizowała dziwacznie i sztu- 
cznie. 

Ostatnie lata przyniosły powieści, 
uwzględniające gwarowe wartości na- 
szego ludu. Dziwnym trafem były to 
znów same niewiasty. Kordzikowska, 
Spyrkówna, H. Romer, każda inny 
teren obrała sobie za miejsce studjów 
i pod względem znajomości gwar, 
obyczajów i charakterystyki typów 
danej okolicy, wywiązały się dodat- 
nio ze swego zadania. 

Tu należy się parę słów o gwa- 
rze polskiej używanej na Litwie i 
Białej Rusi. Przedewszystkiem zasad: 
niczo, pamiętać należy, że chłop na 

Ogół wystawionych prac posiada | 

| 
Zasługują również na podkreśle horyzonty myślowe. 
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že tak jak dawniej oligarchja staczala 
Państwo w przepašč i narėd bezwcl- 
nie nato patrzał, tak teraz demago- 
gja to samo ćzyni, przygotowując 
grunt pod bolszewizm. 

Po nim prof. Chodynecki obszer- 
nie żywot i dzieła Staszica omawiał 
w wykładzie dość suchym. acz peł- 
|nym wiadomości zasadniczych. Na: I 
stępnie zajmująco i władnej literac: 

„kiej formię przedstawił prof. ideologję 
; dzieł Staszica. 

P. Limenowski zaś, na zakończe 
nie olśnił jak zwykle słuchaczy śmia- 
łemi pomysłami swej wolnej wyobra- 

jżni, popartej niezwykle zajmującemi 
| przykładami, porównaniami, przerzu- 
„tami myślowemi. Analogje wynale- 
zionę przez p. Linianowskiego mię- 
dzy .słowami Ody do młodości a zie- 
|miorodstwem Staszica, były  niez- 
miernie zajmujące i otwierały nowe 

! 

kach Józiukowa niedsiela i innych, 
mowę przeważnie szlachty zagrodo- 
wej w swej rodzimej Witebszczyźnie 
utrwalając. 

Nowele p. H. Romer Swoi Ludzie 
są obrazem psychiki i gwaru ludzi z 
okolic Wilna, mówiących nawet w 
chatach często po polsku, lecz mową 
swoistą, pełną archaicznego wdzięku 
i ciekawych wyrażeń, które oczy- 
wiście znikną wraz z wprowadzeniem 
powszechnego 'nauczania, za parę 
pokoleń. Nowele te, które krytyka 
miejscowa i krakowska przyjęły bar- 
dzo życzliwie, a warszawska zignoro- 
wała zupełnie, są wiernem odbiciem 
tutejszości i mają zalety bezpośred- 
niości, żadną manjerą nie zepsutej.   Litwie—Żomujdzi," mówi po polsku 

tylko ze dworem, (zapewne teraz co, 
raz rzadziej), zaś drobna szlachta u-   świadomie przechodząc z jednego w 
drugi. Otóż polszczyzna ta, z litew- 

„ska, ma swoje odrębności: używanie 
rodzaju żeńskiego, (ta liścia, ta piec, 
ta jeziora) i zmienianie ch na k, 
(klep, kory, kłopstwo). Trafnie ujęte 
właściwości tego akcentowania i wy* 
mowy, spotkałem tylko w noweli p. 
Kordzikowskiej A Rosita kosę niech 
rozplecie, w zbiorze pod tym tytułem 
wydanym. 

Inną jest gwara polska Białorusi- 
ma, na całej połaci kraju od Dźwiny 
po przez Wilję, ku Prypeci. Ten pol- 
szczyznę miał prócz „u panów” i w 
kościele, w chacie pozostał swej pro- 
stej mowie wierny. Doskonałe stu: 
djum na tle tego odcienia gwary 
polskiej, daje se w swych po 

wieściach p. Spyrkówna, w nowel-| 

żywa w potocznej rozmowie u siebie, 
polskiego i litewskiego języka, nie“ 

Należy przypuszczać, że drugi cykl 
tych nowel, których nową serję wi- 
dzieliśmy zapoczątkowaną w Słowie 
(Ten ostatni i Karjera Anciutki), bę- 
dzie posiadał te same walory i Wi- 
leńszczyźnie zostawi wspomnienie 
rzeczy, które giną, ; 

A ileż innych, niewyzyskanych u 
nas tematów! Jak dziwnie ubogą 
jest praca naszych literatów! Odło- 
giem leżą puszce Białowieska, Rud- 
nicka, Różańska ze swemi legenda- 
mi i przesądami odwiecznami. Nikt 
nie tknął dotąd ciekawych stosunków 
nadgranicznych, kiedy się białorusz- 
czyzna katolicka z prawosławną ła- 
mie i mieni, Jak mało, (Domańka 
tylko w nowelkach paru) wyzyskano 
dzieje męczeńskie unitów, 

A w samem Wilnie, kto, prócz 
Orzeszkowej, opisywał życie drobne: 
go mieszczaństwa Onwilu i Ongrodu? 
Kto w świat żydowski zajrzał, po   Ich jego war- 
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Oroczysty obchód rocznicy powstania stycz- 
nlowega w związka strzeleckim. 

£ inicjatywy Komendy Związku 
Strzeleckiego święcono 23-1-26 r. 63 
rocznicę powstania styczniowego. 

Uroczystość rozpoczęto od odda* 
nia hołdu weteranom powstania. O 
godz. 4 po poł. pluton umunduro- 
wanych strzelców ze sztandarem p 
dowództwem komendanta Muzyczki, 
udał się na ul. Garbarską do siedzi- 
by Weteranów. Tutaj po złożeniu ra- 
portu i po przejściu plutonu przed 
frontem Weteranów, wygłosił krót- 
kie przemówienie Komendant Związ- 
ku, dając wyraz uczuciu jakie 
żywi polska młodzież dla czcigod- 
nych bojowników o wolność ojczyz- 
ny, pednosząc, że przykład z nich | 
wzięły Legjony w 1914 r. — Następ- 
nie przemówił prezes weteranów p. 
Wasilewski, dziękując ze łzami w 
oczach za pamięć, wyrażejąc „Że spo- 
kojnie możemy umierać, gdyż tacy 
jak wy Polsce zginąć nie dadzą“. 
Nastąpiło pożegnanie, okrzyk „niech 
żyją weterani“ i pluton odmaszero- 
wał. 

Wieczorem o godz' 8-ej w lokalu 
Związku odbyła się w pięknie przy- 
strojonej sali uroczysta  Akademja 
uroczystość zaszczycili swą obecno- 
ścią p.p. Witold Abramowicz adwo- 
kat — prezes w Związku  Strzel., 
gen. Dąb-Biernacki d-ca | Dyw. p. 
Leg., prof. U. S. B. Ehrenkreutz p. 
Rożnowski p. Dawidowska i cely 
szereg wybitnych osobistošci Wilna. 

Przemówienie wygłosił prof. Wie- 
rzyński Józef. W barwnych i pod: 
niosłych słowach określił ruch — ро- 
wstania styczniowego, trudności w 
jakich organizowano powstanie, cię” 
żkę w okropnych warunkach walkę 
z przemocą i wreszcie tak bolącą na- 
ród klęskę powstańców. Mastępnie 
edegrano 1 aktówkę p. t. 10 pawi- 
lon, który świetnie odegrany po- 
tem. deklamacje, która wygowie- 
dział str. sierz. Koja. Na zakończe- 
nie b. dobrze zgrana orkiestra man* 
dolinistów i składająca się z samych 
strzelców odegrała umiejętnie z du-. 
За techniką kilks utworów. Zapro: 
szona orkiestra 5 p. p. Leg. w an- 
traktach bawiła gości. 

O godzinie 10-ej pluton stzelców z 
pochodniami udał się przez miasto 
na górę Zamkową, gdzie złożono 
wieniec na grobie powstańców; ро- 
czem zostały przedstawione żywe 
obrazy wyjęte z powstania styczn. p. 
t. „Bėj“ i „Na bagnety,. 

Całość obchodu uroczystości wy- 
wołała duże wrażeniena licznie zgro- 
madzonej publiczności oraz na brać 
strzelecka.   

wielkiej historyczce naszego życia 

Doskonala zorganizowaną uroczy- 
stość zawdzięczać należy samym 

| strzelcom w szczególności Komendan- 
|towi Związku Strzeleckiego p. p. l. 
| Muzyczce i por. rez. J. Zslisło. (i). 
    

  

Panięi cichego pracowoia 
"Dnia 22 b. m. na cmentarzu Św. 

Piotra spoczęły zwłoki sędziwego 
obywatela Antokola ś. p. Karola 
Niekrasza, długoletniege pracownika 
Magistratu Wileńskiego i korespon- 
denta zamiejscowych pism polskich, 
ur. w pow. Oszmiańskim 1842 r. z 
ojca Feliksa, obywatela ziemskiego 
ś. p. K. Niekrasz zamierzał poświę- 
cić się karjerze wojskowej, stąd ot- 
rzymał wykształcenie w korpusie ka- 
detów w Płocku, lecz wypadkowo 

stwach i narodowościach? A przecież 
| odbyły się w tych światach przemia- 
my, zjawiły się nowe pojęcia i war- 
ftości. Cały wpływ komunizmu na 
! młodzież, walki iście „kresowe” dwo- 
|rów (kobiet z bronią w ręku) w za- 
j padłych kątach nad nowemi granica- 
mi tnącemi nasz kraj. Nikt tego nie 
opracowuje. : 

Odłogiem leżą te dziedziny... a 
my żyjemy w takiej cieśni... powie- 
ściopisarze nasi nastawiają uszy na 
wiew z zachodu, siląe się pisać a la 
Proust, wcielać freundyzm w litera: 
turę, tworzą martwe, zimne, płytkie 
rzeczy, których się obcy nie kwapią 
przyswajać, bo im nie dają poznania 
kraju i nie mają uroku oryginalności, 

Ijeno są banalnem odbiciem obcych 
krajowi prądów. 

Powieść regjonalna, która fran- 
cuskiej i niemieckiej literaturze po: 
wojennej dała nowe życie, u nas nie 
zjawia się na rynkach ksiągarskich, 
zawalanych jednostajnym Londonem, 
furami tłumaczeń, bzdurami w ro- 
dzaju lwonki Germana lub elokubra- 
cjami wymykającemi się z pod kry- 
tyki, w rodzaju powieści Mniszkówny. 

Urodziła się i rozwinęła pięknie, 
powieść egzotyczna, ze świetnym 
talentem Goćtla, ze sławnym na caly 
świat Ossendowskim, zawsze poczyt- 
nym Sieroszewskim, Ale nasze, miej- 
scowe bogactwa, leżą odłogiem. Mar- 
notrawny to naród Polacy... A wszak 
te ginące światy warte są uwiecznie- 
nia w pieśni i powieści, 

Wilniantu.    
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STRZĘPKI. 

„A liczba bestyi jest 66". 

Gdyby nie niedzielne „Słowo”* przega- 

pilibyśmy tak ważny w dziejach ludzkości I 

naszych moment, jakim jest 66 rocznica 

urodzin byłego kajzera Wilhelma, o której 

wielkiemi literami na dwuch wielkich 

szpaltach zawiadamia nas ten dziennik. 

Dowledzieliśmy się więc, że z powodu tej 

rocznicy odbędą się w Dorn specjalne uro- 

czystości wiernych Iimperjalistów. Niewąt- 

pliwie posypią się depesze gratulacyjne, a 

jeśli między niemi znajdzie się jedna de- 

pesza z Wilna, będziemy wiedzieli kto ja 

wysłał. 

W tym radosnym jubileuszowym roku 

przyjaciele zielonego stolika wskrzeszą 
sławne, dziś zaniedbane na korzyść 
„szmendefera”, tradycje gry w „zechcyka“, 

czyli w 66, świadcząc niezawodnie w ten 

miły sposób o wiernopoddańczych uczu- 

ciach. 
Spożywanie bułek t. zw. kajzerek rów: 

nież urośnie do znaczenia symbolicznego 

obrzędu monarchicznego. 

Oby tylko ceny ma ten gatunek pie- 

czywa nie urosły... 
Kuba 

  

    

okaleczona noga, zniewoliła go. do 
pracy na roli. l-go maje 1894 r. za- 

- mienił lemiesz rolnika na pióro biu= 
ralisty, został bowiem referentem 
starszym przy  sekretarjacie Rady 
Miejskiej w Wilnie; łu, w Magistracie, 
miał świetnego kierownika przy spo- 
rządzaniu sprawczdań fachowych w 
osobie niaodžalowanego sekretarza 
naczelnego Rady, Kazimierza Cejtli- 
cha. Po Ś. p. Cejtlichu sekretarzowa- 
li w Radzie p. p. Tomkiewicz i Dzie- 
wieki. S. p. K. Niekrasz należał do 
najbardziej sumiennych i zdolnych 
referentów Magistratu. Tak pracował 
najrzetelniej przez lat 22 aż do wy: 
służenia emerytury w roku 1916. 
Przed czterdziestu laty rozpOczął za- 
silanie znanego petersburskiego ty- 
godnika „Kraj” (za red Er. Piltza) 
doskonałemi  korespondencjami z 
Wilna, w których obejmował z właś- 
ciwą sobie kompetencją całokształt 
życia społecznego, w którym rolę 
dominującą odgrywał wówczas w 
Wilnie sławętny Magistrat, oraz ban- 
ki ziemski i handlowy (w jakowych 
to instytucjach Skupiała się najbar- 
dziej uspołeczniona i narodowo uś- 
wiadomiona inteligencja krajowa). 
W kraju posługiwał się Ś. p. K. Nie: 

"krasz pseud. A. R. Z. Pismo to za- 
silał aż do jego zwinięcia przed 20-tu 
laty, Przez czas dłuższy pisywał ko- 
respondencje do Warszawskiego Sło- 
wa za red, Mić. Godlewskiego; ar- 
tykuły podpisywał pseud. Sierpień. 
Był ś.p. K. Niekrasz doskonałym 
rzecznikiem prasowym spraw  zie- 
miańskich. Poglądy Jego cechowały 
zawsze szerszy widnokrąg umysłowy 
i gorące umiłowanie ziemi ojczystej. 
Był ś. p. K, Niekrasz wujem niedaw- 
no zmarłego byłego pro- rektora 
u. S. B. Dr. Med. J. Ziemackiego. 
Ostatnią posługę š. p. K. Niekraszo- 
wi oddali przedstawiciele Magistratu 
i prasy. 

Diaulos. 

    

Z kraju i zagranicy. 

КОВ ОСВ В 
——— = 

i biegów ulicznych w Warszawie, 
który do mety, acz jako jeden z o- 
statnich, przybywa zawsze w dobrej 
formie. 

Zawodnicy spacerowali przez po- 
południe w sobotą, przez całą noc, 
aż do godziny 4-ej popoł, w niedzie- 
lę, przyczem francuz okrążył sobór 
tylko 203 razy, natomiast p. Jackow- 
ski osiągnął umówione 250 okrążeń, 
przechodząc w ciągu 24 godzin oko- 
ło 150 kilometrów. 

Podczas „spaceru* oryginalnych 
zawodników na pl. Saskim, przyglą- 
dały im się tłumy przethodniów. 

© realizacji reformy rol- 
nej. 

Pan Józef Radwan Minister Re- 
form Rolnych oświadczył w wywia- 
dzie dziennikarskim w sprawie roz- 
porządzenia rządu o przymusowem 
wywłaszczeniu w roku 1926 na rzecz 
reformy rolnej 50 tysięcy hektarów 
ziemi co nestępuje: 

Rozporządzenie г @. 9.1 1926 r. o 
ustaleniu wykazu imennego  nieru- 
chomości ziemskich podlegających 
S Žas Landes b bo rot mp po: 
woduje konieczności nstychmiasto- 

Wyróżnienia a Es | wego wykupu wskazanych w tym 

ków polskich zagranicą. | rozporządzeniu majątków. 
BUDAPESZT. 25.1. (Pat.) Z okazji | W myśl ustawy do dnia 1-go 

zorganizowania w Budapeszcie wy- grudnia 1926 roku właściciele wska- 
stawy polskich grafików komisja Sa- zanych w wykazie majątków mają 
lonu Narodowego wybrała jednogłoś- ; prawo semi parcelować te majątki, 

jlub też sprzedać je Państwowemu nie na członków polskich artystów | 
Leona Wyczółkowskiego i Władysła- ; Bankowi Rolnemu. Dopiero po tym 

terminie Rząd przystąpi do przymu wa Skoczylasz. Ponadto wyróżnieni | 
zostali następujący artyści: Edmund sowego wykupu tych nieruchomości 
Bartłomiejczyk, Konstanty Brandel, ziemskich, które do tego czasu nie 
Feliks Jabłczyński, Władysław Jaroc- | zostaną rozparcelowane. 
ki, Józef Machozer, Józef pankiewicz, Wynagrodzenie za przymusowo 
Franciszek Siedlecki, Zofja Stryjeń- | wykupione nieruchomości ziemskie 
ska. Poseł polski w Budapeszcie Jan | będzie określone dopiero w roku 
Michałowski złożył w imieniu polskich | 1927, oraz uiszczone zgodnie z prze- 

pisami Dz. IV ustawy częściowo w artystów podziękowanie za przyzne- 

gotówce, częściowo w listach 5 proc. ne im odznaczenia. 

PARYŻ. 25.1. (Pat.) Rzeźbiarz prof. | Państwowej Renty Ziemskiej według 
nominalnej wartości, częściowo węta- Edward Wittig wybrany został człon- 

kiem sskcji sztuk pięknych akademii | kichże listach wedłu5 kursu ustalo- 
ndgo corocznie przez Ministra Re- francuskiej. 
form Rolnych w porozumieniu z Mi- 

Katastrofa samochodowa. | nistram Skarbu. 

PARYŻ. 25.1. (Pat.) W wyniku ka- Wysokość wynagrodzenia — га 

tastrofy samochodowej ponieśliśmierć | ewentualnie wykupione obszary usta- 
podpułkownik Sztabu Generalnego |la w myśl ustawy — Okręgowa Ko- 
Włodzimierz Bochenek zastępca |-go | misja Ziemska na zasadzie odpo- 
pułku czołgów i p. Kazimieiz Lisz- wiednich przepisów tejże ustawy. 

kowski. Literat Leopold Zborewski W razie wykupu majątków ogło- 

oraz jego małżonka odnieśli rany. sżonych w wykazie imiennym — 
tastrof razie brak. | urzędy ziemskie rozparcelują je w 

SEGA. FO Lr roku 1927 przedewszystkiem pomię- 
dzy tych, co tracą nk skutek parce- 
lacji główne źródło ntrzymania (a 
więc służba folwarczna, oficjaliści i 
dzierżawcy parcelowanych majątków) 
oraz pomiędzy właścicieli niesamo- 
dzielnych i nieżywotnych gospodarstw 
w sąsiednich wsiach na warunkach 
długoterminowego kredytu. 

W zależności od miejscowych 
wąrunków (zwłaszcza czy jast w ma- 
jątku służba folwarczna i oficjaliści 
tracący na skutek parcelacji główne 
źródło utrzymania, czy i kto dzierża- 
wił parcelowane grunta, wreszcie, czy 
gospodarstwa sąsiednich wsi wymae 
gają upełnorolnienia) — wywłeszczo- 
ne obszary zostaną przeznaczone 
albo na tworzenie nowych samo- 
dzielnych gospodarstw, albo na par* 
cele dodatkowe, — wreszcie na oba 
powyższe cele łącznie. 

W preliminarzu budżetowym na 
rok 1926 są przewidziane pewne 
kwoty na udzielenie kredytu grunto- 
wego i inwestycyjnego. 

Z zagranicy.   

Pogrzeb kardynała Merciera. 

BRUKSELA. 25,1. (Pat.) Pogrzeb 
kardynała Mercier odbędzie się w 

Brukseli we czwartek, uroczystości 

zaś żałobne w Malines w piątek. 

DIRLJOTENA QOMIU POLSKIEGO 
jest nietylko najtańszym wydawni- 

ctwem książkowem, lecz i jadynym— 

wydający m tylko najcelniejsze utwo- 

ry autorów polskich. 

W dorobku wydawniczym ubie- 

głego roku spotykamy nazwiska au- 

torów tej miary, jak: K. Przerwa-Tet- 

«najer, Andrzej Strug, W. Lutosławski, 

Marja Rodziewiczówna, Antoni Ossen- 

dowski, Edward Słoński, Artur Gru- 

szecki, A. Zahorska, G. Olechowski, 

M. Smolarski, J. |. Kraszewski, J. Ko- 

rzeniowski i wiele innych. 

  

+ 

O zatrudnienie bezrobo- 

W I kwartale 1926 r. ukażą się: tnych. 

Barszczewski Stefan „Jak mogło być". | Budowa dróg i meijoracje 
Nieurzeczywistniona opowieść lotnicza. rolne. 

Korzeniowski Józef. „Pojedynek“. 

Krzewiński Juljan. „Z dziejów tęsknoty”, 

Powieść. 

Dnia 21 b. m. odbyła się w Mini- 
sterstwie Spraw Wewnętrznych pod 
przewodnictwem p. ministra Raczkie-   Z całej Polski. 

Podróż inspekcyjna p. mini- : 
stra Raczkiewicza. 

WARSZAWA. 25.1. (Pat). W dal- 
szym ciągu swej podróży inspekcyj- 
nej p. minister spraw wewnętrznych 
Raczkiewicz zwiedził szereg miejsco- , 
wości na terenie województwa No-, 
wogródzkiego zniszczonych przez dzia: , 
łania wojenne, stwierdzając w niektó* ; 
rych wypadkach niedostateczny po- | 
stęp odbudowy. | 

Pan minister wydał na miejscu 
doraźne zarządzenia podkreślając ko- 
nieczność jaknajenergicznejszej akcji. * 

O godzinie 7.mej rano dnia 25 
b. m. p. minister przybył do Łuniń* 
ca. Po odbyciu konferencji z woje- 
wodą p. minister przeprowadził szcze- 
gółową inspekcję starostwa poczem 
zwrócił się do zebranych urzędni- 
ków wzywając ich do usilnej pracy. 

Po odwiedzeniu świątyń wszyst- 
kich wyznań p. Minister był obecny 
na posiedzeniu teatru Miejskiego po”, 
czem o godz. 16:ej wyjechał do Piń-, 

24 godzinny spacer dookoła 
soboru. 

W sobotę o godz. 4 po poł. spor- 
towiec francuski, inwalida wojenny 
Edm Caradez. realizując zawarty za- 
kład rozpoczął chód 24 godzinny do- 
okoła placu Saskiego. W przeciągu 

, tego czasu, powinien on był przejść 
klm., co wynosi, licząc bez od: 

poczynku 6.25 klm. na godzinę. Jad- 
no okrążenie — 600 mtr., tak więc 
Caradez musiał zrobić 250 okrążeń. 

Równoczesnie niemal z francu- 
zem, dla własnej satysfakcji | pod- 
trzymania „sportowego honeru” sto- 
licy, stanął do zawodów p. Jackow- 
ski. Jest to jeden z najstarszych 
wiekiem amatorów sportowców pol-   skich, uczestnik wszystkich chodów 

wicza konferencja międzyministerjal- 
na w sprawie uruchomienia przez 
związki komunalne robót publicznych 
w celu zatrudnienia bezrobotnych. 

Na konferencji ustalono, że ro- 
boty publiczne mające na celu za- 
trudnienie bezrobotnych, powinny 
być podjęte równolegle przez rząd i 
samorządy, z tem jednak, że więk- 
szość tych robót powinny zorganizo- 
wać sarnorządy. Położono przytem 
nacisk (ze strony Min. Rob. Publ.) 
na konieczność podjęcia przede- 
wszystkiem robót drogowych, jako 
najodpowiedoiejszych dla omawianego 
celu oraz wysunięto postulat (ze 
strony Min. Roln. i D. P.), aby w 
programie robót uwzględniona zo- 
stała meljoracja rolna. 

Następnie na konferencji uznano, 
że ciężar zozganizowania omawianych 
robót publicznych powinny wziąć na 
siebię przedewszystkiem te związki 
komunalne, które są najbardziej dot- 
knięte bezrobociem, 

Wreszcie zdecydowano, że nale- 
ży wezwać związki komunalne do o- 

Smolarski Mieczysław. „Archiwarjusz 

Gordon”, Powieść. į 

Olechowski Gustaw. „Rycerz*. Powieść 
w dwuch tomach. 

Wojeicki Kazimierz. „Amorykanin”, Po- 
wieść. 

Słoński Edward. „Antologja współcze- 

snycb poetów polskicb. 

Tatarówna Stefanja. „Jak Jan z Kolna 

jecbał do Grenlandji". 

w roku 1926 

„Bibljoteka Domu Polskiego” dodaje swoim 
prenumeratorom za niewielką dopłata 

2 premia: 
1) Historja 26 lat XX wieku. Wielkie 

dzieło zawierające około 500 stron dru- 
ku w wielkim formacie I 200 ilustracji 

1 map. 

2) Józefa Rapackiego, „Z dawnej i nio- 
dawnej Warszawy”, wielka teka zawie- 

rająca 20 autolitografji. 

Szczegółowe prospekty gratis i franco. 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
W JPLŚSE"N"S_K 1 

Kronika krajowa. 

Uchwały Komitetu Ekonomicz- 
nego Rady Ministrów. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

Wczoraj o godz. 6 po południu 
odbyło się postedzenie komitetu eko- 
nomicznego Rady Ministrów, na któ: 
rem omówiono 2 ważne sprawy: 

1) wnicsek ministra spraw we” 
wnętrznych o regulacji cen artyku- 
łów pierwszej potrzeby i 

2) wniosek ministrów spraw woj* 
skowych o zakazie wywozu owsa. 

Studja delegatów Bankers Tru- 
sta nad polskim monopolem 

tytuniowym. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

Dowiadujemy się, iż delegaci Ban-| 
kiers Trustu p.p. Fischer i Siehel, 
którzy studjowali w Warszawie pań- 
stwowy monopol tytuniowy w związ- | 
ku z uzyskaniem przez Polskę w A-| 
meryce większej pnżyczki, ukończyli , 
w dniu wczorajszym swoje prace. 

Delegaci wyjeżdżają dzić do Sta- 
nów Zjednoczonych celem przedsta- 
wienią swym mocodawcom wyników 
ekspertyzy. | 

Wzrost eksportu drzewa 
z Polski. 

Wśród nieilcznego szeregu aktyw- 
nych pozycyj naszego bilansu han- 
dlowego, bardzo poważną pozycję 
zajmuje nasz eksport drzewa, przy- 
czem wywóz tego artykułu z roku 
na rok stale wzrasta i pomimo trud- 
ności stawianych eksporterom pol- 
skim przez czynniki niemieckie, drze- 
wo polskie coraz dalsze zdobywa ryn- 
ki zbytu, że dla charakterystyki wy- 
mienimy Melbeura w Australji. 

Wartość wywożonego drzewa przed- 
stawia się następująco: w 1922 roku 
79 milj, zł. (przyjmujemy za 100 proc.) 
w 1923 r. za 141 milj. zł. (178 proc.), 
w 1924 r. za 147 milj. zł. (186 proc.), 
w 1925 r. (11 m.) za 222 milj. złot. 
(281 proc.) л 

Narada w Ministerstwie Rol- 
nictwa. . 

Dnia 22-go b. m. odbyło się w 
Ministerstwie Rolnictwa pod przawod- 
nictwem p. Ministra Kiernika narad 
przedstawicieli organizacyj rolniczych, 
w sprawie zaopatrzenia rolnictwa w 

ńawozy sztuczne. 

Żądania pracowników umysło- 
į wych. 

\ 
Pracownicy umysłowi, zatrudnie- 

ni w wielkim przemyśle włókienni= 
czym uchwalili zwrócić się 

do rządu i Sejmu o wprowadzenie 
w najkrótszym czasie ustawy, która: 
by ubezpieczyła na wypadek bezro: 
bocia wszystkich pracowników umy- 
słowych oraz wstrzymała podwyżki 
komornego. i 

Demonstracyjny strajk kupców 
warszawskich. 

Kupcy warszawscy na znak рго- 
testu przeciwko zabieraniu im rucho- 
mości ze sklepów i nałożeniu na 
nich wygórowanych podatków, posta- 
nowili w najbliższy poniedziałek zam 
knąć sklepy. 

Kronika miejscowa. 

Delegacja Związku Kupców ży. 
dowskich u Prezesa Izby Skar- 

bowej p. Maleckiego. 

Przedstawiciele Związku Kupców 
Żydowskich zwrócili się w osobach 
p.p. Trockiego, Kroszkina przed kil- 
ku dniami do p. prezesa Izby Skar- 
bowej w Wilnie p. Maleckiego z za- 
żaleniem na rzekome szykany, jakie 
mają stosować władze skarbowe do 
płatników Żydow. Między innymi 
wspomniani przadstawiciele zarzucili 
władzom skarbowym iż w komisji sza- 
cunkowej niema dostatecznej iłości 
członków żydów, że przy ekzekuc: 
jach podatkowych urzędnicy podatko 
wi spacjatnie w odniesieniu do płat- 
ników Zydów stosują bezwzględność, 
co wyraźnie ma cechować antysemi- 
tyzm. 

Pan Malecki w odpowiedzi na po- 
wyższe zarzuty wyjaśnił, iż bezwzlęd: 
ność w egzekwowaniu jest przewidziana   Prenumerata wraz z wysyłką wynosi; pracowania dodatkowo spacjalnych 

Rocznie _ (36 tomów) zł. 18.50 budrzetów, w których byłaby uzasad: 

Półrocznie (18 „ ) „ 940 niona celowość zamierzanych robót. 

Kwartalnie (9 „ ) „ 4.70 Na pokrycie kosztów tych robót | 
związki komunalne uzyskują od Rzą- 
du pozwoienie otwarcia specjalnych | 
źródeł dochodowych z tem jednak, 
żeby te źródła obciążyły wszystkich 
płatników równomiernie. 

W celu ustalenia programu robót, 
ich organizacji i rodzajów oraz w ce- 
lu wydania odpowiednich instrukcji 
władzom administracyjnym Il instan- 
cji — odbędzie się w najbliższych 
dniach w Dep, Samorządowym Miq. 
27 Wewnątrz. konferencja z u- 

m przedstawicieli zainteresowa” 
nych ministerstw. Na konferencji tej 
będzie jednocześnie uregulowana 
sprawa ustalenia źródeł dochodowych, 
z których samorządy będą mogły po- 

Ykrywać koszta przedsiębranych robót. 

Wpłacać można w każdym Urzędzie poczto- 
wym na konto P. K. O. 9779 lub przekazem 

pocztowym, na adres: 

Warszawa, Marszałkowska 3i-a, 
telefon Nr. 5616-88, 

Ai NO TSS, 

Dr. B. Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosą 

Jagiellońska Mr. 9, m. 3. 
i Przyjmuje od 9—10 rano, 

h Lite ZE o 
Pe FW. Z. P. 

BY RENOWIE ооа ROW 

  

    w rozporządzeniach Ministerstwa Skar- 
bu i stosuje się ją do wszystkich bez 
względu na narodowość. 

Ponadto przedstawiciele Związku 
Kupców Żydowskich nadmiedili, iż 
oddawanie pod śąd płatników, którzy 
składają nieścisłe zeznania o docho= 
dzie i obrocie nigdzie na Zachodzie 
nie jest praktykowane i že dotych- 
czas jeszczę kupcy nie są przyzwy- 
czajeni do składania tych zeznań wo- 
bec czego proszą o zniesienie zarzą- 
dzenia oddawania pod sąd nierzetel- 
nych płatników, motywując to dodat- 
kowę tęm, iż nawet gdy płatnicy ży- 
dowscy składają sprawiedliwe i do- 
kładne zeznania, władze skarbowe wy- 
mierzają podatęk według własnego 
widziraisię" nie mając dla nie swim“ 

domych im z przyczyn zaufania do 
kupiectwa żydowskiego. 

į 

„|wie powołania „Dziennika Urzędowe- 

3 

nicy wymierzali podatek wedlug wlas:  vaz—27-557-—252557 > 
aego „widzimisię*, co zaś do odda:' 
wania nierzetelnych płatników pod ;, 
sąd — to podkreślił, iż takie jest roz- | zd 
porządzenie Ministerstwa Skarbu.(zd) | 

Qiełda warszawska 

25—1 26 r. Giełda pieniężna 
{ sprzedaż kupno- 

Objazd ośrodków handlowych. : Doa = Z za 

Dyrektor departamentu handlowe- į Nowy-York — jak gotówka” : 
go ministerstwa przemysłu i handlu Kaja Arce 14450 1020 
p. Hipolit Gliwicz, udał się na objazd | Stockholm 195,60 _ 19609 _ 195,11 
do główniejszych ośrodków handlowo Holgadj M zie 21,56 

„4 olandja 4 4! 292,62 przemysłowych w celach informacyj Wiedeń 102,75 TORA) 102.50 
nych, związanych z obecną sytuacją 
gospodarczą. 

P. Gliwic zamierza odwiedzić Wil- 
no gdzie bęezie konferował z przed: 
stawicielami stowarzyszeń i związków 
gospodarczych, orsz izb przemyslo- 
wo-handlowych. 

Pož. dolar. 64,25 
Poż. kolej,  114—124— 
20/6 konwers. 43,50 

80/0 pok konwers. 160— 
41/2/0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,45—19,50 
50/0 Misty z. warsz. przedw. — 30,75—30,50 

(w złot. 470,85) 

  

  

  

Zabójstwo studenta. 
<Nczoraj o godzinie 4 minut 35, Wilno zostało zaalarmowane strzała- 

mi, które rozległy się na ulicy Jagiellońskiej. Nasz przedstawiciel znalazł 
się natychmiast na miejscu wypadku. Na ziemi w ogródku leżał trup za- 
bitego przed chwilą studenta, jak się później okazało Bączkiewicza Włady- 
sława. Sprawa przedstawia się następująco: 

Przed kilku tygodniami między p. Karnickim — Smolewskim i Dzier- 
dziejowskim wynikła sprawa honorowa, która zakończyła się jednostronnym 
protokułem na niekorzyść Dzierdziejowskiego. Ten mszcząc się na Karnic- 
kim zebrał koło siebie kilku studentów, z którymi napadł wczoraj Kar: 
nickiego na ulicy Jagielońskiej, biją go laskami. W trakcie bójki Dzier- 
dziejowski wyjął rewolwer, chcąc strzelić do Karniekiego, który zorjento- 
wawszy się w sytuacji z wydobytego błyskawicznie rewolweru wystrzelił do 
Dzierdziejowskiego, lecz kula chybiła, zabijając obok stojącego studenta 
Bączkiewicza Władysława. Władze policyjne, które wraz z sędzią śledczym 
przybyły natychmiast na miejsce wypadku aresztowały Karnickiego i Dzier- 
dziejowskiego. (zd. 

KRONIKA. 
4 Dziś — Polikarpa B. M. { Teatr i muzyka. 

Wtorek | Jutro—Jana Złotoustego B. W. 

  

  

    
       26 ca - Reduta w Teatrze na Pohu- Wsenód słońce— g. 7 m. 23 L 

° amce gra dzisiaj po raz siódmy komedj 
Styczeń | zachód „” — 8 т& © Żeromskiego „Uciekła mi ias 

Jutro po raz pierwszy „Fircyk w zalotach“ 
komedija stylowa w 3 aktach Fr. Zabłockte- 

lo, zakończona sceną operową Dominika 
Imarosa „11 Matrimon: Segreto”. W „Fir- 

cyku” bierze udział, jako „.odstolina” re- 
dutówki Marja Duiębianka, pracująca obec- 
nie w Teatrze Marodowym w Warszawie. 
We czwartek po raz piąty sztuka D; Kater- 
wy „Przechodzień*. 

Bilety sprzedaje do przedednia kai- 
dego przedstawienia biuro „Orbis” Mickie- 
wicza 1I, od 9—4 30, w dnie powszednie 

glod 10—12, 30 w niedzielę oraz kasa 
; Teatru od 11—2 I od 5—8-ej w dniu przed- 
| stawienia. 

— Marja Dulęblanka w „Prze- 
chodniu". Kierownictwo Reduty zawiada- 
mia, że w związku z gościną: p. Marji Du- 

. flębianki jutro w środę zamiast Fircyka w 
go“ województwa. Pierwszy numer | zalotach dany będzie „Przechodzeń* Kater 
tego wojewódzkiego „Dziennika Urzę- | wy. W czwartek powtórzony będzie rez 
dowego” wyjdzie w początkach lute- jeszcze „Przechodzeń z Marją Dulębianką; 

b. poczem artystka ze względu na swą pracę 

“2 AA zbrakowanych woj: | s: pozie NALOROWYR WIZA NANA Z + | szawy. 

skowych koni. Minister Spraw We- W ten sposób umożliwia Zespół Redu- 
wnętrznych zwrócił się do wojewo- UA gościa w tej sztuce wszystkim 
dów z prośbą, aby podać do wiado- | ubiegłą sobotę, | оТАЙ uż biletów w 
mości ogółu, że w terminie między Niezależnie od tego p. Dulębianka za- 
25 stycznia a 25 marca na terenie | Powiedziała przyjazd swój na pierwsze przed- 
całej Rzevzypospolitej ma być sprze- stawienie Fircyka w zalotach. 

danych 7.000 wybrakowanych wojs- 
kowych koni drogą przetargu publi- 
cznego. Kupować mują prawo wszys- 
cy. Natomiast Rolne Towarzystwa i 
dobroczynne, osadnicy, oraz pracow= 
nicy leśni mają prawo korzystania z 
kredytu do 15 września 26 r. Muszą 
tylko oni przedłożyć zsświadczenia o 
posiadaniu realności, albo pozwole: 
nie miejscowych D. O. K. na uzys- 
kanie kredytu. (zd). 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- | 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
1есхопут | ich rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15)20dz. oprócz dni świąt. 
od 8—9. с 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, II pietro, tel. 658, 

URZĘDOWA. 

— Dziennik Urzędowy Woje- 
wody Wileńskiego. Pan wojewoda 
Wileński wydał zarządzenie w, spra: | 

— — — —- Zl LIT 

naprawiano ostatecznie studnię ar- 
tyzyjską w ogrodzie «po-Bernardyń- 
skim, która będzie dawać 3 tys. wia- 
der wody na godzinę. (i). ; 

ŻYCIE ROBOTNICZE 

— Zawieszenie pracy. W fab: 
ryce wytworów drzewnych w Mowo- 
Wilejce Zemsza zawieszono pracę z 
powodu braku opału. Zaznaczyć jed- 
nak należy, że w wspomnianej fab- 
ryce powstał niedawno zatarg mię- 
dzy właścicielem fabryki i robotnika- 
mi o wypłacenie zaległej należności 

MIEJSKA. 

— Przyjazd delegacji sowiec- 
kiej. Dn. 24 b. m. o g. 23 m. 30 
pociągiem osobowym Nr. 312 od; 
strony Baranowicz przyjechała dele- | za 7 tygodniową pracę i dzięki inter- 

gacja sowiecka w liczbie 8 osób. wencji zwązku zawodowego robotnicy 
— Wizyty. W dniu wczorajszym | otrzymali dotychczas należność tylko 

prezes delegacji o. P. 27) za 5tygodni, za pozostałe dwa tygod- 
EE stada ! п!екзрппя pg A do In- 

& . ; spektora pracy. (a. k. 
Wilna p. Bańkowskiemu. (I). = 7 

— Preliminarz budžetowy ma- | SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
gistratu m. Wilne nar.1926 ukoń -— — Metamorfoza stosunku do 

czony. W niedzielę dnia 24 b. m. Polski u Zydów. Jak już donosiliś- 
po trzechdniowej intensywnej pracy * my w ostataim numerze w sali Kren- 
naszych ojców miasta zostało Ba" | gła odbył się „sąd publiczny” żydow- 

reszcie ukończone opracowanie pIre- ski nad kwestją ugody  „polsko-žy- 
liminarza budżetowego na rok 1926. ; gowskiej”. Jako główni mówcy wy- 
Należy zaznaczyć, że ukończenie j stępowali z jednej strony dr. Wy» 

prac nad preliminarzem budżetowym | godzki, który bronił ugodowego 

na rok 1926 nastąpić miało o wiele, ustosunkowania się do Polski y- 

a zreż s a kn | dów, z drugiej zaś strony p.Stuczynski 
Sde: Am okólniku a 2 db 5h , który zajął sastowac TA odwrot- 

nieprzedłożenia preliminarza budże- | gagno dr. Wyg br bi ou 

tomago Da jok 25 „do atvirų, prateienikiem ugody „polsko żydów. 
dnia 15 lutego 26 r. zostanie roz. | sej; kogo: W r. ią, 
wiązana rada miejska, lub też rząd, a podkowę as 7 м Pol. 
zmuszony będzie naznaczyć megi- į s { 
stratowi kuratora rządowego — ojco- ; Zapytany w tej sprawie p. dr. 

ay aa © wa aj, | Wygoki Gówindczi, że z hw ie 
fdy już ugoda została zawarta — 

Gad WE tace. vanduo te |=, acne MAREA 
leży jego ukończenie. (z. d.) p PNA 

— lie przeznacza magistrat na Z KOLEI. 
oświatę w r. 1926. Z sum prelimi- | TA 
nowanych przez magistrat m. Wilna — Redukcja na kolei. Pomimo 
na r. 1926 przypada w udziale na, kilkakrotnych zapewnień publicznych 
joświatę i kulturę 643.134 zł., z tych) pana ministra kolei, żę redukcja nie 
36 procent to zaaczy 225.420 zł. na | będzie przeprowadzona, w praktyce 
oświatę i kulturę dla szkół i instytu* ; okazało się inaczej. Ż dniem 20 
cyj żydowskich, reszta zaś na szkol- | stycznia na terenie Wileńskiej Dy- 
nictwo £ kulturę polską. (z. d.) rekcji Kolejowej zostało zredukowa- 

— Naprawienie studni. W dniu nych w magazynach zasobów 11 pre- 

    

  Pan Malecki zaprzeczył, by urzęd: 

ZY | 
/ 

wczorajszym przez magistrat m. Wilna cowników, w ajencji celnej stacji :
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miejskiej w Wilnie — 10 pracowni- ; 
ków, w elektrowni kolejowej w Piń: ; 
sku 10 pracowników. Jednocześnie 
zapowiedziana jest (dalsza redukcja 
jak w Barenowiczach, Sokółce, Piń- 
sku i Bisłyrmstoku robotników dro- 
gowych i pracowników YĆ 

a. k.). 

z SĄDÓW. 
— Kto będzie kronił 94 komu- 

nistów. Na rozprawę sądową prze- 
ciw 94 komunistom, która nastąpi w 
początkach lutego przyjeżdżają jako 
obrońcy p. Landau i p. Duracz. (zd) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Towarzystwo Przyjaciół Fran- 
cji. Na zebraniu tygodniowem То- ; 
warzystwa w lokalu Klubu Szlachec- | 
kiego (Mickiewicza 19) we środę 27) 
b. m. o godz. 8 m. 15 wiecz.p. Wła- | 
dysław Mijkiewicz wygłosi odczyt w 
języku polskim na temat „Czarna 
Francja”. Odczyt będzie ilustrowany 
przezroczami, 

Wstęp wolny dia członków Towa- 
rzystwa i gości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wil. Tow. Le- 
karskiego. We środę 27 stycznia r. 
b. w lokalu własnym, Zamkowa 24, 
o godz. 20 odbędzie się naukowe 
posiedzenie Wil. Tow. Lekarskiego z 
następującym porządkiem dziennym: 
1) Odczytanie protokułu poprzednie- 
go posiedzenia. 2) Dr. A. Borowski. 
Społeczna walka z grużlicą. 3) Prof. 
S. Trzebiński. Ciała tłuszczowe w ko- 
mórkach nerwowych. 4) Br. Ch. Zar- 
cyn. Przyczynek do techniki przele- 
wania krwi. 5) Dr. K. Kosiński. a) 
Znaczenie badań układu nerwowego 
czuciowego dla antrepologji b) po- 

  

  kaz szczypczyków własnego pomysłu 

  

EKG JK PEKKA ZK IACIRAKIKE. EAOKOKŁAROK KOGKKKGK NOKIE | 

KIESZONKOWY 

MALENDARZYA NNFORNIATÓA 
na rok 1926 

wyszedł z druku i powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczkKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 
podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 
opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

Adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy I Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel I wiele innych. \ 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 
łów piśmiennych, kioskach I u sprzedawców ulicznych * 

dla niepalcowego wiązania szwów. 6) 
Sprawy administracyjne. 

RÓŻNE. 

— Co to za przywileje? W są- 
dzie Okręgowym u wejscia na urzę 
dowej tablicy dla obwieszczeń rządo- 
wych na naczelnem miejscu wisi 
dość dużych rozmiarów reklama 
„Dziennika Wileńskiego” i „Głosu 
Wileńskiego". Czyżby „Dziennik Wi 
leński” i „Głos Wileński* były aż 
tak uprzywilejowane w Sądzie Okrę- 
gowym, że reklamuje się je przez 
wywieszenie na tablicy do urzędo- 
wych obwieszczeń? (zd). 

— Błękitny Ganerał i wielki 
wódz monarch. poznańskich Dow- 
bor Muśnicki w Wilnie. W dniu 6 
lutego' w związku ze zjazdem Dow- 
borczyków w Wilnie przyjeżdża Dow- 
bor Muśnicki w dniu zaś 7 lutego 
generał Haller. Będziemy więc mieć 
możncść przypatrzeć się szopce mo- 
narchistycznej jaka rozgrywać się bę- 
dzie w Wiinie. (zd). ja 

-— - KU R J EB 

  
— Związek Inwalidów prote 

stuje przeciw zmniejszeniu raba: 
tu dla ulicznych sprzedawców 
papierosówPrezesZwiązku Inwalidów 
złozył Generalnej Dyrekcji Monopo- 
lów Tytuniowych memorjał w spre- 
wie zmniejszenia z 10 na 9 procen- 
tów rabatu dla sprzedających wyroby 
tytuniowe w skrzynkach na ulicy. W 
memorjale tym zaznacza, iż zarobek 
ulicznych sprzedawców jest i tak mi 
nimalny ledwo wystarczający na wyży- 
wienie się nie mówiąc już o rodzinie, 
wobec czego zmniejszenie rabatu o 
10 procent ogólnego rabatu postawi 
całe rzesze Sprzedawców ulicznych 
wobec nędzy. (zd). 

ZABAWY. 

— Bal Zw. Oficerów Rezerwy. 
Dowiadujemy się, że dnia 6 lutego 

ważny od 15/XI 1925 r. 
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10 Rad praktycznych 10 

Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 
Kto pracę daje! | 
Kto pracy poszukuje! 
Kto co zgubił! 
Kto się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały lokuje! 
Kto szuka mieszkania! 
Kto odnajmuje mieszkania 

niech poda ogłoszenie do gażet 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

WAKE KOK AGIOK AOGIOK ZNAK 

| na łamach poczytnego Pańskiego pisma 

W 

1926 r. pod protektoratem Inspekto- 
ro Arroji pana Generała Dywizji Ed- 
warde Rydza-Śmigłego i Wojewody 
Wileńskiego pana Olgierda Malinow- 
skiego odbędzie się w sałonach Ofi- 
cerskiego Kasyna Garnizonowego bal 
zorganizowany staraniem Wileńskiego 
Koła Związku oficerów Rezerwy Rze- 
czypospolitej Polskiej. Ruchliwy Za- 
rząd w celu przyjścia z pomocą Ii- 
cznej rzeszy swych pozostających 
bez pacy członków przeznacza cal- 
kowity dochód z balu na fundusz za- 
pomogowy. 

Niewątpliwie samjcel, oraz wzo- 
rowa organizacja zapewnią całej za- 
bawie zasłużone powodzenie. Lista 
pań gospodyń i panów gospodarzy 
zostanie ogłoszoną niebawem. 

  

    

List do redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Чргёзгату o łaskawe umieszczenie 

następujących słów kilka: 
W dniu 21 b. m. zmarł nagle zasłużo- 

ny redaktor czasopisma „Hramadzki Ho- 
łas'—]ózef Sołowiej. Zmarły położył znacz= 
ne usługi dla dobra kraju naszego, jako 
działacz społeczno-polityczny. W przeszłoś 
cl, jako czynny członek wówczas w konspi- 
a pracującej P. P. S.—wa'czyl o niepod- 

ległość kraju i Polski, co przypłacił więzie- 
niem | zeslaniem. Podczas niemców był 
redaktorem czasopisma białoruskiego „Ho 
man*, był jednym z organizatorów biało- 
ruskiej „Socjalistycznej Hramady". Ostatnio, 
w ciągu więcej roku, jako redaktor „Hram. 
Holasu“ | członek Tymcz. Rady Biał, po- 
łożył znaczne zasługi na rzecz zbliżenia i 
zgody Polsko-Białoruskiej. 

Wobec tego prosimy znajomych i sym- 
patyków uczcić pamięc zmarłego przez 
udział w jego pogrzebie, który ma się od- 
być we: wtorek dn. 26 b. m. o godz. 2 
dnia. Eksportacja zwłok z kościoła Św. 
Jakóba. 

Racz, panie Redaktorze przyjąć wyrazy 
głębokiego poważania. 

Redakcja „łramadzki Hołas".   
I t. d. 

za pośrednictwem 

w Wilnie, ul, Garbarska 1. 
Tel. 82. 

Kosztuje tanio, 

a cel będzie osiągnięty. 
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# sądów. } 

Sąd doraźny. 

{ 

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgewy roz- 
patrywać będzie w trybie doraźnym sprawę 
Franciszka Jacznika oskarżonego z art. 49 
1453 о usiłowanie zabójstwa posterunko- 
wego policji państwowej I-g0 komisarjatu 
Józefa Mokrackiego, którego pokrajał os- 
karżony nożem podczas służby patrolowe] 
przy ul. Zawalnej. Sąd odbędzie się pod 
przewodnictwem wiceprez. Owsianki | sę 
dziów Wyszyńskiego | Kontowta. Oskarża 
pprok. Sakowicz. 

— Na d. 23 lutego wyznaczona została 
sprawa w trybie doraźnym nad bandytami- 
szoferami Paszkiewiczem, Klimaszewskim, | 
Łapuniakiem. Dydziulem, Malinowskim I 
slerż Targowskim, którzy dokonali napadu 
zbrojnego na majątek Ruska Rzesza. (ak) | 

WYPĄDKI | KRADZIEŻE 

w Wilnie. 

— Bójka. Dn. 24 bm. o g. 1 na odby- 
wającej się w mieszkaniu prywatnem zaba- 
wie przy ul Siemieniskiej 17, u Felicji Kry- 
siak wynikła bójka, podczas której porżnię- 
to nożem żyły u lewej ręki nieco powyżej 
kiści Stanisławowi Samorewiczowi, zam. 
Zakretowa nr. 11-a. 

Rzekomy sprawca Feliks  Plotrowicz 
posiadający stragan na rynku Łukiskim po 
wypadku zbiegł z zabawy. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe cd- 
wiozło poszkodowanego w stanie ciężkim 
do szpit. św. Jakóba. 

— Nagły zgon. W dniu wczorejszym 
o godz. 12 m. 47, przy ul. Mickiewicza 42, 
nagle zmarł felczer miejski weterynarji 
Adolf Wąc ewicz, lat około 60. Przybyły na 
miejse wypadku lekarz pogotowia ratunko- 
dr. Kodź. skonstantował śmierć: (1) 

— Zatrzymanie. Da. 23 bm. o g. 21 
m. 40 zatrzymano Widzicką Weronikę, bez 
stałego miejsca zamieszkania, oskaržoną o 
przywłaszczenie palta damskiego wart. 50 
zł na szkodę Emiljanowej Abeli, zam. 
Straszuna 2. 

— Pobicie I kradzież. Dn. 23 bm. 
Jurewicz Zygmunt, zam. Pioromont 10, za- 
meldował policji, że przechodząc ul. Sa- 
wicz w dn. 22 bm. © @. 19 został napad- 
nięty przez 2-ch nieznanych osobników 
którzy uderzyli go klikakrotnie po twarzy 
1 skradli mu z kieszeni palta 70 zł. Do 
chodzenie w toku. 

z" жж К КК a 

= Dolrzebne mieszkanie 
Ж са zaraz 4 — 5 pokoi w rejonie ul. 

Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- 

* giellońska. Oferty proszę nadsyłać 

3% do Kurjera Wileńskiego pod „X. $*. 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz 11 do 3. 

Dla M. G. 

— Kradzieże. 
muntowi, zam. Micklewicza 15, skradziono 
dn. 22 b. m. o g. 3 w pociągu między st. 
Druskieniki a Łandwarowem teczkę skórza- 
ną zawierającą 260 zł. I inne „rzeczy na 
ogólną sumę 270 zł. Podejrzenia brak. 

— Dn. 28 bm. o g. 22 Filipowicz Kazi- 
mierz, pracownik Urzędu Pocztowego Wil- 
no 2, zameldował policji Iż na st. osob. 
Wilno, skradziono mu póczkę pocztową 
znajdująca się w wózku ręcznym wart. 
110 zł. к 

Ma prowincji. 

— Zemsta kochanki. Dn. 19 bm. w 
lokalu agencji pocztowej w Hermanowi- 
czach, Kuśmicz Stefanja usiłując pozbawić 
wzroku kochanka swego Siergieja Alfonsa, 
agenta [pocztowego obiala go kwasem 
karbolowym. 

Siergieja przewieziono do szpitala w 
Łużkach, zaś Kuźmicz Stefanję zaareszto- 
wano I z aktami skierowano do sędziego 
sledczego. 

— Pożary. W dn. 21 bm. o g. 9 we 
wsi W. Gostynie, gm. Szumskiej, wskutek 
nadmiernego napalenia w piecu spalił się 
dom mieszkalny Downarowiczowej Wiktorji. 
Straty 300 zł. 

— Dn. 18 bm. o g. 6 m. 30 w Podło- 
boszce, wskutek zapalenia slę sadzy wy- 
buchi pożar w budynku gdzie się mieści 
posterunek nr, 4 IX Komp. Granicznej. 

— Dn. 21 bm. wybuchł pożar w gma: 
chu PKU. w Wilejce. Spaliło się jedno pięt- 
ro | strych. 

Fkta wszystkie uratowano. Przyczyny 
pożaru narazie nie ustalone. 

— Kradzież koni. W nocy z 14 na 
15 bm. we wsi Sokołojcie gm. Wornień- 
skiej z niezamkniętej stajni Matułojcia Jė- 
zefa skradziono konia wart. 300 zł. 

— W nocy z 21 na 22 bm. we wsi 
Lipki, gm. Rukojńskiej, za pomocą złama- 
nia kłódki skradziono Teckiemu Janowi, * 
klacz, wart. 100 zł, 

    

  
  

Rozmaiłości. 
Stan urzędniczy we Francji. 
We Francji, gdzie system centralizacji 

administracyjnej zmusza do utrzymania 
licznych kadrów urzędniczych, Komisja 
sen. H. Berander'a przeprowadziła ostatnio 

  

    

cena 2 

Kieszonkowy 
cena 30 

Wielka 7. 

  

Potrzebny szatnik ' Do wynajęcia 
pokój słoneczny z ume- 
blowaniem | całkowitem 
PM Ora 

z kaucją do restauracji 
„Warszawlanka". Wileń- 

ska 38. 

Sklep Spożywczy 
w centrum miasta do od- 
stąpienia na dogodnych 

  

  

EMMETT 
2 pokoje z kuchnią w 

Dowynajęcia 
dwa lub trzy pokoje, duż 
salon z dwoma balkona- 
mi wejście frentowe na- 
przeciw Katedry, nadają- | 
ce się na biuro. Arsenal- 
ska Nr. 4 m. 4. Tamże   

Denckowiczowi Zyg- ; 

Wileński Informacyjny 

Poradn. Kolejowca Polsk. 

Wydawnietwa Księgarni 

Józefa Zawadzkiego, 

Do nabycia we wszystkich księgarniach I 
składach materjał. piśmiennych. 

| DGUBIKKŚ 
| Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast 

Ne. 20 (468) 

spis szczęgółowy urzędników oraz klasyfi- 
kację pensji. Jak wynika z obliczeń komi- 
sji Republika utrzymuje 395.000 urzędników 
stałych i 57.600 kontraktowych. Ulposażenie 
urzędnicze dosięgające sumy 12.000 fran- 
ków rocznie i powyżej pobiera tylko 20.000 
funkcjonarjuszy. Blisko 5 proc. urzędników 
otrzymuje pensje nie przewyższające 2.000 
fr. rocznie. 

Wobec wzrśstającej drożyzny i niedo- 
statecznych uposażeń komisja sen. Beran- 
ger proponuje proporcjonalną podwyżkę 
pensji oraz redukcję kadrów urzędniczych 
zwłaszcza w centralach. (w) 

  

  

  

Mody. 
Z Krakowa do Paryża? 

Paryskie tygodniki mód w ostatnim ty- 
godniu szeroko omawiają nową i ekscent- 
ryczną modę, podając jako jej źródło Kra- 
ków,” którego dotychczas z tej strony nie 
znał nietylko Paryż, ale nawet | Warszówa. 

Moda „krakowska“ jest tak frywolna, 
że znany i popularny tygodnik poświęco- 

L ny sprawom kobiecym i modom: „„Eve” od- 
„radza Paryżankom wstępowanie w ślady 
ps belles Cracoviennes*. į 
] Rzeczywiście, mało smaku I wykwinta 

| Jest w tej „krakowskiej* modzie. Polega 
,ona na skróceniu | tak juź krótkich su- 
klenek jeszcze o jakieś 20 centymetrów, a 

;to w celu ukazania podwiązki, którą słę 
( powinno nosić pod kolanem. Podwiązki te 
$ są rodzajem bransolet złotych lub srebr- 
j nych, wysadzanych bryłancikami, mających 
j zamiast kokardek, któremi ozdabiają tego 
| rodzaju jedwabne, okrągłe podwiązki, sze- 
reg łańcuszków, na których wiszą oprawne 

tw złoto drogle kamienie, lub też breloczki 
| ze złota, srebra, koralu i t. p. 

Kilka aktorek fraacuskich spróbowało 
j lansować tę modę w Paryżu, ale niepodo- 
bala się ególnie I drogę do powodzenia 
| ma zamkniętą. Mężczyźni zwłaszcza, ktė- 
jrzy I tak już narzekają na to, że kobiety 
, zbyt wiele pokazują im nagich pleców, ra- 
| mion i nóg, zaprotestowali stanowczo, nie 
tyle może z powodu tego skrócenia sukie- 

| nek ile raczej ze strachu, że kobiety wyna- 
„lazly jeszcze jeden rodzaj klejnotów i to 
dość kosztownych 1 jeszcze jedno miejsce 

„do noszenia ich... 

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

  

Ogłoszenie. 
<Krawcowa; — długoletnia 
pracowniczka  najpowa- 
żniejszych flrm przyjmuje 
zamówienie na suknie, 
futra, stroje balowe I ko- 
stjumy po cenach przy- 
stępnych suknie od 8 zł. 

    
cena 2 zł. ana Baylmują r, 7 

czenice do nauki kroju O, By. rysunków najnowszą me- 
todą za cenę 35 zł., przy 
najnowszych letnich żur- 
nalach. Skopówka 7 m. 8 

Władysława. 

  gr. i 
Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowa- 
niem, wszelkiemi wygo- 
dami i łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 
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Baba z Kozłów 
Albo ja wiem jak ona się nazywała? Baba 

z Kozłów i już, Jakieś oczywiście posiadała metryki, 
nazwiska, imiona chrztu, a nawet bierzmowania, ile 
że właśnie za jej wędrówek po tej okolicy, równo 
w 40ci lat po wizycie pasterskiej biskupa  Krasiń- 
skiego, ekcelencja KHdward von der Ropp udzielał 
sakramentów i kościoły wyświęcał, przy nowym kur- 
sie politycznym po 1905 roku. 

Z dumą też zwierzała się baba znajomkom 
i kumom, że „dwa razy była „w bierzmancji”. Raz 
maleńkim dzieciukiem, u biskupa, chtórego umęczyły 
ruskie prawosławne, za to, że nie dał kościołów na 
cerkwie przewrócić, a teraz, kiedy znów wola dadzio- 
na katolickiemu narodu do wiary i kościołów. Kie- 
dyś już, dawno, była teź wola... kiedy cesarz ruski 
z poddaństwa odpuskał, a pany za to zbuntowali sie 
i śpiewali: „Pańszczyznę, wolność racz powrócić Pa- 
nie”. Ho, ho, to ludzie pamiętają, nie boś!” 

Tak sobie wypadki historyczne i fluktuacje po- 
lityki wielkiego Imperjum tłumaczyły dusze naj- 
prostsze. 

Wszystko co się w umyśle baby odnosiło do 
kościeła, widomego znaku owego jasnego i dziwnego 
jak sny królestwa bożego, kwitsącego w nierozwinię- 
tym, odrętwiałym biedą umyśle, niby wieczna lampka 
prezbiterium, ze swym koliskiem świetlanego oparu, 
wszystko, co było tęsknotą, żalem, trwogą w niczem 
nie żnajdującą ukojenia, wszystko, co było w tem 
czarnem życiu, znaczone ciężkiemi, gorzkiemi łzami 
i co się w tej przyziemnej istocie modliło westchnie- 
niem, biciem się w wyschłą pierś, stękaniem i wola- 
niem do Boga o ratunek na ziemi i po Śmierci, 
wszystek ten świat duszy babskiej, daleki od jej 
ziemskiej powłoki, a przecież związany z nią i przez 
tę powłokę niejako targany i mącony, wszystko to 
było... tak, było doprawdy... piękne... 

Baba z Kozłów, jak smakosz uczt, chciała fe- 
stów i nabożeństw, nieomieszkała nigdy zasiadać 
przy święcie na wzgórku, wyleniałym z darni, przy 
wejściu do bramy, zamykającej biały, mur kościelny. 

Przed sobą widziala rozkisły błotem, lub popie- 
laty od mrozu rynek, w dni kierrnaszowe pełen 
jazgotu, wrzasku, gęgania i kwiku, pełen szaro-burej 
masy kożuchów i samodziałowych „paltonów”, prze- 
tkanych żółtemi, pomarańczowemi i rudemi chustka- 
mi bab i ich czaraemi „bornosikami”. Wszystko to 
kłębiło się, popychało i przewalało, od płowych wzgór- 
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Ž Pamiętajcie 8 chlebie dla głodnych dzleci. 

    

ków szmnorgońskich obwarzanków, do straganów z ru- 
demi plernikami na miodzie i oleju, od kramów ze 
skórą i żelazem, do czapek i chustek, po przez ka- 
duszeczki, jaszczyki, bojeczki, balejki, zydelki, necuł 
ki, ku Išniącym miskom i bładyszom na mleko, w 
które żyd i żydówka dzwonili chudym knykciem, by 
ich moc i robotę bez feleru wykazać. 

Jeśli był kiermasz, naród gęsto walił do koś. 
cioła i sypał grosze; nawet zdarzało się, że rozma- 
rzony monopolką, jaki taki „bahacz-haspadar” wy- 
grzebywał hrywieńki z brudnej nosóweczki i tkał na 
oślep byle jakiej babie, mrucząc konfidencjonainie: 
„Malisie ciotka Bobu kap majebo ausieda tak skróciło, 
jak on mienia try rubli skruciń”, 

Co słysząc, wzdychały baby nad bezbożnością 
życzenia i prędko szeptały pacierze za dusze w grze- 
chu trwające, wymyślając półszeptem tej, co „grzyw- 
nię” trzymała zaciśniętą w sękatych palcach. 

Baba zKozłów spoglądała sobie na dzieła ludz- 
kie i boże, nie mogąc je złączyć w swej biednej 
głowinie. Czuła czasami jakby wielki mozoł tkaczki, 
która naciąga nici na berło warsztatu t wciąż jej się 
rwą, a gdy już niby gotowe i puści czołenko... to 
i tak tcze się ni to ni sio... durnota jakaś pstrokata, 
porwana, do niezego. Chyba na śmiertalaą koszulę 
dla starych kości... Tu nitka, tu nitka, tu coś chwyci 
myśl—nie myśl, widzćnie jakieś wewnętrzne, tu ot 
i ot i nie ma... poszło, poleciało! Zaczepisz ludzkie 
sprawy, westchniesz do Boga o radę i już wszystka 
„nastara” splątana, nici na supły, na węzły zmotane, 
nic i znów nie rozumiesz, poco i dlaczego się dzieje? 
„A wszystko wola boska”, powtarza sobie baba z Koz- 
łów dla umocnienia duszy i wbija sobie tę wiarę w 
serce, waląc się z całej siły kułakiem w chrypiącą 
pierś, żarliwym głosem błagając miłosierdzia bożego 
nad swą grzeszną... tak... pewnie grzeszną duszą. 

| wtedy niezrozumienie niczego z wielkiego 
świata, który ją otacza i przytłacza, i ciągnie swym 
ogromem, gnie ją do ziemi, jakby tam tylko było 
bezpieczne, ciche schronienie od wiecznej biedy, 
Tak ono i jest. Tylko tam. Ale ciężko życiu zgo- 
dzić się ze śmiercią. Tylko pomyśleć, a już zda się 
dusi. Cóż by to było na prawdę? Taki ciężar, jak- 
by postawili na piersiach, nie ten malutki krzyżyk, 
przewiązany kolorowym gałgankiem, jaki pewnie jej, 
babie żebrującej, postawią z litości na grobku z żół- 
tego piasku, co kiedyś tam wyrośnie kopeczką sza». 
franową, wśród mogilnika, kędy „pachnące zičlki“ 
rosną, brzózki trzepieczą się w wiatrze, naród przy- 
chodzi z pacierzem, a nierzadko i żywiołka z past. 
wiska wiezie, chłodku szukając, gospodarzy swoich 
nawiedzając niewiedząca. 

   

  
  

Och letki taki on będzie, milińki krzyżyk... 
a myślenie o nim takie ciężkie, jakby zwalili. na: 
wystające z pleców łopatki ot ten, ogromnisty,  sto- 
jący pod kościołem z polnego szaro-czerwonawego 
granitu wykuty, przedwiecznej fundacji ważnej fa- 
milji Bałabanów, chlopėw-rybakėw nadjeżiornych. Za 
jakie grzechy, czy wskutek jakich enót ofiara tak 
niezwykła? Któż to wiedzieć może teraz? Może to « 
jeszcze z tych czasów, kiedy ludzi chrzcili ogniem 
a krwią, bo i tak gadają stare, że było, jak bardzo, 
bardzo szatan trzymał w swojej mocy dusze czerwo- 
ne, wiecznym dymem kurnych chat załzawione oczy, 
dzwiga baba, wyplątując mgławe spojrzenie z pośród 
obwisłych miękko postrzępionych powiek, ku mu- 
rom białego kościoła. ' 

Nad ciemno-zieloną barwą latem, nad szklistym, 
winawo-żółtym, spróchniałym, zmiętoszonym nogami 
śniegiem zimą, stał na wzgórzu ogromny ciężki, 
mocny: Kościół. 

Sniežysty, Jak cukrem świeżą pobiałą wapienną 
oblany, hen na okolice świecił znakiem potęgi, dwie 
dzierżył przy bokach wieże, grube jak fortecznego 
zamku strażnice, krągłym, burym daszkiem blasza+ 
nym kryte, z wmurowanemi kulami „tureckiemi“, 
świadkami bojów, o których też nikt nie nie wiedział. 

Z wysoka, z ciemnych otworów wież kłaniały 
się niebu w dni świąteczne dzwony cudnego dzwięku. 
Kiwały śpizowemi, siwemi od kurzu łbami, otwierały 
na przestrzeń gardziele i ukazywały sztywne  jęzory 
miotające się tu i tam, tu i tam, tu i tam... 

Biły uparcie w dzwięczne podniebienia, właśnie 
jakby jaki wielkolud zaklęty w wieżę mruczał i hu- 
czał, perswadował coś i lamentował na cały świat, 
paszczą rozwartą w srogim niepokoju i utrapieniu. 

Może się dzwony, dzieła subtelne i mądre pra- 
cowitego kunsztu Joannesa Delamars, mistrza ludwi- 
sarskiego, dzwony dwuchsetletnie, lane z aliażu czy* 
Stych metalów w spiź dźwięczny i śpiewny, może się 
te wytworne kwiaty powietrza i dźwięku gniewały, 
że je rwą bezczelnie, brutalnie, jakby za ćzuby, idą* 
cemi od dołu sznurami, kręconemi z konopi jak 
stryk wisielca i pęta bydlęce. Wielce grube, szorstkie 
I twarde, wprost hańbiące, były te „wiewiórki”, tar- 
gane z całych nędznych sił, przez uczepione u dołu 
nędzne zaiste stworzenia. Byli to: dziad=szpitalnik, 
krzywy Kommaiszko, suchy jak zając na wiosnę, z koł- 
tunem na łbie, ozdobionym, prócz tej leczniczej ko- 
nieczności, odciągającej słabość od nóg, w guzy- 
tłuszczaki na czole. Siwo-czerwony trądzik na nosie, 
żółto-siwa pleśń na brodzie i workowate, opadłe po- 
wieki, nadawały mu tak dalece wygląd nieboszczyka, 
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śpiewaniu nabożnych pieśni, baby się żegnały, nie- 
pewne czy z trumny mie wstał. 

Towarzyszyła mu i pomagała w oprzątaniu ko- 
ścioła, w żywieniu się, w gospodarstwie... ba, złe du- 
sze twierdziły, że nawet w zaspakajaniu uczuć mi- 
łosnych, stuletnia (jak się to mówi), baba Jarczycha, 
po nazwisku Wróblewska, niewiasta z bielrmem na 
oku i tak 'powykręcanemi rękami i nogami, że, 
zwłaszcza pod zimowym pizyodziewkiem, ludzkich 
kształtów dopatrzeć się w niej niemożna było. 
przytem była dziwnie szeroko, na płask niejako roz- 
rosłą, w momentach, gdy się przypinała do sznura 
dzwonu i biła ziemi i niebu niskie pokłony, robiłą 
wrażenie tańczącego żółwia, wysuwającego z pod 
skorupy krótkie pletwo łapy. Ta to para dzwonników, 
w dziwnej reinkarnacji Quasimoda, swemi śmieszne- 
mi.i pokraczemi gestami u dołu, wywoływała u góry, 
cudne śpiewy i gniewy śpiżowych duchów opieku- 
nów okolicy. Te biedne pokraki, urągowisko dzieła 
bożego. swemi rękami podobnemi do sęków dębo- 
wych, zwiotczałemi na postnej kaszy muskułami, 
wyczarowywały w przestrzeni, czystej jak płynny kry- 
ształ, tę muzykę aniołów i bóstw powietrza. 

Ośmielały się naruszać królewskość dwuchsete 
letnich dzwonów komajskich, czujnie zasłuchanych 
w murowanych tęgo wieżach kościoła, sklepionego 
nad grobami kollatorów Dusiackich-Rudominėw, pa- 
nów możnych i przed któremi długie lata drżała oko- 
lica. Dawno... bardzo dawno. Potem znów rzędy nad 
setkami dusz poddanych i tysiącami dziesięcin zie- 
mi z lasami, objęli tu Sulistrowscy. Z nich, Brygida, 
plsarzowa W. Ks. Litewskiego, jak była dumną i py- 
szną za życia, tak z pokory chrześcijańskiej kazała 
się pod progiem kościelnym pogrzebać. Że niech jej 
wszyscy: i chamy poddane, i krewniaki możne i-pło* 
che kuzyny i te szpitalniki nawet, po kunsztownej 
fryzurze depczą, ozdobej czepkiam z brabanekich 
koron i po rabronie, z materji perskiej w złote kwia- 
tki i po durmnem, nielitościwem sercu. 

Deptali więc próg marmurowy, przyklękając 
i szepcząc pacierze, trwożne, pańszczyzniane chłopy 
i możni krewniacy, a potem słuch o tych sprawach 
zaginął. Może tylko dzwonom skaržyly się jeszcze 
prochy Jaśnie Wielmożnej takiej powłoki ziemskiej 
poniewlerki, ale šplžowe króle znały głosy niebieskie 
i śpiewały nic wartym kościom o oczyszczeniu z czy» 
ścowych katuszy, dumnej duszy karmazynki, 

Mowa ich śpiewu byłą rozległa i pełna wyrazu 
a 
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