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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poc: 
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nekrologi—257/0 znižki, 
miejscowe— 15% drożej. Układ 

NIEZALEŻNY ORGAN DE 

ztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za 1 Н : i 
dla * osókijjbieii icr PR zniżki, ogł. zagraniczne—50%0 drożej, Ogł. cyfrowe i tabelowe o 20%%0 drożej, Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, 

ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cia łamowy. Terminy 

  

MOKRATYCZNY. 
  

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

    

    

wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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i Dom Oficera 

kalący Dziś Taka natki ORA. 

ALALE" 66 
a аИ „CHMARA 

Bilety u P.P. Gospodyń i Gospodarzy Honorowych. 

w kasie „Palace“. Szczegėly w afiszach. 

  

Teodory Rudenko 
popularny dramat ludowy w 5 aktach ze 

śpiewami i tańcami. 
Początek punktualnie o godz. 8.30 wiecz. Bilety 

3316 

  

Tragitm stosunków polsko -lifewskich. 
„Głos Prawdy* umieścił w dniu 

28-go grudnia r. ub. wywiad swe- 

-go redaktora z Marszałkiem Pił- 

sudskim o przewrocie politycznym 

na Litwie, jaki miał miejsce 10 dni 

wcześniej. \ 

Z myśli, wypowiedzianych przez 

Szefa rządu polskiego o wypad- 

kach kowieńskich, niektóre zasłu- 

gują na szczególną uwagę. Te mia- 

nowicie, które dotyczą oceny psy- 

chologicznej społeczeństwa litew- 

skiego, 

O ile się niemylimy, po raz 

pierwszy odpowiedzialny polski 

mąż stanu poruszył publicznie spra- 

wę najkapitalniejszą ze wszystkich, 

jakie tkwią w problemacie kowień- 

skim: wychowywania narodu litew- 

skiego. 

Litwa stanowi przedmiot zain- 

teresowań swych sąsiadów nie tyl- 

ko ze względu na obszar, jaki zaj- 

muje, czyli na swe położenie geo- 

graficzne. 

Wnioski polityczne, jakie wy- 

ciągnąć się dadzą z tego faktu na- 

tury przyrodniczej, niezmiennej, na- 

rzucają się same przez się każde” 

mu umysłowi, który zada sobie 

trud zgłębić je wszechstronnie. By 

pracę taką przeprowadzić należy 

mieć przed sobą jedną jedyną datę 

nietrudną do uzyskania: atlas geo- 

graficzny powojennej Europy. 

Środek ciężkości sprawy litew- 

skiej leży przecież nie tam. Donio- 

słość jej, być może nawet tragizm, 

ujawnia się dopiero, gdy się ob- 

serwuje materjał ludzki, zamiesz- 

kujący obszar Republiki Litewskiej, 

Marszałek Piłsudski we wspom 

nianym wywiadzie sięgnął właśnie 

do tej trudnej dziedziny i rzucił 

przed oczy społeczeństwa polskie” 

go wieści o stanie umysłów wśród 

Litwinów i o drodze, po której 

kroczy ewolucja polityczna szero- 

kich kół ludu litewskiego. Uwagi 

swe ujął w następującem zdaniu: 

„. „Niema bowiem wątpliwości 

że ten nieco przydługi okres wy” 

chowywania ludzi z pominięciem 

pokojowego zachowywania się, ja” 

ki utrzymywały rządy litewskie 

względem Polski, dać musi zaw- 

sze pewną ilość ludzi, dla których 

prawa, cechujące stan pokoju 

wśród cywilizowanych państw nie 

istnieją”. 

Dla wyłusknięcia powyższej praw- 

dy konieczną była dobra znajomość 

nietylko wogóle właściwości ludz- 

kich, lecz specjalnie charakteru 

psychicznego środowiska litewskie- 

gó; środowiska odciętego od bada” 

czy polskich chińskim murem w 

ubiegłym dziesięcioleciu historji 

Europy. 

„Tak, dziesięć lat to istotnie nie- 

co „przydługi okres wychowywania 

łudzi z pominięciem pokojowego 

zachowywania się, jaki utrzymywa* 

ły rządy litewskie względem Pol- 

ski”. Rzecz ta powiedziana innemi 

słowy, a mniej dyplomatycznie jest 

dla szerokiego Świata informacją, 

że od dziesięciu lat naród litewski 

wychowywanym jest przez Wszysi- 
kie swe kolejne rządy w atmosfe- 

rze wojny „względem Polski“, gdy 

chodzi o politykę zewnętrzną. 

Dodać do tego wypadnie, że 

również i wobec polskości na wew- 

nątrz Litwy. Ostatnia ta służyła 

wychowawcom politycznym  mło- 

dzieży litewskiej za materjał do- 

świadczalny dla pupilów. Lud li- 
tewski zaprawiano do nienawiści 

względem dalekiej Polski, trenując 
jego najniższe instynkty na pol- 

skości miejscowej: bezczeszczono 

jej imię obywatelskie i uczono nie- 

nawidzieć, jako rzekomą ekspozy= 

turę państwa polskiego. 

W tych warunkach istotnie u- 

tworzyć się „musi. zawsze pewna. 
itość ludzi, dla których prawa, ce- 

chujące stan pokoju wśród cywili- 

zowanych państw nie istnieją”. 

W momencie przewrotu grud- 
niowego w Kownie obecność na 
Litwie gromady ludzi usposobio- 

nych, jak wyżej, grozić mogła Pol- 

sce powikłaniami granicznymi, na- 
jazdem band wyhodowanych w at- 

mosferze nienawiści, a dodajmy od 

siebie i atmosferze lekceważenia 
względem Polski. 

Z tego też stanowiska wyłącz- 

nie ocenidł fakt powyższy w oma- 
wianym wywiadzie Marszałek Pił- 
sudski. Ze względu na chwilę ów- 

czesną ta strona problematu była 

bowiem najaktualniejszą. 

Stwierdzenie powyższego faktu 

ma jednak znaczenie dla polskiej 
polityki zagranicznej równie istot- 

ne, nietylko w rzadkich chwilach 

rewolucji, czy innych kataklizmów, 

lecz i dla spraw rozwojowych, dla 

przyszłości, która buduje się stałą 

pracą dnia powszedniego. 

Zastępcę ludzi, które stan woj- 

ny z Polską i polskością przejęły 

już do obiegu swej krwi stają się 
w społeczeństwie litewskim coraz 

liczniejsze. Zaraza przeciwpolska 

utrwala się w nich coraz głębiej. 

Fakt zaś ten staje się prawdzi- 
wym tragizmem dla państw, które 

po odrodzeniu swego życia samo- 

dzielnego znać się przestały | prze- 

dzielone miedzą bytują tak, jak- 

gdyby leżała między niemi otchłań 

przestrzeni i czasu. 

W otchłań nikt skakać nie chce, 

kto posiada instynkt życia. Lud li- 

tewski jest zaś plemieniem mło- 

dem, krzepkiem, zdrowem. 

Psychika młodego pokolenia 

tego ludu urabianą jest od dzie- 

sięciu lat przez antypolską propa- 

gandę, która powiada, że lepiej z 
Niemcami, czy z Rosją zginąć, niż 
z Polską żyć. 

Praktyka życiowa jest bezsilną 

w zburzeniu tego absurdu. Lud li- 

tewski od dziesięciu lat nie zna 
bowiem Polski. Nie styka się z 

nią. I mimo całej jego trzeźwości— 

mnożą się szeregi tych, którzy 

pewnik powyższy chłoną i na wia- 

rę poczynają nienawidzieć Polskę. 

Gorzej jeszcze. Wyjmują ją z wszel- 
kich rachub życiowych na przysz- 

łość. Wschodnio-południowa gra- 

nica Litwy styka się dla nich z 
otchłanią, której nikt rozsądny prze- 

stępować nie może pod grozą u- 

traty swej świadomości narodowej 

i życia państwowego. 

Przekonanie, że między Litwą 

a Polską trwa permanentny stan 

wojny przeradza się w zastępach 

ludzi, na których wskazał Marsza- 

łek Piłsudski w swem wywiadzie, 

w przeświadczenie, że jest to stan 

normalny, jedyny, jaki wogóle po- 

godzić się da z istnieniem  państ- 

wowości litewskiej, 
Fakt powyższy nie da się naz- 

wać inaczej, jak początkiem zbio- 

rowej psychozy. Szczęśliwie nie 
jest ona dziś jeszcze zbyt upow- 
szechnioną w Kowieńszczyźnie. Ma- 

łe zainteresowanie się sprawami 

politycznymi wśród mas ludu spra- 

wia, że kolisko osób, przeżywają- 

cych stan wojny z Polską, jako 

zjawisko nieodłączne od istnienia 

Litwy niepodległej — zbyt licznem 

nie jest. | 
Niestety jednak ogarnia ono z 

pośród Litwinów te właśnie tysią- 

ce osobników, które są politycznie 

czynne i przedstawiają wyłączną 

warstwę, jeżeli nie opinjotwórczą, 

to opinjo-biorczą w swej ojczyźnie. 

Istnienie i mnożenie się szere- 
gów tej kategorji ludzi z każdym 

dniem wiąże rządowi litewskiemu 

ręce w jego możliwych przedsię- 

wzięciach politycznych, co do po- 

rozumienia z Polską. 

O ile zatem konieczności rze- 
czowe: gospodarcze i polityczne 

coraz bardziej skłaniać będą mu- 

siały litewską prawdziwie nieza- 

wisłą myśl polityczną do porozu- 

mienia z Polską w miarę upływu 

czasu, o tyle siła psychiczna, któ- 

rą nazwać należy zalążkiem obłęd- 

nej opinji politycznej Litwy, odby- 
wa drogę odwrotną, niszcząc z 

dniem każdym coraz  zupełniej 

możliwości duchowe współdziała- 

nia z Polską. 

Sprzeczność powyższa stanowi 

właśnie istotę tragedji stosunków 
polsko-litewskich doby bieżącej. 

W zwięzłej, jasnej formie zna- 

lazła ona wyraz w wywiadzie Mar- 

szałka Piłsudskiego. Rzuconą zo- 
stała „ad deliberandum” współ- 

czesnej myśli polskiej, jako kapi- 

talny problem polityki zagranicz- 
nej. А. С. 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 7 
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Socjaliści bałtyccy organizują się. 

RYGA. (tel. wł.) Pisma niemieckie donoszą, iż nowy łotewski rząd 

socjaldiemokratyczny Skujenieka w polityce zagranicznej przechyla się 

w stronę Polski. 
Nowy łotewski minister spraw zagranicznych Zielens jest zdecydo- 

wany podczas rokowań z Z.S.S.R. wziąć pod uwagę interesa Polski. 
Pismo podaje następnie, iż łotewscy socjaldemokraci podejmą się 

pośrednictwa w pogodzeniu Litwy z Polską. W związku z tem, według 

„Deutsche Allgemeine Zeitung“, ma się odbyć przyszłą wiosną konfe- 

rencja socjalistów Polski, Litwy i Łotwy. ) 

Zewnętrznym dowodem polepszenia się stosunków polsko-łotew- 

skich jest, zdaniem pisma, fakt, iż niezadługo nowym przedstawicielem 

Łotwy w Warszawie będzie mianowany znany łotewski socjaldemokrata 

prawicowy Salnais, znany ze swych sympatyj dla Polski. 

RZEC DPP TORZE EE ODC OE YE O SE EEEE, 

Echa mowy min. Zaleskiego 
w prasie francuskiej. 

PARYŻ, 12-1. (Pat). Mowa ministra Zaleskiego wypowiedziana 
z okazji rozpoczęcia działalności Towarzystwa Badań Międzynarodo- 
wych wywarła w Paryżu potężne wrażenie, co znalazło oddźwięk w ca- 
łej prasie wczorajszej. 

„Temps* i „Journal des Debats” drukują mowę in extenso. Inne 
pisma. podają z niej obszerne cytaty. 

„Matin” zwraca szczególną uwagę na ustępy mowy, dotyczące Li- 
gi Narodów i stosunków polsko-niemieckich i kładzie nacisk na dekla- 
rację ministra w sprawie nietykalności granic Polski, oraz na jego 
oświadczenie, że Polska nigdy nie ustąpi ani piędzi ziemi Pomorskiej 
lub Sląskiej. 

„Journal* kładzie nacisk na oświadczenie ministra o odwiecznie 
polskim charakterze Ziemi Pomorskiej, oraz, że Polska nie może istnieć 
bez tych Ziem, gdyż 30-miljonowy naród, znajdujący się w takich wa- 
runkach geograficz: i politycznych jak Polska, zadusiłby się, nie 
mając dostępu rza. 

raca uwagę na oświadczenie ministra Zaleskiego o 
tendencjach polityki polskiej i podkreśla jego de- 

stosunków polskich z państwami bałtyckiemi i Litwą 
isk na oświadczenie ministra, że zrozumienie zagra- 
stanowiska całego narodu polskiego w sprawie za- 
kich położy kres lansowaniu bezsensownych pro- 
jektu zamiany korytarza pomorskiego na Litwę 

          

     

    

   

    

   

     
   

  

chwili, gdy Konferencja Ambasadorów wznawia 
lsem, minister Zaleski określił w sposób do- 

óra nie ustąpi Niemcom ani piędzi swej ziemi. 
Ób Bainville dodaje, że gdy raz zacznie się 

ch, ustalonych przez traktat Wersalski, niepo- 
ją zatrzyma. Prawdopodobnie zatrzyma ją wy- 

W Finlandii. 
HELSINGFORS, 12-1. (Pat). Expose ministra Zaleskiego wygło- 

szone na posiedzeniu w komisji sejmowej wywołało wielkie poruszenie 
w prasie finiandzkiej „Suomen Socialidemokratti" organ stronictwa rzą- 
dowego podaje przemówienie ministra Zaleskiego i stwierdza, że mini- 

Zaleski podkreślił pokojowe zamiary Polski w stosunku do Rosji 
i Litwy. 

Tak samo „Uosi Suomi“, dziennik partji konserwatywnej zwraca 
uwagę na pokojowe tendencje Moskwy. „„Hufvudstadbladet" główny or- 
gan stronnictwa szwedzkiego podaje nad przemówieniem ministra Za- 
leskiego następujący nagłówek: „Polska chce dobrych stosunków 
z Niemcami". 
Z — 

Briand o ewakuacji Nadrenji. 
PARYŻ. 12. I. (Pat). Dziennik urzędowy ogłasza pisemną odpo- 

wiedź Brianda na pytanie deputowanego de Jardins w sprawie ewaku- 
acji Nadrenii. 

W odpowiedzi tej Briand oświadcza, że podczas ostatnich narad 

genewskich nietylko nie zostały zaciągnięte zobowiązania w sprawie 

przedwczesnej ewakuacji Nadrenji, lecz nawet nie brano tej ewentual- 
ności pod uwagę. 

Sytuacja w Hankou. 
LONDYN. 12. I. (Pat). Do Hankou przybyły dwa kontrtorpedow- 

ce angielskie „Wiskart” oraz „Verity* i połączyły się z eskadrą brytyj- 

ską na Jang-Tse. 
Sytuacja w Hankou pozostaje bez zmiany Od czasu widocznego 

odprężenia. Minister spraw zagranicznych rządu kantońskiego wydał do 

ludności odezwę utrzymaną w ostrym tonie, a zalecającą powstzymanie 

się o; udziału w manifestacjach i od wszelkiego rodzaju zakłócenia 

spokoju. 
Odezwa zaznacza, że rząd nie dopuści do jakichkolwiek zamieszek 

i wystąpień antyangielskich czy antychrześćjańskich podczas 'wania ro- 
kowań z przedstawicielami Wielkiej Brytanii. 

rewizja gran 
dobna przewi 
buch nowej 

Stan oblężenia. 
Wielka aktualna rewja w 2 częściach 17 odsłonach. 

K. Lutówna, i 

W. Wolski, I. Wołłejko, I. Pawłowski i 10-cio letnia Ninka Wilińska. 

sób. Szczegóły w programach. Ceny od 75 groszy. 

  

Pol. Or. 1, ЗОМ 
choroby wener. i skórne 

powrócił 
i przyjmuje w poniedziałki, środy 

i piątki od godz. 5—6 popoł. 
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T. Wołowski, I. Cornobis, 

Wymiana dokumentów niach 
Dnia 12 stycznia 1927 roku na- 

stąpiła w Warszawie wymiana do- 
kumentów ratyfikacyjnych porozu- 
mienia prowizorycznego w spra- 
wach handlowych i nawigacyjnych 
pomiędzy Polską a Bułgarją, pod- 
pisanego dna 29 kwietnia 1925 r. 
Powyższej 
strony Polski p. August Zaleski, 
minister spraw zagranicznych, ze 
strony Bułgarji p. Vladimir Robeff, 
minister pełnomocny Bułgarji w 
Warszawie. (Pat) 

Wyjazd p. Pałka do Moskwy. 
W dniu wczorajszym wyjechał 

do Moskwy nowomianowany po- 
seł polski przy rządzie Z. S. S. R. 
p. Stanisław Patek. (Pat) ` 

Porocamienie partyj socjalistycznych 
W Polste, 

W dniu wczorajszym odbyła się 
w Warszawie konferencja porozu- 
miewawcza przedstawicieli polskiej 
partji socjalistycznej, niemieckiej 
partji socjalistycznej w Polsce i 
żydowskiej раг socjalistycznej 
„Bund“. 

W wyniku tej konferencji uzna- 
no konieczność współpracy partyj 
socjalistycznych w Polsce i wyło- 
niono stałą komisję, złożoną z sześ- 
ciu osób dla czuwania nad zagad- 
nieniami, związanymi z autonomją 
z. dla mniejszości narodo- 
wych. 

wymiany dokonali ze © 

Ponadto na konferencji wysu- | 
nięto projekt odbycia ponownej 
konferencji z udziałem przedstawi- 
cieli socjalistycznych, ukraińskich i 
białoruskich. (Pat) 

Skład Komisj Ankiefowej. 
W najbliższych dniach mają 

być przedstawione p. Prezydentowi 
do podpisu nominacje następują- 
cych członków Komisji Ankieto- 
wej: 

Prezes prof. Rottert, 
Jako kandydaci rządowi. Jast- 

rzęmbski. Wincenty, Kołodziejski 
Henryk, Szturm de Śztrem Tadeusz. 

Przedstawiciele związków pra- 
cowniczych: Zdanowski Antoni (se- 
kretarz Kom. Centr. Zw. Zaw.), 
Nowicki Marjan (sekretarz Zw. Zaw. 
Robotników Rolnych), inż. Nowic- 
ki Józef, inż. Markowski Wincenty, 
Jankowski Jan (Zjedn. Zawodowe 
Polskie w Poznaniu) Pietrzak Jan 
Zjed. Zawodowe Polskie w Kró- 
lewskiej Hucie), Łukasiewicz -Ed- 
mund (Chrześc. Zjednoczenie Zą- 
o. L & 

rzedstawiciele Związków Spół- 
dzielczych: Bugajski Juljusz, p 
Mokrzyński Józef (Związek Spół= 
dzielni Rolniczych). į ; 

Kandydaci Izb Handlowych i 
Centralnego Związku Przemysłu, 
Finansów i Górnictwa: dr. Bata- 
glja Roger (Zw. Przem.: Kraków), 
dr. Szaetzel Stanisław (Izba Han= 
dlowa, Lwów), Szczepański Włady- 
sław (Zw. Fabrykantów), dr. 

Fin. Górn.), inż. Sągajło Ludwik 

Ho-- 
łyński Jan, (Centr. Zw. Pol. Przem. 

(Centr. Zw. Pol. Przem. Fin.i Górn.), | 
Inż. Rumpel Paweł (Centr. Zw. Pol. | 
Przem. Fin. i Górn. Н 

Kandydaci Izb Rolniczych i 
Związków Rolniczych: Osten=Sac- — 
ken, Machnicki Janusz, dr. Poni- 
kowski Wacław, 
Przedpełski Wiktor. > 
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Na posterunku prasowym. 
„Głos Prawdy" zajmuje się | w 

artykule wstępnym haniebną gospo- 
darką magistratu warszawskiego. 
Wniosek jak ulał nadaje się do 
przeniesienia na grunt wileński, 
gdzie równie świetnie prosperuje 
od lat ośmiu rodzony brat endec- 
kiego magistratu marszawskiego: 

„Czas wystąpić z zupełnie 
kategorycznem żądaniem zasad- 
niczej zmiany w administrowa- 
niu dobrem publicznem. A po- 
nieważ dzisiejszy magistrat nie 
jest zdolny do przeprowadzenia 
tych zmian, musimy żądać od 
czynników nadzorczych, a więc 
od min. spraw wewnętrznych, 
rozpędzenia na cztery wiatry 
sławetnej rady miejskiej i odda- 
nia rządów w ręce odpowienie- 
go komisarza, aż do nowych 
wyborów*. 
Dobrze byłoby zebrać materjały 

o gospodarce samorządowej ende- 
ków w całej Rzplitej i wydać taką 

' złotą księgę rzeczywistej działalno- 
ści partji bogoojczyźnianej na wiecz- 
ną pamiątkę. A p. minister Skład- 
kowski możeby się w końcu zde- 
cydował na jakieś decydujące po- 
sunięciel 

„Robotnik* zebrał ciekawe in- 
- formacje o działalności Obozu Wiel- 

kiej Polski (t. zw. „obwiesiów*) w 
Galicji. Podobno (o dziwo!) Zwią- 
zek Ludowo-Narodowy gremjalnie 
popiera O. W. P., natomiast stron- 
nictwo Dubanowicza zachowuje się 
wstrzemiežliwie, 

Jednocześnie p. Grabski zbun- 
tował się przeciwko Dmowskiemu 
i cofa się w zacisze domowe; 

„P. St. Grabski bez krzyku i 
bez gwałtu wystąpił sobie ze 
Zw. L. N., zamierzając oddać 
się w pełni nauce. Nic dziwne- 

o. Stosunki pomiędzy p. p. 
mowskim a Grabskim były 

już oddawna naciągnięte. Jak 
wiadomo, p. Dmowski, gdy w 
dniach majowych zeskoczył w 
Poznaniu z aeroplanu, wyrzec 
raczył niezwłocznie do swych 
adjutantów, że nieszczęście Pol- 
ski — to właśnie nieszczęsny 
5 St. Grabski". 

tych latach chudych biedna, 
rozgromiona endecja pociesza się 
jak može. Na pierwszej stronie 
„Gazety* dwugroszowej drukuje 

_" się sprawozdanie z komisji sejmo- 
wej, (która obcięła szereg kredy- 
tów) pod tytułem „Przeciw róż- 
nym ministrom, polityczne wnioski 

- komisji budzetowej". 
Panowie, pomówmy szczerze: 

czy wy naprawdę wierzycie w moż- 
ność obalenia rządu Marsz. Piłsud- 
skiego? A jeśli nie, to poco wy- 
machiwać szabelką i krzyczeć o 
„politycznych wniozkach kom. bud- 
žetowej“ i to w dodatku tchórzli- 
wie hoć... poza obiecującym  tytu- 
łem nic o tych wnioskach dwu- 

“ groszowy organ nie mówi. 
„Epoka* w związku z nomina- 

cją sen. Dobruckiego na ministra 
oświaty, poświęca wst. art. spra- 
wom wychowania. 

W kilku słowach narysowany 
został ogrom zadań, które czekają 
nowego ministra 

„Czy weźmiemy sprawę us- 
. troju szkolnictwa, którą niejed- 
- nokrotnie m. in. i na tych ła- 

mach oświetlaliśmy, czy sprawę 
szkolnictwa na kresach wschod- 
nich, czy stosunku państwa do 
wyznań i kościołów niekatolic- 

Władyka Bocian.” 
(Wspomnienie pośmiertne). 

' Artykuł niniejszy, napisany przez 
' jednego z najwybitniejszych znaw- 

_ ców zagadnień kościelnych w Polsce, 
drukujemy, jako ciekawy: dokument 
istoryczny, zaznaczając jednocześ- 

o nie, że jest on wyrazem ściśle osobi- 
stych poglądów autora na zagadnie- 
nie Unji oraz na szereg ubocznie 

"poruszonych kwestyj. Red. 

A 1. 

Chcę tu podzielić się z szerszym 
ogółem kilku osobistemi wspomnie- 
niami, dotyczącemi zmarłego, który 
dla piszącego był więcej niż tylko 
znajomym i z którym stosunki lis- 
 towne utrzymywałem dosłownie aż 

_do chwili nieoczekiwanego jego zgo- 
nu d. 20 listopada r. ub. we Lwowie. 
___ Metropolita Szeptycki, przema- 
wiając a św. Jura przed ceremonją 
ostatniego całowania (nad otwartą 
trumną Władyki Bociana), scharak= 
teryzował zmarłego swego sufraga- 
na, pomocnika i przyjaciela jako 
jedną z postaci, symbolizujących 
smutek panujący dziś w cerkwi gr.- 
każ. i narodzie ukraińskim. Datuje 
się ten smutek szczególnie od woj- 

ony wszechświatowej, która tak Unji, 
jak Ukrainie nie dała wcale lepszych 
"warunków bytu, mimo że właśnie 
"w krwawym bólu pożogi wojennej, 
Dyski," 

Й larny biskup łucki, sufragan 
"Iwo obrz. gr.-kat. ur. r. 1879 w Buc- 
„ku, um. r. 1926 we Lwowie żył lat 47. 

   
     

    

kich, wszędzie min. Dobrukiego 
czeka robota nagła i donioła*. 
Z zadowoleniem spostrzegamy 

w tym wyliczeniu spraw najpilniej- 
szych sprawę szkolnictwa na kre- 
sach. Szkoda, że w dalszym ciągu ar- 
tykułu tak o niej niewiele. 

Organ naszych monarchistów 
zaniepokojony możliwością ustąpie- 
nia p. Meysztowicza zamieścił tele- 
gram o 4-godzinnych naradach 
min. sprawiedliwości z Marsz. Pił- 
sudskim. Warto wobec tego przy- 
toczyć, co o tych naradach pisze 
„Robotnik*, widocznie równie za- 
niepokojony możliwością pozosta- 
nia p. Meysztowicza: 

Ponieważ przeszło 4-godzinna 
konferencja może wskazywać 
równie dobrze na „harmonijną 
współpracę", jak i wręcz odwro- 
tnie (wszystko zależy od prze- 
biegu i treści konferencji), zwró- 
ciliśmy się do osób naprawdę 
dobrze poinformowanych z proś- 
bą o odpowiedź na pytanie, jak 
rzecz wygląda w istocie. Odpo- 
wiedziano nam z całą szczero- 
ścią, że wkołach kierowniczych 
zwrócono uwagę na dwie spra- 
wy, w których p. min. Meyszto- 
wicz zajął stanowisko wyodręb- 
nione i—powiedzmy uprzejmie— 

oryginalne. Pierwsza dotyczy 
kwestji polityki wewnętrznej, dru- 
ga—znacznie poważniejsza—nie- 
oczekiwanych zgcła zaintereso- 
wań, jakie p. Meysztowicz wyka- 
zał w dziedzinie polityki zagrani- 
cznej. Decyzja nie zapadła dotąd 
żadna. 
Co do nas życzymy p. Meysz- 

towiczowi długowiecznego pozosta- 
nia na stanowisku... właściciela 
dóbr ziemskich na OZ 

es) 

Sejm i Rząd. 
W sejmowej komisji bud- 

żetowej. 

Sejmowa komisja budżetowa 
pod aan posła Ryma- 
ra (ZLN) na wstępie posiedzenia 
rozważała bilans państwowego fun- 
duszu gospodarczego. Fundusz ten 
powstał z pożyczki dillonowskiej, 
którą częściowo użyto na budowę 
kolei, a częściowo przeznaczono 
na inwestycje gospodarcze pod na- 
zwą: „Państwowego funduszu gos- 
podarczego“. | 

Zgodnie z uchwałą komisji bud- 
żetowej minister skarbu Czecho- 
wicz przedstawił bilans tego fun- 
duszu. jako załącznik do budźetu 
Ministerstwa Skarbu. P. Minister 
Czechowicz w przemówieniu swem 
udzielał wyjaśnień o tym funduszu. 
Bilans jego na rok 1926 wynosi 
po stronie aktywów i pasywów 
94,228,956 złotych. Z ważniejszych 
pozycyj aktywów wymienić należy 
papiery wartościowe w kwocie 
24,400,000 złotych i rachunek Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego w 
kwocie 69,500,000 złotych, a w 
tem kredyty Ściśle budowlane w 
kwocie 50,203,000 złotych. 

Po kilku przemówieniach bilans 
państwowego funduszu gospodar- 
czego przyjęto bez zmiany, jako za- 
e budżetu Ministerstwa Skar- 

u. 
Pos. Byrka (Piast), jako gene- 

ralny referent budżetu przedstawił 
zmiany konieczne w ustawie skar- 

  

    

dojrzały obie do 7/-3hsy niezmoć- 
SA dla nich podxażdym wzglę- 
dem stosunków obedych na lep- 
sze. Tu raožeby zechciału SIĘ ko- 
mu powiedzieć: pewno nieboszczy:. 
był wielkim politykiem. — Nic je- 
dnak fałszywszego! Zmarły był tyl- 
ko człowiekiem idei, i był nim jak 
rzadko kto. Żadnych kompromisów, 
żadnych finezyj politycznych, żad- 
nego koronkarstwa partyjnego, żad- 
nego przystosowywania się do oko- 
liczności i wykorzystywania płynne- 
go ich stanu nie znajdziemy w nim 
ani śladu! Nic nie miał w sobie z 
układności polityka, wygrywającego 
rozmaite możliwości -„owszebył 
jego antytezą. I w tem odrębność, 
swoistości, samobytność zmarłego 
księcia kościoła. 

Zanim poznałem władykę Bo- 
ciana osobiście. znałem go ze sły- 
szenia od kolegów Ukraińców, jako 
niepospolitego, mimo swego mło- 
dego wieku, rektora gr.-kat. semi- 
narjum metropolitalnego we Lwo- 
wie. Po godności biskupiej, był to 
pierwszy co do ważności posteru- 
nek w archidjecezji lwowskiej. Oso- 
biście zetknąłem się z rektorem 
Bocianem w r. 1909, w przemiłym 
zakątku Moraw w  Welehradzie, 
podczas drugiego zjazdu unjonisty- 
cznego, najciekawszego z odbytych 
przed wojną. Jako uczony liturgis- 
ta, dał się on poznać tu odczytem 
z zakresu swej specjalności, które- 
go atoli treść nawiązał do zasadni- 
czego celu toczących się na grobie 
św. Metodego obrad. 
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Sprawa fortec niemieckich na wscho- 
dzie. 

PARYŻ. 12.1 (Pat). „Avenir* zamieszcza in extenso nadzwyczaj 
rzeczowy artykuł płk. Gąsiorowskiego, napisany dla „Polski Zbrojnej”, 
w którym autor w fachowym wykładzie i posługując się załączonemi 
mapkami, wykazuje nieobliczalne konsekwencje dla pokoju europejskie- 
go, jakie miałoby przyjęcie tezy niemieckiej w sprawie fortec na wscho- 
dzie i obrotu materjałami wojennemi. 

W tem samem piśmie de Givet przedstawia w sposób dobitny 
sprzeczność tezy niemieckiej z postanowieniami $ 180. traktatu Wersal- 
skiego i dodaje, że Niemcy kpią chyba ze swych partnerów, interpretu- 
jąc w sposób tak dowolny traktat pokojowy, Kpią też oczywiście z umów 
locarneńskich, gdyż najważniejsze roboty w fortyfikacjach wschodnich 
zostały przez nich wykonane po podpisaniu tych umów. 

W tym samym sensie wypowiada się na łamach „Victoire* 
piętnuje zawziętość Niemiec i wrogi nastrój względem Bienaime, który 

Polski, jaki w Niemczech panuje. 

Jerzy 

„Journal des Debats* wykazuje, że Francja jest bezpośrednio temi 
zbrojeniami zainteresowana, gdyż w razie napaści Niemiec na Francię, 
fortece wschodnie wstrzymają Śpieszącą jej z pomocą Polskę. 

„Oeuvre* uważa, że istnieje możliwość kompromisu na tej zasa- 
dzie, że Niemcy zgodziłyby się nierozbudowywać dalej swych fortec 
wschodnich i nie byłyby zmuszone do burzenia już wykonanych. 

Naczelny redaktor „Intransigeant* Leon Bailby jest zdania, że Fran- 
cja nie powinna odwoływać ani jednego żołnierza z nad Renu, dopóki 
fortece, zagrażające bezpieczeństwu Polski nie zostaną zniszczone. 

bowej, uzupełniając ogólnemi uwa- 
gami ostateczne wyniki głosowań 
i przestrzegając przed dalszem 
podwyższeniem wydatków  państ- 
wowych. 

W rezultacie przyjęto wniosek 
referenta do art. 4-ego w nowej 
redakcji, aby określić cały ustęp 
2-gi tego artykułu, dotyczący spraw 
emigrancyjnych, a wzamian za to 
podwyższyć wydatki na opiekę nad 
emigrantami w budżecie Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społ, — o 
350,000 złotych. Wskutek tego o- 
stateczna suma wydatków pafist- 
wowych, ustalonych w budżecie na 
rok 1927-28 wyniesie 1,981,813,518 
złotych, suma zaś dochodów 
1,985,897,307 złotych. Nadwyżka 
tedy dochodów nad wydatkamj O- 
kreślona została sumą  4.083,789 
złotych, z czego jeszcze suma o- 
krągła 3,000,000 przeznaczona bę- 
dzie dodatkowo na pokrycie wy- 
datków, związanych z wprowadze- 
niem w życie noweli do ustawy sa- 
nacyjnej. 

W dalszym toku obrad komisja 
przyjęła do art. T-g0 projektu u- 
stawy skarbowej wniosek pos. Koś- 
ciałkowskiego (Klub Pracy) o pra- 
wo przelewania do funduszu rezer- 
wy zaopatrzenia oszczędności z 
innych paragrafów budżetu M. S. 
Wojsk. Z temi zmianami cały pro- 
jekt ustawy skarbowej i cały bud- 
żet przyjęto w trzeciem czytaniu. 

Komisja załatwiła następnie 163 
rezolucje, zgłoszone podczas obrad 
nad budżetem. W głosowaniu przy- 
jęto z tych rezolucyj 115. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
Pos. Michalak (NPR) w imieniu 
komisji podziękował przewodniczą- 
cemu za sprężyste kierownictwo 
obradami, przewodniczący zaś pos. 
Rymar (ZLN) podziękował człon- 
kom komisji za lojalną współ 
pracę. (Pat.) 

     
   

    

   
było się dziś 
bndżetowych 
        

      

   

       

       

   
     

   

  

   

   że go 
jeszcze kiedy: : dzielił nas 
Przecież kordon 4 
w calej sile zaka“ w Rosji, 
Ale przyszła ważna Światowa, az 
nią tyle zmian na Świecie! Depot- 
towanemu do Rosji metropolicie 
Szeptyckiemu towarzyszył & włas- 
nej woli rektor Bocian, jak to 
zwykli byli też czynić w podob- 
nych wypadkach kapelani biskupów 
wileńskich. Władze rosyjskie dość 
rychło rozdzieliły tych ludzi, zbra- 
tanych wspólną ideą i wygnaniem, 
i los zagnał Zmarłego aż do dale- 
kiego Minusińska na Syberji. Do- 
piero w r. 1917 wrócił do Lwowa 
wygnaniec syberyjski, ale już nie 
jako rektor seminarjum, lecz jako 
władyka Polski obrz. gr.-kat. Chi- 
rotonję biskupią otrzymał on jesz- 
cze w r. 1915 w Kijowie z rąk 
metropolity Szeptyckiego, obok 
dwóch, trzech innych kapłanów, 
promowanych do tej wysokiej god- 
ności w warunkach wprost wyjąt- 
kowych wojny i wygnania. 

Ponieważ nikt o tem w Wilnie 
nie wiedział, dużą dla mnie nie- 
spodzianką było w grudniu r.1917, 
całkiem nieoczekiwane spotkanie 
się z władyką Bocianem w Wilnie 
na zebraniu towarzyskiem. Już 
drugi dzień bawił nawpół incogni- 

"to w Wilnie. 
Dostojny a daleki gość intere- 

sował się niemało losem Biało- 
sinów, jako najbliżej spokrewnio- 
nych z Ukraińcami. Czasy były 
nader ciężkie, to też władyka Bo- 

2 całej Polski. 

Aresztowanie wybitnych ko- 
munistów w Poznaniu. 

POZNAN, 12.1 (Pat.) Od dłuż- 
szego czasu funkcjonarjusze policii 
państwowej obserwowali pewien 
dom na jednein z przedmieść Poz- 
nania. Dnia 8 b. m. zatrzymano w 
tym domu w mieszkaniu litewskie- 
go obywatela Sziełajtisa młodego 
człowieka, który, jak się okazało 
był kurjerem centralnego komitetu 
komunistycznej partji Polskiej. 

Przeprowadzona rewizja w miesz- 
kaniu Szicłajtisa ujawniła, że znaj- 
dowała się w niem, względnie w 
piwnicy, należącej do niego, skład- 
nica bibuły politycznej, którą skon- 
fiskowano. Oprócz innych skonfi- 
skowanych ważnych  materjałów 
znaleziono 85 kilo ulotek, broszur 
i pism komunistycznych. 

Stwierdzono, że mieszkanie 
Szicłajtisa było lokalem komitetu 
okręgowego komunistycznej partji 
Polski na Poznań i Pomorze. O 
istnieniu tego komitetu policja wie- 
działa już od kilku miesięcy, gdyż 
zdołano skofiskować pieczęć tego 
komitetu. 

Oprócz  Szicłajtisa i kurjera 
CKKPP. udało się policji zaaresz- 
tować prawie wszystkich członków 
komitetu okręgowego, z których 
część już przedtem znajdowała 
się więzieniu sledczem, jako znani 
na tutejszym terenie komuniści. 
Są to Bar, Badowski i Dubert. 
Oprócz tego zaaresztowano człon- 
ka CKKPP., który został wydele- 
gowany przez CKKPP. do Pozna- 
nia, jako główny kierownik akcji 
komunistycznej na województwo 
Poznańskie, Pomorskie i Sląskie. 

Ze względu na dalsze docho- 
dzenia nazwiska aresztowanych 
trzymane są w tajemnicy. 

Epidemja grypy w Mało- 
polsce. 

KRAKOW, 12.1 (Pat.) Epidemja 
grypy w Krakowie w  przeciwień- 
stwie do Jarosławia lub innych 
miast Małopolski zaczyna słabnąć. 

W. ubiegłym miesiącu Kasa Cho- 
rych udzielała 50—60 porad dzien- 
nie, obecnie udziela tych porad 

cian wszędzie dodawał otuchy i 
wszystkich ujmował swem  miłem 
a prostem obejściem się. Nie krę- 
pował nikogo i sam czuł się dob- 
rze w nielicznem a życzliwem dlań 
gronie znajomych. : 

I znowu upłynął szereg lat i 
nie widzieliśmy się ze sobą, acz- 
kolwiek raz zadzierżgnięta nić zna- 
jomości trwała, czego dowodem 
był pierwszy wielce łaskawy list, 
wystosowany do mnie przez nie- 
boszczyka w r. 1923, gdy na Lit- 
wie i Białej rusi obchodzono też 
300-lecie śmierci męczeńskiej św. 
Józefata, arcybiskupa Połockiego. 
W tymże roku „Przegląd Wileński" 
zamieścił jego list, zwrócony spec- 
jalnie już do Białorusinów, jako 
urodzonych a _ szczególniejszych 
spadkobierców  tradycyj i ideałów 
zjednoczenia kościołów. 

Po raz ostatni (jak teraz, nie- 
stety, widzę) widziałem się ze zmar- 
łym wczesną wiosną r. ub., gdy 
przybył do Wilna, jako delegat 
metropolity Szeptyckiego, na pog- 
rzeb ś. p. arcybiskupa Ciepłaka. 

Władyka Bocian raczył odwie- 
dzić mię wówczas, jako aktywnego 
unyonistę. Odemnie udał się w 
tymże celu do proboszcza św. Mi- 
kołaja w Wilnie, ks. Czybira, chcąc 
w ten sposób zbliżyć się do spo- 
łeczeństwa litewskiego. Wstąpił też 
do ks. posła Stankiewicza. Jadąc 
od św. Mikołaja, taksometr bisku- 
pi wymijał jakiś litewski kondukt 
pogrzebowy. Władyka rad był u- 
słyszeć, pierwszy raz w życiu, rzew- 

Prez. Mościcki w Starachowicach. 
Prezydet Rzeczypospolitej wy- 

jechał dnia 11 b. m, o godz. 23 
do Starachowiec i Ostrowca celem 
zaznajomienia się ze znajdującemi 
się tam zakładami przemysłowemi. 

(ki. Dezds w Krakowie. 
Na cześć przybyłego tu wczo- 

raj gen. Deedsa odbyła się wieczo- 
rem w Starym teatrze akademia, 
na której byli obecni również re- 
prezentanci władz państwowych i 
samorządowych. 

Przed gmachem Starego Teatru 
zebrał się tłum publiczności ży- 
dowskiej, która przybyłemu gene- 
rałowi zgotowała gorącą owację. 
Gen. Deeds zabawi w Krakowie 
do czwartku i zwiedzi historyczne 
pamiątki miasta. (Pat) 

Pos. Zwierzyński 0 marszałku 
Piłsudskim. 

Przed kilku dniami p. pos. Zwie- 
rzyński (Zw. L. N.) zwołał zebra- 
nie informacyjne, na którem wy- 
głosił referat o sytuacji politycznej. 
Zebranie udało się znakomicie: 
przybyło 21 osób, niektórych „dla 
tłoku” w ostatniej chwili wycią- 
gano z mieszkań. 

Oczywiście  „referat* wypadł 
bardzo kuso, ale charakterystycz- 
nie. Oto p. pos. Zwierzyński o- 
świadczył, że w Polsce jest źle - 
(czytaj: źle z endecją), ale niedłu- 
go będzie dobrze, bo podobno la- 
da dzień marsz. Piłsudski trzaśnie 
drzwiami i odejdzie, a „obwiesie'* 
obejmą władzę. 

Istotnie bardzo źle z endecją, 
gdy jedyna nadzieja w tem, że 
marsz. Piłsudski „trzaśnie drzwia- 
mi*. Szkoda jednak, że p. pos. 
Zwierzyński tak późno się zorjen- 
tował: marsz. Piłsudski trzasnął 
rzeczywiście drzwiami, i to mocno, 
w maju i już ich przed endecją 
nie otworzy. Nec herkules... 

4 bilwy Howieńskiej. 
Miljony na propagandę bol- 

szewizmu w Litwie. 
RYGA, (tel. wł.)' Łotewska a- 

gencja telegraficzna podaje z Ko- 
penhagi: 

„Berlinske Tidente* komunikuje 
z Moskwy, że komitet wykonawczy 
partji komunistycznej ZSSR posta- 
nowił przekazać litewskiej partji 
komunistycznej 10 miljonów rubli 
(czyli 5 milj. dolarów) na cele pro- 
pagandy bolszewizmu i tworzenia 
bojówek komunistycznych w Litwie. 

Wśród pism. 
„Muzyka*, miesięcznik pod redak- 
cją M. Glińskiego, Warszawa 

; Nr. 11—12. 
Rok 1926 przyniósł nam w dzie- 

dzinie wydawnictw muzycznych do- 
skonale redagowany, regularnie już 
wychodzący, w trzecim roku swego 
istnienia, miesięcznik „Muzyka“. 
Nie tak to dawne czasy, £dy pismo 
to, wyrabiające sobie dopiero miej- 
sce i zdobywające czytelników, bu- 
dziło tylko nadzieje. Tymczasem 
rocznik 1926 „Muzyki” najśmielsze 
nadzieje zrealizował. 

Pismo powyższe jest przede- 
wszystkiem miesięcznikiem biežą- 
cego, aktualnego życia muzycznego. 
Z tego powodu artykuły dobierane 
są specjalnie —że tak powiem ko- 
lorystycznie, Stwarza to wielką roz- 

  

ne litewskie melodje pogrzebowe, 
którym zcicha próbował wtórować 
z głębi karetki. Nazejutrz po po- 
grzebie arcybiskupim i po obiedzie 
odwiedził zmarły mury bazyljań- 
skie, a w nich zbiory Białoruskie- 
go Towarzystwa Naukowego, wresz- 
cie skromny lokal BChD przy Po- 
łockiej 4, gdzie przygotowano dlań 
herbatkę. 

O wiele ciekawsze są te rysy 
Władyki Bociana, jakie dadzą się 
wyłuskać z fascykułu otrzymanych 
od niego listów. Niektóre z nich 
nie są pozbawione wartości histo- 
rycznej, jako cenne zaiste przy- 
czynki do dziejów obecnych Cerkwi 
gr.-kat. na ziemiach Rzeczypospo- 
litej Polskiej, 

W pierwszym liście z powodu 
jubileuszu św. Józafata władyka 
pisał do mnie po ukraińsku, co 
w przekładzie polskim brzmi na- 
stępująco: „Smutno mi na sercu, 
dlatego zwracam się do Was... i 
do Waszych Katolików Białorusi- 
nów obrządku rzymskiego. Duchem 
jestem z Wami w tym pamiętnym 
dniu wielkiej rocznicy. Wielu z 
Was *), to ziarno, jakie wyrosło z 
krwi męczeńskiej naszego Święte- 
go. Blizki On dla nas obu: dla 
Ukraińców przez ród, dla Białoru- 
sinów przez miłość, kulturę, pra- 
cę i życie... Na pamiątkę tego dnia 
posyłam Wam ij Waszym kilka eg- 
zemplarzy naszego wspólnego listu 
pasterskiego. Możecie sobie prze- 

*) Adresat jest wnukiem unitki, 
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NA MARGINESIE. 

Biedne Wilno. 
Niedawno ukazał się w Paryżu po- _ 

kaźny, bo 800-stronicowy „Almanach Po- 
lonais*, wydawnictwo propagandowe, któ- 
rego celem jest dostarczenie cudzoziem= 
com źródłowych i dokładnych wiado- 
mości o naszej ojczyźnie. O pożytku ta. 
kiej książki rozwodzić się nie potrzeba, 
Jej istnienie na rynku księgarskim zna. 
komicie może zapobiec rozsiewaniu przez 
prasę zagraniczną bałamutnych infor- 
macyj o polsce, których źródłem jest 
przeważnie ignorancja. W opracowaniu 
treści Almanach uwziął udział szereg Wy- 
bitnych fachowców z różnych dziedzin 4 
życia społecznego i kulturalnego, złożony 
wyłącznie z Polaków, co powinno dawać 
gwarancję rzeczowości pracy. 

Wilnianina przedewszystkiem intere- 
suje, co też tam napisano o jego mies A 
cie, jak je zareklamowano wobec świata. 
Niech więc zajrzy na stronicę 747 Al- 
manachu (w rozdziale „La presse con- 
temporaine"), i niech się nie przerazi 
zbytnio, wyczytawszy, iż... Wilno ma о- 
koło 50—60 tysięcy mieszkańców, i niech 
zanadto nie daje się unieść dumie, do- 
wiedziawszy się, żo to wyludnione mia. 
sto posiada jednak 35 organów praso. 
wych, z których „przeszło 25 w języku 
polskim"... i wreszcie—przeczytawszy te 
oszałamiające nowiny niech dowie się, 
że w ten sposób reklamuje Wilno p. 
Stanisław Jarkowski, professeur de e'hi- 
stoire de la presse A FEcole des Jour- 
nalistes de Varsowie. 

Szanowny profesor stanowczo powi- 
nien zajrzeć na str. 568 tegoż Almana« 
chu, gdzie czarno na białem stoi, iż 
Wilno jednak „compte 128,954 habi- 
tants“, co aczkolwiek również nie od- 
powiada rzeczywistości, jednak bliższe 
jest o 100 proc. prawdy, niż owe 50 — 
60.000, których z trudnością doliczył się 
pan „profesor* Jarkowski. Takich omy- 
łek unikać należy przedewszystkiem w 
wydawnictwach, przeznaczonych dla za- 

granicy. ! 
Bo rzecz niby mała, a duży wstyd 

przynosząca. Sum. 

    

maitość, przez co zeszyt nabiera 
rumieńców i kolorów, staje się 
zajmującym i ciekawym, zmuszając 
do przeczytania go od deski do 
deski i to jaknajprędzej. Redaktor 
p. Gliński — posiada w zupełności 
opanowaną tajemnicę dobrego re- 
dagowania pisma. Gdy do tego 
obrazu dodamy dodatki ilustracyine, 
Oraz muzyczne, jakie każdy zeszyt 
przynosi, wreszcie stale wprowa- 
dzoną kronikę radjową, wówczas 
dopiero przedstawi nam się całość 
szaty zewnętrznej w całej pełni 
swego estetycznego wyglądu. 

Ale zajrzyjmy do wnętrza nue 
numeru. Poza szeregiem artykułów, 
pióra najwybitniejszych osobistości 
świata muzycznego polskiego i ob- 
cego, znajdujemy dwa zeszyty poś- 
więcone pewnym zagadnieniom spe- 
cjalnym. A więc zeszyt 2-gi zawie- 
ra bardzo obszerne omówienie mu- 
zyki czeskiej i wzajemnego stosun- 
ku do polskiej; zeszyt 3-ci poświę- 
cono pamięci Mieczysława Karło- 
wiczą; Nr 10 — pamięci Chopina 
a to z okazji odsłonięcia pomnika. 
Prócz tego nakładem redakcji wy- 
dano wytwornie mowy Paderew- 
skiego o Chopinie z roku 1910. 
Prócz tego, redakcja zorganizowa- 
ła konkurs na muzyczny dodatek, 
oraz poruszyłą Sprawę pisowni 
„Chopin* czy „Szopen* w obszer- 
nej ankiecie, w której głos zabie- 
rało wiele osób również z poza 
świata muzycznego. 

>: 27 5 ENN, 

łożyć i wydać go, jeśli się to Wam 
podoba *) (13-X1. 1923). Tak mógł 
pisać tylko przyjaciel Białorusinów. 

Po swem przemianowaniu z bi- 
skupa łuckiego obrządku gr.-kat. 
(sede impedita) na sufragana Iwow- 
skiego tegoż obrządku, władyka 
Bocian pisał: „Tak bardzo chcę 
odwiedzić i Was i Wasze Wilno, = 
kiedy to jednak będę mógł uczy- 
nić, sam nie wiem. Minęły już 
wprawdzie trzy miesiące, a ja nie 
zacząłem jeszcze urzędowania, bo 
miejscowa władza państwowa na- 
wet nie zaczęła jeszcze przygota- 
wiać dla mnie mieszkania; z po- 
czątku nie chciała mię wprost ta 
widzieć... Nie jest trudnem domy- 
śleć się, co to ma znaczyć, dlatego 
więc czekam spokojnie i patrzę, 
co będzie dalej. Dotychczas nie 
byłem jeszcze u nikogo. Nawet u 
wojewody, bo właśnie teraz zmienił 
się we Lwowie. Jak przyjdzie pora 
właściwa, pojadę do Warszawy, — 
a stamtąd, da Bóg zdrowie, i do 
Grodna, i do Wilna, i do Nowo- 
gródka, gdzie jest mój znajomy i 
przyjacieł, biskup Zygmunt. On 
odwiedził mię w Minusińsku. Te- 
raz jestem ja obowiązany rewizy- 
tować jego. Ale trzeba wprzód 
„przeczekać* przeszkody...* (3.1l, 
1925). Unjonista. 

(D. c. n.). 

*) Znając oportunistyczne traktowa- 
rie tego. zagadnienia przez chądeków 
białoruskich, trudno było spodziewać się 
czegoś podobnego. 
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Zycie gospodarcze. 
W sprawie subsydjów Kółek 

Rolniczych. 
Przed kilku dniami wśród pra- 

5 cownikow spolecznych na terenie 
organizacji drobnego rolnictwa zja” 
wiła się pogłoska, która wywołała 
zrozumiałe zainteresowanie wśród 

- szeregu naszych czytelników. Mia 
nowicie mówiono, że Minister Rol- 
nictwa p. Niezabitowski ma podob- 
no cofnąć subsydja dła Związku 
Kółek Rolniczych w celu zmusze- 
nia go do pojączenia się z Towa- 
rzystwem Rolniczym” 

W związku z powyższym do- 
wiadujemy się, że za czasów mi- 
nisterstwa p. Raczyńskiego był 
istotnie projekt w celu skłonienia 
Organizacji Rolniczych do połącze- 
nia się w jeden typ organizacyjny 

odług projektu Ministerstwa), po- 
stawić Organizacjom Rol. ultima- 
tum pod grozą cofnięcia, subsy- 
djów rządowych. 

Po ustąpieniu p. Raczyńskiego, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Sejmik brasławski opiekuje się 
rolnictwem. 

Wydział powiatowy Sejmiku 
brasławskiego w celu zaznajomie- 
nia ludności rolniczej powiatu z 
ulepszonymi metodami uprawy róż- 
nych zbóż, oraz zasadami hodowli 
i żywienia bydła mlecznego, zor- 
ganizował w końcu ubiegłego ro- 

ku kilkudniowe kursy rolniczo-ho- 
dowlane w Czerniowie, Plusach i 
Miorach. Ponadto Sejinik postano- 
wił zwrócić się za pośredzictwem 
Wojewody Wileńskiego do odnoś- 
nych władz z prośbą o wydanie 
rozporządzenia, przewidującego ka- 
ralność w drodze administracyjnej 
za szkody, wyrządzone w zasie- 
wach przez złośliwe wypasanie, 
bądź też przez wałęsający się, 
pozostawiony bez dozoru inwentarz 

żywy. (z) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Zakończenie r. budżetowego 1926. 

Według obliczeń oficjalnych za 
cały rok 1926 dochody Państwa 
Polskiego wyniosły 1 miljard 905 
miljonów 570 tysięcy złotych, co 
stanowi 125 proc. sum  prelimino- 
wanych, wydatki wyniosły 1 mi- 
ljard 852 miljony i 70 tysięcy zło- 
tych, co stanowi 107 proc, sum 
preliminowanych. 

Nadwyżka dochodów wynosi 53 
i pół miljona złotych. 

W miesiącu zaś grudniu 1926 

roku dochody budżetowe państwa 

polskiego wyniosły 235.368 tysięcy 
złotych, wydatki 224.070 tysięcy 
złotych, nadwyżka dochodów w 
grudniu wyniosła 11.238 tysięcy 
złotych. 

Dochody z gospodarki leśnej. 

Ministerstwo rolnictwa i dóbr 
państwowych przekazało w 1926 r. 
do Centralnej Kasy Państwowej ty- 
tułem czystego dochodu z lasów 
państwowych sumę 73.400.423 zł. 
12 gr. 

W porównaniu z sumą 36.157.231 
zł. 30 gr., wpłaconą w roku 1925, 
dochody z lasów państwowych 
wzrosły o 103 proc., w porównaniu 
zaś z preliminowaną w budżecie 
ministerstwa rolnictwa i D. P. na 
rok 1926 sumą 38.024.538 zł. — 
o 93 proc. 

W kwestji organizacji sprzedaży 
nasion oleistych. 

Brak należytej organizacji na- 
szego eksportu wogóle szczególnie 
odczuwa się w dziedzinie sprze- 
daży nasion oleistych. Tak, wywóz 
rzepaku w jesieni r. ub. ogołocił 
nasz rynek wewnętrzny w takim 
stopniu, iż obecnie rzepak na po- 

trzeby produkcji krajowej wwozi- 
my z innych państw. Główny zaś 
producent siemienia lnianego w 
Polsce — Kresy Wschodnie nie 
posiadają zapasów tego artykułu 
tak, iż przywozimy potrzebne nam 
ilości do przeróbki w naszych ole- 

jarniach z Łotwy i innych krajów, 

płacąc b. wysokie ceny, za siemie 
lniane z Łotwy płacono ostatnlo 
fr. st. pogr. Zemgale 7.40 dol. za 
100 kg. 

й W sprawie cen paszy. 

Jak podaje Gazeta Handlowa, 
w pierwszych dniach r. b. brak go- 
tówki na prowincji spowodował 

" znacznie zwiększoną podaż paszy. 
Większe ilości owsa, jakie ukazały 

się na giełdach krajowych, wywo- 
ały osłabienie cen. Podaż słomy i 
siana oraz koniczyny (pastewnej) 

w zupełności wystacza na pokrycie 

zapotrzebowań bieżących, wytwa- 

rzając w niektórych momentach 
' przejściowych nawet pewną nad- 

żkę nad popytem. 
"Nie robi się wobec tego żad- 

rzecz ta uległa zmianie w tym, że 
p. Min. Niezabytowski stanął na 
gruncie nie wywierania podatnej 
presji. 

Dnia 17.X1 w czasie swej byt- 
ności w Wilnie p. Min. Niezabytow- 
ski wypowiedział się w tej sprawie 
zupełnie wyraźnie. Mianowicie na 
konferencji tegoż dnia w Związku 
Kółek i Organ. Roln. w Wilnie za- 
powiadał, że żadnej presji w kie- 
runku zmuszenia organizacji wileń- 
skich do połączenia — wywierać 
nie będzie. 

„ _ Dotychczas Związek Kół. i Org. 
Rol. jak również Tow. Rol. Wie 
leńskie w dalszym ciągu otrzymu- 
ją subsydja z Minist. w wysokości 
uprzedniej. Podobno jakieś zmiany 
pod tym względem miały nastąpić 
na terenie woj. Nowogródzkiego i 
Poleskiego. Dokładnych informacyj 
jednak nie posiadamy. 

nych zakupów zapasowych, gdyż to 
naraża na ewentualne straty pod- 
czas spadku cen. 

Poprawa sytuacji w dziale pa- 
szy wywarła duży wpływ na rynek 
nabiału. 

Większa podaż paszy i osłabie- 
nie cen, jak również udzielenie kre- 
dytów prowincji na zakup paszy 
treściwej spowodowały, że produk- 
cja masła rośnie z dnia na dzień, 
począwszy już od świąt Bożego 
Narodzenia. 

Brak masła w kraju zamienił 
się w obfitą podaż znacznie prze- 
wyższającą potrzeby konsumcji kra- 
jowej. Rozpoczęto ponownie wywo- 
zić masło, lokując całą nadproduk- 
cję Polski, która przedstawia się 
obecnie dość pokaźnie. 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
12. E tb. 

żąd. płac. tranz. 

Marki niemiec. — — 2,13 
Czeki i wpłaty 

Berlin — — 21414 
New Jork — — 9004 
Ruble złote 4,741/4 4,73% . — 
Listy zastawne Wil. Banku 

Ziemsk. zł. 100 33,30 32,50 — 

KU R JE R ZSEE LE WSK I 

Wieści i obrazki z kraju. 
Wywiad z Wojewodą Nowogródzkim p. Zy- 

gmuntem Beczkowiczem. 
(Od specjalnego wysłannika „Kurjeru Wil.”) 

NOWOGRODEK. 
Lt. 

(Dokończenie). 

W dalszym ciągu p. Wojewoda 
Beczkowicz zechciał nam uprzejmie 
udzielić szeregu uwag na temat 
zagadnień narodowościowych. 

— W pierwszym miesiącu Swe- 
go urzędowania — mówił p. Wo- 
jewoda — odbyłem objazd całego 
województwa. Mimo to nie mogę 
jeszcze powiedzieć, abym  najdo- 
kładniej znał stan umysłów w tak 
skomplikowanym całokształcie zró- 
żniczkowań narodowošciowych i 
wyznaniowych. Są to zagadnienia, 
które należy traktować z najdalej 
posuniętą subtelnością. Wśród 
stronnictw politycznych znacznie 
rozwinęły się organizacje białoru- 
skie, działają również P.P.S., Wy- 
zwolenie i Stronnictwo Chłopskie, 
w bardziej katolickich miejscowoś- 
ciach Z. L. N. Hramada posiada 
statut legalny, niestety jednak nie 
ogranicza się do działalności w 
jego ramach. Wielkiem złem w 
pracy tej organizacji jest udział 
czynników komunistycznych, które, 
zaniedbując najproduktywniejsze po- 
le roboty oświatowo - kulturalnej i 
gospodarczej, wysuwają momenty 
polityczne na plan pierwszy. Te 
zgubne tendencje ujawniły się już 
w szeregu wypadków w wystąpie- 
niach antypaństwowych. Przed ty- 
godniem zdobyłem dowody istnie- 
nia na terenie powiatów nowo- 
gródzkiego i stołpeckiego rejonu 
komunistycznego pod pokrywką 
Hramady. Komuniści działają w 
hurtkach, organizacja ich jest zwar- 
ta. Zebrane dowody, które są po- 
ważne, znajdują się u sędziego 
śledczego i prokuratora. Czterdzie- 
ści osób zatrzymano. Ze względu 
na toczące się śledztwo nie chcę 
nic więcej powiedzieć, to tylko, że 
wspomniane organizacje otrzymy- 
wały pomoc pieniężną zzewnątrz. 
Główne niebezpieczeństwo Hrama- 
dy polega na tem, że partja ta nie 
umie odgrodzić się od komunizmu, 

„tu politycznego, 

ściągając tem samem na siebie 
słuszne nieraz podejrzenia roboty 
antypaństwowej. Oczywiście oko- 
liczność ta pogarsza pozycję Hra- 
mady i wobec państwa i wobec 
ludności. Te zbrodnicze przejawy 
tępię z całą ostrością, lecz u- 
nikam zarazem szykanowania pra- 
cy legalnej tej czy innych organi- 
zacyj, którą to pracę mogę tylko 
najrzychylniej popierać. Jednakże 
wypadki o charakterze wyżej wspo- 
mnianych muszą z natury rzeczy 
czujną ostrożność powiększać. 

— Jak wyglądają sprawy szkol- 
ne, związane z mniejszościami? 

— Właśnie skończył się termin 
zgłaszania szkół białoruskich. Nie- 
ma ich więcej, niż w roku ubieg- 
łym. Ostateczne rezultaty są w 
trakcie obliczania. Dowodem, że 
demagogja polityczna nie odpowia- 
da sentymentom ludności, jest fakt, 
że rozwój Hramady wstrzymał się, 
a w niektórych ośrodkach wpływy 
tej organizacji wyraźnie maleją. 
Śtopniowo szerzy się rozczarowa- 
nie, że w działalności  Hramady 
góruje nierealność polityczna. In- 
ne partje, jak Chrześćjańska De- 
mokracja ks. Stankiewicza i Sie- 
lanskij Sajuz, pracują w kierunku 
normalnego rozwoju. Wielką rolę 
mają tu odegrać organizacje go- 
spodarcze z wykluczeniem elemen- 

mające na celu 
skupienie wszystkich bez różnicy 
rolników: kółka i towarzystwa ro- 
nicze, a tak samo zrzeszenia spor- 
towe i przysposobienia wojskowe- 
go. Wszelkie tego rodzaju akcje 
popieram z całą mocą, uważającje 
za najwłaściwsze formy ekspansji 
energji społecznej i ducha organi- 
zacyjnego. Wielką przeszkodą w 
kulturalnej pracy białoruskiej jest 
brak strawy duchowej. Dużo ko- 
rzysta się z wydawnictw mińskich, 
co rzecz prosta jest jak najmniej 
wskazane. I tu właśrfie pomoc dla 
Białorusinów byłaby najbardziej 
pożądana i celowa. 7 я 

—— 

Z ruchu strzeleckiego. 
OSZMIANA, 

Zjazd Delegatów i odprawa Ko- 
mendantów Związku  Strzelec- 

kiego. 

W dniu 9.1 1927 r. w Oszmia- 
nie odbył się Zjazd Delegatów Od- 
działów Zw. Strzeleckiego. Przybyli 
Komendant Okręgu Wileńskiego Zw. 
Strzel. ob. Młodkowski, Szef Szta- 
bu Okręgu ob. Lang i Komendant 
Obwodu m. Wilna ob. Mroczkie- 
wicz. Z ramienia D-cy 19 Dyw. P. 
przybył p. ppłk. Zasztowt, D-ca 
Okręgu P. W. 19 Dyw. P. 

Z przedstawicieli władz miejsco- 
wych byli obecni na Zjezdzie: Sta- 
rosta Oszmiański, p. Kowalewski, 
Dyrektor Gimnazjum w Oszmianie 
p. Łokuciewski, przedstawiciele Zw. 
Kółek Rolniczych, Zw. Osadników 
Wojskowych. Z Oddziałów Obwo- 
du Oszmiańskiego przybyło 26-ciu 
delegatów. Z Oddziałów znajdują- 
cych się najbliżej Oszmiany przy- 
marzerowało 127-miu strzelców i 
14 podoficerów Strzeleckich, z któ- 
rych została zorganizowana kom- 
pania. 

O godz. 10-ej rozpoczęły się 
obrady Zjazdu. Zagaił obrady Ko- 
mendant Obwodu Oszmiańskiego 
ob. Dobosz, witajac przedstawiciela 
Rządu w osobie p. Starosty Kowa* 
lewskiego, oraz przedstawicieli władz 
Strzeleckich, wojskowych, szkolnych 
i instytucji społecznych, jak rów- 
nież przybyłych delegatów z od- 
działów. 

Do prezydjum Zjazdu zostali 
wybrani ob. ob. Zubiel, Lenarto- 
wicz i Rzewuski. 

Pierwszy powitał Zjazd p. Sta- 
rosta Kowalewski, który w prze- 
mówieniu swem podniósł wielką 
potrzebę i doniosłość pracy w dzie- 
dzinie przysposobienia wojskowego, 

e znaczenie Związku 
trzeleckiego na Kresach, jako je- 

dynej instytucji, prowadzącej pracę 
P. W. w powiecie i życząc Związ- 
kowi jaknajwiększego rozwoju. P. 
Starosta oświadczył, że wszelkim 
poczynaniom Strzelca na terenie 
powiatu pomoże tak moralnie, jak 
materjalnie. Na zakończenie wzniósł 
p. Starosta okrzyk na cześć Związ- 
ku Strzeleckiego. Premówienie p. 
Starosty przyjął Zjazd gorącemi о- 
klaskami. 

Po p. Staroście przemówił w 
krótkich słowach, p. ppłk. Zasz- 
towt, podkreślając b. wielkie zna- 
czenie dla wojska prac P. W. i wy- 
raził życzenie, by praca ta w sze- 
regach Związku Strzeleckiego jak 
najowocniej była prowadzona. 

Z kolei zabrał głos p. Inspek- 
tor Szkolny, który w serdecznych 
słowach  skreślił historję Związku 
Strzeleckiego i Legionów 'w czasie. 
wojny światowej, nawołując do in- 
tensywnej pracy i krzewienia ideo- 
logji Związku Strzeleckiego wśród 
mas na powiecie. 

Następnie powitali Zjazd Strze- 
lecki pp. Dyr. Łokuciewski i Ben- 
jaszewicz. W odpowiedzi zabreł 
głos Komendant Okręgu Wileńskie- 
go ob. T. Młodkowski, który reasu- 
mując wyżej podane przemówienie, 
zaakcentował specjalną życzliwość 
i poparcie wład administracyjnych 
i szkolnych w powiecie Oszmiań- 
skim, wznosząc okrzyk na cześć 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Po przemówieniach powitalnych 
kompanja strzelców, oraz wszyscy 
uczestnicy Zjazdu udali się do ko- 
ścioła na mszę. 

Po mszy Komendant Okręgu 
odebrał na rynku raport od Ko- 
mendanta Obwodu, a następnie od- 
była się defilada przed p. Starostą, 
Komendantem Okręgu i zaproszo- 
nymi gośćmi, przy bardzo licznym 
współdziale miejscowej publicznoś- 
ci. Defilada, która się Świetnie u- 
dała, wykazała sprawność i dosko- 
nałą postawę Strzelców. 

ro wznowieniu obrad ob. Lang 
wygłosił referat, w którym zapo- 
znał zebranych z pracami w dzie- 
dzinie Przysposóbienia Wojskowe- 
go u nas i w państwach ościen- 
nych. 

Następnie odbyły się wybory. 
Zostali wybrani do Zarządu Obwo- 
du Oszmiańskiego: ob. Zubiel— 
(b. członek miejscowego Sokoła)— 
jako Prezes; ob. Lenartowicz (rów- 
nież b. członek Sokoła)—jako se- 
kretarz; ob. Muraszko—jako skarb- 
nik; ob. ob. Koczan, Sienkiewicz, 
Sawicki, Rebow, Jastrzębski, Paszta 
i Polit—jako członkowie. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 
ob. ob. Wojnickiego, Możejkę i 
Małyszkę. 

Następnie poszczególni prezesi 
oddziałów zdali sprawozdanie z 
działalności ich zarządów poczem 
Zjazd zamknięto. 

Punktualnie 14.15 wymaszero- 
wała kompanja pod komendą Ko- 
mendanta Obwodu na ćwiczenia 
polowe. Mimo 16 stopniowego 
mrozu i wiatru, który nielitościwie 
dawał się we znaki strzelcom, za- 
danie taktyczne wykonali oni do- 
skonale, wykazując dobrą technikę 
i świetną postawę. Ćwiczenia ze 
strony fachowej prowadził kpt. 
Ciemnołoński D-ca Kadry Intr. w 

GRODNO. 

Inspekcja w starostwie. 

Inspektor starostw Wojewódz- 
twa Białostockiego przeprowadził 
szczegółową inspekcję starostwa 
grodzieńskiego. W konsekwencji 
inspekcji nastąpią prawdopodobnie 
zmiany personalne w urzędzie sta- 
rościńskim. (w) 

Bezrobocie. 

W ubiegłym tygodniu w Pań- 
stwowym Urzędzie Pośrednictwa 
Pracy w Grodnie zarejestrowano w 
ogólnej sumie: 
w Grodnie „1838 bezrob. 
w Suwałkach. . 95 # 
w Wołkowysku . 221 я 
w Augustowie 80-15; 
w Sokółce |. 11 s 
w Kryńkach . 10074 
w jeziorach . . . 40 , 
w Łunińcu i innych 

miejscowościach 190 

Ogółem . 2581 bezrob. 
Zapomogi z Funduszu Bezro- 

bocia pobierało z akcji ustawowej 
60 bezrobotnych, z akcji doraźnej 
148, z akcji Państwowej Fabryki 
Wyrobów Tytoniowych w Grodnie 
148 osób. 

Pracę otrzymało 28 osób. (w) 

DRUSKIENIKI. 

Aresztowanie. 
Mieszkanka Druskienik Marja 

Jegorowa została aresztowana przez 
posterunek K. O.P. Jegorowa usi- 
łowała przejść granicę, chciała bo- 
wiem udać się do Rosji w celu od- 
szukania swego męża, o którym 
nie ma żadnych wiadomości. (w) 

Oszmianie. Na šwiczeniach obecni 
byli: p. Starosta, ppłk. Zasztowt i 
Władze Strzeleckie z Wilna. 

Ze śpiewem przymaszerowala 
kompanja do miasteczka, gdzie o- 
trzymała obiad. 

Komendant Obwodu ob. Do- 
bosz podejmował wszystkich gości 
obiadem. Wygłoszono cały szereg 
przemówień i wnosząc toasty na 
cześć Prezydenta Rzplitej, Marszał- 
ka Piłsudskiego, Starosty Osz- 
miańskiego, Komendanta Okręgu 
i innych. 

Po obiedzie odbyła się odpra- 
wa w Komendzie Obwodu dla Ko- 
mendantów Oddziałów. 

Staraniem Komendy Obwodu 
urządzono przedstawienie w tea- 
trze _ miejscowym, wystawiając 
sztuczki p. t. „Szaleńcy* i „Chra= 
panie z rozkazu”. Przed rozpoczę- 
ciem _ przedstawienia przemówił 
Komendant Okręgu T. Miodkow- 
ski, poczem orkiestra odegrała 
„Jeszcze Polska nie zginęła". 

  

  

KRONIKA. 
  

      

Dziś Weroniki P.: 
ICzwartek| Jutro: Hilarego B. W. D. K. 

13 Wschód słońca—g. 7 m. 41 
stycznia | Wschód „| (15 m.48 

URZĘDOWA 

— W wykonaniu konkordatu. 
Wobec wejścia w życie Konkorda- 
tu, zawartego ze Stolicą Apostol- 

ską, Ministerstwo Robót Publicz- 
nych zgodnie z art. 16 tegoż Kon- 
kordatu wydało następujące zarzą- 
dzenie: pożyczki na odbudowę 
kościołów mogą być przyznawane i 
wypłacane osobom prawnym, koš- 

cielnym i zakonnym z następują- 
cemi zastrzeżeniami: 1) dla osób 
prawnych djecezjalnych—za zgodą 
ordynarjusza, lub osoby przez nie- 
go delegowanej, 2) dla osób praw- 

nych zakonnych—za zgodą właści- 
wego prowincjała lub osoby przez 
niego delegowanej. Jeśli jednak 
chodzi © pożyczki przenoszące 
30.000 litów, względnie franków, 
na zaciągnięcie pożyczki wymaga- 
ne jest nadto zezwolenie Stolicy 
Apostolskiej. Przez wymienioną 
wyżej walutę należy rozumieć złotą 
jednostkę monetarną unji łaciń- 
skiej (złoty frank), którego relacja 
do waluty polskiej określoną jest 
kursem urzędowym. 

Wykaz osób prawnych kościel- 
nych i zakonnych, zamieszczony 
jest w Dzienniku Urzędowym Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości Nr. 10 
z dn. 15 maja 1926 r. (z) 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata. Urząd Komisa- 
rza Rządu na m. Wilno skonfisko- 
wał Nr. 4 czasopisma „Nasza spra- 
wa” za artykuły p. n. „Piłsudski 
nie naprawił „Protest między par- 
tyjnego sekretarjatu“,  „Sprawied- 
liwošė“. 

MIEJSKA. 

— Zebranie organizacyjne Ko- 
mitetu przyjęcia Zjazdu Słowiań- 
skiego geografów i etnografów. 
We wtorek: 11 stycznia b. r. w sali 
konferencyjnej w urzędzie woje- 
wódzkim odbyło się zebranie Ko- 
mitetu organizacyjnego Zjazdu Sło- 
wiańskiego geografów i etnografów, 
który ma się odbyć w Wilnie. 

W zebraniu organizacyjnem m. 
in. wzięli udział wojewoda wileński 
p. Władysław Raczkiewicz, prof. U. 
S. B. F. Ruszczyc, prof. U. S. B. 
Ehrenkreuc, prof. U.S.B. dr. B. Ry- 
dzewski, prezes Dyr. Kol. inž. Sta- 
szewski, prezyd. m. Wilna Bafikow- 
ski, radca wojewódzki prof. U.S.B. 
Remer i zastępca starosty na pow. 
wil.-trocki Łukaszewicz. 

Otworzył obrady Komisji orga- 
nizacyjnej prof. dr. Rydzewski, któ- 
ry zaznaczył, iż zebrani zostali po- 
wołani dla omówienia szczegółów 
i opracowania planu przyjęcia u- 
czestników II zjazdu geografów i 
etnografów, który odbędzie się w 
Wilnie między 1 a11 czerwca roku 
bież. 

Po zagajeniu wybrany został 
przewodniczącym obrad wojewoda 
wil. p. Raczkiewicz, na sekretarza 
powołano zast. starosty na pow. 
Wil.-Tr. p. Łukaszewicza. Następnie 
prof. Rydzewski wystąpił z wnios- 
kiem zaproszenia do komitetu org. 
przedstawicieli różnych organizacyj 
naukowych i gospodarczych. Posta* 
nowiono zaprosić przedstawicieli 
T-wa Przyj. Nauki, T-wa Krajozn., 
T-wa Miłośników Wilna i Miłośn. 
Trok, T-wa Roln., Centrali Kółek 
Roln. i na wniosek prof. Remera, 
—delegata sekcji kult.-oŚwiat. woj. 
nowogródzkiego. 

Niezaleźnie od tego postanowio- 
no zaprosić przedstawicieli miasta 
Grodna. 

Prezesem Komitetu obrany zo- 
stał wojewoda Raczkiewicz, sekre- 
tarzem prof. Rydzewski. Po ukon- 
stytuowaniu się władz Komitetu 
przystąpiono do ułożenia programu 
przyjęcia, co przeciągnęło się dłu- 
żej, wywołując żywą dyskusję. Prof. 
Ru c zaproponował zwiedzanie 
zabytków grupami. P. wojewoda 
postawił wniosek, by na czas po- 
bytu uczestników zjazdu wynająć 
autobusy, jedyny w Wilnie przy- 
stępny środek lokomocji, co umo- 
żliwi zwiedzenie najodleglejszych 
objektów. Ma to wielkie znaczenie, 
gdyż w zjeździe weźmie udział o- 
koło 200 przyjezdnych i przeszło 
100 miejscowych gości. 

Podczas dalszych obrad wyło- 
niła się sprawa kosztów przyjęcia. 
Okazało się, iż wyniosą one w su- 
mie ok. 6000 złot. Sprawą obiadu 
ma się zająć prez. Bańkowski, któ- 
ry w tej sprawie porozumie się 
przedtem z władzami centralnemi. 
Goście będą podejmowani obiadem 
w Domu Oficera Polskiego lub w 
Klubie Szłacheckim. 

Zwiedzającym miasto zostanie 
dodany przewodnik, władający bie- 
gle językiem polskim i francuskim. 

Poza zwiedzeniem m.Wilna Ko- 

mitet projektuje zwiedzenie Trok i 
Werek. Sprawa ta jednak ma być 
rozpatrywana na następnem posie- 
dzeniu, przyczem © opracowanie jej 
uproszono pp. prof. Rydzewskiego 
i Ehrenkreuza. Na tem pierwsze 
posiedzenie organizacyjne zostało 

zakończone. Zdan. 
— Z Magistratu. Instytut Ba- 

dania Stanu Gospodarczego Ziem 
Wschodnich zwrócił się do Magi- 
stratu wileńskiego z propozycją 
wstąpienia na członka wspierają- 
cego. 

Opłata wpisowa wynosi 100 zł. 
Sądzić należy, że Magistrat nasz, 

ze względu na doniosły cel progra- 
mu wspomnianego Instytutu odnie- 
sie się do propozycji tegoż Insty- 
tutu przychylnie. (s) | 

— Okratowanie sali operacyj- 
nej w szpitału św. jakóba. Po- 
nieważ niejednokrotnie zdarzały się 
wypadki, iż z sali chirurgicznej 
szpitala św. Jakóba usiłowali zbiec 
więźniowie, policja wystąpiła z wnio- 
skiem do prokuratury w sprawie 
okratowania okien sali chirurgicznej 
i korytarza. 

W tej sprawie dokonała wczoraj 
komisja, złożona z przedstawicieli 
policji i prokuratury lustracji bu- 
dynku i postanowiła w najbliższej 
przyszłości przystąpić do okratowa- 
nia wspomnianej sali. (z) 
— Kalendarzyk przemeldowa- 

nia na dzień dzisiejszy: Komisa- 
rjat I: Kwaszelnia 9 (czyli Szero- 
ka 9), 7, (Szeroka 11) W. Stefań- 
ska 12, 14, 18. Kwiatowa 3. 

Komisarjat II: Subocz 9, 17, 
19, 21, 25, 31. : 

Komisarjat III: Zygmuntowska 
26, Arsenalska Koszary 3 p. sap., 
Rejonowe kierownictwo inżynierji i 
sap., Willa „Podzamcze“, Cielętnik 
i Góra Zamkowa. Г 

Komisarjat IV: wieś Nowosiołki 
2, 2, 4, 4, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 
20;:22,:579;-115 18: 151817 
ul. Boltupska 14, wieš Podlesie, ul. 
Fabryczna 46. : 3 

Komisarjat V: Archanielska 57, 
59, z. Murarski 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18. S 

Komisarjat VI: Borowa 1, 3, 
18, 20, d. Wirczanowskiego, Piórki, 
Romafczuka, Sucha 2, 4, 6,8, Tar- 
tak Saraj—cały. : : 

ŽE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Wojewoda Raczkiewicz ho- | 
norowym członkiem Legji Inwali- 
dów W. P. Onegdaj p. Wojewoda 
Wileński przyjął członków zarządu 
Legii Inwalidów Wojsk Polskich w 
osobach p. p. Ochockiego, Szwi- 
gera i Kamińskiego, którzy zapro- 
ponowali mu przyjęcie godności 
członka honorowego i objęcie pro- 
tektoratu nad oddziałem Wileńskim 
Legji Inwalidów W. P. в 3 

P. Wojewoda przyjmując god- 
ność członka honorowego i obej- 
mując protektorat, obiecał przy 
każdej sposobności przychodzić Le- 
gii z pomocą, przyczem będzie się 
starał zatrudnić członków Legii w 
samorządach województwa wileń- 
skiego przy robotach drogowych i 
przy budowie mostów, z chwilą 
gdy tylko przyjdzie sezon na te 
roboty. (z) 

— Z T-wa Pszczelniczego Z. 
Wileńskiej. W Po dn. 14 stycz- 
nia b. r. O godz. 5 po poł. w lo- 
kalu gimnazjum im. Lelewela (ul. 
Mickiewicza 38) odbędzie się ogól- 
ne miesięczne posiedzenie Towarz. 
Pszczelniczego Ziemi Wileńskiej. | 

— Ze Stowarzyszenia Kup- 
ców Chrześcijan. Jak dowiadujemy 
się z dniem 10 stycznia r. b. go- 
dziny urzędowania w sekretarjacie 
Stowarzyszenia Kupców Chrześci- 
jan m. Wilna (Bakszta 7) zostały 
ustalone na dnie powszednie od 
12 do 2-ej i od 5 do S-ej. 

Przy sekretarjacie są nowo u- 
tworzone działy porad podatkowych 
i buhalteryjnych, oraz dział rekla- | 
macyj kolejowych, 
zowych. SIĘ 

Jednocześnie sekretarjat stowa-_ 

listów przewo- | 
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rzyszenia przypomina członkom, | 
że z dniem 31 stycznia upływa 
termin składania u właściwych in-     
spektorów pracy wykazu pracow- | 
ników młodocianych (od 15—18 | 
lat), pracujących w handlu i prze- 
myśle. Niezłożenie wykazów po-_ 
ciąga za sobą karę grzywny i a- 

resztu. pė 
Wzory wykazów Otrzymywać 

6 ży 

# 

można w sekretarjacie stowarzy- | 
szenia pm cy, jak również uinspek- 
torów pracy. (s) SE 

— Walne zgromadzenie pra- 
cowników urzędu pocztowego. 
Wilno I. W niedzielę dnia 16 stycz- 
nia b. r. O godz. 11 rano w lokalu 
Związku odbędzie się walne zgro-- 
madzenie koła Wilno I z następu- 
jącym porządkiem dziennym: " 

1) Sprawozdanie zarządu. 2) 
Sprawozdanie kasowe. 3) Wybory | 
zarządu. 4) Wybory komisji rewi- 
zyjnej. 5) Wybory 2-ch delegatów | 
na Zjazd. (s) ; 
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| Wileńska 32 

-_ Kino kameralne | 
| burgu w 1965 roku. 

й Polonja nem Romanowych. 
Mickiewicza 22. 

—. 

Bal „Białej Chryzantemy*. 

Odbędzie się w sobotę, w salonach 
Domu Oficera Polskiego. / Protektorat 
objął osobiście Marszałek Józef Piłsud- 
ski. Przygotowania do balu są w pełnym 
biegu. Kierownictwo działu artystycznego 
spoczywa w rękach prof. H. Matusiaka. 

prócz sali, pięknie dekorowane będą 
przedewszystkiem kioski staropolskie i 
wschodnie. Kwiaciarnie wileńskie przy- 
gotowały na bal znacznę ilość białych 
chryzantem. Spedziewany jest przyjazd 
szeregu osób z Warszawy oraz licznych 
gości z prowincji. „Bał Białej Chryzan- 
temy'' będzie niewątpliwie najpiękniejszą 
zabawą karnawału. 

Karty wstępu można otrzymywać u 
p.p. gospodyń i gospodarzy honorowych. 

Obowiązki Gospodyń oraz Go- 
spodarzy Honorowych zechciały u- 
przejmie objąć następujące osoby: 

Pp. mec. Abramowiczowie, dr. 
Alchimowiczowie, płk. Alter, inż. 
Bachowscy, kpt. Bacz, mec. Bagiń- 
ski, red. Batorowicz, Benisławska 
Ofelja z córką Heleną, dyr. Biała- 
sowie, mjr. Białkowscy, nacz. Bie- 
lunasowie, inž. Bochyńscy, not. 
Bohuszewiczowie, sędz. Brandtowie, 
dr. Brokowski, mjr. Budrewiczowie, 
gen. Burhard-Bukacki, poseł Cho- 
miński, mjr. Ciaston, inż. Cywińs- 

„cy, red. Czaki, płk. Czuma, inż. 
Czyżowie, Dobiesław Damięcki, 
gen. Dąb-Bernaccy, kpt. Dąbrow- 
ski, płk. Dębski, prez. dr. Dłuski, 
kmdt. Dobosz, sędz. Dowgialtowie, 
inż. Dreszer, mjr. Drewniakowie, 
mjr. Dworzakowie, mjr. Dziadoszo- 
wie, gen. Dzierżanowscy, nacz. 
Dziewałtowscy-Gintowt, prof. Eh- 
renkreutzowie, gen. Farowie, kpt. 
Fildortowie, płk. Filipkowscy, mec. 

- Florczakowie, płk. Florek, Stefan 
Kordjan Gacki, Il. Gallowie, mjr. 
Gałązkowie, prezes. Gałązkowie, 
inżynier. Godwodowie, płk. Gór- 
ski, mjr. Gril, prez. Grzegorzew- 
scy, płk. Hackbeilowie, mjr. Hała- 
cińscy, mjr. HeilRawiczowie, art. 
Hendrychówna, por. Hordtowie, Do- 
biesławowa Hryniewiecka - Damięc- 
ka, dr. Iszora, star. Iszora, mec. 
Iwanswscy, prof. Jakowiccy, red. 
Jankowski, profes. Januszkiewi- 

_ czowie, inżynier Kadenacy, inżyn. 
Kamińscy, prez. Kamińscy, Karcz- 
marczykowie, kpt. Kawalec, prof. 
Kempistowie, kmdt. główny Kierz- 
kowski, dr. Kieżunowie, płk. Kla- 
czyńscy, rtm. Klepaczowie, prof. 
Kłossowie, mjr. Koc, płk. Kohut- 
nicki, poseł Kościałkowski - Zyn- 
dram, płk. pilot Kossowski, prez. 
Koessler, prez. Br. Pom. Marjan 
Kowalski, płk. Koziccy, prez. Ko- 

 złowscy, prof. Krasnopolscy, mjr. 
Królikowscy, płk. Kruszewscy, kpt. 
Kruk - Śmiglowie, sen. Krzyżanow- 

_ scy, gen. IKubinowie, mec. Kulikow- 
"ski, płk. Kunicki, por. pilot Ku- 

zian, Ladowscy, por. Lasonowie, 
inž. Lachowiczowie, Lednicki Se- 
weryn, mjr. Leukos-Kowalscy, por. 
pilot Leszczyński, Lewicki Michał, 
prof. Limanoski, inż. Luboifscy, 
prof. Ludwig, inż. Łagunowie, inż. 

towscy, prez. Łączyńscy, kpt. 
Łebkowscy, prezyd. Łokuciejewscy, 
Łopaciński Euzebjusz, red. Łopa- 
lewscy, sędz. Łuczyński, płk. Ma- 
ćkowscy, dyr.  Maculewiczowie, 
prez. Maleccy, v.-woj. Malinowscy, 
prof. Matusiakowie, kpt. Mayero- 

Medewy Artur, prof. Michej- 
dowie, mec. Miedzianowscy, inż. 
Mieszkowscy, mjr.  Mirgałowscy, 
prez. Miśkiewicz, kmdt. Młodkow- 
scy, pik. Morawscy, kmdt. Mrocz- 
kiewiczowie, prez. Nagrodzcy, pik. 
Niemierscy, starost. Nitoslawcy, 

cmd, 

Okuliczowie, O. Olejniczakowska 
prof. Opoczyńscy, płk. Ordyłowscy, 
kmdt. Ordyniec, kpt. pilot Orliń- 
ski, dyr. Osterwowie, płk. Ożyńscy, 
prez. Ożdżyński, płk. Pakoszowie, 
kpt. Parczyńscy płk. Pasławscy, 
prof. Patkowscy, plk. Perešwiet- 
Sołtanowie, prof. Petrusewiczowie, 
por. Pieseccy, inż. Piekarski, prez. 
Pietraszewscy, Piłsudzcy Adamo- 
stwo, mec. Piłsudski Jan, mjr. Pió- 
reccy, mjr. Piórowie, pos. Pławscy. 
płk. Popowiczowie, płk. Powie- 
żowie, insp. Praszałowiczowie, mjr. 
Proficowie, mjr. Prystorowie, prok. 
Przyłuscy, płk. Pytel, wojew. Racz- 
kiewiczowie, mec. Raczkiewiczowie, 
prez. Rewkowscy, kom. Reszczyń- 
Scy, prof. Reycherowie, not. Ro- 
żnowski, prof, Romerowie, prez. Ru- 
cifiscy, rtm. Rudniccy, Rusieccy, 
gen. Rydz-Śmigłowie, kurat. Rynie- 
wiczowie, mjr. Sabliński, por. Sa- 
cewiczowie, mjr. Sękarowie, dr. Sa- 
farewiczowieęy mec. Siawciłłowie, 
mjr, Siedlecki, płk, Skorobohaty- 
Jakubowscy, Skórka Andrzej, płk. 
Skwarczyński, profes. Sławiński, 
Sobeccy Janostwo, red. Sokołow- 
ski, Stabiūska - Przybytkowa, mi- 
nistr. Staniewiczowie, stąrost. Sta- 
niszewscy, prez. Staszewscy, dr. 
Staniewscy, mjr. Stawiarski, kpt. 
Stawińscy, kpt. Strutyńscy. rtm. 
Sucheccy, prez. Sumorok Restytut, 
prez. Szczepkowscy, prof. Szmur- 
łowie, B. Sztrallowa, art. rzeź. 
Szukalski, Szumańscy, prof. Szy- 
mańscy, prof. Ślendzińscy, kpt. 
Śniechowski, Świda Witold, red. 
wiechowski, Toczkowie, gen. To- 

karzewski-Karasiewicz, Tołłoczko- 
wie. dr. Totwenowie, Truszkowska, 
płk. Trzebińscy, mjr. Tyczyński, dr. 
Umiastowscy, mjr. Ulatowscy, art. 
Vorbrodt, inż. Waliccy. kpt. Wąso- 
wicz-Dunin, płk, Wciślak, prof. 
Wierzyńscy, komis. Wimborowie, 
starost. Witkowscy, prof. Władycz- 
kowie, inż. Wojewódzki, red. 
Wścieklica, prok. Wyszyński, mec. 
Zagórscy, mjr Zajączkowski, płk. 
Zeljo, Zieliński Zygmunt, mjr Zim- 
mer, prez. Žeįmowie, mir. Zmi- 
grodzcy, dr. Żukowska i Żyźniew- 
ski Ryszard. 

* = * 

z „, Komitetu Organizacyjnego 
w Domu Oficera zostały przedłużone o 
jeden dzień w celu ułatwienia pp. gospo- 
dyniom i gospodarzom honorowym zwro- 
tu biletów, otrzymanie nowych i prze- 
prowadzenia rozrachunku. 

Czynności te będą więc mogły być 
uskutecznione w czwartek, piątek i so- 
a daj godz. 5-ej do 7-ej (Mickiewi- 
cza R 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Towarzystwa Prawni- 
czego im. Ign. Daniłowicza w 
Wilnie. Rada T-wa Prawniczego 
niniejszym powiadamia, iż w dniu 
14 stycznia r. b. (piątek) w gma- 
Sądów (ul. Mickiewicza Nr. 36, pok. 
40) odbędzie się posiedzenie To- 
Warzystwa, na którem profesor p. 
Alfons Parczewski wygłosi referat 
na temat „Projekt procedury Cy- 
wilnej* a mianowicie rzecz o do- 
wodach apelacji i rewizji lub ka- 
sacji. 

Początek referatu o godzinie 
7 i'pół wiecz. Goście miie wi- 
dziani. 

ZABAWY. 

Zabawy w 3 P.a.c. W dnie 
przedswiąteczne odbywać się będą 

inż. Nowiccy. mjr. Obertyńscy. dyr. zabawy w świetlicy 3 Pac. 

w wielkim 
arcy- 
dziele 

„Kelios“ 
1 

  
rewolucja. 

Premjera. Na ekranie. Niezrów- 
nana królewska para ekranu 

66 _ Najsubtelniejszy dramat miłosny! 
Wyrafinowany szał Europy. 

19 Egzotyczny czar Azji, 

Dziś! Najwiłkszy szlagier sezonu! Pierwszy 
oryginalny film rosyjskiej produkcji 1926 r. 

Krwawa niedziela 9 stycznia 1905 roku. 

iwan Mozżuchin 

Na scenie: Ulubien. publ. franc. komik RIBO Zupełnie nowy program ze zwierzętami. 

i i iai *“ (Pierwszy wystrzat w Carat). 
„Tai Nikolaj || į Ojciec apo ы К:Ьеси a się Ah 1 

iętnej rzezi przed Pałacem Zimowym w Petersburgu, która zachwiała tro- 
RRS z Wielka parada Jordana 6 stycznia 1905 r. im- 

ponujący efekt naturalistyczny potężnych scen zbiorowych. Tragedja a Barykady, rzeź, 
Początek o godz. 3 pp. ostatnięgo seansu 10.15. 

K UR J E R 

Z_ KOLEI. 
— Choinka dla dzieci kole- 

jarzy w Wilnie. Staraniem Zarzą- 
du Koła Związku Zawodowego 
Kolejarzy w Wilnie dn. 6 stycznia 
1927 r. urządzono choinkę w do- 
mu wlasnym przy ul. Kijowskiej 
19 z zebranych funduszów. 

Podarkami zostało obdarzonych 
140 dzieci i przy dzwiękach orkie- 
stry, dziatwa w ciepłej i jasnej 
sali bawiła się ochoczo i wesoło. 

Nie jedno maleństwo, któremu 
ojciec z powodu szczupłych pobo- 
rów, w domu nie mógł urządzić 
tradycyjnego drzewka — w orga- 
nizacji znalazło to, o czem w swej 
dzeicinnej główce marzyło i to, co 
mu sprawiło niewysłowioną radość. 
Obecni rodzice i znajomi z praw- 
dziwą przyjemnością przypatrywali 
się, jak ich pociechy popisywały 
się deklamacją i śpiewem, a na 
zakończenie dwie córeczki pp. O- 
wczarków odtańczyły dziecinny ba- 
let, za co nagrodzone zostały hucz- 
nymi oklaskami. 

O godz. 8 wieczór ku zmartwie- 
niu rozbawionej dziatwy zabawę 

  

zakończono. 
Zarząd Koła tą drogą składa 

podziękowanie Komitetowi Pań, 
które nieodmówiły swego współ- 
udziału w przygotowaniu tej uro- 
czej zabawy, oraz wszystkim ofa- 
rodawcom, którzy w miarę mo- 
żności przyczynili się do uprzy- 
jemnienia miłych chwil spędzonych 
wraz z dziatwą. (S-ki) 

ROZNE. 

— Konkurs na scenarjusz fil- 
mowy. Tow. Filmowe „Światfilm” 
w Wilnie ogłasza konkurs na sce- 
narjusz filmowy. Warunki konkursu 
są następujące: 

1) Scenarjusz ma być 8-mio 
aktowym dramatem historycznym, 
obejmującym okres Od założenia 
Wilna przez Gedymina, aż po dzień 
dzisiejszy. 

2) Fabuła scenarjusza musi być 
osnuta na tle życia warstw robot- 
niczych Wilna i ich udziału w wal- 
kach o niepodległość. 

3) Termin składania prac kon- 
kursowych upływa z dniem 1 maja 
1927 roku. * 

4) Każda praca winna być opa- 
trzona godłem, nazwisko zaś, ad- 
res i godło autora podane w zam- 
kniętej kopercie. 

Skład sądu konkursowego zo- 
stanie podany później. 

Nagrodzony scenarjusz zostanie 
zakupiony przez Tow. Fil. „Świat- 
film* i zrealizowany w Wilnie. 

Adres: Tow. Filmowe „Świat- 
film*, Wilno, Zamkowa 16—10. 

— Podziękowanie. Na Dom 
Wychowawczy im. J. Piłsudskiego 
w Okresie świątecznym złożyli: 

Pp. urzędnicy Sądów za po- 
średnictwem p. J. Bokszańskiej — 
sztukę płótna bułgarskiego. 

P. mjr. Profic. 30 zł. 
Ziutek Putiatycki 5 zł. 

Za co serdeczną wdzięczność wy- 
raža Zarząd T-wa „P. Ž. P.“ 

_Z PROWINCJI. 

— Nowy duch w szkołach 
powszechnych. Wydział powiato- 
wy Sejmiku brasławskiego posta” 
nowił asygnować na urządzenie 
pracowni stolarskiej przy szkole 
powszechnej w Widzach 400 zło- 
tych, oraz takąż sumę na zorgani- 

  

i Natalja Kowanko 

Seansy O 4, ost. 10.15 w. 

ilety honorowe nieważne. 
  

Sklep i pracownia zegarków. 

CHOWTINA, Mickiewicza 11. 
Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i 
roboty jubilerskie. Kupno złota, srebra, bry- 

| lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny 

PILNIKI krajowe i angielskie, 
stal narzędziowa, szczotki do pilników, rdzy 
do matowania, do lufi karabinowych po ce- 

nach najniższych w firmie 

FRANCUZ i OLSZEWSCY, 
  

Sp. z 0. 0, 

| DRUKARNIA „PAX“ 
|| Ul. Św. IGNCEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

1 I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKA 

NISKIE. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
|| 1 introligatorskie szybko i dokładnie. 

TY 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. 

Wilno, Zawalna 21, tel,.398. 

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstalunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
starych przerabiamy na 
„nowe: czapki, kołnierze, 

3308-1 palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu-   

UWAGA! 

posiadającego koncesję na sklep 
Poszukuję wspólnika 

sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
Prosimy przekonać się. 
Ul. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. WACŁAWA. 

win i wódek w 3071 

  

  

Czy zapisałeś się na      
   

  

Wilnie. Oferty: Kalwaryjska 21, m. 7. 3312-1 

zt = Odrestaurowany Sumy 
b ° 66 МЫ a zasad: | „far. Wileński pieniężne 
Najtańsze żródło zakupu | kuchnia pod kierow- lokujemy bardzo 
meterjałów elektro-tech- | nictwem wytrawnego dogodnie > 
nicznych i radjowych. | specjalisty. Šniadania, | | Dom H.-K. „Zachęta 
Ceny konkurencyjne. = i kolacje. Wil- | | Gdańska 6, tel. 9-05. 
Prosimy 0 BOR no, Kolejowa 3. 3272 | | 2052 3301 

się. 3 
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1акп‹і fryzjerski Wileń- 

a Nr. 10. A 
wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
odfryzow. 1 zł. oraz за- 

lon męski. Obsługują 
„. pierwszorzędni fachowcy. 

członka 

Ww. LL UNS RI 

zowanie nauki  introligatorstwa 
przy szkole powszechnej w Bra- 
sławiu. (z) 

— Stronnictwo Chłopskie two- 
rzy kółka drobnych rolników. W 
ostatnich tygodniach dało się za- 
notować na terenie powiatu Wi- 
leńsko-Trockiego i sąsiednich po- 
wiatów silne ożywienie organiza- 
cyjnej działalności Stronnictwa 
Chłopskiego które walczy na tu- 
tejszym terenie z wpływami Nie- 
zależnej Partji Chłopskiej i Hra- 
mady. 

Między innemi Stronnictwo 
Chłopskie zorganizowało kółka 
drobnych rolników w miasteczkach: 
Rudominie, Szumsku, Niemenczy- 
nie i t. d. 

Z wejściem na ten grunt Zwią- 
zku Chłopskiego usuwa się grunt 
pod nogami N. P. Ch. (z) 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlenia. Władze litew- 
skie wysiedliły w rejonie Plekiszek 
Aleszkiewicza Józefa i Wołejszów- 
nę Helenę, w rejonie Rykónt Sta- 
nisława Andzieja, Oktawję Żebrow- 
ską i Kazimierę Ulecką z synem 
Juljanem. 

— Aresztowanie. W rejonie 
Ignalina został aresztowany Ani- 
mowicz za nielegalne przekrocze- 
nie granicy z Litwy do Polski. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 

premjera komedji J, Szaniawskiego — 
„Żeglarz*. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 
Bilety i abonamenty sprzedaje co- 

dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł, w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od li-ej rano. 

— „Proboszcz wśród bogaczy”. 
Dziś w dalszym ciągu sensacyjna sztuka 
w pięciu aktach Andrć de Lorde i Pierre 
Chain „Proboszcz wśród bogaczy”, która 
na premjerze doznała przyjęcia entuzja- 
stycznego. Dawno widownia Teatru Pol- 
skiego nie rozbrzmiewała tak potężnemi 
oklaskami, jak na tej nadwyraz interesu- 
jącej premjerze. 

— Najbliższa premjera w Teatrze 
Polskim. Obecny repertuar teatrów eu- 
ropejskich jest coraz częściej zasilany 
przez autorów amerykańskich. Do wy- 
bitnych indywidualności amerykańskich 
należy Arnold Ridley; najnowsza jego 
komedja „Pociąg widmo", trzymająca 
widza w ustawicznem napieciu, wkrótce 
wejdzie na repertuar Teatru Polskiego. 
„Pociąg widmo''—jest obecnie w próbach 
w Teatrze Małym w Warszawie, zaś Te- 
atr Nowy w Poznaniu grał ją wielką ilość 
razy przy wyprzedanej do ostatniego 
miejsca widowni. Ę 

Kasa zamawień sprzedaje *bilety na 
cały tydzień. Ceny zwykłe t. j. od 20 gr. 

— Poranek—koncert Berty Craw- 
ford w Teatrze Polskim. W najbliższą 
niedzielę o godz. 12 m. 30 popoł. w Te- 
atrze Polskim wystąpi znakomita spie- 
waczka koloraturowa Berta Crawford, 
Artystka ta ma wszechświatową sławę, 
to też o pozyskanie jej dla koncertu w 
Wilnie, kierownictwo od dłuższego cza- 
su czyniło starania, które tyin razem - 
odniosły sukces, : 

W programie: Arja z opery „Purita- 
nie“-—Bellini, „Rossignol“ — Saint-Saens, 
„Pastorale“ — Verracini, Arja z op. „Di- 
nora“ — Meyerbeer, Walc z op. „Romeo 
i Julja“—Gounod, Arja z op. „Radko“— 
Rimski-Korsakow, Arja z op. „Lakme“ — 
Delibes i ina. 

— Teatr „Palace“. Dzis pierwszy 
występ „Teatru Kijowskiego" pod kierow= 
nictwem znanej artystki Rudenko. 

„Chmara“ popularny dramat w 5akt. 
ze śpiewami i tańcami, Początek punkt. 
g godz. 8 m. 30 w. Bilety w Kasie „Pa- 
lace". 

— Teatr Rewji „Kakadu*, Dziś 
premjera „Stan oblężenia". Wielka rewja 
w 2 częściach, 17 odsłonach. Początek 
o godz. 7 i 9 wiecz. Wyrok miał zapaść wczoraj o  giem. (z) 

“ Od r. 1843 istnieje Na Bystrem wile MEMORY „KOREA WLEŃNIEO"  wsienikkin Z WEZEECE (tona ОИ 
w KRAJU: UI. TATARSKA 20 as oba zaj ul. Wielka Nr. 22 (obok 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda. żenie malownicze wśród hotelu _Niszkowskiego) Bracław—Bolesław Sawicki, ul, Piłsudskiego 99. 
ul. Długa 56-b, Brześć n/Bugiem—N. Gorbaty, 

Druja—Jan Kochanowski. 
Duniłowicze—A, Szumski. 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn- 

ka pocztowa 19. 
Głębokie—Hordyński, biuro podań. 
Głębokie—A. Adler, sklep „Kultura. 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
Grodno—N. Bass, ul. Polna 11. 
iwieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep galanteryjny. 
Kościeniewicze—Erazm Banaszewski. 
Księgarnie Kolejowe „Ruch“, 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński. 
Mejszagoła — Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. 
Mołodeczno—Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk”. 
Niemenczyn—Sieczko Józef. 
Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność”. 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. 
Oikieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul. 

skiego 20. 
Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. K. 
Podbrodzie—Bujko Jan, ul. Piłsudskiego 1. 
Postawy—Fryderyk Krasicki. 

Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia”, 
Radoszkowicze—Maks Rubin, ul, Mińska 19. 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
PZ zna - Łatyszonek Walerjan. 
więciany—N. Tarasiejski, drukarnia. 

Turmonty— Jan Kowalczyk, sklep wódek. 
Wilejka 
Wołożyn-—Stefan Barański. 

Widze— Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

ZAGRANICĄ: 

Dynaburg—Benedykt 
łów piśmiennych. 

Drak. „Pax”. ml. św. ltnacege 5. Tel. 8-93, 

k
 я 

As 

NADESEANE. 

liealna pasta do zębów 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Wykolenie się parowozu i 2 wa- 
gonów. W pobliżu mostu Ostrobram- 
skiego, wykoleił się parowóz oraz 2 
wagony. Wypadków z ludźmi nie było. 

— Usiłowanie samobójstwa. Podej. 
ko Helena, lat 30, zam. Jelenia 6, usiło- 
wała popeinić samobójstwo, przez wypi- 
cie nieznacznej dozy esencji. Desperatkę 
w stanie niezagražającym życiu pogoto- 
wie odwiozło do szpit. św. Jakóba. Przy- 
czyna targnięcia się na życie nieustalona. 

— Zaginięcie. Adamowicz Jadwiga, 
zam. w zaść Kalaliszki, gm. Mickuńskiej 
zameldowała, że dn. 7 b. m. mąż jej Do- 
minik, wyjechał z domu do Wilna z wo- 
zem drzewa i dotychczas nie powrócił. 

— Kradzieże. W nocy ze spiżarni, 
znajdującej się przy mieszkaniu Bulaja 
Jana, zam. Bazyljanska 3, skradziono 
11/2 puda słoniny wart. 200 zł. 

— Onegdaj z zamkniętego pokoju, 
Jaszera Ignacego, zam. W. Pohulanka 16, 
dokonano kradz. palta zimowego i 1 gar- 
nituru męskiego wart. 500 zł. 

— Pożar, W mieszkaniu Kopciowej 
Kamelji, zam. Wileńska 16, m. 9, wy- 
buchł pożar, przyczem spaliła się do- 
szczętnie stojąca w kuchni szafa z ubra* 
niem. Wezwane pogotowie straży ognio- 
wej pożar natychmiast stłumiło. Straty 
oszkodowana oblicza na sumę 700 zł. 
О2аг powstał wskutek nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem przeż 2 letn. 
syna Rynkiewiczowej Zofji — Tadeusza, 
który szukając w szafie swych zabawek 
palił zapałki, przez co wywołał pożar. 

Na prowincji. 

„— Potajemne gorzelnie. Funkcjo- 
narjusze posterunku P. P. Połoczan, w 
czasie «patrolowania wsi Leniuszcze, gm. 
Połoczańskiej, ujawniji potajemną go- 
gorzelnię u Borejko Konstantego w cza- 
sie pędzenia samogonki. Tegoż samego 
dnia we wsi Sieniawy, gm. Połoczańskiej 
ci sami funkcjonarjusze ujawnili pota- 
jemną gorzelnię u Daszkiewicza Mateu* 
sza. W tym samym dniu o godz. 23 we 
wsi Leniuszcze, gm. Połoczańskiej, u Bo- 
rejko Bazylego ujawniono nieczynną go- 
rzelnię z rozczynem przygotowanym do 
pędzenia samogonki. 

„ Powyższe szęści aparatów zakwe- 
stjonowano. 

— Pożary. We wsi Bielki, gm. Po- 
stawskiej, z niewyjaśnionych dotychczas 
'przyczyn wybuchł pożar, przyczem spa- 
liło się 6 stodół i spichlerz na szkodę, 
Janusza Mikołaja, Janusza Franciszka i 
Janusza Jana, ios Franciszka i 

= Nedli. Štraty wynoszą do 

— We wsi Ładowiki, gm. Łuckiej, 
„powstał pożar i spłonął | dom miesz- 
kalny i stajnia na szkodę Ciechanowicza 
Konstantego, stodoła i suszarnia na szko- 
dę Ciechanowicza Józefa i dach nad 
spichrzem ne szkodę Baryły Ignacego. 
Pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. 

Wyrok w sprawie „bojówek 
komunistycznych z pod zna- 
ku N. P. Ch. — Wystąpienie 

posła Szapiela. 

Onegdaj został zakończony prze- 
wód sądowy w sprawie 22 miesz- 
kańców powiatu święciańskiego, o- 
skażonych o należenie do organi- 
zacji, która miała na celu obalenie 
istniejącego ustroju społecznego w 
Polsce. 
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godzinie 10-tej rano. W kuluaracł 
sądu zgromadziło się kilkaset osób, 4 
wśród których żywo uwijał się po- 
seł z N. P. Ch. i organizator bo- 
jówek enpechowskich na Ziemiach 
Wschodnich Szapiel, rozprawiając 
na temat zbliżającego się wyroku. 

Wyrok został odczytany dopie- 
ro o godzinie 13-tej, przyczem zo- , 
stali skazani za należenie do sto- | 
warzyszenia z wiedzą, że ma ono 
na celu obalenie obecnego ustroju 
społecnego Polski: Dyonizy Pasz- 
kowski po pozbawienie praw stanu, - 
na osadzenie w ciężkiem więzieniu 
na lat 4 z zaliczeniem mu 1 roku 
aresztu prewencyjnego, Władysław 
Maracz, Kazimierz Kozłowski, Fe- 
liks Nalewajko, Nikifor Gaszczeń= 
ko, Franciszek Jakuć i Józef Maś- 
cianko, każdy po pozbawieniu praw 
stanu na osadzenie w ciężkiein wię- 
zieniu przez lat 3, z zaliczeniem 
aresztu prewencyjnego—Maraczowi 
9 miesięcy, Kozłowskiemu, Nale- 
wajce i Józefowi Maściance 1 roku 
i 6 miesięcy, Nikiforowi Gaszcze i 
ce 1 roku i Franciszkowi Jakucio SĄ 
wi 6 miesięcy; Stefana Tomkiewi- 
cza i Bronisława Zakrzewskiego 
po pozbawieniu praw stanu na о- 
sadzenie w ciężkiem więzieniu na 
lat 2 z zaliczeniem aresztu prewen- 
cyinego Tomkiewiczowi 9 miesięcy 
i Zakrzewskiemu 7 miesięcy; Kazi- 
mierza Maltę na osadzenie w twier- 
dzy na lat 2 z zaliczeniem 1 roku 
i 6 miesięcy aresztu prewencyjnego. 
W stosunku do wszystkich na wnio- 
sek prokuratora zastosowano jako 
środek zapobiegawczy areszt bez- 
wględny. Pozostałych oskarżonych 
sąd uniewinił. 

Tytułem opłat sądowych sąd 
postanowił pobrać od Tomkiewi- 
cza, Zakrzewskiego po 80 zł. i od 
po» skazanych po 160 zło- 
tych. 

Wszystkich z oskarżenia z art. 
$ icz. I art. 102 K. K. sąd posta- 
nowił uniewinić. 

Skazani przyjęli wyrok naogół 
spokojnie. 

Po odczytaniu wyroku odezwał 
się nagle na sali głośny okrzyk: 
„Precz z rządem faszystowskim!” 
„Niech żyje rząd robotniczo-włoś- 
ciański!* 

Przewodniczący sądu p. Owsian- 
ko polecił policji sądowej demon- 
stranta aresztować i zatrzymać w 
gmachu sądowym w ciągu 24 go- 
dzin. Czterech policjantów pochwy- 
ciło wyrywającego się demonstran- 
ta i wśród ogólnego zamieszania 
zaprowadziło go do okratowanego 
pokoju dla aresztowanych. 

Okazało się, iż jest to poseł 
z Niezależnej Partji Chłopskiej Sza- 
piel, który po wylegitymowaniu się 
został około godziny 4-tej popo | 
łudniu wypuszczony na wolnoś 

Zdan. 

Sprawa 3-ch posłów 
„ ukraińskich. 

Jak się dowiadujemy sprawa 3 
posłów ukraińskich Wasyńczuke, 
Czuczmana i Kozickiego, skazanych 
w l-ej instancji na 1—2 lat więzie- 
nia a uniewinionych w Sądzie Ape- 
lacyjnym w Lublinie—w drodze za- 
żalenia nieważności ze strony pro- 
kuratury, będzie rozpatrywana nie 
jak podano przedtem w Wilnie 
21.11-27 lecz, w dniu 28.11-27 па 
sesji wy.azdowej Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie w Brześciu nad Bu- 

    

   
    

   

      

   

  

'ow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 

Juchniewicz, sklep materja- Wileńsk. Jagiellońska 3 

   
     

   

        

   
   

  

    

    

poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola« 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kołacyj przy- 
grywa orkiestra, __2148 

ROBYSYRGRYSONYI | 

lasów świerkowych. 
3109 

1 rutynowany Anglik озн 
dzieła lekcyj. Ceny przy- 
stępne. Oferty złożyć do 
admin. „Kurjera Wileń- 
skiego*, Jagiellońska 3, 
sub. „Londyńczyk*, 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne—Mocne— 

Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 

  

  m 1 Ogłoszenia | 
składaj się z 3 

szlachetnych Małopolan Lokal pokoi T enai na- 4 do CS 
rosi samotna, zdrowa dający sią na interes lub |) 
solidna z wykształce- prywatne mieszkanie o- ы 

niem nauczycielka Mato- becnie jadłodajnia. Ulica AS 
Wielka 5, m. 19, 2096-b przyjmuje jolanka o wyrobienie ja- 

kiejkolwiek posady. Zgło- 
szenia: Lwów, Adm. „Sło- 

ja ao a 
| grad - jadłodajnia 

wa“ dla RCR) Społeczna dawn. Pod- na naj bardziej 

  

A „Krėl 9, 

ŽAS Šilkas obiaiy Lnojas- dogodnych 
Mleko Tadas i złoty. Gabinety. 1498-b warunk a ch Ё 

  

Wileńska_ Spółka iłsud- puje 
Handlowa. Ul. Trocka I. 

  

d. i iady do- 
328243 ||V 2. sa dań 1 WRA: Е 

zł, oraz kolacje. Produk- „Kurjera Wileńskiego" | “ zakład opty- i i „Optytol cno-okulinty. „ta codziennie świeże. 
czny, największy w _Wi- Wielka 15 róg zauł, Szwar. > 
leńszczyźnie, właśc. B-cia CWIIiae 1, m. 2, sk \ 

  

Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. tg okulary po 
receptach Kasy Ckorych. ul. Dominikańska 17, 

1691-b telef. 10-58. b-1236 

czystej rasy, = linoleum, chodni- 
oswojony do ki jutowe, wycieraczki, 

sprzedania. z 
się w admin. „Kurjera 

„Opyk-Aabie” sza” em; 
w kraju założ. w 1840 r, о0090000 

Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

6006060096 

Dowiedzieč brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 

2 na, Rudnicka2. 14844 

Redzktier w/z A. Faranowski,


