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Wilno, Czwartek 28 stycznia 1926 r. 

KURJER WILENSKI 
Cena 15 groszy. 

BIEZALEŻNY ORGAR 

DEMOKRATYCZBY. 

Wyehodzi eodziennie prócz dni poświątecznyceh. 
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€ena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranie: 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Bor 
Miekiewieza 5. Prenumeratę I ogłoszenia on 
Grabowskiego, Mickiewieza 4, róg Garbarskiej, te 

ka 22, telef. 605, | wszystkie biura 

zł, 6. Prenumeratę poza 
owskiego, 

ą Biuro Reklamowe Stefana 
ef. 82, J. Karliua, Niemiec- 

rsklamowe w kraju i sagranicą.   

Redakcja i Administracja: WILE ŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
rzy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej.1. Tel. 82. 
Cine od 3 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.   

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty (opona tekstowe) za wiersz milirmetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ej!str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogążbyć przez administrację zmieniane dowolnie. .   
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O miejsce w Radzie figi Narodov. 
Coraz donośniej dają się słyszeć 

głosy żądejące przyznania Polsce sta- 

łego miejsca w Radzie Ligi Narodów' 

Żądanie to wysuwane jest z różnych 

stron I wypływa z niejednolitych po- 

budek. Jedni uważają, że przystąpie- 

" nie Niemiec do Ligi i przyznanie im 

stałego miejsca w Radzie Wykonaw- 

czej naruszy równowagę sił w łonie 

tej organizacji, a Francja znajdzie się 

w odosobnieniu w obliczu Niemiec i 

ich popleczników, czemu należy za- 
pobiec. Na tem stanowisku stoi, 

chociaż oczywiście myśli swej w ten 

Sposób nie wyraża, premjer fran- 
cuski, p. Briand, który w grudniu r. 

z. na posiedzeniu komisji spraw za- 

granicznych  lzby  miedwuznacznie 

uznał prawa Polski do zajęcia stałe- 

go miejsca w Radzie z chwilą, gdy. 

« wejdą doń Niemcy. Inni zaów — mo- 

wa tu oczywiście o Polakach — roze 

patrują zagadnienie udziału Polski w 

Radzie Ligi z punktu widzenia pre- 

stiga'u mocarstwowego naszego kra- 

ju. Uważają oni, że zarówno dla obro- 

ny swych interesów zagrożonych 

+ przez ofenzywę dyplomatyczną nie-| 

miecką, jak z racji miejsca, należne- 

go w Europie z tytułu jej obszaru i 

zaludnienia— Polska ma prawo do za- 

siadania, narówni z Niemcami w Ra- 

dzie Ligi. 
Jest wreszcie trzecia kategorja 

działaczy politycznych, którzy uznają 

potrzebę podtrzymania naszej kandy- 

datury, kategorja, o której skłonni 

jesteśmy zapominać: są to ci, któ: 
rym rzeczywiście na sercu leży roz- 

wój Ligi Narodów i którzy, w oder- 

waniu od interesów poszczególnych 

jej członków, dbają przedewszystkiem 

o stworzenia dla tej organizacji po- 

myślnych warunków rozwoju. Kto= 

kolwiek umie patrzeć trzeźwo na 
manifestacje zbiorowe życia politycz- 
nego, ten nie może nie dojrzeć nie- 
bezpieczeństwa, jakie przedstawia dla 

Ligi Narodėw rėžniczkowanie się 

członków organizacji genewskiej na 

„<wielkich i małych, wyrażające się w 
pozostawieniu Zgromadzeniu Ligi roli 

Pariamentu ideowego z jednoczesnem 

zarezerwowaniem efektywnego kie- 
rownictwa organizacji  areopagowi 
wielkich mocarstw. Z niebezpieczeń: 
stwa tego jasno zdawali sobie spra- 

wę autorzy stątutu Ligi, przyznając 

w Radzie cztery, a później sześć 

miejsc członkom niestałym t. j. pań- 
stwom mniejszym. ' 

Gdy Niemcy wejdą do Ligi, co 
prawdopodobnie nastąpi w marcu r. 
b., zostanie naruszona, nietylko rów- 

nowaga pomiędzy zwolennikami a 
przeciwnikami Traktatu Wersalskiego, 
ale również równowaga pomiędzy 
wielkiemi i  małemi państwami, 

Wśród wyższego personelu Sekretar- 

jatu Ligi posiadamy wiele wybitnych 

osobistości, które wprost uznają ko- 

nieczność dopełnienia liczby człon* 

ków Rady. Ci ludzie są naszymi na- 

turalmymi sojusznikami, może mniej 

szczerymi, ale napewno bardziej 
wpływowymi, niż ci, którzy żądają 

miejsca dla Polski w imię interesów 

_ Francji. 
' Można postawić tu zarzut, że za* 

miast Polski może być równie do- 
brze postawiona kandydatura innege 

kraju 0 ograniczonej sferze interes 

sów: aspirantów wszak nie brak na 

to stanowisko. Ąle za nami przema- 
wia okoliczność, że I tak liczba przęd- 
stawicjeli Polski w Sekretarjacie Ligi 
jest nader nikła, a przytem nie nale- 
ży zapominać, że Polska jest jednym 
z członków —założycieli organizacji ga" 

` 

newskiej. Pozatem nadmieniė wypa- 

da, že w zrozumieniu niektėrych kie- 

rowników Ligi Narodów pociągnie- 
nie Polski do bliższej współpracy z 

Ligą, przy perspektywach coraz więk- | g 

szego zacieśnienia stosunków polsko: 

rosyjskich, będzie mogło przynieść w 

w ostatecznym rezultacie przystąpie- 

nie Sowietów do Ligi. 

Na tych argumnentach powinniś- 

my oprzeć naszą akcję dyploma- 

tyczną, zdążającą do zapewnienia 

nam stałego miejsca w Radzie. Na- 
suwa się jednak pytanie, czy celowa 
jest w tym kierunku halašliwa pro- 

paganda, podobna do tej, jaką pro- 
wadzą Niemey za każdym razem, 

gdy zamierzają wysunąć rewindyka- 

cję natury politycznej? 

Bez wątpienia, sondowanie grun- 

tu, przygotowywanie terenu jest w naj- 

wyższym stopniu pożądane. Jednak* 
że przestrzegać należy przed ślepem 
naśladownictwem metod niemiec 

kich, które nie zawsze dadzą się w 

naszem położeniu zastosować i któ- 
re mogą się nieraz okazać zawodne, 

| Trudno sobie wyobrazić bardziej 
nieudolną akcję jak te, którą przed- 

sięwzięły Niemcy, ceiem zapewnienia 

"sobie jaknajwiększego wpływu w Li- 
„dze Narodów, do której jeszcze nie 
| przystąpili i której ani ducha, ani 
urządzeń nie znają. Zrobili oni wszy- 

stko, aby zniechęcić do siebie nawet 

najrzyježoiej usposobionych w zasa- 

j dzie szefów sekcyj i departamentów. 
Przez swoje postępowanie, przez wy- 
syłanie „nieurzędowych” delegacji do 
Genewy, przez hałaśliwe domaganie 
się przyznania im znacznej liczby 

miejsc w Sekretarjacie, przez nie- 
taktowną propagandę — dali próbkę 

tego bagażu politycznego, z jakim 

zamierzają do Genewy przybyć, A 
Ganewa niczego się bardziej nie bol, 
jak wprowadzenia w spokojną i rze- 
czywiście „międzynarodową* atmo- 

sferę Ligi Narodów fermentów poli- 
tycznych i narodowościowych. 

Tą dregą Polska iść nie może i, 

z uznaniem podnieść to należy, nie 
poszła. Sprawa udziału Polski w Ra- 
dzie Ligi nic na tem nie cierpi, prze- 

ciwnie, postępuje ona naprzód bar- 

dziej dyskratnemi drogami i zgotuje 
zapewne Niemcom przykre niespo- 

dzianki. To, co pawien opozycyjny 
dziennik warszawski nazwał „krocze- 

niem ubocznemi ścieżkami* jest w 
danym wypadku z pewnością bar- 
dziej wskazane, aniżeli postępowanie, 
jak to czynią Miemcy „ubitym goś- 
cińcem*. į 

J. 8. 
    

Tańców salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach i oddzielnie 

ant. bal. All. Walden-fankns | kilkuset posłów rnogło reprezentować naród, 

Walta o stalo miejce dla Polski w Radzie Ligi Narodów. 
Zabiegi premjera Brianda — Praca Pawła Nicoleta. 

PARYŻ, 27.1. (Pat). „Jsurnal” dowiaduje się, że wśród spraw, które 
będą stanowiły przedmiot rozmowy Brianda i Chamberlaina, znajduje się 
również sprawa, czy Niemcom należy przyznać stałe miejsce w Radzie Li- 

i bez równoczesnego przyznania miejsca w Radzie Polsce. 
PARYŻ. 27.1. (Pat). Sskretarjat grupy parlamentarnej francusko-polskiej 

wręczył premjerowi Briandowi imieniem całej grupy memorjał, wypracowa- 
ny przez deputowasego Pawła Nicoleta. Memorjał ten, obejmujący 20 stron 
pisma maszynowego, wykazuje konieczność przyznania Polsce stałego 
miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

{ 

! 
datury Polski do Rady Ligi Narodów. 

(Telefonem od własnego korespendenta z Warszawy). 

Wczoraj obradował w gmachu Sejmu komitet wykonawczy grupy par- 
lamentarnej polsko francuskiej. 

Odczytano projekt memorjału w sprawie kandydatury polskiej do Ra- 
% kaja Narodów. Tekst memorjału zostanie ostatecznie zatwierdzony ; 

m. 
Grupa warszawska liczy 28 czł. posłów i 36 senatorów. | 

  

Negatywne stanowisko St. Zjednoczo- 
nych wględem Ligi Narodów. 

Sensacyjne głosowanie w Senacie. | 

WASZYNGTON. 26.1. (Pat). Senat przy głosowaniu nad zastrzeżeniami | 
Stanów Ziedn. w związku z ich przystąpieniem do haskiego trybunału | 
międzynarodowego, przyjął 98-miu głosami przeciwko 1-mu pierwsze za- į 
strzeżenie stwierdzające, że Stany Zjednoczone nie przyjmują na siebie 
żadnych prawnych zobowiązań w stosunku do Ligi Narodów. 

Gabinet dra Luthera —zachwiany. 
BERLIN 27.l. (Pat). Wczorajsze oświadczenie kanclerza, dra Luthera 

doznało naogół nieprzychylnego przyjęcia zarówno w Reichstagu jak i w 
całej prasie dzisie;szej, 

Sprawa wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów była omówiona niewy- 
rażnie i ubocznie. 

Kanclerz wypowiedział się przeciwko plebiscytowi w sprawie odszko- 
dowań dla byłych rodzin panujących. 

Pisma oceniają sytuację gabinetu jako bardzo niepomyślną. 

    { 
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Rozmowy Brianda z Chamberlainem 
w sprawie rozbrojenia Niemiec. 

LONDYN, 27.l, (Pat). Z dobrze poinformowanych žrėde! paryskich do- 
noszą, że glėwnym tematem rozmėw Austena Chambariaina z premjerem 
Briandem będą: odroczenie powołania komisji przygotowawczej do konfa- 
rencji rozbrojeniowej, obecny stan rozbrojenia Niemiec, dalsze istotenie 
międzysojuszniczej komisji kontroli wojskowej, ewentualnie zmniejszenie 
kontyngentu wojsk sojuszniczych na obszarach okupowanych. 

Bułgarja w komisji rozbrojeniowej 
Zgłoszenie udziału w pracach przygotowawczych. 

GENEWA 26.1. (Pat). Rząd bułgarski zawiadomił sekretarjat gene- 
ralny Ligi Narodów, że weźmie udział w pzacach przygotowawczych ko- 
misji konferencji rozbrojeniowej. 

  

    

Mussolini o parlamentaryzmie. 
э 

PARYŽį27.1. (Pat). „L Avenir“ oglasza wywiad z Mussolinim, który 
między innemi miał powiedzieć: Parlamentaryzm już się przeżył. Dawniej 

obscnie jednak szef rządu   Zapisy i informacje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40, 

(wejście główne jak do Kina 
„Polonji“).       W sobotę 30 stycznia 

musi mieć władzę absolutną. 
Francja I Włochy muszą pozostać jadnomyślne i utworzyć silny blok 

przeciwko wrogim państwom. 

  

Niezłomna postawa Labour Party. 
Niepowodzenie Lloyd George'a. 

LONDYN. 26.1. (Pat), Odpowiadając па wystąpienie Lloyd George'a   yroicki akademickie 
! Wielka 24, odbędzie się 

TAI 
Wejście dla członków Bratniej Po- 

mocy I wprowadzonych gości. 

  

w sprawie połączenia się stronnictwa liberalnego z Labour Party, Artur 
Henderson w wygłoszonem wczoraj w Bumley przemówieniu oświadczył: 

Labour Party nie zgodzi się na zmianę programu politycznego lub wyrze- 
czenie się swych zasadniczych haseł chociażby za cenę pozyskania dla sia- 
bie poparcia liberałów. 

Podpisanie układu angielsko-włoskiego. 

- LONDYN. 27.1. (Pat). Dzłś rano został podpisany układ angielsko 
włoski w kwestji długów wojennych.   

kład gaży, jako członkom spółdzielni 

lumiója bnóżeowa pracuję nad p. Linden 
(Telejonem od własnego. korespondenta z Warszawy). 

Ia wczorajszem posiedzeniu komisji budżetowej pos. Głąbiński (Zw. 
L. N.) odczytał szeręg listów, nadesłanych przez. Najwyższą Izbę Kontroli 
w sprawie nadużyć w P.K.O., a mianowicie w sprawie udzielenia przez 
P.K.O. gwarancji Marjanowi Lindemu. 

Wypożyczono 3 urzędnikom P.K.O. kwoty od 14—16 tys. zł. na pod- 
budowlanej. Rewizja stwierdziła, że 

wymienieni urzędnicy w chwili zaciągania pożyczki nie byli członkami 
spółdzielni. 

  

Projekt memorjału w sprawie kandy- == —А a 
Afera fałszerzy franków. 

| 

| cała 

Po wyczerpującej dyzgusji wybrano referentem posła Szydłowskiego 
(Piast), który zreferuję obszernie tę sprawę na piątkowem posiedzeniu 
komisji. 

Zapowiedź szczegółowych informacyj. 
BUDAPESZT. 26.1. (Pat). lastrukcja Briand'a aby pełnomocnicy fran 

cuscy byli obecni podczas przesłuchiwania oskarżonych, —przedmiotem ży- 
wych komentarzy tutejszej prasy. 
sprzeczne z ustawami węgierskiemi 
Węgier. 

Pisma stwierdzają, że żądanie to jest 
item samem narusza suwerenność 

BUDAPESZT. 26.1. (Pat). Minister sprawiedliwości Pesthi oświadczył: 
afera fałszerstwa franków zostanie w przyszłym tygodniu zupełnie wy- 

jaśniona. Dopiero wtedy będzie on mógł udzielić szczegółowych informacyj. 

ВН 

skiej na terytorjum 
|Rejestracja własności nieruchomej Poi- 

republiki litewskiej. 
WARSZAWA. .27.1. (Pat). Główny Urząd Likwidacyjny wzywa obywa- 

teli polskich, posiadających własność nieruchomą na terytorjum republiki 
litewskiej, do zgłaszania się do urzędu osobiście, względnie podania swych 
adresów w celach rejestracyjnych. 

Zgłaszać się należy w 

  

Wiadomości polliyczne, 
Na posiedzeniu Se- 

terminie 
Warszawa, ul. Feksal 3, Główny Urząd Likwidacyjny. 

do 20 marca r. b. pod adresem: 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 
; ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

  

  

Prawo natu w dn. 291. na) 
poc az: wniosek komisji praw-| 

niczej debatowano nad 
zmianami do ustawy o prawie autor- 
skiem. 

jęto. 
Przyjęto również ze zmianami ko- 

misji ustawę o pokrywaniu kosztów 
leczenia ubogich w szpitalach pu. 
blicąpych na obszarae byłego zabo“ 
ru rosyjskiego. Nowa ustawa ciężar 
leczenia nakładu na gminy. (Pat). 

Częchosłowackie biu- 
ro prasowe ogłosiło na- 
stępujący komunikat: 
Rząd czechosłowacki 
predłożył zgromadzeniu 
narodowemu umowę 
między Polską a Cze- 
chosłowacją w sprawach 

prawnych i finansowych, zawartą 23 
lutego 1925 roku w Warszawie. 

Umowa rozstrzyga szereg kwestji, 
które były nie załatwione i kwestje 
sporne w Sprawie podziału Sląska 
Cieszyńskiego, Spiża i Orawy na 
podstawie decyzji Konferencji Amba- 
sadorów z 28 lipca 1920 roku. 

(Pat). 
„Lidova Listy” ogła- 

Nanda szają wywiad z przy- 
‘ « wódcą polskiogo stron- 
pni gospo  nictwa chrześćjańsko- darczej pol- 
sko-niemiec- demokratycznego pos, 

Chacińskim, który wy- kiej. 

powiedział się za za- 
warciem polsko-niemieckiej unji go- 
spodarczej. (Pat). 

Minister W. R. i O. 
Siudjum uni. P. zaprosił na dzień 
"aa 6 z 26 b. m. komisję or- 
zyklem wy. ganizacyjną  studjum 
kładowym. uniwersytetu z ruskim 

językiem wykładowym. 
Ruscy uczeni nie przybyli. Powo- 

dem: niewyrównane dotychczas róż- 
nice zapatrywań wśród ruskich czyn: 
ników politycznych. (Pat). 

Na dzisiejszem po- 
siedzeniu sejmowej ko- 
misji budżetowej pize- 

wodniczący pos. Głąbiński zakomu- 
nikował treść sprawozdania N. I. K.P. 
w sprawie nadużyć władzy urzędo- 
wej, zarzuconych byłerau prezesowi 
p. K. O. Lindemu. 

Komisja postanowiła zażądać od 
ministrów skarbu i sprawiedliwości 
oraz Najwyższej Izby Kontroli. dal- 

Umowa pol- 
sko-czecho- 
slowacka 

przed zgro- 
„madzeniem 
marodowem 
<czechosło- 

„ wacklem. 

Limde — wciąż 
autualny. 

szych wyjaśnień. (Pat), 

Ustawę ze zmianami komisji przy- | 

: Dr. D. Oisejko 
Choroby uszu, gardła I mosa 

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

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

$ 

a 
Z. P. ) 

  

  

lo czem dowiadujemy 
' się z Królewca, 

\ Demokratycžny dziennik niemiec- 
ki w Królewcu — „Konigsberger Har- 

'tungsche Zeitung” pedaje w Ne 37 
jr b. takie oto informacje swoim czy- 
teloikom o stosunkach polsko-litew- 
skich: 

Oto, mianowicie, litewska ludność 
aeńszczyzny miała zbojkotować 

państwowe szkoły powszechne w b. 
nieznacznej ilości — jak twierdzi 

| wspomniany dziennik — założone 
j przez polską administrację szkolną. 
+ Ponłeważ zaś ludności polskiej na 
| tem terytorjum prawie niema, więk- 
‘ 52056 tych szkół musiała zostać za- 
!mkniętą z braku uczni. 
| Dalej informuje tenże dziennik, 
/że litewski „Związek Wyzwolenia Wil- 
jna” powziął ostatnio uchwałę, aby 
| na przyszłość przy powitaniu zaprze- 
;stać używania zwykłych słów: „dzień 
"dobry" lub „dobry wieczór”, a za- 
jstąpić je we wszystkich wypadkach . 
j słowami „nasze Wilno”. 

Zaając litewskie manjactwo na 
/punkcie Wilna, nie mamy powodu 
zaprzeczać tej drugiej wiadomości. 
Natomiast byłoby rzeczą ciekawą do- 
wiedzieć się czy miał miejsce  istot- 

jnie choćby jeden wypadek zamknię- 
į cia szkoły powszechnej z powodu 
bojkotu jej przez ludność miejscową 
narodowości litewskiej. Ludność ta 
|jest, zdaje się, znacznie rozsądniej. 
„szą, niż to pragną jej wmówić przy- 

f jaciele wschodnio:pruscy, zwłaszcza, 
"że, pomimo bezsprzecznych trudno 
ści, stawianych szkolnictwu niepol- 
skiemu przez bezsensowną politykę 
p. Stan. Grabskiego, może zdobyć 
sobie szkołę litewską. 

W każdym razie tendencyjność 
informacyj krėlawieckiego dziennika 
jest nazbyt jaskrawa. rz. 

— ° 
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!



przyjaznych. 
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Stosunki litewsko - białoruskie, 
(Z prasy białoruskiej): 

„Ostatni numer „Biełar. Krynicy” 
z dnia 24.1—26, w swym artykule 
wstępnym nawiązuje do najświeższe” 
go evenement'u białor. życia politycz: 
nego, którem jest powstanie biało- 
rusko litewskiego towarzystwa w Kow- 
nie z W. Łastowskim na czele. 

Ponieważ stosunki litewsko-biało- 
ruskie winne nas jaknajżywiej obcho- 
dzić, jako bezpośrednio dotyczące 
maszych Ziem Wschodnich, przyta- 
«zamy poniżej in extenso ten ciekawy 
artykuł. 

„Białorusko - litewskie stosunki — 
powiada p. M. Kruszyna, —odzaaczają 
się największą życzliwością za czasów 
Litwy Środkowej. : 

Później jednak, stosunki te potro- 
sze się psują. 

Oziębienie to było w głównej 
mierze wywołane polityką domorosłą 
niektórych Białorusinów i Litwinów; 
pozatem wpłynęło na nię również u- 
stalenie sią mylnego poglądu, zarów- 
noe u jednaj, jak i drugiej strony, 
polegającego na przekonaniu, 1 ро- 

lityka białoruska, zarówno Jak i litaw- 
ska, mogą się obyć bez przyjaznych 
stosunków białorusko-litewskich. 

Co się tyczy Białorusinów, pogląd 
taki powstał w głowach tych polity- 
ków białoruskich, którzy wszystkie 
swe nadzieje narodowe pokładają we 
współczesnej Moskwie, uważając że 
kwestja białoruska tam mianowicie 
została prawidłowo rozwiązaną i to 
pod wszelkimi względami. 

Znowuż niektórzy politycy litew- 
scy, opierając swą przyszłość na Lidze 
Narodów, lub na tej że Moskwie, 
przechodzą do porządku dziennego 
nad Białorusinami. 

Pośród Białorusinów wyżej wymie- 

nionego kierunku politycznego, trzy: 

mał się p. Ćwikiewicz, który, celem 

poparcia swych politycznych pogią: 

dów, zwołał konferencję do Berlina, 

ma której Mińsk obwołano głównym 

ośrodkiem życia białoruskiego. 
Jednak nie od rzeczy tu będzie 

zaznaczyć, że na konfarencję tą przy- 

była tylko nieliczna grupka emigran- 
tów białoruskich, oraz że większość 
emigracji białoruskiej, przebywającej 
na Litwie i w Czecho-Słowacji i na- 

dal trwa przy swym sztandarze naro- 
dowym, nie godzi się ze współczes- 

nym stanem Białorusi ani w Polsce, 

ani w S. S. S. R. i marzy o całko- 

witej niepodległości Białorusi. 
Bądź co bądź nie uluga wątpii- 

wości fakt, iż sprawa białoruska nie 
tylko na tsrenie Białorusi Sowieckiej, 

lecz nawet i w Polsce, oraz na emi-   gracji nader szybko się rozrasta. 

Otóż ten właśnie fakt ostatniemi 

czasy został należycie uświadomio: | 

nym przez większość PRAWNEJ 

litewskiej myśli politycznej. ! 

Dzisiaj większość polityków litew | 
skich przekonała się dobitnie, że nad 

kwestją białoruską nie wolno jest 

pzrechodzić do porządku dziennego, 

że nie można rozłączać i czynić wza- 

jemnie niepotrzebnymi dwu bratnich 

narodów: Białorusinów i Litwinów, i 

gdy ich sąsiadami uczyniła sama 

przyroda, gdy są oni towarzyszami 
wspólnej niedoli. 

To też ostatniemi czasy pomiędzy 

Błałorusiaami i Litwinami znów do- 

szło do porozumienia ido stosunków 

Mianowicie, jak podają pisma, 

niedawno powstało w Kownie towa- 

rzystwo białorusko-litewskie. 

Skład tego towarzystwa jest na- 

stępujący: W. Łastowski — prezes 

(Białorusin), Janułajtis — vice-prezes 

(Litwin), Duszewski — sekretarz (Bia- 

łorusin), Ślażewicz | StEPANoWICZ — айсач оаа оннн 

członkowie, posłowie sejmu litew- 
skiego. 

Głównem zadaniem towarzystwa 
jest zbliżenie naredów litewskiego i 
białoruskiego, oraz pomoc Białorusi 
w odzyskaniu przez nią niepodleg- 
łości. 

Pozostaje tylko powitać to wzno- 
wienie zbliżenia białorusko-litewskia- 
go, oraz wyrazić życzenia pomyślne: 
go rozwoju i pożytęcznej pracy. 

A że praca towarzystwa białorus: 
ko - litewskiego będzie pożyteczną, 

można być pewnym, gdy się zważy, 

że na czele go stanął stary, ansłużo-, 
ny | wypróbowany białoruski dzia- ; 
łacz kulturalny i polityczny—W. Ła- 

stowski, który stałością swych po-; 

glądów politycznych, a również wy: ; 

trwałą i pożyteczną pracą kulturalną, ; 

położył nader. znaczne zasługi dla 

dzieła odrodzenia narodu białorus: 

kiego, zdobywając sobie w ten spo” 

sób wielkie sympatje wśród społe- 
czeństwa białoruskiego”. 

Całkiem odmiennie traktuje tą 

sprawą „Biełar. Niwa”, która w 

Nr. 4, zamieszcza z tego powodu 

zjadliwą wzmiankę pod adresem Lit- 

winów w której po wyluszczeniu 

meritum sorawy, autor wzmianki 

snuje takie oto spostrzeżenia i 

wnioski: : 

Piękną i chwalebną jest idea“ 

zbliżenia bratnich narodów, które od | 

wieków tak ściśle złączyła historja. | 

Niestety jednak gdy Litwini po: 

siadali w swych rękach Wilso i 

znaczną połać Wileńszczyzny, to nia 

tylko że niczem nie dopomogli Bia- 

łerusinom nawat w ich pracy kultu 

ralnej—(gdzie już tam gadać o nie: 

zależności!), — lecz, przeciwnia, nie 

dopuścili do otwarcia ani jednej bia- 

loruskiej szkėly, dopomagając właś: 

nie Polakom w zakładania szkół 

polskich we wsiach czysto - biało- 

ruskich... 
Za to obecnie, gdy Wilno wyśli: 

zgnęło się im z rąk, nasi „brzcia 

obiecują nam aż... całkowitą nie- 

zależność! 
Przypuszczamy, że wyniki dzia- 

łalności  Litewsko - Białoruskiego 

T.stwa w Kownie, nie będą większe 

od rezultatów zmarłego przed przyj- 

ściem na świat Polsko-Białoruskiego 
T-stwa w Wilnie. 

Cóż, trudno: politykę robią nie 

jednostki, a masy, zaś masy te nig- 

dy się nie pogodzą ze sprzedażą 

Litwinom przez Łastowskiego Wi- 

leńszczyzny i Grodzieńszczyzny". i 

Wyznać należy iż w danym wy- 

padku musimy przyznać słuszność 

wywodom „Bieł. Niwy”, nie wierzą: 

cej w szczerość i dobrą wolę Litwi- | 

nów względem sprawy białoruskiej, ; 

zwłaszcza gdy chodzi, o terytorja 

sporne Wileńszczyzny i Grodzień- ; 

szczyzny, dotychczasowy bowiem | 

przebieg wypadków pozwala tylko ;, 

na takie wnioski, pełne zaś różowe= | 
go optymizmu twierdzenia „Krynicy“, 

pozbawione są całkow 
realaych. Rzeczoznawca. 
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Jadwiga Hiyniewiecka 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno* 

tanecznego w REDUCIE 
udziela lekcji plastyki i rytmiki. 

Organizuje się komplety dla 
dorosłych I dzieci. 

Zapisy przyjmuje się w teatrze na 
Pohulance — pokój p. W. Mulewicza 

od godz. 12 de 2 pp. 

  

| 

Literatura i Sztuka. 
Przechodzień Katerwy. 

Sztuka ta cieszy się w Reducie 
nadzwyczejnem i zasłużonem powo 
dzeniem. Na czwartem przedstawie: 
niu testr był szczelnie zapełniony i 
to w bardzo znacznej części przez 
widzów, którzy zwykle na polskie 
sztuki nie uczęszczają, a zostali przy” 
ciągnięci przez urok wysokiego po- 
ziomu artystycznege, na którym Re 
duta stale utrzymuje wszystkia swe 
widowiska. 

W ten sposób okazuje się zwy- 
ciąstwo polskiego ducha nad zako- 
rzenionemi uprzedzeniammi. Jest to 
zasługa narodowa Reduty niepospo 
lita, którą każdy bezstronny Świadek 
powinien uznać, 

Piękno polskiej sztuki Świaci tu 
w pełnym blasku i olśniewa nawet 
tych, co jaj dotąd wcale nie znali. 
miało można twierdzić, że krótki 

dotąd pobyt Reduty w Wilnie dla 
polskości miasta więcej uczynił, niż 
iune dawniejsze i dłużej trwające po- 
czynasia. 

Przechodzień jako utwór drama- 
tyczny nie jest dziełem pieswszorzęd- 
nem, ale nadaje się do subtelnej gry, 
bo przy małej ilości osób mamy tu 
głębokie konszachty charakterów i 
wykwintne rozmowy o temacie wiecz* 
nie interesującym, jakim jest miłość 
i przyjaźń. 

Marzy obraz przenikającej dusze 
miłości dwóch rnężczyzn do jednej 
kobiety, ich szlachetne współzawod- 
nictwo i rozwiązanie konfliktu w cu- 
downy sposób, zapewniający szczę” 
ście miłości i przyjaźni wszystkim 
trojgu. 

Przechodzień, który przypadkiem 
dostał się wskutek nieporozumienia 
do mieszkania nieznanej mu osoby 
i spotkanie to uznał za opatrznościo- 
we zrządzenie, podaesi i zbliża ka 
sobie dwie osoby, które nie umiały 
się porozumieć, zyskuje ich wierną 
przyjaźń, a choć swa uczucie dla 
pani domu za miłość uważał i nawet 
jej narzeczeństwo zachwiał, 

szukał w matce, zachowa czystą przy: 
jaźń matki I przyczyni się do *jej 
szczęścia w małżeństwie z innym. 

To wszystko dziaje się w szeregu 
scen prostych, pociągających i pobu 

(dzających do myślenia—wśród deko- | przedstawień 
racji pięknych i doskonzle do treści | Autorów, podczas gdy odnośne cyfry ; 
zastosowanych. Widzimy nie teatr, 
ale rzeczywiste zdarzenie, takie jakie 

nia była grana doskonale i łatwo 
zrozumieć urok, jaki on wywarł na 
panią domu i na jej córkę. 

Matka i córka, to również; żywe 
pełne wdzięku postacie. Przyjaciółka 
ich pani Steffi robi wrażanie osoby, 
jaką w życiu spotykamy, zupełnie 
naturalnej, a serdeczne uczucia, ja- 
kie sobie wzajemnie te tizy niewia- 
sty wyrażają, 
ciepłem na salę, podobnie jak gorą: 
ca lecz opanowana i szlachetna mi- 

icie podstaw jłość dwóch współzawodników. Widok | 
|tych osób budzi u widzów pregale: |! od 10—12, 30 w niedzielę oraz kasa 
nie obcowania z niemi. 

Sam tekst sžtuki napewno nie 
mógłby wywrzeć tak silnego wraże- 
nia, Podobnie jak muzyka przeobra- 
ża słowa piosenki, tak gest, ruch, 
spojrzenie, ten, dosiero nadają wyraz 
słowom djalogu. Otóż widać, ile zdol- 
ni artyści teatralni mogą dodać od 
siebie do tego, eo dał autor, pisząc 
sztukę. 

Niema jednego zgrzytu i widzo- 
wie opuszczając salę tylko żałowali, 
że autor nie dodał czwartego, a na- 
wet piątego aktu, w których mógł 
nam unaocznić, jak miłość ku matce 

promieniują dziwnem . 

przeobraża się w czystą przyjaźń w 
świetle rewelacji, jaką da artyście 
poznanie córki. 

Z matką spotkanie przechodnia 
było przypadkowe, z córką miał on 
się spotkać inaczej i pokochać ją 
goręcej, nic nie tracąc z czystych 
uczuć swych ku idealnej teściowej. 

Co za wspaniałe sceny i sytuacje 
możemy sobie wyobrazić w niadopi- 
sanych dwóch aktach, na zasadzie 
aluzji rzuconych w trzecim akcie. 
Śłuchając tak interesujących i natu- 
ralnych rozmów, znieśliby wszyscy 
słuchacza jeszcze dwa akty, skoro 
te trzy, któraśmy pozneli, wydałyby 
się jedną chwilką, gdyby nie antrakty. 

W. Lutosławski. 

Wystawa obrazów K. Szymo- 
nisa. 

W tych dnizch otwarta została w 
Rydze wystawa obrszów  litawskiego 
artysty malarza K. Szymonisa. O wy- 
stawie tej sprawozdowca ryskiego 
„Siewodnia*, p. K. Wysotski pisze 
m. in. „Prymitywizm, uogólniona sty* 
lizacja, pewne echa kubizmu — oto 
zasadnicza struktura I kanwa, które 
mi artysta się posiłkuje w celu uka- 
zania oblicza swej twórczości... Relig= 
ja, mistycyzm i symbolika — oto 
główne bodźce tej sztuki. Z pośród 
nich bierze artysta motywy dla swych 
obrazów... Rszem z obrazami wysta- 
wił Szymonis całą serję swych ry- 
sunków, ilustrujących litewskie pie- 
šni ludowe, a rysunki te śmiało mo- 
gą być uznane za wzorowe w dzie- 
dainie sztuki graficznej”. 

Filja „Comoedji” w Wiinie. 
Data 1 lutego r. b. zostanie otwo- 

rzona w Wilnie filja tygodnika „Co- 
moedja* na ziemię Wileńską. Adres 
redakcji: Wielka Pohulanka 32—3, 
eodziannie od godz. 11—12-tej, prócz 
niedziel i świąt. 

Nacjonalizm artystyczny. 

Towarzystwo autorów i Котрогу- 
  

to w 
końcu znajdzie w jej córce to, czego |iorów niemieckich wystosowało do 

dyrekcyj wszystkich teatrów Niemiec 
(protest przeciwko  faworyzoxaniu 
sztuk obcokrajowych. Jak wykazała 
statystyka w ubiegłych dwu miesią- 

| each odbyło się w Berlinie 270 i 288 
sztuk 

  

| przedstawień sztuk niemieckich wy- 
niosły 128 i 162. : 

Teatr | muzyka. 
— Redata w Teatrze na Pohu- 

lance, chcąc dać możność ujrzenia redu- 
tówki Marji Dolębianki, jako „Pani Jany” 
w „Przechodnia” B. Katerwy, wszystkim 
tym, którzy na poprzednie przedstawienia 
już biletów nie otrzymali, daje tę sztukę 

|się mogło wydarzyć. Rola przechod- | 

jeszcze raz dzisiaj, poczem p. Dulębianka ; 
powraca do Warszawy. Jutro po raz siód- 
my komedja M. Baluckiego „Dom otwarty“. 
W zobotę po raz trzecl „Wezele”- $, Wy- 

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

Teairu od 11—2 I od 5—8-eį v dniu przed- 
stawienia. 

— Teatr Poiski. Koncert Józefa 
Śliwińskiego. Mistrz fortepianu, znako- 
mity wirtuoz Józef Śliwiński daje w Wilnie 
jedyny koncert w sal! Teatru Polskiego 
„Lutnia” dn. 2 lutego o g. 8-ej wlecz. 

Swietny pianista został niedawno od- 
znaczony Krzyżem Legji Honorowej przez 
Prezydenła Francji. J. Śliwiński wystąpi u 
nas z przepięknym programem, złożonym 

z utworów Schumanna (Etudy pinigo) 
Chopina (Preludja, Ballada f. moll 1 Inn.), 
Czajkowskiego (Sonata g moll), oraz kom- 

Ibeniza, de Falla i inn. 
Bilety zawczasu można nabywać w ka- 

sie a” Polskiego od piątka—11—1 I 
3—9 w. 

zagranicznych | 

ozytorów najnowszych kierunków: Debussy, * 

„Dbywatelki Komifet poto 
ty bezrobołnyn. 

Onegdaj w sali Delagatury, odby- 
ło się konstytuujące zebranie Komi- 
tetu Obywatelskiego niesienia pomo- 
cy bezrobotnym. Na zebranie przy- 
było około 60 osób przedstawicieli 
reżnorodnych , stowarzyszeń z insty- 
tucji polskich i żydowskich. Zebranie 
zagaił p. o. wojewoda Malinowski. — 
przedstawiając krótko historję bezro- 
bocia. Ogólno państwowy kryzys go* 
spodarczy uniemożliwia rządowi 
przyjść w takich wymiarach z pomo: 
cą jakiej potrzebują bezrobotni. Nie- 
zbędny wysiłek całego społeczeństwa. 
Wssólna praca rządu i społeczeństwa 
w akcji niesienia pomocy bezrobot- 
nym. We wszystkich wojawództwach 
powstały obywatalskie komitety, jako 
wyraz dobrze zrozumianago interesu 
społacznego. Komitety mają za zada- 
nie cbmyślić, jak łagodzić bezrobocie, 
omówić obecny stan bezrobocia i 
znaleźć środki zaradcze. Kończąc p. 
Malinowski zaproponował wybrania 
na przewodniczącego zebrania zna« 
nego i cenionego adwokata p. H. 
Strumiłły, co jednogłośnie przyjęto. 

Przewodniczący zaprosił do pre- 
zydjum pp. Bańkowskiego, ks. Sa- 
wickiego, mjra Bobiatyńskiego, p. 
Wygodzkiego i p. Łokuciewskiego. 
Poczem wysłuchano referatów. 

P. Jocz maczelnik Włu. Opieki 
Społecznej, wskazał, ze wydział wo- 
jewódzki zajmuje się pomocą bied- 
nym, lecz nie specjalnie bezrobotnym. 
W ubiegłym roku wydano z sum rzą: 
dowych 248,713 zł., z czego około 
125.000 zł. na subsydja instytucjom 
zajmującym się pomocą dzieciom, 
17,000 zł. na pomoc dgrażną poszcza* 
gólnym osobom, 18,375 zł. inwalidom 
pracy. Resztę na pomoc więźniom, 
optantom, powstańcom I tp. 35,000 
zł. przekazano na żywienie bezrobot" 
nych i 3000 zł. jako subwencja dla 
organizacji społecznych. Pomoc ta 
jest bezwzględnie niewystarczającą, I 
nie pokrywa nawet małej części tego 
co potrzeba dla samych ochron i 
przytułków. 

P. Łokuciewski zobrazował pomoc 
udziełaną przez miasto, która za rok 
ubiegły wyraża się kwotą 823,900 zł. 
co stanowi 13 do 14 proc. 
miejskiego. Suma ta została użytą na 

mi się dziećmi, starci 
ną pomoc i żywnościową. Magistrat 
subwencjonuje 4 kuchnie, Wydając 
dzieciom 1500 obiadów w tem 400 

Okazy dla młodzieży i inteligencji. 

stanowi maximum wysiłku Magistra» 
tu, Referent zaznacza, źe tak biedni 
jak i bezrobotni w dużej ilości rek- 

| rutują się z ludności napływowej. Ро- 
| zostali, to masa zredukowanych па 
pograniczu, gdzie przerwano wszelkie 
roboty i bezrobotni tłumnie naplynę- 
li do Wilna. 

Miasto obowiązane w pierwszym 
rzędzie okazywać pomoc wilnianom, 
nie może bez pomocy rządowej, przy” 
jąć tak wielki ciężar, jukim jest po- 
moc napływającym bezrobotnym. Re- 
ferent kończy, prosząc, by rząd do- 
pomógł miastu i społeczeństwu. Mia- 
sto obecnie ściąga dopłatę na fun* 
dusz bezrobocia po '10 gr. od kilo: 
wata prądu. ы 
/ Р. Baranowski, naczelnik P. U. P. 

P. zaznajomił z bezrobociem w Wi- 
leńszczyźnie, zaznaczając,że w biurze 
zarejestrowano obecnie 5.208 
bezrobotnych. 

Na samo Wilao — miasto wypa- 
da 4,435 osėb, w tem 900 pracowni- 

| ków umysłowych. Bezrobocia stale 
wzrasta i nie ma widoków na zmniej: 

  
budżetu 

subwencje dla instytucji opiekujący, 
starcami na doraź- | 

wana pomoc jast niedostateczną, lecz . 

szenie się. P. U. P. P. udziela pomo« 
cy z Funduszu Bezrobocia, tylko pra- 
cownikom fizycznym, którzy korzy- 
stają z ustawowych świadczeń w ciągu 
17 tygodni. Norma zasiłku jednostce 
na tydzień wynosi do 10 złotych. O: 
gółem wydano z F. B. 139,917 zł., 
w styczniu 22,517. 

Oprócz tego wydano 23.000 zł. 
na rozdawnictwo kartofli i mąki, z 
czego skorzystało 477 osób, otrzy- 
mując jednorazowo od 150 do 300 
klgr. kartofli i od 15 do 33 kigr. 
mąki. Normowano ilość wydawanych 
produktów ilością osób w. rodzinie. 
Bazrobotnym wydaje sią dziennie do 
170 obiadów. Na pomoe doraźną 
pracownikom umysłowym wydano 
29.815 zł, w styczniu 5000 zł. Wy- 
dajs sią jednorazowo od 45 do 
100 zł. ‘ 

Р. Кгик отбяй БеггоБос1е жёгб@ 
żydów. Zaznaczył, że żydzi, jako pra- 
<cujący w drobnych interesach, nie 
zatrudniających 5 osób, prawa ko- 
rzystania z Funduszu Bezrobocie są 
pozbawieni. Żydów bezrobotnych za 
ledwie, jakie 10 proc. zarejestrowano 
w P. U. P. P. Nędza wśród bezro- 
botnej ludności żydowskiej jest 
straszna. Pomoc doraźną okazuje 
tylko Gmina Żydowska. Bezrobot- 
nych Żydów jest 3 tysiące rodzin. 

Bardzo nieliczni korzystają z obia- 
dów. Z ofiar społeczeństwa žydow- 
skiego wydano po 10—15 wiązek 
drzewa na osobę, i rozdano 2000 
kig. mąki. 

P. Borowski wskazał na nienor- 
malnie wysoką opłatę na šwiadcze- 
nia od nieszczęśliwych wypadków, 
które mają wynosić po 1 zł. 25 gr. 
z hektara, wówczas kiedy wszystkie 
podatki państwowe wynoszą 80 gro” 
szy z hektara. Poddał ostrej krytyce 
niewspółmierność opodatkowania, 
oraz podkreślił, że nowe ogranicze- 
nia w eksporcie drzewem, oraz trud- 
ne położenie rolnictwa wkrótce da 
bardzo dużą ilość bezrobotnych ze śro- 
dowiska robotników rolnyeh. 

P. Wygodzki wyjaśniał międzyna- 
rodowy charakter bezrobocia i wzy- 
wał do wspólnej walki z bezrobo- 
ciem. 

|  P. Czyż — ujął zagadnienie bsz- 
robocia z punktu ekonomicznego I 
wydajności pracy. Porównał procen- 
towo ilość bezrobotnych. wskazując, 
że przekraczamy oficjalnie zarejestro- 
wanych liezbę 350 tysięcy bezro- 
botnych, co stanowi przeszło 50 proc. 
ogółu robotników w Państwie, a dla 
Wilna liczba bezrobotnych dochodzi 
do 72 proc. Charakteryzując bezro- 
bocie jako wielką katastrofę społecz- 
ną, wskazał, że należy się liczyć z 
psychologią bezrobotnych i jedynie 
racjonalne rozwiązanie może być 
tylko w pracy dla bezrobotnych. Ro- 

"botnicy nie są žebracy, by żyli z jał- 
| mużny. Komitet w pierwszym rzędzie 
| musi się zająć wynalezieniem šrod- 
{Кбм i skoordynowaniem prac dla 
; uruchomienia rob6t publicznycb przez 
jamy dróg szosowych, regulacji 
julic ma przedmieściach miasta. Po- 
I moc pieniężna może być traktowaną 
jako kenieczność doraźna. Robotnicy 
wychowani przez Szereg miesięcy na 
zapomogach, zatracają energję do 
pracy. Trzeba wzmacniać nerwy i 
ducha bezrobotnych przez pracę. 
Wskazał na straszne warunki w ja* 
kich znajdują się bezrobotni w loka- 
lu P. U. P. P.; brak domu noclego- 
wego, giełdy pracy jeszcze bardziej 
utrudniają sytuację. 

W okresie bezrebocia trzeba rów- 
nież usuwać przyczyny niezadowole- 
nia, jaką jest niesprawiedliwość w 

  

urzędach przy obsadzie stanowisk i 
redukcji. 

900 pracowników umysłowych jest 
bez pracy, setki rodzin głoduje. W   

EE R POZ S I I III II NIK A RCS TK ET nn S T I S I T III I A II POOR IK I III III 

Foust (ha opak) 
Występy gościnne opery warszawskiej 

w „Lutni”. 

Inaczej niedzielnego przedstawie- 

nia „Fausta”, w wykonaniu opery 

warszawskiej nazwać nie możcał Wąt' 

pię, aby gdzie w najdalej zapadłym 

kątku prowincji, w kraju największej 

ciemnoty i zaniku smaku artystycz: 

nego, ś. p. Qounod doczekał się ta 

kiej wystawy i interpretacji swego 

dzieła... Podziwiać należy odwagę ce- 

nionych skądinąd śpiewaków I sk 

ność organizatora podobnej impre 

Nasamprzód ogłasza się wyraźnie 

„występy opery warszawskiej” 18 

wzmocaionymi chórami i orkiestrą, 

aby ściągnąć reklamą publiczność na 

przedstawienie bez przygotowania, 

bez dekoracyj i kez ładu. Co właści- 

wie należało rozumieć przez ogłosze 

nie, że zjeżdża „opera warszawska”? 

Otóż każdy mógł słusznie sądzić, że 

opera warszawska wysyła do Wilna , 

dobrze zmontowaną trupę artystów ; 

z dekoracjami, 

  

ta i Mefista, nie przyjechał, a zastęp: 
stwa na pierwszem przedstawieniu. 
nia zapowiedziano ze sceny, czem 
jeszcze bardziej zadrwiono sobie z | 
publiczności i ją zbagatelizowano. | 
Zdekompletowany nasz chór (7 chó: 
rzystów!) i orkiastra miejscowa, bez; 
przygotowania grająca z nut war- | 
szawskich (na 90 osób) w skromnym 
zespole — w chaosie, fałszach, prze- 
rażających pustkach 1 chwiejności, 
oto podstawy szumnie zapowiedzia- 
nego widowiska, co zwłaszcza w „Fa- 
uście* działały na słuchaczy przygnę* 
biająco i wprost ze względów naro- 
dowych, upokarzająco.. do tego ar- 
tysta śpiewzjący Mefista, nie umiał 
zupełnie partji i nie posiada do niej 
warunków głosowych! Proszę sobie 

wyobrazić, jak wyglądał Mafisto, gość 

stołecznej opery, śpiewający najczę- 

ściej co innego, niż Gounod napisał | 
i tradycja śpiewakom przekazała, bez | 
charakteru postaci, bsz rytmu, co / 
chwila wykoszlawiający linję melodji 

i taktul i i x 
х A dekoracje? Koszmar Małgorzaty | 

niższymi, wylatywał z taktu i czekał 
Ra pałką dyrygenta, który stale w tej 
operze bezradnia ruszał batutą i pło* 
nął ze wstydu... 

Juž w „Rigoletto“ przepiekne glo- 
sy. Mechównej (najdojrzalsza artystka; 
jak się tu znalazła, to już jej sekret. ), 
Kiepury i Wiśniewskiego, traciły og- 
romnie na tej politowania godnej ce- 
łości. P. Tarnawa (nie wiem, czy jest 
członkiem opery warszawskiaj) śpie: 
wał, a raczej mówił głośno po włos- 
ku; był to karygodny wybryk polskie- 
go śpiewaka, zby w Wilnie popisy- 
wać się włoszczyzną i to bez głosu. 
Czyżby na to pozwalało kierownictwo 
warszawskiej opery? Czy kierownice: 
two to wogóle poinformowane jest 
o występach jej artystów na prowin- 
cji i czy kontroluje podobnie orga- 
nizowane imprezy, zwłaszcza tam, 
gdzie mają reprezentować stolicę? 
Zwracamy się w stronę Warszawy z 
dwóch względów, ato, że drogą nam 
jest opinia pierwszej narodowej ope- 

(i wyprowadzający zespół z równowa: ry polskiej, a po wtóre, aby artyści 
warszawscy nie myśleli, że do Wil- 
na można z czembądż przyjechać 

aparatem  technicz- | w progu—zjawisko—cień, za płócien- i skandalem, jak „Faust na opak" 

nym, uzupełnieniem chórów miejsco* i ną zasłoną — tak fatalnie ułożoną, bezkarnie popisywać się, przed swo- 

wych i orkiestry, a jak było w isto- |że ją „Faust” stale musiał poprawiać...|ją i obcą publicznościąl 

cie? Do Wilna zjechało kilku arty: | 
stów operowych na przedstawienia, | 

których w ostatniej chwili nikt nie“ 

mógł przygotować scenicznie, 

Śmieszności, za śmiesznościami... | 
Nie chcę wytykać miejsc, wiele to | 

razy warszawscy goście w „Fauścia” ; 

Tak samo zwracam uwagę kie- 
rownictwa opery warszawskiej na róż - 
norodność tekstu śplewanego tu „Fa- 

ani. zapóźno przyszli na scenę, albo wprost / usta”. Jedynie Kiepura śpiewał par- 

szczegółów wykonania opracować na opuszczali człe jej ustępy, lub, jak ; tję—zdaje się—w tłumaczeniu Ziół- 

miejscu. Nawet czołowy artysta ope-  Siebel w znanej arja z kwiatkami, kowskiego, inni śpiewacy, jak ktore- 

ry warszawskiej, którego występ o- trensponowanej niżej (widocznie dla | mu było wygodniej... Naturalnie 

głoszono w głównych rolach Rigolet- Dobosza), wyższe muiy zastępując tekstu „Rigoletta" Warszawska ope- 

° 

ra jaszcze nie ruszyła... 
grzmiała arja Księcia; 

Kobieta zmiacną jest 
jej serce z główką 

Serce być może, ale głowy wtem 
nie widaćl i 

A kto pozwolił w. warszawskiej 
operze uzdolnionamu, ale berdzo 
młodemu jeszcze i niedouczonemu 
špiewakowi. cavatinę Fausta koń- 
czyć wysokimi tonami dla efektu — 
przecież nie dla muzykalnej pu- 
bliczności? 

W ten sposób organizowane wy- 
cieczki członków opery warszawskiej 
przynoszą im chwilową korzyść ma- 
terjalną, ale wielce szkodzą swojej 
instytucji i rozwojowi muzyki pol: 
skiej na t. zw. prowincji, do której 
Wilna nie zaliczam. A jaki zysk miej- 
scowym pracownikom teatru?., 

Z dochodu trzech przedstawień 
około 5 tysięcy złotych (gdy nie 
więcej?) p. Rychłowski wziął 14 proc. 
z brutta, z pozostałej części 60 proc. 
artyści warszawscy, a 40 proc. pozo- 
stało na koszta administracji i dla 
swoich. 

Z tego otrzymał chór od 10—14 
zł. (żeński — od 9 zł.), orkiestra po 
18 zł. na osobę za trzy przedstawie: 
nial Niech im Bóg udzieli szczegól- 
nej siły wytrwania, jeśli tak dalej 
czekać będą na spadające ochłapy 
z pańskiego operowego stołu war- 
szawsko-wileńskiej imprezyl... 

Każdy jednak, bezstronnie pa- 
trzący miłośnik tentru  śpiewnego   

Po staramu ; niech z ręką na sercu powie, czy 
opłaci się taka kalkulacja, dla kogo 
i czy ma sens moralny? 

Nawet sędziwy, o gołębiem sercu, 
sprawozdawca muzyczny  „Sława”, 
tak obfity wytoczył arsenał niedoma- 
gań przedstawień „Rigoletta” i „Fa- 
usta”, że słodkie pigułki pod adre- 
sem warszawskich wykonawców, oraz 
uprzejmie udzielane im rady wyjsz- 
du na dalsze studja i porównania z 
innymi śpiewakami, nie zdołały 
istotnej prawdy, jasno z recenzji bi- 
jącej, przygłuszyć! Posziemy tę re- 
cenzję także z protestem; osobiście 
bowiem różnię się z nią tylko co do 
formy, ostrzejszej u mnie z powodu 
bliższego wnikania w partyturę „Fa- 
usta”, którego znam na pamięć, ja- 
ko wykonawca partyj, reżyser i na- 

„uczyciel, a również w sposobie oce- 
imiania możliwości, osiągalnych w 
i Wilnie na scenie i co za tem idzie 
jw określaniu wpływu iraprezy, która 
| prócz pięknych głosów, które wyma- 

  
gają jeszcze studjów, jak u p. Kiepu- 
ry, nie wnosi pierwiastków ładu i 
organizacji, lecz najwyżej pieści, nic 
więcej poza dzwiękiem organu, nie 
dostrzegające, lub nie chcące dost- 
rzec uszy... Gdy jednak szanowny 
sprawozdawca „Słowa* podnosi jako 
wzór śpiewanie bez suflera, choć go 
nie widział jak ja | moje otocze- 
nie,—z partem w ręku na „Fauscie*, 
— zaraz za Mafisterm w scenie koś- 
cielnej, to dziwi mnie, że dotychczas 
tu w Wilnie, nie był łaskaw pofaty« 
gować się, albo przysłać swego za: 

stępcy na poranki do sali miejskiej, 
'gdzia stale grają i śpiewają na sce- 
jnie artyści i dzieci, te t. zw. przysz- 
jła gwiazdy (tylko każda polskie mia- 
„sto miało swoje gwiazdy miejscowel) 
| bez suflera, bez inspicjanta i bez pa* 
łeczki dyrygenta! Mogę zapewnić 
szanownego sprawozdawcę, žė na 
warszawskiej scenie oparowej — bez 
suflera, —niestety—kroku żaden śpie- 
wak nie postawi, choć znajdą się 
czasami wyjątki, że poszczegėlny аг- 
tysta, śpiewając partję niezliczone 
razy, zna—ją dokładnie i nie ogląda 
się, za suflerem,—ale zespół, całość? 
Takich rezultatów żadaa opera w 
Polsce, nie osiągnęła, dlatego wileń" 
skich poczynań które mają najbliższy 
i najpiękniejszy przykład w Reducie, 
należałoby raczej ze względów peda- 
gogicznych i prostej sprawiedliwości 
nie bagatelizować i raczej z własne- 
go dorobku być dumnym, niż nie- 
dojrzałe, importowane („ze stolicy" 
'jednak) owoca, lub zagraniczne 
firmy—wiecznie polecać jako smako- 
lyki... Nie chciałbym także, aby bez* 
krytycznie odnosić się do naszych 
Straussów,  Caruzo, Borgattich I 
% р. Jakžeby to jednak wyglądało, 
gdybym napisał X. Y., wileński, to 
nie jest „prawdziwy Strauss" 1 t. d. 
Prawdziwy jest artysta—i to nasz, tu 
naim najbliższy, —i to wystarczy! Za- 
gramy go, zaśpiewamy, jaki jast, po 
szanowania godny wileński kompo- 
zytorze i recenzencie! 

(A. L.)   
  

naszych państwowych I komunalnych — - 

J  



, stać musi zająć się szerzej sprawą 
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naszych urzędach, tu w Wilnie na- 
wet w jednym I tym samym urzę- 
dzie pracuje mąż, żona, córks, lub 
córki czy synowie. Nawet jedan z 
dygnitarzy wileńskich w swym urzę- 
dzie zatrudnia dwia córki — które 
jako córki dygnitarza korzystają z 
specjalnych przywilejów pracy. Komi- 
tet, jeśli chce swemu zadaniu spro- 

obsadzenia posad i redukcji. Usunię. 
cia niesprawiedliwości | piętnowanie 
czynów protekcjonizmu i kuzynow- 
stwa, w obliczu głodnych całych ro- 
dzin bezrobotnych jest niedopusz- 
czalne. 

Następnie przemawiał p. Zasz- 
towt, jako przedstawiciel Okręg. Ko: 
misji, podzlelając stanowisko p. Czy: 
ża, domagał Się pracy dla bezrobot- 
nych. Zaznaczył, że kryzys bezrobocia 
jest wynikiem całego systemu ust- 
roju kapitalistycznego; dorywcza po- 

Następnie zabierali głos p. Mile 
kiewicz, Kruk, Pietkiewicz, określając 
wytyczne działalności k-tu. 

Wrzeszcie przystąpiono do zor- 
ganizowania K-tu. 

Do Centralnego Komitetu wybra- 
no p. Barikowsklego, p. Iryckiego 
Hermana, ks, Kuleszę, p. Kruka, se- 
netora Rubinsztejna, W. Czyża, oraz 
zarezerwowano 3 miejsca dla przed 
stawicieli robotników. 

Komitety Wykonawcze chrześcjań- 
ski i żydowski mają powstać w naj- 
bllższym tygodnłu i one to właści- 
wie będą głównymi kierownikami 
akcji pomocy bezrobotnym. 

Należy zaznaczyć, że organizato- 
rzy zebrania nie dostatecznie go 
przygotowali, widać było, pomimo 
swietnego przewodnictwa p. Strumił- 
ly, že sami organizatorzy nie dosta- 
tecznie wyjaśnili zadania działalnoś-   moc jest paljstywem, trzeba badaćz 

sedno zła i zmienić system. 

  

Warunki sanacji skarbowej 
I gospodarczej. 

Pod powyższym tytułem wygłosił 
profesor Władysław Zawadzki w sali 
Stowarzyszenia Techników Poiskich 
odczyt, obfitujący w bardzo cenne 
uwagi. į 

Zasadnicze myšli prelegenta da- 
dzą się ująć w sposób następujący: 

Nasz organizm gospodarczy jest 
chory. Mamy deficyt gospodarki pań- 
stwowej, a równolegla gospodarki , 
prywatnej. Zmniejszenie zarobków | 
idzie u nas w parze ze wzrastającem ; 
bezrobociem, oraz drożyzną. Są to | 
objawy znane, które obecnie dopiero : 
zaczynają się komasować. 

akrajając naszą organizację pań- 
stwową nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z objektywnych możliwości gospo- 
darczych Poski. Dotyczy to również 
naszych wysiłków pod względem 
kulturalnym I militarnym. 

W wyniku mamy obecnie zupeł- 
ną dezorganizację naszego życia go- 
spodarezego. 

Ekonomja polityczna zna dwoja- 
kiego rodzaju przedsiębiorstwa: 1) o 
intensywnym wysiłku kapitału i 2) o 
intensywnym wysiłku pracy. U nas 
w grę muszą wchodzić przedsiębior- 
stwa, oparte na wysiłku żywej pracy. 

Prelegent krytykuje ustawę o 80 
godzinnym dniu pracy, jako też igne- 
rencję państwa do życia gospodar- 
czego, co—jego zdaniem—spowodo*- 
wało brak zaufania do gospodarki 
państwowej i do własnej waluty. 

Pan Zawadzki poddaje ostrej kry- 
tyce najfatalniej pomyślany podatek 
dochodowy, a odnośnie redukcji jest 
zdania, iż nie powinny one być prze 
prowadzane gwałtownie i w sposób 
mechaniczny. 

ycie gospodarcze bowiem jest 
ściśle związane 2 inwestycjami, a 
redukcje dotyczyć właśnie mają tych- 
że inwestycji. W ten sposób reduk= 
cje oznaczają niszczenie żysia gospo- 
darczego i podrywają zaufanie do 
nas zagranicą, 

W tem miejscu prelegent przy- 
tacza fakt niewypłacalności stypen- 
djów stypendystom zagranicznym, co 
zdaniem prof. Zawadzkiego jesi skan- 
dalem publicznym.  Zredukowanie 
wydatków do naszych dochodów jest 
w tej chwili niemożliwem. Nie wy- 
twarzamy bowiem tyle, ażeby zię u- 
trzymać na poziomie państwa cywili- 
zowanego. : 

Upadek Sexusta Rzymsklago jest 
wynikiem dezorganizacji życia gospo- 
darczego. Również nasz upadek 
przedrozbiorowy był przygotowany : 
przez długotrwały marazm gospo- 
darczy. 

Jeśli istotnie pragniemy rabować 
nasz organizm gospodarczy, to mu-- 
simy podnieść naszą produkcję i re-' 
zygnować z pewnych doktryn. 

Dążyć powinniśmy do powiększe- . 
nia wydajności pracy, potanienia pro- 

& 

  
| dukcji, znalezienia nowych wyników 

zbytu i zmniejszenia podatków. Po- 
zatem niezbędne są dla nas kapitały 
obrotowe. 

Tylko zorganizowana wola społe- 
czeńswa może uratować naszą  go- 
spodarkę państwową. 

Prelegent omawia rolę merkanty- 
lizmu w życiu gospodarczem i do- 
chodzi do wniosku, że państwo pol-' 
skie poza ciężarami, poza kaprysami ' 
odnośnej polityki skarbowej produke 
cji nic mie dało. 

Profesor Zawadzki omawia też 
rolę wielkiego kapitału w produkcji i 
przytacza fakty z życia gospodarcze- 
go Anglji, świadczące o tem, iż roz- 
wój prokukcji wymaga wielkich zy- 

w. ” 

= Prelegent przyznaje, iż w pewnych 
państwach świadczenia socjalne, 8-0 
godzinny dzień intensywnej pracy, 
znaczne podniesienia płacy są ko- 
niecznością społeczną, uważa jednak, 
Iż tego rodzaju postulaty humanitarne, 
gdzieindziej zgodne z realnemi wa- 
Tunkami życia, nie mogą być trakto- 
Wane w krajach gospodarczo zacofa- 
nych, leko stałe etyczne eg 

alszym u profesor Za- 
 wadzki zaznacza, 4 nie występuje   

ŻYCIE GOSPODARCZE. 

„my. Miedzy innemi prelegent doma- 

wyrazili swą zgodą. Jednocześnie na 

ci komitetu, Widz. й 

przeciwko zasadzie Kas Chorych, co 
uważać należy jako jedno z wyma” 
gań poziomu kulturalnego, jest jed- 
nak zdanie, iż działalność Kas Cho- 
rych musi być przystosowana do na- 
szych warunków produkcji. 

Prelegent przyzneje, że ogranicze: 
nie reform socjalnych, pomimo iż 
przyczynić by się mogło do ро!а- 
nienia produkcji I pozyskania  no- 
wych rynków zbytu jest raczej kwe- 
stją drugorzędną. Sprawą bowiem 
pierwszorzędnej wagi jest uzyskanie 
wielkiej pożyczki zagranicznej. 

Ażeby jednak uzyskać pożyczkę 
musimy się zdobyć na pewne refor: 

ga się uprawnienia naszej admini: 
stracji, _ zmniejszenia ingerenc!i 
państwa do życia gospodarczego 
oraz podatków bezpośrednich. Poza- 
tem wskazane jest, zdaniem p. Za» | 
wadzkiego, ażeby przeważna część 
pożyczki była przeznaczona an cele 
wyłącznie produkcji i ażeby nie ka- 
rano robotników, pragnących praco- 
wać ponad 8 godzin dziennie. 

Po odczycie wywiązała się oży- 
wiona dyskusja. 

Profesor Sławiński poddaje kry- 
tyce zarządzenia państwowe odnoš- | 
nie ostainich redukcji i podziela zda- 
nie, iż idei państwowej u nas nikt 
nie broni. 

Dyrektor Milkiewies mówi o me-| 
galomanji urzędów państwowych, o | 
okólnikach stale anulowanych i stoi; 
na stanowisku, iż drożyzna kredytu ; 
(w Ameryce 3 procent rocznie, a 
fabryki łodzkie płacą 60 procent ro: 
cznie) jest jednym z czynników de- 
zorganizacji naszego życia gospo* | 
darczego. 

Prezes Wańkowicz jak zwykle wy- i 
stępuje przeciwko świadczeniom So- 
cjalnym. 

Senator Krzyżanowski jest zdania, | 
że nie ma zrównoważonego budże- | 
tu bez ustalonego pieniądza i že“ 
sprawą pierwszorzędnej wagi jest 
dobra organizacja pracy, ! 

Profesor Zawadzki reasumuje wy- 
niki dyskusji poczem prezes Stowa- 
rzyszenia Techników p. Gutowski 
komunikuje zebranym, iż niebawem | 
ma być powołana do zycia w Wilnie - 
Rada Zrzeszeń Gospodarczych. ć 

  
Kronika krajowa. 

Zebranie wierzycieli Wileń- 
skiego Banku Rolniczo-Prze- :! wreszcie do 4tej osoby, które sta- |   mysłowego. 

W poniedziałek d. 26 b. m. wi 
lokalu Wil. Banku Rolniczo-Przemy- 
słowego (Mickiewicza 19) o godz. 6-ej 
wieczorem odbyło się zebranie wie- | 
rzycieli tegoż banku. Zebranie to; 
zwołane zostało w związku z przej: ; 
ściem banku pod wpływy łotewskich 

finansistów. ° 
Zebraniu przewodniczył p. Stani- 

sław Bochwic, który zaznajomił ze” 
branych ze stanem rzeczy, proponu- 
jąc potwierdzenie poprzedniej umo- 
wy ż wierzycielami na co zebrani 

i 
{ 

propozycję przewodniczącego wybra- 
no nowy Komitet wykonawczy na o- 
kres jadnego miesiąca. Do komitetu 
wybrano pp.: Stanisława Bochwica, 
mec. Władysława Miedzianowskiego 
i mec. Leona Sumoroka. Poczem 
mec. Skinder zakomunikował zebra- 
nym, że umowa z finansistami ło- 
tewskiemi została ostatecznie podpl- 
sana i działalność banku nie ulegnie 
przerwie. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych umowa banku z łoty- 
szami jest następująca: Łotewski 
bank państwowy „Latvijas Bank“ 
wespół z czteroma bankami prywat- 
nemi Tolenskiemu i trzema finansi- 
stami przystępuje do Wil. Banku 
Rolniczo-Przemysłowego jako finan- 
sista deklarując na operacje banko- 
we 450,000 dolarów, zastrzegając so- 
bie prawo trzy czwartych głosów 
rozporządzalnych w działalności ban: 
ku. Dotychczasowa siedziba Centrali 
Banku w najbliższym czasie zostaje 
przeniesioną do lokalu Filji miejskiej 
przy ui. Wielkiej Ne 34. (a. k.).   

   

  

| Dworakowskiego do Postaw. Na- 

KURJER М ГАМ ЗК 

Gabinet hr. Bethlena pozostaje. 
BUDAPESZT. 27.l. (Pat). Wobec wiadomości o projektowanej dymisji 

gabinetu hr. Bsthlena, węgierskie bi uro informacyjne jest upoważnione 
do stwierdzenia, że wszystkie pogłoski czy to o dymisji obecnego gabine- 
tu, czy o jego rekonstrukcji są bezpodstawne. 

O Ez EE Ij CZK OPO IS a III 

Rada Banku Polskiege na posie: 
dzeniu, odbytem w dniu 21 b. m. 
rozpatrywała sprawozdanie z działal- 
ności Banku na rok 1925, przygoto- 
wane dla Walnego Zgromadzenia 
Akcjonarjuszów, które postanowiono 
zwołać na dzień 10 marca. Na wnio- 
sek Komisji bilansowo-budżetowej 
Rady przyjęto bilans ostateczny 
Banku na 31 grudnia 1925 roku, 
oraz rachunek zysków i strat, wyka- 
zujący 15.727.000 zł. zysku, z czego 
po zatwierdzeniu sprawozdania z 
działalności i rachunku zysków I 
strat przez Walne Zgromadzenie ak- 
cjonarjuszów — zostało przeznaczone: 
na kapitał zapasowy 1567 tys. zł., 
na dywidendę dla akcjonarjuszów 
11 procent, czyli 11 millonėw zło” 
tych, udział w zyskach Skarbu Pań- 
stwa wyniesie 3053 tys. zł, 

Kontrola patentów od 1-go lu- 
tego. 

Ministerstwo Skarbu wydało pole- 
cenie, aby z dniem 1 lutego 1926 r. 
władze skarbowe przystąpiły do ш- 
stracji przedsiębiorstw i spisywania 
protokułów za nieposiadanie šwia- 
dectw przemysłowych i kart rejestra- 
cyjnych, względnie za nabycie nie- 
właściwych świadectw przemysłowych. 

Płatnicy winni przeto we właści- 
wym interesie zaopatrzyć się we wła- 
ściwe świadectwa przemysłowe (kar 

ty rejestracyjne), ponieważ w prze- 
ciwnym razie będą natychmiast spo- 
rządzane protokuły i nakładane kary 
pieniężne, które wynoszą: 

1) za prowadzenie przedsiębior - 
stw» bez Świadectwa przemysłow. — 
od 3 do 20-krotnej kwoty, nieuisz- 
czonej za świadectwo; 

2) za posiadanie niewłaściwego 
świadectwa przemysłowego, względ- 
nie za nieposiadanie karty rejestra- 
cyjnej — do wysokości 3-krotnej 
kwoty stanowiącej różnicę między 
ceną właściwego a posiadanego 
świadectwa przemysłowego, względ: 
nie stanowiącej należną opłatę za 
kartę rejestracyjną. 

Kara ta nie zwalnia od obowiązku 

mysłowego (karty rejestracyjnej). 

Giełda warszawska 

2 d. 27—l 26 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,54 35,50 35,41 
Nowy-York -— jak gotówka 
Paryż 27,32 27,39 27,26 
Szwajcarja 140,90 141,25 140,55 
Stockholm  195,60 198,09 195,11 
Prėgė 21,61 21,66 21,56 
Holandja 293,25 293,78 292,52 
Wiedeń 102,75 103,— 102,50 
Poż: dolar. 64, (w złot. 467,20) 
Poż. kolej, 118—124— 
5% konwers. 43,50 
80/0 poż. konwers. 100— 
`43/20/0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 20,75—20,40 
5% listy z. warsz. przedw.  21,75—22,     

  

KRONIKA. 
Dziś — Flawjana M. 

Czwartek) Jątro—Pranciszka Sal. 

Wschód słońce— g. 7 m. 20 
Zachód —g. 8 m. 45 

URZĘDOWA. 

— Wyjątek z zasady w kwe- 
stji nadawania obywatelstwa. 
Wraz z okólnikiem w sprawie nada- 
wania i przyznawania obywatelstwa, 
którego brzmienie podawaliśmy w 
jsdnym z poprzednich numerów na- 
szego pisma jak się dowiadujemy 
dołączony był jeszcze okólnik dodat- 
kowy pod znakiem „b*, który doty- 
czy tych obywateli, którzy roszczą so- 
bie prawo do obywatelstwa na zasa- 
dzie dekretu glėwaego D-cy b. Lit- 
wy Środkowej. Ci obywatele podle- 
gają punktowi 4«mu okólnika głów= 
nego w kwestjach otrzymywania о- 
bywatelstwa. 

związków komunalnych na rok 1926 
zostało wstrzymane zatwierdzenie 
budżetów nadzwyczajnych. 
„ Budžety te mają być przedsta- 
wione Ministerstwu Spraw Wewnętrz- 
nych, które po rozpatrzeniu ich u- 
dzielać będzie wojewodom  wskazó- 
wek, co do ich zatwierdzenia. (zd). 

_ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Jakie pobory otrzymają 
urzędnicy w lutym. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministerstwa Skarbu 
pobory w miesiącu lutym dla urzęd- 
ników państwowych będą wypłacane 
w wysokości poborów grudniowych. 

(zd) 
— Mianowanie p. Monkiewicza 

%ierow. oddz. samorząd. ziem- 
skiego. Kierownikiem tymczasowym 
oddziału samorządowego ziamskiego 
w województwie został mianowany 
dotychczasowy kierownik oddziału   Punkt ten dotyczy wyłącznie Wi- 

leńszczyzny, a więc Wilna, pow. Wi- 
leńsko-Trockiego, Święciańskiego i 
Oszmiańskiego. 

Według tego dodatku do okólni: . 

| 
ogólnego Wydziału Fdministracyjne- 
go p. Józef Monkiewicz. (zd) 

— Powrót z inspekcji starosty 
pow. Wil.-Troc. Starosta pow. Wi- 

ka, do 1-szej kategorji zaliczają się | leńsko-Trockiego p. Witkowski po- 
ci. którzy się urodzili na terenie b. 
Litwy Środkowej i zamieszkiwali 
przed styczniem 1919 r., do  2-giej | 
kategorji: osoby, które zakupiły nie- 
ruchomość przed 15 stycznia 1921 
r. do 3-ciej kategorji: osoby, które 
ai L terytorjum, przed“ 

1 styczni 1 M i 
s su о9 pozyżej pet 3-ciej raty podatku obro- przez 5 lat i po pewnej przerwie | 

znowu powrócili zamieszkując na 
tem terytorjum przed 15—]—1924 r. 

le zamieszkiwały na terytorjum b. 
Litwy Środkowej, bez przerwy od 1 
stycznia 1918 r. (zd.). 

— Wyjazd Naczelnika Wydz. 
Bezpieczeństwa województwa P. 

czelnik Wydziału Prezydjalnego wo- 
jewództwa p. Dworakowski wyjechał 
w sprawach służbowych do Postaw, 
dla załatwienia całego szeregu spraw 
wyłonionych w związku z przeniesie- 
niem siedziby starostwa z  Duniło- 
wicz do Postaw. 

W czasie jego nieobecności za- 
stępować go będzie w Wydziale Pre- 
zydjalnym inspektor samorządowy p, 
Gintowt Dziewałtowski, a w Wydzia- 
la Bezpieczeństwa p. radca Rakow- 
ski. (zd.). 

ka 

wrócił z Inspekcji powiatu 
powrotem urzędowanie. (zd) 

SPRAWY _ PODATKOWE. 

I objął z 

— Spieszcie się z opłatą 3-ej 
raty podatku obrotowego. W dn. 
30 b. m. upływa ostatni termin 

towago. 
Ct zaś, którzy się spóźnią z o- 

płatą tego podatku będą musteli za- 
płacić za karę procenta I za po- 
przednie raty tego podatku. (zd.). 

— Traktować przychylnie. W 
padkach gdy płatnik w zeznaniu 

do podatku majątkowego długi za- 
ciągnięte w walutach b. państw za- 

; borczych przeliczył niekorzystnie dla 
( siebie wbrew przepisom paregrafu 8, 
część 2 rozporządzenia Ministra Skar- 
bu z dnia 1-go stycznia 1924 r., a w 
odwołaniu prosi o sprostowanie tego 
przeliczenia w myśl rozporządzenia 
Ministerstwa Skarbu, komisje odwo- 
ze wiuny prośby tego rodzaju 

itraktować przychylnie przy rozstrzy* 
iganiu odwołań i przerachowywać 
;wspomniane długi według kursu, ja- 

ki był stosowany w okresia czerwiec 
— lipiec 1923 r. 

Q ile w danym okręgu wymiaro-     
MIEJSKA. 

— Zmiany w ustawie o roz: 
budowie miast. W związku z za- 
morzoną nowelizacją ustawy z dnia 
29. IV. 25 r. o rozbudowie miast 
Ministerstwo Spraw \ Wewnętrznych 
zwróciło się do poszczególnych wo- 
jewództw o przedstawienie Minister- 
stwu uwag, co do ewentualnych 
braków ustawy, jakie zarządy miast 
mogły zaważyć przy dotychczasowym 
jej stosowaniu. (wagi te zostaną 
przez Ministerstwo wykorzystane przy 
zmianach, jakie zamierza wprowadzić 
w wymienionej wyżej ustawie. (zd) 

— Sprawa komunalnych pre- 
liminarzy budżetowych.  Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych w poro- 
zumieniu z Ministerstwem Skarbu 
zarządziło, aby w wypadkach, gdy 
urzędy wojewódzkie nie zatwierdziły 
jeszcze preliminarzy budżetowych 

jwym ustalenie powyższego kursu 
; napotkałoby na trudności, należy sto- 
'sować przeciętny kurs w okręgu iz- 
by skarbowej. (1). 

;  — Jaka będzie kara za zwło- 
| kę w opłacie podatku lokalowe: 
go. Zgodnie z obowiązującą obecnie 
nową ustawę megistrat m. Wilna Бе- 
dzie liczył za zwłokę w  uiszczaniu 
podatku lokalowego komunalnego 2 
procant (przedtem 4), a za zwłokę 
od podatku państwowego tylko |е- 
den procent. (zd.). 

— W sprawie podatku mająt- 

Ministerstwa Skarbu okólnik w spra- 
wie podatku majątkowego. 

W okólniku tym stwierdzono, źe 
niektórzy płatnicy podatku majątko- 
wego domagają się czasem w od- 
wałaałach przesłuchania ich przez 
komisję odwoławczą, celem stwier-   dzenia pewnych konkretnych okoli- 

nabycia właściwego świadectwa prze- | 

kowego. lzba Skarbowa otrzymała z |- 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 
(od wł. koresp. z Warszawy) 

„Rzeczpospolita” i „Dzień Poi- 
ski* denuncjują ministra Żeli- 

gowskiego. 

Gen. Żeligowski polecił wytoczyć 
sprawę przeciwko redakcji „Rzeczy- 
pospolitej" i „Dnia Polskiego" za de- 
nuncjacyjną wiadomość e sprzedaży 
7 tys. koni z uszczerbkiem dla skar- 
bu państwa. 

Konferencja marsz. Rataja z 
min. Zdziechowskim. 

(Od wł. korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym marsz. Ra- 
;taj odbył dłuższą konferencję z mi- 
, mistrem skarbu p. Zdziechowskim. 

Z zagranicy. 
Powstanie Kurdów. 

BEJRUTH, 26.l (Pat.). Powstanie 
kurdów rozszerza się. W walce, jaka 
toczyła się między powstańcami a 
wojskami tureckiemi, te ostatnie mia« 
ły 250 żołnierzy rannych. 

Trzęsienie ziemi. 

SYDNEY, 26,1 (Pat.). Tutajsze apa- 
raty sejsmograficzne zanotowały wczo- 
raj silne trzęsienie ziemi w odległoś- 
ci 1750 mil, prawdopodobnie w są- 
siedztwie wysp Salomona. 

  

    

  

  

czności mających mieć wpływ na 
rozstrzygnięcie odwołanie.  Jakkol- 
wiek zadanie takie nie jest uzasad- 
nione ustawowo, to jednak, kierując 
się względami słuszności, Ministerst= 
wo Skarbu zaleca uwzględnienie te- 
go rodzaju próśb, o ile takie zezna- 
nie do podatku majątkowegu jak i 
odwołanie zostały wniesione w usta- 
wowym terminie. (I). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Ostateczne przydzielenie 
gm. Janiskiej do pow. Święciań: | 
skiego. W dniu dzisiejszym Komi- 
sja w składzie zastępcy starosty pow. 
Święciańskiego p. Piegutkowskiego, 
Komendanta Pelicji tegoż powiatu 
p. Najdowskiego, zastępcy starosty 
powiatu Wileńsko-Trockiego p. Łu- 
kaszewicza, Komendanta Policji te- 
goż powiatu p. podk. Dubowskiego 
1 inspektora samorządów pow. Wi- 
leńsko Trockiego p. Orlickiego doko- 
na aktu oddania gminy Janiskiej do 
kompetencji powiatu a. 

(zd. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademickie Koło Szachi- 
stów. Na liczne prośby Sekcja Kul- 
turalno-Samokształceniowa T-wa Brat- 
niej Pomocy Оо!. Młodz. FAkadem. 
U. $. B. inicjuje „Akademickie |Koło 
Szachistów”, w tym celu zwołuje się 
na dzień 29 b. m. (piątek) o godz. 
20 w lokalu Ogniska Akadem. (ul. 
Wielku 24) zebranie zainteresowanych 
Kol. z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Obiór Zarządu, 
3) Omówienie warunków pracy, 4) 
Wolne wnioski. 

— Wypłata  stypendjów. Ża- 
rząd Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. podaje niniejszem 
do wiadomości, iż stypendja akadem. 
za m'c styczeń wypłacone zostaną w 
kwocie 90 zł. w ciągu najbliższych 3 
dni, należność zaś lutową z począt- 
kiem miesiąca. 

— Zebranie wszystkich aka- 
demickich kół prowincjonalnych. 

Dn. 25 stycznia odbyła się kon- 
ferencja przedstawicieli 10 akade- 
mickich Kół prowincjonalaych. Na 
konferencji tej po referacie przedsta- 
wiciela Ogólnopolskiego Zarządu Kół 

<=
   prowincjonalnych w Warszawie stud. 

Lewandowskiego Stefana i po oży-| 
wionej dyskusji —zebrani jednomyśl- | 
nie uchwalili zorganizować się w 
zrzeszenie Akademickich Kół prowin- 
cjonalnych. 

W związku z powyższem w nie» 
dzielę dnia 31-go stycznia 1926 r. o 
godz. 12-tej w poł. w sali IV-tej Ulni- 
wersytetu przy ul. Świętojańskiej od- 
będzie się ogólne zebranie wszyst- 
kich członków kół prowincjonalnych, 
znajdujących się na gruncie akade- 
mickim wileńskim, na które pro- | 
szeni są również o przybycie kole: 
żanki i koledzy pochodzący z innych 
województw. Rzeczpospolitej, jakoteż | 
z prowincjonalnych miast  Wileń- 
szczyzny, a nie należący dotychczas ! 
do żadnego z kół prowincjonalnych. 

: (zd.) 
— „Żywa Gazetka" w Ogni-; 

sku. Dziś w dn. 28 stycznia r. b. *› 
Ognisku Akademickiem zamiast kon- | 
certu „Czwartkowego” odbędzie się | 
odczytanie i odegranie 4-go numeru * 
„Żywej Gazetki”. Wstęp tylko za oka- 
zaniem legitymacji Brataiej Pomocy 
i za zaproszeniami. 

Początek o godz. 8 m. 30, 

i 

$ +   

liga Mraotów | koakureniką ligi św. 
Kazimierą, 

Czyli redaktor Jan Obst contra 
prezydent Woodrow Wilson. 
Niedzielne zebranie komitetu, organi- 

zującego w Wilnie Stowarzyszenie Przyja- 
ciół Ligi Narodów, dało asumpt organowi 
ambitnego p. JObsta do napaści na sze- 
reg instytucyj europejskich, organizacyj 
społecznych I ludzi. W kilkudziesięciowier= 
szowej wypocinie pisanej niegramatycznym 
stylem rachunków nietyle partyjnych, iie 
sklepikarskich zwalono do kupy i Ligę Na- 
rodów i Esperanto, | „Kurjer Wileński” i 
żydów, i masonów i „Towarzystwo teozo- 
ficzne” i „YMCA* — co wyraźnie świadczy 
już nietylko o pomleszaniu pojęć, ale o 
poi ae zmysłów. Brakło w tem wszyst- 
lem „ligi św. Kazimierza”, ale tu p. J. 

Obst widocznie zwątpił już w łatwowier- 
ność swych czytelników. 

fośpieszamy więc uprzedzić kogo na- 
leży, Iż Liga Marodów, stworzona przez 
prezydenta Wilsona, najpotężntejszego w 
czasie wojny rzecznika niepodległości i 
zjednoczenia Polski, niema nic wspólnego 
z llqgą św. Kazimierza, której prezydentuje 
p. redaktor  JObst. 

Dalej—wyjaśniamy, Iż YMCA, (Stowa- 
rzyszenie młodzieży chrześcijańskiej) jest 
tak daleka od „Kurjera Wileńskiego”, jak 
p. redaktor J. Obst jest daleki od ideałów 
chrześcijańskich, nakazujących w pewnych 
momentach nadstawiać drugi policzek, cze- 
go wymieniony redaktor w czasie wlašci- 
wym nie uczynił. 

Wyjaśniamy, iż „Kurjer Wileūski“ wy- 
dawany jest, jak te łatwo sprawdzić, w ję- 
zyku polskim, a nie esperanckim. 

Aby tę różnicę spostrzec, nie trzeba 
nawet słynnej bystraści umysłu, cechującej 
wymienionego redaktora. 

Jeżeli chodzi zaś o Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ligi Narodów w Wilnie, to śpie- 
szymy powiadomić ogarniętego przeraże 
niem redaktora „Dziennika Wileńskiego", 
że od paru lat istnieje w Warszawie Sto- 
warzyszenie pod tą samą nazwą, do które- 
go Zarządu wchodzą między innymi tacy 
bliscy sercu p. Obsta „żydo'masoni”, jak 
sen. Bartoszewicz i ks. poseł Kaczyński, a 
do Rady — sen. Baliński, sen. Koskowski, 
poseł Kozicki, pos. Stroński, ks. poseł Wój- 
cieki, prof. Winiarski i t. p. 

Wreszcie nierozumiemy nienawiści p 
JObsta dla „Ligi obrony praw człowieka”, 
pod której obronę nieraz z pożytkiem 
mógłby się uciec redaktor „Dziennika Wi- 
leńskiego '. 

Czyżby przekładał nad nią „Tow. opie- 
„ki nad zwierzętami?" 

Tyle na pierwszy raz! 
Napaści osobiste pozostawiamy bez 

odpowiedzi. 
    

  
  

WOJSKOWA. 
— Koncerty orkiestry repre- 

zentacyjnej- Dnia 29 stycznia przy” 
jeżdża do Wilna zaproszona przez 
D-cę Korpusu Nr. III orkiestra repre- 
zentacyjna W. P. Da ona w Wilnie 
cztery koncerty w tem 2 popolud- 
niowe o godz” 16tej dnia 29 i 30 
stycznia oraz 2 wieczorem O godz. 
20:tej w tych samych dniach. 

Program koncertów  obmyšlony 
bardzo starannie, zawiera utwory 
Chopina, Moniuszki, Wagnera, Liszta, 
Paderewskiego i innych mistrzów 
polskich i obcych; 

Świetnie zgrany zespół znany z 
występów reprezentacyjnych w War- 
szawie i zagranicą daje rękojmię, že 
koncerty te będą prawdziwą atrakcją 
w Wilnie. 

— Ważne dla poborowych ro- 
cznika 1905, Od 1 do 14 lutego b. r. 
w ręferacie wojskowym magistratu 
m. Wilna będzie wywieszona lista 
poborowych rocznika 1905, gdzie za- 
interesowane osoby będą mogły na 
zasadzie dokumentów wnosić pewne 
zażalenia lub poprawki (zd) 

Z CERKWI PRAWOSŁAWNEJ. 

— Arcybiskup Teodozjusz wra: 
ca do Wilna. Arcybiskup prawo: 
sławny wileński i lidzki Teodozjusz 
wraca w dniu 31 stycznia z Warsza* 
wy z powrotem do Wilna. (zd), 

— Kto będzie rektorem semi- 
narjum prawosławnego w Wilnie. 
Rektorem Seminarjum Prawoslawne- 
go w Wilnie na miejsce biskupa 
Antonjusza został naznaczony akade- 
mik Antoni Tuczemski. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Z wszechkrajowego zjazdu 
akademickiego w Warszawie. 
Onegdaj w Warszawie odbyło się 
ostatnie posiedzenie wszechkrajowego 
zjazdu studentów Żydów, które trwa- 
ło od godziny 12-ej do godz. 1l'ej. 

Do tego czasu obradował konwent 
senjorów 1 komisja uzgodnienia 
uchwał, przyczem z ogólzych wnie- 

|sionych uchwał w liczbie 90, przyję* 
itych zostało około 50, Przeszły 
uchwały sjonistyczne, wobec tego, iż 

' mieli oni większość na zjeździe, bo 
z ogólnej liczby 74 delegatów sjo- 
nistów było 47. 

Przy głosowaniu nad ugodą pol- 
sko-żydowską wielu sjonistów wstrzy* 
mało się od głosowania jednakże 
ugeda otrzymała większość 1 go 
głosu. 

Zjazd wyłonił z siebie naczelną 
radę akademicką złożoną z 21 czlon- 
ków w tem 11 sjonistów, ta zaś ra- 
da ma wybrać komitet centraly. 

Jak wiadome Wilno było  repre* 
zentowane na wspomnianym zjezdzie 
przez 10 delegatów z radnym m. 
Wilna p. Rudnićkim i redaktorem 
Zeitu p. Cyncynatusem na czele. (zd) 

— Rocznica Włodzimierza Me- 
demą. W dniu wczorajszym do 
Komisarjatu Rządu wpłynęło podanie 
dr. Rafesa, z prośbą o zezwolenie 
urządzenia z powodu 3:ej rocznicy 
śmierci zasłużonego działacza żydow- 
skiego Włodzimierza Medeme, twórcy 
„Bundu“,akademji žalobnej.(I)



ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Q Techników. We czwartek 
dnia 28 b. m. o godz 8 m. 15 wiecz. 
odczyt p. dyrektora Władysława Mil: 
kiewicza „Oszczędność w teorji ! па 
praktyce”. 

W piątek dnia 29 b. m. o godz. 
8 m. 15 wiecz. raferat inżyniera p. 
B Monczewskiego-Rowinskiego „Słów 
kilka o zakładach „Ansaldo“ w Ge- 
nui”. 

Wejście dla członków 
dzonych gości bezpłatne. 

i wprowa” 

_RÓŻNE. 
— Księgi obrotowe zniesione 

zostały z dniem 31 grudnia 1925 r. 
Księgi obrotowe na rok 1925 winny być 
uporządkowane, a posiadacze tychże 
winni sporządzić remanent za rok 
1925, który podlegać będzie rewizji 
kontrolerów skarbowych. 

Księgi obrotowe winny być prze- 
chowane 3 lata wraz ze spisem to: 
warów pozostałych na składzie w dniu 
31-go grudnia 1925 r. (I) 

— Karty łowieckie dla myśli- 
wych. Urząd wojewódzki w Wilnie 
otrzymał z Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych większy zapas blankiełów 
kart łowieckich nowego typu z od- 
nośnym tekstem kalendarzowym, 
myśliwskim, specjalnie przeznaczonym 
dla województw wschodnich. 

Blankiety te zostaną rozesłane 
do urzędów |-szej instancji (starostw), 
które je już w końcu stycznia będą 
wydawać, tym którzy mają prawo na 
ich otrzymanie. (zd.) 

— „Dziennik Wileński” jak za 
wsze— rozszerza plotki. W związku 
z pojawieniem się niezgodnej z praw- 
dą informacji, jaką podał „Dziennik 
Wileński” w jednym z ostatnich nu- 
merów o rzekomem cofnięciu w 
miesiącu styczniu subwencji rządo- 

  

wej miejscowym organizacjom rolni- 
czym, należy stwierdzić, że nie odpo- 
wiada to absolutnie rzeczywistości — 
fakt ten powstał tylko w bujnej ima- 

ginacji „Dziennika Wileńskiego”, — 
gdyż Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych przeznaczyło na sty- 
czeń na ceł powyższy Sumę w wy- 

sokości grudniowej subwencji 7.750 
złotych. 

Opóźnienie zaś pewne w wypłacie, 
jak nas informują z  miarodajnego 
źródła — tłumaczy się technicznymi 
względami. (zd.) 

— Kto będzie miał pieczę nad 
zabytkami sztuki I kultury w Wil- 
nie. Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego wyraziło 
drogą piśmienną swą zgodę na mia- 
nowanie członków mieszanej komisji 

dla ochrony zabytków sztuki i kultu- 
ry znajdujących się w katolickich 
kościołach I lokalach kościelnych w 
składzie następującym: ks. dr. Pucia- 

ta, profesor Wydziału Sztuk Pięknych 
Ц. 5. В. Ferdynand Ruszczyc, prof. 
Juljusz Kłos i kierownik Wydzisłu 
Sztuki i Kultury p. Jerzy Rómer. (zd.) 

— T-wo opieki nad Kresami. 
Urząd wojewódzki zarejestrował Od- 
dział Wileński polskiego T-wa Opieki 
nad Kresami. (zd) 

Artysta opery w Monte 
Carlo w Wilnie. W urzędzie p. 

Komisarza Rządu na m. Wilno zło- 
żył podanie artysta opery w Monte 
Carlo p. Sicharulidze, Gruzin z proś- 
bą o pozwolenie mu dania w Wilnie 
cyklu koncertów. (zd) 

— lile zebrano na_ Macierz 
Szkolną. Ze zbiórki na Dar Naro- 
dowy 3-go Maja na Polską Macierz 
Szkclną Z. Ws. wpłynęło dotychczas 
z kwest ulicznych zł. 9.68387 i z list 
imiennych zł. 21.780.69 Razem: zł. 
31.464.56. 

Szczegółowe   sprawozdanie po- 

KURJER w 

wyższej zbiórki *podane będzie w 
ogólaym sprawozdaniu Macierzy za 
rok 1925. 

Z PROWINCJI. 
— Wścieklizna w pow. Wi- 

łejskim. Władze powiatu Wilejskie- 

go ogłosiły teren gminy mołodeczeń- 
skiej za zarażony wścieklizną, tereny 
zaś gmin: krasnieńskiej, grodeckiej, 
lebiedziejewskiej, radoszkowickiej i 

bienmickiej za zagrożone wścieklizną. 
W związku z tem wchodzą w Ży- 

cie odpowiednie rygory, przewidzia- 

ne na wypadek pojawienia się 
wścieklizny na pewnem terytorjum, 
jak obowiązek tępienia psów i ko» 
tów, meldowanie o wypadkach 

choroby wścieklizny I t. d. (zd.) 
— Pożar urzędu gminnego. 
Onegdaj spłonął gmach urzędu 

gminnego w Mielęgianach pow. Swię: 
ciańskiego z powodu wadliwej budo- 
wy komina, w którym nagromadzone 

sadzę spowodowały wybuch pożaru. 
Akta urzędowe zostały wszystkia 

uratowane. Dochodzenie w tej spra- 
wie prowadzi zastępca starosty pow. | 
Święciańskiego p. Piagutkowski. (zd.) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

w Wilnie. 
i 

— Napad I pobicie. W dniu wezo:; 
rójstym posterunkowy V komisarjatu po- 

licji państwowej znalazł na ul. Konarskiego 

człowieka, który nie dawał żadnych oznak 
życia. 

2 Zawezwane na miejsce wypadku poge- 
towie ratunkewe z dr. Jankowskim, po 

wstrzyknięciu morfiny, oraz nałożeniu opa- 
trunku na złamane żebra, przewiozło go w 

stanie greźnym do szpitala żydowskiego. 
Wstępne dochodzenie policyjne ustalito, 

że jest to mieszkaniec m. MejszagołyBolesław 
Rynkiewicz, który w krytycznym dniu szedł 

do Wilna, śby poczynić drobne, zakupy, 
lecz został napadnięty na ml. Konarskiego 
przez nieznanych Sprawców, którzy go po- 
bill do nieprzytomności, a następnie zra- 
bowali mu 100 zł. poczem zbiegli w nie- 
wiadomym kierunku. (1) 

  

  
KALENDARZYK 

na rok 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy I Komisarjatów Polieji 
Kurstorjum Szkolnego 

KIESZONKOWY 

wyszedł z druku i powinien się znaleść w 

ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

LOTO 
1926 

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

10 Rad praktycznych 1 () 3% 

Kte chce sprzedaćl 
Kto chce kupićl 
    

  

Kto pracy poszukuje! 
Kto ce zgubił! 
Kło się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały lokujo! 
Kto szuka mieszkania! 
Kte odnajmuje mieszkania 

lt d. : 

niech poda ogloszenie do gazet 
zu pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

  

I LE N S$ K I 

— Zalrucie gazem. W dniu /wczo- 
rajszym o gadz. 9 rano wskutek pęknięcia 
rury gazowej w domu Nr 22 przy ul. Wi- 
leńskiej zatruł się gazem dr. Fejqus. 

Przybyłe na mlejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe z dr. Jankowskim, który 
udzielił nieszczęśnikowi pierwszej pomocy 
lekarskiej przez wstrzyknięcie kofelny po- 
zostawił go pod opieką domową. (1)3 

— Zasłabnięcie. Dn. 26 b. m. z po- 
wodu wycieńczenia, idąc ul. Kalwaryjską, 
zasłabła nagle Siatkowska Helena, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania. 

Zawezwane Pogotowe Ratunkowe prze” 
wlozło ją do szpitala Św. Jakóba. 

— Zaczadzemie. Dn. 26 b. m. o 4. 
22, Cenzowicka Olga, zam. przy ul. Tyzen- 
hauzowskiej 8, oczadziała. Zawezwane po- 
gotowie ratunkowe, po udzieleniu pomocy, 
pozostawiło Cenzowicką na miejscu, w sta- | 
nie niebudzącym obaw. 

— Podrzutek. Dn. 26 b. m. przy ul. 
M. Stefańskiej 6 znaleziono niemowlę płci 
żeńskiej, w wieku 6 tygodni. 

Niemowlę zostało znalezione przez 
Łswrynowicz Leonardę, zam. przy ul. M. 
Stefańskiej 6 | Lwa Abrama, zam. przy ul. 
Szpitalnej 5. Niemowię odesłano do przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Zatrzymanie. Dn. 26 b. m. zosta- 
ła zatrzymana Mieczkowska Helena, bez 
stałego miejsca zamieszkanie, poszukiwana 
za paserstwo. 

— Kradziełe. Dn. 26 b. m. nieznani 
sprawcy za pomocą wyrwaniś skobii, do- 
steli się do pracowni szteperskiej, mieszczą- 
cej sią przy ul. Wielkiej 36 I skradli różne 
go towaru na ogólną sumę okolo 40 zł. 
na szkodę Kulbaka |zaaka, zam. przy al. 
W. Stefańskiej 6. 

Na prowincji. 

— (siłowanie przekroczenia gra: 
micy. W dniu ?0 b. m. na odcinku poste 
runku gram. Łoździany 3 Komp. Granicznej 
ze strony litewskiej podjechało kilka sań z 
6—7 osobami, które usiłowały przekroczyć | 
granicę, lecz zobaczywszy Komendanta Po- ; 
sterunku i pikietowego—zbiegii do Litwy. | 

Ci sami osobnicy powtórnie usiłowali ; 
przekroczyć granicę o godz. 23, lecz zo- į 
stali zauważeni przez pikletowego, który ! 
po trzykrotnym okrzyku, oddał do nich Ż, 
strzały, poczem osobnicy c! zbiegli. i 

— Podpalenie W dniu 26 b. m.o 
R 17 w zašcianku Purynowo gm. Nowo- ; 
rockiej pow. Wlleńsko-Trocklego w stre- | 

file naćgrenicznej na szkodę Józefa Blakie- | 
wicza, spłonęła doszczętnie stouoła wraz 

    

  

жж se 63 BE OKE BEBE 

5 Poobne miekani 
* od zarmz 4 — 5 pokoi w rejonie ul. 

* Mickiewicza, Zamkowe, Wileńska, Ja- * 

AK gielioisks. Oferty proszę nadsyłać JK | rysunków najnowszą me- 
X do Kurjera Wileūskiego pod „X. S“, Ж 

ЖЖЖЖЖЖЖЖИЖ и ж ! 

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

Dla M. G. 

| Wachnowskiego i 

ze znajdującym s'ę w niej Inwentarzem ży- 
wym—1 koń, 2 krowy, wół, jałówka, 2 owce, 
wieprz | 70 centnarów słomy. 

Ogółem straty wynoszą 1560 zł. 
Wstępne dochodzenie policyjne usta- 

liło, że pożór powstał wskutek podpalenia 
przez zemstę, którego dokonała mieszkan- 
ka wsl Il Nowosicłki Prużańskie gm. Tro- 
ckiej Konstantynę Sienkiewiczowe, która 
narazie nie została ujętą, ponieważ wyde- 
Pła się z domu w niewiadomym kierunku. (1) 

— Pożary. W dniu 24 b. m. we wsi 
Dorszyty gm. Holszańskiej, wskutek nieo* 
strożnego obchodzenia się z ogniem spalil 
się dom mieszkalny I chlew Czaplińskiego 
Kazimierza. 

Strat narazie nie ustalono. 
— W dniu 21 b m. patrol posterunku 

‹ ® Nowo Trokach ujawnił, że w dniu 12 b. 
m. o g. 15 we wsi Wasiluka, gm. Trocklej, 

„wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem przez dzieci spalił się dom mie- 
szkalny Kasperowieza Kazimierza. Straty 
wynoszą 1000 zł. 

    

  

Listy do redakcji. 
Na podstawie art. 21 dekretu z dnia 7 

lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych 
przepisów prasowych (Dz. Praw nr. 14, poz. 
186) proszę o umieszczenie następującego 
sprostowania: 

W nr. 294/446 dziennika „Kurjer WI- 
leński* z dnia 29 grudnia 1925 r. umiesz- 
czony został artykuł pod tytułem: „Listy z 
Wołynia* w którym korespondent wołyński, 
podpisany „Olga Ok'. w liczbie defraudan- 
tów wymienia nazwiska: sądziego pokoju 

komornika sądowego 
Krasuckiego. 

Informacje te są zgoła bezpodstawne I 
fałszywe, wobec czego jednocześnie wystę- 
puję do Prokuratora o pociągnięcie do od- 
powiedzialności sądowej winnych szerzenia 
tych Informacji. 

Zaznaczam przytem, że zwróciłem się | 
również do Prokuratora o pociągnięcie do 
odpowiedzialności sądowej zarówno redak- 
tora dziennika „Rzeczpospolita” za umiesz- 
czenie w Nr. 238 z dn. 31 sierpnia 1925 r. 
artykułu o sędzi Wachnowskim, jak I prze” 
ciwko redaktorom dzienników: „Express Ро- 
ranny”, „Gazeta Poranna” (wydanie Iwow- 
skle | „Za Swobodu”* za umieszczone arty- 
kuły o komorniku Krasuckim. 

Prezes Sądu (Podpis) 
Sekretarz (Podpis) 

3 | pracowniezka  najpowa- / 
% niejszych firm przyjmuje 

XĘ  ramówienie na suknie, 
k futra, stroje balowe I ko- 

stjumy po cenach przy” 
*k „stępnych suknle od 8 zł. 

i Tamże przyjmują się n- 
| ezeniee do nauki kroja 1 

| todą za cenę 35 zł, przy 
najnowszych letnich żur 
| nalach. Skopówka 7 m.8 

Władysława. 
  

' 3 
: Do wynajecia 
dwa lub trzy pokoje, dužy 
salon z dwoma balkona- 
mi wejście frentowe na- 
przeciw Katedry, nadają- 

|š się na biuro. Arsenal- 

  

ska Nr. 4 m. 4. Tamže 

Nr. 22 (470) 

W numerze 294 „Kurjera Wileńskiego" 
w Wilnie ukazala się pod tstułem „Listy z 
Wołynia”, między innemi inwektywami, tego 
rodzaju napaść: w ustępie 5 wiersz 10 na: 
pisano; „prezydent m. Łucka Dr. Bolesław 
Zieliński tak się zagospodarował, że Ko= 
misja Rewizyjna przy. Miejskim Społecznym 
Komitecie Gospodarczym wynalazła kilka- 
naście zarzutów natury kryminalnej”. 

Niniejszym stwierdzamy na podstawie 
uchwały Miejskiego Społecznego Komitetu 
Gospodarczego, powziętej na pesiedzeniu 
w dniu 2.1 1926 r., że nieprawdą 1 oszczer- 

stwem jest, ażeby Komisja Rewizyjna wy- 
nalazła przeciwko prezydentowi miasta 
„kilkanaście zarzutów natury kryminalnej", 
natomiast prawdą jest, że żadnych zarzu- 
tów natury kryminalnej nie uczyniono i 
żadnych tego rodzaju pestępków nie zna- 
leziono. Powyższe prosimy zamieścić w naj- 
bliższem wydaniu po myśli $ 20 ust. pra- 
sowej. 

Imieniem Miejskiego Społecznego Ko- 
mitetu Gospodarczego: 

Przewodniczący (Podpls). 

  

  

Rozmaitošci. 
Praca przymusowa w Bulgarji. 

Jedyna w Europie, Bułgarja stworzyła 
I utrzymała dotąd przymus pracy zbioro- 

,wej oparty na tej samej podstawie, co obo- 
wiązkowa służba wojskowa. Osiem miesię- 
cy pracy obowiązuje każdego obywatela, 
który nie odbywał służby wojskowej. Re- 
zerwistów obowiązuje tylko 10—20 dni pra- 
cy w roku. Prawo o pracy przymusowej zo- 
stało uchwalone I wprowadzone w Bułgarji 
w r. 1920. W pierwszym roku stanęło do 
racy 10.750 osób, w 1921—28.000, w 1922— 
„754, w 1924—16.100. Większą część pracy 

f1 czńsu poświęcono na roboty publiczne— 
budowę szos I trasowanie torów kolajo- 
wych. 

W r. 1928 wybudowano w ten sposób 
2.170 km. dróg ! torów kolejowych; napra- 
wlono 72780 km. km. Ułożono nowe szyny 

| kolejowe I naprawiono tory na przestrzeni 
| 14.346 km. w r. 1924. Pozatem wybudowano 
dwie stacje lotnicze, hippodrom, teatr na- 
rodowy. (w) 

    
i, Ogłoszenie. | Pan Blink | 

JE ; krawcowa; — długoletnia 4 pokóje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 

„w Redakcji dla „Poszu- 
kującego". 

Do wynajęcia 
2 pokoje. 
Karlsbadska Nr. 
  

X 
Dowynajęcia 
stajnia parokonna i garaż 
samochodowy na 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
ckiewicza Hr. 43 m. 7. 
  

Rutynowana 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Lekcji, 
korepetycji z języka nie- 
mieckiego w zakresie 

, gimnazj. udziela b. stu- 
dent uczelni z jęz. niem. 
Oferty dla M. S. do Biura 
Reklim. Grabowskiego, 
wa a z wyzna- 

, czenłem godziny na omó- 
A | - wienie warunków. 

Do wynajęcia 
duży pokój z umebłowa- 
niem, wszelkiemi wygo- 
dami | łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

  

за- 

  

Potrzebny szatnik 
z kaucją do restauracji 
„Warszawianka”. Wileń- 

› ska 38. 

  

Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt 1 Telegr. Dyrekcji Kolel 1 wiele innych. 

CENA 40 GROSZY 

ważny od 15/X1 1925 r. 

Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 
łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

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

Kosztuje tanio, 

a cel będzia osiągnięty. 
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HEL. ROMER. 

Baba z Kozłów. 
Z dzieci, ani jedno nie miało butów, ani cie- 

płego przyodziewku. Zimą więc, okręciwszy nogi 
szmatami onuczek i zesznurowawszy łapcie, dwoje 
starszych, okręconych w stare thusty matezyne, 
biegło z ojcem pomagać w lesie przy drzewie i ob- 
rządzaniu myszatej szkapiny, przypominającej dłu- 
gością brzucha i ogona, duże szczury litewskie, tzw. 
pace, które też jako domowa „żywiołka” miały swe 
leże w norach, pod klepiskiam glinianej podłogi. 

Młodsze zaś, w wieku od lat 8 do 1-g0 skazane 
były przez wszystkie cztery mroźne miesiące, na 
przebywanie w powietrzu, którego analiza wyknzała 
by bogactwo mikrobów, więcz rekordową. Zaduch 
1 smród, kwaśna gorąco i przerywana ukąszeniami 
insektów drzemka zimowa tych nieszczęśliwych stwo- 
rzeń sprawiały, że pół przytomne, jak przytrute mu- 
chy, wypełzały za pierwszym promieniem marcowego 
słońca, w sztywnych od brudu koszulach, na topnie* 
jące kolo chaty śniegi, zachiystywały się, pijane 
wiosennym wiatrem i biade, malane, senne, kucały 
pod okapem strzechy, chowając zsiniałe nożyny. 
Owiane „niedobrem powietrzem” wracały, by kłaść 
się na gorączki, zapalenia, wysypki lub kaszie, leczo” 
ne ziołkami, podkurzaniem i zamawianiem. 

W tych sprawach baba „żebrówka”, była auto- 
rytetem i ta umiejętność stanowiła, prócz źródła 
dochodu, jadną z przyczyn dla jakich znoszono jej 
obecność z chorą córką w chacie. Komorne płaciła 
w naturze, wyżebranym chlebem, solą, mąką, słoniną 
i wszelkiemi resztkami odzieży, czy żywności, jakie 
się jej udało wyprosić w wędrówkach po okolicy. 
Na przednówku, stanowiło to potężną zapomogę dla 
pustej śpiżarni głodnej a licznej rodziny Mickuna 
i dla tego trzymał te „szpitalnice”, mimo, iż parę 
bardziej rozgarniętych bab, ostrzegało, że kaszel 
Józińki, z piersiowych suchot może pochodzić, a ta- 
ki bywa, że innym szkodzi. Rezultatem tych uwag, 
było postawienie koło tapczanu Józińki starej doj- 
nicy z piaskiem i od jakiegoś czasu pluła w nią, 
zamiast w koło łóżka, a otoczenie było pewne, że 
teraz wszystko w porządku. Wprawdzie dwoje dzieci 
Mickunów kaszlało już z wypiekami wieczornemi na 
bladych buziach, ale kto by tam na kaszel dzieci 
zwracał uwagę? O ile ktoś nie leżał bez sił do   

dźwignięcia się na nogi, nie był chery i nie warto 
było się tem zajmować. 

Co najwyżej wypadało zamówić, Obrządki z tej 
dziedziny miały tajemniczy posmak rzeczy zakaza- 
nych, czarnoksięskich i wkraczały w dziedzinę fan 
tazji, której odrobiny potrzebowały jednak I te przy- 
zierane istoty. 

Do tych spraw, matka Józińki była „uczona” 
i znająca. Już powierzchowność jej usposebiala do 

wierzeń o sabbatach czarownic. W chwilach spokoju, 

zmęczenia i smutku, jej drobna twarz o ostrych 

rysach, długim nosie i chudej szyi, przypominała 

głowę stroskanej indyczki, z tym wiecznie pytającym 

wyrazem smętnego dzioba. Gdy zaś gaiew, czy pod- 

niecenie, ożywiły zużytą martwotę tych pożłobionych 

przez nędzę i troskę rysów, albo odprawianie guseł, 

zapaliło w ciemnych, okrągłych oczach skry natehnie- 

nia, wtedy baba, ze swemi roziatującemi się kosmy- 

kami czarnych włosów, wklęśniętą między nos i bro- 

dę szparą bladych ust, przypominała sylwetkę żeru» 
jącej, przyczajonej pod wiatr wrony. 

Specjalnością jej było odezynianie uroku z dzie- 
ci: czy złe oczy zajrzały, czy schwalił kto, czy prze- 
straszył, czy, co najgroźniejsze, przez śpiące w polu 
przelacialo „czortawo wiesieło”, trzeba było zamówić 
i podkurzyć. Do tego służyło trójziele, lub w gor: 
szych wypadkach piąciórka. 

Zbierane o rannej rosła, suszone na słońcu, 
babawyje kresiałka, czamobyl, czartapałoc, dziawiać- 
sioł i nietupica, wiązane w pęczki czerwonym gory- 
niem, niosła baba na wezwanie matek do dalekich 
nawet chat. 

Tam posadziwszy na progu niewinną dziew- 
czynkę z chorem dzieckiem, oboje przykrywała nie- 
bielonem nowem płótnem, nad głowami ich przysta- 
wiano do drzwi łopatę od ciasta, sprzęt podwójnie 
święty: z ogniem bowiem i żywicielem-chlebam ma- 
jący do czynienia. 

Na łopacie stawiał się nowy garnek, a w nim 
węgle żarzące z osinowego drzewa. Na nie, mrucząc 
tajemnicze, mocne słowa, sypała baba z Kozłów sze- 
leszczące, wonne, siwo-zielone łodygi, liście i kwiatki, 
a błękitnawy dym, sinym obłokiem odurzającej woni 
otaczał obecnych i trzymał ich dluższą chwilę w 
odiętwiałem osłupieniu, w natężeniu wiary, w trwoż- 
nem pragnieniu ziszczenia próśb, i jakiemś błogiem, 
sennem rozmarzeniu istot, owioniętych słodkiem 
tchnieniem tajemnych mocy zaświatów. 

W ciszy i skupieniu, pogadując słów niewiele 
I nie głośnych, rozstawano się, wtykając babie w sa- 
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PITT GRAKOFONOW 
stare, złamane kupuję i zamienię na nowe 

Sklep @ Róg Rudnickiej 
Apteczny Elperin ! \Уояяцп. $ч1сіу,:!\ ! 

, natychmiast 

kwy co łaska: jaja, chleb, kumpielek masła,! słoniny, 
krup garsteczkę. Nie napraszała się i nie była chci-. 
we. Zajmowanie się temi obrzędami, wiara w nie, 
natężenie nerwów przy każdem odprawianiu guseł, 
sprawiało jej tyle niezwykłej rozkoszy, że gdyby nie 
nędza, darmo by ludziom pomagała. 

Przybyła młodą dziewczyną w te okolice z pod 
głębokich, ciemnych puszcz różańskich, ze stron, 
kędy białoruski senny opór wszelkiej cywilizacji, 
a naweś wierzeniom chrześcijańskim, przeciwstawiał 
odwieczny kult ognia i wody, słońca i księżyca, ziół 

i duchów. Pamięć jej i wyobraźnia pełna była bajek, 
skazek, zaklęć i obyczajowych prawideł, których zna- 
jemością imponowała otoczeniu. . 

Własne niepowodzenia życiowe, których nie- 
umiała zakląć ani odczynić, przypisywala czarom ja- 
kiegoś „dziadźki-wiedźmara”, który ją przeklął za to, 
że swoje strony rzuciła, zwabiona zarobkiem w da- 
lekim dworze. Co za tem, była to może kara boska 
za czary, może częściowe pokuty za życia nasłane 
i obiecujące szczęśliwość niebieską po odcierpieniu 
swej doli za życia. 

Nie miała nadziei na wyratowanie swej Józińki 
i dla tego starała się tylko we wszystkiem dogodzić 
chorej, pojąc ją ziółkami i trzymając w zaduchu, 
uważając, że tylko ciepłota może wypocić z niej 
chorobę. Ма wszelki wypadek związała jej głowę 
żółtą chustką, posmarowawszy obficie włosy masłem 
i mimo płaczu dziewczyny z powodu gryzącego ją 
dniem i nocą robactwa, pokazywała z dumą, że „nie 
sobie, prędko kołtun stał zwijać się, to i chwaroba 
może odpuska”. В 

Podpierając kijaszkiem kulawą nogę, kaszląc 
sama takim głosem, jakby kto polanem w suchą 
deskę walił, stękając pod ciężararn dobrze nałado- 
wanych sakw, gramoliła się po włosennym, marco- 
wem błocie, do zatopionej w brudnych  śniegach 
wioski, owianej gęstym dymem z palonych w kur- 
nych chatach mokrych drew, obrzučanej za podmu- 
chem wiatru różnem śmieciem z całej zimy, spłuki- 
wanym teraz cieknącemi, żółtemi smugami wody, 
torującemi sobie ścieżynki w skamieniałym jeszcze 
zamrozem gruncie. ! 

Ledwie minęła pierwszą z mi: chatę, posły- 
szała za sobą wołania: „Ciuogotkal Ciuotka, pastojl” 
i obróciwszy z trudem owiniętą łachmanami postać, 
ujrzała Pusłanową, gospodynię wcale zamożną, (na 
siedmiu dziesięcinach), kiwającą na nią ze swego 
dziedzińca. Wyleciała widać w nagłości, bo tylko 
korzuch zarzuciła na spódnicę i rozchełstaną u pier: 
si kószulę, a nawet głowy, gładko przyczesanej od 

PRI taucytiela 
dowód szobisty, 

, Inne dokumenty, Szukaj 
za pośre- 

| dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim. 

  

polska Drukarnia 
lakładówa 

„LUX“ 
WILNO, 

al. Żeligowskiego 1 

niedzieli do soboty, nie przykryła ehustką, eo dia 

studentka uniwersytetu | 
udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki M 8 m. 4. 

metry- 
kę, lub   

  

„niewiastki było rzeczą zgoła nieprzystojną. 
Baba pokuštykala z powrotem, witając Pusła- 

nowę pochwalonką. 
+ + „Ach mamal. ratuj mnie duszeczkał Co z moim 
dzieciukiem, z tym Sylwukiemi Stał krzyczeć po no- 
cach, że prosto życcia z nim nie ma, | bladzińki ta- J 
ki, jak spuchszy, lękam sie ci nie siednu będzi?” 

— „Obaczym”, poważnie, z należytem. przeję* 
ciem się odrzekła zatrzymana znawczyni tajemnic, 
„zębulki u jego jest?” 

— „Kilko nalazło sie, ale to nie z tego... niaaa”, 
zaszeptała znacząco, „w dzień nic, a tylko nocka 

zejdzi, 1 jak widzisz on płaczy! Nadto żałośnie pła- 
Gzy; IA : 

— „Možno zawszesz sprobować i na zęby, bar- 
dzo dobre jest zamaulennie: „maładzik małady, ba- 
rani mienia ad zubou balenia, ad abnia palenia, ad 
ludsiej mawienia“ wmruczala baba pėlglosem, gramo- 
ląc się przez próg stancji, gdzie w zwykłym zadu- 
chu zaczynał umierać na zapalenie płuc mały, pło- 
wowłosy Sylwuczek, o siwych oczach, mętnych w bla- 
dej, przezroczystej twarzyczce. „Uch” plasnęła baba 
"rękami „poždno ty mnie zawołała Pusłasowa! Ziołki 
ja jemu  zgotuje, ale tut horsze budzie...” chwyciła 
się garścią za usta i brodę, zwykłym ruchem biało- 
rusinek w strapieniu „mnie cości straszno stało... ci 
nie lezie do jego biedulka... nacznical Znaisz kuma, 
taka niewiastka co przez szelmostwo dzieci nie mia- 
la, ci tak kto jo przekloł, to tąka po śmierci w no- 
су przyjdzi i daje pierści dzieciukowi.,. ale nie mle- 
ko, a otruta daje... ci nie znała ty kogo takie- 
go?.. a?” 

I okrągłemi oczami, pełnemi lęku, przypomina” 
ła sobie Pusłanowa wszystkie znajome zmarłe... 

„Nia... zdajsie nic podobnego... chiba... ot, ale 
już więcej roku... taka Grazyla Burakowa.. była 
umarszy na tamta zima... u jej dzieci nie było... ona 
mnie nawet po papce krewna przychodzi sie”. 

„Aha... uotoż to, mamunia iszl Ja i odrazu po- 
znała... dam ziołki.. a kap nia pomahli, tak budzim 
adhaniać krepkim słowem, a to kiepsko możeć być,” 

Napoiwszy dzieciaka ziołkami z miodem i mle- 
kiem, wsunąwszy mu užowo ziele pod pošciolką, p0- 
kropiwszy czarnobylem wszystkie kąty chaty, wy* 
wędrowała opatrzona dwoma jajkami znachorka, me- 
dytując, czy trzeba będzie poświęconym nożem 
o północku rzucać w schylającą śię nad kolyską 
nacznicę, który to czar jest mocny i niezawodny, 
ale bardzo straszny! 

(c. d. n.) 

  TAN     |


