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Z zagadnień programowych. 
Polecamy uwadze czytelników poniższe głębokie I świetnie ujęte uwa- 

gi programowe jednego z młodych polityków polskich, ukrywającego się 

pod pseudonimem dr. Wigand. Usagi te, w cokolwiek zmienionej formie 

drukowane w miesięczniku „Droga”, zawierają w scbie szkic programu po- 

wojennej demokracji polskiej. Pragniemy zapoznać z niemi czytelników, po- 

nieważ odpowiadają one poglądom reprezentowanym przez nasze pismo. 

Demokratyzacja stosunków mię- 
dzynarodowych — to rola Polski w 

Europie, przez to samo na Świecie, 

Sytuacja obacna określa się najsmut* 

niej, tysiące niebezpieczeństw, žad- 

nej drogi wyjścia. Należy tę drogę 

określić z całkowitą odwagą. Napisał 

Nietzche, że: „Europa chce stać się 

jednością”. Wszyscy ludzie o pewnej 

głębi 1 szerokości umysłu, którzy ży: 

li w ostataiem stuleciu, napięli Ku te- 

mu celowi wysiłek swej duszy, chcie- 

li przygotować */ drogą dla tej nowej 

syntezy i usiłowali realizować w so- 

bie „Europejczyka przyszłości”. 

Gaiotący nas splot powikłań polie 

tycznych i gospodarczych należy prze- 

ciąć formułą połączenia się jakichś 

Stanów Zjednoczonych Europy. Typ 
„Europejczyka przysałości* realizo- 

wał już Polak oddawna. Najgłębiej 
tkwi w duszy polskiej walor poczu- 

cia i zrozumienia ludzkiej wspólnoty, 

bliskiej zarówno psychice takiego 

Kościuszki, jak i najskromniejszego 

wiarusa z napoleońskich  legjo 

nów, zroszony polską krwią, przela- 

ną o wolność wszystkich niemal lu- 

dów i tak mocny, że nawet w sto- 

sunku do zaborców przezwyciężał nie- 

nawiść i w sojuszu z nimi gotów był 

Szukać dróg „wolności waszej”. 
Odwieczna łączność z tem, co 

niegdyś nosiło miano „Całego chrześci- 

jaństwa”, - wyjątkowe położenie geo- 

graficzne, wyjątkowy rozrost liczebny 

i mocna samoświadomość sprawiają, 

że możemy bez obaw i z całem prze- 
konaniem stanąć w czołowych zastę* 

pach walki o Europę nową i zjedno- 

czoną. 
I tak się określa jedno z pierw* 

szych zadań demokracji, a zarazem 
teza naczelna naszej polityki zagra: 
nicznej. ' 

  

  Na drugiem miejscu postawić moż- 

  WERK” m I 

й (Red.). 

na zadanie do poprzedniego najbliż 
sze — stanowiące, jak świetnie mó- 

wi prof. Witold Kamieniecki, 0 mo- 

carstwowości polityki polskiej — za- 

gadnienie mniejszości. Według okreś: 
lenia prof, Kamienieckiego, idea Ja* 

giellońska nie była basłem, lecz fak- 
tem, polskim wąlorem,. umiejętnością 

współżycia. Ta to forma współzycia 
|rozwiązująca wszelkie trudności za 

gadnień mniejszości ma swoje źró” 

ało | podstawę w przejawach polskiej 

duszy, które należy kultywować od 

spaczenia ochronić i rozwinąć. Aibo- 
wiem tylko dla Polaka umiejącego 

ws,ęółzyć z Buałorusinem, lub Ukrań- 

cem zabłyśnie Wilja „złotem dna | 

błękitem lica", rozdzwoni się ta oto 

gora Królowej Bony, narodzi się na 

nowo cudowny „z matki obcej”, typ 

rasy mieszanej, oprze się o granit 

polskiego genjuszu lotny jeszcze gen- 

jusz ruski, mocarstwowym sensem 

Polski stanie się autonomiczność jej 

dzielnic. й 

Następne zadanie, najbardziej może 

palące, najbardziej powszednie polega 

na sformułowaniu i urzeczywistnieniu | 
gospodarczego programu demokracji. | 
W najkrótszych słowach potrzeba nam 

wprowadzić demokrację do życia gos- 

podarczego i życie gospoearcze  po- 

trzeba wprowadzić do demokracji. Ży: | 

jemy oturmamieni Gbiazein, 

życie gospodarcze, 

kiem gromadka łysych, 

iż t. zw. 

telach dyrektorskich gabinetów, W 
ich niezawodne ręce powierzamy po- 

tulnie niezmierne kapitały poiskiej 

pracy. Czynimy tak, jak gdyby przy-| 
puszczając, że życie gospodarcze od- 
bywa się jedynie za sprawą podsi- 
wiałego naczelnika inżyniera, który 
migaąt nam za szybą zamkniętego 
auta i jakby poza nawiasem gospo- 
darczych poczynań był 'walący przez 

największego amerykańskiego kapi 
tału E. A. F.lene, stwierdza, Że de- 

mokr:tyzacja produkcji jest w naj-| 
bliższej przyszłości nieunikniona, że 

sprawa tej demokratyzacji wyszła 704 

z dziedziny teorji, a należy do pre: 

tyki. Wynika to z prostego faktu, Że 

demokratyzacja politycznego ustroju 

wymaga i pociąga za scbą jako kon- 

sekwsację logiczaą deuwsOkiatyzacją i 

gospodarczą. Warstwy pracujące zdo- 
były możność rządzenia państwem, | 
a więc i życiem gospodarczem. Trze- 

ba, aby spadała na nie także znacz- 

na część odpowiedzialności za to ży: 

die. Udział demokracji w pracy w 

zarządzaniu wytwórczością, ta nie 

Sytuacji i domageją się od polityków 
wskazania dróg nowożytnej Polski. 
Zasadnicze koncepcje polityczne de- 
mokracji, muszą się zetsoąć z ży: 

ciem, ze świadomością ogółu, na ca- 
iym obszarze, terenów objętych przez 

polskość, aby możliwą się stała ur: 
ganizacja nowożytnej Polski, 

Zapytsć należy, która z istnieją- 
cych grup lewicy na własną rękę jest 

jw stanie powyższemu zadaniu spro- 

stać. Która z nich może umocnić i 

do działania pobudzić w zakresie 

warstw inteligencji, włościańskich i 

robotniczych wszystkie wymienione 

powyżaj walory, aby na ich podstawie 

rozwiązać palące zadania, | odpowiedź 
bolszewizm, lecz proste wymaganie 

nowožytuego kapitalizmu, 

W stwierdzeniu faktu, że jedynem 
źródłem bogactwa usrodu jėsi orga” 

nizacja pracy, a pieniądz jedną z 

form tej organizacji, w dążeniu do 

demokratyzacji produkcji, płynącej z 

faktu zbieżności podstawowych inię- 

resów prcdukcji i pracy — leży na- 

sza formuła zasadnicza, 

Od możności skonsolidowania w 

tym kierunku całego : wysiłku naro 
du, zależy nasza gospodarcza przy- 

szłość, a ponoć wogóle przyszłość 

będzie — żuduna. | nie oto chodzi, 

aby w kuluarach, czy fotelach sej- 

mowych trwało porozumienie we 

wszystkich głosowaniach i czynach 

pomiędzy politycznymi przedstawicie- 

lami lewicy, — Chodzi o to, aby dzię- 

ki formule przyszłych wspólnych wy- 

borów, dziś już rozpoczęła się praca 

ogółna nad umocnieniem i rozwinię: 

ciem walorów, od których zależy byt 

Polski. 

Aby dzięki niej zrozumieniem od- 

nośnych wielkich zadań nasiąkła świa: 

domość społeczeństwa: by zaintereso- 

Polski. Niespożyte walory polskiej | wane i wciągnięte zostały w orbitę 

pracy, inicjatywy i zdolności i cierpli- tej pracy wszystkie nadające się do 

wości muszą być Spożytkowane w |niej siły, nie wyłączając tak zw. 
tym celu. mniejszości. Ta to ogromna praca 

organizacyjna i wychowawcza, na ol- 

Na obudzeniu, na przeoraniu do | brzymim terenie całego państwa, wy- 

głębi psycbiki powojennych mas, po* | maga ścisłej konsolidacji elementów 

lega wielkie zadanie demokracji pol- | politycznych lewicy. 
- ‘и ————————>——————->——5-—, 

Z posiedzenia Rady Ministrów. 
Sprawa kredytowej pomocy dia banków. — Zmiany 

w reguiaminie sekcji ala spraw mniejszości. 
(Telefonem od własnego kwrespondenta z Warszawy). 

  

  

Wczoraj w godz. wieczornych odbyło się pod przewodnictwem p. min. 
Raczkiewicza posiedzenie Rady Mn'strów, ca którem dyskutowano w spra- 
wie wniosku mioistra skarbu, dotyczącego państwowej pomocy kredytowej 
dla banków. 

Prócz tego dokonano również na wniosek prezesa Rady Ministrów 
pewnych zmian regulaminu sekcji komitetu politycznego dla spraw woje- 
wódzw wschodnich i mniejszości narodowych. 

рр ] 

Poprawa kursu złotego. 
Gorączka spekulacyjna opada. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

  

  
W dniu wczorejszym w godz. poludniowych dało się zauważyć pewne- 

go rodzaju przełamania na korzyść złotego. Miaaowicie spadł on na 9.40. 
W kołach mierodajnych panuje opioje, iż punkt zwrotny w gorą:zce 

spekulacyjnej został już osiągnięty i że obecnie należy się liczyć ze zni: 
żką dolara. 

Krytyczny moment już minął. 
WIEDEŃ. 2.X1I. (Pat.), Dzienniki popołudniowe w Wiedniu stwierdzają, 

że kurs złotego podniósł się o 10 proc. w porównaniu z kursem # й01& 
wczorajszego i wyrażają przytem opinję, že krytyczny moment został już 
przezwyciężony. 

Powód zawieszenia dyskonta weksli 

to przedewszyst: | 
opasłych, a | 

chytrych panksów, rozpartych po fo-| ‘ 

i 

(Od własnego korespondenta z Warszawy). 

Bank Polski komunikuje, iż zawiesił w głównych oddziałach na pe- 
wien czas przyjmowanie weksli do dyskonta, aby w tea sposób osłabić siłę 
nabywczą rynku walutowego, 

| w Banku Polskim. 

| 

| 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 

5-0 lamowy, na 4-ej str. 5-mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Proces Steigera. 
Zeznania Olszańskiego. 
LwOW, 2.XII (Pat.). Na wstępie 

dzisiejszej rozprawy zgłosił się nowy 
obrońca Steigera pos. Smiarowski Z 
Warszawy. 

Nestępnie przewodniczący odczy- 
tuje protokuł zeznań Olszańskiego w 

Berlinie przesłany mu przez Mini- 

sterstwo S»raw., podpisany przez ko- 

misarza do spraw kryminalnych Be- 

utla i Olszańskiego. 
Protokuł obejmuje na wstępie 

tekst noty werbalnej wystosowanej 

przez Ministerstwo Spraw Zagrani- 

cznych do posła polskiego w Berli- 
nie. W nocie zapewnia Ministerstwo, 
że dostarcza protokuł, w którym od- 

rzucono kilka linji odnoszących się 

do osób, które Olszańskiemu ułatwi- 

ły ucieczkę, a których władze pruskie 

nie chcą kompromitować. 
Dnia 24 listopada zjawił się Teofil 

Olszański, który wylegitymował się 

świadectwem identyczności z foto- 
grafją, wystawionem przez władze w 

Chyrowie, i osobistym dowodem wy” 
danym przez władze prusxie. Ošwiad- 
czył on, że z polecenia wojskowej 
organizacji ruskiej dokonał dnia 5 
września zamachu na Frezydenta, 

Obecnie otrzymał od swoich władz 

ukraińskich rozksz przedstawienia 
przebiegu całej sprawy, Bby Z powo* 
du zamachu nie zasądzono we Lwo- 
wie człowieka niewinnego. Olszań* 
ski dodaje, że moralnie czuje się do 
tego zobowiązany 1 czyni to tem 
chętniej, że przez dokładne przedsta” 
wienie sprawy chce wyrazić wdzięcz= 
ność władzom pruskim za udzielenie 
mu azylu. Mówi on dalej, że uro- 
dził się w Chyrowie w 1905 roku, 
tamże uczęszczał do szkoły ludowej 
a następnie do gimn. w Przemyślu. 

Jako chłopak 14-letni wstąpił 
do partji ukraińskiej, lecz ponieważ 
zachorował,wddawał się dalej studjom 
gimnazjalnym. W VIII klasie dostał 

pOprawkę z języka ruskiego, którą 
to poprawkę w roku 1924 zdał. 

Zamach miał być protestem 
przeciwko uciskowi narodu ukraiń- 
skiego. Z podobnych pobudek do- 
konano zamachu na Naczelnika Pań" 
stwa Piłsudskiego, do tego zamachu 
jednak Olszański nie należał. 

Do wojskowej organizacji tajnej 
należał od roku 1922. Kiedy był już 
planowany przyjazd Pana Prezydenta 
Wojciechowskiego do Lwowa zgłosił 
się do Olszańskiego komendant оК- 
ręgowy z zapytaniem czy byłby go- 
tów dokonać zamachu. Olszański 
zgodził się na to i na tydzień przed 
przyjazdem p. Preiydenta przyjechał 
do Lwowa. 
Tu czekali na niego dwaj towarzysze 
którzy zaprowadzili go do restauracji 
Reicha na rynku, gdzie omówione 
techniczne szczegóły. 

Na drugi dzień chodził wraz z 
kolegami po ulicach, któremi wed- 
ług programu miał przejeżdżać Pre- 
zydent. 

Na kilka dni przed zemechem 
kupił na ulicy Legjonów laskę z gał: 
ką ołowianą i jedwabne rękawiczki, 
gdyż zwiócono mu uwagę, że nie 
należy zostawiać śladów na dotknię” 
tych przedmiotach. Ponieważ był 
przekonany, że z zamachu nie wyj- 
dzie cało, dzł się sfotografować, Jed- 
na fotografja w ubraniu marynarko* 
wym, druga w płaszczu gumowym, 

Podczas jego pobytu we Lwowie 
na przechadzkach w ogrodzie Koś: 
cielnym i Jezuickim  uplanowano 
szczegóły zamachu. Ostatalą noc 
przepędził u jednego z kolegów. 

Przed zamachem to jest w pią: 
tek rano przyszedł do mieszkania 
jakiś nieznajomy, którego jednak 
Olszański uważał za wtajemniczone* 
go w sprawę, ponieważ ów niezna* 
jomy znany był gospodarzowi mie 
szkania. Nieznajomy ów przyniósł 
mu bombę kształtu walca długości 
10 cm. o średnicy 8 cm. oraz pisto: 
let, zdaje się berlińskiego wyrobu. |   Odczytywanie protckułutrwa dalej, | :   
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O sanację gospodarczą. 
Min. Skarbu na Komisji Sejmowej o 
obecnej sytuacji gospodarczej w kraju 

io swoich planach sanacyjnych. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mowej Komisji Skerbowej Minister 
Skarbu zlożył następujące oświedcze- 
nie: 

„Odłożyłem moje expose w Sejmie 
na dz. 9 bm. dlatego, że nie chodzi 
o wskazanie celów, do których się 
dąży dzisiaj, lecz o przygotowanie i 
wskazanie środków do tego calu 
prowadzących. Powaga chwili wyma- 
ga, by opracowane one były pomimo 
pośpiechu jaknajstarannie|. 

W dalszym ciągu minister oswiad- 
czył: 

1) Społeczeństwo powinno rozu 
mieć i ocenić, że koła sejmowe są 
dokładnie pcinformowane o stanie 
finansów państwa, który zastałem, 
obejmując takę ministra skarbu. Po- 
mimo powagi sytuacji znaczna część 
Społeczeństwa daje się porwać sza- 
łowi spekulacji, niebaczna na szkody 
wyrządzane pzństwu i sobie. Ponie- 
sie ona dotkliwe straty. Nie będę 
nad tem ubolewał. 

2) Z całą stanowczością użyję tych 
środków, które są w mojem rozpo- 
rządzeniu, by przeciwdziałać spadko 
wi złotego i zniżyć kurs dolara do 
normy, odpowiadającej rezlaym wa- 
runkom gospodarczym. Do środków 
tych zaliczam przeciwstawienie się 
wszelkim zakusom inflacji, bo w ogra* 
niczonym obiegu pieniężnym leży 
moc oddzielywania na kurs i na ceny. 
Dla otrzeźwienia spekulującej części 
społeczeństwa przypominam, że zale- 
głości podatkowe z Banku Gospodar- 
stwa Krajowego z tytułu udzielonych 
kredytów wynoszą 204 miljony złot. 
Celowy i sprawiedliwy nacisk w kie- 
runku uregulowania należności zmusi 
do podaży walut i narazi spekulan- 
tów na straty. 

3) Zażądałem od władz Banku P. 
zawieszenia czynności raportowych, , 

4) Dwudniowe prace komitetu 
budżetowego doprowadzą dziś jesz 
cze do ustalenia takiego planu gos- 
podarki budżetowej w grudniu, który 
wykluczy możność deficytu budżeto- 
wego i pozwoli pokryć wydatki pań- 
stwa wyłącznie z dochodów. 

Wszyscy ministrowie idą najdalej 
we współdziałaniu na gruncie bez. 
względnej równowegi budżetu. 

5) Nie  powiększyłem ani o jed 
nego złotego obiegu bilonu, pomi 
mo uregulowania należności związa- 
nych z wypłatą pensji i nie skorzy- 
stam z prawa powiększenia obiegu 
drogą zasilania obiegu pieniężaego 
oprocentowanemi biletami skarbowe- 
mi. 

6) Przed 9 b. m. złożę S*|mowi 
projekt o prowizorjum budżetowem, 
który zmniejsza wydatki państwa w 
stosunku rocznym © blisko 500 mil- 
jonów złotych. 1 wsksżę konkretnie 
na te zmisny obowiązujących ustaw 
od których zależy utrzymanie wydnt 
ków peństwa w nakreślonych granicach. 

Danie możności rządowi gospo- 
darki brania z tego prowizorjum od 
1 stycznia jest warunkiem równo- 
wagi budżetu. 

7)W ciągu grudnia zostaną opra: 
cowane i wniesione rrojekty zmian 
budżetowych na rok 1926. 

8) Podnoszenie cen w chwili de- 
cydującej walki o równowagę naszych 
finansów poczytuje za objaw speku: 
lacji. Polityka kredytowa i podat: 
kowa rządu znajdzie skuteczne spo* 
soby przeciwdziałania temu. 

9) Spadek złotego niema uzasad: 
nienia gospodarczego. Biłans hand- 
lowy z każdym dniem się polepsza. 
Równowega budżetu będzie ustalona 
przeszkody na drodze rozwoju pro- 
dukcji muszą być wyjaśnione i usu 
nięte. Najskuteczniejszą bronią w 

gdyż upatruję w kredytach z tego | walce ze spekulacją na zniżkę złote- 
tytułu otwarte podpisanie spekulacji go jest przeciwstawienie jej zasad 
na zniżkę złotego. Władze Banku Pol: zdrowej polityki finansowej. 
skiego już ogłosiły odnośne zarządze- į Jestem zupełnie pewny, że idąc 
nia, przywióciły moc obowiązującą tą drogą przy spokoju i przeciwdzia- 
niektórych zniesionych rozporządzeń łaniu tym nastrojom psychologicz 
ministra skarbu w zakresie obrotu | nym, które się szerzą w społeczeńst- 
dewizami, a w szczególności tych, | wie, osiągniemy w najkrótszym cza- 
które dotyczą wpłat złotych zagranicą. sie zwycięstwo”. 

O z w   Konferencja dyrektorów departamentów 
Min. Skarbu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). į 

Wczoraj w Ministerstwie Skarbu pod przewodnictwem min. Zdziechow- | 
skiego dbyła się konferencja dyrektorów wszystkich departamentów mini- 
sterstwa, 

W korferencji wzieli udział: wice min. Markowski, Karśnicki i Popław- 

КЕМ KOJ 

Dalsza akcja oszczędnościowa. 
Obcinanie wydatków. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się w gabinecia dyrektora depźrtamentu budżetowego 
Min. Skarbu dr. Zaczka posiedzenie delegatów ministra skarbu, powołanych 
do zaproponowanie rządowi oszczędności w wydatkach państwowych I sa- 
morządowych. 

Omawiano preliminarz budżetowy na grudzień. Ponieważ wpływy 
z podatków zmniejszyły słę, więc w celu zastosowania wydatków do real- 
nie obliczonych dochodów przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich 
wydatków państwowych, zamierzonych na grudzień. 

Skutkiem tej rawizji było skreślenie wszystkich, chociażby potrzeb- 
nych, jednak nie niezbędnych dla podtrzymania życia państwowego wyda- 
tków, oraz odłożenie szeregu innych wydetków, o ile to jest możliwe, na 
okres późniejszy, co będzie związane oczywiście z równoczesnem zmniej- 
szeniem budżetu na rok 1926 o te kwoty. 

Ostateczne ustalenie preliminarza na grudzień, nastąpi w ciągu 
dnia 3 grudnia po dodztkowem przeprowadzeniu pertraktacyj w sprawie 
dalszej redukcji wydatków państwowych. 

W ten sposób ustalony preliminarz budżetowy daje pewną gwarancję, 
że nie będzie żadaego deficytu i nie może być nawet mowy, zgodnie 
z decyzją p. ministra skarbu, o jakimkolwiek drukowaniu biletów zdawko- 
wych i o wypuszczeniu bilanu na ich pokrycie, 

== 

Sprawa pożyczki amerykańskiej dla 
Polski. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

  

W sprawie uzyskania pożyczki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych 
korespodent nasz dowiaduje się z mi rcdajnych źródeł, iż grupa Morgana 
zgłosiła opcję na pożyczkę w sumie 100 milj. dolarów. 

W związku z tą sprawą p. premjer Skrzyński podczas swego pobytu 
w Londynie przeprowadził Szereg rozmów zarówno z angielskiem kołami 
rządowemi jako też z angielskimi przedstawicielsmi życia fiaansowego i ob 
serwatorami finansowym: St. Zjedn. przebywającymi w Londynie. 

W wyniku tych konferencyj dowiadujemy się, iż rokowania o powyž- 
szą pożyczkę znajdują się na dobrej drodze. 

Z ramienia naszego rządu rokowania te ma prowadzić przebywający 
w Nowym Jorku wice-prezes Banku Polskiego p. Młynarski. 

Realizacji rokowań należy się spodziewać jeszcze przed Świętami Bo- 
żego Narodzenia. Jako zabezpieczenie pożyczki ma służyć monopeł tyto- 
nigwy. 

У УВопів&и]ету się zarazem, iż grupa Morgana wyraziła zapatrywanie, 
że byłoby pożądane, ażeby przy realizacji pożyczki wzięto pod uwagę ze 
strony Polski zaangażowanie zagranicznego doradcy finansowego, któryby 
dopomógł rządowi polskiemu do zaalezienia wyjścia z obecnej ciężkiej 
sytuacji. 

W kołach miarodajnych stolicy myśl powołania zagranicznego doradcy 
natrzfiła na żywy ocdźwięk» 

(W ostatniej chwili otrzymujemy ze źródeł oficjalnych przez Pol. Ag. 
Tel. wiadomość, że jednak z grupą Morgana nie było żadnych pertraktacyj). 

рЭ 

Dochód z monopolu spirytusowego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu komunikuje, iż monopol spirytusowy wpłacił do 
centralnej kasy państwowej w ciągu ubiegłego miesiąca listopada ogółem 
20 mil. zł.; od początku roku zaś do dnia 1 b. m. wpłynęło z państwowe- 
go monopolu spirytusowego na rok bieżący preliminowano w wysokości 
166 mil. zł. Jest rzeczą pewną, że kwota ta zostanie osiągnięta i to prawdo- 
podobnie z pewną nadwyżką. 

Oprócz powyższej sumy, monopol spirytusowy osiągnął, jako przed- 
siębiorstwo, czysty zysk, który do dnia 1 b. m. wyniósł około 26 miij. zł., 
do końca zaś roku bieżącego zysk ten wyniesie przypuszczalnie około 
30 mil. zł. Suma ta przeznaczona jest na kapitał zakładowy i obrotowy 
dyrekcji monosolu spirytusowego, 

Zaznaczyć. należy, że dochody monopolu spirytusowego nie są na- 
stępstwem zwiększania spożycia, które w ostataim roku znacznie się 
obniżyło. 
z 

ile pożyczek wydano nacele budowlane. 
(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

  sza ti m 

Komunikują nam, iż centrala Banku Gospcdarstwa Krajowego przyz- 
nała do pi rwszego grudala 828 pożyczek na cele budowlane na sumą 

religijnego, względnie tęsknoty reli- 

ne B
r
w
i
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ski, który wczoraj objął urzędcwanie. 
Na konferencji tej ustalono plan 

ący całokształt wszystkich zagadnień, 
pracy Ministerstwa Skarbu, obejmu 
związanych z ostatniem przesileniem. 

27 mil. zł. 
Oddziały zaś B.G.K. przyznały 1335 pożyczek budowlanych na suwę 

392 mil. zł. 

Nr. 276 (428) 

Propaganda komualstyczna w armjach 
europejskich, 

(Korespondencja własna z Tallina). 
e 

Rewelskoje Słowo donosi: Według 
otrzymanych informacyj ze źródeł 
wiarogodaych — od ałuższego czasu 
cała uwaga wodzów komunistycznych 
z Kremla, została zwróconą na roz- 
łożenie armij europejskich za pomo- 
cą propagandy komunistycznej. W 
tym celu w kółkach armji zagrani- 
cznych są organizowane  jaczejki 
komunistyczne w rodzeju jaczejek 
komunistycznych w fabrykach, które 
mają za zadanie tworzenia kółek ko- 
munistycznych oraz przygotowanie 
informatorów dla celów szpiegostwa, 
na wypedek wojny. 

Dyrektywy ctrzymywane są z Mo- 
skwy, z Głównego Sztabu, który po- 
wszechnie nosi nazwę Rawwojenso- 
wieta Republiki Dla śledzenia za dzia- 
łalnością, wykonywania otrzymywa- 
nych dyrektyw, danych pułkowym 
jaczajkom komunistycznym, został 
utworzony specjalny oddział pod na- 
zeą „Dyky”, t. zr. Delegacja Ispol- 
koma Komunistycznego lnternacjo- 
nału. Organ wraz z centralą w da- 
nym okresie znajduje się w Wiedniu, 
skąd rozpuszcza cełą sieć we wszyst- 
kie armje europejskie. Na czele tej 
centrali stoi komunista Goldenstein. 

Centrala posiada kilka oddziałów, 
które śledzą za posuwaniem się pra- 
cy w różnych psństwach. Przy cen- 

:trali istnieją oddzielne oddziały dla 
pracy konspiracyjnej w Niemczech, 
państwach Skandynawskich i Fin- 
landji. Kierownikiem tych oddziałów 
jest komunista Richter. 

* Dla specjalnych zadań technicz- 
nych, organizacyjnych, operacyjnych 
it. p. do centrali są przydzieleni 
czerwoni specjaliści, wśród których 
znajdują się dwaj oficerowie Sztabu 

| Gen. b. armji carskiej, nazwiskiem 
Agapiew i Pajocyn. 

Polityczna propaganda zostala po- 
wierzoną oddzielnym wydziałom, przy= 
czem w skład wydziału prowadzące- 
go propagandę w Niemczech i pań- 
stwach Skandynawskich, wchodzą je- 
den Niemiec, jeddh Norweg i jeden 
Szwed. Takie wydziały istnieją również 
dla prowadzenia roboty konspiracyj- 
nej w Polsce, Czechosłowacji, Wę* 
grzech, Rumunii, Bułgarji, Serbji itd. 

Prócz wyżej wskazanych zagra” 
nicznych oddziałów na terenie pro- 
pagandy komunistycznej w armjach 
państw eurosejskich, prawie wszędzie 
zagranicą są oddziały sowieckiego 
kontrwywiadu, na czele którego sto* 
ja agenci G. P. U. 

Najintensywniejszą pracą kontr 
wywiadu sowieckiego, jest teren Nie- 
miec, gdzie pilnie oni śledzą za emi: 
grantami rosyjskiemi. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 
  

Į 
! 

| Dziś przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach najniższych 

po raz ostatni 

„DOLLY: 
operetka Mirscha. 

  
Początek o godz. 8 m. 15 w. 
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lu odrodzeniu aljnom. 
Poznajcie Prawdę | Prawda 

uczyni was wolnymi. 

Ewangelja, 

Znamieniem epoki obecnej jest 
wciąż wzmagająca się w coraz szer- 
szych kołach spcłaczeństw Świata dą- 
żenie do pogłębienia i zrealizowania 
w życiu codziennem tkwiącego glę- 
boko w każdym człowieku instynktu 

gijnej. W imię to tej wciąż potężnie- 
jącej z roku na rok tęsknoty mnożą 
się wostatniem półwieczu coraz licz- 
niejsze zrzeszenia o charakterze mniej 
lub więcej religijnym. 

Ta powszechna dziś na świecie, 
jak najgłębszy, więc może mało jesz- 
cze widoczny, nurt życia, tęsknota — 
nie jest snać obcą i naszemu wi: 
leńskiemu społeczeństwu. Istnieje 
mianowicie w Wilnie, jako wyraz за= 
morzutny owego speciei aeternitatis 
w życiu ludzkości, wysoce wzrtościo- | 
wa placówka pod nazwą Towarzystwa | 
Odrodzenia Religijnego, kierowana 
przez księdza profsora Miłkowskiego. 
Celem Towarzystwa jest „wykuwenie 
w sobie człowieka wiecznejo”, „wcie- 
łan'e w życie zasad Chrystusa i Ewan- 
gelji*, „wyciągnięcie wzoru Chrystusa 
ze świątyń i wcielenie Go w życie 
codziezne”. Matcdzmi zaś — praca i 
modlitwa, pojęta nie jsko zależne od 
„natchnienia” i nesiroju zatapianie 
się w rzeczach boskich, lecz jako 
„twardy obowiązek, wymzgający pra- 
cy najwyższej”, bo pracy ducha, | 

  

W niedzielę 8 go listopada ćdbyło 
miesięczne zebranie członków się 

wspomaianego Towarzystwa, na któw 
rem ksiądz profesor Miłkowski zrefe- 
rował cele i zadania T, O. R. Część 
druga konferencji poświęconą była 
wyjaśnieniu—na czem polega sprzecz- 
ność zasad Teozofji z naukami Koś 
<ioła Katolickiego. Należy na wstępie 
z najwyższem uznaniem podkreślić 
fakt, że stosunek księdze-profesora 
do Teozcfji, uważanej dziś już przez 
Kościół Rzymsko Katolicki za jedną 
z najszkodliwszych harezyj, wyraził 
się w sposób wyjątkowo sympatycz: 
ny. Zdolność do istotnej tolerancji 
jest dziś tak bardzo rzadka u kapła- 
nów. Niemniej jednak obok wyrazów 
życzliwości dla ruchu teozcf.cznego, 
jako nieświadomego może, lecz peł: 
nego dobrej woli sprzymierzeńca Re- 
ligji Chrześcijańskiej — nie brakło w 
przemówieniu księdza-profesora pew- 
nych nieścisłości. Te to właściwie 
mimowolce odbiegnięcia od prawdy 
chcielibyśmy tu, przy całym szacun- 
ku dla księdza-prelegenia i najgłeb- 
szem uznaniu dla jego pożytecznej 
pracy—sprostować, 

Hasłem ruchu teozoficznego jest: 
„Niema religji wyższej nad prawdę; 
lecz prawdy tej trzeba dopiero szu 
kać i poznawać ją... i dlatego toeo* 
zof,a nie może włączyć do swojs 
syntezy  naukowo»religijao-filozcficz= 
nej żadnego zgóry narzuconego do- 
gmatu, do stwierdzenia i sprawdzenia 
któ.ego nie możnaby się doprac: wać 
samemu wewnętrznym 

  
skupionym | 

o prawie przyczyny i skutku w Świe- 
cie duchowym (karma); tak jsst z | 
nauką o przyśpieszonej ewolucji czło: | 
wiska, czyli t. zw. Scieź.e i o istnie- 
niu Boskich Kierowników Ludzkości, 
zwanych w literaturze teczoficznej 
Mistrzami Mądrości i Współczucia. 
Więc zamiast Siepej wiary — wiedza, 
oparta na doświadczeniu wawnętrzaem 
lub zewnętrznem. 

Wspomniane cztery założenia, plus 
— uznanie jedności wszechbytu i 
wszechłycia, wynisającego stąd bra: 
terstwa wszystkich żywych istot i po- 
wszechnego prawa ewolucji — sątym 
szkieletem budowy  šwiatopoglądu 
teozoficznego, przyjmowanym za pod- 
stawę filozcfji życiowej przez wszyst- 
kich prawdziwych teozofów; nie mo- 
żemy Się przeto zgodzić z twierdze- 
mem  księdza-profasora, że „każdy 
teozof trzyma się zupełnie innych za* 
sad, lub nie ma ich wcale”. 

* 
* * 

Taozcfja nie jest agnostycyzmem, 
(byłoby to niekonsekwencją nawet 

!z punktu widzenia czysto filologicz- 
| nego), jakkolwiek odreuca poznanie 
Boga rozumowe (»rzez Oparcie się 
na dogmatach) i doświadczalno-zmy- 

jsłowe. Nikt jeszcze Boga doświad- 
czeniem zmysłów nie poznał; „nikt 
Ojca nie widział* — mówił Carystus, 
Cv się zaś tyczy jedynej możliwej 
drogł poznania Boga, t. j. drogi mi- 

trudem ducha. I to jest różnica po-j stycznej, to opiera ją teozcfja na tej 
między teozofją, a wiarą rzymsko -ka- | Samej metodzie, co i wszystkie religja 

tolichą, istotna i zasednicza. nażda 
prawda konkretna, jaką podaje sy- 
sten at teozoficzny, musiała wpierw 

wyt'zymać próbę ogniową ducha 
ludzkiego, który stanął z nią oko w 
oko. Tak jest z nauką o reinkarnacji, 

(jsksolwiek sama nie jest religją), t. 
j. — na etyce. *) 

*, Patrz elementarny podręcznik etyki 
teozoficznej: „U stóp Mistrza”, tub wybitnie 
mistyczne: „Światło na Soieżce,i „Głos Mile 
czenia”, 

* 
* * 

Teodc fja ani nie jest eklektyzmem, 
ani też nie pasożytuje na ciele któ 
rejkolwiek z istniejących religi. Po- 
zorny eklektyzm jest tylko ezoterycz- 

|ną syntezą, gdyż wszystkie religje 
|śwista meją swe wspolae źródło w 
Wielkiem Brterstwie Synów Bożych, 
z Których Najwyższym jest Cnrystus, 
zweny na Wschodzie Badhisattwą. 
Teozofja współczesna, opierając się w 
części na wskazówkach Tych, Któ: 
rych nazywa Mistrzami Mądrości, w 
części zaś na samodzielnych studjach 
poiównawczych — pracowników ru- 
chu nad wielkiemi religiami, odsła: 
nia ich jedyną wewnętrzną treść — 
jak metafizyczną tak też i etyczną. 
Stąd, nie zaś z pasożytowania pocho- 
dzi pozorny eklektyzm. O istotnej 

|np. przyczynie prawie zupełnej iden- 
(tyczności etyki teozoficznej z bud 
dyjską, pisaliśmy już na łamach tego 
pisma: „Etyka ezoteryczna, która by- 
ła własnością wspólaą wtajemniczo- 

|nych wszystkich narodów, po raz 
pierwszy została wcieloną do nauk 
publicznych przez Gotamę Buddke. 
Stąd idantyczność niemal”... i t. d.*) 

  
* 

* * 

Zarzut jakoby bezczynności teo- 
zafów w Świecie zewnętrznym traci 
wiele na swej wadze, wobec bardzo 

Nowego Wychowania i Nowego Lecz- 
nictwa. Po stokroć jednak donioślej- 
szym jest fakt, że Teozofja jest dziś 
jakby potężnym prądem Wody Ży- 

„Kurjer Wileński". Rok II. Nr. 47 (190). 
26 lutego 1925 r. Na podstawie: H. P. Bla- 
watsky.La cief de la Thóosophie 
1923. p. 20,   

wej, który oczyszcza, odnawia | 
przeistacza sobą wszystko czegokol* 
wiek się dotknie. = 

* * 

Nie jost złem herezja I liberalizm 
ani nawet „wpływ złęgo ducha”, bo 
i takie oskarżenie Teozofji,mimo całej 
sympatji dla niej, padło z ust księ- 
dza-prcfesora Miłkowskiego; złem jest 
ortodoksja i dogmatyzm i konserwa* 
tywny konwencjonalizm... 

Chrystus powiedział: „Szukajcia 
a znajdziecie” i „Poznajcie Prawdę, 
a Prawda uczyni was wolnymi”, a 
nie kazał przyjmować coś gotowego.» 
Gdyby Prawda była już znaleziona— 
nie kazałby jej szuksć; gdyby była 

(poznana — nie kazałby poznawać. 
| Czemuż to nie tak dawno jeszcze 
| nawoływał Asnyk: „Szukajcie Prawdy 
| jasnego płomienia, szukejcie nowych 
i nieodkry tych dróg"... Herezja właśnie 
(w dziedzinie religji jest zawsze tem 
szukaniem Prawdy; dogmatyzm zaś 
spoczęciem na laurach idla tego nie 
jest twórczy. Jest rakiem, lub raczej 
garbem na ciele ludzkości, utrudnia- 
jącym jej wzniesienia oczów ku 
wieczności gwiazd... 

| Co do idei przyjścia Wielkiego 
‚ Duchowego Kierownika Ludzkośzi — 
| pomijając te niezliczone przykłady 
tęsknoty 1 oczekiwania, przytoczę 
tylko słowa Mickiewicza w Ill części 
„Dziadów”, w których mówi o niee 

silnej obecnie skcji różaych odłamów | galekiem pojawieniu się Wielkiej 
ruchu teozoficznego w dziedzinach | |stoty: 

Nad trony i nad króle podnie« 
siony 

Na trzech stoi koronach, a sam= 
bez korony... 

> | | m mm — — — — 

On to na sławie zbuduje ogromy 
Swego Kościoła. 

J, Znamiarowski. 
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— Br. 276 (428) 

Z Litwy Kowienskiej. 
Kowno a związek państw baltyckich. 
RYGA. 2XII. (tel. wł.) Wstępny artykuł ostatniego numeru „Lietuwy” 

Jest poświęcony stosunkcm litewsko: łotewskim. Avtor artykułu stwierdza, 

łe związek państw bałtyckich ma doniosłe znaczenie, lecz dążenie wciąg: 

nięcia Polski do związku, usiemożliwiło wejście do niego Litwy. 

Kowno — bez prezydenta. 

RYGA. 2 Х!!. (tel. wł.) Na miejsce p. Janczawskiego który drugi 

Tuz zrzekł się stanowiska prezydenta m. Kowna, nie wybrano jeszcze 

następcy. Na wczorajszem posiedzeniu rady miejskiej debatowano nad tą 

Sprawą. Wysunięto kandydaturę prezesa frakcji żydowskiej. 

Zamazywanie szyldów trwa. 
„Dzień Kow.* Ne 260 z 24.XI-25 donosi, że w nocy z 17 na 18.XI. 

w Szawlach zostały zasmarowane szyldy z nadpisami w języku żydowskim. 

Podobno nie było buntu. 

„Echo, z dnia 24XI. donosi: Elta wyjeśnia, że artykuł podany przez 

„Kurjer Poranny* Ne 320 o wojskowem powstaniu w Olicie, gdzie jakoby 

zbuntowani rekruci w ilości 100 mieli wywał:ć zamieszki, nie jest oparta 

na prawdzie. 
„Elta* podaje, że nazwiska zabitych 1 oficera | 2 szeregowców, 

15 rannych są zmyślone i żadnych buntów żołnierzy nie było. 

Siedmiolecie istnienia armji litewskiej. 
23.XI, b. r. w Litwie obchodzono 7-iecie istnienia litewskiej armji. Na 

uroczystościach byl obecni prezes ministrów I minister obrony kraju 

Bystras, główncdow. gen. Żukowski, szef sztabu ger. Ładyga i w. in. 

Wieczorem w kasynie of. garnizonowem „Bamore” oabył się bal. 

Litwa szkoli policję. 
10.XII. b. r. z wyższej szkoły policyjnej zostaną wypuszczeni wyżsi 

urzędnicy policyjni. 

Graz 

  
otrzymała zamówień na eksport do 

|Ś.S.S.R. na sumę 4 158.520 litów i 
|importowała 2 $. 5. 5. К. na sumę 

RYGA. 2XII. (Tel. wi.). Guberne-  3,194,998 low. Objektem eksportu 
tor sn mianował Pryda | litewskiego była wytwórczość fabryk 
nowego dyrektorjatu okręgu Kłajpedz: | byłej Szmidta, Tilmansa i Frenkla, 
kiego p. Josupajtisa. eksportu zaš S.S.S.R. — manufastu 

ra, kalosze, zwierzęta, soda, tytoń, 
produkty naftowe i in. ogółem 30 
getunków różnych towarów. Obecnie 
przedstawicielstwo handiowe S.S.S.R. 
prowadzi rokowania z fabrykami 
Szmidta i Tilmansa w Sprawie zaku- 
pu ich wytworów na sumę 2.000 000 

Prezydent Kłajpedzkiego dy- 
rektorjatu. 

Sprawa wywozu bydła z Litwy 
do Łotwy. 

RYGA. 2.Xil. (Tel. wł.). Z Kowns 
wyjeżdża do Rygi litewska delegacja 

z dr. Puryckisem na czele, celem u- 

regulowania sprawy wywozu bydła z 

Litwy. litów i fabryka Frankla w Szawiach— 
na sumę 3.000.000 litów. 

Handel litewsko-sowiecki. | ©6 do eksportu z SŚŚR. _prze- 

Ożywienie w oststniem półroczu , widuje się dalsze rozszerzenie eks 

w handlu między Litwą i S.S.S.R, | portu tych towarów, które już zna' 

wyraża się w następujących liczbach: lazły sobie miejsce na rynku  litew- 

od kwietnia do października Litwa ' skim. 

Z państw bałtyckich. 
Projekt łotewskiej ustawy oświatowej. 

RYGA. 1.XII. (tel. włas.) Ssjmowa komisja oświatowa przystąpiła do 

rozpatrzenia nowego projektu ustawy oświatowej. Mowa ustawa ma zastą 
pić ustawę o instytucjach oświatowych, wydaną w r. 1920 oraz „ustawę o 
organizacji szkół mniejszości narodowych w Łotwie” z 1919 r. 

Projekt nowej ustawy nie zawiera specjelnego rozazizłu traktującego 

wyłącznie o szkołach dla mniejszości narodowych, bardzo nieokreślone 

i krótkie postanowienia o prawach mniejszości narodowych są rozproszone 

po całym projekcie, 
Projekt ten wywołał wielkie niezadowolenie w kołach mnielszości na- 

rodowych. Po rozpatrzeniu tej sprawy na posiedzeniu biura mniejszości na 

rodowych polecono przedstawicielom mniejszości narodowych w komisji 

oświatowej — K:llerowi i Tichonickiemu dążyć do zachowania oddzielnej 

ustawy o szkcłach mniejszości narodowych. 

Tworzenie nowego rządu. 
RYGA. 2Xil. Sz wł.) Chociaż oficjalnie misja tworzenia rządu spo- 

czywa w rękach zjednoczenia narodowego, to jednak socjal-damokraci cią 

gle prowadzą pertraktacje w sprawie konstrukcji gabinetu ze zjednoczeniem 

centrowem. 
W kołach miarodajnych istnieje przekonanie, że rząd przyszły będzie 

lewicowy. Pertraktacje soc.-dem. z cent'um posunęły się tak daleko, że już 

rozdzielono teki ministerjalne. Premjerem byłby przywódca socjalistów mi 

nimalistów p. Skujenieks. Min. spr. zagr. — obecny prezes Sejmowej Ko 
misji do spr. zagr. p. Celens, 

Min. finansów Bastjan, Min. pracy lub spraw wewnętrznych Krewy- 

nycz, oświaty — A. Leliusz, spr. wewn. Samuel. Mn. sprawiedliwości Bzr- 

gis. Wczoraj socjal demokraci prowadzili pertraktacje z przedstawicielami 
mniejszości narodowych. 

Z ostatniej chwili. 
Wyjazd delegatów Polski na 37-ą sesję 

fiady Ligi Narodów. 
(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

    

  

W dniu wczorajszy wyjechał na 37 sesję Rady Ligi Naredów gene 
ralny komisarz Rzeczypospolitej w Gdańsku p. Strassburger, dyr. departa- 

mentu politycznego M, S. Z. dr. Bader, kierownik referatu Ligi Narodów 
p. Komarnicki oraz redca prokuratorji generalnej p. Moderow. 

Nagły zwrot w zdrowiu Reymonta na 
gorsze. 

WARSZAWA. 2.XII. (Pat.) w ostatniej chwili dowiadujemy się, że zdro: 
wie Władysława Raymonta pogorszyło się do tego stopnia, że znajduje się 
on prawie w agonii. 

Przedstawiciel rząduprzy łożu wieikie- 
go pisarza. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ż polecenia p. min. Raczkiewicza, zastępującego prezesa Rady Mini 
strów odwiedził wczoraj chorego pisarza Wł. Reymonta radca min, p. Pa* 
wliukiewicz celem poinformawania się o stanie zdrowia znakomitego pisarza, 
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Listy z prowincji. 

Dla jakich celów zostało utwo- 

rzone nowa Wojewódzkie To" 

warzystwo Rolnicze w Barano 

wiczach? 

Zapoczątkowana przez Wojewódz: 

ki Związek Kółek Rolniczych ziemi 

Nowogródzkiej akcja stworzenia jed- 

nolitej organizacji rolniczej na tere- 

nie Województwa rozbiła się o nie- 

przychylae stanowisko do tej akcji. 
Towarzystw Rolniczych, przedstawi: 

ciele których na konferencji wspólnej 
w dniu 19.Vil r. b. wysunęli żądanie, 
nie nadające się do przyjęcia przez 

Związek Kołek Rolniczych. Również 
stanowisko nieprzychylae do akcj:|- 

Zwią:ku ' Kółek Rolniczych zajął p. 

wojawoda Januszajtis, ze względu 

widocznie aa to, że akcja ta wyszła 

od Związku. Zumiast zaś wynalezie- 
cia wspólnej plaiformy dla połącze” 
nia się istniejących organizacji, za 
wiedzą psva wojewody | przewaznie 
z jego inicjatywy został zwołacy na 
291X r.b. Zjazd przedstawiciell Osrę- 
gowych Tow. Rol1. i Związków Zie- 
miaa do Baranowicz, na którym o 
prócz już istniejącej Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Rolniczych, zostało 
utworzone Wojewódzkie Towarzystwo 
Rolnicze, niezbędność zaś utworzenia 
tego Towarzystwa była motywowana 

w następujący sposób: 

„Dla ułatwienia władzom państwo- 

wym orjentącji w usuaięciu istnieją 
cych dziś anomalji w podziale sub- 

wencji między pojedyńczo zwracające 

się o to jednostki powiatowe, zało” 

żyć Wojewódzkie Towarzystwo 

nicze w miejsce istniejącej Rady Wo- 

jewodzkiej. Statut musi być wzoro- 
wany na statucie C. T. R., gdzie de- 
cydującym organem będzie Rada 
Wojewódzkiego Towarzystwa, mająca 
w swem łonie wszystkich prezesów | 
po 3 ch delegatów z każdego Okrę 

gowego Tow. W skład Towarzystwa 

Wojewódzkiego wejdą wszystkie o 

sręgowe towarzystwa z istaiejącemf| 

przy nich kółkami rolniczemi, płacąc 

na korzyść Wojewódzkiego Towarzy 

stwa pewien odsetek od swych bud- 

żetów uchwalony przez Radę”. 
Przy tworzeniu tego Wojewódz- 

kiego Towarzystwa Jak p. wojewo 
dzie, tak również i przedstawicielom 

Towarzystw chodziło przeważnie o 
uniemożliwienie roboty pojednawczej 
Związkowi Kółek, a głównie O zasza- 
chowanie tej organizacji, oraz O ode- 
oranie jej zasłsów, a © pozyskenie 
jaknajwiększych zasiłków dla Tow. 

Rolnicz., <o jest jasnem z postano- 
wienia: 

„Tymczasem jednak, wobac cięż- 
kich warunków w jakich Się znajduje 

rolmik pa Kresach, starać się usilnie 
o subwencje rządowe nie mniej 1000 
zł. miesięcznie na każde Okręgowe 
Towarzystwo”. 

Właśnie w tem się zawierała cała 
idea stworzenia Wojewódzkiego То- 
warzystwa Rolniczego. 

Również na tym Zjeździe posta- 
nowiono zwrócić się z prośbą 
do p. wojewody „żeby zechciał zor- 
ganizować Radę Rolniczą — organ 
na wzór i podobieństwo lzby Rolai 
czej, który mógłby powstać z Sejmi- 
sów na zasadzie (stawy o Związkach 
celowych”, 

Uchwała ta była inspirowaną zgó- 
ry i popieraną przez generała Janu- 
szajtisa, który jednocześnie przystą 
„ił do zorganizowania Samorządowe 
go Związku Rolnego Województwa 
Nowogródzkiego. 

Znaczenia dużego nie przydajemy 
nowopowstałemu Tow. Rolniczemu, 
gdyż tworzenie jeszcze jednego Tow. 
Roln. na wzór już istniejących i skła 
dającego się z tychże samych osób 
—przedstawicieli ziemian, nie wniesie 

większego ożywienia w życie kultu- 
ralno-rolnicze na terenie Województ- 
wa Nowogródzkiego. Dotychczasowa 
zaś praca wszystkich Tow. Rolnicz. 
wskazuje jasno, że roboty szerszej 
kulturalno rolniczej wśród szerokiego 
ogółu prowadzić nie są zdolne, i 
skazane są na wegetację, zasiłki zaś 
otrzymywaae przez te instytucje bę 
dą tylko zmarnowane i użyte na ce- 
le nieprodukcyjne i nie mające czę” 
sto nic wspólnego z podniesieniem 

© 

sultury rclnej. { 
Charakterystycznym w całej tej 

akcji tworzenia nowego Tow. Rolni= 
czego jest to, że znacznem impulsem 
ku temu posłużyła chęć zaszkodze- 
nia Wojew. Związkowi Kołek Rolni- 
czych, którego praca zatacza coraz 
szersze kręgi i uzyskuje uznunle sze- 
rokiego ogółu rolników, oraz chęć 
odebrania zasiłków temuż  Zarzą: 
dowi. 

Czynną zaś rolę w całej tej akcji 
odegrywa i sam p. wojewoda Janu- 
szajtis, który postawił widocznie so' 
bie za celi doprowadzenie do rożbicia 
Wojew. Związku Kółek Rolniczych i   

КОВ ОЙА 
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RH 2 PLK PES 

Przegląd prasy. 
Przyczyny spadku złotego. — Spekulacja i panika. — Co ; 

radzą socjaliści? 

Niesłychana peniks, która ogar- 

nela rynek pieniężny, fantastyczne 

wyśrubowywania kursu dolara i spa- 

dek złotego — rozległy się głośnem 
echem na łamach prasy. 

„Dziennik Poznański*  enalizuje 
przyczyny tej poważnej sytuzcji zło- 

tego. 
Krytycznym dniem dia złotego był 

piątek ub. tygodnia, kiedy przedstawic. 

Banku Polsklego podniósł urzędowy 

kurs dolara ponad 7 złot, Było to has- 

łem do zwyżki na giełdzie nieof., gdzie 

wyśrubowano dolara ponad 8 złot. To 

pogorszenie nestąpiło przedewszystkiem 

wskutek pozoni za dolarem za każdą 

cenę przez przemysł w Łodzi i Katowi- 

cach. Równolegle z tem nastąp'ł zna: 

czny spadek kursu złotego na glełóach 

nicznych. 
Też przyczyię tego zjawiska należy 
uważać najpierw niekorzystny wykaz 

Banku Polsk. za ostatnią dekadę. Zna 
czny deficyt w zapase dewiz, dalszy 

wywóz złota zagranicę, a wreszcie fakt, 

że obieg bilonu przewyższa vbieg ban- 

knotow—oto mementy, które skruszyły 
ostatecznie zaufanie do złotego. Niero- 

zważne postępowanie Banku Polsk. zro- 

biło resztę. Wstrzymał on wydawanie 

dewiz przez kilka ostatnich dni, co mu: 

siało pociągnąć za sobą to sė mo zjawi- 

sko, co w lipcu, t. |. wgtrząsnąć stabili- 

zacją naszego pieniądła. Ponadto Bank , 
Poiskl w tej najmniej stosownej chwili 

podniósł urzędowy kurs dolara w źle 
obliczonem przypuszczeniu, że ściągnie 

do swojej kasy dolary. Stało się, jak 
byio do przew dzenia, wręcz przeciwnie. 
Dolary, dzięki tej nieostrożności, zaciś” 
nięto tem mocniej w pryw kieszeniach. 

Bank Polski stara się te błędy napra- 
wić przez wznowienie nieograniczonego 

przydziału dewiz nietylko na potrzeby 
gospodarcze, ale nadto, jak zaznaczył , 
prezes Karpiński, rzuca poważne sumy 
na „pożarcie”. Nie naprawi to odrazu | 
sytuacji, ale ten fakt wraz że | 
pokrycie złotego jest jeszcze nawet o | 
15 proc. ponad ustawowe, powinno | 
wpłynąć uspskajająco na „dezerterów” | 
od złotego. 

„Kurjer Polski” określa zjawisko 

  

gwałtownej zniżki złotego mianem: 

panika i ssekulacja. Psychoza, której 

uiegło społeczeństwo — przypomina 

czasy inflacji markowej. A trzeba pa- 

miętać, że czynniki rządowe nie do- 

puszczą de drugłej inflacji. 
Wszelsko pomiędzy smutnemi remi- 

niscencjami z okresu markowego A Sy- 
tuacją obecną zachodzi ta kapitalna, 

a częsio niedoceniana różnica, że dla 
spźdku waluty faktycznie niema kresu, 
gdy ciągłe emisje nieustannie ją roz- 
mrażają. Natomiast tam, gdzie obieg 
pieniędzy ujęty jest w pewne normy, 
Spekulacja na zniżkę waluty znajduje 
właśnie w tym fakcie swoją naturalną 
grenicę. I ty właśnie uprawnia do na: 
dzieł, że dzisiejszy nlenaturalny, gdyż 
gospodarczo nieuzesadniony I jedynie 

psychozą wywołany spadek złotego 
prędzej czy później sam się załamać 
musl. Jest wprawdzie rzeczą conaj 
mniej zastanawiającą, że spadek ten 
mógł się zaznzczyć tak gwaitownie eku- 
rat na uliimo, co musi prowadzić do 
wniosku, że jadnak są jeszcze w kraju 
wolne kapitały, które tej czysto speku+ 
lacyjnej grze oddawać się mogą. Nia- 

mniej na trochę dłuższą metę kapitały 
te muszą okazać się niedostateczne 

ėla jej podtrzymania, & wtedy z ko- 

nieczności pęknie przeciągnięta dzisiaj 

struna. Póki niema inflacji, spadek wa- 
luty da się zawsze opanowač. 

„Robotnik“ zaleca zastosowanie 

następujących środków: 
Konieczne są środki natychmiastowe 

! ]в\юі]епегяі::п!е]пе. 

Nie dawać żadnych kredytėw ban- 

kom, gdyż to rozwija tylko spekulację 

igrę na zniżkę. Roztoczyć wogóle 

najściślejszą stwie nad zużytkowa- 

lem kredytów 
s Wotrzymać czasowo wywóz środków 

wczych. 

Palau za pośrednictwem miast I 

kooperatyw działalność aprowizacyjną. 

Bezwzględnie zwelczać paskarstwe | 

ekulac| 

m energicznie podatki z klas 

posiadających, aby po pierwsze zasllić 

znękany Skarb Państwa, a powtóre o- 

debrać im ochotę do kupowania | gro- 

madzenia dolsrów. 

  

„KRONIKA 

  

Dzis—Franciszka Ksawerego W. 
Czwartek, Jutro—Piotra ChryzologoB.W.D. 

3 Wschód słońca— g. 7 m. 25 
Grudzień Zachód —g. 8 m. 27 

MIEJSKA. | 

O komisarzy spisowych. 
W związau z mającym się odbyć 
spisem ludności na obszarze ziemi 
Wileńskiej oraz m. Wilna została na 
dwudniowym zjeździe z przedstawi 
cielami Główn. (rz. Statyst. szcze- 
gółowo omówiona kwestja kredytów 
wyasygnow. przez Skarb Państwa na 
gkcję spisową. 

Zważywszy ciężką sytuację finan- ; 
sową Państwa jak również tę oko- 
iiczność, iż kredyty wyznaczone na 
akcję spisową są tak szczupłe, że 
mogą jedynie pokryć koszta formu- 
larzy spisowych, druk których wyno- 
sił zgórą 25000 zł., że kredyty te w 

  

wyasygnowanie wyżej wspomnianej 
sumy tj. od 3500 do 4000 zł. (I) 

— Podatek za zużycie bruków. 
Właściciom mutomobili 1 wozów cię 

żarowych zostały rozesłane nakazy 

płatnicze na opłaty za zużycie bru- 

ków zgodnie z uchwałą Rady Miej- 

skiej z dnia 22 stycznia 1925 r. u* 
chwalającej te opłaty w rozmiarach 

następujących: 
1. Od samochodu ciężarowego z 

kołami gumowemi: a) o pojemności 

do jednej i pół tonny 100 zł, b) © 
pojemności do trzech tonn 150 zł, 

c) o pojemności do wyżej 3 ch tonn 

200 zł., od przyczepki do samocho- 
du ciężarow, 50 zł. 

Uwaga: Dla samochodów cięża* 
rowych I przyczepek do nich O ko“ 

jłach bez gum, lub tylko z częścią 
kół gumowych opłatęj podwyższa się 
o 100 proc. 

2. Od każdego wozu roboczego:   żadnym wypadku zwiększone być nie 
mogą niezbędnem staje się przepro: | 
wadzenie akcji spisowej przy pomo- ; 
cy z jednej strony Samorządów, zj 
drugiej — samego Społeczeństwa tj. : 
przez Komisarzy, którzyby się pod-! 
jęli pełnienia swych funkcji honos 
rowo. ‚ 

W sprawie tej poczyniono kroki, | 
celem pociągnięcia czynników Spó- i 
łecznych do udziału w akcji spisowej. ̀ 
W wyniku tego można będzie liczyć 
na uzyskanie do 500 Komisarzy spi- 
sowych honorowych ze sfer urzęd- 
niczych i nauczycielskich. Pomimo 
jednak tak znacznej ofiarności ze 
strony pomienionych ilość ta nie 
jest dostateczną do wykonania prac 
spisowy h. Brakująca wię: jeszcze 
iiczba 200 — 250 Komisarzy winna 
być zrangażowana w charakterze 
Komisarzy płatnych. Pokrycie jed- 
nak kos.tów opłaty tych Komisarzy 
możliwem będzie jedynie o ile przez 
Samorząd m. Wilna zostanie wy* 
asygnowaną od 3500 do 4000 zł. z   

  uniemożliwienie mu _ jakiejkolwiek 
szerszej pracy. N. 

\ 

której to sumy Zosianą rowniež po- 
kryte koszta wydawnictwa propagan 

dowego niezbędcego w  szczegól- 
mości dla przedmieść Wielkiego m. 
Wilna. 

N.eznaczna suma kredytów pań- 
stwowych, pozostająca w rozporzą 
dzeniu władz spisowych będzie mu- 
siała być zużytą na opłatę Komisarzy 
spisowych w powiatach, gdzie wobec 
braku inteligancji liczyć na zaaczniej | 
szą iiość Komisarzy honorowych nie | 
można. į 

Z powyższych względów kwesija | 
przeprowsdzenia spisu na obszarze | 
m. Wilna zostaje całkowicie uzależ: | 
nioną od uzyskania wspomnianej su- | 
my z kredytów samorządowych. W); 
przeciwnym razie spis ludaości na | 
terenie m. Wilna prawdopodobnie | 
w wyznaczonym terrainie nie będzie | 
mógł być dokonany. 

Wobac powyższego Delegat Rzą: 
du w Wilaie zwrócił się do pana 
Prezydenta „m. Wilna z prośbą o 

parokonnego 20 zł, jednokonnego 
10 zł, i wozu meblowego 50 zł. 

3. Od każdego konia, lub muła 
pociągowego 10 zł. 

Ostateczny termin dla uiszczenia 
tych opłat do Kasy Miejskiej upływa 

} 20 grudnia 1925 roku. 
Za nieuiszczenie w oznaczonym 

terminie powyższych opłat będzie 
pobierana kara w wysokości 4 proc 
miesięcznie od sumy opłaty. Zalege 
łość wraz z karą będzie wyegzekwo* 
waną w porządku administracyjny m. 

— Sw»ięto 8-go grudnia. Zgod- 
nie z rozporządeniem p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej o dniach świątecz* 
nych, wydane na mocy ustawy O 
tak zwanych pełnomocnictwzch, dzień 
8-gv grudnia w satorym przypada 
święto M. Boskiej jest wolsy od 
pracy. 

Wobec tego sklepy, fabryki I za* 
kłady przemysłowę oraz Szkoły w 
dniu tym będą zamknięte, (1). 

— Hotelarze proszą o zmniej- 
szenie podatku. W doiu wczorajszym 
Zarząd Związku Właścicieli Hotell 
zwrócił się do magistratu m. Wina z 
prośbą o zmniejszenie podatku hote- 
lowego. (1) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Z sejmiku wil. trockiego. 
W dsisch 4 1 5-go b. m. odbędzie 
się posiedzenie wydziału pow. wilańe 
skc-trockiego. (1) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Egzekucja podatkowa. Na 
skutek licznych skarg płatników po: 
datków na straty wynikające z prze- 
wożenia zajmowanych za zaległości 
podatkowe ruchomości domowych 
do pomieszczeń rządowych, Minister- 
stwo Skarbu wydało rozporządzenia 
bay władze skarbowe z regóły nie 
dokonywały zwózki tych nierucho: 
mości, lecz pozostawiały je na miej- 
scu, powierzając nadzór wlešcicielo- 
wi tych przedmiotów, względnie in*



ЦОЕ М 5 К) M, 275 (627) — 
— Ni e pożądaj cudzej burki! Dn. 

1 bm. na rynku drewnianym  Mieszkow* 
sklemu Jakóbowi, zam. w foiw. Bolesławów 
gm. Niemenczyńskiej,: skradziono burkę 
wart. 80 zł. Sprawcę kradzieży w osobie 
Dawida Szepszula, zam. Szpitalra 8, ujęto 
1 przekazano władzom sądowym. 

— Muzykalny złodziej. : Dn. 730.X1 
plutonowy | p. a. p. Pałyś Wacław, ;zamel- 

4 : KLR J E-R wi 

w Wileńszczyźnie podany zostanie . Kresowców. W celu przyczynienia  rą oraz pułkowym sztandarem. Po- 
w najkrótszym czasie do wiadomości | się do pomyślnego rozwoju wschod- | święcenia sztandaru dokonał ks, dzie- 
publicznej przez p. Delegata Rządu; nich ziem Rzpltej i współdziałania | kan B-jeruniec. 
na m. Wilno. w tym kierunku z czynnikemi pań- Z remienia Komitetu wykonaw- 

Do walki wyborczej w Wilnie sta: ; stwowymi i społecznymi, z inicjatywy | czego wręczył sztander prezes Wi. 
ną sjoniści, demokraci, bundowcy | grona prawników kresowców, zajmu: |leńskiego Koła inwalidów p. Jerzy 
colzej-sjoniści i Związek kupców. | jących zarówno w adwokaturze, jak | Dyla. (1). 

nym osobom godnym zaufania. 
Natomiast zwózka winna być u- 

skuteczniona w tych  wypsdkach, 

gdy naczelnicy urzędów skarbowych 
stwierdzą, że płatnik rozporządza 
dostatecznemi środkami, lecz uchy- 
la się złośliwie od cbowiązków po- 

  

datkowych, względnie gdy pozosta: — Teatr żydowski. Dotychcza- j! w sądownictwie, ersz w »dministra- į NADESŁANE. | doweł, że z koszar tego pułku przy ul. An- 
wienie ruchomości na miejscu odda: 4 sowy dyrektor teztru żydowskiego p. ; cji państwowej odpowiedzialne stano: ES ti wow. aa instrumenty 
nie ich pod nadzór włeścicielowi | M. Kerpinowicz otrzymał koncesję ! wiska— powstało w Warszawie nowe | — „Sw. Mikołaj*'. W niedzielę Kradzieży Pio, NA a ea 
ewentualnie i innym osobom niejna dalsze prowadzenie teatru, ważną | stowarzyszenie pod nezwą „Polski | dn. 6.X1. w cukierni B. Sztralla (ul. 
może być uskutecznione z uwagi na |do 1 października 1926 r. | Związek Prawników Kresowców”, któ- | Miekiewicza róg Tatarskiej), od godz. 
brak zaufania władzy skerbowej do Sezon zimowy w teatrze żydo: |ry złączył w sobie wszystkich prawni- | 12 — 5-ej Anicłek lub Djabełek roz- 
tych osób. (zd). wskim rozpoczął się onegdaj gościn- | ków związanych z kreszmi wschod- | dziela dzieciom piekne podarunki, 

jnemi występami znanego artysty | niemi, a mieszkających stale w War- | przytem czeka wiele innych atrakcji. 
SPRAWY SZKOLNE. | Abrahama Morewskiego, 

List do Redakcji. 

który gra , szawie, ю { i 

Szanowny Panie Redaktorze l 

szarach). zb egł 
— Dworzec terenem złodziej” 

skich operacyj. Dn. 2 bm. o 9: 1, 520° 
nyński Henryk zam. Mostowa 19, zameido* 
wał, iż na dworcu kolejowym w Wilnie 
skradziono mu z kieszeni portfel zawiera” 
jący 310 zł.   

  

  

  

główną rolę w sztuce Kacyzny p. t.|  Ulkonstytuowano przytem zarząd | — Kurs metodyczno - psdago: | „Dukus” (Magnat), opartej na legen- | w składzie prezesa prof. Dynowskie- į 
glczny dla katechetów i kateehe- | g.ję O Potockim, który miał w Wil-! go i wiceprezesów N edzielskiego 1 
tek oraz ks. prefektów szkół po- | nię przejść na judaizm. j płk., prok. Najw. Sądu Wojsk. Witolda | 
wszechnych. Kurja djećezjalna w naj- — Ogólne zebranie studen- | Szulborskiego, oraz pp. Michalskiego, | 
bliższych dniach uruchomi kursy | tów—Żydów. W niedzielę wieczo- | Bilińskiego, Głębockiego, Berezow- metodyczno - pedagogiczne w Celu | rem odbyło się ogólne zebranie stu- ; skiego, Smėlskiego, Frvcza i Piutwi- 
wykształcenia odpowiedniej 

Na prowincji. 

— Samobójstwo wójta. W dniu 30 XI o godz. 13 na drodze A mejątku Cecwiłowo gm. mańkowickiej, pow. duni- W pierwszych dniach maja r. b. w ca- łowicki wystrzełem z rewolweru pozbawił łym szeregu gazet ukazały się wzmianki o s'ę życia wójt tejże gminy Porkowicz Sta- przygodach urzędniczki p. Heleny J. w gma- nisław. Przyczyny samcbójstwa narazie nie- chu sejmowym. Niektóre pisma omawiając ustalone. 

  
księży prefektów szkół  powszech- 
nych orez katechetów i katechetek 
(cywilnych). Władze szkolne w poro- 
zumieniu z kurją B skupią, opraco- 
wały już odpowiedni program nau- 
czanis, który znajdzie zastosowanie 
w kształceniu wspomnianych kate- 
chetów i katechetek. (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Konkurs na stypendjum im. 
Jana Ordęgi. Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
ogłasza, że wakuje stypendjum utwo- 
rzone przez Ś. p. Jana Ordęge, wła 
ściciela dóbr Zelechów w powiecie 
Garwolińskim, wynoszące wyjątkowo 
w bieżącym roku «akademickim z 
powodu uzbieranych z czterech lat 

ilości | jentów— Żydów, które nosiło burzli- | ckiego. W skład sądu honorowego 
wy charakter. Po odczytaniu spra-| weszli pp. Rymowicz, Krzyżanowski 

|wozdania z ubiegłego roku akzde- | i Zdanowicz. 
,mickiego ugrupowania lewicowe wy — Kwesta na żłobek Im. Marji. 
stąpiły z ostrą krytyką. Po burzliwej. W piątek dn. 4 b. m. Gabędzie 
dyskusji wyrażono dotychczasowemu się kwesta na rzecz Žicbka Im. Ma- 
zarządowi votum zaufania większo- | ryj. Czasy są ciężkie i trudao dziś o 
ścią 126 głosów przeciwko 36 przy 
35 powstrzymujących się od głoso- 
wania. Wybory nowego zarządu odło- 
żone zostały db soboty. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Kursy higjeny i bezpiec:eń- 
stwa pracy. W dniu 5 b. m. rozpo- 
czynają się w Warszawie kursy 
hygjeny i bezpieczeństwa pracy. 
Wymienione kursy są specjalnie pro- 
wadzone przez Ministerjium dla in- 
Spektorów pracy, 

wielkie ofiary. To też kwestarki pro- 
| sić będa tylko o 10 groszy. Tsk dio- 
|bny datek nikomu uszczerbku zrobić 
;nie może, a ze skromnych dziesiątek 
| urośnie suma, która Zł bkowi pomo- 
| że przetrwzć ciężką zimę. Wilno za. 
|jwsze serdeczną opieką otacz:ło Zło. 
ibek. Ufamy, że i tym razem pośpie- 
Szy z pomocą najmniejszymi najbar 
dziej opuszczonym I że w skarbon- 
kach kwestarek nie zabraknie niczy- 
jej dziesiątki. 

Panie kwestujące otrzymać mogą 
skarbonki I znaczki wecz»artek 3 b. 

przygody posunęły się tak daieko, že polą- a 
Czyły tę sprawę z wybuchem bomby na 
Sterem Mieście i z organizowaniem, rzeko- 
mo, band dywersyjnych („Kurjer Poranny”, 
„Dziennik Wil”), przyczem niedwuznacznie 
pisano, że ja mam iakąś łączność z powyż- 
szemi sprawami. Niektórzy działacze poli- 
tyczni, a nawet pewne stronnictwa w przy- 
godach p H.J. widziały chęć zdys*redyto- 
wania i skompromitowania ich w oczach 
ogółu, albo też prowokację. 

Nie poruszałem i nie poruszałbym na- 
dal tej przykgej historjl, gdyby niemal na 
każdym krcku nie wspominano o zajściu, 
zeopatrując je nadto we własne komen- 
tarze. 

Ch ę raz na zawsze skończyć ztą nie- 
przyjemną dla mnie sprawą i przeto oświad- 
czam: 

P. Helena J. w swolm czasie była mo- 
ją t zw. „kcleženką biurową“. Skorzystalem 
z grzeczności wymienionej, prosząc o dorę- 
czenie w Warszawie listów poszczególnym 
pp posłom, których prosiłem o pieniądze 
na złożenie kaucj', żądanej przez Sąd Okr. 

Śmierć pod lodem. W dn. 30.X1 o godz. 6 m. 30 wskutek załamania stę lo- du, utonął przechodząc przez jezioro, Za- boronek Władysław, mieszkaniec wsi Froły, gm. Prozorockiej. Trupa wydobyto. 

        

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś. odbę- dzie się przedstawienie dla inte igencji pra- cującej po cenach najniższych od 50 gr. Wystawioną zostanie po raz ostatni me- lodyjna operetka Hirscha „Dolly” z J. Koze lowską, й. Kosiūską, L. Sempolińskim, 8. Horskim, Br. Wtowskim w rolach głów- nych. 
Jutro ukaże się po raz ostatni Rewja Humoru I satyry, w wykonaniu całego ze społu Teatru Polskiego. Ceny miejsc naj- 

niższe od 50 gr. 
Na sobotę zapowiedzianą została prem- jera operetki Stolza „Dzidzi” z J. Koz- łowską w roli tytułowej, odsetków, kwotę ośmset złotych. O Z Wilna na kurs ten w 3 wiązku z inkrymi I mi spra- 

: ‹ yleždža m od 10 r. do 8 w.w mieszkaniu V 204 nkryminowanymi mi sp Przygotowaniu „Clo Clo“ operetka stypendjum to mogą ubiegać się : i A 9. > Aż wami prasowymi. Lehara. A P а śledonc Wyższych | кРадив аНОа inspektor 66 go obwodu p "o prcfasorowe| Zawsdzkiej (Zamkowa W tych tylko sprawach p. H. J. udała — Poranek poświęcony kompo- 24 m. 1) |. slę do Warszawy; podróż jej nie była zalni- zytoro t P. dów naukowych, czyniący dobre : bskom- ЗИ ОГОт włoskim I rosyjskim. W nie- i stępy w studjach, oraz sprawując Z KOLEI RÓŻNE. promowania, porzezegójnych gau akomi zleię 6-Ko grudnia 1925 r. odbędzie się w postępy I » у - ———Ź Pomtowania poszczególnych działaczy i Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 po cenach się zgodnie z cbowiązującemi w tych 
zakładach naukowych przepisami, 
nazwiska Ordęga, najbliżej spokrew* 

— Obniżenie opłat, „postojo- 
wego”. Państwowa Rada Kolejowa 
zwióciła się do Ministerstwa Kole! z 

— Zakwalifikowanie przez ko- 
misję organizacyjną turnieju po- 
etycniego 10 utworów na kon- 

stronnictwa, ani też nie miała żadnej łącz: 
ności z żadnemi wybuchami ) bandami dy- 
wersyjnemi. Chyba niestosowne zachowanie 
się p. H. J. było bodźcem do snucia tak 

najniższych poranek poświęcony kompazy- tsrom włoskim I rosyjskim Udział biorą: J. Krużanka (śpiew), E lgdal (śpiew), S. „, Benonl i R. Rubinszteja (akompaniament). 
4 nieni z zapisodawcą Janem Ordęgą ; Naa Oi 

: w braku tych krewni zapisodawcy ln prośbą, sby ze względu na pomysi: kurs, Komitet organizacyjny turnia. , ** "pozy, zam, że list ten wyjaśni co- | Lacóceralio, Rossi Pyerai, © S kovai nego nazwiske, w breku zaš krew. Dy Obecnie sran wsgonėw, pržy Ich ju poetyckiego na zebraniu w dniach a ieminicę, którą spowiła przygoda Glinka, Greczaninow, Krasi, norais 
2 p. H. J. w Warszawie. » » я 

    

względnie wielkiej ilości, zarządziło 1go i 2go grudnia b. r. z pomię- ' Rachmaninow, Rimski-Korsakow. 

        

я źni młodzień uro* 
aras ND 3 andoiwie l w zniżenie stawek postojowego, przy: dzy zgłoszonych ogółem 42 koper: zj Raczy WE pomoże: | Ceny miejsc najniższe. 
jednej z gmin: Mysłów, Miastków, , najmniej w ciągu pierwszej doby do utworami zakwalifikowała utwory; 5 sekr. gen. PSL.„Wyzwolenie” | Jarczew, Radomyż, Gułów, w powie- 
cie Łukowskim i (isż, Trojanów, 
M:ciejowice i Sobolew w powiecie 
Garwolińskim. 

wysokości, którzby odpowiadała staw- 
,kom przedwojennym. Ponadto zwró- 
cone się z prośbą o przedłużenie 

(czasu wyładowania i naładowania z 
Podania o stypendjum wraz z |Ś na 12 godzin. Ministerstwo przy» 

dowodami uczęszczania do zakładów 
naukowych craz wyciągami 

znało tylko pewną drobną ulgę w 
z ksiąg | obliczaniu postojowego dla nisktó- 

dziesięciu poetów, którzy staną do 
turnieju poetyckiego w dniu 8 grud: 
nia b. r. w Sali Saiadeckich Uatwer: 
sytetu Stefana Batorsgo o dwa wy; 
różnienia: l-sze o palmę pierwszeń- | 
stwa poetyckiego, przyznaną sł 
sąd turniejowy i 2-gie o wyróżnienie * 

I redaktor„Wyzwolenia Ludow.” 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W. Wilnie. 
— Smierć wskutek krwotoku. Dn. 

1 bm. o g. 10 na ulicy Kelwaryjskieł przed 

Rozmaiłości. 
Ironiczny nieboszczyk. 

Pewien agent giełdowy w Paryżu, czło- wiek zamożny, zostawił testament, btóry ! 5 ty przez audytorjum. d. nr. 127, nagle zmarł Józef Kunicz, zam. | świadczy © kostycznem  usposobieni: stanu cywilnego, stwierdzającemi po- | rych tylko towarów poe 2 р у 
2 - Przyczem po otwarciu kopert z | przy ul. Szańcowej 5. Przybyły Ieksrz po- | śutora. krewieństwo kandydatów z zapiso Sprawa ta ma być jednak w re y P Р one wadi Z PSI eo api kj iai 

dawca, wzglednia, urodzenie kandy- 
data w jednej z wymienionych gmin, 
oraz dcwodami ubóstwa naieży ned- 
syleč do Ministerstwa W. R. i O P. 
(Wydział Prawny ulica Bagatela 12) 
w terminie 4ch tygodni od daty ni- 
niejszego ogłoszenia. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wybory do gmin żydowsk ch 
w Wileńszczyźnie. W 'zwią:ku z 
mającemi sę cdbywać wkióice w 
Wileńszcz) ź ie 'wyboremi do gmin 

  

zultacie przychylnie potraktowana 
| przez Ministerstwo Kolei, po myśli 
„Państwowej Redy Kolejowej, co w 
wielkiej mierze przyczyni się do nor 
malizacji stosunków przy czasem 
koniecznych dłuższych postojach wa” 
gonów. (zd.). ‚ 

Z POLICJI. 

— Policja w: bec przestępców 
wojskowych. Ostatnio komenda wo- 
jewodzkiej pelcji w Wilnie wydała 
rozkaz przestrzegania r. zporządzenia 
Mn. Spraw Wewnętrznych z dnia 

nazeiskami przez komisję organiza- 
cyjną okazało się, iż do turnieju sta- 
ną poeci i poetki wileńscy, jak, pa- 
nie: Wanda Niedziałkowska—D >ba- | 
czewska, Regina Jasieńska, Helena 
Markiewiczówna, Wanda Nowodwor- 
ska i Helena O>iezierska oraz pano: 
wie: Walerjan Charkiewicz, Zygmunt 
Falcowsk', nssz współpracownik p. 
Adam Ludwig, Tadeusz Lopelewski 5 
i Jerzy Wis:omirski, 

Utwory wyróżnionych, a wymie | 
nionych wyżej autorów będą odczy- | 
tane w sali Saiadeckich w dniu 8 b. 

krwołokiem. Trupa zabezpieczono. 
— Palu:h grozi bagnetem. Dn. 1 

bm. o g. 23 przod. Smilgln Michał, powia- 
cając do mieszkania swego przy ul. Zyg- 
muntowskiej '6, zeuważył jakiegoś żołnie- 
rza, który równ eż usiłował wejść do tegoż 
domu. Poniewat Smilginowi zachowanie się 
żcłulerza wydało silę podejczanem, chclał 
się przekonać w jakim celu żołnierz wcho- 
dz! do domu i wobec tego, że ten estatni 
odmówił wyjaśnień, chciał go zatrzymać. 

oł 'lerz zagr: ziwszy Smilginowi obnażo= 
nym bagnetem (przod. Smilgln był w ubra- 
nia cywilnym i bez bron:) zbiegł. Jak usta- 
lone, żolnierzem tym był st. szereg 3 p. 
sap. Paluch Stanisław, który został przy” 
trzymany przez władze wojskowe. 

walki o byt. Wydawało mu się przez 25 lat, 
że przyjemność tę rezerwuję tylko dla sie- 
bie. Był w błędzie. 

Msmu szoferowi zapisuję automobile, 
które mi zrujnował kompletnie. Niech koń- 
czy to, co zaczął tak udatnie 

. Memu wspólnikowi radzę znaleźć co- 
prędzej inteligentnego zastępcą na moje 
miejsce, jeżeli mu załeży na powodzeniu 
w Interesach". 

To się nazywa sprawić sobie satysfakcję 
w życiu pozagrobowem. (w) 
ннн — —- — ————--———опооооснонноы 

Giełda warszawska 
: d. 2—Xil 25 r. Giełda pieniężna 

  

: żydowskich dają się już zauważyć 9-go сегиса 1921 r. w sprawie i-ter- m. o godzinie 8mej wieczorem; | — Nie šalują papieru. Dn. 1 b. m. R 
pewne przygotowania ze strony par- wenjowania negłych wypadkach wcbec przez artystów Reduty w porządku o g. 6 m. 30 w pobiiżu d. nr. 26 przy ul.| o. 1000 SAS aż. KaPna tyj politycznych i organizacyj społecz osób wojskowy:h przez policję pań- alfabetycznym g-deł, dla zachowania aloha sake? ORA Rowy Mos = oe 4 
nych, stw ową I odprowadzania zatrzymanych bezstronności przy nadawaniu nagród, u Warszawie mua. Kom. "| inne waluty nienotowane. A ; Z A dee do najbliższego posterunku żandar- Bliższe szczegóły dotyczące ws»om-!  — „Ach ją kalnas, pab Paa zai owskie! w n B pa : ы ‚ | Tirsa z krzyklem strze/anlem. . ра dzie z 30-u członków wybianych | merji, awaniualnie do Komendy. Mia. nianego. turnieju podamy wkrótce dnie 27 XI rb. o godz 10 m. 10 około tu. | ”oż. kolej. | 85—80—85 
przez ludność żydowską. 

Prawo wyborcze czynne przysłu: 
guje wyłącznie mężczyznom poczy* 
nając od lat 25-u, zamieszkującym w 

į sta. (I) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zarząd wojewódzkiej rady 
osadników woskowych. W czasie 

(zd.). neiu kolojowego przy kaplicy Ponarskiej 
| usiłowała popełnić samobójstwo na tle mi- 

_Z_ PROWINCJI. josnem Milinowska Zofja, zam. w majątku 
į Ponary. Wymienioaa dała 2 strzały z re- 

— Pośw'ęcenie sztandaru Zw. wolweru nie przyczyniając sobie żadnych 
inwalidów wojennych w Lidzie. uszkodzeń ciała. Na strzaly | krzyk Mili Wileńszczyźnie conajmniej od roku, 

Każdy z uprawnionych do głosowa: | zjazdu osadników wojskowych został 
nia ma złożyć osobną deklerację. dokonany wybór zarządu wojewódz- 

Prawo wyborcze bierne przysłu- | kiej rady osadników wojskowych w 
guje mężczyznom od lat 30-u, za-| następującym składzie: prezes p. Ma- 

W dniu 29 ub. m. w Lidzie odbyło ' 
się poświęcenie sztandaru miejsco: , 
wego związku inwalidów wojennych. ; 

W w;mienionej uroczystości wzię: 

nowsk ej nadoiegii posterunkowi Lukasze 
wicz Jan I Trejdorowicz Bernard, którzy 
odebrali broń | doprowadzili Mlinowską do 
posterunku 

— Zapowiedź „grubszego pijań- 

  

mieszkującym w Wileńszczyźnie ró- 
wnież conajmniej od roku. Ostateczny 
termin wyborów do gmin żydowskich 

kowski, wice-prezes p. Józef Fela i 
| sekretarz p. Wład. Kamiński, (I) 
|  — Polski Zwiąrek Prawników 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 

W przychedni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne | weneryczne 2--3; nerwowe 3—4. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

TOWARZYSZE 
Wiino, Wileńska 28. 

Loa : stwa” Da. 1 bm. w nacy ze sklepu Slerko 
П udział przedstawiciele władz Bronislawe, przy ul. Zawalnej 28. skradzio-   państwowych I samorządowych oraz | no 2 serzynie z wódką wart. 360 zł Podej- 
cały 77-my pułk piechoty z orkiest- ' rzenie brak. ' 

  

1А POMOCY SANITARNEJ 

  

teru, 

Leczenie premieniami, fotografowanie, prześwietlśnie, elektrycz- ' 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

  

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Keklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wlinie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 
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OGŁOSZENIE. ® 
Kupujcie obuwie Wyrcbów Więzien- 

nych, Firmy „POL BUT” ponieważ 

takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 

ceny są bardzo przystępne. Kupując 

obuwie frmy „POt-BUT" każdy 
zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane. 

Ui. Bonifraterska 10, tel. 496. 

Grafolog. 

Tantzycelka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 

cji w zak:esie kursu szkół 

średnich Specjalność: ję- 
zyk polski najnowszą 

skróconą metodą dla ob 

cokrajowców — pojedyń- 

lub w kornpletach. 

PSI 

szki Ne 8 m. 4.   
id 

Oi AS 

| Moralne „Ja“. 
| Nadeśli| charakter pismś 

swój lub zainteresowanej 
osoby, Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 

określenie 
wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokóły, ode 
6 podziękowania naj- 

wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 

nik, Piękna 25 34. 
mmm 

posady bucha terk! 1ub 
biuralistki. Posiadam 3-ch 
letnią praktykę handlową 
orez wykształcenie śre- 

dnie. Referencje i świa- 

dectwa na żądanie. Ofer- 
ty do Biura Reklamowe- 

go Garbarska 1 Pod, 
sA Po 

5 proc. poż. konwars. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 72—78 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 
(AVN NIATPEYRSYS | 

dr. © Ulsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

PORADA LA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 
cjalistów. 

Wilno, al. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę» 

trznych, płuc, chirurgicze 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych i aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 

1 gerdła, skórnych i we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczaa 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro: 
światło-lecznicze. 

  

  

zalet, 

Szyller Szkol- 

11) 
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Dr. Akto Aaiwawsnipam |. / 

  

  
     

  

    
   

 


