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reklamowe w krajn i zagranicą. 

przy Biurze Reklamowym 5. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej.1. Tel. 82. 
Czynne od 9 — 6 w. 

  

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

Terminy druku mogąj;być przez   
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 lamowy, na 4-e|istr. 8-mlo tamowy. 

administrację zmieniane dowolnie. 

  

Martyrologja Ludności Polskiej pod rządami Litwy Kowieńskiej. 
Mowa posła W. Budzyńskiego wygłoszona w Sejmie Kowieńskim 14 grudnia podczas dyskusji nad budżetem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.   
We wczorajszym numerze daliśmy 

charakterystykę panoszącego się co 
raz bardziej w poczuciu swej bezkar- 
ności nacjonalizmu iitewskiego. Dzi- 
siaj podajemy dokument, świadczący 
o martyrologji ludności polskiej tuż 
od ras o miedzę. Dokumentem tym 
jest przemówienie posła polskiego, 
W. Budzyńskiego, w Sejmie Kowień- 
sklm, z okazji dyskusji nad budżetem. 
Te rzeczy bolą podwójnie. Ale czas, 
żeby społeczeństwo polskie sdało so- 
bie sprawę z istotnego stanu rzeczy. 
Przemilczać tego nie wolno. , Czas, 
aby o tem wiedziała Europa. Red. 

Nie będę poruszał pytań, które 
miały już przedemną swych mówców, 
broniących tego lub owego stanowi. 
ska w odniesieniu do budżetu. Prag". 
nąłbym natomiast dotknąć niektóre 
kwestje, których nikt nie podniósł, a 
jeśli i podniósł, to nie z tej strony, 
nd oświetleniu której mnieby  zale- 
žalo.j 

Na wstępie — chodzi mi o sumę 
budżetową, która miała już pewien 
oddźwięk w debacie, t. j. sumę, po- 
święconą katolickiemu duchowien- 
stwu. 

Nie będę stawiał pytania, czy jest 
celowem lub nie pojeb. om tej po” 
zycji do budżetu. Pragnąłbym ująć 
to zagadnienienie z pozytywnej stro- 
"ny, a wianówicia: jeśli ia po 
jest w budżecie, to czy służy ona 
właściwemu, sobie wyznaczonemu ce- 
lowi. 

Upadek litewskiego duchowieństwa. 

Znaleźliśmy się dzisiaj w takiem 
położeniu, że ze strony grupy księży 
sprawy Kościoła zostały na szwank 
narażone (Na sali potakiwanię). Nie 
mogę przemilczeć faktu, że imię ka- 
płańskie czasem: juź jako przezwisko | 
używanem bywa. Podkreślam, że 
przemawiam tu jako katolik, nie jako 
wyznawca wyzdania obcego: lub beze 
wyznaniowiec. Z tem większym bó- 
.lem muszę skonstatować, że ta su 
kienka, która jeszcze tak niedawno 
cieszyła się najwiąkszem uszanowa* 
niem, posiadała jaxiś wyjątkowy urok 
morainy, jest unikaną przez ludzi, 
którzy winni ją nosić, ta suknia bo- 
wiem została splamioną w oczach 
społeczności wierzącej. (Z miejsca ks, 
Szmułksztys: Przemawiasz pan 'słowa-| 
mi księdza Lausa). 

Muszę skonstatowač, że formy 
życiowe sporej grupy księży, przodd- 
jącej w świeckiemn žyčiu—absolutnie 
nie odpowiadają ich powołaniu i czy- 
nionym šlubom, Nie chcę tu nazy- 
wać po imieniu osób i faktów, prze- 
stały one nawet być publiczną ta- 
jemnicą. Zaane są też wszystkim 
fakty w rodzaju używania ze strony 
księży rewolwerów i nierewolwerów 
tam gdzie na to miejsca niema. (Z 
krzeseł ch.-dem.: a nie mógłbyś pan 
opowiedzieć o Wilnie?). 

Muszę skonstatować, że w życiu 
Kościoła Katolickiego zbliżamy się u 
nas do położenia, w którem Kościół 
pozostanie bez swej odgórnej war- 
stwy, bez koniecznej nadbudowy, t. 
j. duchowieństwa, o ile wszystko 
pójdzie dalej tą drogą, co dzisiaj. 

Polityka antypolska w życiu kościel- 
nam. 

Po za tem muszę zauważyć, że 
mamy tu i zagadnienia Specjalne, 
które w Kościele dotyczą nas ze stro- 
ny części duchowieństwa litewskiego, 
nas jako mniejszość -narodową. 

Nie mogę nie zwrócić uwagi na 
okoliczność, że w procesie likwidacji 
polskiego języka w kościele, który 
odbywał się w oczach nas wszystkich 
drogą ewolucji i rewolucji, a w czę- 
ści trwa jeszcze i teraz — w tym 
procesie księża, zaznaczam — nie 
wszyscy pewna ich grupa, odegrała 
rolę nadzwyczaj poważną, a nieszla- 

, chetną, absolutnie niegodną ich -sta- 
pu wysokiego, ich powołania. (Z 
krzeseł prawicy, zwłaszcza księży, zry- 
wa się niezwykły hałas i urywanejwo- 
łanie: „Kłamiesz Pan, jesteś oszczer- 

Jest powiedziane: „łdźcie i nau: 
czajcie wszystkie narody", lecz ni- 
gdzie nie jest powiedziane: „Idźcie i 
nauczajcie wszystkie narody po litew- 
sku*, Jeśli do' Kościoła katolickiego 
należą Polacy — to winni być nau- 
czani“ po polsku, a nie inaczej. (Z 
miejsc prawicy. „Ukazują. się wam 
cienie waszej roboty"). 

Dotknę jeszcze pewnego, bardzo 
znamiennego objawu. Gdy w niedaw- 
nej przeszłości ksiądz przybywał do 
domu z kolendą — zawsze był spo: 
tykany z największą czcią, to było 
swego rodzaju święto .w każdym 
domu. A dziś? Mamy. coraz częstsze 
wypadki  takiemi księżmi, przed 
którymi *rzwi zamykane. są na klucz, 
którzy do domów katolickich nie за 
wpuszczani. 

To nie wszystko. Proszę wziąć 
akcję księży, którzy . korzystając z 
prawa zapisu narodzin, prowadzą a- 
gitację za wmawianiem i nakłania- 
niem przybyłych na.chrzeiny do za- 
pisywania narodowości litewskiej. 
Przybywający na chrzest ustępują 
najczęściej i rezygnacją dają możność 
zapisywania księżom tego, co oni 
chcą. 

„Jestem zdania, że fakty powyższe 
wskazują wyreżnie, iż nasze życie re- 
ligijne wprowadzone zostało na tory, 
które mogą spowodować niewypo- 
wiedzianą krzywdę Kościołowi i pań- 
stwu, straty nieopisane. 

Stosunek funkcjonarjuszy państwo: 
wycb do ludności polskiej. 

Z kolei pragnę dotknąć inną dzie 
dzinę: chcę poruszyć objawy, jakie 
„mamy w.życiu organizacyj społecz- 
nych i pokrewnych gałęziach. Doty- 
czy to polityki, 'naszej administracji 
państwowej, której budżet rozchodo- 
wy mamy przed sobą.. Zatrzymam 
się nad szeregiem objawów, które tu. 
były już dawniej poruszone. Fakty,. 
jakie przez niektórych panów posłów. 
były tu wytykane w zapytaniach, in- 
terpelacjach i wprost w debatach z 
tej trybuny, najzupełniej potwierdza: | 
ją się w życiu naszej mniejszości, 
potwierdzają się identyczne objawy; | 
być może, niezależnie od mego zda- 
nia, dane, które tu przytoczę, po” 
twierdzą argumenty i wnioski pa* 
nów. 

Muszę stwierdzić, że ze strony 
pewnych urzędników i pewnych in“ 
stytucyj Ministerstwa Spraw Wew- 
metrznych prowadzony jest swego 
|rodzaju sabotaż ich bezpośrednich 
obowiązków. Mamy szereg wypad: 
ków, że tam, gdzie nie  moźna 
wprost bezpośrednio „przeciąć drogę 
jednostkom, instytucjom, lub organi- 
zacjom społecznym w ich prawowitej 
pracy — czyni się to pośrednio, dro- 
gą okrężną, (pos. Bielinis s.d. z 
miejsca: „Drogą prowokacji". Z krze- 
sel ch. dem. „Naturalnie prowoka- 
cji*). Tak bywa 1 prowokacji, lecz 
chwilowo zatrzymam się nad sabota 
żem. 

Zilustruję mowę swą faktami. 

Paraliżowanie pracy polskiego t-wa 
oświatowego. „Pochodnia*, 

W Kiejdanach pełnomocnik towa- 
rzystwa oświatowego wniósł podanie 
o zgodę na zebranie organizacyjne 
oddziału T-wa w Zejmach (Z krze- 
sel ch. dem.: „A jakie to towarzyst- 
wo?*) Pełnomocnik T-wa „Pochod- 
mia* w Kiejdanach (Z prewej: Aha, 
„Pochodnia*) pozwolenia” nie otrzy: 
mał I to w sposób nie bezpośredni: 
zgromadzenie miało odbyć się 15.III, 
to też zgoda na takowe wręczona 
16.lll, nie bacząc na to, że ów peł: 
nomocnik 14.lil, czekał na požwole- 
nie w Kiejdanach u Naczelnika Po- 
wiatu bez skutku, aż do chwili gdy 
biuro zamkniętem zostało. 

Myśleliśmy początkowo, że wina 
po stronie pełnornocnika. Pełnomoc- 
nictwo T-wa oświatowego zostało 

czelnika powiatu z prośbą O zezwo- 
lenie ne zebrania w trzech  miej- 
scach: Żejmach, Datnowie i Pacune- 
łach. Tym razem beż ogródek od- 
powledziano odmownie. Zwróciłem 
się wówczas do p. Ministra wskazu- 
jąc mu, że w Kiejdenach dzieje się 
nam krzywda nieprawnie. P. Mini- 
ster odpowiedział mi: dobrze, zba- 
dam, wezwę naczelnika, dam mu 
wskazówki. Po kilku tygodniach zno* 
wu byłem u p. «Ministra, który mię 
zapewnił, że sprawa jest zbadana, 
dał wskazówki Naczelnikowi powiatu 
— towarzystwo może nadal spokoj. 
nie pracować i zgłosić się o pozwo- 
lenie na zebrania, 

podał Pełnomocnik ponownie 
prośbę, lecz podanie odrzuconem 
zostało rzekomo z tej racji, że ko- 
mendant na zebranie się nie zga- 
dza. 

Prawie równocześnie zostało zło: 
żone podanie o pozwolanie na do- 

działu t-wa oświatowego. Ja sam 
zwróciłem się do Naczelnika powia- 
tu z zapytaniem, co: on ma prze- 
ciwko temu towarzystwu lub jego 
zebraniom. 

Pan Naczelnik bardzo 
|mi odpowiedział, źe nic 
lutnie i że mogę być spokojny, iż z 
jego strony nie będzie żadnej prze- 

„ grzecznie 

do komendanta i ten zdecyduje. 
Zwróciłem się z tem samem.„do ko- 
jmendanta, Ten mi odpowiedział, že 
niema on nic przeciwko zebraniu 
T-wa (śmiech na lewicy), jedynie na 
prośbę . kiejdańskiego Naczelnika 
musiał napisać rezolucję negatywną 
(Na lewicy oklaski i wołania: skan- 
dal, skandal). 

Po za tem chcę zwrócić uwagę 
panów na inny fakt. Kiejdański Od- 
dział T-wa „Pochodnia” jest organi- 
zacją zalegalizowaną, pracuje zupeł- 
nie prawnie i raptem ni stąd ni zo- 
wąd wszyscy członkowie T-wa, któ- 

rych spis został dostarczony władzom 
przez Zarząd T-wa, otrzymują wezwa- 
nia od policji i zaczyna się policyjne 
dochodzenie. W jakiem zebraniu brał 
udział, do jakiego. należy stowsrzy- 
szenia, na co wpłacał pieniądze to- 
warzystwu. Ludziska, przeważnie nie- 

| wykształceni, zafrasowali się. lm zda- 
wało. się, że organizacyjne zebranie 
towarzystwa było legalne, gdyż ucze- 
stniczyli urzędowi przedstawiciele po- 
licji, że biorą oni udział w legalnem 
stowarzyszeniu, zwłaszcza, że był też 
obecny posał do Sejmu. Okazało się 
jednak, że tak nie jest, skoro rozpo” 
częło stę śledztwo. Tak też sobie 
myśli każdy nieoświecony człowiek. 
Celem podobnych metod policji jest 
właśnie terroryzowanie, zastraszanie 
ludzi, by się bali należeć do podob 
nych organizacyj, by za nic nie od- 
wažyli się" "wstępować”do-nich; Po“ 
dobne fakty miały miejsce nietylko 
w Kiejdanach. Mogę wymienić ich 
jeszcze więcej. To samo się dzieje w 
pow. Trockim, Olickim i in. 

W Piwoszunach, Olickiego pow. 
miejscowe towarzystwo chciało urzą: 
dzić przedstawienie dwuch komedy- 
jek. Podanie zostało złożone dnia 31 
maja. Pozwolenią nie dano, jakoby z 
powodu odmowy komendanta, To- 
warzystwo prosi po raz drugi, na 28 
czerwca, do podania dołącza się 
cenzurowany tekst. Odpowiedź brzmi: 
ponieważ, komendant nie pozwala, 
nie można. Towarzystwo prosi o 
zgodę na urządzenie kwesty na cele 
oświatowe. | tego nie pozwolono. W 
tymże czasie o kilkanaście kroków 
dalej, w tych samych Piwoszunach 

miejscowej politycznej organizacji 
 Ukininku Saj. (Głos z prawicy: Jaka 
okropna rzecz). Tak, Litwinom o pa- 

|rę kroków : dalej na zebranie się 
pozwala. 

Tertoryzowanie ludności polskiej.     са“. Długotrwały dzwonek ucisza 
purzę). 

wydane innej osobie, Mowy pełno” 
Lmocnik' zwrócił sią ponownie do Ma“ 

Następnie dużo ciekawego ma* 
terjału dał wyjazd bezrobotnych do 

roczne zebranie Kiejdańskiego Ode. 

niema abSo* | 

szkody, podanie zaś odesłane jest: 

pozwolono na urządzenia zebrania | 

Francji. | zaów w Kiejdanach. Przy- 
chodzą 'np. ludzie i proszą wydać im 
świadectwa prawomyślności, Jm się 
mówi: „Pan jesteś członkiem „Po- 
chodni*?" Człowiek odpowiada: „Nie, 
panoczku, nie jestem”. „Jsżeli wska- 
żesz dwóch świadków, że nie jesteś 
członkiem „Pochodni” będziesz mógł 
jechać do Francji, jeżeli zaś nie—to 
nie pojedziesz”. 

W Jeziorosach. Kupiec prosi o 
wydanie mu pozwolenia na wyjazd 
zagranicę dla zakupu towarów. Jemu 
się powiada: „Jeżeli pan złożysz do- 
wód, że nie jesteś człoakiem miej- 
scowego towarzystwa oświatowego, 
to otrzymasz pozwolenie”. (Pos. 
Pleczkajtis soc. dem. z miejsca: „Kto 
wie, jeżeli byłby członkiem towarzy- 
stwa szerzenia ciemnoty, czyby о- 
trzymai?) 

Nie wiem. 
_ Chciałbym wskazać na jeszcze je- 
den taki «moment psychologiczny. 
Jeden z panów urzędników na uwa- 
gę posła do Sejmu wobec niepraw- 

szych.organizacyj: Wszak wstyd pa- 
nu, przecież my o tej sprawie nie 
będziemy mogli zamilczeć i poruszy- 

| ту ją m Ministra w Sejmie, odpo: 
| wiedział” „Poruszcie Panowie, mnie 
to ułatwi karjerę*, (Pos. Szmułksztys 
ch. dem. z miejsco: „Kto to powie- 
dział*?). 

Powiedział to naczelnik powiatu. 
Jestem przekonany, że wszystkie te 
postępki, nie. zważając na, wszelkie 
okólne dróżki, zasłanianie się ko- 
mendantami, co jest niecelowem, 
niewłaściwem i nieskończenie nie: 
prawnem, chaciaż sposoby ku temu 
są legalizowane z. góry, jestto. wy- 
kraczanie przeciwko Konstytucji, prze- 
ciwko narodowi litewskiemu, prze- 
ciwko mniejszościom, przeciwko świa- 
tu, przeciwko wszystkim (glos z soc. 
dem.: „Słusznie). 

Nie chcąc zajmować czasu, wska- 
żę jeszcze tylko na jedno. Przypo* 
minam, jak 14 marca 1924 r. p. Pre- 
mjer Tumenas, jak równieź 28 maja 
p. Premjsr Gałwanauskas napadli na 
nas, że, dowodząc istnienia terroru 
w kraju, rzucamy na Litwę oszczer- 
stwa. (Pos. Szmułksztys, ch. dem. 
z miejsca: „Słusznie). 

Tak, tu jest terror. Posłuchaj pan, 
panie Szmułksztys, do końca, a po- 
tem wyciągaj wnioski. Myśmy wtedy 
przytoczyli fakty. Przejrzyjcie steno* 
gramy. P. Prezes Ministrów Tume- 
nas nie odpowiedział nam wtedy na 
żaden fakt. Ponieważ nie pozwolono 
nam powtórzyć naszych zapytań z 
trybuny, wystosowaliśmy do p. Tu- 
menasa list otwarty, lecz i na ten 
list nie otrzymaliśmy odpowiedzi: | 

Ale nie o tem chcę mówić. Chcę 
wskazać na nowe fakty. Mam udo- 
wodnić, że terror u nas jest, terror 
bezwzględny; być. może z.-powodu 
zbliżających się wyborów, może z in- 
nych powodów nie wiem. Przytaczam 
nowy fakt. 

Katowdnie przez policję nauczycieli. 
4 grudnia miał miejsce następu- 

jacy wypadek. Chłopak 19—20 lat 
został uresztowany przez policję w 
chwili, gdy uczył 5 dzieci i wycho- 
chowanka p. Jurewicza, Na zapyta- 
nie policji, na zasadzie czego naucza, 
wskazał, że ukończył 4 klasy. gimna- 
zjum oraz, że innego pozwolenia 
nie posiada, że u pana J.: mieszka 
już prawie od roku uczy dzieci jego, 
co nie jest.: wzbronione. Chłopaka 
tego odstawiono do £osi i tam za- 
częły: się jego męczarnie. 

« Natychmiast go zrewidowano. Po- 
licja znałazła przy nim: rzecz strasz- 
ną: znalazła świadectwo, že. jest on 
sekretarzem  aosielskiego oddziału 
t-wa oświatowego „Pochodnia* (głos 
z ukinsaj: Które nielegalnie działa), 
głos z uk. ss „Lecz. które nielegai- 
nie posyła nauczycieli*)„. Rozstrzy- 
gnięcie to zostawcie Panawie, p. Mi: 
nistrowi- Oświaty. Prosiłbym. posła:   Szmułktisa, by mi nie przeszkadzał 

  
nego postępowania względem na*j 

lecz wysłuchał do końca. Žaalezio-, 
no więc przy nim to świadectwo, jsk 
również odpisy listów jakie były wy- 
syłane do zarządu centralnego w Ko- 
wnie. Zatem zaczęto tego chłop- 
ca bić. 

Zbito go bardzo i potem odwie- 
złopo „do Koszedar, bijąc w drodze. 
Tu się już zaczęły prawdziwe mę: 
czarnie: zaczęto go katować i tłuc. 

Nieraz słyszałem tu (w stronę le- 
wicy) o używaniu przez policję stem- 
pli karabinowych. Lecz nigdy mi 
dotąd nie wypadło badać osobiście 
tej sprawy. Obecnie: muszę stwier- 
dzić, że chłopcu temu zdjęto buty, 
wpierw bito go w stopy kijern, który 
pękł, potem stemplem. Później wło” 
żono mu na głowę paltot, żeby nie 
krzyczał. W końcu zemdlał, a gdy 
po przyjściu do przytomności. popro: 
sił o wodę proponowano mu _naftę. 

Z początku bił go jeden policjant, 
potem zawołał jeszcze pięciu i wszy” 
scy go bili razem. (Pos. Steponawi- 
czus, z miejsca: Jak więc pozostał 
żywy?) O tem się dowie Pan dalej. 
Kiedy 7 go grudnia p. Jurewicz wy” 
dostał chłopaka z rąk policji, zawie- 
ziono go do lekarza powiatowego. 
Było to 7-go grudnia t. j. 2 — 3 
dni po katowaniu, (Pos. Draugialis, z 
miejsca: Jak się nazywa ten lekarz?) 
Jak się nazywa nie pamiętam. Lecz 
jest Litwinem, jest lekarzem powia- 
towym i oto jego świadectwo, stwier- 
dzające istnienie 14 obrażeń naciele. 

Brzmi ono następująco: 

Świadectwo lekarskie. 
Niniejsze świadectwo jest wydane 

Antoniemu Bogdanowiczowi, zamie- 
szkałemu we dworze Linków, Lop- 
towskiej gminy, Kowieńskiego po- 
wiatu, na osobistą. jego prośbę, w 
celu złożenia w sądzie w sprawie 
kryminalnej. Znalazłem u niego, 
Bogdanowicza, temperaturę 37,2 puls 
pełny, 84 na minutę. Otoczenie oka 
prawego od góry i spodu zsiniałe: 
na konsze prawego ucha od strony 
tylnej jest 1 i pół cmt. długości za- 
draśnięcie, pokryte krwawym strupem; 
na środku krzyża siaiak długości 17 
i szerokości 14 ctm..zaś okolica jego 
spuchnięta; obydwie strony bioder 
oraz górna część prawej nogi w "/s 
części od tyłu zsiniałe, powyższe 
sine miejsca składają się z poszcze- 
gólnych siniaków ciemniejszej barwy 
kształtu pasków, szerokości 3 ctm.; 

Ąna prawej łydce w, jednej trzęciej 
części środkowej od przodu i śrędka 
jast siniak długości 14 i szerokości 
10 ctm; zaś pośrodku siniaka jest 
rysa długości 3 i szerokości 1 ctm; 
stopa prawej nogi nieco spuchnięta: 
przedramię prawej ręki spuchajęte 
zwierzchu, tu jest siniak długości 3 
szerokości 2 ctm: ramię prawej ręki 
od tyłu i przodu całe zsiniałe, to 
zsiniałe miejsce składa się z poszcze” 
gólnych zlewających się Siniaków; 
prawa ręka jedna trzecia część od 
wierzchu , zsiniała. © Poszkodowany 
skarży się na ból tylnej części szyi, 
krzyża, bioder i z racji bólu nie mo- 
że,ani zgiąć się, ani usiąść. 

Wszystkie niniejsze uszkodzenia 
ciała są uczynione przed 2—3 dnia- 
mi przaz uderzenie poszkodowanego 
jakimś twardym, tępym przedmiotem, 
np.: kijem;.sińcę jako takie są po- 
tłuczeniami rodzaju lżejszego, lecz 
wobec wialkiej ich ilości należy ni- 
niejsze uszkodzenie ciała zaliczyć do 
rodzaju męczeństwa. 

Lekarz powiatowy P. Żyliński. 
Pieczęć lekarza powiatu  Tro. 

ckiego. ° 
To jest dokument wydany przez. 

urzędnika. Chcę tu przypomnieć jed- 
no; gdyby panowie zetknęli się 2 
takim człowiekiem, który na skutek , 

może przy- | pobicia sam nawet nie 
być, a jest przywożony, jeżeliby pa- 
nowie popatrzyli jak wygląda (u- 
myślnie zaprowadziłem go -w Kownię. 
do lekarzą „dla zbadania), strach 
człowieka ogarnia, gdy się.widzi co   się unas wyprawia. Wy, niby gło« 

siciele., demokratyzmu  obchodzicie 
się w ten sposób i to jeszcze z 
kim? z synem robotnika, ściślej mó- - 
wiąc, z synem wdowy po robotniku 
dwerskim. ° . 

Pokažę warh dokument, Jaki otrzy- 
małem na pamiątkę. Chlopak -od- 
dał mi ze łzami w oczach, mówiąc: 
tą oto chustką zapchano mi usta w 
czasie bicia, żebym nie krzyczał. (Tu 
pos. Budzyński wyjmuje z koperty 
chustkę do nosa czerwoną od krwi. 
Z soc. dem.: wstydl wstydl Hałas. 
Dzwonek. Pos. Szmułksztys, ch. 
dem. z miejsca: Na to jest sąd). 
Gdy podniosłem tę kwestję wy się 
śmiejecie... (Pos. Szmułksztys z 
miejsca: Nikt się nie śmieje). „Jeżeli 
wam wskazuję na ten bolesny fakt, 
to musicie się zachować wobec mie- 
go „poważnie ze współczuciem. Lecz 
wy się śmiejecie i tem ..obrażacie 
uczucie ludzkości jeszcze dotkliwiej. 
Pytam was: poco to się robi?" Czy 
za to, że on uczył legalnie sześcioro 
dzieci i był członkiem „Pochodni“ 
legalnego towarzystwa? Wszak w 
zasadzie jest to to samo, co i w 
Kejdanach, gdzie wytoczono sprawę 
osobom, które są członkami. legal- 
nego towarzystwa. Wszak. wszęd 
jest ta sama myśl, te. 

2 ka. o     
  

i ten sam cel, tylko stopień 
ności większy. 

Deportowanie niewinnych ludzi. 

Teraz dalej. Mamy fakt wysłania 
księży Lausa i Maciejewskiego, któ- 
rych tu wspominaliście, Zapytuję: po- 
co ten środek? Jeżeli organy pań: 
stwowe: miałyby coś przeciwko nim, 
wytoczyłyby im już dawno Sprawę 1 

| pociągnęłyby ich do odpowiedzialnoś- 
ci. Lecz patrzcie, nikt im takiej spra- 
wy nie wytoczył, zostali oni zesłani, 
jako przykład dla innych. Wy tem 
samem mówicie do nas: „Wiedzcie, 
piśnijcie choć słowo jeszcze, spotka 
was los Lausa i Maciejewskiego”. Ja” 
żeli są oni winni, to wytoczcie spra* 
wę. Jednak nie można ich pociąg 
nąć do odpowiedzialności bo są nie- 
winni. Już przeszło dwa lata byli oni 
dwukrotnie zesłani i nie absolutnie 
przeciwko nim nie znaleziono. 

Litwa pozostaje po za demokracją ea- 
łego świata. 

Dochodzę do smutkego wniosku, 
że tę objawy, o których dzisiaj częś- 
ciowo tylko wspomniałem i których 
w życiu jest mnóstwo są oznaką ja- 
kiegoś zezwierzęcenia, Kto ponosi za 
to odpowiedzialność — rozstrzygaj- 
cie sami. Ja tu, w tej sali, nie będę 
oskarżał imiennie nikogo: niech wam 
wasze sumienie odpowie na to, kto 
ponosi odpowiedzialność za takie fak- 
ty. | cała sprawa ma miejsce wtedy, 
gdy na całym. świecie dokłąda się 
największe, nie ludzkie starania, że- 

|by dojść do jakiegoś ładu, żeby dojść 
do współżycia poszczególnych państw 
i narodów. To się robi w obliczu 
wielkiego dzieła Locarno, to się robi 
w obliczu kongresu mniejszości, któ” 
ry wykazał chęć uporządkowania tej 
kwastji, gdzie ze strony mniejszości 
przyjęto pomocniczą rolę w. sprawie 
doprowadzenia do pokojowego współ- 
życia większości narodowych z mniej- 
szościami. W kongresie tym brali u- 
dział i przedstawiciele Litwinów i ont 
chcieli przyłożyć rękę do tego dzie- 
ła, Aterazi ci, którzy wezmą udzłął w 
przyszłym kongresie, co będą mogli 
powiedzieć na swoje usprawiedliwie- 
nię swego narodu? Н, 

Fakt ten ma miejsce wtedy, gdy 
wielki filar demokracji europejskiej,   Mac Donald, zapewnia, że po wy- 
padkach locaroeńskich kwestja mniej* 
szości. będzie w Europie najważźniej : 
szą, najżywotniejszą KręBia „pióra 
zadecyduje o pozoju i wojnie, Weź- 
my np.! Estonię. Estonja zrealizowała 
w tej chwili swe obietnice, dane 
mniejszościom. Albo. weżmy Łotwę: 
tam przedstawiciele mniejszości są 
zapraszani do gabinetu, tam od lat 
kilku wprowadzono prawo do zakła”
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dania przez mniejszości szkół dla 
swych dzieci, dano im możność wy- 

wierania wpływu na te szkoły; tam 

w ministerjach są obieralni przedsta- 
wiciele mniejszości, którym się ро- 

wierza kierownictwo spraw narodo: 

wych tych mniejszości. Bierzcie w 

końcu za przykład Niemcy, które do: 

tychczes nie chciały uznać u siebie 
mniejszości i które na skórze mniej- 

szości litewskiej wypisały swe bole- 

snem pismem nieuznawanie ich praw, 

ignorowanie takowych. Patrzcie, co 
się tam teraz dzieje: z wyjątkiem pa- 

ru pism nacjonalistycznych cala pra-' 

sa mówi, że należy przyznać prawa 
mniejszości, że trzeba poddać rewizji 
obecny stan rzeczy. Na tym samym 

kongresie przedstawiciel Hiemców p. 

Sohiemann powiedział: My nie tylko 

dajemy słowo, że będzlemy walczyć 

o prawa dla mniejszości, lecz rów. 

nież przyrzekamy, że wpłyniemy na 

towe umożliwić odpowiedni rozwój 

tego zagadnienia. 
Niestety, wszystko to się robi do- 

koła nas, lecz nie u nas. Z prawicy: 
A jak jest w Wilnie? Dlaczego mil- 

czysz o Wilnie? Jak jest w Warsza- 
wie.) Niestety nie byłem tam... Jak 
pan będzie w Warszawie i wróci, to 

zechcesz pan mnie o tem poinformo- 

wać. Ja nie mam autentycznych 

wiadomości. (Hałas na prawicy, Pos. 
Stepanowiczus uk. saj.; z miejsca: Pa- 

nie szanowny opowiedz o Białorusi, 
co wy tam robicie. Dzwonek.) Jed- 
nem słowem należy przyznać, że trze- 
ba będzie wielkiej pracy w przyszłoś- 

ci, żeby można było naprawić w kra: 
ju tę krzywdę moralną, jaką się o- 

becnie czyni, na to trzeba dziesiąt- 
ków lat, I niewiadomo, czy wtedy nie 
trzeba będzie specjalnych studjów: 
misji międzynarodowych, żeby la- 
czyć tę nienormalną psychozę, jaka   swój kraj macierzysty, żeby był on 

na czele tych narodów, które są go* I 
dziś tu panuje. (Na lewicy oklaski.) 

  

  

A w — m —— wraca 

Ćwiczenia „młodych wilków”. 
Od kilku dni na odcinku ieżącym naprzeciw 4-ej kompacji policji 

granicznej, odbywają się ćwiczenia bronią odbywających ferje swiąteczne 

uczniów gimnazjów litewskich. (a. k.) 

    

  

  

Curie-Skłodowska kandydatką do Aka- 
demii Nauk. 

PARYŻ. 5.1. (Pat). Grono uczonych francuskich ma zamiar postawić 

kandydaturę p. Curie-Skłodowskiej przy zbliżających się wyborach 

demji Nauk. 

do Aka- 
4 

Wiadomość ta budzi wielkie zainteresowanie w kołach zbliżonych do 

akademji. Byłby to pierwszy wypadek wejścia kobiety w skład członków 

akademii. 
Kandydatura p. Curie-Skłodowskiej była już postawiona w roku 1911, 

przyczem rodaczka nasza otrzymała 28 głosów, 

został do akademji znakomity fizyk francuski Branly, 
wówczas jednak wybrany 

który dokonał szere- 

gu doniosłych wynalazków w dziedzinie radiotelegrafji. 

Wiadomości polityczne. 
Z powodu śmierci 

Kondolencja włoskiej królowej mate 

w Imieniu kj, p. Chrząszczewski 

> zastępca dyrektora kan- 

sklego z celarji cywilnej ziożył 

wodu ler- kondolencję  posłowi 

jean Maiokiemu w imieniu 
RE Prezydenta Rzeczypos- 

politej. 

* Poseł włoski przyjął również dy- 
rektora protokułu, który złożył wyra- 

zy ubolewania w imieniu rządu. (Pat.) 

We wstępie do swe- 

Doumer go projektu finansowe- 

Lotto prowa- go minister finansów 
— Doumer _ przedstawia 

motywy projektowa 

nych środków zarad- 

czych. Doumer zwraca przedewszyst- 

kiem w bardzo energicznych słowach 

uwagę na kryzys przeżywany przez 

państwo, podczas gdy naród jako ta- 

ki, to zdaczy poszczególni obywatele 

dzięki usilnej pracy cieszą się po= 

Dalej minister stwierdza swoją 

niezłomną wolę natychmiastowego 

przeprowadzenia sanacji finansowej. 

Ambasador Francji 

Aaa Daeschner przedstawił 
trancusklego listy odwoławcze рге- 

  

   
w Stanach zydentowi Coolidgeowi, 
iecpocza. z którym odbył przy 
w tej okazji serdeczną 

rozmowę. (Pat.) * 
Wczoraj rozpoczęły 

Rokowania się w Białogrodzie ro- 
handlowe ju- kowania jugo * słowiań 
goslowiąą. sko - angielskie „mające 

na celu zawarcie trak- 
tatu handlowego. 

skie. 

cząć się rokowania z delegacją han 

dlową WaS Ga оЧ 
aldwin przyjął dzi 

SWGGJE: rano ambasadora tu- 
reckiego, z którym с- 

mówił sprawę toczącej się obecnie 

między Anglją i Turcją wymiany zdań   myślnością. 
w sprawach dotyczących Mossulu. 

-._ Przegląd prasy. 
Uchwały Kongresu P. P.S. — Decyzje Zarządu Głównego „Wy- 

R ' 'zwolenia". — Ciekawy dwugłos. 

Dowodzi to o 

Niebawem mają rėwniež rozpo- | 

jróżnych kierunkach. 
zlepkowatym charakterze stronnictwa, 
w przeciwieństwie do P. P. S., które 

"W ostatnich dalach zaszły w na- 

szej polityce wewnętrznej dwa wy- | 

pzdki doniosłej wagi, które nie po- 

zostaną bez wpływu na 

mentarne wogóle, a—demokracji w 

szczególaości, Mamy na myśli XX-y 

Kongres PPS. i ostatnie uchwały Za- 

rządu Główuego „Wyzwolenia”. 

U:hwały Kongresu P.P.S., najwyż- 

szego. ciała partji, są dyrektywami 

stronnictwa, jako taklego, danemi 

swęj reprezentacji parlamentarnej, a 

w chwili obecnej i swym przedstawi- 

cielom w rządzie — w sprawach ро- 

litycznych i społecznych. 

Uchwały Zarządu Główn. „Wyz- 
wolepia” ścieśniają się do ram czysto 

personalnych iodzwierciadlają, panu- 

jące w tem stronnictwie intrygi poli- 

tyczne i osobiste. Owocem tego cha- 

( osu klubowego byly w ostatnim ro- 

ku secesje w liczbie 5-u, Z których 

utworzyły się grupy O djametralnie 

Posłuchajmy teraz, co pisze o po- 

„Kurjer Polski” pisze więc o kon- 
gresie P.P.S.: 

Zamknięty w niedzielę kongres Polsk. 
Partji Socjalist. wzbudził I poza sferami 
tego stronnictwa zainteresowanie żyw- 
sze, niż zwykłe tego rodzaju parlamen- 
ty partyjne. Nic dziwnego. Stronnictwo 
socjalistyczne wzięło, w chwili ciężkiej 
bardzo dla państwa I dla klasy robotnicz., 
udział w rządzie koalicyjnym, a kongres 
miał wypowiedzieć swój sąd otej decy- 
zjl. Wypowiedział go Jasno i stanowczo, 
odrzucając ogromną większością po- 
prawkę, zwróconą przeciw wstąpieniu 
socjalistów do gabinetu. 

Nie potrzebujemy podnosić, że z pun- 
ktu widzenia wewnętrznej polityki pań* 
stwa uważamy tę uchwałę kongresu za 
wysoce korzystną, bo sprzyjającą spo: 
kojnemu rozwojowi podjętej przez rząd 

  

    

życie parla- , cechuje żelazna * dyscyplina partyjna. ' $ę 

wyższych wypadkach prasa stołeczna. | 

KUR JER Wt; BSESN SRA 

Z ostatniej chwili. 
Bezrobocie w Prusach Wschodnich, 

Jako skutek wojny celnej z Polską. 

KRÓLEWIEC. 5.1. (Pat.). Położenie gospodarcze w Prusach Wschodnich 

staje się coraz bardziej katastrofalnem. Liczba bezrobotnych w całej pro- 
wincji przekroczyła 40.000. й 

W samym Królewcu jest przeszło 10000 bezrobotnych. 
Przemysł żelazny wobec braku zamówień coraz bardziej ogranicza 

liczbę robotników. 
W przemyśle i handlu drzewnym zastój jest kompletny. 

Żadna z firm nie kupuje drzewa, gdyż nie posiada gotówki na zapła' 

cenie towaru. 
Cały szereg poważnych firm znajduje się w krytycznem położeniu. 

Wskutek wojny celnej z Polską zmniejszył się do minimum wywóz 

towarów do Polski. Również wywóz na Litwę uległ zmniejszeniu wobec 
podwyższenia litewskiej taryfy celnej. 

Groźba rozruchów w Prusach Wschod- 
nich. 

KRÓLEWIEC, 5.1 (Pat.) Według urzędowych doniesień część policji 
wschodnio-pruskiej ma być w najbliższych dniach przeniesiona do Berlina. 

Zarządzenie to jest motywowane koniecznością wysłania sił policyj- 

nych do uwolnionej z pod Okupacji strefy kolońskiej. 

Sfery liberalne dopatrują się jednakże w tym kroku rządu chęci za- 

stąpienia w Prusach Wschodnich policji bezpieczeństwa, będącej pod kie- 

rownictwem pruskiego ministra spraw wewnętrznych, socjalisty Seweringa 

na wypadek spodziewanych rozruchów bezrobotnych przez reskcyjną Reich- 

swehrę i popierane przez nią tajne organiżacje wojskowe. 

ją zamach stanu. 
BERLIN, 5.1 (Pat.) Lewicowy „Welt amm Montag" donosi o przygoto: 

waniach kół prawicowych do zamachu stanu. 

Tajne organizacje pod "przewodnictwem oficera sztabu generalnego 

von Aera rozwijają żywą działalność, celem otworzenia fabryki broni i amu- 

nicji. 
Według „Welt am Montag" koła rządowe są o tym spisku poinformo- 

wane. Pismo zapowiada publikację dat i dokumentów. 

Socjaliści niemieccy nie przystąpią do 
wielkiej koalicji. 

BERLIN, 5.1 (Pat.). „Przywódcy paitji socjalistycznej powzięli rezolucję, 

(w której ponownie oświadczają się przeciw przystąpieniu do wielkiej ko- 

j alicji. 

  
Partja demokratyczna oświadczyła, że ponowne próby utworzenia 

rządu wielkiej koalicji uzależnia od stanowiska frakcji centrum, przyczem 

i podkreśla, że stanowisko demokratów jest identyczne ze stanowiskiem, 

jakie zajmuje w tej sprawie centrum. 
i 
1 

' Lloyd Georges znowu па widowni 
| politycznej. 
i 
{ LONDYN, 5.1 (Pat). „Daily Telegraph* dowiaduje się, że Lloyd Ge- 

orges ma w najbliższym czasie wystąpić z partji liberalnej, która odmawia 

| poparcia dla jego projektu reformy rolnej. 

i Lloyd Georges zamierza podobno utworzyć nowe stronnictwo. 

i ° . _° 

: Popierajcie L. O. P. P, 
—————- 

: koalicyjny akcji sanacyjnej. Całe jednak zapewne nie będzie wywalczana na 

{ znaczenie onegdajszego głosowania oce- serjo w dającym się przewidzieć czasie 

i nić można dopiero na szerszem tle, na nawet przez klub P. P. S; z temi dwo- 

tle międzynarodowem, rzecz, wobec lsto- ma zastrzeżeniami niema w tych wy- 

I ty stronnictwa, o które chodzi, naturalna tycznych niczego, czemuby burżuazyjna 

| wskazana. Wskazana tembardziej, że demokracja nie miała przyklasnąć I 

| właśnie w tej chwili dwie największe na czego by n'e mogła za swoje postulaty 

i kontynencie partje socjalistyczne, nie- przyjąć. 9 

miecka | francuska, stanęły wobec tego W sprawie uchwał „Wyzwolesia” 
samego dokładnie probiematu, co pol- 
ska—i stoją przed nim bezradnie. 

W sprawie uchwał „Wyzwolenia” 

pismo ogranicza się do podania wy- 

wiadu z wykluczonym ze stronnictwa. 

posł. Dąbskim, grożącym poważniej- 

szym rozłamem. Obok wywiadu znaj- 

dujemy notatkę informacyjną tej tre- 

  

najbardziej wygodne, bo przybiera 
ton mentorski, udzielając nagany au- 

torom uchwal za zbyt pochopne wy* 

;sługi p. Dąbskiego dla ruchu ludo- 

„wego w Polsce. Pozatem w kilku 
| miejscach pismo potwierdza ten stan 

„Šai: „chorobliwy I rozkladu, na ktėry zapa- 

i Jak słychać, p. Jan Dąbski, zamierza | gło „Wyzwolenie“. 
wystąpić z „Wyzwolenia” łącznie z gru- | 

į pą dwudziestukilku posłów. Posłowie cl. 

połączą się z kolel ze Związkiem Chłop- ; 

skim p. Bryla, rzucając hasło stworze- į 

nia klubu posłów włościańskich w Sej- 

dności pożądanego w interesie całej 
demokracji zespołu i że przywództwo 
p. Thugutta w klubie sejmowym, a p. 
Jana Dąbskiego w stronnictwie, da rę- 
kojmię kierowania jego polityką po 
linji najwyższych interesów państwa i 
demokracji. Podstępnej taktyce prawi- 
cowej, taktyce dzielenia I panowania, 
udało się naprzód wywołać konflikt po- 
między stronnictwem a p. Thuguttem. 
Obecnie po secesji „grupy Pracy”, na- 
stępuje druga secesja, wstrząsająca o- 
statecznie siłą stronnictwa. Różniczko- 
wanie się stronnictw na drobne grupki 
jest chorobliwym objawem socjologicz: 
nym, świadczącym o nieumiejętności 
podporządkowania się jednostek głó- 
wnym celom partyjnego skupienie, pod- 
porządkowania się, które jest najisto- 
tniejszym warunkiem wszelkiege doj- 
rzałego życia politycznego" 

mie. 

Inaczej zupełnie omawia uchwały 
P.P.S. i „Wyzwolenia“ „Kurjer Po- 
ranny". 

Pismo podkreśla, że uchwały s0- 
cjalistów trącą oportunizmem i ucie- 

szyły tylko czynniki reakcyjne, 
Wyliczenie szesnastu wytycznych 

punktów ogólnego programu, po za 

ową „demokratyzacją i redukcją armji”, 

zawiera rzeczy bardzo pożądane dla 

ogólnego demokratycznego programu, 

choć np. autonomja „terytorjalna“ dla ; 

mniejszości przy dzisiejszych nastro- | 

jach tych mniejszości wobec państwa 

O ———— r 

Prawicowe koła niemieckie przygotowu- 

„Kurjer Poranny" zajmuje stanowisko ; 

dawanie decyzyj oraz podnosząc za: | 

2 Bialorusi 

ciowo przy drzwiach zamkniętych szc 
U. w charakterze świadków i ekspert 
wśród społeczeństwa. 

ich w broń rząd polski. 
się wcześniej jak w pierwszych dniac 

Rejonowe konferencje wieśnia- 
ków-Polaków. 

W końcu grudnia ub. roku odby- 
wały się we wszystkich rejonach o- 
kręgu mińskiego konferencje wieśnia- 
ków Polaków z następującym porząd- 
kiem obrad: sytuacja międzynarodo- 
wa i wewnętrzna S. S. S. R. 2 
szczególnem uwzględnieniem sytuacji 
w Polsce, udział ludności polskiej w 
budownictwie spwieckiem i t. d. (zd). 

Zjednoczenie rękodzielnicze. 

Dotychczas zorganizowano na Bia 
łorusi 140 arteli rękodzielniczych, 
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Sowieckiej 
Nowa komedja sądu sowieckiego. 
Prasa mińska donosi o rozpoczęciu się procesu przeciwko 18-tu po- 

wstańcom, aresztowanym w jesieni 1924 roku. Proces ten toczy się częś- 
zególnie gdy zeznają członkowie G.P. 
ów, budząc wielkie zainteresowanie 

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonym szereg zbrodni 
popełnionych z bronią w ręku przeciwko władzom sowieckim. 

Między innemi napadli na pociąg pośpieszny na linji Mińsk—Moskwa 
aa 78 kilometrze od Bobrujska. Fresztowanym miał pomagać i wyposeżać 

Według zapewnień „Młotu” proces nie zakończy 
h następnego tygodnia. (a. k.) 

jktóre jednoczą 1320 rękodzielników. 
|Z tej liczby 89 arteli znajduje się w 
miastach, 35 w miasteczkach i 16 
na wsi. (zd). 

Rozszerzenie kolektywów 
pracy. 

Zarząd kolektywów pracy nakre- 
šit plan rozszerzenia sieci kolekty- 
wów pracy. Pracę otrzyma większa 
ilość robotników. Na cel ten zarząd 

wysokości 1.000.000 rubli sow. (zd). 

  

Daty historyczne 
w styczniu. 

) W styczniu. rozegrały się dwa 
z ostatnich aktów tragedji Polski: 
w dn. 13-go stycznia r. 1772 ukazał 
się manifest prusko-rosyjski, ogla- 
szający pierwszy rozbiór Polski, zaś 
w dn. 16 stycznia r. 1793 roku dru: 
giego rozbioru, Prusacy zaanektowa- 
Ji dzisiejszą Wielkopolskę. Dzień 
5go stycznia 1795 r. był dniem 
trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. 

Te same Prusy niespełna półtora- 
wieku po rozgrabieniu Polski, zwy- 
ciężone przez Koalicję, zasiadły dnia 
18 stycznia 1919 roku do rokowań 
pokojowych, których rezultat ująły 
w ramy Traktatu Pokojowego. Tra- 
ktat został przez nie w rok później 
t,j. dn. 10 stycznia 1920 roku, raty- 
fikowany. 

Deklaracja przed Kongresem ame- 
rykańskim wielkiego idealisty pra- 
zydenta Wilsona o przyszłych wa- 
runkach pokoju wygłoszona została 
8:go słycznia r. 1918, 

Historja chciała, żeby po zabraniu 
nam Pomorza przez Prusaków w dn. 
13-go stycznia r. 1773 w 104 lata 
i 4 dni później wojska polskie objęły 
znowu w posiadanie tę część Rze- 
czypospolitej, w dn. 17 stycznia roku 
1920 i zatknęły tam znaki polskie, 
znaki, którym w dn. 21 stycznia 
r. 1633 składał hołd książe Brande- 
burski, a których potęgę ugruntował 
jeszcze pogromca Krzyżaków z pod 
Płowiec—król Władysław Łokietek, 
koronując się uroczyście w dniu 
20 stycznia tego roku w Krakowie. 

Historja też zarządziła, aby druga   
i 

| ODDZIAŁ 

sprawczyni rozbioru Polski — Rosja, 
która w r. 1917 drogą rewolucji 
przetworzywszy się w państwo so: 
wieckie i nie wyzbywszy się swych 
aspiracji imperjalistycznych napadła 
na Polskę i po długich walkach, uległa 
i w dn. 20 stycznia r. 1920 zapro- 
ponowała przystąpienie do rokowań 
pokojowych. 

Przypominamy również niemniej 
ważne wydarzenia historyczne, które 
w różnych latach w styczniu przy” 
padły: 2 stycznia r. 1259— pierwszy 
najazd Tatarów na Polskę; 3 stycz- 
nia r. 1262—najazd Litwinów; 6 stycz- 
nia r. 1654— bunt Chmielnickiego, 
który zapoczątkował krwawy okres 
wojen kozackich; 9 styczeń r. 1797 
był dniem początku tworzenia Legjo- 
nów Dąbrowskiego; w dn. 14 stycz 
nia 1917 ukonstytowałe się Rada 
Stanu; tego samego dnia, lecz w 
r. 1807 utworzono pierwszy Rząd 
Tymczasowy Księstwa Warszawskiego 
w nocy z dn. 15 ma 16 stycznia 
r. 1862 rząd rosyjski zarządził brankę 
młodzieży warszawskiej do. wojska; 
brankę dokonywała policja w asyście 
wojske; był to moment rozstrzyga” 
jący w wybuchu powstania; 19 stycz- 
nia 1649 r. otwarto pierwszy „poczt- 
amt* (urząd pocztowy) w Warszawić 
dzień 20 stycznia r. 1826 jest datą 
śmierci Staszica; wreszcie: w dniu 
24 stycznia r. 1588 hctman Jan Za“ 
mojski pobił wojska .austryjackiego 
arcyksięcia pod Byczyną, a nazajutrz 
jego samego wziął do niewoli; Król 
Stefan Batory zaprowadza i upań- 
stwowia pocztę polską, nadając w 
dn. 29 stycznia r. 1583 w Niegolo- 
micach przywilej sziachcicowi Но- 
renckiemu Sebastjanowi Montelupie= 
mu na jej eksploatację. W. P. 

  
Liga Morska i Rzeczna 

W WILNIE 

postanowił domagać się kredytów w. 

Zdawało się, że czas złagodzi tru- | 

zawiadamia swych członków, iż dnia 10 stycznia b. r. 
o godz. 12-ej w południe w lokalu Stowarzyszenia 
Urzędników aństwowych (Mickiewicza 9) w drugim 

1 ostatecznym terminie odbędzie się 

i $ WALNE ZEBRANIE. 
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$ Licytacja. | lg 
® \ Dnia 26.l r. b. o godz. 11 odbędzie się w Okr. Szpital 

Koni P. P. ul. Łukiska Nr. 5 sprzedaż 2 wybrakowanych 2a 
6 policyjnych w drodze przetargu publicznego. Reflektanci oglą- 

dać mogą je tamże od 22.1 b. r. w godz. urzędowych. 
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Reduta. 
w małym domku, dramat Tad. 

Riśtnera w 3-ch aktach. 

/ Właściwie po widzeniu sztuki Rit- 

tnera w interpretacji Reduty, należa- 

łoby zamiast recenzji napisać po 

prostu. chcecie widzieć najwyższy 

stopień srtyzmu? 
To idźcie na to patrzeć i słuchać. 

° То jast dopiero gra, to jest w ży: 

cie się w intencje autora, przeżywa- 

nie sprawy na scenie, która przesta- 

je już nią być, a staje się dla publi- 

czności jakimś własnym, każdęgo z 

nas „domkiem”, gdzie się ku prze- 

/ rażeniu I znerwowaniu naszemu od: 

bywają takie okrutne zdarzenie! 

" Mały domek jest najlepszą i naj: 

lepiej napisaną sztuką polskiego wie- 

deńczyka, czy wiedeńskiego Polaka— 

Rittnera, wytwornego, Inteligentnego 
i subtelnego feljetonisty, który z du- 

żą wirtuczją sceniczną, rzucał na de- 

ski teatrów niemieckich i polskich, 

swe sztuki pisane w dwóch językach   na przemiany. Sceny polskie przyję- flondra wulgarie 

ły cały repertuar Rittnera, nawet zim- 
ny i bezduszny Ogród młodości sym= 
boliczny poemat bez poezji, trwałe- 
go jednak szczęścia doznały jeno 

sztuki w Małym domku, Głupi Jakób, 
brutalna  ekspozytura namiętności 

ludzkich, oszustw i intryg, wśród któ- 

rych się gmatwa prostolijne „stwo- 

rzenie” Jakób, głupi, bo nie umie 

być przewrotnym.W Małym domku, w 

światku małego miasteczka, mamy 
wśród kukieł mniej <zy więcej po- 

wiązanych konwenansem, żywą, pro- 

stą jak natura sama postać: Maryni 

żony doktora. Jakaż ona jest praw- 

dziwa, nic przez autora nie skompo- 

nowana, nie popsuta w swej istotno- 

ścil Taka córka pani, co odnajmuje 

studentem pokoje, służąca na co- 

dzień, wieczorami „panienka z zac- 

nej famielji”  wystrojona raz na 
dwa tygodnie, do teatru lub na 

wieczorek do krewnych; bez fachu, 

bez wykształcenia, bez rozumu, bez 

woli, bo jeśli ją ma, to już odrazu 
staje się Herodem i jędzą, bez żadnej 

pewności siebie, chęciczy energii, do 
przeciętnej nawet, kobiecej elegancji, 

jednem słowem, 

Dopiero przypadek sprawi, że na- 

miętność, żywiołowa prosta namięt: 

ność, wzbudzi w niej człowieka z 

pragnieniami, z ambicją, wyczaruje 

wesołość, zagasła w iekceważeniu, 

jakie jej wszyscy okazują, dla kon- 

trastu z uwielbieniem, udzielanem 

„mężowi, sławnemu doktorowi, w któ- 

„rego cieniu żyje, dla jego wyłącznie 

* fizjologicznej przyjemności. Gdy taka 

| „wlasnašė“ sprobuje  mežczyžaie 

umknąć, lub gdy ją ukradnię ktoś 

inny, właściciel wpada we wsciękłość, 

która się musi skończyć strząłem re- 

wolwerowym: „Jak. niemoja, to ni- 
czyja”, 1 biedne, amoralne stworze- 
nie, -Marynia, pada martwa... Może 

nie najgorszą jej oddał przysługę 

brutalny, egoistyczny, próżny mąż, 

cóżby się z taką istotą stało w ręku 
mężczyzn? Wszak ma niewolnictwo 
we krwi, w każdym calu, dopiero co 
była niewolnicą drżącą przed mężem, 

a gdy już ma kochanka, to bożego 
świata za nim nie widzi i tamtego 
srogiego tyrana ma za nic, i zuchwa- 
le mu się stawia, co biedactwo ży- 
ciem przepłaci. . 

uniewinnił sąd odruch zdradzonego 
męża, nie znaczy to jędnak by przy- 
jął bądź co bądź mordercę na daw- 
ne stanowiska burmistrza lub naczel' 
nego lekarza. Zawsze to nie zbyt 
miło: „czy to ten, co to?“ „a tak, 
ten właśnie". Trudno się kurować u 
takiego jegomości, co zabija żonę 
od jednego razu... Z zewnątrz więc, 
otrzymuje doktór odepchnięcie od 
tego społeczeństwa, przed którem 
się latami całemi pawił i puszył, a 
i w głębi własnego sumienia doko- 
nywują się dziwne zmiany, Cóż ztąd 
że go sąd przysięgłych, najpowaźniej- 
szych obywateli rozgrzeszył? On sam 
jeden czuje jaka to zbrodnia zabić 
człowieka, o rzecz tak... ludzką, za* 
mordować kobietę za zdradę, doko- 
'папа tak szczerze i tak dalece z 
winy jego, obojętnego, brutalnie 
zmysłowego męża, przygniatającego 
ja swą wyższością. 

Więc jeśli nie ukarali go ludzie, 
dla jakichś  sofizmatycznych wzglę- 
dów, to on sam... i drugi strzał re- 
wolwerowy zabrzmi w 3 m akcie. 

W sztucę Rittnera wszystkie rola     Łatwo przebaczył świat i nawet są dobrze postawione i żadna hie 

jest banalna ni płytka, charaktery 
j logicznie uzasadnione i czyny, kon- 
flikty, akcja cała rozwija się z bez- 

| względną, przerażająco jasną logiką. 
Jedno zdarzenie wypływa z drugiego 
koniecznie i nieubłaganie. 

To też granie tych żywych, arcy- 
żywych ludzi, jest nie byle jakiem 
zadaniem. W sztuce Rittoera nie 
trzeba sobie pozwolić na żadne 
sztuczki aktorskie, bo się wnet zrobi 
kabotynizm, trzeba być tymi ludźmi 
przeciętnemi, z ich znamionami 
zwierzęcemi, lub duchowemi dziwact- 
wami, jak u młodego profesora, ib- 
senowskiego ducha—sumienie, błąka- 
jącego się pośród bliźnich, by im 
mówić to, co trzeba zamilczeć dla 
świętego spokoju. 

l Reduta pokazała znów co po 
trafi. W tym wypadku, anonimowy 
komunizm, uprawiany z takiem za: 
parciem się prywatnych próżności 
artystów w zespole redutowym, nie 
nęka recenzenta, bo nie było ani 
jednej roli, o której by coś innego 
można było powiedzieć jak to, że 
była doskonale, w najdrobniejszych 
odcienlach zrozumiana i odtworzona.   

Nietylko intonacja głosu,  giesty, 
akcja, ale nawet spojrzenia, nieme 
wyrszy twarzy, zamilczenia, wszystko 
było świetną robotą artystyczną, o: 

| wocem wielkiego trudu i pracy, a 
į przedstawiało się zebranym jako 
joglądany kawał cudzego życia, pły- 
,nącego za nakazem instynktów i 
myśli tych ruszających się przed na- 
mi ludzi. Może jedynie młody nau 
czyciel nadużywał trochę dziwącznej 
mimiki i giestu,. o jeden ton stusze- 
wać nerwową nieśmiałość, zbyt ja- 
skrawo miejscami podkreślaną... ale 
to doprawdy szukanie plam na 
słońcu. 

Z roskoszą artystyczną wychodzi- 
ło się z takiego przedstawienia. Ko- 
biety płakały rzewnemi łzami, męże 
czyźni wstrząsali się na widok tej 
rzeczywistości jaka w oczy zajrzała. 

Było prawie pełno, dużo słyszać 
się dało mowy nie polskiej, oceniać 
grę tak, mogą mawet ludzie nie ro- 
zumiejący tekstu. 

Hro.   
  

  

 



  

  
  

    

; srezępk. | ŻYCIE GOSPODARCZE. | Z kraju i zagranicy. MIGAWKI. 
Qdezwa okolicznościowa. 

Obywatele. 

A więc dziś będziemy święcić w sku- 

pieniu ducha potrójnie monarchiczne świę- 

to Trzech Króli. 
Dzień dzisiejszy — to symbol naszego 

przyszłego zwycięstwa nad demokratycz- 

nem rozwydrzeniem, nad rozpasaniem par- 
lamentaryzmu. Zwiastujemy nową erę 

szczęśliwości w Polsce, ale radzimy wam 
uzbrolć się w cierpliwość. gdyż pomaza- 
niec nasz. który niby cudowny plasterek 
angielski wszystkie wasze bolączki zagol, 

jeszcze się nie narodził, a może się nawet 

narodził tylko przez Iście królewską skrom* 

ność nie daje nam znać o sobłe. W jego 

Imieniu możemy wszakże obiecać wszyst- 

kim naszym zwolennikom obecnym a przy 

szłym wiernym poddanym, moc szczęścia 

1 zaszczytów. Będą do objęcia tak Świetne 
posady, jak koniuszych, podczaszych, szam* 

belanów. marszałków, a nawet — I eunu- 

chów... Na to ostatnie intratne I ciekawe 
stanowisko pozostało już nie wiele wakan- 
sów, więc spieszcie się bo nie wlecie ani 

dnta ani godziny. 
Organizacja nasza w przewidywaniu 

przewrotu, który lada dzień może nastąpić, 

przygotowała odpowiedni zapas tytułów I 
herbów, które sprzedaje się hurtem I deta- 

licznie, ale tylko za gotówkę. Spieszcie więc 

bo zapasy są już na wyczerpaniu, 

Sprowadzamy dwa wagony kredy do 
czyszczenia zaśniedziałych w republice ko 
ron książęcych i hrabiowskich. 

Korzystajcie z okazji. 

Wkrótce zostanie urachomiony specjal- 
na szkoła ukłonów dworskich I ceremonja- 
łu królewskiego, gdyż obawiamy się, iż 
ogół zdążył zapomnieć o chlubnych na- 
szych tradycjach na tem polu. Ale to nic... 

Grunt—to szczerość przekonań .. 
W tym cełu wzywamy wszystkich na- 

szych sympatyków do |aknajrychlejszego 
wpłacenia zaległych składek partyjnych I 
jednanie nam nowych zwelenników. Nagro- 

da was nie minie. 
Niech Kacper. Melchjor i Baltazar mają 

was w swej opiece”. 
Podpisy nieczytelne. 

Za zgodność Kaba. 

FAkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

Listy z prowincji. 

Poświęcenie lokalu i za- 
kres kompetencji ekspo- 
zytury na pow. Mołode- 

czański. 

W dniu 2 stycznia b. r. odbyła 
się w Mołodecznie uroczystość po- 
święcenia i otwarcia lokalu utworzo- 
nej ekspozytury starostwa Wilejskiego 
na powiat Mołodeczański. Aktu po- 
święcenia nowego lokalu dokonał 
miejscowy ksiądz w obecności przed- 
stawicieli innych wyznań religijnych, 
przedstawicieli władz, wojska i Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza. 

Z ramienia Delegatury Rządu we 
wspomnianej uroczystości bral udział 
inspektor administracji p. Gintowt- 
Dziewałtowski, który wygłosił prze- 
mówienie okolicznościowe. Po prze- 
mówieniu p. Gintowt-Dziewaltowskie- 
go i starosty Wilejskiego p. Nitosław- 
skiego, odbyło się śniadanie w miej- 
scowem kasynie oficerskiem, gdzie 
odbyły się przemówienia okolicznoś- 
ciowe. 

Według instrukcji zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych, w zekres działalności ekspozy- 
tury wejdą gminy: mołodeczańska, 
lebiedziewska, kraśnieńska, radoszko- 
wicka, grodecka, biennicka, oraz gmi- 
na miejska Radoszkowicze. 

Do zakresu kompetencji ekspozy* 
tury wejdą następujące sprawy: przyj- 
mowanie wszelkich podań, przepro: 
wadzanie niezbędnych dochodzeń na 
miejscu, wydawanie dowodów osobi 
stych, kart pobytu i kart azylu, za 
wyjątkiem paszportów zagranicznych, 
wydawanie poświadczeń  obywatel- 
stwa polskiego, z wyłączeniem aktów 
nadania i uznania obywatelstwa, wy- 
dawanie kart łowieckich i pozwoleń 
na broń i t. d, wydawanie zaświad- 
czeń moralności, zezwoleń na wido- 
wiska i zabawy, przeprowadzanie roz- 

  

  

praw administracyjno: karnych, lustra: | 
cja gmin i posterunków administra- 
cyjnych Policji Państwowej, załatwia- 
nie wszelkiej korespondencji z policją 
i K. O. P. 

Natomiast sprawy resortowe, jak 
budžetowe, odbudowy, weterynaryjne 
rolne itd. nie wchodzą w zakres kome 
petencji ekspozytury powiatu moło- 
deczańskiego i będą załatwiane na 
właściwej drodze dotychczasowej. 

Na czele ekspozytury stoi kierow: 
nik p. Suchorski, były zastępca a AW 
rosty powiatu Dziśnieńskiego, służ. 
bowo I personalnie podległy staroście 
powiatu Wilejskiego. Personel E<s- 
pozytury składać się będzie z 7-miu 
osób, którzy zostali przydzieleni z 
innych starostw tak, że nowe etaty 
nie były ustanawiane. 

Urząd ekspozytury na powiat Mo- 
łodeczański mieścić się będzie w do- 
tychczasowym urzędzie gminnym gmi- 
ny Mołodeczańskiej, - (zd.). 

Zagadnienia gospodarcze na 

łamach prasy. 

„Prawda“, czasopismo wychodzą- 
ce w Łodzi i poświęcone przeważnie 
sprawom gospodarczym, zamieszcza 
artykuł p. Władysława Grabskiego, 
b. prezesa Rady Ministrów i Mini- 
stra Skarbu p. t. „Kryzys nasz obe- 
cny i dawniejsze kryzysy światowe”. 

P. Grabski kreśli przebieg kryzy- 
sów w 19-em wieku w Ameryce i 
państwach europejskich,  poczem 
pisze: 

„«.Kryzysy we wszechświecie są 
tak zbadane i zanalizowane, że nie 
trudno jest zrozumieć i naturę na- 
szego kryzysu, jeżeli go porówna: 
my z podobnemi objawami. Kry- 
zys powstaje pod wpływem nagro- 
madzenia procesów niezdrowego 
rozwoju stosunków w dobie po- 
przedzającej kryzys i wybucha wte- 
dy, gdy nagle zrywa się ustalony 
stosunek między podażą i popytem 
towarów, walut lub kredytów. 

„.„Błędem byłoby sądzić, że kry- 
zys powstał z powodu czy nieuro- 
dzaju, czy też zerwania stosunków 
z Niemcami. Pai jedno, ani drugie. 
Powstał on z powodu tego, że 
rozwój nasz gospodarczy podczas 
inflacji, kryzys sprowadzić musiał. 
Ale nieurodzaj pogłębił stan nie“ 
domagań gospodarczych, a zerwa- 
nie stosunków było tym momen 
tem krytycznym, od którego do- 
piero zaczyna się na tle poprze- 
dniej depresji właściwy kryzys, 
ujawniający się w procesie, zata- 
czającym coraz szersze kręgi, wza- 
jemnie się wiążących corsz silniej- 
szych splotów. 

Czasem kryzysy wybuchają na 
gle i depresja tylko jest ich sku- 
tkiem. U nas widzimy, że depresja 
gospodarcza trwała już dłuższy 
czas, a kryzys wybuchł dopiero 
w odpowiednim momencie, 

Zapewne, że kryzys, który prze” 
żywamy, należy do najcięższych. 
Jeżeli jednak mierzyć go ilością 
bankructw i złamanych istnień 
ludzkich, to inne kraje przechodzi: 
ły gorsze kryzysy”. 

Dziwnym wydawać się musi fakt, 
iż p. Grabski zapoznaje te specyficz- 
ne momenty, które złożyły się na 
powojenny kryzys gospodarczy nie- 
tylko u nas, ale w całej niemal 
Europie. 

W tej materji właśnie p. senator 
Rottenstreich, doskonały znawca na- 
szego życia ekonomicznego, słusznie 
konkluduje w krakowskim „Nowym 
Dzienniku”: 

„Jak długo istnieją zakazy przy- 
wozu i wywozu, jak długo kraje 
Europy nie mają silnej i stałej wa- 
luty, jak długo kraje prześcigają 
się w podnoszeniu stawek celnych, 
jak długo Rosja jest wyeliminowa- 
na z europejskiego koncernu go- 

«spodarczego, wątpliwem jest, czy 
rok przyszły przyniesie jakąś po- 
prawę. Powinna w najbliższym cza- 
sie zostać zwołana europejska kon- 
ferencja gospodarcza, która jedynie 
zdolna jest usunąć ten gospodar- 
czy mur chiński, oddzielający świat 
europejski, zbliżyć i gospodarczo 
uzupełnić pojedyńcze państwa. To 
powinno być naszym celem już 
w pierwszych początkach obecne- 
go roku“, 
Wracając do artykułu p. Grab- 

skiego przytoczyć warto niektóre 
uwagi przezeń poczynione: 

„Ale każdy kraj, który przeszedł 
kryzys, starał się wykorzystać go 
jak najbardziej w kierunku później- 

następował. Reorganizacja pracy 
produktywne|, zwiększenie jej na- 
tężenia, lepszy dobór sił, większa 
oszczędność, zadawalniąnie się ma- 
łymi, ale pewnymi i stałymi po- 
stępami, oto cechy, które się w 
czasie kryzysu wyrabiają. 

Są zawsze przytem i ofiary. Na- 
leży dążyć, by ich było mało, by 
ich było jak najmaiej“. 
Nie trafiają nąm jedaak do prze: 

konania słowa: 
„Ale lękać się ofiar kryzysu do 

tego stopnia, by dla ratowania się 
od kryzysu oddawać się w kurate- 
lę lub zatracić własną samodziel- 
ność rozwoju ekonomicznego, tego 
nie czynił żaden naród, który prze- 
chodził ciężkie i wielkie kryzysy”. 
Ustęp powyższy skierowany jest 

przeciwko pożyczkom i rzeczoznaw- 
com zagranicznym | jest dobitnem 
świadectwem tego, iż nawet ostry 
kryzys gospodarczy nie przyczynił 
się do zmiany poglądów wyznawa- 
nych przez byłego premjera. 

Zgoła innego zdania w sprawie 
tej jest „Przegląd Gospodarczy". W 
numerze pierwszym czasopisma tego 

„Dopiero więc i jedynie wielka 
pożyczka zagraniczna może stwo. 
rzyć warunki dla odbudowy nasze- 
go życia gospodarczego, które no- 
wy r. 1926 zastaje w stanie nie- 
mal całkowitego zastoju i rozstroju. 
FAby jednak te warunki w całości 
się urzeczywistniły, koniecznem jest, 
abyśmy zachowali w trwałej pa- 
mięci gorzką naukę roku minione: 
go i wystrzegali się powtarzania 
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tych błędów, w które tek łatwo 
popadaliśmy dotąd. Mówiąc pozy” 
tywnie, polska polityka państwowa 
musi iść konsekwentnie po linji 
stałego i racjonalnego popierania 
interesów wytwórczych kraju, Czy 
zadaniu temu, obliczonemu oczy: 
wiście na dalszą metę, sprostać 
zdoła rząd obecny, który, składa- 
jąc się z czynników tak bardzo 
różnorodnych, nie ma 'możności 
poruszać zagadnień najbardziej 
drażliwych, — musi na razie jesz- 
cza wydać się wątpliwem. Jeśli 
ma być na prawdę w r. 1926 usta- 
lony nowy program gospodarczy 
polityki polskiej, to musi to być 
uczynione w sposób jasny i zde” 
cydowany — bez polowicznošci i 
bez żadnych niedomówień”. 
U:upełnia go „Kurjer Polski“: 
„To też z pewnością dobrze się 

stało, że równoległe z naszemi 
własnemi wysiłkami, wdrożone zo- 
stały starania o uzyskanie pomocy 
kredytowej zegranicy, czy to w 
drodze pożyczek państwowych, czy 
też przez dopuszczenie jej do ka- 
pitału zakładowego naszej insty 
tucji emisyjnej. Niewątpliwie sama 
perspektywa takiej pomocy, skon- 
kretyzowana już do pewnego sto- 
pnia przez przyjazd wybitnych 
amerykańskich rzeczoznawców do 
Polski, nie pozostała bez wpływu 
na kurs złotego. 1 jeśli ostatnie 
dni grudoia tyle były spokojniej- 
sze na rynku walutowym, to nie- 
wątpliwie w dużej mierze w tej 
właśnie perspektywie szukać nale” 
ży wytłomaczenia. Rzecz prosta, 
że i okres świąteczny i ultimo ro- 
czne nie były tu bez znaczenia, 
jednak znamiennem jest, że wtym 
samym czasie, pomimo tych sa- 
mych przeszkód, obroty na gieł: 
dzie akcyjnej znacznie się oży- 
wiły”. i 

Pan E. K., autor zajmującego ar- 
tykułu w dziale gospodarczym „Kur- 
Jara Polskiego“ p.t. „Na Przełomię”, 
dochodzi wreszcie do następującego 
wniosku; 

nNowy Rok zastaje Polskę po- 
nownie jak gdyby na przełomie. 
Czeka ona wyniku wielkiego no-   wego wysiłku, podjętego w celu | 
stabilizacji waluty, Powodzenie jego * 
jest pierwszym warunkiem prze- | 
zwyciężenia kryzysu gospodarcze- | 
go, który od dawna ciąży na ca-| 
łym kraju, a który w ostatnich 
miesiącach przybrał charakter i 
rozmiary, nieomal zagrażające jego 
bytowi, 

tego, które dziś stanowi zadanie 
najważniejsze i najbąrdziej naglące, 
nie może oczywiście oznaczać trwa» 
łej naszej regeneracji gospodarczej, 
Do tego potrzebna jest wytrwała, 
realna, na dłuższą metę obliczona 
praca i program polityki дозродаг- 
czej, wcielany w życie z energją 
przez rząd możliwie zwarty i ideo- 
wo jednolity, : 
Wywodom tym trudno odmówić 

słuszności. M a 

Kronika krajowa. 

Komorne w roku bležącym. 

Pokój albo pokój z kuchnią 43 
procent czynszu przedwojennego. 

W byłym zaborze rosyjskim za 
1 rubel czynszu przedwojennego 
1 zł. 14 gr. * 

Mieszkania składające się z 2 ch 
lub 3ch pokoi z kuchnią, handle 
IV kategorji, pracownie VIII kategcrji 

proc. czynszu przedwojennego. 
W byłym zaborze rosyjskim za 

1 rubel czynszu przedwojennego 
zł. 1.27.68. 

Dodatki za świadczenia (czyszcze- 
nie kominów, oświetlenie, stróż) na- 
leży płacić według efaktywnych kosz- 
tów lub według umowy, 

Mieszkanie składające się z 4—6 
pokoi, warsztaty przemysłowe VII ka. 
tegorji 53 proc. czynszu przedwojen. 
za 1 rubel czynszu przedwcjennego 
1.40.88 zł. 

Dla sklepów, których czynsz przed- 
wojenny nie przekroczył 1,500 koron 
lub 600 rubli, albo 1,200 mk. nie- 
mieckich 58 proc. czysszu przed- 
wojennego; Г 

W byłym zaborze rosyjskim za; 
1 rubel czynszu przedwojennego | 
1 zł. 67 i pół gr. 

Należy zauważyć, że sklepy || 
mieszkania od 4 pokoi nie płacą już ; 
obecnie żadnych dopłat za šwiad- 
czenia. 

‚ ОЗАВМНЛЬ URAL K ОСНИЕЛЫЕНАСГОРО в ЕЕй УОЗНОЛЬД ЭТЫЕ | 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

Dziś o g. 4-ej pp. 

po cenach najniższych 

Rewja świąteczna 
o g. Sej wiecz. po raz drugi 

„Madame Pompadour“ 
operetka Falia. 

W niedzielę 10 stycznia 
po cenach najniższych 

3-ci poranek kameralny |   
- przywódcy legitymistów Andrassy i Jednak opanowanie spadku zło: A 

į dažy przedmiotów zbytku. 

Z całej Polski. | 
i 
' i [ Z Polskiego Klubu Literac- 

klego. 

Zarząd Polskiego Klubu Literac- | 
kiego na wczorajszem posiedzeniu | 
zajmował się w dziszym ciągu spra- 
wą realizacji projektu Żeromskiego, 
dotyczącego akademii literatury pol- | 
skiej, 2 | 

W tej sprawie wyłoniona została ko: | 
komisja w osobach pp. Kaden-Ban- | 
drowskiego, Krzywoszewskiego, Lo: | 
rentowicza, Makuszyńskiego,* Siero- ! 
szewskiego i Staffa. | 

Po wysłuchaniu sprawozdania po- | 
lecono sekcji przekładów opracować 
w najbliższym czasie spis książek 
polskich kwalifikujących się do prze 
kładów na języki obce. Następnie 
go załatwieniu szeregu spraw bieżą” 
cych postanowiono urządzić w nie- 
dzielę 17 b. m. na Zamku zebranie 
towarzysko-dyskucylne dla członków 
klubu i zaproszonych gości. 

Postanowiono także urządzić w 
najbliższym czasie pierwszy obiad 
klubowy na wzór tego rodzaju obia- 
dów literackich zagranicą. Obiad 
urządzony będzie ku czci znakomi- 
tego pisarza Wacława Sieroszew- 
skiego. 

Uchwalono wreszcie wydrukować li« 
stę członków Polskiego Klubu Lite: | 
rackiego i przesłać ją wszystkim P, 
E. N. klubom. W tym celu Zarząd 
P. K. L. prosi wszystkich : członków 
o nadesłanie pod adresem sekreta- 
rjatu dokładnych adresów. 

WARSZAWA. 5.1X (Pat.). W związ. 
ku z notatkami, jakie ukazały się w 
prasie o rzekomem ustąpieniu dy- 
rektora Urzędu Emigracyjnego p. 
Gawrońskiego, Ministerstwo Pracy i 
Opieki komunikuje, że powyższa 
wiadomość jest niezgodna z rzeczy. 
wistością. 

Z zagranicy. 
Tajemnicza rola legitymistów 

węgierskich. 

WIEDEŃ, 5.1. (Pat.). „Arbeiter Ze- 
itung* donosi z Budapesztu, że 
książe Wiadischgrautz uchodził do 
tychczas za przedstawiciela legitymi- 
stów, W istocie był nim przez dwa 
lub trzy lata, obecnie jednak, gdy z 
powodu trudnego -położenia mates 
rjalnego zabrnął w brudne interesy, 

ponyi zerwali z nim stosunki, 
Windischretz wszedł więc w ści- 

slejszy kontakt z stronnictwem och- 
rony rasy więgierskiej, które dążyło 
do osadzenia na tronie węgierskim 
Albrechta Habsburga. 

Przygotowania do zamachu były 
posunięte już bardzo daleko. 

Jeszcze jeden fałszerz pod 
kiuczem. 

BUDAPESZT, 5.|. (Pat.). Pismo 
„Pesti Hillap*" donosi, że w związku 
ze sprawą fałszerzy banknotów 1 
frankowych policja aresztowała nie- 
jakiego Stefana Winklera, który jak 
stwierdzono, zamówił w jednem skle- 
pie kufer o podwójnym dnie. 

Przesłuchanie aresztowanego wy- 
kazało, że odegrywał on większą ro- 
lę w aferze. 

Dzienniki budapesztańskie dono- 
szą, że wprawdzie twierdzenie jako- 
by fałsyfikaty były sporządzone w 
zakładzie kartograficznym nie zna- 
lazło potwierdzenia, jednakże, jak 
wykazało dochodzenie w zakładzie 
tym przedsięwzięto cztery razy prów 
by sporządzenia falsyfikatów. 

Próby te jednak nie udały się. 

Echa fałszowania banknotów 
frankowych w Budapeszcie. 

BUDAPESZT, 5.1. (Pat.). Poszuki- 
wania w instytucie kartograficznym 
dokonane w związku z fałserstwem 
bankaotów 1000 frankowych zostały 
w dniu dzisiejszym ukończone bez 
rezultztu, 
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Zniesienie podatku luksuso 
wego. 

Zgodnie z postanówieniem art. 124 
Ustawy z dn. 15 lipca 1925r. o pań- 
stwowym podatku przemysłowym z 
daiem 1 stycznia 1926 r. zniesione 
zostały opłaty stemplowe 'od sprze 

2 d. 5—1 25 r. Giełda pieciężna 
sprzedaż kupno 

Dolary * 8,20—8,15 8,17 8,13 
Londyn 39,54 39,54 39,38 
Nowy-York 8,15 8,17 8.13 
Paryž 80,85 30,92 80,78 
Praga 24,15 24.21 24,09 
Szwajcarja 157,55 157,95 157,15 
Stockholm  2:8,85 219,40 218,30 
Poóż. dolar. 64,75-65,25 
Poż. kolej, 118—105—110 
Ło/o konwers. 43,50 

(w złot. 524,47) 

800 poż. konwers. 160 
«so listy z. T.Kr. Z. przedw, 18,50—18,35 
50/0 listy z. warsz. przedw. 19—19,25 
5% Listy z. Warsz. złotowe 28—28,10   Poż. kolej. 110—115—110 
5 proc. poż. kenwers. 48,50 

Bezrobocie w Danji. } 

KOPENHAGA, 5.1. (Pat.). Liczba 
bezrobotnych w Danji wzrosła w cią- 
gu ubiegłego tygodnia o 11.311 osób 
i wynosiła 84.595 osób, gdy w tym 
samym okresie roku ubiegłego było 
41.400 bezrobotnych. 

Napad na proboszcza. 3 

PARYŻ.. 5.1. (Pat.) Prasa donosi z 
Melun, że dwaj mężczyźni i dwie ko»; 
biety należący do sekty Illuminatów 
w Bordeaux napadli na proboszcza, 
zakneblowali mu usta i obili go ki- 
jami. Po zaaresztowaniu napastnicy 
oświadczyli, że przybyli specjalnie z 
Bordeaux, ażeby ukarać proboszcza, 
którego oskarżają o praktykowanie 
czarów i guseł. 

Wylew w dolinie Windawy. 
RYGA, 5.1 (Pat.). Donoszą o ogrom- 

nym wylewie w dolinie Windawy. 
Woda zalała znaczne obszary w 

pobliżu miasta Windawy. Mieszkań- 
cy zalanych domów chronią się na 
wyższych piętrach. 

Klęski żywiołowe. 
LONDYN. 5.1. (Pat), „Times* do- 

nosi z Wellinghton, že hursgan zni: | 
szczył okolice Samoa. į 

NOWY YORK. 5.l. (Pat). Prasa | 
donosi z Bogoty, że wybuch wulka 
nu zniszczył tam okolice Pasto, 

PARYŽ, 5.l. (Pat.). Prasa donosi 
z Brukseli, że w Seraing na rzece | 
Mozie przewróciła się barka, przy- 
czem 8 ósób utonęło. 
  

Trzej królowie. 
Całe gromady dzieci biegają za kolo- 

rowemi orszakami królów, chodzących z 
królową po zabłoconych ulicach. Setną ma 
z tego ludek wileński zabawę. A stary to, 
dawny zwyczaj ludu nśszego; I na wsi I w 
mieście mile witani są Kacper, Melchior i 

, Baltazar ze swojemi dworzanami. W Wilnie 
utrzymała się też tradycja śpiewania po 
domach kolęd w tych strojach jaskrawych 
i kolorowych. 

Dziwnem się wydaje, że był czas, kledy 
srogo zabroniono chłopakom wileńskim 
pokazywać się w tych niebłagonadziożnych 
strojach! Ogromnie to było niebezpieczna 
Intryga dla potężnej Imperjil 

Dziś swobodnie i wesoło obchodzą wil- 
nianie święto Królów, a najweselej.. w 
„Słowie”, jako organie menarchistów, gdzie 

| potrójne będą wyprawiali imieniny, tylko 
niewiedzą jeszcze jakich kandydatów do 
tronu polskiego. 

Kubcia, 
1 

J. Kružanka 
Artystka oper Warszawskiej i Wileń- 
skiej udziela lekcji śpiewu sclowego 

i gry scenicznej operowej. 

  

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. - 
12 — 2 po południu. 

Jagiellońska 10 — 5. 
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Bułgarzy ku czci Żeromskiego i Rey- 
monta. 

SOFJA 5.1 (Pat.) W czasie zebrania T-wa słowańskiego prezes towarzystwa 
Kopcew wygłosił przemówienie na cześć Św. 
którego zebrani wysłuchali stojąc. 

ь % kolei 
W zebraniu uczestniczyli minister Polski 
Lublański. 

  

P. Zeromskiego i Reymonta, 

odbył się odczyt o życiu i dziełach obu pisarzy polskich. 
i Baranowski oraz sekretarz poselstwa 

+ 

  

KRONIKA. 
  

Dziś — Trzech Króli. kowi saperów stacjonojącemu w Wil- Środa | Jutro—Lucjana | Julijana MM (nie za energiczną i pełaą poświęce- 
AAA nia akcję przy usuwaniu słupów 

Styczeń z K = Ž k | przewalonych przez wichurę w dzień SLAM) O p Bożego Narodzenia. (a. k.) 
Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

URZĘCOWA. j 
' 

— Wyjazd zest. starosty Wil.-! 
Trockiego do Olkienik. Zastępca | 
starososty na powiat Wileńsko-Troc: | 
ki p. Łukaszewicz wyjechał w dniu, 
wczorajszym na Inspekcję do Olkie- 
nik, dla przeprowadzenia dochodze: 
nia w sprawie pewnych niedoklad- 

    

ności, jakich się miała w Olkienikach | 
dopuścić policja administracy(na tam- 
tejszego posterunku. (zd) 

— Referent rolny pow. Wil. 
Trockiego p. Zell odchodzi do De- 
legatury Rządu. Referent rolny na 
powiat Wileńsko-Trocki p. Zell został 
przeniesiony do Delegatury Rządu z 

000-|] pozostawieniem mu dotychczasowego 
stopnia służbowego. (zd) 

MIEJSKA. 

— Sprawy harcerskie. Komen- 
da Chorągwi Wil. wzywa wszystkie 
harcerki (zwłaszcza instruktorki: przo- 
downice i podharcmistrzynie) stojące 
dotąd poza czynną służbą, a przeby- 

  

wające na terenie Chor. Wil. do ze- | 
rejestrowania się w sekretarjacie Cho- 
rągwi (Królewska 4, Szkoła Przem. 
Handl.) w sobotę od 4—6 p. p. 

Druhny zamiejscowe nadeszią zgło- 
szenia piśmienne. 

— Transparenty komunistycz- 
ne na ul. Portowej. W dniu przed- 
wczorajszym policja polityczna na m. 
Wilno znalazła na uiicy Portowej za- 
wieszone transparenty z napisami 
wżywającymi do walki z rządem pol- 
skim. Transparenty te pochodzą od 
Polskiej Partji Komunistycznej i poli- 
cja ja skonfiskowała. Policja jest na 
tropie sprawców wywieszenia trans- 
parentów. (zd) 

— Bezrobotni umysłowi. Na 
ewidencji Państwowego rzędu po» 
średnictwa pracy w Wilnie w dniu 
wczorajszym znajdowało się ogółem 
957 bezrobotnich pracowników umy» 
słowych, z których większą część 
stanowią zredukowani urzędnicy nie 
pasiadający specjalnych A 

a. k. 

SPRAWY SZKOLNE. | styowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
— Zmiana ustawy. Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wydało onegdaj ustawę 
dotyczącą zmiany niektórych posta- 
nowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 
r. o zakładaniu Li utrzymywaniu pu: 
blicznych szkół powszechnych. (I) 

г WOJSKOWA. 

— Pochwała. Komendant obozu 
warownego gen. Pożerski udzielił w 
rozkazie K.O.W. pochwały 3-mu puł. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

  

Z działalności P. P, U. P. 
W ubiegłym tygodniu tj. od dnia 28 
ub. m. do dnia 2 bm. włącznie na 
ewidencji Państwowego Urzędu Po- 
średnictwa Pracy znajdowało się 
4374 bezrobotnych. (l) 

robotników į — Zwolnienie 
jdrzewnych.  Onegdaj tartak Tysz: 
jkiewicza w Wilnie zwolnił 17 robot- 
,ników, tartak w Nowo-Werkach — 
, 142 robotników. (I) 
|  — Kielce dają pracę. Do Pań- 
;stwowego Urzędu Pośrednictwa Pra- 
jcy wpłynęło zapotrzebowanie na 
„trzech agronomów, lub prawników 
„do pracy w urzędzie ziemskim w 
| Kielcach. (I) \ 
› — — Komisja rozjemcza do spraw 
jrolnych. W poniedziałek dn. 4 bm. 
„w lokalu Inspektoratu 63 obwodu 
odbyło się posiedzenie Komisji Roz- 
, jemczej, celem rczpatrzenia zatargów 
„między właścicielami ziemskiemi a 
| robotnikami rolnemi na powłat wi- 
' leńsko-troćki. Ogółem załatwiono 19 
„spraw. (a.k) 
|, — Komisja polubowna odło- 
żona. Zapowiedziane na koniec u- 
, biegłego miesiąca posiedzenie Ko- 
misji polubownej, na której zamie- 

jrzano podpisać umowę zbiorową 
|między właścicielami ziemskimi a 
(robotnikami rolnemi na rok 1926/7 
| zostało odłożone na czas nieokreślo- 
jny. (a.k.) : 
| — llu ludzi poszukuje pracy. 
| Obecnie na ewidencji Państwowego 
Pośrednictwa Pracy, znajdują się na- 
stępujące osoby, które poszukują 
pracy na wyjazd w kraju: 1) slusa- 

rzy 64; 2) hutników 13; 3) kowali 11; 
4) elektromonterów 11; 5 drukarzy 17; 
6) stolarzy 47; 7) rymarzy 6; 8) gar- 
barzy 19; 9) szewców 317; 10) graw- 
ców 46; 11) szczotkarzy 2; 12) pra: 
cowników komunikacji 13; 13) oficja- 
listów rolnych 37; 14) nauczycieli 39; 
15) biuralistów 213; 16) tachaików 21; 
17) subjektów handlowych 39; i 18) in- 
nych 572 osoby. (I) 

— lle wydano ulgowych pa- 
szportów zagranicznych. w ubieg- 
łym tygodniu sprawozdawczym Pań- 

cy wydał cztery zaświadczenia na 
ulgowe paszporty zagfaniczne, uda- jącym się na roboty za granicę. (I) 

— Przyjęcie do pracy. Polskie 
zakłady spirytusowe w Wilnie przy= 
jęły do pracy 20 robotników. (I) 

KRONIKA ARTYSTYCZNA, MEN. 

Po Akserel Anny RÓ merowej. W niedzielę dn. 10 słycz-   nia o godz. 1-szej po połud. otwarta będzie w t. zw. Śali prób teatralnych 

(ry odnowić prenumerlą na miesi syciań



4. 

przy „Lutni* ul. Mickiewicza 6, duża 

wystawa akwarel Anny Rómerowej. 

Wystawa potrwa włącznie do niedzie- 

li 24 stycznia, otwarta będzie codzien- 

nie od 10 rano do 9 wieczorem. 

Wejście 75 gr., dla uczącej się 

młodzieży i szeregowców 50 gr., dla 

młodzieży szkolnej grupami 25 gr. 

od osoby. 
Wystawa zapowiada się niezmier* 

nie interesująco ze względu na dużą 

ilość wystawionych obrazów większych 

rozmiarów wykonanych czystą akwa- 

relą oraz na wielką rozmaitość te- 

matów (portrety, rodzajowe, pej- 

zarze, wnętrza, martwa natura). 

Anaa Rėmerowa wystawiała wie- 

lokrotnie w Warszawie, oraz w Pary” 

żu (1923 r.) Należy do najwybitniej* 

szych akwarelistów w młodem poko- 

leniu maiarstwa polskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt u Techników W 
piątek dnia 8-go b. m. o godzinie 

8-ej wieczór w lokslu Stowarzyszenia 

Techników (Wileńska 33) p. Dyrek- 
tor Władysław Milkiewicz wygłosi od- 

czyt na temat „Obieg pieniężny i sa- 

acja Skarbu”. 
Wejście dla członków i wprowa- 

dzonych gości bezpłatne. 

z POLICJI 

— Rezerwiści, a służba poli: 

cyjna. Komendant głównej policji 

państwowej rozkazem Ne 305 wydał 

ostatnio następujące zarządzenie: 

Doświadczenie wykazało, że zwalnia- 

mi do rezerwy żołnierze stanowią 

cenny materjał dla policji, gdyż po- 

siadzją wyszkolenie wojskowe i znają 

zasady dyscypliny, przez co szkolenie 

ich jako rekrutów policyjnych jest 
znacznie ułatwione. Zasadniczo więc 

korpus policji powinien się komple- 

tować z tego źródła. Wyjątek .stano- 
wią kandydaci, posiadający inne cen- 

ne kwalifikacje, równoważące brak 

. przygotowania wojskowego. — 

Ażeby materjał ludzki kandydu- 

jący z wojska do policji mógł być 

poddeny zawczasu pewnej selekcji, 

komendanci wojewódzcy mają na" | rzecz 

będą dołączone przez dowództwo 
formacji wyciągi z księgi kar oraz 
opinja dowódcy formacji. Podania te 

będą przesyłane przez D. O. K. ko 

mendantom wojewódzkim-conajmniej 
na miesiąc przed zwolnieniem reflek- 

tantów do rezerwy, ażeby władza 

policyjna mogła jeszcze przed tym 

terminem wydać decyję I wten spo- 

sób oszczędzić w wielu wypadkach 

kandydatom niepotrzebnego podró* 
żowania. (I) 

— Odznaki dla policjantów, 
znających obce języki. Stosownie 

do wniosku komendanta policji pań* 

stwowej województwa  poleskiego, 

Komendant Główny rozkazem Ne 307 
z dnia 12 grudnia 1925 r. wprowa- 
dził oznaki, stwierdzające znajomość 

języków obcych dla funkcjonarjuszów 
policji państwowej na st. kolejowej 

Brześć n/Bugiem i w Pińsku. () 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Emigracja Żydów do Pale- 

styny. Według danych statystycz 

nych zebranych przez władze admi- 

nistracyjne w roku 1925 wyemigro- 

wało z wileńskiego okręgu admini- 

stracyjnego do Palestyny 87 rodzin 

żydowskich, z czego 18 z Wilna 1 69 

z prowincji. (ak) 
RÓŻNE. 

— Ilość wysiedlonych z granic 

Polski. Według danych statystycz- 

nych na terenie wileńskiego okręgu 

administracyjnego w roku ubiegłym 

zostało wysiedlonych do Litwy 42 

osoby, do Rosji Sowieckiej 174 wli- 

czając w to osoby, które uległy po- 

wtórnemu wysiedleniu z racji nie- 

przyjęcia ich przez Rosję ZE 
a. k. 

„ZABAWY. 
— Wielki raut Polskiego Czer 

wonego Krzyża. W sobotę 9-g0 

zentacyjnego odbędzie się pod pro 

tektoratem pana ministra Wł. Racz- 

kiewicza i pani Jadwigi Raczkiewi-   czowej Wielki raut z koncertem na 

instytucji Czerwonego Krzy- 

wiązać stały kontakt z odnośnemi ża Okręgu Wileńskiego. 
D. O. K. Program koncertu wypełnią pro- 

W powyższej sprawie nastąpiło dukcje pierwszorzędnych sił artystycz- 

porozumienie Komendy Głównej po- 

lieji 
Spraw Wojskowych, które wydało po- 

lecenie wszystkim D. O. K. współ: 

działania z organami  policyjnemi 

przy werbowaniu rezerwistów do sze- 

regów policji. Werbunek kandydatów 

rezerwistów do policji ustalony został 

jak następuje: Komendanci woje" 
wódzcy zgłoszą do właściwych D.O.K. 
dwa razy do roku t. j. 1 stycznia i 
1 sierpnia liczbę wakujących stano” 
wisk w polieji, warunki przyjęcia | 
služby wogėle. 

D. O. K. ze swej strony podadzą 
niezwłocznie do wiadomości  podle- 

głych formacji, celem ogłoszenia ich 

wszystkim szeregowym, przechodzą 

cym w okresach wiosennych, względ- 

nie jesiennych, do rezerwy. Do po- 

dań zgłaszających się szeregowych 

   
     

i 
państwowej z Ministerstwem ni 

' 

nych Wilna, co niewątpliwie przyczy” 

się do  uświetnienia  rautu, 

zapowiadającego się wspaniale. Ko- 

mitet organizacyjny wierzy, że 

szlachetne cele, do których dąży 

T-wo Czerwonego Krzyża, znajdą zro- 

j zumienie wśród społeczeństwa, a sa- 

1 
lony reprezentacyjne wypełnią się po 

brzegi 9-go stycznia wykwintną pu- 

blicznością. 

Wejście tylko za zaproszeniami, 

które nabywać można u pp. gospo* 

dyń i gospodarzy, lista których zo- 

stanie w najbliższych dniach ogło* 

szonej. 
— Cholnka. Klub Inteligencji Pra- 

cującej (daw. Bankowców) ul. św. 
Anny 2 urządza dniu 6 stycznia 

choinkę dla dzieci członków I gości. 

Choinka połączoną jest z zabawami i   

  

prezentami dla grzecznych dzieci. 

AW. KU RER 

Wejście bezpłatne. 

Z PROWIŃCII. 

Godna  naśladownicswa 
sejm'ku pow. dzišnien- 

powiptu dziśnień- 

południu. 

  

akcja 
skiego. Sejmik 
skiego na wniosek wydziału 
towego postanowił do 
śniegu na drogach należących do 

sejmiku użyć robotników pozbawio- 

nych pracy, których jest przeszło z 
(a. k. 

Z sądów. 

Fałszerze pieczątek magistrackich 
przed sądem. 

W dniu wczorajszym na wokan- 

dzie Sądu Okręgowego znalazła się 

sprawa 4-ch oskarżonych o podra- 

bianie pieczęci magistrackich, dla 

sfałszowania biletów kinowych ва 

swoją korzyść. 
Na ławie oskarżonych zasiedli 

mieszkaniec m. Wilna, lst 40 Popow 

Sergjusz, Chonowicz Golda lat 35, 
Bułharowski Nazareusz lat 48, były 

właściciel kina llluzja, i Zawadzki lat 

30. Wszyscy oskarżeni z artykułów 

51, 450 i 441 K. 4, przyczem osk. 

Zawadzki miał już kilka spraw, mie- 

dzy innemi sprawę 0 szpiegowstwo 

na rzecz Rosji, iza fałszowanie doku- 

mentów, za co został skazany na 

jeden rok domu poprawy, oskarż. 

zaś Popow Sergjusz będzie miał w 

dniu 22 lutego b. r. sprawę O Sfal- 

szowanie podpisu na swym dowo- 

dzie osobistym, w którym przy Po- 

mocy Bułharowskiego miał zmienić 

napis „Moskwa“ na „Mejszagoła”... 

Wyżej wymieniona sprawa znaj- 

dowała się już 6 razy na wokandzie 

Sądu Okręgowego, jednak charakte- 

rystycznem jest, że zawsze dostar* 

czono wezwanie šwiadkowi о iden- 

      

stycznia r. b. w salach pałacu "nea tycznem nazwisku, który jednak nie- 
miał nic wspólnego z daną sprawą. 

Tem samem sprawa ta była 5 razy 

odraczana. 
Wczoraj po przemówieniu obrony 

w osobach mecenasa Neumana i Ku- 

likowskiego I po replice prokuratora— 

sędzia Ejdregiewicz wydał wyrok ska-     |wanie pieczęci na 3 miesiące więzie- 

„nia z zastosowaniem amnestji, przez 

| co skazanym została kara podaro- P 

|wana. Chonowicza zaś uniewiniono. 

Opłaty sądowe w wysokości 50 zł. 

uiszczają wszyscy oskarżeni łącznie— 

dowody zaś rzeczowe w postaci pie- 

czątek i książeczek biletów kinowych 

Sąd postanowił zniszczyć. 
Tak więc zakończyła się głośna 

sprawa fałszerstwa pieczęci kinowych. 

(zd) 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

—Usiłowanie samobójstwa. 4 bm. 
w domu N6 przy ul. Ya na scho- 

dach prowadzących „do I Komisarjatu P. P. 

* usiłowała popełnić samobójstwo przez wy- 

      

/ 
Początek o godzinie 4 i pół po; 

powia- | 
usuwanie | pomocy, odwiózł desperata w stanie cięż- 

ооы В — Znalezienie trupa. 

zujący oskarżonych Popowa, Bułha- | 

rowskiego i Zawadzkiego za falszo- 

КОНОМ ЗК 

ka, nieustalonego miejsca zóm. Pogotowie 
odwlozlo desperatkę do szpit. żyd. n jei 
niegrožny. 

— Dn. 4 bm. o g. 23 m. 40, Zubakin 
Michał, zam. Wiłkomierska 19, usiłował 
pozbawić się życia przez przerznięcia brzyt- 

wą glównych  arterji 

ręki powyżej kiści. Przyczyna targnięcia 
się. na žycie—nieustalona. Lekarz pogoto 
wia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej 

| ktm do szpit. św. Jakóba. 
8 — Ujęcie zbiegłego wigžnia, 4-g0 
į b. m. został ujęty na granicy bolszewickiej, 
| zbiegły 9 XII 25 r. z sałl rozpraw Sądu Okr. 

fw Wilnie, więzień Grejcer Abram. 
Dn. 4 bm. o 

g. 10 post. Kwiatkowski znalazł trupa nie- 
znanej kobiety przy z. Muratskim $, która 

| prawdopodobnie zmarła z powodu nad 
! miernego użycia alkoholu. Trupa przesłano 
do kostnicy szpit. św, Jakóba. 

i — Usiłowanie kradziežy. 5 b m. 
usiłowano dokonać kradzieży przy ul/ Wiel- 

kiej 9, gdzie złamano 2 zamki | usiłowano 
wybić w murze dziurę. Jeden ze sprawców, 

Czertok Mowsza, zam. Żydowska 8, został 
schwytany wraz z narzędziem do włama- 

nia się. 
— Kradzieże. W nocy 4 bm. za po” 

mocą włamania, okradziono sklep skór I 

obuwia Pietuchowskiego Lejzera. przy Rud- 
nickiej 6, na 1500 zł. 

nocy z 3 na 4 b. m. za pomocą 

otwarcia sklepu Kimki Srula, zam. Ofiarna 

JB 4, przy ui. Bazyljańskiej 6, skradziono 4 
skrzynie angielskiej blachy białej, wagi ok. 

700 klg., wart. 2000 zł. 
— 8 bm. podczas nieobecności Eufro- 

zyny Rogalskiej, zam. Sosnowa 16, z miesz: 
kania jej, za pomocą podebranego klucza 
od drzwi, skradziono z szafy 800 zł. gotów 
ką, 2 srebrne kieliszki, 14 widelcy, 8 noży, 
2 łyżki I t. d. na sumę 1000 zł. Jednocze- 
Śnie z tegoż mieszkania, na szkodę Macji 
Wiśniewskiej skradziono bieliznę I ubranie, 
wart. 300 zł. 

Na prowincji. 

— Nagłe zgony. W dn. 23XII 25 r. 
o g. 15 w Ulkienikach zmarł nagle Spiry- 
don lat 50, robotnik miejscowej fabryki. 
Według orzeczenia lekarskiego śmierć na* 
stąpiła wskutek ataku sercowego. 

— W dn. 27 ub. m.o g 12, w odle- 
głości pół kllom. od wsi Nowinki, gm, Druj- 

lat mieszkanki zaść. Nowinki. Docho- 
dzenie ujawniło, że wymieniona wracając 
w dniu 26.XII 25 r. do domu, zabłądziła w 
polu i zamarzła. 

— W dniu 28.XII ub. r. Czek Adam, 
zam. we wsi P. gm. N. Pohoskiej, zamel- 
dował, że siostra Anna, lat 17 w dniu 24.X5l 
25 r. powracając z zaść. Struniki, zaginęła. ; 
Zachodzi przypuszczenie, że wymieniona 
została napadnięta przez wilki, lub też za- 
sypana śniegiem. (I) 

    

  

  

Teatr i muzyka. 
— Z Reduty. Dzisiaj, we środę, Trzech 

* Króli). o godz. 4-ej po poł. po raz ostatni | 
leśni i kolendy Inscenizowane dla dzieci, 

młodzieży | dorosłych p. t. „Po Wilji“ po 
cenach zniżonych. Wieczorem po raz pierw- 
szy sztuka В, Katerwy  „Przechodzień”. 
Jutro o godz. Bej po raz trzeci „Dom ot- 
warty” M. Bałuckiego. W piątek. 8-go o 
godz. 8-ej po raz czwarty komedja Fredry 
z muzyką Moniuszki „Nowy Don Kiszot”. 

Bilety sprzedaje biuro „Orbis”, Mickie- 
wicza 1! (kasa zamawiań) od 9—4 30, oraz 
kasa Teatru od 11—3-ej i od 5—8ej wlecz. 

Wobec „ogonków* tworzących się przy 
kasie, co wpływa nk opóźnienie rozpoczy- 
nania przedstawień zarząd Reduty uprasza 
o wcześniejsze wykupywanie biletów. 

ukaże się ;po raz drugi powszechnie lu- 
biana melodyjna operetka Falla „Madame 
Pompadour”. W rolach głównych wystąpią: 
H. Kramerówna (rola tytuł.), J. Kozłowska, 
L. Sempoliński, S$. Woliński, 

Przy pulpicie W. Szczepański. 

  

     
     

  

picie esencji octowej, Raczkielewa Weroni- . 

krwionośnych lewej ; 

og zr w polu zwłoki—Michaliny, | 

— featr Polski, Dziś o g. 8.15 wiecz. 

— Przedstawienie popołudniowe 
w Teatrze Polskim. Dziś o g. 4-ej pp. 
po cenach najniższych Teatr Polski wystę- 

| puje z „Rewją świąteczną”, składającą 
| się z pieśni, piosenek, monologów i pro- 
dukcji tanecznych, w interpretacji najwy- 
bitniejszych sił zespołu artystycznego. 

w wykonaniu programu weźmie udział 
znakomita odtwórczyni tańców plastycz- 
nych H. Łaszkiewiczowa. 

* Ceny miejsc nejniższe od 50 gr. 
— Poranek kameralny w Teatrze 

Polskim- W niedzielę najbilžszą o g. 12 
m. 30 pp. odbędzie się 3 cl poranek kame- 
ralny w wykonaniu kwartetu smyczkowego 
im. S. Moniuszki. Ceny miejsc najniższe 

— Koncert południowy w Sall 
Miejskiej. Dzisiejszy koncert Towarzystwa 
Muzycznego „Lutnia”, odbędzie się w Sall 
Miejskiej o g. 12-ej I pół popoł. Na program 
złożą się utwory Niewiadomskiego, Pade- 
rewsklego, Noskowskiego, Nowowiejskiego, 
Różyckiego | Żeleńskiego w wykonaniu zna- 
nych artystów: pp. W. Hendricha, J. Korsak- 
Targowskiej t prof A. Ludwiga. 

W drugiej części programu usłyszymy 
śliczną kantatę mitologiczną St. Moniuszki, 
„Miłda” w wykonaniu chórów „Lutni* I kon- 
serwatorjum oraz solistów, pod dyrekcją A. 
Wyleżyńskiego. 

Przy fortepjanie prof. T. Szeligowski. 
Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 
Bilety są jeszcze do nabycia w kasie 

Sali Miejskiej od g. 10 r. 

    

Ruch wydawniczy. 
(dkazał się Ne 1 Tygodnika Satyrystycz- 

no Humorystycznego „Koice”. Bogato ilu- 
strowany, tryskający humorem, treść b. ob: 
fita. Żądać wszędzie. 
    

  

Ze sportu. 
— Zawody międzymiastowe na 

nartach. W dniu dzisiejszym i Jūs 
trzejszym miały się odbyć w Wilnie 
zawody nartowe międzymiastowe z 
udziałem przedstawicieli wszystkich 
większych ośrodków sportowych, u- 
prawisjących sport na ski, jak Kraków, 
Cieszyn 1 inne. Z powodu jednak 
braku odpowiednich do tego rodzaju 
sportu warunków atmosferycznych — 
wspomniane zawody nie odbędą się. 

— Walne zebranie Wileńskie- 
go Związku Okręgowego Lekko= 
Rtletycznego. W dniu 17 stycznia 
b. r. odbędzie się zwyczajne zebranie 
Wileńskiego Okręgowego Związku 
Lekko-Atletycznego z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Zatwierdzenie protokułu z po- 
przedniego posiedzenia. 

| 2) Sprawozdanie zarządu i komi: 
(sji rewizyjnej. | 

3) wybranie nowego zarządu i 
komisji rewizyjnej. 

+ 4) Wybór delegatów na walny 
zjazd Polskiego Związku Lekko-At- 
letycznego. - 

| 5) Wytyczne prace sportowe na 
sezon przyszły. 

! 6) Wolae wnioski. 
! Zebranie odbędzie się w Domu 
Oficera Polskiego © godzinie 16-tej 

,po południu, przyczem 2 gi termin 
naznaczony jest na godz. 17 tą.(zd) 

W d. JO stycznia b. r. mają się w oko- 
licach m. Wilaa odbyć zawody sportowe na 

„ski, w których udział wezmą przedstawiciele 
wszystkich tutejszych klubów. Prawdopodo- 
bnie jednak z powodu odwilży obecnej i 

    
FoOlej rośl. zagran. . - . . . . « « 

Nr. 4 (452) 

Rozmaitošci. 
Kancelarje adwokackie w Paryżu. 

Na domu przy ulicy Monge. po prawej 
stronie od wejścia, znajduje się tabliczka 
mosiężna z napisem: 

„Konsjerz—adwokat, prowadzi sprawy 
cywilne w sądzie okręgowym 1 apelacyj- 
nym”. 

Godz:c się na funkcje konsjtrza (pa- 
ryski dozorca domowy) uzyskał adwokat 
bezpłatne locum na kancelarję oraz po- 
większył swoje honorarja pensją stałą, 
otrzymywaną od właściciela domu. We 
dnie zatem przyjmuje adwokat klijentów, 
w nocy—otwiera bramę zapóźnionym los 
katorom. Zawody wyzwolone (z przesądów) 
obfitują dziś w paradoksy. (w) 

    

pa ÓW 
    

Ceny rynkowe 
w dniu 5—1—1926 r. 

  

   

Chleb biały kilo . « . . . . « . . 0.53 
Da BEO S S ae « 0.50 
s. TRZOWY  PRZOC > DW a +0 0.33 

Herbata arange kilo od złot. . . . 26—30 
3 w opakow. pap. ‚ 24—32 
„  wblaszankach .. ... 30—36 

Kawa palona Guatemala... | 16— 
3 3 Bandos: 4.0 12— 
e » Santos Pect 4- 

Kasdo luzem . - « « « « «: 1 11 4— 7 
„ w Opakowaniu . . . . .. 6—15 

Cukier kostka I gat. . . . . .. . 1.80 
» ” As a, si 1.65 
a krysšiai A 1.35 

Mi6d sztūaczny's 5: « « 5 «:« « « 1.56 
Marmelada e «5:2 «0 4.6 0.6 0 2— 3 
Cykorja I gat. Gleba 150 

„ a 040 
Ryż burma . .. 1.20 

„ Радца . . . { @В 
Groch w połówkach 1 = 
Rūsolė: a 6,5520:39.0-0 0 © aa 0.70 
Kasza manna ameryk. . . . . .. 1.70 

w dIYCZWA CB 2-3. 0 HG, 085 
„ perłowa drobna . . . . . . 095 
я % średnia . . . . . . 0.75 
® 5 PoCzAk - . . „« . 0.60 
„ jęczmienna drobna 275 
» * średnia ‚ .. . 0.60 
„  gryczana przecierana 1— 
„ jaglana . . . « « «. . « « : 0.75 

Mąka pszenna ameryk. pat. . . . 1.10 

е " K aa Oda 00 » ” . 8 0.85 
„  kartcflana . . .. . = «+. . 0.85 
„  gryczana | gat. . . . . . . 0.75 
„ jęczmienna . . « « « « » . 0.60 

Makarony warszawskie . . .. .. 1.90 
® włoskie 

SGI biała 020006: - © 26 
|” warzonka . . « . 

„ Szara 
lo deserowe . 

„ stołowe . . 
„ . kuchenne . . 

Tłuszcz roślinny . ER 
Mleko litr. . , . « « . « » 

» „ . krajowy . 
Jaja sztuka 
Pieprz « - . - . - 
Sledzie sztuka . . . 

*. wędzone 
Zapałki 10 pudeł. . . . 

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

  

  braku śniegu, nieodzownego dla przepro- 
wadzenia tego rodzaju zawodów zawody te 
zostaną odłożone na później. (zd) 

  

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

3 М. 2. . 

Płyty gramofonowe 

  

Reklama 
Reklama | stare, złamane kupuję | zamienię na nowe 

to polęga. 6 o 150% ®® | miwnaimu |E Uwaga! & « Elperin (zr. 
Wszyscy, którzy umieszc ” O" 

ogłoszenia do pism za > OD Rutynowana „POD ORLEM“ 
$-to Michalski Nr. 2. 

, Wydaje zdrowe obiady | 
į kolacje. 

Ceny umiarkowane. 
m A 

dnictwem BIURA REKLAMO- 
WEGO Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, Garbarska 1 

a (lrzymiją bezpłalnie 
|»WILNO* Księgę Handlową- 
Przemysł.-Informacyjną zawie- 3 

a rającą nabardziej wyczerpują- a 
ce ogólne informacje —ilustro- 

podwyższyć może swe zyski 
' tylko ten io 

kto zapamieta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim | Reklama jest drogą 

doprowadzą do powyższych rezultatów. do fortuny. 

НАУ ЙЕ 
| studentka uniwersytetu 
udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół Osoba 

w średniem wieku prosi PC AE Js: 

o służbę przy dziecku skróconą metodą dla ob: 
nowonarodzonem lub | cokrajowców — pojedyń- 

przy starszych dzieciach | Zo lub w kompletach. 
| może być także pokojo- | Wiadomość ul. Moniu- 

wą | równocześnie do- PROROKA 
glądać gospodarstwa do- Wszystkich którzy 

+ posiada- mowego, na miejscu lub 
na wyjazd na wieś Fnto-| ją jakiebądź Informacje 
kolska ul. d. Nr. 54a w| 0 miejscu pobytu p. Ja- 

suterynie dla  Radziko- | dwigi Frani, córki A!e- 
4 wskiej. ksandra i Aleksandry Mi- 

kinaff, ostatnio w 1914 r. 
zamieszkałej w Kownie, 

    

Reklama prowadzi 
do zwycięsiwa. 

  

     

  

  

S   GW AG aż "SĄ ary gj Wana, kilkaset stron druku. 

BANKI, BIORA, RANDEL, SPÓŁDIENEŁ © 
Cena w sprzedaży 6 zł. 

skusje) Literatury — ро!- ь Р y R 

Księgi rachunkowe rozmaitych linjetur i skiej (krytyka, ćwiczenia, a Ilość egzempiarzy ograniczona 

Amerykańskiej buchalterji. Repertorjum 
streszczenia). Łaciny (tłu- 

dla p. Nólarjuszy (B Ki КОН BURERE MIA 

* * * * * * Ж * * * * * * * * * * * * * * * * * e 

KIESZONKOWY 

KALEADARZYK NFORONATÓA 
  maczenie, pieparacje). 

Historji, geografj! (skrót: , Dama z dyplomem     
      
    
    

          
           

    

poleca repetytorja. Języków ob nstitufę я, 
w. BORKOWSKI > cych (słowniki, samo- = 7 | „pb ie Reanić uprasza się o nadesłanie 

' uczki). Wydawnictwa „Po | uo Sosa [V takowych do Kolegjum 
Miekiewicza 5. Wilmo  Što Jafiska | ŻĘ moc Szkolna“ Wajnera, z n IS a į | Wilnie, przy ul.Mickie. | mowi 

na rok 1926 Warszawa, Bielańska 5 86 „| wicza 37, m. i (tel. 657) skiego Ewangelicko 
, Reformowanego w Wil- 
| nie, ul. Zawalna 11. 

1 
l НОЫЕ` 
OUTER Z. P. 
Inne dokumenty. Szukaj 

Przybłąkała Się KOT |ratychmiest za pośre- 
w dn. 2 b. m. wiecz. Wia- | dnictwem ogłoszenia w 

domość ul. św. Wincen- Kurjerze Wileńskim. 
tego d. Nr. 20. 

Polska Drukarnia 
kakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

penas, ul. Żeligowskiego 1. 

Druku" „kux,, Zeligowikiego 1, 

NU NU NN Н ОФа` 

Okazja!!! 
W centrum miasta wy- 

dzierżawia się 100 oklen 

inspektów, z ogrodem 

owocowym | warzywnym, 

woda na miejscu. Wia- 

domość: Zarzecze Nr. 1 

w sklepie wódczanym. 

lastytut piękności 
w którym stos. się 

ost. nowości parysk. 

w tej dziedzinie. Ma- 
sarz twarzy. Usuwanie 
zmarszczek | wągrów. 

Masque pźte 
W. Z. 58. 

Żądać wszędzie. Szczegó' poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulic, 
|iowy katalog wysyła wy- mgąma Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do z 

Bez odstępnego!!! | niu "15 "gr. (znaczkami. Dia M. G. 
1 remontu — zaraz“ | r Uu 072 

ias razowy Zgubioną Od zaraz do wynajęcia bezpośrednio od 

kartę tożsamości | od- | właściciela domu 
przedpokoju I kuchni, gas go szpitala wojsk. ' Sklep oraz masarnia 

i , 1 
osobne wejście. Wiado- Nr. III na imię Stanisła- 
mość: Zarzecze Nr. ŻL wą Skabosa wydaną przez 

„z motorem, w centrum miasta. Dowiedzieć się 
i žnia slę. i w Blurze Ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

  

wyszedł z dru4u ! powinien się znaleść w 

ręku każdego, zawieraopróczKaiendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

podatków państwowych 

podatków wojewódzkich 

opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 

kursu dolara od 1919 roku 

Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 15/XI 1925 r. 

1 wiele innych. 

  

  

    
adresa I godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delęgata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy ! Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorj! 
lzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel 

CENA 40 GROSZY 

Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja- 

łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

HERE KEANE AE KE REECE KSK k Kk K KKK K 

wednwsa w „mignia srzpólsłe sgigieh džuki Batorowicz 

   

  w wódczanym sklepie. , P. K. U. Wilno uniewa- ы j 
  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wilno, Wileńska 28. 

w przychedzi przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; 2 = 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe press M вна 

w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum апа 

RZEZEZEA - 

  
= ab 

 


