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“>rodosym, ale'i w polityce bałtyckiej   
  

Fależytość pogztowa opłacona ryczałtem. 

Rok III. Nr. 25 (473) Wilno, Niedziela 31 stycznia;1926 r. 
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Rainys, litewski minister 

wa w nich wizje dróg, któremi 

roczyć litewska myśl państwo- 

i stara się tłómaczyć i uzasad- 

ć wytyczne jej linje coraz mniej 

rozumiałe nie tylko dla Europy, ale 

/1 dla najbliższych pobratymczych są 

' siadėw, jakimi są Łotysze. 

Bilans tej polityki dotychczaso- 

wej państwa litewskiego jest nad- 

zwyczej smutny. Przed paru dniami 

„Słowo* dość wymownie scharakte- 
ryzowało te wyniki, jako zupełną 

izolację Kowna w polityce już nie 

na terenie międzyna- 

— to jest w tej najbliższej sferze 

zainteresowań i gospodarczych i po- 

litycznych, w której zdawało się Lit- 

wa i ztytułu swego położenie, i zna. 

czenia i pokrewieństwa szczepowego 

powinna była by odegrywać rolę zu- 

pełnie inną, 
Gdy w procesie konsolidacji sto- 

sunków bałtyckich w ciągu tych lat 

na 
Biłety do nabycia u kolektora 

K. GORZUCHOWSKIEGO, Zamkowa 9. 
Cena 1/4 losu 
ROYA 
„ całego losu 200 ,, 
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Kika tpięcy dobrych kciąże 
z następujących dziedzin: 

Książki dła dzieci 

Sprzedaje dział antykwarski 

tsięgarni lózeia Zawadzkiego w Wilnie 
Wielka 7. 

po cenach rzeczywiście niskich 

od gr. 30 za tom“ 
OKAZJA: dia miłośników książek, blbijotek prywatnych I czy- 

u telń zawodowych. 

WAGTAGA KIKA ZKKK DK EE Akk 

asyczny wywiad. 

  

   
Z DANIŁŁOWICZÓW 

ANTONINA ZMACZYŃSKA 
po ciężkich cierpieniach. opetrzona SS. Sakramentami zmarła 

30.1.1926 r. mająca lat 73, 

Eksportacja z domu przy ulicy Bszyljańskiej 5 do kościo- 
ła Ostrobramskiego nastąpi w niedzielę dnia 31.1 o godzinie 
6 i pół wieczór. Nabożeństwo żałobne w kośtiele Ostrobram- 
skim cdbędzie się 1.11 o godz. 9 rano poczem nastąpi pogrzeb 
na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół 
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paru ostatnich nastąpiła kooperacja 

agranicznych lubi wywiady. | dość scisła między Estonją i Łotwą, 

podnosząc znakomicie powagę i zna: 

czenie tych państw na terenie mię- 

dzynarodowym, Litwa jedyna pomi- 

mo sympatyj plemiennych wśród 

tych państw pozostaje zawsze ja- 

kiemś enfant terrible, sprawiającem 

kłopot towarzystwu w którem się 

znajdzie — i fantem, z którym nie 

wiedzą nawet przyjaciele, co począć. 
To też pozostaje sama, odosob: 

niona ze swoją sprawą Wileńską, 

którą sama zabagniła, o której nie 

chce już nic słyszeć Europa — któ 
ra daje sią dotkliwie odczuwać Łoty- 
szom na skutek  unieruchomienia 
przez Łotwę drogi Wilao — Libawa. 

Nanet umowy handlowe z Łotwą 
nie zostały zawarte. Sfinalizowanie 
traktatu handlowego wciąż się od: 

wieka — a nie wiemy czy Łotysze 
nie stawiają tutaj warunków co do 

otwarcia dla nich drogi z Polski do 

Libawy i na odwrót. 

|/W każdym razie uzasadnienie i 

  

linji politycznej państwa, które w tej 

dziedzinie ponosi wciąż porażki i 

sprawia kłopot, a nawet przynosi 

szkodę swym pobratymcom  najbliż- 

szym, nie należy do rzeczy wdzięcz: 

nych. 

Niedźwiedzia jednak zręczność 

kowieńskich polityków w  sutannie 

bierze tutaj rekord i staje się na- 

prawdę klasyczną. 

W wywiadzie niedawno udzielo- 

nym w Rydze przedstawicielowi pis- 

ma „Jaunakas Zinas” ksiądz mini- 

ster podnosząc na wstępie z okazji 

pertraktacji z Łotwą w sprawach go- 

spodarczych, i traktatu handlowego 

wagę, jaką mają w czasach obec 

nych w Europie zagadnienia gospo- 

darcze i zbliżenie na tej drodze na- 

rodów, oświadczył, że Litwa dotych- 

Czas nie zwróciła na nie uwagi, jak 

również na dającą się zauważyć pod- 

ług ministra chęć zbliżenia ze strony 

Łotwy, albowiem była zajęta akfual- 

nemi sprawami: Wileńską i Kłajpedz- 
ką. 

Co do aktualności kłajpedzkiej — 
zgoda. Jakkolwiek nadmienić wypad 

nie, że zaktualizował sobie tę spra- 

wę właśnie sam rząd  kowieński 

przez krótkowzroczną nacjonalistycz- 

ną i klerykalną politykę. 

Najbardziej klasyczną tu jednak 
jest owa aktualność sprawy Wileń- 

skiej, która tak zuabsorbowała  ро!!- 

tyków liłewskich właśnie swą aktu- 

alnością, że przesłoniła i odsunęia 

na plan dalszy Sprawę ekonomicz- 

nego zbliżenia z Łotwą. 

Na czem jednak ta „aktualność” 

w dobie obecnej sprawy Wileńskiej 

ma polegać, ksiądz minister nic kon- 

kretnego, jak stwierdza urzędowa li 

tewska agencja Elta, nie umiał po: 

wiedzieć, Tylko wskazał, iż „Danja, 

która nie brała udziału w wojnie 

światowej, otrzymała po wojnie to, 
czego pragnęła", 

„Również i dla Litwy mogą się u- 

tworzyć warunki, w których będzie 

mogła odzyskać Wilno”, rzekł ksiądz 

minister. 

Jednakże zwrócimy tu uwagę 

księdza ministra, że dla Danji odzy- 

skanie pewnych prowincji stało się 

  

sprawą aktuzilną dopiero po wojnie. 

Przedtem zaś to nie pszeszkadzało 

jej wcale pracować nad swym eko- 

nomicznym rozwojem i zawierać 

traktaty handlowe. Przed wojną od- 

zyskanie Szlezwigu dla Danji sprawą 

„aktualną*, która by kazała jej za- 

pomimać o swych najżywotniejszych 

interesach, nie było. 

Dla księdza Reinysa jednak, jak 

Pan twierdzi, sprawa Wileńska obecnie 

jest sprawą aktualną — tak, jak dla 

Danji stała się nią po wojnie. Czyż 

by ksiądz Relnys był zaabsorbowany 

obecnie aktualizowaniem jej — a więc 

przygotowywaniem wojny światowej, 

aby po jej ukończeniu módz — tak 

jak Danja... ы 

Czyż by szanowny ksiądz mini- 

ster zajmował się problemem obec: 

nie ponownego podpalenia świata i 

tak tem czynnie był zajęty, że na 

resztę nie ma już czasu. 

Naprawdę panie ministrze nie: 

ładnie. Świat chce pokoju, chce pra- 
cować — a pan chce podpalać, ża- 

by potem tak, jak Dania... 
Dacja panie ministrze siedziała so- 

bie skromnie i cicho — i choć nie 

księża jej przewodzili, Bóg ją wyna- 

grodził — a z pożaru światowego, 

który pan tak aktualizuje, Wilno 

może się dostać nie panu, a Biało- 

rusi Sowieckiej. 

Mle to w przyszłości. A narazie, 

panie ministrze, może pan niedo- 
stać pożyczki zagranicznej, której tak 

Litwa potrzebuje — bo któż podpa- 

łaczom świata, panie, pieniądze ро- 

życza. 

Więc z tym wywiadem panu mi- 

nistrowi jakoś nte bardzo się udało. 

Na zakończenia poruszył ksiądz 

minister sprawę „północnego Locar- 

na” i wyraził sentencje, że państwo 

północne: Skandynawja, Finlandja, 
Estonfa, Łotwa i Litwa mają dużą 

wspólność interesów, dlatego wska- 
zane jest, żeby dążąc do wspólnych 

celów, szły wspólaemi drogami. 

Otóż zapewniamy pana ministra, 

że żadne z tych państw nie speku- 

luje na pożarze światowym i nie o- 

czekuje dla siebie korzyści po woj: 

nie, którą starało by się zaktualizo-   
wać. mrs. 

Komisja oszczędnościowa bada budżet 
kolejowy okr. pomorskiego. 

GDAŃSK. 30.1. (Pat). Przybyła tu we czwartek wieczorem okręgowa 
komisja oszczędnościowa, celem zbadania możiiwości przeprowadzenia 
oszczędności w budżecie kolejowym na terenie ckr. pomorskiego. 
  

  

W dniu 20 stycznia 1926 r. po stronie bolszewickiej w rejonie Słucka 
oddział partyzantów białoruskich złożony z 35 osób napadł na oddział 
czerwonoarmiejców, który eskortował dygnitarza bolszewickiego, niejakiego 
Stepanowa Aleksandra, który został wydelegowany przez władze centralne 
dla uśmierzenia ruchu powstańczego na Białorusi i dla przeprowadzenia 
inspekcji oddziałów wojskowych stacjonujących nad granicą polską. 

Napad partyzantów białoruskich nastąpił z nienacka z lasu, jaki w tym 
miejscu ciągnie się na długiej przestrzeni. Wśród czerwonoarmiejców po- 
wstała panika, pod wpływem której cały oddział się rozprószył. 

Partyzanci rozstrzelali na miejscu kilkunastu czerwonoarmiejców, zaś 
dygnitarza bolszewickiego uchodząc w lasy zabrali ze sobą. 

Zaalarmowane władze bolszewickie zarządziły pościg, lecz nie udało 
im się wpaść na ślad dobrze zorganizowanych powstańców. 

Powstańcy są doskonale wyekwipowani i uzbrojeni w karabiny nie- 
mieckie. (zd). 
    ——————>——55————-——   

Dich Lukarna W wynirzenidch Minczjcza. 
BUKARESZT. 30 I. (Pat.). Jugosłowiański minister 

nych Ninczic przyjął korespondenta dziennika „Adverul* 
<o następuje: 

spraw zagranicz* 
i oświadczył mu 

Jestem za zawarciem paktu bałkańskiego, przedfem jednak należy 
się porozumieć co do wszystkich spraw niezałątwionych między państwa- 
mi zainteresowanemi, 
podstawy. 

albowiem tego rodzaju pakt musi mieć trwałe 

Pragnąłbym aby pakt był zawarty w duchu układów locarneńskich. 
Może to nastąpić tylko po uprzedniem ratyfikowaniu traktatów locar- 

neńskich przez wszystkie państwa zminteresowane, 
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  ło się onegdaj 

Powdeńcy balony mtjja nd cerwooamijów. 

  

Wiadomości polityczne, 
Narady Koa-  Onegdaj wieczorem 
licjizrządem w mieszkaniu p. mar- 
u Marszałka szałka sejmu odbyła 

Sejmu.  sję w związku z гогро- 
czynającemi się pracami sejmu na- 
ery przedstawicieli stronnictw koa- 
icji. 

W naradach brali udział pp. Głą- 
biński i Załuska (ZLN). Witos (Piast), 
Barlicki i Niedzialkowski (PPS.), Cha- 
ciūski (Ch. D.) i Waszkiewicz (NPR.) 
oraz ministrowie: pp. premjer Skrzyń- 
ski, Raczkiewicz, Ziemięcki i Chą- 
dzyński. 

Dyskusja doprowadziła do uzgo- 
dnienia poglądów na szereg spraw 
bieżących. . 

Podkomisja budžeto- 
wa A posła 
ła ichalskiego do 

ke * zbadania w Min. S, 
wojskowej. Wojsk. wszystkich ma- 

terjasłów, dotyczących 
administracji wojskowej. 

Począwszy od 23 b. m. poseł Mi- 
chalski odbywa w tej sprawie konfe- 
rancje w korpusie kontrolerów. 

Dnia 27 b. m. pod 
EZE. przewodnictwem p.Wo- 

rządu.  jewody Moskalewskie- 
go odbyło się posie- 

dzenie Komitetu Delegatów Nad- 
zwyczajnych Pana Ministra Skarbu 
do Spraw Oszczędności Państwo- 
wych i Samorządowych, na którem 
przedyskutowano projekt, opracowa- 
ny przez b. Ministra w sprawie wy- 
odrębnienia przedsiębiorstw państwo- 
wych i usamodzielnienia ich, celem 
możliwie największego wyzyskania 
jako źródła dochodu dla Państwa. 

Dyskusji nie ukończono. (lchwały 
ostatecznie powzięte zostaną na po- 
sledzeniu Komitetu, które odbędzie 
się dnia 1-go lutego. 

Badanie ma- 
terjałów, do- 

Džpaikė Prez: Wojcie- 
. chowski przesłai de- 

PE oł peszę  kondolencyjną 
do króla belgijskiego, 

z powodu zgonu kardynała Mercier. 
Król Albert nadesłał depeszę z wyra- 
zami wdzięczności za otrzymaną kon- 
delencję. 

Onegdaj odbyło się 
posiedzenie Zarządu 
głównego „Piasta,, na 
którem  powzięto cały 
szereg uchwał. Między 

ianemi, Piast protestuje przeciwko 
„sztucznemu obniżaniu cen drogą 
zakazów wywozu produktów rolnych 
i ograniczenia zasady wolnego han- 
dlu”. 

Zajmowano się też sprawą 

Obrady ха- 
rządu głów- 
nego P.S.L, 

Plasta. 

„unji 
celnej między Polską a Czechosło- 
wacją“ i postanowiono bliżej ją 
zbadać. 

Pod przewodnictwem 
Reforma ad- Prezesa Rady Mini- 
ministracji. strów przy udziale pod- 

sekretarza staau Studzińskiego odby- 
posiedzenie Komisji 

dla spraw reformy administracyjnej. 
W naradzie uczestniczyli p.p. Michał 
Bobrzyńsk), rejent Smulski i senator 
Kasznica. 

Kondolencja Z Powodu nieszczę- 
Turecka z śliwego wypadku w 

powodu .gra- fabryce „Granat* pod 
natu”. — adresem rządu polskie- 

go nadeszło następujące pismo: „Po- 
selstwo tureckie wzruszone smutnym 
wypadkiem, jaki miał miejsce w fa- 
bryce „Granat*, powodując ofiary w 
ludziach, pośpięsza wyrazić rządowi 
Rzplitej Polskiej swój najgłębszy żal 
i swoją żywą sympatję”. W odpowie: 
dzi na co ministerstwo spraw zagra- 
nicznych przesłało następującą notę: 
„Ministerstwo spraw zagranicznych 
pragnie wyrazić poselstnu tureckie- 
mu najszczersze swoje podziękowa* 
nie za uczucie sympatji, wyrażonej z 
okazji nieszczęśliwego wypadku, któ: 
ry niedawno wydarzył się w fabryce 
„Granat”, 

Przez cały dzień o 
bradowały stronnictwa 
koalicji nad ustawą o 
pensjach urzędniczych. 

Socjaliści oświadczyli się przeciwko 
równoczesnemu załatwianiu poborów 
księży. To stanowisko grupy socjali- 
stycznej powoduje znaczne trudności. 

Trudności w 
Czechosio- 

wacji. 

Następnie Katolicka Partja Ludowa   
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domaga się obsadzenia stanowiska 
Prezydznta Senatu przez dra Hruba« 
na, co znów gmatwa położenie. 

Komitet Wykonawczy Słowackiego 
Stronnictwa Ludowego, któremu prze* 
wodniczy ks. Hlinka, postanowił na 
wczorajszych naradach w Bratysławiu 
rozpocząć rokowania z Pragą w 
sprawie wstąpienia do Rządu. 

Prócz tego opracowano memorjał 
w sprawie żądań słowackich, który 
będzie przedłożony p. Prezydentowi 
Republiki i Rządowi. Ważny jest zwrot 
memorjału, który oświadcza, że stron- 
nictwo ks. Hlinki proponuje rządowi 
pojednanie. 

Zjazd Małej 
Ententy. 

Jugosławia zwróciła 
się do członków Małej 
Ententy z propozycją 

odbycia narad dnia 10-go lutego przed 
rumuńskiemi wyborami gmianemi 
Praga zgodziła się z tą propozycją. 

Brak dotychczas jeszcze zgody 
Rumuńskiego Ministra Spraw Zagra- 
nicznych p. Duca. : 

Russpress donosi z 
Zmiany w Moskwy: 

masła ° № suładzie Rady 
Komisarzy Ludowych 

nastąpią w najbliższych dniach nowe 
zmiany. Komisarz Ludowy Oświaty 
Łunaczarski opuszcza swoje stanowi: 
sko i bądzie zastąpiony przez człoa* 
ka Kolegium Komisarjatu Spraw Za: 
granicznych prof. Pokrowskiego. Ko- 
misarz Kolei Rudzutak przeniesiony 
będzie na inne stanowiske, Komisa- 
rzem Kolei zaś zostanie b. Komisarz 
Handlu Zewnętrznego Smilg. 

  

  

  

Z Kowna. 
Nadzieje na otrzymanie ро- 

й życzki słabną. 

Okazuje się, że widoki na otrzy- 
nie pożyczki Amerykańskiej, na 

бга w ostatnich czasach tak li- 
zono w Kownie ma słabe widoki 

powodzenia. 
W niedzielę 24 bm. przybyli do 

Kowna przedstawiciele „The Fonda 
tion Company. 2 

Towarzystwo mogłoby udzielić 
pożyczki w wysokości 12 miljonów 
dolarów, z których m. Kowno otrzy* 
małoby 2 miljony. 

Po rozejrzeniu się w sytuacji i 
rozmowie z ministrem Finansów 
przedstawiciele „The Fondation Com- 
pany* postawili żądania, by w razie 
udzielenia pożyki techniczna strona 
jej skonsumowania (budowa kolei, 
prace kanalizacyjne) została przeka- 
zana Towarzystwu. 

„Lietuvos Żinios twierdzi, że jest 
to chęć przewleczenia układów do 
nowych wyborów, albowiem Ame- 
rykanie nie ufają polityce obecnej 
większości, mając nadzieję, że po 
wyborach kurs polityki się zmieni. 

Wtajemniczeni twierdzą, że jest 
to obawa przed awanturniczością 
polityki litewskiej i szerzeniem przez 
nią alarmów wojennych. 

Rada Ekonomiczna przy Mini- 
sterstwie Skarbu. 

KOWNO 30. I. (tel. wias.) Minie 
ster Skarbu dr. Kaivelis organizuje 
przy Ministerstwie Skarbu Rądę Eko- 
nomiczną, która zajmie się zagad- 
nieniami natury gospodarczo:politycz- 
nej i opracowaniem najrozmaitszych 
ustaw ekonomicznych. Rada składać 
się będzie z 12 osób: 6 mianowa- 
nych przez Ministra Skarbu, a 6 wy» 
branych przez Towarzystwo Badań 
Gospodarczych Litwy. 

Fuzja dwóch czasopism. 
KOWNO 30. |. (tel. wł.) Ź pole- 

cenia Ministerstwa Skarbu nastąpi 
fuzja dwóch czasopism wydawanych 
przez Ministerstwo Skarbu a miano- 
wicie „Lietuvos Ūks“ i „Statistiko 
Biuletenis“. Radaktorem zostaje 
panaa dr, Amibrazjuet, ; 

Zużycie alkoholu na Litwie 
Kowieńskiej. 

KOWNO 30. I. (tel. wł.). W r. 
1925 zostało sprzedane na Litwie 
Kowieńskiej 5.211.119 litrów alkoholu. 
Na każdą głowę ludności przypada 
więc przeszło 2 litry. Zaznaczyć 
jednak należy, że w r. 1925 sprzedano 
189.000 litrów mniej aniżeli w r. 1924, 
W r. 1925 uzyskano ze sprzedaży 
alkoholu 70.063,476 litów, 

=
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Gorszące objawy. | | 1 pastų baltychc 
(Z prdsy białoruskiej). 

Łotwo. 
„Bieł. Krynica" zamieszcza na:: į 

stępujące wyjątki z memorjału, wy: Nowa a. a". na 

stosowanego przez ks. Godlewskiego | 

do Nuncjusza papieskiego w Warsza- |  RYGĄ, 31-go stycznia, (tel. wł.). 
wie, w sprawie bojkotu ducbowień- Do ministerstwa spraw wewnetrz- 

stwa białoruskiego przez księży — nych wpłynęła prośba o zarejestro: 

RE 
K UR J E R 

K M —— WE TE 

Rokowania rosyjsko-francuskie, 
Sprawa długów. Na czele delegacji — Rakowskij. 

MOSKWA. 30.1. (Pat). (Agencja sowiecka). Prezydjum Centralnego 

Komitetu Wykonawczego (lnji Sowieckiej zamianowało delegację do roko: 

wań rosyjsko-francuskich w sprawie długów. Na czele delegacji, która 

składa się z 9 członków stoi Rakowskij. 

Ww L LE BIS) 

Polakėw: 
..„Nader są rzadkie wypadki, by 

księża — Polacy podawali dłoń po- 

mocną swym braciom w Chrystusie ; 

Białorusinom, — i głos ten, który się 
niedawno odezwał w „Kurjerze Wileń- 
skim” (Nr. 236. 17.X. r. ub.), a po- 

chodzi od ks. Witolda Czeczota, jest 

daleki od wszelkiej wązkiej partyj- 

ności i wskutek tego zasługuje na 

uwagę, lecz — o ile się zdaje—głos 
ten jest głosem pojedyńczym. Ogó- 
łem zaś w stosunkach duchowień: ; 
stwa polskiego do duchowieństwa 

białoruskiego obecnie daje się za- 

uważyć ów wrogi przejaw, który no- 
si miano „bojkotu”. 

Otóż by wyjaśnić i poprzeć ją 
faktami, trzeba się zatrzymać nad 
temi stosunkami. 

Gdy przed paru laty ks. Adam 

Stankiewicz, obecny poseł na Sejm 

Rzeczpospolitej, udał się wraz ze 
swemi uczniami z gimnazjum biało- 
ruskiego w Wilnie do kościoła po- 

Bernardyńskiego 1 tam po bizłorus- 

ku tłumaczył swym uczniom treść 

pewnego obrazu, jakaś kobiecina 

ostro zwymyślała księdza za to, iż 
mówił w kościele po białorusku. 

Cóż na to księża tego kościoła? 
Może stanęili w obronie ks. Stan- 

kiewicza tak niesłusznie znieważo- 
nego? 

Bynajmniej. 
Jeden zaś z księży — Polaków 

wręczył nawet owej kobiecie datek 

(wanie nowej gminy wyznaniowej na 

Łotwie. Miejsce pieśni kościelnych 
| zajmą pieśni ludowe. Nowa religja 
nosi charakter pantelstyczny. Ruch 

ten zasługuje na uwagę, chociażby z 

tego względu, że w ostatnich cza- 
sach szerzony jest na Łotwie na sku- 

| tek usilnych starań docenta Janeka 
buddyzm. 

i Na czele nowego kościoła naro- 

dowego stoi pewien pan Brastin. 

\ 

Święta na Łotwie. 

RYGA. 31.1, (tel. wł.). W drugim 
czytaniu przyjęta została ustawa od: 

nośnie śaiąt obowiązujących w pań: 

stwie łotewskim. Oprócz 52 niedziel 

obowiązywać będą święta Nowego 

Roku, 1'go maja, 23 go czerwca, 24 

czerwca, 18 go listopada i 2 dni, 
świąt wielkanocnych. 

w przededniu traktatu hand- 

lowego Litwy z Łotwą. 

RYGA, 30. I. (tel. wł.) W rrzy- 

szłych pertraktacjach, dotyczących 

traktatu hardlowego między Litwą a 

Łotwa wezmą też udział przedstawi- 
ciele Izby Handlowej, którzy stano- 

nia konfliktu.   
chińskim. 

  

JKussolini zbroi 
zacji armji. 

Nowy sposób walki bolszewików 
z burżuazją. 

MOSKWA. 30.1. (tel. wł.). Projektuje się szereg nowych środków, 

utrudniających burżuazji sprawę mieszkaniową. 

Żamierzone jest usuwanie z mieszkań, nie wynajmowanie nowych. 

Projekty te rozpatrywane są obecnie w moskiewskiej radzie, 

Konflikt chińsko-sowiecki. 
Pojednawczy krok Chin. 

MOSKWA. 30.1. (Pat). (Ag. tel. Unji Sow.). Chiński pełnomocnik wrę- 

czył wczoraj komisarzowi spraw zagranicznych  Cziczerinowi depeszę chiń- 

skiego ministra spraw zagranicznych donoszącą, że prezydent republiki 

chińskiej dwukrotnie wskazywał Czans-Tso-Linowi na konieczność zażegna- 

W odpowiedzi Cziczerin wskazuje na niezmienne dążenie rządu so- 

wieckiego do wzmocnienia przyjacielskich stosunków z wielkim aarodem 

  

swoje imperjum. 
RZYM. 30.1. (Pat). lzba prowadziła dyskusję nad projektem reorgani- 

Mussolini wychwalał pracę komisji. Zakończył: siły armji powinny być 

wić będą kolegium ekspertów. Ko- u rozkwitu potęgi moralnej I materjalnej. 
legjum już w najbliższych dniach 

rozpoczyna pracę, albowiem jak za- 

pewniają, Łotwa w krótkim czasie 

zwróci się do rządu litewskiego z 

konkretnemi propozycjami W Ко- 

legjum ekspertów wezmą taż udział 

  

  

Rokowania angielsko-tureckie. 

ienięż śmiałą obi kościoła ł i ` 

od aksa blałor.| A Pn zam: į ANGORA. 30.l. (Pat). Ambasador angielski Liudas „adena pata 

ił t je ksiądz-niedo- * dni do Konstantynopola. Ambasador powstrzymuje się od wszelkich oświad- 

ИЛа ЫО Estonja. czeń w sprawie rokowań w Angorze. Półurzędowy  „Hakimieti Milie“ po- 
uczek, lecz Leon Puciata, doktor fi: | 
lozofji i teolagji, obecny profesor Proces estończyków — odło- 
Uniwersytetu Wileńskiego. į žony. 

święca wizycie Lindseya w FAngorze artykuł naczelny, w którym między 

innerni pisze: Prasa i angielskie sfery kierownicze uczyniły wszystko co 

mogły, aby upewnić opinję Światową o panującym w Aaglji duchu po- 

  

Znaną jest rzeczą, iż księża Pola- | 
cy niechętnie podają rękę księżom- 
białorusinom, jak to niedawno miało 
miejsce w Białymstoku, gdzie ksiądz- 
Polak nie chciał uścisnąć ręki prof. 
ks. Reszeciowi, odsuniętemu od wy- 
kładania w seminarjum wileńskiem. 

W dalszym ciągu ks. Godlewski 
przyłacza szereg analogicznych fak- 
tów ze swego własnego życia (na-; 
przykład bojkotowanie go przez księ- 
ży-Polaków dziekanatu Wołkowyskie- 
go z ks. Sperskim na czele, -za to 
tylko, że jest Białorusinem i pracuje | 
dla swego narodu) i kończy nastę: 

pującą uwagą: 
„Tego rodzaju stosunek do nas 

duchowieństwa polskiego _ najlepiej 
tłumaczy te przeszkody, jakie spoty- 
ka na swej drodze t. zw. „Misja 
wschodnia” w Albertynie, którą | 
społeczeństwo polskie, i polskie du-- 
chowieństwo, władze cywilne wszel- 
kiemi sposobami prześladują za to, 
jż dąży do szerzenia unji prawosław- 
nych z kościołem katolickim. („Misje 
katolickie” Ne 10, 1925 r. str. 459).| 

„Gdy w społeczeństwie świeęckiem 
teki wrogi stosunek lub nieriawiść do 
innych ludzi, należących do innego 
marodu lub obrzędu, nader często | 
uważany jest za oznakę miłości oj- 
czyzny, to w społeczeństwie duchow- 
nem, które ludzie słusznie zwykli na- 
zywać rodziną Chrystusa, tego ro- 
dzaju złowrogi stosunek lub niena- 
wiść jest zjawiskiem bardzo smut. 
nem...” 

My dodamy, że nienawiść, jaką 
zieje rozpolitykowane i endecko na- 
strojone duchowieństwo nasze do 
wszystkiego, co nie polskie, jest 
zjawiskiem nie tylko smuźnem, lecz 
szkodliwem, pogłębiającem tę prze- 
paść, jaką zoologiczna nienzwiść na- 
rodowościowa usiłuje wyżłobić mię» 

dzy ludami, kraj nasz zamieszkują- 
cemi. (0). 
UNS A R E CZA ia BTK BMI NLJS KO 

Popierajcie L. O. P. P. 

baigi Plrandello. 
Pirandello budzi dziś sensację w 

całej Europie i Ameryce. Echa jego 
sławy dotarły nawet do naszego Wil: 
na, gdzie teatr Rychłowskiego dał 
nam oglądać jedną z najgłośniejszych 
sztuk Pirandella — „Sześć postaci w 
poszukiwaniu autora". 

Przyczyna rozgłosu Pirandella kry- 
je się w jego swoistości, odrębności 
1 oryginalności twórczej. 

Ten włoski powieściopisarz nowe 
lista i autor sztuk scenicznych jest 
jednym z najwybitniejszych przedsta- 
wicieli dzisiejszej nowej sztuki, no- 
wych w niej szuka wartości i na no- 
we skierowuje ją tory. * 

Urodzony w 1867 r. w Girgenti 
na Sycylji, rozpoczął Pirandello swo- 
ją twórność literacką od poezji, na- 
wet i powieści. 
„W kilkunastu tomach tego ro- 

dzaju utworów roztoczył przed czy» 
telnikiem świat dziwny, ni to baśń, 
ni prawdę, świat, w którym darmo 
szukać powszechnie wymaganych od 

REWEL. 30.1, (tel. wł.). Tak zw. 
„Proces estońskc-angielskich  szpie- 
gów” z przyczyn niewiadomych od- 
łożony. | 

jednawczości. ; 

Aresztowanie bylego sekreta- 
rza rewelskiego komitetu 

giełdowego. 

REWEL, 30-1 (tel. wł.) W drodze 
z Anglji do Estonji aresztowano b. 
sekretarza rewelskiego komitetu giel- 
dowego Michelsona. ' 

W zeszłym roku Michelson po- 
'pełniwszy  miljonową  defraudację 
zbiegł do nglji; obecnie jednak 
dzięki wywiadom, zdołano go od- 
szukeė | aresztować.! 

Decyzja senatu stanowi bardzo 

organowi sprawiedliwości. 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna Szk. tańców 

Alf. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 

  

140-lecie „Fircyka w zalo- 
tach“. 

(Notatka historyczna). 

W lutym lub pocz. marca r. 1925 
upłynęło 140 lat od chwili wystawle- 

„nia arcydzieła Zabłockiego w Wilniel 
(Za miesiąc—upłynie 141 rok. | oto 
; jutro — w poniedziałek „Reduta* za- 
j prezentuje niemal piątemu pokoleniu 
sztukę, którą Bogusławski z Hempiń- 
skim, Desznerową i Pierożyńską roz- 
począł dzieje świetnej sceny wileń- 
skiej, uznanej (po Chmielowskim) 
przez prof. Szyjkowskiego za „drugą” 
w Polsce. Za takaž uwažal ją I Bo 
gusławski w r. 1808. 

„Fircyk w zalotach* przyjęty był 
przez ówczesną publiczność wileńską 
— owacyjnie. Oprócz Wilna — grał ją 
Bogusławski na kontraktach dubień- 
skich. 

Przy okazji przypominamy „Re 
ducie* — że dn. 8 maja r. b. upły- 
wa 140 lat od wystawienia „Wesela 
Figaro" Beaumorche'go. Bogusławski 
w przedmowie do tłomaczenia (egz. 

Stefana Grabowskiego | znajduje się w bibl. Wil. Uaiw.) po- 
Garbarska 1, róg Ad. Mickiewicza. Telef. 82. ; wiada, że premjera tej sztuki odbyła 

'się w Wilaie i nigdzie jeszcze w Pol- 
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Rad praktycznych znaj dziesięcioro 
A wszystko wnet ci pójdzie sporo: 
Chcesz coś sprzedać? kupić byś chciał? | 
Dać pracę? chcesz —byś pracę miał? 

Ku znalezieniu zguby przyjść? 
Żonę dostać? zamąż chcesz wyjść? 
Życzysz kapitał ulokować? 
Mieszkanie znależć? —odnajmować. 

Cel osiągniesz tanio przecie 
Ogłoszeniem swem w gazecie 
Jednej, dwu, trzech—w ilu chcesz — 
Garbarską pod pierwszy śpiesz 

do Biura Reklamowego,   
  

analizy uczuć nastrojów i malarskich omamieniem zmysłów i wyobraźni? 
opisów. ; „Czem jest człowiak w swojem włas- 

Przesuwają się przed naszemi o- nem i innych pojęciu, a czem w rze- 

czami jakieś postacie bezosobowe i | czy samej? Oto pytania, ktore sta- 
bezcielesne, które niewiadomo skąd | wia Pirandello. 
przyszły, niewiadomo dokąd idą, nie- |  Czemże jest życie? Absurdem, 
wiadomo czego chcą; jakiś fatalny bezmyślną niedorzecznością, obcą 
zbieg okoliczności, splot wydarzeń | wszelkim prawom i prawidłom; śle- 
przypadków nieznanych i niepojętych pym, głuchym i niemym prądem, 
rzuca niemi jak piłką, aż zginą nam rwącym I unoszącym wszystko nie- 
z przed oczu, tajemnicze i nieodga* wiadomo dokąd, niewiadomo w ja- 
dnione, budząc w nas niepokojące kim celu. Sztuka stara się, odtwarza” 
pytania; skąd, dokąd, dlaczego i po jąc życie, trzymać się granic prawdo- 
co? podobieństwa, co za niedorzeczność 

Ostatnio od formy narracyjnej — niema nic nieprawdopodobniej- 
przeszedł Pirandello do formy dra- szego nad samo życie, bo właśnie w 
matycznej, widząc w niej bardziej paradoksalności, niedorzeczności i 
żywy i odpowiedni środek ekspresji dziwaczności kryje się jego prawdzi- 
i pod ogólnym tytułem „Maschere wošė. 
Nude” Nagie Maski — dał już koło! To też Pirandella pociągają zawsze 
dwudziestu utworów scenicznych. nadzwyczajne, nieprawdopodobne,nie- 
Cała twórczość Pirandella stanowi zwykłe sytuacje życiowe. Sytuacja w 
jednolitą I konsekwentną całość, dą jego utworach, jest jakby punktem 
žącą do rozwiązania zawsze tych Sa-; wyjścia, tłem, kanwą, na której Pi- 
mych problemów. , andello snuje swoje rozwiązanie pro” 

Czem jest życie i czy ma ono ja- blematów, dotyczących bytu i czło- 
ki sens | wartość? Czy to, co nazy- wieka. Sztuki sceniczne Pirandella 
wamy rzeczywistością, jest nią na- | to udramatyzowana djalektyka filo-     o. 1 nawet charakterów, typów, 
prawdę? Jakie są granice pomiędzy |zoflczna, to upostaciowane ideje i 
rzeczywistością a snem, złudzeniem, | tezy światopoglądu. „Nagiej rzeczy: 

  

Ameryka w trybunale Hagskim. 
Ocena angielska. 

LONDYN. 30.1. (Pat). „Times” omawia decyzję senatu amerykańskie- 
go w sprawie przystąpienia do trybunału w Hadze. 

poważny krok na drodze zbliżenia się 
Ameryki do kooperacji zachodniej Europy. 

Trybunał haski jest ściśle związany z Ligą Narodów i może być na- 
wet uważany za organ Ligi, posiadający jedynie niezależność przysługującą 

  

| Literatura i Sztuka. 
sce nie była graną. Mówiono mi— 

, pisze—że to najlepsza sztuke, modna 
|w Paryżu. Przeczytsłem 1 znajduję, 
že jest najweselszą". 

Kto wie? Może tą notatką skuszę 
p. Osterwą do zagrania choć jednego 
aktu? : 

Teatr ówczesny mieścił się w pa- 
łacu Oskierczyńskim, przy ul. Wileń 
skiej. 

l ktoby myślał, że za bramą Troc- 

ką, na Pohulance, gdzie były ogrody, 
pole i małe domki... za 140 lat sta- 
nie nowy przybytek Melpomeny i 
prawdziwe piękno sztuki będzie świę- 
ciło swój trjumfl 

Spieszmy oglądać... 
zalotach”! & 

Antoni Miller, 

Wśród pism. 

Wiadomości Literackie Ne5 
przynosi wywiad z Juljanem Tuwi- 
mem, z którego dowiadujemy się, iż 
autor ten przygotowuje do druku 
piąty tom poezyj, oraz dramat p. t. 
„Szczury w domu*, obszerny artykuł 
Boya-Żeleńskiego 0 Moljerze, frag- 
menty;z nowych przekładów „Fausta“, 
korespondencję, W. Hasendevera o 

„Fircyka w 

wistości” i „nagiego człowieka” szu- 
ka Pirendello, a znajduje—złudzenie, 
omamienie, udawanie świadome czy 
nieświadome, maskę. 

Prawda o życiu i 
jest niepoznawalna, niedosięgła, nie- | kryterium własnego rozumu do rze- 
pojęta i nigdy objektywnie zrozumia- czywistości, ująć ją w ramki stałych 
ną i poznaną być nie może. 

1 indywidualne, 
zmieniające się z dnia na dzićń, 
godziny na godzinę. 

gadnionym jest dla nas nasz bliźni, 
człowiek, bo cóż o nim wiemy? wie- 
my to, co nam się zdaje, a każdemu 
z nas zdaje się inaczej, dziś tak, a 
jutro wręcz przeciwnie; znamy tylko 
maskę, nie człowieka. 

A cóż wiemy o sobie samych — 
wiemy to, czem chcemy być, czem 
być musimy, za co nas ludzie uwa- 
żają, lecz czem jesteśmy w rzeczy 
samej, tego nie odgadniemy nigdy. 
Bohaterka komedji „Przyodziej. Na- 
giego” daremnie stara się skonstru- 
ować i skrystalizować własną indywi- 

| dualność—po bezowocnych wysiłkach 
zostaje tylko bezosobowy, nieodged- 

niony, tajemniczy „nagi nikt”,   

„Należał do Tow. 

' 
! 

Chaplinie, bogaty dzial sprawozdaw- 
czo-krytyczny i inne. 

Comoedia. W ostatnim (3) nu- 
merze skrystalizowało się oblicze te- 
go pisma, jako organu teatralnego i 
kinowego. Szereg ciekawych odpo- 
wiedzi na ankietę „Moja pierwsza 
rola*, dają Stefan Jaracz, Kamińska, 
Modzelewsks, Maszytski i Fritsche. 
Ponadto znajdujemy tam artykuły A. 
Sterna „O zwycięstwie teatru nad li- 
teraturą dramatyczną”, S. Napierskie- 
go, K. Brończyka oraz urozmaiconą 
ilustracjami kronikę. 

Zgon art-malarza Ergeniusza 
Źaka. 

W Paryżu zmerł w czterdziestym 
zaledwie roku życia, art. malarz Eu- 
geniusz Żak. Zmarły artysta o euro- 
pejskim rozgłosie pierwsze sukcesy 
zdobył sobie w Polsce. Obrazy Żaka, 
wystawione w latach 1910—1912 w 
Paryskim Sałonie Jesiennym, zwró- 
ciły odrazu na siebie uwagę francu- 
skich krytyków i artystów. W środo 
wisku artystycznem Paryża uważany 
był za jednego z przodujących arty- 
stów. Obrazy jego, reprodukowane w 
najpoważniejszych pismach trancus- 
kich, zaczęto cer/ś bardzo wysoko. 
Przeniósł się z czajem na stałe do 
Paryża, mimo to nie tracił jednak 
nigdy żywego kontaktu z krajem. 

Artystów Polskich 
„Sztuka* i Tow. „Rytm”, biorąc nie- 
raz udział w wystawach w kraju. 

Pomnik Wait Whitmana. 

Nowojorski „Klub autorów" po- 
stanowił wznieść pomnik wielkiemu 
poecie amerykańskiemu Walt Whit- 
manowi. Fundusze na pomnik za 
mierza się zdobyć przez rozsprzeda- 

ksandra Finty. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dziś o godz. 3 30 po poł. dra- 
nfkt Rittnera „W małym domku”. Wieczo- 
rem po raz ósmy dana będzie komedja 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”. 
Jutro po raz pierwszy komedja stylowa Fr. 
Zabłockiego „Fircyk w zalotach" zakończo- 
na sceną operową Dominika Cimaresa 
„Il matrimonio segreto”. 

We wtorek Reduta będzie czynna dwa 
razy: o godz. 8.30 gra po raz siódmy 
„Przechodnia* Katerwy, wieczorem po raz 
ósmy „Dom otwarty" M. Bałuckiego. 

Zarząd Reduty uprzejmie przypomina, 
że przedstawienia popołudniowe rozpoczy- 
nać się będą o godz. 3-ej | pół, zamiast 
jak dotąd o czwartej, ze względu na ko- 
nieczność punktualnego zaczynania wie- 
czornych przedstawień. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
go przedstawienia biuro „Orbis“ Micklewl- 
cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od 
10—1230 w niedziele oraz Kasa Teatru od 
11—2-ej I od 5—8-ej w dniu przedstawie- 
nia. 

— Teatr Polski. Dzisiejszy koncert 
w sali Teatru Polskiego „Lutnia* rozpocz- 
nie się punktualnie o g. 8-ej wiecz. Wileń- 
ska Orkiestra symfoniczna pod batutą Ada- 
ma Wyleżyńskiego grać będzie ze swego 
repertuaru najbardziej lubiane utwory: 
Smetany „Wołtana”, Swendsena „Karna- 
wał paryski" I t. d. Solistką koncertu bę- 
dzie znakomita śpiewaczka Zofja Bortkie- 
wicz-Wyleżyńska, która wystąpi z arjami 
operowymi I pleśniami z tow. orkiestry. Po- 
czątek o g. Be] wiecz. Ceny zniżone. 

— Poranek w Teatrze Polskim. 
Dziś w niedzielę o g. 
dzie się w Teatrze Bo lskim poranek z u- 
działem Elzy Igdal śpiew), Aleksandra 
Kontorowicza (skrzypce), Rafała Rubinsztej- 
na (akompanjament). W programie: Glinka, 
Arditi, Rachmaninow, Chopin, Sarasate, 
Wieniawski, Moniuszko. Ceny miejsc naj- 
niższe od 50 gr. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego 
w Teatrze Polskim. We wtorek dn. 2 
lutego w sali Teatru Polskiego „Lutnia” 
nieodwołalnie wystąpi z jedynym koncer- 
tem znakomity pianista Józef Śliwiński. 
Artysta przypomni się swoim zwolennikom 
w programie złożonym z utworów Schu- 
mana, Chopina, Czajkowskiego, Debussy, 

czątek o g. 8-ej wiecz. Bilety są jeszcze do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego od 11—1 
1 3—9 wiecz. 

— Koncert znakomitego solisty 
ma cytrze prof. d'ra witolda Jodko 
b. Dyrektora Konserwatorjum w Moskwie, 
Członka Neapolitańskiej Akademji Muzycz- 
nej, Laureata.| nagrody na konkursie cy-   

rzeczywistości | ści. 

! nie dzieje, 

trzystów w Neapolu, odbędzie się 3-go lu- 
tego 1926 r. o godz. 8 wieczór w Ball Snia- 
deckich U. S. B. 

Tragedja rozumu ludzkiego wobac 
rzeczywistości polega na tem, że ro- 
zum ten jest ściślejszy, konsekwent- 
niejszy, logiczniejszy od rzeczywisto- 

Człowiek chciałby zastosować 

praw i reguł, skrystalizowanych form, 
Istnieją tylko prawdy subjektywne przyczyn i skutków, a rezultatem te- 

dla każdego inne, go — wieczna sprzeczność, wieczna 
z walka pomiędzy myślą a rzeczywi: 

| stością, 
Równie niepoznawalnym i nieod- tem, co się zdaje. 

lao 

pomiędzy tem, co jest, a 

Ta sprzecznošė doprowadzič može 
szaleństwa i jedyne wyjście, to 

albo zostać warjatem, gdyż pojęcie 
jakie ma warjat o rzeczywistości 
jest najbliższe prawdy, albo rękami 
i nogami uchwycić się jakiejś złudy, 
jakiegoś fałszu I uwierzyć mocno 
wbrew sobie | innym, że fałsz ten 
jest prawdą. 

Inaczej biada nam. 
Technikę dramatu oparł Pirande- 

о па zupełnie nowych podstawach. 
Usunął z niego charaktery i typy u- 
sunął nawet akcję w jej formie po- 
wrzechnie dotychczas przyjętej, bo w 
teatrze Pirandella nie się ściwie 

: Instrukcyj. 
nie medali z wizerunkiem znakomi-, 
tego pisarza wedł. płaskorzeźby Ale- ; 
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Z sądów. 
Sprawa 983 komunistów 
jutro w sądzie Okręgo- 

wym. 

W roku 1923 organa policji poli- 
tycznej m. Wilna wpadły na trop 
wielkiej organizacji komunistycznej, 
której jednak zupełne odkrycie przed- 
stawiało wielkie trudności, gdyż or- 
ganizacja ta była świetnie zorganizo- 
wana. 

Władze policyjne kazały jednak 
wstąpić swemu  konfidentowi nieja- 
kiemu Aleksandrowi Hercigowi do 
tej organizacji, który wstąpił do niej 
w grudniu 1923 r. zapoznając się 
bliżej z wpływowym członkiem partji 
Benjaminem Epsztajnem, za pośred- 
nictwem którego poznał wszystkie 
tajniki organizacji i zyskał zupełne 
zaufanie komunistów do tego stop- 
nia, iż został nawet sekretarzem 
związku młodzieży komunistycznej. 
Do organizacji starszych nie udało 
mu się jędnak dostać i wszystkie 
dane o działalności partji starszych 
oparte są w oskarżeniu na wiado- 
mościach wywiadowczych. 

Wspomniany Hercig informował 
drogą raportów dokładnie policję o 
wszystkich krokach organizacji, zaś 
jego doniesienia policja sprawdzała 
drogą wywiadu. 

Na podstawie zeznań Herciga i 
dokonanych wywiadów, jako też do- 
chodzenia stwierdzono, iż organizacja 
składała się z 10 kół (jaczejek) człon- 
ków rzeczywistych i 18 kół sympa- 
tyków. Wszyscy członkowie, jakoteż 
sympatycy podlegali ścisłej dyscypii- 
nie i musieli się co pewien czas 
stawiać na zebrania w lokalach ja- 
czejek, dla otrzymywania odnośnych 

Członkowie rekrutowali 
się przeważnie ze związków zawodo- 
wych, przy których zorganizowana 

| były sekcje, jako też przy szkołąch 
wieczorowych żydowskich i przy Sto- 
warzyszeniu Żydowskiej Bretniej Po- 
mocy akademickiej. 

Z pośród faktów godnych zazna 
czenia, które rzucają pewne światło 
na całą sprawę należy  nadmienic 

stycznia 25 r. u zbiegu ulic Bakszta 
i zaułku Jeziornego na Abrama Bu- 
łaka. Ustalono wówczas przy docho- 
dzeniu że napadu zbrojnego doko- 
nał Eljasz Gens i Mejlech Elsztejn. 
U siędzego šledczego wszomniany 
Bułak zeznał, iż pomiędzy nim a o* 
sobnikami, którzy go napadli miał 
miejsce zatarg natury romantycznej 
i że mścili się oni na nim za „ode- 
branie” jednemu z nich panny. Po- 
licja jednak polityczna ' otrzymała 
konfidencjonalną wiadomość, że па- 
pad ten miał charakter polityczny. 
Bułaka aresztowano i u sędziego 
śledczego zeznał on, ze w roku 23 
wstąpił do organizacji komunistycz- 
nej. W roku 1924, kiedy wiosną roz:   

12m. 30 pp. odbę- | 

Albeniza | t. d. Szczegóły w afiszach. Po- 

poczęły się aresztowania wśród Ко- 
|mmunistów podejrzewano każdego o 
prowokację a że „on miał pieniądze 
i jadł bułki podejrzenie padło na 

| niego”. Organizacja postanowiła u- 
,nieszkodliwić go i w tym celu wy” 
, słała Eljasza Gensa i Mejlecha Elszte|- 
"ne, sby go zabili. 

Elsztejna natychmiast po tem ze- 
znaniu aresztow»no i w zeznaniu 
wypierał się on należenia do organi- 

(zacji komunistycznej — miał on tyl- 
ko z Bułakiem zatarg natuty roman- 
tycznej i dlatego go napadł. Nato- 

;miest Gens, który został aresztowany 
w Dokszycach przyznał się odrazu, 
że należał do organizacji komuni- 
stycznej, a ponieważ Bułak był pro- 
wokatorem zapadła uchwała organi: 
zacji, by go zabić. On wziął na sie- 
bie wykonanie wyroku. 

Po napadzie włóczył się i ponie- 
wierał po domach modlitwy, gdzie 
spał razem z żebrakami, a potem 
dostał pieniądze od organizacji i 
chciał uciec do Rosji, ale w Dokszy- 
cach został aresztowany I sprowadzo- 
ny do Wilna. 

Policja polityczna mając nić tej 
wielkiej organizacji w swem ręku 
dokonała rewizji w Źwiązku | gdy 

  

opowiada się 0 tem, co się stało, 
lub co się dzieje. Postacie Pirandella 
to najczęściej istoty bezosobowe, ab- 
strakcyjne, kreacje myśli i intelektu, 
ucieieśnione ideje i tezy. 

A pomimo wszystko 
jednak jest sceniczny, i robi silne 
wrażenie. Żyje on życiem nie z krwi 
i kości, ale życiem niepokojących, 
obowiązujących pytań i bolesnych po- 
szukiwań nowej myśli wobec wiecznie 
powracających i wiecznie nierozwią- 
zalnych tajemnic i zagadek bytu, 
a czyż życie to jest mniej realnem 
i rzeczywistem od tamtego? Każda 
sztuka Pirandelia zostawia nas z 
gorzkiem i piekącem uczuciem nie- 
rozwiązanej zagadki. 

Czy jednak kierunek wytknięty 
w sztuce przez Pirandella i powszech- 
nie dziś „Pirandellizmem* zwany, 
wywalczy sobie trwałe i mocne pod 
stawy, czy przeminie bez śladu, jak 
tyle innych, trudno jeszcze sądzić o 
tem i przyszłość to tylko pokaże. 

Dr. Janina Rostkowska, 

teatr ten 

  natomiast zawsze tylko 

o napadzie jaki został dokonany 1 °   
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STRZĘPKI. 

Głos na puszczy. 

Od J. Z. A.P. (ldeowy Związek Alko- 

holików Polskich) otrzymałem z prośbą o 

umieszczenie następującą odezwę: 

„My, niżej podpisńni, stojący na straży 

Interesów państwowych, skupiających się w 

Monofiolu Spirytusowym raz jeszcze zwra- 

camy się do Sejmu i władz z żądaniem 

natychmiastowego zniesienia ograniczeń 

spożycia alkoholu, wyrażających się w za- 

kazie sprzedaży 1 wyszynku napojów wy- 
skokowych w dnie przedświąteczne i w 

święta, a to z następujących powodów: 

1) Obecny kryzys gotówkowy nie poz- 

wala na gromadzenie sobie wódczanego 
zapasu na niedzielę i święta, pozbawiając 
Skarb Państwa naturalnych dochodów z 
tego wyskokowego Źródła, 

2) Wyjątkowo mroźna zima | drożyzna 
opiłu zmusza ludność do rozgrzewanie się 
środkami wewnętrznemi, a do takich na 

plerwszem miejscu od wieków zalicza się 

kieliszek wódki. Wskutek bezsensownego 

zakazu ludzie merzną w soboty | święta, 

narażejąc się na liczne choroby, wskutek 

czego obniża się stan zdrowotny ludności. 

3) Wysoce obywałelskie stanowisko pp. 

restauratorów, ułatwiających nam z wyżej 

wymienionych Ideowych pobudek, spoży* 

wanie spirytualjów w filiżankach w dni 
zakazane nie znajduje zrozumienia u 

władz. Obywatele ci narażeni są na usta- 
wiczne szykany policyjne" w postaci grzy- 

wien, aresztów I t. p. 

4) Historja Rosji poucza, že zakaz wy- 

szynku alkoholu stosowany tam w czasie 

wojny, w rezultacie spowodował rewolucję, 

bolszewizm i szereg klęsk spoiecznych, do- 

prowadzając ten kraj wódką | miodem pły- 

nący do ostatecznej rulny | nędzy. Przy» 
kład ten jest aż nadto wymowny, by nie 
wyciągnąć z niego szeregu jaknajdalej Idą- 

cych konsekwencji. 
Wobec powyzszego I. Z. A. P. wzywa 

Sejm do natychmiastowėj rewlzji odnošnej 
ustawy w duchu powyższych postulatów 
oraz zgodnie z konstytucją, gwarantującą 

wolność sumienia, a co za tem idzie nało- 
gów i upodobań obywatelom polskim”. 

Przepisał: Kuba. 
| z r w nw, 

  

  

> przy ul. Nowogródzkiej Nr. 6, gdzie 
odbywało się zebranie młodzieży ko- 

© munistycznej i aresztowała tam cały 
szereg osób, z pośród których 27 
uciekło później do Rosji. 

Równocześnie policja dokonała 
rewizji u Słowika przy ul. Jatkowej 
Nr. 2, gdzie znalazła 6 sztandarów 
różnych organizacji komunistycznych, 
kilkanaście transparentów, ogromną 
bibljotekę, złożoną 2 dzieł komuni- 
stycznych i wielką ilość korespon- 
dencji międzyorganizacyjnej. : 

Nastąpiły dalsze aresztowania i 
w rezultacie pod kluczem znalazło 
się 93 osoby, które jutro o godzinie 
9-ej staną przed sądem. 

Wśród aresztowanych znajdują 
się trzy osoby, które nie przekro- 
Czyły jeszcze 17 lat życia i kilka osób, 
które mają po przeszło lat 60. Mię- 
dzy innymi jest 2 nauczycieli gim- 
nazjalnych i 6 studentów. 

Rozprawa odbędzie się w sądzie 
okręgowym, a nie jak przedtem po* 
dawano w sali miejskiej, co polaczo- 
ne byłoby z pewnymi kosztami, dla 
tego władze sądowe zaniechały tego 
planu. 

Sprawa budzi ogromne zaintere- 
sowanie nie tylko ze względu na 
wielką ilość oskarżonych (93) lecz 
ponieważ obfitować ona będzię w 
wiele ciekawych i fascynujących mo- 
mentów tej kreciej roboty z jednej 
strony organów policji, z drugiej 
potajemnych organizacyj  komuni- 
stycznych. 

Sąd wystąpi w składzie sędziego 
Ossianki, jako przewodniczącego, 
p. sędziego Jodzewicza i sędziego ho 
norow ego, 

Jako oskarżyciele publiczni wy- 
stąpią PP. pprokuratorzy Jankiewicz 
i Kowerski, bronić będą oskarżonych 
mecenasi Crernichow, Smilgin, Pa- 
trusewicz, Jasiński i Kulikowski. * 

Rozprawa odbędzie się przy 
drzwiach otwartych. (zd). 

Listy z prowincji. 

Z działalności Związku Kó- 
łek Rolniczych ziemi No- 

wogródzkiej. 

Kursa Oświatowo-Rolnicze. 

W czesia Od 4 ilstopada do 1 grud- 
nia 1925 roku Wojewódzki Związek 
Kółek Rolniczych zorganizował i prze- 
prowadził na terenie województwa 
w 24 punktach kursa ošwlatowo- 
ielnicze.(kursa odbyły się w Kremi- 
szówce,  Milkiewiczach, Zubkowie, 
Romejkach i Sorgowiczach pow. 
Nowogródzkiego; w Stolowiczach, 
Nowej Myszy, Stojatyczach, Poło-   

  

neczce i Kroszynie pow. Barano- 
wickiego; w Hroycewiczach, Suowiu, 

"Horodzieju, Żuchowiczach' Mirze i 
Piasecznem pow. Nieświeskiego; w 
Nowym-Swierżeniu, Zołnierkiewiczach 
Chotowie, Kamieniu, Siwicy, Pier: 
szejach, Dorach i Dubrowie powiatu 
Stołpeckiego. 

Na wszystkich miejscowościach, 
gdzie odbyły się kurse, są Kółka 
Rolnicze, lub projektuje się w pred- 
ce je zorganizować. Kursa trwały w 
każdej miejscowości 'od 2 do 3 dni 
i wszędzie odbywały się wykłady z 
rolaictwa, hodowli, weterynarji i na- 
uki o Polsce współczesnej. 

Dodatkowo na niektórych kursach 
były wykładane — spółdzielczośc, 
ogrodnictwo, pszczelnictwo, uprawa 
i przeróbka Inu. 

Na kursach tych stale wykładały 
dwie grupy prelegentów, udział zaś 
brało 14 prelegentów i we wszyst 
kich prawie miejscowościach kierow- 
nicy szkół powszechnych, którzy wy- 
kładali o Polsce współczesnej. Kursa 
rezpoczynały się o godz. 4—5 itrwa- 
ły często do l-ej w nocy. A 

227 godzin, oprėcz tego po každym 
wykładzie były prowadzone dyskusje. 
Oprócz wykładów dla dorosłych od- 
bywały się w dzień pogadanki dia u 
czącej się młodzieży. 

Przesłuchało kursy wszystkiego 
1781 osoba przewążnie małorolnych, 
w tem 285 kobiet. 

Podczas kursów było rozsprzeda- 
nych kilkaset książek treści rolniczej. 

Wszystkie kursa były zaopatrzo- 
ne w niezbędne pomoce naukowe, 
jak przezrocza, tablice, próbki pasz, 
ziarna, nawóz i inne. Dla wyświetle- 
nia filmów były użyte latarnie ele- 
ktryczne „Scentia* dla przezroczy zaś 
latarnie proekcyjne. 

Prowadzona już 3-с! rok praca 
oświatoworrolnicza przez Związek 
Kółek Rolniczych Ziemi Nowogródz- 
kiej przybiera coraz szersze rozmia- 
ry i zyskuje coraz większe uznanie 
szerokiego ogółu rolników, dowodem 
czego może służyć znaczna frek- 
wencja słuchaczów i popularność 
kursów. \ 

Pomimo oświaty  pozaszkolnej, 
prowadzonej drogą pogadanek, od- 
czytów i kursów Związek uruchomił 
w listopadzie roku zeszłego Męską 
Ludową Szkołę Rolniczą w Niehnie- 
wiczach, która odrazu zyskała popu* 
larność i ilość kandydatów do tej 
szkoły przewyższyło ilość wolnych 
'miejsc w szkole, 

W styczniu-i w lutym r. b. Zwią- 
,zek' organizuje cały szereg kursów 
oświatowo:rolniczych w powiatach — 
Lidzkim, Wcłożyńskim Seanas, 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

  

Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
po cenach najniższych 

Poranek wokalny 
o godz. Bej wiecz. 

„po cenach zniżonych 

Koncert symfoniczny   
  

| We wtorek 2 lutego O g. 8-ej wiecz, 

Koncert-Recital 
znakomitego pianisty 

Józefa Śliwińskiego 

  

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
© Radzie Ekonomicznej. 

(Opinja d-ra Eljasza Zaksa, wice- 
prezesa Zwlązku Kupcėw i Prze- 

mysłowców Żydowskich). 

W sprawie Rady Ekonomicznej 
zamieściliśmy opinje p. p. Stanisława 
Wańkowicza i Tadeusza Miśkiewicza. 
Z kolei więc przytaczamy opinję d-ra |. 
Eljasza Zakss, będącą wyrazem ży: 
dowskich sfer gospodarczych. 

W chwili obecnej — oświadcza p. 
Zaks naszemu współpracownikowi — 
Rada Ekonomiczna nie odgrywa żad- 
„nej roli w życiu gospodarczem WI- 
leńszczyzny, A był czas, gdyśmy 
przypuszczali, iż bez względu na to, į, 
jak się ułożą stosunki między Wil: 
nem a Warszawą, sfery gospodarcze 
Wileńszczyzny będą miały możność 
przyjąć udział tutaj na miejscu. w 
rózwiązaniu całego szeregu zagadnień 
z dziedzioy polityki ekonomicznej w 
naszym kraju. 

łożyła jednak kres tej iluzji. Rola i 
wpływ Rady Ekonomicznej zmniej- 
szyły się wraz z zanikiem sentymen- 
tów ze strony czynników  miarodaj- 
nych dła tak zwanych Kresów. 

Rada Ekonomiczna — mojem zda- 
niem — dbać powinna o całokształt 
życia gospodarczego Wileńszczyzny. 

Rada winna się też zajmować za- 
gadnieniem bezrobocia i innemi nie 
mniej doniosłemi sprawami gospo- 
darczemi. 

Rada Ekonomiczna O rozszerzo- 
nych kompetencjach mogłaby ode- 
grać niepoślednią rolę w naszem ży- 
ciu ekonomicznem. 

Położenie geograficzne Wileńszczy- 
zny, naturalae bogactwa leśne, cały 
szereg zakładów przemysłowych, 
znaczna ilość wykwalifikowanych ro- 
botników, rozwinięta sieć instytucji 
kredytowych i spółdzielczych — są to 
niezmiernie cenne czynniki natury 
gospodarczej.   Centralistyczna polityka rządu po: Rzecz jasna, iż przy obecne 
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przesileniu gospodarczem wiele osią: 
gnąć się nie da, ale Wileńszczyzna 
cierpi przecie w dwójnasób ! ой о- 
gólnego kryzysu i od nieprzystoso- 
wania jej życia gospodarczego do 
nowej sytuacji politycznej, Kraj nesz 
oderwany jest od swoich naturalnych 
rynków: Rosji i Litwy i oddalony jest 
na największą przestrzeń od wewnę- 
trznego portu. 

Jako jedno z najważniejszych za- 
dań Rady Ekonomicznej uważałbym 
przystosowanie Wileńszczyzny do no- 
wych warunków politycznych. 

W peretraktacjach odnośnie trak- 
tatu handlowego z Rosją lub Litwą 
powinni również brać udział przedsta” 
wiciele Rady Ekonomicznej. 

Udział Rady Ekonomicznej w Кон- 
ferencji kolejowej z Z. Z. 5. R., od- 
bywającej sie obecnie w Wilnie mógł 
by być również bardzo korzystnym   

Wszystkiego odbyło się wykładów | d 

z punktu widzenia interesów gospo 
darczych Wileńszczyzny. 

Reorganizacja Rady jest rzeczą 
konieczną. W naszych skomplikowa: 
nych pod względem gospodarczym 
warunkach niezbędna jest świadoma 
współpraca wszystkich twórczych elu- 
mentów życia gospodarczego. Dlate- 
go też sądzę, że w skład Rady powin- 
ni również wchodzić przedstawiciele 
spółdzielczości, rolnictwa i robotni- 
czych Związków Zawodowych. Ko- 
niecznym też jest udział w Radzie 
przedstawicieli myśli naukowej (Uni- 
wersytet), 

Odnośnie kompetencji Rady Eko- 
nomicznej, stwierdzić należy, iż, po: 
zostając półurzędową instytucją o 
charakterze doradczym, powinna ona 
jednak posiadać taki autorytet, któ: 
ryby pozwolił na to, ażeby wszystkie 
sprawy dotyczące Wilna o charakte- 
rze finansowo-skonomicznym były 
obowiązkowo zaopinjowane przez Ra- 
e 

Z taką Radą rząd zapewne by się 
liczył. Nominacje miejscowych kie- 
rowników administracyjno-gospodar- 
czych winne równieź być uzaležnio- 
ne od opinji Rady. 

Wznowienie Rady Ekonomicznej 
o rozszerzonych kompetencjach, jako 
też składzie byłoby bardzo pożądane. 

Kronika krajowa. 

Uigi podatki dia rolników. 

Wkrótce wyjdzie rozporządzenie 
Minist. Skarbu, na mocy którego na 
prośbę rolników o pokrycie zaległoś- 
ci podatkowych z przypadających im 
od monopolu spitytusowego należy- 
tości za wyprodukowany Spirytus, 
albo od Banku cukrownictwa za sprze- 
dany cukier, oraz od władz państwo- 
wych i komunalnych zadostawy pro* 
duktów albo materjałów, urzędy skar- 
bowe mogą w drodze ugody z płat- 
nikami rozkładać płatności podatkowe 
na raty. Urzędy skarbowe mogą u: 
dzielać z powyższego tytułu ulg naj- 
wyże| do czterech miesięcy. 

Na wypadek stwierdzenia, że rol- 
nik nie dysponuje gotówką, potrzeb- 
ną do zapłacenia podatku zaległego 
za lata ubiegłe i nie posiada zapasu 
ziemiopłodów, ani nadmiernego ia- 
wentarza żywego, lub płynnych wie- 
rzytelności, urzędy skarbowe upo- 
ważnione są wstrzymać egzekucje 
takim płatnikom, występując równo- 
cześnie do właściwej lzby Skarbowej 
z wnioskiem o odroczenie terminu 
płatności zalegającego podatku. 

Jednocześnie prezesi Izb Skarbo- 
wych otrzymują upoważnienie do od- 
roczenia płatności na wniosek urzędu 
skarbowego do przyszłych zbiorów, 
najdalej jednak do 1 listopada 1926 
roku. Odroczenie podatku gruntowe- 
go nie pociąga za soką odroczenia 
płatności dodatku komunalnego, 

Polsko-sowieckie stosunki 
handlowe. 

Dnia 22 b. m. wyjechała do Mo-   skwy delegacja polskich sfer gospo- 
| darczych w osobach pp. Stanisława 
| Natansohna. Zdzisława Byczkowskie- 
|go i Stanisława Ocetkiewicza. 

O charakterze i celach wyjazdu 
jtego p. M. Łempicki oświsdózył w 
jwywiadżie dziennikarskim co nastę 
puje: 

Delegacja udaje się na zebranie 
organizacyjae „Sowpoltorgu”. 

Załatwiono już wszystkie formal- 
ności związane z założeniem tej 
spółki. 

Sam układ o założeniu spółki u- 
zyskał ratyfikację rządu sowiackie- 
go jeszcze w sierpniu. Z powodu 
jednak kryzysu gospodarczego i wy- 
danych przez rząd polski ograniczeń 
dewizowych, opóźniło się wpłacenie 
przez stronę polską kapitału udzia- 
łowego. Ostatecznie załatwiono to 
przed samemi świętami Bożego Na- 
rodzenia. W ubiegły wtorek rząd so- 
wiecki zadecydował przystąpienie do 
realizacji spółki. 

Kapital zakładowy spółki tworzy 
się z wpłaty gotówkowej i koncesji 
danej spółce przez rząd sowiecki, 
Polskie sfery gospodarcze, reprezen- 
towana przez spółkę «„Ruspol”*, do 
której należą wszystkie najwažniej. 
sze gałęzie przemysłu i szereg po: 
szczególnych przedsiębiorstw i osób, 
mają wpłacić 750 tys. rubli. Pierwsza   

Spółka rozpocznie swoją działal- 
ność bezwłocznie po utworzeniu się 
Delegacja, która wyjeżdża dziś uda- 
ła się na zebranie organizacyjne 
spółki, poczem bezpośrednio odbę- 
dzie się pierwsze zebranie akcjona- 
rjuszy. Zarząd, do którego wejdzie 
z obu stron po dwóch przedstawi- 
cieli, będzie miał swoja siedzibę w 
Moskwie, z reprezentacją w Warsza 
wie. Działalność swoją spółka roz- 
pocznie bezwłocznie po zorganizo- 
waniu odpowiedniego aparatu tech- 
nicznego. 

Jak wiadommo „Sowpoltorg” ро- 
siądać będzie przywilej na przywóz i 
wywóz z Rosji wszystkich towarów, 
nieobjętych specjalnerni zakazami, z 
ograniczeniem jedynie ilości, które 
ustalane będą w kontyngentach kwar- 
talnych, 4 

„Sowpoltorg” wwozić będzie do 
Rosji te towary, na które jest tam 

Missefe stwierdził, Iż cudzoziemcy | nikom czarnej Reichswehry oskarżo 
posiadają we Francji 3T tysięcy do- 
mów i 240 tysięcy ha ziemi. 

Zagranicą mleszka wszytkiego 
3600 ku»ców francuskich, podczas 
gdy we Francji znajduje się 25 ty- 
sięcy kupców cudzoziemskich. 

Wywóz francuski w 1925 r. 

Z Paryża donoszą: Jak wynika z 
ogłoszonych list porównawczych hand- 
łu wewnętrznego wartość wywozu 
francu skiego w roku 1925 wzrosła 
w porównaniu z rokiem 1924 o 
3.945.195,000 franków. 

Grecja. 

  

Aresztowanie komunistów. 

Ateńskie dzienniki donoszą, iż 
policja w Salonikach zaaresztowala 
24 komunistów, którzy staną przed 
sądem wojennym, jako oskarżeni o     największy zbyt. Lista ich jest bar- 

dzo długa. Z ważniejszych wymienić 
można manufakturę, naczynia emal- | 
jowane, różne wyroby metalowe, in- | 
stalacje i t. p. Z Rosji oczywiście | 
wywozić będzie się głównie cały, 
szereg surowców jak: ruda, szczeci: : 
ne, pozatem produkty rolne. 

„Sowpoltorg“ nie jest ograniczo: 
ny do wywożenia towarów rosyj- 
skich wyłącznie do Polski. Znaczna 
część wywozu z Rosji będzie loko: 
wana na rynkach zegranicznych. To 
połączenie w jednej organizacji przy: 
wozu i wywozu jest właśnie tym 
przywilejem „Sowpoltorgu“, co po- 
zwoli rozwiązać trudne dla naszego 
przemysłu zagadnienie kredytu, bez 
czego nie można dziś liczyć na po- 
ważniejszy obrót z Rosją. 

T 

Giełda warszawska 

z d. 30—1 26 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 7,29 7,28 7,26 
Londyn 35,52 35,50 35,41 
Nowy-York -— jak gotówka 
Paryž 7.65 27,72 27,58 
Szwajcarja 140,80 140,75 141,10 
Stockholm 195,60 196,09 195,11 
Praga 21,51 21,66 21,56 
Holandja 292,90 293,78 292,52 
Wiedeń 102,75 103,— 102,50 
Poż. dolar. 64, (w złot. 467,20) 
Poż. kolej, 120—125— 
50/0 konwers. 43,50 
8070 pot konwers. 100— 
4/2/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 22,— 22,50 
50/0 listy z. warsz. przedw. 21,75 

  

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Komunistyczna propaganda. 

  

Niewykryci sprawcy rozlepili 0- 
dezwy komunistyczne i _ rozwiesili 
na drutach telegraficznych transpa- 
renty. 

Białowieża. 

Aresztowanie kolportera ko- 
* munistycznego' 

Aresztowano  kolportera odezw, 
broszur komunistycznych i gazet so- 
wieckich, Liberata Saskiego. 

Bydgoszcz. 

Los teatru popularnego. 

  

Teatrowi popularnemu grozi upa- 
dek. 

Brak funduszów nawet na najniż- 
sze gaże aktorów. 

Borysław. 

Wielka tranzakcja naftowa. 

Przez skup towarzystwa naftowe- 
go „Premjer”, powiększył „Naftowy 
przemysł Małopolski” swoją produkcję 
naftową do 710 wagonów miesięcznie. 

Nowe towarzystwo jest więc naj- 
większem w Borysławiu. 

Ciechanowiec woj. Biał.   Aresztowanie działacza komu- 
nistycznego. 

: Przekszano władzom sądowym 
"dawno poszukiwanego działacza ko- 
munistycznego  Marjana  Piechow- 
skiego. 

' 

Z zagranicy. 
Austrja. 

„Halka” Moniuszki w Wiedeń- 
skiej „Volksoper“. 

Z Wiednia donoszą: staraniem 
dyr. Wienera wystawiona zostanie w 
połowie marca w wiedeńskiej Volk- 
soper „Halka” Moniuszki; będzie 
śpiewana po niemiecku. 

Francja 

lie mieszka we Francji kup- 
<ów zagranicznych. 

Na posiedzeniu lzby Deputowa- 
nych uchwalono utrzymanie 20 proc. 
„opłaty przy kupnie nieruchomości 
przez cudzoziemców. 

spisek przeciwko istniejącemu ustro' 
jowi. i 

Niemcy. 

Czarno - Reischswerzyści przed 
sądem. 

Na najbliższy poniedziałek zapo” 
wiedziany jest w Berlinie początek 

nym o zamordowanie żołnierza naz“ 
wiskiem Painier. 

Akt oskarżenia stwierdza  istnie: 
nie w łonie Czarnej Reichswehry 
specjalnej organizacji t. zw. Fene, 
dążącej do bezpośrednich represyj 
wrazie nieposłuszeństwa. : 

Organizacja ta pozostawała 
rozkazami porucznika Schultza, któ- 
rego niedawno próbowano uwolnić 
z więzienia w Landsbergu nad Wartą. 

Węgry. 

w sprawie fałszerstwa bank- 
notów — śledztwo trwa. 

W związku ze sprawą fałszerstwa 
banknotów prokuratura przesłuchała 
kierownika węgierskiego biura ko- 
respondencyjnego Kozma, zapytując 
go o doniesienia, które w swoim 
czasie składał prezesowi rady mini- 
strów, (Pat.). 
  

Kobieta- lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5.-U1. Mickiewicza 24 m. 4.   rozpraw sądowych przeciw 14 uczest- 

     

i Dziś — Piotra Nolasko. 

Niedziela, Jytro—Ignacego B. 

Wscnód słońca— g. 7 m. 16 
Styczeń Zachód „” —. 8 т. 51 

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
--Uniwersytecka 9—10. 

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

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

[Domini ańska 15).0dz. 
od 8—g. 
Poradnia Polsk ŹZrzesz. Lekarzy Spec- 

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

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gružlicznych — Želi- 

gowskiego 1. 

oprócz dni świąt. 

„URZĘDOWA. 
— Policja musi więcej zwra- 

miasta. Wojewoda wileński p. Mali- 
nowski wydał rozporządzenie do pod- 
ległych sobie władz, w którem przy* 
pomina o obowiązkach ciążących na 
organach policyjnych w zakresie prze- 

sprawowaniu sanitarnego nadzoru. 
Funkcjonarjusze policji państwo” 

wej w czasie służbowych obchodów 
powinni zwracać baczną uwagę na 
stan sanitarny podwórz, osiedli, chod- 
ników i ulic, zakładów publicznych 
it. p. celem przestrzegania odnoś' 
nych przepisów sanitarnych i o każ: 
dym wypadku niestosowania się przez 

cjonarjusze policji winni meldować 
odnośnym władzom sanitarnym, któ* 
re winnych będzie pociągać do su- 
rowej odpowiedzialności karao-admi- 
nistracyjnej. 

Przypomnienie to, pozostaja w 
związku z okropnym stanem sanitar- 
nym naszego miasta, które swym 
wyglądem zewnętrznym przypomina 
w wielu wypadkach zabrudzone mia- 
sta wschodnie. (zd) 

— Miarowanie p. Dworakow- 
skiego wice wojewodą wileńskim. 
Reskryptem Młnisterstwa Spraw We- 
wnętrznych dotychczasowy zastępca 
p. Delegata Rządu w Wilnie i na- 
czelnik Wydziału Prezydjalnego p. 
Dworakowski został mianowany wi- 
ce- wojewodą wileńskim. (zd). 

Alarmy próbne. Komisarz 
Rządu na m. Wilao podaje do ogól- 
nej wiadomości, że w czasie naj- 
bliższym odbędzie się kilka próbnych 
alarmów garnizonu. 

Wobec tego wzywa się mieszkań- 

— Węzoraj P.U.P.P. był nie- 
czynny. Państwowy rząd Pośred- 
pictwa Pracy w dniu wczorejszym z 
powodu przeprowadzania remontu lo 
kalu był nie czynny. Z dniem ju- 
trzejszym P.U,P.P. wznawia znowu u- 
rzędowanie. (zd) 

— Uwadze władz policyjnych. 
Organa bezpieczeństwa winny zwró 
cić baczniejszą uwagę na ulice, przez 
które ostatnio nie można absolutnie 
przejść, gdyż wyglądają one jak šliz- 
gawka. Codziennie zdarzają się niesz- 
częśliwe wypadki, jak wywichnięcia 
złamania rąk, nóg i t. d. 

W miejscach, które są najwięcej 
nawiedzane przez ludność nie moż- 
na w żaden sposób przejść bezpiecz 
nie, że wymienimy tylko place: przed 
Redutą, plac Katedralny, place Orze- 
szkowej, przy Nadbrzeżnej, Kalwaryj- 
skiej i przed uniwersytetem. 

Co właściwie robi policja? Czyż 
niestać ją na zwrócenie uwagi stró: 
żom, którzy by wyrąbali nagroma-     rata, którą wpłacono wynosi, jedną 

trzecią tej sumy, 4 Podczas dyskusji deputowany 

  

cać uwagę na stan sanitarny. 

strzegania funkcji pomocniczych przy , 

mieszkańców do tych przepisów funk- | 

|sowanych. Język 

  

KRONIKA. 
Nieszczęśliwe konie co chwila po- 

tykają się na ulicach zbijając sobie 
kolana, albo łamiąc obie nawet no- 
gi. 

, Co na to organa bezpieczeństwa? 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
Sekcja zdrowia przy magistracie m. 
Wilna w ubiegłym tygodniu notowa- 
ła następujące choroby zakaźne: 1) 
па tyfus brzuszny chorowało 5 osób; 
2) na płonicę 7 osób; 3) na błonicę 
2 osoby; 4) na ospówkę 1 osoba; 5) 
na odrę 3 osoby; 6) na krztusiec 4 
osoby; 7) na jaglicę 2 osoby I 8) na 
gruźlicę 2 osoby, które zmarły. (I) 

|  — T:wo Dobroczynne im. św. 
Kazimierza. W dniu wczorajszym 

"do komisarjatu Rządu wpłynęło po- 
danie Śp oczienege towarzystwa im. 
św. Kazimierza w Wilnie z prośbą o 

, zatwierdzenie statutu. : 
Towarzystwo to ma na celu rato- 

„wanie ubogiej dziatwy obojga płci, 
wyznania Rzymsko Katolickiego, od 
głodu i zepsucia moralnego. 

T:wo prosi o udzielanie zezwole- 
nia na terenie Województwa Wileń:- 
skiego zakładania na ten cel schro- 
nisk dla dzieci w wieku od 2 lat do. 
18. (1) 

j SPRAWY SZKOLNE. 

— Wyjazd p. kuratora Rynie- 
"wicza. Kurator Okręgu Szkolaego 
Wileńskiego p. Dr. Antoni Ryniewicz 
dnia 31. 1. br. wyjeżdża do Warsza- 
wy w sprawach służbowych. Zastępuje 
go p. dr. Zygmunt Fedorowicz, na- 

„czelnik Wydziału Szkolnictwa Šred- 
niego. 

— Kurs żeński na Unlwersy- 
tecie Ludowym w Dalkach (Gnie- 
źno) rozpoczyna się 4 maja a koń- 
czy się ostatniego sierpnia. Po pro- 
spekty pisać należy do Uniwersytetu 
Ludowego w Dalkach (Gniezno), za- 
łączając znaczek 15 groszowy na od- 
powiedź, 

— Kurs żeński na Uniwersy= 
tecie Ludowym w Zagórzu 

_ Gdynią rozpoczyna się 15 kwietnia 
i trwać będzie do 15 sierpnia. Po 
prospekty pisać należy do niwer. 
sytetu Ludowsgo w Dalkach (Gnie- 
zno) załączając znaczek 15 groszowy 
na odpowiedź. 

Uniwersytet Powszechny 
jim. A. Mickiewicza, (W. Pohulanka 
| 14, lokal Szkoły Powszechnej 34). 
| Kursy języków rozwijają się. Ję- 
zyk francuski wykładany jest w 2-ch 
grupach rozpoczynających i zaawan* 

angielski — rów- 
Na język niemiecki przyjmuje nież. 

;się zapisy. Na język polski i bu- 
, chalierję również g. 6 — 8, i 

ców do zachowania spokoju. į 
1 WOJSKOWA. MIEJSKA. | dain aleks d 

— Pochwala za intensywną 
pracę. Komenda Obozu Warowaego 
udzieliła w rozkazie pochwały kapita- 

| nom Rodgowskiemu i Wyszyńskiemu 
za intensywną pracę przy robotach 
fortyfikacyjnych w okolicach Wilna. | 

nierze mogą Stać na warcie w 
furażerkach. Komenda Obozu Wa- 
rownego wydałą rozporządzenie do 
podległych sobie oddziałów wojsko- 
wych, stacjonujących w Wilnie i w 
Nowo-Wilejce, na mocy którego przy 
mrozach poniżej 10 stopni Remiura 
żołnierze na wartach mogą stać w 
czapkach, a nie jak dotychczas w 
hełmach. (zd) : 

= O krój spodni wojskowych. 
W związku ze sporadycznie podno* 
szonemi zarzutami na krój spodni, 
obecnie produkowanych, Komenda 
Obozu Warownego zwróciła się do 
oddziałów wojskowych z ankietą o 
wydanie opinji wad kroju spodni 
piechoty, względnie kawalerji. Opinja 
powiana odnosić się tylko do spod-   dzony na ulicach lód? ni przepisowych ostatniej produkcji. 

я 

  

— Przy—10 stopni mrozu żoł: 

>,



Z KOLEI.. 

— Zakończenie obrąd kolejo' 
wych między Polską i S. S.S.R. 
W dniu wczorajszym o godzinie 11-ej 
rano otwarte zostało posiedzenie ple- 
num obrad kolejowych między Pol- 
ską a S. S. S. R. Przewodniczył po- 
siedzeniu prezes Wileńskiej Dyrekcji 
kolejowej p. inž: Staszewski. 

Wzięto pod uwagę poszczególne 
uchwały i propozycje sekcji, wyłonio- 
nych dla omówienia kwestyj tech- 
nicznych na obu odcinkach w Rado- 
szkowiczach i Olechnowiczach, przy- 
czem wszystkie propozycje wspom- 
nianych mieszanych sekcyj zostały 
przez obie strony jednogłośnie przy- 
jęte. " 

W końcu posiedzenia nastąpiła 
wymiana ułożonych 1 zawartych u- 
mów, napisanych w języku polskim i 
rosyjskim. 

Pan prezes Wileńskiej Dyrekcji 
kolejowej inż. Staszewski wystąpił z 
pożegnalnem przemówieniem, w któ- 
rem podkreślił rzeczowe traktowanie 
sprawy przez delegację rosyjską, dzię- 
kująę jej za szczere wysiłki w kierun= 
ku wznowienia ruchu kolejowego 
między Wileńską Dyrekcją kolejową 
а 5. 5. 5. R. 

Przewodniczący delegacji rosyj- 
skiej p. Siwkow w odpowiedzi na 
przemówienie p. inż. Staszewskiego | 
zaznaczył, że w pracy nad zawarciem | Goście mile widziani. 
umowy z Polską w sprawie wzno” | 
wienia ruchu kolejowego kierował się | 
rzeczowymi wymogami chwili i w 
swych zamierzeniach spotykał się z 
jaknajlepszą wolą ze strony przedsta- 
wicieli władzy kolejowej polskiej, co 
z uznaniem podkreśla. 

Delegacja rosyjska wyjechała w 
dniu wczcrajszym do Rosji, żegnana ; 
przez przedstawicieli odnośnych władz ! kasie zaproszeń nie będzie. 
polskich. 

Szczegóły samej umowy podamy 
czytelnikom w najbliższym numerze 
naszego pisma. (zd) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzeole wydziału Sej- 
miku powiatu Wileńsko - Trockie- 
go. W dniu 5 stycznia 1926 roku w 
gmachu wydziału powiatowego sej- 

, Klubu Włóczęgów 

Wileńskiej odbędzie się kolejne po- 
( siedzenie dla omówienia całego sze- 
regu spraw natury samorządowej. (zd) 

į U BIAŁORUSINÓW 

— Dlaczego? Jsk się dowiadu- 
| jemy redakcja p. n., „Hromadski Ho- 
„łas* nosi się z zamiarem zmiany 
| nazwy swego czasopisma. (!) 

! ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Zebranie Tow. 
;Pszczelniczego, odbędzie się w 
piątek 5 lutego rb. o godz. 4:ej po 
poł. w Wilnie, w lokalu T-wa W. Po- 
hulanka 7 w podwórzu. 

Porządek dnia: 
| 1) Odczytanie protokułu ostatnie- 
go Walnego Zebrania. 

2) Sprawozdanie Zarządu i Ko 
„ misji Rewizyjnej. 

3) Plan pracy na 1920 rok, 
4) Ustąpienie i wybór Zarządu, 
5) Sprawy biężące, 

! 6) Wolne wnioski, 
7) Referat inž. Leonarda Wabera 

ze Lwowa i Prof. U.S.B. Jana Prūf 
fera. 

Po Wealnem Zebraniu rozpoczną 
się 4 dniowe kursy pszczelarskie, 
które będzie prowadził inż. Leonard 
Weber — Redaktor „Bartnika Po- 
stępowego“. 

sPRAWY AKADEMICKIE. 

„Bal wspólny Akademickiego 
i Akademickiej 

Legji Wojskowej odbędzie się we 
czwartek dn. 4 lutego rb. w Salo- 

| pach Domu Oficera Polskiego. Pra- 
ce nad kotyljonem w toku. Wejście 

Przy 
Infor- 

možna zasięgnąč w lokalu 
Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24) w 

wyłącznie za zaproszeniem. 

jgodz. od 20—22 1, 3 lutego rb. i o 
| godz. 11—12 dn. 2 lutego". 

RÓŻNE. ; 

PRF Naokoło świata w 8 latach. 
iw, dniu wczorajszym 0 godz. 12.50 
odwiedził naszą redakcję gość nad- 

miku Wileńsko - Trockiego przy ul. zwyczajny w fantastycznym stroju, 

  

KKK KIK KKK KIK KIKI 

KESZONKOWY 

NILENDAKZYA 
na rok 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy i Komisarjatów. Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolei 

  

HEL. ROMER. 

wyszedł z druśu I powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 

łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

kokakskókikik WRZE RKKA 

LOMA 
1926 

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

wažny od 15/XI 1925 r. 
i wiele innych. 
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Wypožyczalnia ksiąžek : 

WIL. KS. „NOWOŠĖ“ 

1000-ny Abonent otczyma: Dzieła Słowackie- 
go w 6 tomach, każdy 50-ty zaś książkę 

nu i wzioł. co poczniesz?.. 
przewiejesz i nie siędziesz... a biednemu, 

„KU R J. E.R w 

węgier Józef Teusz, który pieszo 
przebył już Austrję, Szwajcarję, Niem- 
cy, Holandję, Belgję, Luksemburg, 

Francję, Sycylję, Egipt, Małą Azję, 
Turcję, Grecję, Włochy, Węgry, Cze- 
chosłowację, Polskę a obecnić udaje 
się do Rygi. 

Tausz w r. 1923 wyruszył z Bu- 
dapesztu wraz ze swym kolegą Al- 
fredem Faludi, który przed 7 dniami 
zmarł w Królewcu. 

Podróż ta jest zakładem o 100000 
dolarów i wygra ją J. Tausz, gdy 
przejdzie pieszo 85.000 km., potwier- 
dzi się 379.000 meldunków pol. 
i otrzyma 20.000 odznak. 

Dotychczas Tausz przebył 53.000 
kil. zebrał 145 tys. mel. i 7 tys. od- 
znak różnych stowarz. Wymieniony 
utrzymuje się ze sprzedaży swych 
podobizn. 

-- Tydzień Obrony Kresów 
Zachodnich. Ministerstwo Spraw 
Wewnetrznych zezwoliło Związkowi 
Obrony Kresów Zachodnich na urzą- 
dzenie w czasie od dnia 31-go b. m. 
do dnia 7-go lutego r. b. „Tygodnia 
Obrony Kresów Zachodnich” za po- 
mocą sprzedaży znaczków, urządza- 
nia odczytów, koncertów i zabaw.   (I). 

— Bonifratrom wolno kwesto- , 
wać. Wice- wojewoda p. O. Melinow 
ski, zezwolił O. O. Bonifratrom na 
kwestowanie na książeczki na tere- | 
mie okręgu administracyjnego wileń- 
skiego. (1). 

— Kursy rytmiki i plastyki. 
Jadwiga Hryniewicka, kierowniczka 
działu plastyczno-tanecznego w Re- 
ducie udziela lekcji rytmiki i plastyk). | 

Organizują się komplety dla dzie- | 
ci i doroslych. 

Wiadomość w lokalu Reduty — 
Uniwersytecka 6 (skrzydło pałacu 
reprezentacyjnego) od godz. 3.30 do 
4.30 p. p. i w teatrze od godz. 12-ej 
do 2:-ej. 

ZABAWY. 

— Koncert i zabawa taneczna. ! 
Centrala opiek szkolnych Srednich | 
Żakładów Naukowych w _ Wilnie 
urządza w dólu 1 lutego 1926 r. w 
Salonsch Oficerskich Kasyna Garni- 
zonowego m. Wiina (ul. A. Mickie- 
wicza 13) koncert | zabawę taneczną. 

  

ЦЕ № 5. КП 

Stroje wieczorowe. Początek o 
godz, 21-ej. Wstęp 3 zł. płetne przy 
wejściu. 

— Wielki raut. W salach pa- 
łacu reprezentacyjnego dn. 15 lute- 
go rb. odbędzie się wielki raut z 
niespodziankam',  urządzany przez 
Komitet „Chleb dla głodnych dzieci*. 

Doniosły cel i piękne tradycje do- 
rocznych zabaw na dochód tej in- 
stytucji zalnteresują niewątpliwie całe 
społeczeństwo Wileńskie, które wy- 
pełni dnia tego sale pałacu repre- 
zentacyjnego. 

z PROWINCI!. 

— Jeszcze w sprawie przydzie: ; 
lenia gminy Janiskiej do pow. 
Swiecianskiego. Jak się dowiaduje- 
my Komisja, ktėra byla zwolana dla 
oddania gminy Janiskiej do kompe- 
tencji urzędowej pow. Swięciańskie- 
go „zostanie w najbliższych dniach 
znowu zwołana dla przeprowadzenia 
drobnych formalności związanych z 
przekazaniem innemu starostwu gmi- , 
ny. (zd) 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Kradzieże. Dn. 29 b, m. Uierna- 
cklemu Piotrowi, zam. w hotelu „Wenecja” 
przy ul. Kolejowej 7, skradziono z pokoju 
jego za pomocą podbroblonego kiucza 73 
zł. gotówką ! rewolwer. 

Poszkodowany straty ocenia na 135 zł. | 
— Dn. 29 b. m. Bochwicowi Michałowi, 

zam. w mej Niemież, gm. Rudomińskiej, 
skradziono z auta, pozcstawionego w po- 

  

| dwórku d. Nr. 22 przy ul. Mickiewicza fu- turniej (system puharowy) piłki latającej 
tro automobilowe, 25U zł 

— Dn. 29 b. m. Kłodzińskiemu Ryszar- 
dow!, zam. Antokolska 86, skradziono w 

„, Urzędzie Poczt na ul. Wielkiej 300 zł. t i 
— Dn. 29 b. m. w związku z kradzieżą, ne licznych widzów. „Wstęp wolny dla ucz. jeszcze 

dokonaną w firmie „Malenda* przy ul. 
Wielkiej Nr. 36, dn. 17 b. m. (raport sytu- 
acyjny z dn. 18 b. m.) — zatrzymany został 
Lewin Lejba, właściciel sklepu owoców 
przy ul. Piłsudskiego 5, u którego znale- | 
ziono 2 szt. manufaktury, pochodzącej z 
wyżej wspomnianej kradzieży. į 

Pa prowincji. 

— Napad rabunkowy. W nocy z 
dn. 11 na 12 b. m. w kolonji Franpol, gm. 
Czereskiej, 3 uzbrcjeni osobnicy dokonali 
napadu rabunkowego na mieszkanie Gra- 
kowicza Teodora. 

W czasie napadu Grakowicz był w Głę- 

RGG TNN АИ МОЧАа 
OD 1 LUTEGO 

BIAŁY TYDZIEŃ 
wyprzedaż towarów białych 

Śpieszcie korzystać z licznych okazji taniego zakupu: 

Wil. Dom Tow. Przemysłowy 

Bracia Jablkowscy 
Sp. Akc. 

  

     ul. Zawalna 1. 
Zakupuje każdą nowość! * 

Lektura szkolnal 
Premja wartości 40 zł. 

     
      
      

  

laureeta Nobla (6, 10 zł. wartości). 

    

Przeciwko wiatru nie 
wiadomo, 

Wilno, Mickiewicza 18. $ 
ААА ЛАЛА ААА 

zee mama GAGA WIE WAKT AKI RE 

5 Polnobne niewa 
* od zaraz 4 — 5 pokoi w rejonie ul. * 

Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- 

giellońska. Oferty proszę nadsyłać 

36 do Kurjera Wileńskiego Pod „X. S*. 

| spłonęła stodoła Niesierestowicza Samso- 

  

— „Nu dobra, tylkoż kiszki kończym i możno...” 
chętnie godziły się na tę rozmaitość i rozrywkę. 

bokiem, w domu zaś pozostała tylko żona 
jego Julja, którą bandyci pobili karabinem. 

Zrabowano 70 mtr. płótna, zegarek 
srebrny z dewizką, 60 zł. w gotówce .oraz 
produkty spożywcze ogólnej wartości — 

zł. ą 
W toku dochodzenia “jako podejrzani 

© powyższy napad zostali zatrzymani Gar- 
baczonek Józef, mieszk. Franopola i Cho- 
rowiec Jan, mieszk. wsi Małaszki, gm. Mi- 
kołajewskiej, których przy konfrontacji Gra 
kowicz Julja poznała. 

Trzeciego sprawcy nieujawniono. 
Chcro ca | Garbaczonka przekazano 

z aktami do Sędziego Śledczego. (1) 
— Pożary. W nocy z dn. 21 na 22 

b. m. w folw. Płoniszcze, gm. Dokszyckiej, 

na, zajmowana przez dzierżawcę Paszkie- 
wicza Michała. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 
— W dn. 23 b. m. we wsi Gliniszcze, 

gm. Parafjanowskiej, spalił się dom miesz- 
kalny Kowalewicza Jana. 

Straty wynoszą 1000 zł. 
Przyczyny pozaru narazie nie ustalono. 
— Koń zginął. W dniu 22 b. m. na 

st. kol. Parafjanów zginął koń na szkodę 
Gecewicza Mikołaja, zam we wsi Worony, 
gm. Parafjanowsklej. Poszukiwania  za- 
rządzono. 

  

  

Ze sportu. 
Zawody narciarskie odbędą się 

we wtorek 
Projektowane na dzień dzisiejszy mię- | 

dzyklubowe zawody narciarskie A. Z. S. z; 
powodu braku sniegu zostają przeniesione 
na dz. 2dl—r. b. (zd) 

Turniej piłki latającej. 

W dniu dzisiejszym o godz. 11 w sali 
glmnastycznej gimnazjum E. Orzeszkowej 
(przy ulicy Orzeszkowej 9) odbędzie się 

pomiędzy drużynami Ak. Zw. Sport., U. К. 5. 

Nr. 25 (473) 

metrów na saniach, ciągniętych przez dwa- 
naście wiernych psów. O. Bernard przyby- 
wa obecnie do Europy, gdzie w Genewie 
ma wygłosić szereg odczytów o działal- 
ności swojej wśród Eskimosów. (ks). 

Mody. 
Futrzane getry. 

Spódniczki są krótkie i nic rie slycheć 
o tem, aby im groziło przedłużenie bcdaj 
o kilka centymetrów. Zanacto jest wygod 
nie chodzić w króciutkiej sukience, mając 
pełną swobodę ruchów, niechamowaną dłu- 
gą, niezgrabnie koło róg owi'zjącą się 

suknią. 
Jednak mimo tej dużej zalety, krótkie 

spódniczki mają też jedną ogromną wadę, 
która daje się porządnie we znaki w mroź- 
ny dzień zimowy. Futro, którem od góry 
można się otulić, nie może być dłuższe od 
sukni | odsłonięte wysoko nogl marzną 
niemiłosiernie. 

Radę na to znalazł paryski znany kuś- 
nierz 1 wprowadził modę wysokich futrza- 
nych getrów. ” 

Getry te robi się z futerka cienkiego 

  

  

„aby zbytnio nie pogrubiało nogi (z lutów, 
kretów, a najpewniej z poczciwych krollków. 

„które stale z niesłabnącem powodzeniem 
udają każde futro. 

Oczywiście są to getry wysokie, sięga 
ce poza kolana, szyk zaś ich polega na 
tem, że zamiast guzików lub zatrzasków, 
mają na bocznem rozcięciu szereg mister- 
nych, stalowych haczyków, które za pocią- 
gnięciem małego kółeczka, zaczepiają się 
automatycznie jedne o drug], tak, że getry 
robią wrażenie zaszytych na nodze, przez 
co łepiej leżą i nie mają fałdów nieunik- 
nionych przy każdem innem zapięciu. (1) 

  

  

  

  

Kącik humorystyczny. 

Z tamtej strony atlantyku.   Wilenka, gimn. Mickiewicza I gimn. Zy- 
gmunta Augusta, i 

Emocjonująca ta gra zgromadzi zapew- | 

ni personelu nauczycielskiego oraz człon- 
ków A. Z. S (zd) 

Sb BRE 
Rozmaiłości. 

Proboszcz bieguna Północnego. 

O. Bernard 10 lat przebywa na najda - 
lej wysuniętej na północ placówce, za- 
mieszxałej przez człowieka w Mary's Igloo. 
FAmmundsen odwiedził tego misjonarza, 
który spełnia obowiązki duszpasterskie 
wśród Eskimosów, przebiegając setki kilo- 

  

  

Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od 
‚ Dla M. G. 

J. Kaminicki 

Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

  

3 Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

  

po do wynajęcia z 
umeblowaniem lub 

Państwa europejskie chciałyby regulo- 
wać swoje długi w Ameryce w sposób na- 
stępujący: „Bili, mój kochany, pożycz mi 

ło dołarów, a ja zobowiążę moich 
wnuków, aby ci zwrócili te 5 dolarów, któ- 
re cl jestem winien”. 

(„Publiscbers Syndikate“—N.Vork). 

Kiedy nie bylo Woronowa. 
Ludwik XV $karżył się swemu lekarzo- 

wi nadwornemu na zły stan zdrowia: „Je- 
stem niemłody. rzecze, myślę, że trzeba 
będzie przykrócić sobie cugli“. 

„„Jego Wysokości, odparł lekarz, ja są= 
dzę, że może lepiej odrazu wyprządz”. 

(„L'Esprit de tout le Monde”.—Paris). 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Ogłoszenie. 
Krawcowa; — długoletnia 
pracowniczka  najpowa- 
żniejszych firm przyjmuje 
zamówienie na suknie, 
futra, stroje, balowe I ko- 
stjumy po cenach przy- 
stępnych suknie od 8 zł. 
Tamże przyjmują się u- 
czenice do nauk! kroju 1 
rysunków najnowszą me- 
todą za cenę 35 zł., przy 
najnowszych letnich żur: 
nalach. Skopówka 7 m. 8 

Władysława. 

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

godz. 11 do 3.   

  

  

Sanie 
pśrokonne | dwoje je- 
dnokonnych do * gprze- 
|dania, Fntokol 54_ m, 4 

od godz, 9—11 | 3—4. 
оее 

Do wynajęcia 
Jeden lub dwa pokoje 
umeblowane z wszelkimi     

w Patyżu, otwoizyła w 
Wilnie, przy ul.Miekie- 
wicza 37. m. I (tel. 657) 

lastytat piękności 
w którym stos. się 

ost. nowości parysk. 
w tej dziedzinie. Ma- 
sarz twarzy. Usuwanie 
zmarszczek | w 

Masque 
wygodami. Ofiarna 2—10, | L W. Z. 

krzyżyk, przewiązany białym gałgankiem, nie było 
już'nic do zrobienia. Hańtury, wiadomo, nie będzie. 

s: obigia Mot | DE a 2 m 1. mują się obstalunki ! re- Dama z dyplomem ° peracje. Tatarska 7. „utjtote de Roautė“ Do wynajęcia 
stajnia parokonna | garaż 
samochodowy na 2 sa- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
ckiewicza Nr. 43 m. 7. 
  

Okazyjnie 
do sprzedania tremo, ul. 

Mickiewicza 43—5. 
rów. 

P. Nr. 58.   
  

  

Baba z Kozłów. 
Na widok baby, włażącej z pokorą mokrego 

psa w to centrum życia, światła i ruchu, pani Pe- 
leczka piasnęła się po kolanach rękami i zawołała 
na głos: „A któż tam? Czy nie baba z Kozłów? No 
powiedzcież mnie moje państwo, czy nie facecjal? 
Już po ciebie miałam posyłać, a ta zniuchała i przy- 
pełzła.. Ot widzisz jaka u mnie tłoke... dobrze trafi- 
łaś, dostaniesz jaki tam kumpiaczek... a to widzisz 
duszo, febrę musisz Kostuńce zamówić. ja tam w te 
gusła — zabobony nie wierzę, ale te chamstwo tylko 
tego i prosi. to cosz? zatoczyła groźnie oczami, 

„żałować jej będę czy co? Zamawiaj jej, naszeptuj, 

niech już na podkurki idzie, bo mnie abrzydło koło 
niej tańcować?.. Aha na wieki wieków, a jakże... na 
wieki”, przypomniała sobie odpowiedzieć na pochwa" 
lonkę baby, która wymijając pracujące wesoło dziew- 
częta, dzielące się uwagami, że świntuch był jak koń, 
i jaka u jego sadła białe, jak panienski twarzyczek” 
i przerzucały sobie śliskie, blado-różowe kiszki, na- 
pełniane siekanym mięsem, wciskanym w nie za po- 
mocą ogromnej klyzopompy. 

Cichym szeptem wymamrotała coś nia coś 
matka zmarłej Józińki. Jek tu było gadać o śmierci, 
trumnie i pogrzebie, w takie święto i wśród takiej 
obfitości? Słowa jej były ledwie dosłyszalne. 

— „Cicho dziauczaty, taki homon robicie, że 
prosto człowiek głuchniesz.. Co gadasz babka?.. 
Jezus ty-Panna Marjal Czy nie sfiksowała, do nóg 
padać?! Co stało się, mów?!* wrzasnęła p. Paleczka 
wielkim głosem, aż cisza padła i ustała robote. 

— „Paniczka, Króloweńka.. niema już mojej 
Józińki”.. chlipnęła baba z Kozłów podnoszona pod 
pachy potężńemi dłońmi pani Peleczki „już ona 
biednińka u Boga, już ona mnie starej chleba nie 
zarobi... a Matyńko Bożyńkaaa, a dolaż majaa”, za- 
jączała śpiewnie. 

— „Cicho duszo, nie głoś, co robić, Bóg dał, 

| Wapólałąścisiai Jónał Batorowicz. 
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wiatr w oczy... A letkož konala biedulka?" spytała 
ze szczerem współczuciem, zaglądając w oczy ze- 
słabłej, jakby zwiędłej babinie, zwieszającej się na 
ławie niby bezkształtna szmata. 
— — „Dziauczaty” skorzystały, z dywersji, by przer 
wać wszelkie zajęcie i ocierając spocone twarze, 
otłuszczonemi dłońmi, skupiły się ciasno, cmokając 

i postękując ze współczuciem: „Fjejej, ci widzisz?.. 
juž ona i byla jak umarszy... Wiedomo... taka chwa- 
roba cienszka.. А kiedyż chować będo? Pėjdzim 
dzieuczaty pośpiewać na mogiłki, a? Pójdzim wiado- 
mo, w panieńskim wianaczku przed Bogiem ona 
stanie”... 

— „A czy nie pójdziecie wy do swojej roboty”, 
mruknęła pani Peleczka „będo tu swoim nosem 

wtrancać się. Zaraz na głowa wlazo, jak Boga Кс- 
cham, prosto facecja? Dajcie jej lepiej zacirki, pewnie 
nie jadszy przyszła a? zwróciła się do starej, sadza” 

Jac ją gwałtem na ławie. 

— „Ani mnie jeści, ani mnie pićcie, ani żyćcia 
niema, hdzież ja sierotyńka podzienę się... pani 
łaski przyszła prosić... wielkiej łaski... odsłużę, od- 
przędę, ci tak czemkolwiek, zmiłuj sie pani, daj na 
trumna, | konika, wywieźć na mogilnik, a to nikt nie 

chce w wiosce, nikt.i nie śpiewa Przy jej, bo cisz ja 
mam za co wódki kupić? To i leży tak... Jak osta- 
tnia...” zachlipała mocniej”. 

— „At pogany! Pomyślisz! Nad umarlą dziew- 
czynką nie przyjdą pośpiewać! Czekaj duszo moja, 
bardzo mnie ciebie szkoda... matka jestem... żeby 
tak... w imię ojca-syna-ducha...” szybko, cicho i mru- 
gnąwszy trwożnie parę razy powiekami, przeżegnała 
się małym krzyżykiem na pulchnym łonie „Karusia 
Katoczek, ja by ciebie odpuściła na noc i może by 
ty Bałabańszczychę namówiła sobie, ja jej dam 
obrzynków ma okrasę, podskoczcież wy do tych 
biedniaczek pośpiewać przy ciele, a to już nadto 
obojętnie słuchać o takim opuszczeniu”. 

— „Czemuż Paniczka, pójdzim, i ty chodź Gra" 
syla, pajdziom...“ 
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— „Pokażem tym pohanomj wioskowym, że 
u nas troszki inna adukancja”, chwaliła się ładna 
Karusia, pokojowa p-twa Kołłupałów. 

— Podjedz, posiędź w cieple, ja z synem pójdę 
pogadać o deskach i koniku; da, wiadomo že da, 
ależ teraz on nasz baspadar i trzeba mnie jego słu- 
chać, zaśmiała się mimowoli pani Peleczka na myśl, 
że ona słucha tego syna, którego tak zda się nie- 
dawno bujną karmiła piersią i że wyhodowała go 
dużego, zdrowego i ma przy Sobie, „Biedna ty mat 
ka” pożałowała znów baby, niedołężnie Skrobiącej 
drewnianą łyżką o boki glinianej miski z gęstą па 
cirką, której przełknąć bie mogła. „Ciężko dzieciom 
rodziców tracić, co tu i gadać — cjężko. Ja sama, 
nie wielczyńka byłam jak moja Mamunia umierała, 
prosto łzami spływałam... ale dzieci chować... oho 
pokręciła głową, jakby w zdumionym proteście, to 
już ostatnia rzecz... ani za sobo, ani przed sobo nic 
nie widzisz, jak w przerębel pod woda z kamieniem 
młyńskim.. Jak palec znaczy sie sama zostałal?”,,, 

„Samaż przy sobie, Paniczka... samiutyńka na świe- 
cie” odszlochała baba gorzką odpowiedź — wieść 
żałobną., : 
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Pogrzeb Józinki odbył się według wszelkich 
tradycyj i prawideł, a z pomocą Wincowszczyzny na- 
wet okazale. Bowiem wóz ubrano zieloną jedlinką, 
gałązkami wysypano podwórze, na trumience z gład- 
kich desek, namalowany był czarny krzyż, a „dwor 
nia” przyszła całą gromadą bab i dziewcząt, które 
się pchały na pierwsze miejsce, łokciami odsuwając 
wioskowe. | trumnę wyniosły dzieuczaty | tak pięk* 
nie, a żałośnie śpiewały, cienko i piskliwie wyciąga- 
jąc, że chwilami ucichała ze swem głoszeniem szlo- 
chająca matka, zasłuchując się, |аК to jej Józię 
a" chowają, jak  gospodarską, a nie żebrówki 
córkę, 

Potem, gdy już zmarzłej ziemi nieszczelne gru- 
dy sypały się na trumnę i wyrosły w niewielki kop- 
ezyk, w który utwierdzono czarno pobejcowany 
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Dworskim ludziom tylko dziękowała baba i gospo- 
darzowi, Mickunowi, za chleb - za - sól pokłon niski 
oddawała, obiecując Inu naprząść za pomoc w nie- 
szczęściu. Potem, zebrawszy te swoje łachmocie, 
tym samym wozem, ustawiwszy na nim czerwony 
swój, okuty kuferek, pojechała, podobna kupce zdar- 
tych sumat, do Wincowszczyzny, bo tak pani Pelecz" 
ka wyraźnie nakazała. 

W jasnem powietrzu, przewianem dalekim, 
wiosennym  wietrzykiem, pachnącym jeszcze śnie- 
giem, ale już ciepławym od mocnego, jaskrawego 

„słońca, szły rozmokłą drogą dzaleuczata i raz po raz 
załamując się po zmurszałych, brudno - bronzowych, 
zamazanych gnojem lodakach, chlustały sobie kaszą 
śniegową aż do gołych kolan pod spodnice i wrzesz- 
czały ze śmiechem: „Ot łomowina, prosto chodu 
niema, tylko co nie przekuliła siel" „I byłaby aogi 
zadarszy pokazała... a tu chłopcy z tyłu jado”... 
„A nie jado, a ido... chtoż będzi jechać wozem po 
nieboszczycy” „l z babo, kap z tobo Karuśka, dek 
by musi Kaziuk i gnojówko pojechał”. „Idź ty, pa: 
skudztwa!” „Ot kiedy durna!” „A Jezus! Ot. i zaów 
skroś poleciałal* „Nie pichaj sie ty, jak napiwszy sie 
ido, a toż i nie politycznie, tak z pogrzebu wracać 
Jak z wesela”. „Ach jej, uot nalazła sie razumnal” 
„Jaki chfarmazon, wuczyć już będzi... €oż ona nam? 
Córka baby żebroQki, pośpiewali my, pomodlili sie, 
wioskowym pokazali, nu i ciepier nasza wola, choć 
na tancy iści”. „Tylkoż że post”... „Nu tylkož to, że 
post, wiadomo”... 

«| Tak sobie one wrzaskliwie, idąc nie blisko, po- 
gadywały, rozciągnięte długim pochodem, po wąsko 
wyjeżdźonej drodze, a głosy ich wesołe, nabrzmiałe › 
życiem i ochotą, rozlegały się daleko, trącając bolą- 
ce serce matki, jak by kto kamieniami rzucał... 

Józinka już nie pośmieje się, nie pójdzie z 
dziewczętami... nie stało Amilki, nie ma Jėzinki... 
na co tobie matko było rodzić i hodować dzieci?... 
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