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Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 282 (434) Wilno, Piątek 11 grudnia 1925 r. Cena 15 groszy. 
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NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

ce m : miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
nę AS B fac, Szto Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

  
przyjmują: Księgarnia W. Makow 

przyjmują 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Kariina, Niemiecka 22, telef. 605, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. | 

T TS li S L i S i о, 

56 999999999992 
NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 

wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CZTERY WIEKI DRUKARSTWA 
W WILNIE (15251925). 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 
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Opozycja demokracji. 
Ostatni numer „Biuletynu Partji Pracy” zamieszcza pod powyź- 

szym tytułem artykuł, który poniżej w całości podajemy. 

Stanowisko opozycyjne 'wymaga ; Twierdzenie więc „Robotnika” o 

nietylko uzasadnienia, ale i obrony. | rozwiązaniu kryzysu parlamentarnego 

Opozycja jest często równoznawcza I jest złudzeniem. A najlepszym tego 

z bazpłodnością, brakiem odwagi, u- ; dowodem to fakt, że ten sam „Ro- 

cieczką od odpowiedzialności, bezrad- 

nošcią, pilatowym umyciem rąk. Ale 

Opozycja może być także buntem 

przeciwko wykoszlawieniom rzeczy* 
wistości, walką wypowiedzianą złu, 

męskiem veto, rzucoaem w peprzek 

wypadków. Wyjść z pierwszej formy 
opozycji, jest to wydobyć się z błąd- 

nego koła; 

opozycji, jest to skapitulować przed 

złem. Zdarzenia polityczne ostatnich 
dni dziesięciu — posiadać będą, nie- 

wątpliwie, wagę niernałą. Niemniej 

napozór tylko byliśmy świadkami do- 
niosłego przewrotu. Po przęz okres 

dwuletni ponad i poza sejmem wła- 

dzę sprawował Rząd niemal dyktator= 

ski p. Grabskiego i umiejętnie wyko- 

rzystując skłócenie oraz interesiki 

partyjne, sterował nawę państwową na 

przez siebie jedynie znaczone drogi. 

W tym to momencie nastąpiło 

pozorne wskrzeszenie Łazarza. Na 

koncesyjkach wygodaych od dlužsze- 
go czasu leżał ów Lazarz I sklooni 

byliśmy mniemać, że ze snu się już 

nie zbudzi. Ale stał się fakt wstrzą- 

sający. Suwerenny Sejm nietylko о- 

żył, ale całkowitą władzę w Państwie 

l całkowitą odpowiedzialność wziął 

na swoje barki. Zakłopotany nieocze- 
kiwanym sojuszem z p. Kiernikiem 

„Robotnik“ ogłosił światu, że usku- 
teczniona koalicja była koniecznością 

dziejową, | że dzięki niej „kryzys 

parlamentarny i kryzys demokracji 

polskiej został zażegnany". Napozór 

więc, dokonano rzeczy pięknych. Ta- 

kim jednak już jest obowiązek poli- 
tyka, że w kotłowaniu i zamącie fak- 

tów, w pogmatwaniu potocznych zja- 

wisk, umysł jego musi być skierowa* 

nym na ocenę wagi i doniosłości zda- 

rzeń, na odróżnianie rzeczy istotnych 
od pozorów. Jeżeli w ten sposób ze- 

chcemy wykorzystać nasze możności, 

to skonstatujemy, przedewszystkiem, 

że w kierunku rozwiązania „kryzysu 

parlamentarnego", nie posunęliśmy 

się ani o krok naprzód. 

System rządów parlamentarnych 

polega na celowej współpracy władzy 
ustawodawczej z władzą wykonawczą. 

Za czasów p. Grabskiego mieliśmy 
rząd, który był zarazem ustawodaw= 

cą, nicością więc była rola Sejmu. 

Obecnie mamy Sejm, który objął 
władzę wykonawczą, ale za to zbyliš- 

my się Rządu, Tę bowiem prawdę 
należy podkreślić z całym naciskiem. 

poniechać drugiej formy 

  

botnik”, ogromnemi czcionkami no- 

tuje o kilka szpalt dalej: „ciemno- 

jgrodzki wybryk min. oświaty p. St. 

Grabskiago*. A wszak p. St. Grab: 
ski, to niewątpliwie „głowa* obecne 

go gabinetu! Jeśli podkreślano wielo- 

krotnie, że poprzedni gabinet p. Wł. 

Grabskiego, załamał się pomimo o- 

gromnego kredytu moralnego, jakim 

darzyła go opinja publiczna, to mi- 

mo usiłowania niektórych organów 

prasy, autorytet I kredyt moralny о- 

becnego Rządu, są niestety naj; 

mniejsze. 

Z punktu widzenia demokracji 
powiedzieć należy, że ratowanie po- 
waji naszego parlamentaryzmu, przez 

utworzenie tego rodzaju Rządu, było 

pomysłem szatańskim. W imię de- 

mokracji należy z całą stanowczością 
przeciwstawić się temu produktowi 
Sejmu, Już pierwsze dni przesilenia 

wykazały niezbicie, że pomysł rządu 

koalicyjnego jest poroniony. Nawrót 

do niefortunnej koncepcji pod wpły- 

wem niewyspania i niesamowitego 

uporu w błędzie był najsmutniejszyra 
wysiłkiem. Ze stanowiska na serjo 
pojętej demokracji wypada stwier- 
dzić, że sanacja naszego parlamen- 
taryzmu przy obecnych metodach 
i obecnych ludziach sejmowych, jest 

nie do pomyślenia. Operowanie temi 

metodami, wysuwanie tych ludzi nie 
ratuje lecz grzebie autorytet ustroju 

demokratycznego w Polsce. | dlatego, 

raz jeszcze, demokracja polska musi 

stanąć w opozycji. 

Zastrzegamy się, że pod demo 
kracją nie rozumiemy tych lub ia- 

nych klubów sejmowych. Rozumiemy 

szerokie i najszersze warstwy ludzi 

uczciwie i prosto i rzetelnie rmyślą- 

cych, rzesze serdecznie zatroskane o 
sens własnego i naszego istnienia, 

ludzi codziennej pracy i codzienne 

go czynu, tych wszystkich, którym 

obmierzły polityczne szacherki, obrzy- 
dła demagodja, którzy widzą i czują 

konieczność zwalczania korupcji, któ- 

rzy pragną, aby panowały w Polsce 

przedewszystkiem uczciwość i zdrowy 

rozsądek. Ta właśnie demokracja pole 
ska, w walce u własne istnienie o re- 
alizację swych dążeń — wypisała so* 

bie na dziś dwa hasła naczelne: o- 
siągnięcie sanacji moralnej stosun* 

ków i podaiesienie autorytetu władzy. 

Rozkład moralny we wszystkich for- 

mach i stopniach dławi nasze życie 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym $. Grabowskie- 
go, Mickiewicza ri 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od $—6w. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. | 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia teksto 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-e| str. 

) za 

mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez ńdministrację zmieniane dowolnie, 

  

publiczne. Najpodlejsza szacherka po- radności wszełkiej opozycji,  stano- 
lityczna, najwulgarniejsze przekup- | wisko bezwzględnie opozycyjne jest 

stwo, najprzemyślniejsze rozkradanie naszym obowiązkiem. W stosunku 
publicznego dobra, najkrzykliwsze kar- I do obecnej rzeczywistości Sejmowi 
jerowiczostwo stały się zjawiskiem ! narzuca się jedno tylko wyjście, prze- | 

pąwszedniem. Bszduszna maszyna | kazać władzę w ręce odpowiednie i 

państwowa miele na drobne otręby | w oczekiwaniu stosownej dla wypo: 
twórczy wysiłek narodu i poryw ży”; wiedzeń chwili rozjechać się na ur- | 

cis zanika w papierowych kleszczach , lop, do pracy codziennej na zwy-, 
biurokracji. Spryt politycznych ma- Н kłych warsztatach. Przedtem jednak | 

cherów zastąpił odwagę i nleodpo-| wypadnie mu usunąć z widowni ży: | 

wiedzialność Święci prawdziwe tri- | cia naszego produkt źle spanej nocy 
umfy, Niebawem gatunek człowieka, | konwentyke! polityczny, erygowany 

posiadającego poczucie odposiędzial- na miejsce gabinetu ministrów. Ta" | 

ności, zmysł uczciwości, jakieś dla 

Polski ideały i marzenia zaniknie za- 
deptany doszczętnie. Odwrócenie te- 

go stanu nazywamy sanacją morsl- 

ną. Chcemy błysku prawdy nad Pol- 

ską zakłamaną. Powiązani poświęce- 
niem dla wspólnej Sprawy musimy 

obudzić w życiu codziennem honor 
osobisty i poczucie państwowej god- 

ności. 

l dla tego, 

kiego a nie innego postawienia 5рга: | 
wy wymaga dążenie do rozwiązania 

kryzysu parlamentarnego, sanacji Ży- 

cia publicznego i przezwyciężenia 
gospodarczej nędzy. Do tego mo- 
mentu, bez względu na stanowisko | 
sejmowych klubów i poszczególnych 
organów prasy, demokracja polska 
stanąć musi do walki, zajmując sta» 

nowisko bezwzględnej, istotnej opo- 

mimo pozornej bsz: | zycji. 

  

in se. ayčanookiogo z Klubu Pracy. 
Senator Krzyżanowski przeciwko oszczędności ko- 

sztem żołądków oficerów i żołnierzy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 4 po południu odbyło się posiedzenie Senatu, na 
którem minister skarbu p. Zdziechowski powtórzył w peawnem skróceniu 
swoje expose, wygłoszone przed południem w Sejmie, 

Po expose rozwinęła się nad oświadczeniem p. ministra dyskusja, 
w której zabierali głos sen. Buzek (Piast), sen. Januszewski (Wyzw.), sen. 
Zdanowski (Z.L,N.) i sen. Krzyżanowski (Ki. Pr.), który oświadczył co па- 
stępuje: 4 

„Chcemy wierzyć, że program ministra skarbu zostanie zrealizowany, 
do czego potrzebna wielka energja. Wobec całego programu zajmujemy 
stanowisko krytyczne”. 

Następnie mówca omawiał krytycznie szereg wywodów p. ministra, 
a mówiąc o oszczędności, stwierdził, iż nie może być oszczędności na żał- 
nierzu, — musi on być syty, a zmniejszenie pensji oficerom, którzy w osta- 
tnich 2 miesiącach otrzymali po 75 proc. bez podstawy prawnej, nie po- 
winno mieć miejsca. | 
8 Na tem przerwano dyskusję. Następne posiedzenie dziś o godz. 

10 rane. 5 

  

Reorganizacja województw. 
Uproszczenie urzędowania. 

(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Jak się dowiadujemy, Min. Spr. Wewn. zamierza ściśle wprowadzić 
w życię rozporządzenie Rady Ministrów w 1924 r. o reorganizacji woje- 
wódzkich. Szereg spraw, mających na celu znaczne uproszczenie urzędo- 
wania i przyśpieszenie toku załatwienia spraw zbliża się ku końcowi. 

Jako nejważniejsze należy wymienić: 1) wprowadżenie w wojewódz* 
twach wschodaich uproszczenia (t. zw. mandatowego) postępowania w spra-   wach karno-administracyjnych; 2) przygotowanie dla wszystkich starostw 
jednolitej instrukcji kancelaryjnej, rewizja nadmiernej ilości różnorodnych 
wykazów i ewidencyj, wprowadzonych przez starostwa, wprowadzenie dla 
tych urzędów zbiorowych schematów i druków, które w wysokim stopniu 
poprawią urzędowanie; 3) uregulowanie i uproszczenie sposobu Когезроп- 

dowania władz pierwszej i drugiej instancji między sobą, z władzami cen- 
tralaemi i urzędami resortów niezespolonych. 

Również w najbliższym czasie nastąpi reorganizacja urzędów, sprowo- 
wanych przez województwa za pośrednictwem inspektorów starostw, przy- 
czem szczególny nacisk będzie położony na inspekcyjną działalność in- 
spektorów. ‘ 

W zakresię spraw podziału admiuistracji kraju Min. Spr. Wewn. prze- 
prowadza zmiany, leżące w jego kompetencjach. Projekt ustawy o utwo- 
rzeniu wcjewództwa wijeńskiego oraz o zmianie granic województw nowo 
gródzkiego i poleskiego i przeniesienia siedziby z Nowogródka do Słoni- 
ma i z Pińske do Brześcia został już przyjęty przez sejmową komisję ad- 
rainistracyjną. 
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Skoki dolara. 

Złoty znów idzie w górę. | 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). | 

Dolar kupowany we środę po 10 zł. spadł w czwartek do zł. 9.15. 
Gdańsk notował wczoraj dolara po 9.15. Berlini Wiedeń—9.15 do 9.50. 
Tendeacja dla złotego mocna. Giełda zareagowała na expose mia. ! 

Zdziechowskiego zwyżką p ё 

  

Wilno po śmierci 
Reymonta. 

Koło Polonistów U.S.B wobec 
śmierci władysława Reymonta. 

Koło Polonistów U. $.B. przesłało 
na ręce wdowy po genjalnym pisa- 
rzu, wielkim obywatelu jednym z mi- 
strzów piśmiennictwa polskiego i 
powszechnego następującą depeszę: 

„Naród Polski okrywa się żałobą 
z powodu śmierci wielkiego Moca: 

j rza Ducha. Autor „Chlopėa“ nie žy- 
je. Nie žyje ten, ktėry podobnie jak 
Sienkiewicz zdobył dla kultury pol- 
skiej uznanie obcych społeczeństw, 
któremu hołd złożyła Europa przez 
usta swego areopagu. 

Kolo Polonistów słuchaczy U.5.B. 
w Wilnie zasyła J. W. pani wyrazy 

najgłębszego współczucia i łączy się 
z całym narodem w żałobie u trum- 
ny, Władysława Stanisława Reymon- 

Ponadto Koło zamierza jedno ze 
swych najbliższych zebrań naukowych 
poświęcić omówieniu zagadnień zwią- 

i zanych z twórczością nieśmiertelne- 
go autora „Chłopów*. 

Nabożeństwo żałobne w. Ka- 
tedrze. 

W dniu jutrzejszym t. j. w soba” 
tę 12 b. m. o godz. 10-tej rano od- 
będzie się zainicjowane przez Żwią” 
zek Literatów Polskich w Wilnie na- 
bożeństwo żałobne w bazylice za spo* 
kój duszy Władysława Reymonta. 

  

  

Szaulisi przechodzą 
przez polską granicę. 

W dniu wczorajszym pograniczne 
posterunki policyjne na granicy pol- 
sko-litewskiej przyłapały 3-ch szawlie 
sów z rewolwergmi przy boku, któ* 
rzy śpiesznym krokiem postępowali 
w głąb terenu polskiego. Posterunki 
polskie po zauważeniu  szaulisów 
przepuściły ich przez granicę ! м о- 
dległości 1 kilometra od granicy oto- 
czyły ich naokoło, uniemożliwiając 
im ucieczkę. Aresztowani tłumaczyli 
się, iż nie przeszli granicy umyślnie, 
lecz myśleli, że znajdują się na swo- 
jem terytorjum i prosili o odesłanie 
ich z powrotem do Litwy. Władze 
jednak pograniczne dopatrują się w 
tem przejściu granicy związku z o* 
gólnym ruchem szaulisów na Litwie, 
których oddziały ostatnio przegrupo- 
wywały się nad granicą polską. 

Wspomniani 3:ej szaulisi litewscy 
zostali odesłani do dyspozycji władz 
policyjnych pow. Wileńsko Trockiego 
i po przeprowadzeniu pierwiastkowe- 
go śledztwa staną przed sądem. (zd). 

Podarki na gyiadę! 
znajdziecie w dužym wy- 
borze oraz zabawki na 

choinkę — w sklepie 

Gaza wytwórni Szkól 
Wielka Mr. 66. 

Šio, МЕС ry kolaży 
Pracownia na miejscu. 
    

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Ul Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz,
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Expose ministra skarbu. 
Wypowiedziane w Sejmie w d, 9 b. m. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wrażenia. 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu 
było wielkim dniem parlamentarnym. 
Loża dyplomatyczna i prasowa prze- 
pełniona, galerje dla publiczności 
również. Rząd z premjerem Skrzyń- 
skim na czele — na ławach rządo- 
wych. Ławy poselskie silnie obsa- 
dzone. 

Wśród niezwykłego napięcia i ci- 
szy panującej w lzbie, min. Zdzie- 

chowski wygłosił swoje exposć, prze: 
rywane oklaskami, najczęściej ze 
strony prawicy. 

Na uznanie zasługuje akcent 

szczerości w expose p. ministra. 

Jednakże nałeży zaznaczyć, iż był 

to raczej szkie programu, aniżeli sam 

program, szkic bardzo elastyczny i 
mający duże luki. /Mocne słowa nie 
mogą zastąpić czynów. Jeżeli zaś 
zważymy, iż uzdrowienie finansów 
musi pociągnąć za sobą szereg ra- 
dykainych, nieraz daleko idących 
środków, jeśli uprzytomnimy sobie 
iż przeprowadzenie sanacji gospodat- 
czo-finansowej wymaga swoistego i 

к @ 

bierać: redukcja budżetu, albo nie- 
wypłacalność skarbu, albo inflacja. 

Oprócz błędów polityki ekono- 
micznej, niemało przyczyniły się do 
obecnego kryzysu nieurodzaj 1924 r. 
i wojna celna z, Niemcami. 

Ale podważeniem ostatecznem bi- 
lansu handlowego był brak równo- 
wagi między zsspakajanemi potrze- 

R J RR Wir E R 

jego załamania. Potrzebna tu jest 
kontrola własna nad własnemi finan- 
sami dla uniknięcia kontroli obcych. 

Wyrszem tej kontroli własnej nad 

równowagą budżetu pierwszym kro- 

kiem na tej drodze jest wniesione 

przez rząd prowizorjum budżetowe 
na pierwszy kwartał 1926 roku i pro- 

jekt ustawy o środkach zapewniają- 

cych równowagę budżetu, która zo- 
stanie wniesiona w ciągu trzech dni, 

a która dotyczyć będzie przedewszyst- 
kiem zmniejszenia wydatków osobo- 

wych. 

Dochody państwa.   bami skarbu, a niezaspakajanemi po: 

trzebami życia gospodarczego. Li- 

kwidacja przeszłości i stworzenie ; 

zdrowych podstaw dla równowagi bi- | 

łansu płatniczego, wymaga oparcia | 

tej równowagi nietylko na murze ceł, | 
ale na stworzeniu warunków rozwoju . 
naszej produkcji. į 

  zwartego rządu, mającego silne opar- 

cie w sejmowych stronnictwach, zbli- 

żonych do siebie ideowo, to widzi- 
my, iż rząd obecny, oparty na ko- 
alicji stronnictw, jest z natury rzeczy 
skazany na kompremis, nie jest w 
stanie uzdrowić obecnego położenia 
państwa. Mimo więc sympatji, jaką 
niektóre ustępy expose były powita- 
ne, całość była daleka od tego, cze- 
go kraj mógł się spodziewać od no- 
wego szafarza skarbu. 

Na wstępie min. Zdziechowski 
powtórzył niejednokrotnie już przez 
poprzednich ministrów skarbu wypo- 
wiadane „twarde” oceny sytuacji e- 
konomicznej państwa i jak oni stwier- 
dził konieczność współdziałania spo- | 
łeczeństwa z rządem w jej naprawie. 
Wszystko to jednak nie pozbawione 
pewnego optymizmu. 

„Pustki w kasie, bo gdy wystawio- 
ne, a nię wypłacone asygnaty kaso- 
we stanowią przewyżkę nad leżącą w 
kasie gotówką, to musi się to na: 
zwać pustką, obieg bilonu i biletów 
zdawkowych doprowadzony do sumy 
410 miljonów złotych, tempo wydat- 
ków państwa, zakrojonych na miarę 
rozsądnego budżetu, a nie znajdują- 
cych w dochodach państwa pokry- 
cia. 

Stąd znaczny deficyt, deficyt bi 
lsnsu handlowego pierwszego półró- 
Cza, 
bilans Banku Polskiego, świadczący 
o stopniu zmniejszenia się jego za- 
sobów, kredyt polski szarpany dzięki 
operacjom nieuczciwym niektórych 
banków i nieakuratności skarbu w 
płacehiu dostawcom, to jest bilans 
otwarcia, a bilang zamkaiecia--blisko 
750 miljonów złotych wpływów nad- 
zwyczajnych poszło na wyrównanie 
deficytów budżetu. 

Szybki rozrost — koniecznych zre- 
sztą — wydatków państwa, wyczerpał 
zasoby jego skarbu oraz siłę płatni- 
czą produkcji. Stanęliśmy wobec in- 
flacji. 

Jedna inflacja dla pokolenia, to 
może być chwilowy rutunek, ciężkie 
doświadczenie, nauka na przyszłość, 
ale druga inflacja to wejście na dro- 
ge bankructwa państwa. Trzeba wy- 

  

   

Reduta zagranicą. | 
(Od specjalnej wysłanniczki). 

IV. 

Rzežyca, d. 4.XII. 

Rankiem mroźnym i błękitnym, 
drepczemy długim korowodem po 
śniegu, zasypującym długie ulice 
Dyneburga, na dworzec i senni, drze- 
miący, pijemy kuwę, ładujemy się do 
wagonu lil kl. i pełzniemy pizez za- 
śnieżone obszary. Latem ślicznie tu 
jest wśród tych wzgórz lesistych i je- 
zior dużych, nad któremi stały przed 
wojną tak piękne dwory, pełne pa- 
miątek, mebli, obrazów, książek. 
Najpiękniejsze owe rezydencje Plate- 
rów: Brosl i Zyberg, Reuttów, Man- 
teufflów, Mohlów, Benisławskich i ty- 
lu isnych, leżą w gruzach, zniesione 
z powierzchni kraju, któremu przez 
wieki dawały promieniowanie swej 
kultury... Och wojna, wojna, wielka 
twórczyni państw wolnych i niszczy 
cielko tylu piękności! 

Długie lata upłyną, a wciąż uwiel- 
bienie i rozpącz targać będą na prze- 
miany serce człowieka, zamyślającego 
się nad temi sprawami. 

Pociąg głucho sapie „kopiąc się” 
przez puszyste śniegi, niebo czerwie 
nieje mroźną zorzą... Rzeżyca. Mizer- 
ne to jakjeś, % oko sądząc, mia- 

ciążący na rynku walutowym, ; 

i i 
i 
| 

"ny bilans handlowy, redukcja budże- | 

  

i 
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Wszystko dla produkcji. , 

Zwiększenie siły kupczej ludności 

i poparcie wywozu całym aparatem 

środków, któremi rozporządza pań: , 
stwo, to jest droga na którą wejść i 

musimy. | 
I znowu wybór: wszystko dla pro* 

dukcji, albo dalszy wzrost bezrobocia. 
Sytuacja jest groźna. 
Zniżka kursu złotego z początku ; 

wyrównała różnicę między siłą na- 

bywczą złotego na rynku wewnętrz- 

bym i na rynku zewnętrznym. Pary- 
tet złotego zastąpiony został paryte- 
tem gospodarczym. Małe odchylenia 

cd tego parytetu dają premję ekspor- 

tową. Pieniądz stabilizowany na ta- 
kim poziomie staje się regulatorem 

w realizacjach przywozu i wywozu 
towarów, stoi na straży równowagi, 

bilansu handlowego, ale dalszy spa- | 
dek przekreśla wszystko. Ruch cen; 
musiałby przekreślić zdobytą z tru- 
dem równowagę, niszcząc premię | 
eksportową. | 

i 
Parytet gospodarczy. | 

Pracować na korzyść wwozu, nie ' 
dopuścić do wzrostu cen, użyć wszy” ; 

jstkie siły pozostające do dypozycji | 
państwa, by się temu wzrostowi prze: / 

|ciwstawić można, ale pod jednym 
warunkiem, stabilizowanie kursu pie” 
niądza na parytecie gospodarczym. 
Bez tego walka z drożyzną, to fraze- 

sy, demagogja. Czem można dzisiaj 
stabilizować złotego na parytecie go” | 
spodarczym? ' 

Zagadnienie zaufania. 

Rozwinięciem produkcji wzrostem | 
zaufania. Warunkami tego Są: aktyw-. 

tu, wyrzeczenie się inflacji pod wszel- | 
kiemi pozorami (pieniądze hipotecz: į 
ne towarowe etc. To byłaby zguba). 

Drogi wyjścia. 
Naprzód przełamanie kryzysu za- 

ufania własnemi siłami — później 
stabilizacja, potem przystosowanie o- 
biegu pieniężnego do potrzeb pro* 
dukcji. To przystosowanie może się 
oprzeć albo na naturalnym wzroście 
dewiz drogą polepszenia naszego bi- 
lansu handlowego,a pod tym wzglę- 
dem jesteśmy na dobrej drodze, al 
bo na pożyczce zagranicznej, która 

winna być skierowana wyłącznie dla 
zasilania życia gospodarczego i užy- 
ta jako środek obniżenia nadmiernej 
stopy procentowej w kredycie. | 

Aby jednak uzyskać pożyczkę 
musimy najpierw odzyskać zaufanie 
wewnętrzne, a obecnie jest moment 

steczko, a przecież było tam może 
nejmilej] Tak bardzo serdecznie cie- 
szyli się ludziska żeśmy aż tam w 

gości zajechali, 
Niby dziura prowincjonalna, a klub 

polski jest i wcale obszerny; tam 
Śniadanie i obiad; czysto, swojsko i 
tyle uprzejmości ze strony miejsco- 
wych ludzi: przedstawicieli Związku 
Polaków na Łotwie i nauczycielstwa. 
Qdajemy się na wystawę obrazów 
bo i takie rozrywki kulturalne posia- 
da Rzeżyca, potem odpoczywamy w 
czysto przygotowanych pokojach i 
zaraz koło 6ej na 1-sze przedstawie- 
nie: piosnki polskie, o które specjal- 
nie dla młodzieży prosiło miejscowe 
nauczycielstwo. Й 

Sala murowanego gmachu teatru 
pełna, przeważnie młodzieży, ale du- 

żo jest też i obywatelstwa; z delekich 
okolic przybyli na to święto. Smutne 
są ich dzieje: wszystko to zbiedzone, 
stroskane, scišnięte do małych ob- 
szarów, małych dochodów, ale męż- 
nie trwają przy dziedzictwie ojców i 
dziadów. Byle zostać, byle zaznaczyć 
że nie są martwym elementem w 

tym kraju, ale żywymi pracownikami 
na warsztacie nowej państwowości 
łotewskiej. 

Piosenki, jak zwykle, wywołują 
wybuchy młodzieńczych śmiechów i 
o chmielu, i dożynki, i ulubiona 
czarna kura, mają powodzenie ogrom: 

|rzu budżetowym na rok 

j słuchania głębokich, 

Cyfra jeden miljard 500 miljonów 

jest cyirą maksymalną dochodów, 

jaką w obecnych warunkach ekono- 

micznych przy najsilniejszej śrubie po* 

datkowej można w Polsce osiągnąć 

z normalnych źródeł dóęchodowych 

i dlatego projektowana prelimina: 
26 suma 

dochodów, wynosząca 2.025 miljo- 
nów złotych jest nierealna tembar- 
dziej, jeżeli się zważy, że na sumę 

tę składa się między innemi dochód 

z kolei 86,4 miljona złotych, mimo, 

że kolej nie dała dotychczas skarbo- 

wi wogóle żadnego zysku i zacho- 

dzi raczej obawa, jeżeli się z gruntu 

nie zreformuje przedsiębiorstwą Ko- 

lejowego, że może ono dać deficyt 

eksploatacyjny. 

Wydatki i ich redukcja. 

Preliminowane na r. 1926 wydat- 
ki wynoszą 2:ch miljerdy. Trzeba 
zmiejszyć budżet przynajmniej o 500 

miljonów złotych. 120 miljonów re- 

dukcji, dać mogą oszczędności w wy* 

datkach rzeczowo administracyjnych. 
100 miljonów przeznaczenych na in- 

westycje muszą być skreślone w bud- 

żecie zwyczajnym, a włączone do 

budżetu nadzwyczajnego, który o ty- 

le pozwoli na te wysiłki, o ile potra- 
fimy znaleść drogą kredytów Środki 
ki na te inwestycje. 

Reorganizacja systemu wojskowe- 

wego musi pożwolić na redukcję te' 

go budżetu o kwotę 150 miljonów 

złotych. 
Wydatki osobowe winny być w sto- 

sunku do sum wypłaconych na dzień 
1-go grudnia zmniejszone o 120 mil- 

jonów złotvch. Raz! redukcje te 
wynoszą 490 miljonów złotych. 

Co rząd zamierza? 

Ustawa o nowelizacji przepisów 
ustaw, dotyczących uposażenia i or- 

ganizacji szkół i urzędów państwo- 
wych w kierunku zmniejszenia wy: 

datków personslnych państwa będzie 

złożona przez Rząd Wysokiemu Sej» 
mowi w ciągu trzech dni. 

Jednocześnie rząd zapowiada wnie: 
sienie w ciągu trzech dni: 

1) projektu ustawy o pełnomoc- 
nictwie dla rządu dla walki z drożyz= 
ną. 

2) projektu ustawy o pełnomoc- 
nictwach dla rządu dla zabezpiecze- 

nia konsumpcji wewnętrznej w związ- 

ku z wywozem środków żywności, 

3) projektu ustawy o pobieraniu 
podatków w zbożu. 

W najbliższym czasie rząd wnie: 
sie ustawę: ; 

1) o reorganizacji sił państwa, za- 

pewniającej zmniejszenie wydatków 

na utrzymanie armji przy uwzględnia- 

wej bez. zmniejszenia jednak siły 

obronnej państwa. 
2) o odpowiedzialności cywilnej 

i karnej urzędników za nadużycia 

służbowe. 

lśnią, a artyści grają i Śpiewają ze 

zdwojoną werwą. Soliści, których w 

myśl zasad „Raduty“ nie wymieniam, 

są gorąco oklaskiwani. 

Wnet, po niedługiej przerwie, roz- 

poczyna się „Wesele”, grane w spe* 
cjalńie emocjonalnym nastroju.Dziwne 

się snują myśli, słuchając proroczych 

słów Wyspiańskiego, mówionych przez 

zespół „Reduty” z taką bezpośred- 

niością, pociągającą słuchaczy w 

krąg tych samych uczuć, jakiemi się 

rządzą artyści. 

W przerwie między Il a Ill aktem 

wręczają p. Osterwie na scenie, po 

krėtkiem a serdecznem  przemówie- 

niu po polsku, śliczny adres miesz- 

kańców Rzeżycy, ozdobiony akwarelą 

p. Hanny Sołtan-Romerowej. Potem 

wśród ogólnego wzruszenia, w na- 

stroju istotnie odpowiednim do wy- 
jakże pełnych 

ciągle przeczuć i prawd słów Wy- 
spiańskiego, kończy się „Wesele*. W 
szkolnym budynku przyjacielską wie- 

czerzą przyjmują nas miejscowi lu- 

dzie z p. konsulem Świerzbińskim 
i jego uroczą małżonką, którzy w 20 

blisko stopni mrozu przybyli 2.Dyne- 
burga dzielnym Fordem. 

Miło jest i swojsko. Dzielimy się 
wrażeniami i myślą wybiegamy w 

przyszłość... Jakąż ona będzie dla tych, 

tu dzielnych ludzi, którzy w zmienio- 

nych warunkach zachowali niezmien-   
nel Dzieci zasłuchane, aż im się oczy Ą nie 

  

mężne serca? Aby jak bajlepszą 

  

niu skrócenia czasu służby wojsko= | 

K I 

Reforma przedsiębiorstw. 

Cały ciężar utrzymania państwa 
spoczywa na daninach publicznych. 
Przedsiębiorstwa państwowe dają sto- 
sunkowo b. niskie dochody i dlatego 
należy je zreformować ewent. przy 
pomocy rzeczoznawców zagranicznych. 
Analogiczne przedsiębiorstwa na za- 
chodzie dają zyski,tyczy się to zwła- 
szcza kolei. 

Reforma podatków. 

Należy przeprowadzić podział do- 
chodów pomiędzy skarbem państwa 
a samorządami. Jest te sprawa 
pilna. 

Trzeba odpowiednio rozbudować 
najpierwszy z podatków bezpošred- 
mich — dochodowy. 

Obecnie nadzwyczajny podatek 
majątkowy, jak to dobitnie wykazało 
doświadczenie, nie jest możliwy do 
zrealizowania w uchwalonej przez 
Sejm sumie jednego miljarda zło- 
tych. W zskresie podatku obrotowe: 
go musielibyśmy się przeciwstawić 
projektowi dalszego obnizenia: tego 
podatku dla haudlu hurtowego. 

  
Reforma systemu ściąga- 

nia podatków. 

System wymiaru i ściągania po- 

datków winien ulec reformie. Trze- 
ba dążyć, że tak powiem doskoma- 
sowania podatków i pobierania ich 
w pewnych terminach, ludność bo- 
wiem nie może się zorjentować w 

mnogości I różnorodności oraz ter: 
minach podatków i słusznie się na 
to uskarża. 

  
Rząd a rolnictwo. 

Jestem przeciwny stosowaniu po- 

lityki restrykcyjnej pod względem 
wywozu płodów rolnych nie uzasa- 

daionej dostatecznie względami za- 
bezpieczenia przeżywienia kraju, bo 
ten wywóz zapewni rolnictwu po 
raz pierwszy od wskrzeszenia pań- 
stwa polskiego możność wyzyska: 
nia pomyślnej obecnie konjuktu- 
ry wszechświatowej. Zdajemy sobie 
sprawę, ża zwyżka cen na płody 
rolne wywołać może zwyžkę cen ro- 
bocizny, lecz również widzimy, że 
zwiększenie  zdolaości nabywczej 

„rolnictwa, wywołała zwiększenie pro- 
, dukcji przemysłowej i redukcje cen 
, wyrobów przemysłu. * 

„Rząd będzie wymagał od rolnic- 
twa wypełnienia jego obowiązków 
względem państwa, dopomagając mu 
odpowiednią polityką kredytową. 

Rolnictwo nie może istnieć bez 
kredytu długoterminowego. 

Bank Gospodarstwa Krajowego i 
Bank Rolny są instytucjami, w któ: 
rych rolnictwo znajdzie odpowiednie 
oparcie. 

Rola banków państwo- 
wych. 

Rola banków państwowych: jest 
bardzo wybitna. Bank rolny, ktėre- 
mu skarb uzupełni stopniowo kapi- 

tał zakładowy będzie miał wzmoc- 

nione środki obrotowe przez  wpły- 
wy ze spłat pożyczek  siewnych. 
Wpływy te pozostaną na obrocie 
bankowym do jesieni 1926 roku i 
przy ich pomocy Bank Rolny bę: 
dzie mógł udzielać kredytów przed- 
nówkowych bez obciążania budżetu. 

Lecz głównem zadaniem Banku Rol- 
niczego jest umożliwienie przy pomocy 
kredytu długoterminowego rozwoju 
racjonalnej parcelacji gruntów na 
ten cel zgłoszonych. 

im była nowa dols, tym co tu zosta- 

li nie szukając wygodniejszej Ojczyz- 

ny. 
: Nastrojowa, pełna polotu i glębo- 

ikiego uczucla mowa p. Osterwy do 

| naszych gospodarzy i do zespołu Re- 
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Požyczki zagraniczne. 

Deficyt bilansu handiowego w 
roku 1924 i 1925 spowodował defi- 
cyt bilansu płatniczego. który po“ 
chłonął wpływy z pożyczek zagrani* 
cznych. 3 

Podniesienie ekonomiczne  раб- 
stwa osiągniemy jednak nie dzięki 
pożyczkom, zagranicznym lecz dzię* 
ki pracy i oszczędności ogólnej oby* 
wateli. Najważniejszem zagadnieniem 
tu jest nie pożyczka sama lecz po”. 
życzka dogodna. 

Sanacja przemysłu. 

Należy bezwzględnie i koniecz- 
nie dopomóc przemysłowi. Środka- 
mi do tego będą: przeprowadzenie 

| odpowiadującego zdolności płatniczej 

    
| duty skierowana, pozostawia wszyst- 

kim najmilsze wrażenie... rozchodzi- ; 
„my się do noclegów, by znów... jak 
/ świtl Jechać do Dyneburga. 

górę naszych tobołków, kostiumy, nie- 

go, 
lonych  jegomościów, 
mydlonych twsrzy rzucają nam zdzi- 

wione i zgorszone spojrzenia dziwiąc 

się naszej gromadzie, robiącej odra- 

zu tłum i tumult na dworcu. Pano- 

wie wnet zasiadają rzędem w fote- 

lach operacyjnych i robią się piękni, 

a my wtłaczamy się w przeróżne u: 
bikacje, by na gwałt zmieniać sukien* 

ki, srodze nadwerężone podróżami, 
na ubiory godowe, gdyż czeka nas 
obiad z przedstawicielami spoleczen- 
stwa polskiego i łotewskiego. 

Ogromny stół w Hotelu Central, 
gęsto obsadzony: nasi konsulostwo 
przybyli nad ranem z Rzeżycy są na 
stanowisku, jest prefekt miasta p. 
Bergis, głowa miasta p. Wołkont, 
prezes Kółka dramatycznego, redak- 

wiczowa prezes Związku Polaków na 

Łotwie i wiele innych osób z inteli-   l 

i 
i 

które rekwizyty u... fryzjera kolejo: | 

z niebezpieczaństwem życia go” „jest polskie 
którzy z za» |które liczy na przyszłe zgodne współ: 

torka „Dala Dwińskiego” p. Jakubo-, 

ludności budżetu, który pozwoli na 
zrealizowanie chociaż zredukowane” 
go lecz za to realnego planu obsta- 
lunków rządowych i terminowego re- 
gulowania za nie należności wyko: 
nywanie obstalunków rządowych i 
samorządowych w kraju. 

Przy pierwszej możliwości dia 
skarbu państwa równolegle z akcją 
dla rolnictwa prowadzona będzie ta- 
ka sama akcja dlą przemysłu w 

dziedzinie kredytu długoterminowe- 
go pod obligacje towarzystwa kredy- 
towego przemysłu polskiego w roz- 
miarze ustalanym przez ministerstwo 
skarbu, co pozwoli przemysłowi na 
skonsolidowanis na|dotkliwszych swo- 
ich zobowiązań, oraz potanienie kre= 
dytu krótkoterminowego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Kięska bezrobocia. 

Rząd świadom jest całej grozy 
wzrastającego bezrobocia, Powiedziz- 
łem, już, że cyfra bezrobotnych osią- 
gnęła 249 tysięcy, a suma wydatko” 
wana na doraźną pomoc Babą: 
nych osiągnie do pierwszego stycz- 
nia, cyfry 36 miljonów złotych. Bud- 
żet tylko w grudniu wynosi już oko- 
ło 6 miljonów złotych. 

Rząd poczynił kroki w celu zła- 
godzenia nędzy i biedy bezrobot- 
nych, rozpoczynając w porozumieniu, 
ze związkami komunalnemi w więk- 
szych ośrodkach skcję żywnościową. 
Organizowane jest również obecnie 
rozdawnictwo opału. Zdajemy sobie 
sprawę, że jedynie skutecznym spo- 
sobem zmniejszenia tego groźnego 
niebezpieczeństwa jest tępienie zła u 
jego źródła. Należy przedewszystkiem 
usuwać przeszkody, które leżą na 

drodze do rozwoju wytwórczości. 

Naturalną koleją rzeczy przejdzie- 
my do następnej gałęzi życia gospo- 
darczego do handlu. Zauważyć mu- 
simy, że posiadane przez minister- 
stwo skarbu dane statystyczne świad: 
czą o ogromaym rozroście handlu 
w państwie naszem. 

Świadczy to także, że konsument 
jest obecnie jeszcze więcej oddalo- 
ny ed producenta niż to miało miej: 
scę przed wojną przez komplikujący 
się ciągie system pośredaictwa hand- 
lowego. Mając jasno wytknięty cel 
sanacjiżycia goszedarczego rząd nie 
omies:ka otoczyć swą opieką I han: 
del, zle dotyczyć to może tylko 
handlu, który uczciwością metod po: 
parciem społacznaj polityki rządu i 
sprawnością wewnętrzną na opiekę 
tą zasługuje. Handel ma kalkulować 
w złotych t ma zarabiać w złotych. 
Wslka z drożyzną w dzisiejszej chwi- 
ll staje się dla rządu „równowagą 
budżetu”. Rozumiemy, źe cena w 

   

gencji miejscowej. Kolejno słyszymy 
mowy po rosyjsku lub po łotewsku* 
które niestrudzenie tłumaczy p. Коп- 
sul Świerzbiński. On sam zwraca się 
do p. Osterwy ze ślicznie obmyślo= 
nem przemówieniem, robiąc aluzję 
do przepióreczki, która wierną jest 
obowiązkom tam, gdzie jej los kazał 
przebywać, choćby przy  Smugoniu, 
przez całe życie i nie ucieknie, ale o 

Tam znów inny nastrój: zwalamy Przyłęckim nie zapomni i tęsknota 
do niego będzie jej złociła szare dni 
codziennego trudu. Tą przepiėrką, 

na Łotwie społeczeństwo, 

życie z Łotyszami, nie wyrzekając się 
swych polskich umiłowań. Inne mowy 
tchaęły serdeczną dla Polski, Pola- 
ków i sztuki życzliwością, oraz wyra- 
żały wzdzięczność p. Osterwie i Re- 
ducie za niezapomniane. wrażenia ar* 
tystyczne poprzednich wieczorów. 

Na dworzec odstawiają nas auto* 
mobilami i tam czeka jeszcze Redu* 
tę owacja młodzieży, tak jak w Rze- 
žycy i w Rydze; śpiewy, bukiety bia” 
łych chryzantemėw, dowidzenial Do- 
widzenia w Polscel Wracajciel Przy* 
ježdžajcie do nas! Serdeczne podzlę- 
kowania niezmordowanemu p. Kon* 
sulowi Świerzbińskiemu. i... jadzie” 
my... wracamy, myśląc i rozmawiając 
dużo o rzeczach widzianych i słysza” 
nych, wyciągając z nich wnioski mniej 
więcej fantastyczne, stosownie do 5”   sposobienia, * я 

Э
о
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czasach normalnych regulowana |est 
stosunkiem podaży i popytu. 

Dalej minister mówił o spekułacji 

walutowej w kraju i zapowiedział 

ostrą walkę z nią. 

Wadliwa gospodarka 
banków. 

Jeden z najbardziej dotkliwych 

objawów obecnego kryzysu gospo- 

derczego został spowodowany wad- 

liwą gospodarką niektórych banków, 

które wobec braku własnych šrod- 

ków obrotowych zużyły na operacje 

kredytowe także sumy pochodzące z 

inkasa i przekazów. Dla zapobieże- 

nia na przyszłość podobnym ujem- 

nym następstwom działalności nie- 
których instytucji finansowych i ich 
kierowników rząd wniesie projekt 

ustawy, która wprowsdzi obowiązek 

traktowania wpływów zinkasa i prze- 

kazów na zasadach analogicznych z 

depozytami oraz przewidywać będzie 

dla winnych dotkliwe sankcje karne 

za naruszenie tych zasad. 

Znaczenie wprowadzenia 
złotego. 

Reforma waluty w Polsce była 
przez to wielką, że złoty polski nie 
tylko rozwiał mgłę inflacji, przykry- 
wającą błędy naszego ustroju gospo- 
darczego, nietylko rzucił snop świa- 
tła na wadliwość całej naszej gospo” 

darki państw. | samorząd., ale stanął 

do walki w obronie zagrożonych in- 

teresów państwa. Toczy się walka 

bilizowanego pieniądza, a całą naszą 
dotychczasową ideologją polityczno- 
gospodarczą, tą ideologją, która na- 
dawała piętno wszystkim dotychcza- 
sowym rządom od czasu odrodzenia 
państwa. 

spodarcza. 

Do tej Ideologii polityczno-gospo- 
darczej pasuje lako system pieniężny 
tylko inflacja. Ta ideologja właściwie 

krusząc jej 
l teraz jesteśmy świadkami ostatniej 

(walnej bitwy. Albo ustabilizowany 
pieniądz—to bankructwo tej fałszy- 
wej ideologji polityczno-gospodarczej, 
albo stare grzechy i mamy inflację. 
Tertium non datur. 

Chyba jasnem jest, że praca i 
oszczędność tylko w wielkiej kuźni 
rozkwitu życia gospodarczego . może 

równowagi, budżetu, 
do usunięcia bezrobocia, ona pro- 
wadzi do dobrobytu ludności. Na 

wewnętrzne i oprzemy kredyt pań- 
stwa.   

          

p Przegląd 

  

prasy. 
Zagadnlenie oszczędnošci budžetowych. — Redukcja budžetu 
wojskowego. — Endecja chce wydać urzędników na łup 
skarstwu! — Państwo musi wypowiedzieć wojnę spekulacji! 

Niezwykle ciężka sytuacja finan- 
sowa Państwa stawia przed nami w 
całej rozciągłości zasadnicze zagad- 
nienie oszczędności budżetowych. 
Dlatego też całe nasze życie państ- 
wowe, we wszystkich swych, bez 
wyjątku, dziedzinach musi się pod- 
porządkować temu hasłu. 

Prasa anałizuje b. szczegółowo 
redukcję budżetu, rozstrząsając po" 
szczególne jego pozycje. 

„ll, Kurjer Codzienny" zajmuje się 
obszernie budżetem M, S$. Wojsk., 
stwierdzając rnożliwość I koniecz: 
ność zredukowania go o 30 proc. 

Zacznijmy od porównania budżetów 
М. 5. Wojsk. za lata 1923—25, t. j. za- 
czynając od tego momentu, gdy poraz 
pierwszy została zapoczątkowana pra- 

widiowa gospodarka budzetowa. 
Oto wydatki M. S.W. wynosiły w roku 

1923 732 miljon. złot., w 1924—699 mil. 
zł, w 1925—727 milj. zł. Z tego poró- 
wnania widzimy, że wydztki na wojsko 
utrzymywały się w ciągu ostatnich 3-ch 

ności w budżecie państwow. odbiją się 
w ten sposób na budżetach setek tysię- 
cy rodzin w Polsce, które będą musiały 
obniżyć swą stopę życiową 1 porobić 
redukcje w swych wydatkach. 

dyktuje sanację kosztem głodowych 
budżetów mas urzędniczychi | to w 
dobie szalejącej drožyznyl „Gaz. 
Por. War.“ chodzi zapewne o pospo- 
lite ruszenie łotrzyków spekulacyj- 
nych i,paskarzy przeciw inteligencji 
pracującej. 

z wrogami społeczności”, 
Jesteśmy przedmiotem groźnego 

i tajemniczego ataku wszelkiego ro- 
dzaju sprzysiężonych sił spekulantówi 

A czy wojna, która się toczy, jest 
wojną z czynnikami zewnętrznemi, dą- 
żącemi do dyktatury walutowej i gospo- 
darczej w Polsce, czy wewnętrzną woj- 
ną domową cwanych spekulacyjnych   lat mniej więcej na jednym I tym sa* 

mym poziomie. 
A jednak, istnieją podstawy do twier- 

dzenia, że częściowe zredukowanie bud 
żetu wojskowego na r. 1926 o 30 proc. 
jego dotychczasowej wysokości, jest ko- 
nieczne | zupełnie możliwe do osiąg- | 
nięcia. To Pr o jakiej- 
kolwiek sanacji finanso' 
jednoczesnego aredukowania budżetu 

wej państwa bez ° 

groszorobów z masą spożywającą i ży- 
jącą z uczciwej pracy produkcyjnej 
głów | rąk, nie zmienia to w niczem 
istoty rzeczy. 
Jesteśmy w stanie wojny, w której 

Idzie o byt państwa, bo państwo zruj- 
nowane finansowo | gospodarczo runę- 
łoby za lada podmucnem zewnętrznym. 
Nietylko ten, kto świadomie i bezza« 
sadnie obniża wartość pieniądza i pod- 
bija drożyznę, ale przedewszystkiem 

między złotym jako pojęciem usta: ; 

Ostatnia walna bitwa go-- 

wypaczyła dzieło reformy walutowe|, | 
podstawy gospodarcze. 

być przetopiona na złoto dla skarbca, | 
a więc produkcja. Ona prowadzi do | 

ona prowadzi | 

tym programie zbudujemy zaufanie , 

A więc endecka sprawiedliwość | 

Słusznie teź pisze „Kurjer Poranny*, | 
że kraj „wymega od Państwa wojny | 

M.S.W., który pochłania 86 proc. całe- | 
go budżetu państw., byłoby absurdem. ‘ 

W dalszych swych konklusjach, | 
pismo dowodzi, iż należy przedter- 
minowo zwolnić rocznik 1903 — i, 
zredukować siły cywilne w sztabach, 
zmniejszyć kadry personalne w ma- 
rynarce wojskowej (więcej admira- 
łów, jak okrętów), a co najwažniej- 
sze: tępić nadużycia. ' 

„Gazeta Poranna Warszawska” w 
artykule p. t. „Pospolite ruszenie" 
nawołuje cynicznie do zmniejszenia 
wynagrodzeń urzędników państwo: 
wych. 

Muszą być zmniejszone wynagrodze= 
nla pracowników państw. Zmniejszenie 
wynagrodzeń w chwili, gdy wszystko 
jest drogie, jest niewątpliwie rzeczą 
bardzo ciężką, uderza ono nietylko w 
pracowników wyżej płatnych, lecz tak: 
że w ogół, już dziś nawet b. skromnie 

ten, kto działaniem  bezpośredniem 
czy pośredniem choćby upozorowanem 
jakąkolwiek „gospodarczą koncepcją”, 
zmusza innych do nieufności w pie- 
niądz państwa i podnoszenia ceny to- 
warów, jest oczywistym wrogiem pań- 
stwa i jako wróg musi być traktowany 
1 przez prawodawstwo | przez egzeku- 
tywę państwową. Jest to wróg niebez- 
pieczniejszy niz agitator komunistycz- 
ny czy agent niemiecki, przeciwko któ: 

zwyczajnemi środkami. Walxę, którą 
musimy toczyć z podgryzaczami siły 
1 środków państwa, musimy toczyć w 
drodze nadzwyczajnych wytężeń i nad- 
zwyczajnych Ś,odków. 

Od tych środków zależeć będzie 
zwycięstwo pracy nad korupcją 
spekulacyjną. 

Czynniki rządowe zatem muszą 
działać sybko i eaargicznie, bo one 
w pierwszej linji ponoszą odpowie- 

rym możemy się bezpiecznie obronić | 

Kd RJ ER WE NS R 

Wszyscy urzędnicy wojewódzcy na etacie 
Min. Spr. Wewn. 

(Tal. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Sprawa przeniesienia wszystkich urzędników wojewódzkich na etat 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest na ukończeniu. 

Urzędnicy wydziałów personalnych, budżetowych i ogólnych zostaną 
przeniesieni na etat Min. Spr. Wewn. tak, że etatach ministerstw resorto- 
wych pozostaną, tylko urzędnicy ściśle fachowi (inżynierzy, lekarze wet., 
agronomi i t. d.). 

Umożliwi to wojewodom swobodniejsze dysponowanie siłami urzęd- 
nlczemi i lepsze ich wyzyskanie. 

Przedstawiciele organizacyj rolniczych 
u min. Kiernika. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy(. 

Min. rolnictwa dr. Kiernik przyjął delegację zjazdu delegatów zjedno- 
czenła związków, kółek i organizacyj rolniczych województw wschodaich, 
która przedstawiła p. ministrowi uchwały zjazdu i postulaty rolnictwa ziem 
wschodnich. 

a ————————— 

Sprawa polsko-sowieckich stosunków 
gospodarczych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

„który będzie dziś przyjęty przez premjera Skrzyńskiego i przedstawi mu 
plan nawiązania stosunków gospodarczych z Rosją sowiacką. 

W sprawie tej nastąpi wymiana zdań pomiędzy rządem polskim a pos. 
SSSR. Wojkowem, 

Mówi się również o tem, że p. Cziczerin w drodze powrotnej do Mo* 
skwy zatrzyma się parę dni w Warszawie. 

WC н 

  

| Poseł Bryl chce połączyć się z Wyz- 
woleniem. 

! (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Prezes parlamentarnego związku chłopskiego pos. Bryl przesłał na 
'ręce prezesa kl. Wyzwolenie pos. Stolarskiego list, w którym proponuje 
natychmiastowe połączenie Wyzwolenia ze Zw. Chł. Połączenie to miałoby 
być oparte na programie klasowo chłopskim. 

List ten nie był jeszcze rozpatrywany w Wyzwoleniu. i 

  

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
Przyczyny kryzysu. 

RYGA, 10 XII (tel. wł.) Litewski min. skarbu dr. Karwiolis, na zebraniu 
rolników, wyjaśnił w swem przemówieniu przyczyny kryzysu w rolnictwie. 

; Zdaniem min. skarbu zasadniczemt przyczynami kryzysu jest za bardzo in- 
tensywnie przeprowadzona reforma rolna t nieurodzaj w r. ub. 

Zgon pułkownika Boleckisa. 
RYGĄ, 10.Xil (tel. wł.) 2 Kowna donoszą: Zmarł tutaj pułkownik szta- 

bu generalnego i znany pisarz wojskowy Boleckis. 

istw bałtyckich. Z państw 
Przesilenie rządowe w Łotwie trwa. 

P. Skujenieks zrzekł się — lewicowa koalicja upadła. 
RYGA, 9.XII, (tel. wł.). P. Skujenieks, któremu ostatnio p. prezydent 

powierzył mnisję utworzenia gabinetu, wczoraj oficjalnie się zrzekł, Niepo- 
wodzenie lewicowej koalicji spowodowały wygóżowane żądania demokr. 
centrum i nowo-gospodarzy, na które nie mogły się zgodzić inne grupy. 
Obecnie wysunięto koncepcję utworzenia gabinetu fachowego, lecz powo- 
dzenie i tu nie jest zapewnione. 

Przesilenie rządowe w Estonii. 
Dziś będzie przedstawiony nowy gabinet. 

TALLIN, 9.XII, (tel. wl.). P. Teemant w piątek ma przedstawić nowy 
rząd. Ma min. spr. zagr. ma byč powolany poseł estoński w Ameryce 
prof. Рир. 

* 

  

  
  

  

Z Bialorusi Sowieckiej 
Wzmożenie ruchu powstańczego na 

Bialorusi. 
Zamordowanie komisarza. 

    dzialność przed Narodem za pod- 
stawowy być Państwal 

—————————————-———— 

List z Audzistel 
(Korespondencja własna.) 

Osławiony p. Kucewicz, objekt 
głośnej sprawy zabójstwa, czy samo- 
bójstwa śp. Mikoszy, zabiega nadalo 
piastowowanie godności członka Ra: 
dy gminnej w Rudziszkach. 

Wystosował więc protest przeciw: 
ko pozbawieniu go biernego i czy- 
stego prawa wyborczego, motywując 
to tem, że nie został postawiony w 
stan oskarżenia. 

Tymczasem sędzia śledczy na pow. 
wil.-trocki interpelowany przez prze- 
wodniczącego komisji „wyborczej pis- 
mem z 1.XIl r. b. = zakomunikował 
urzędowo komisji wyborczej, iż p. 
Kucewicz został postawiony w stan 
oskarżenia z art. 51—453 K, K, Prócz 
tego wpłynęły do p. sędziego śled- 
czego dwie sprawy p. Kucewicza z 
oskrrženia Delegatury Rządu. 

Demaskując prawdziwe oblicze p. 
Kucewicza, grasującego bezkarnie 

wynagradzanych urzędników. Oszczęd- 

referent rolny starostwa wileńsko- 
trockiego, odebrał drobnym włości: 
nom gm. Rudziszkiej dzierżawę dro- 
bnych działek z folwarku Nowe-An- 
gliniki, oddając ją swemu przyjacielo- wi p. Kucewiczowi, który od siebie 
wydzierżawił znów tym samym i in- 
nym włościanom, za wyższą tenutą 
PE : 

zecz prosta, iż p. Kucewicz, dzię- 
ki usłużności p. referenta zarabia “3 
takiej karygodnej zmianie, a jeśli 
dodamy tak mały epizodzik, jak nie- 
opłacenie dotychczas przez p. Kuce- 
wicza tenuty dzierżawnej starostwu, 
choć ją pobrał od włościan (urgens 
przysłany do gm. Rudziskiej) — to 
będziemy mieli dokładny obraz ma- 
chinacyj p. Kucewicza, który „Kacy- 
kuje" w gminie Rudziszki, nietykalny 
i protegowany. 

Zapytujemy w imieniu oburzone- 
go społeczeństwa tutejszego: „Czy 
ae być i kiedy się to skoń- 
czy 

Miejscowy. 

ści, czy prawdą jest, jakoby p. Zejle” ; 

Na terenie Białorusi Sowieckiej zauważono w ostatnich dniach cały 
szereg napadów planowanych przez oddziały powstańcze, między innemi 
napadnięto na zastępcę komisarza wojen rewkom w Bobrujsku, którego 

| pobito tak, że w przeciągu kilku minut wyzionął ducha. 
Przeprowadzone śledztwo w wyrnienionej sprawie nie dało żadnych 

wyników. (!). 

'Nowe Komitety M. O. P. R. ;kręgu Mozyrskim w gminie Bobroj. 

Z rozporządzenia Rady komisarzy | Hutor. (0 
ludowych Białorusi Sowieckiej zosta- | Hangary lotnicze nad granicą 
ły uruchomione nowe dwa Komitety polską. 
M. O. P. R. międzyn. organ. pomocy „Amiochim* wyasygnował 3500 
rewolucjonistom na terenie Białorusi | rb. na budowę hangaru na trzy sa 
Sowieckiej. moloty na południe od Pleszczenicy 

Pierwszy w okręgu Bobrujskim w | w odległości 1800 metrów od grani- 
obwodzie Benomskaja i drugi w o-| cy polskiej. 

KRONIKA. 
„Dzis—Damazego P. W. 
Jutro—Aleksandra M. 

  

  

  

Piątek 

11 
Grudzień 

w Urzędzie Delegata Rządu w Wil: 
— nie z równoczesnem ustaleniem w 

Wschód słońca— g. 7 m. 34 | służbie państwowej. Starostą Wileń- 
Zachód — „” — & ® т. 26 |sko-Trockim został mianowany Rad- 

| ca Ministerjalny w Ministerstwie Spraw 
URZĘDOWA. Wewnętrznych p. Lucjan Witkowski. 

— Nowy starosta pow. Wil.- Przekazywanie agend Starostwa 
Trockiego. Starostó Wileńsko:Trockt | Wilerńsko-Trockiego nowomiunowane 
p. Bolesław Grabowski zarządzeniem 

    

  

  (iak długo jeszcze?) po gm. Rudzi- 
skiej, zapytujemy przy tej spesobno-   (mu staroście nastąpi w dniach naj- 

p. Ministra Spraw Wewnętrznych zo-- i bliższych, poczem radca wojewódzki 
stał mianowany radcą wojewódzkim”! p, Grahowski obejmie w Dalegaturze 

! 

Wczoraj przybył do Warszawy poseł polski w Moskwie p. Kętrzyński, 

į 3 

Z posiedzenia komisji 
spisowej przy Komisar- 
jacie Rządu na Wilno. 

W dniu 9 b. m. w gmachu Komi- 
sarjatu Rządu na m. Wilao odbyło 
się posiedzenie Komisji Spisowej |-ej 
instancji, na którem obecni byli na 
posiedzeniu p. Komisarz Rządu na 
m. Wilno Wimbor, naczelny Komisarz 
spisowy na m. Wilno p. Stanisław 
Mitkiewicz, referent do spraw spiso- 
wych p. Lemiszewski oraz przedsta- 
wiciele poszczególnych zrzeszeń soo* 
łecznych. Przewodniczył Momisji Ko- 
misarz Rządu na m. Wilno p. Wim: 
bor. Początek dzienny był następujący: 

1) Omówienie projektu podziału 
miasta na obwody starszych komisa- 
rzy spisowych. 

2) Wyszukanie odpowiednich lo- 
kali dla biur starszych komisarzy spi- 
sowych na czas trwania spisu. 

3) Udział członków Komisji Spiso- 
wej w kontroli nad komisarzami spi- 
sowymi podczas spisu, oraz w kontro- 
li materjału spisowego po ukończeniu 

| spisu. 
4) Rozpatrzenie projektu podzia- 

łu miasta na okręgi spisowe. 
5) Szerokie popularyzowanie ak: 

‚ ©Й spisowej wśród mieszkańców 
| wielkiego Wilna. 

| 6) Dalsze angażowanie honoro- 
„wych komisarzy spisowych. 
| 7) Wolne wnioski. 
\ Po odczytaniu porządku dzienne- 

  

|. |go przystąpiono do rozpatrzenia |-go 
punktu I w rezultacie postanowiono 
jzaskceptować projekt podzisłu t. zw. 
; „Wielkiego Wilna* na obwody, przy: 
jczem w każdym obwodzie zostanie 
|młanowany jeden starszy komisarz 
spisowy, któremu będzie podlegało 
od 10 — 20 młodszych komisarzy 
spisowych. Obwodów będzie 30 i 
dzielić się one będą na mniejsze o* 
kręgi podległe młodszym komisa- 

„rzom spisowym. 
Starsi komisarze obwodowi będą 

sprawdzać czynności komisarzy młod- 
szych oraz badać marerjały spisowe, 
Projekt podziału w. m. Wilna na 
okręgi powierzono naczelnemu ko- 
misarzowi spisowemu p. mecenasowi 
Mitkiewiczowi, p. inż. Walickiemu i 
p. referentowi spisowemu Lemi- 
szewskiemu, 

Dotychczas został podzielony na 
obwody i okręgi tylko teren I-go 
komisarjatu, obecnie dokonuje się 
podział innych komisarjatów i w 
ciągu najbliższego tygodnia zostanie 
potwierdzony. / 

Co do punktu 2-go — to posta- 

sarza obwodowego lokal, tak że 
wszyscy młodzi komisarze we wszyst- 
kich sprawach będą się zwracali do 
tych lokali. 

Rozpatrzając punkt 3-ci komisja 
postanowiła zwrócić się do przad- 
stawicieli zrzeszeń z prośbą, aby za- 
jęli się kontrolą czynności komisarzy 
spisowych, na co wymienieni zgo* 
dzili się, w rezultacie więc do każde: 
go komisarza obwodowego zostanie 
przydzielonych po kilku przedstawi- 
cieli zrzeszeń, którzy będą mu po- 
magali 
szych komisarzy spisowych. 

W sprawie 5-go I 6go punktu 
porządku dziennego postanowiono 
wszcząć jaknajszerszą akcję w kie< 
runku spopularyzowania spisu wśród 
mieszkańców, zaś co do przeszkole- 
nia komisarzy spisowych, to sprawa 
ta zostanie załatwiona w ten sposób, 
że każda grupa komisarzy przejdzie 
w pierwszym rzędzie przez przeszko* 
lenie teoretyczne, później zaś zapoz* 
nają się ze stroną praktyczną spisów. 
Na tem posiedzenie zakończono. (zd). 
    

a 

Rządu kierownictwo Oddziału Oso- 
bowego. (zd). 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Opieka lekarska w szko- 

łach powszechnych. W ubiegłym 
miesiącu naczelny lekarz szkół pow» 
szechnych m. Wilna odwiedził 43 
szkoły, wszyscy inni lekarze Szkół 
powszechnych m. Wilna wizytowali 
139 szkół. Przeciętnie przypzda 3 od: 
wiedziny na każdą szkołę. Badań 
indywidualaych przeprowadzono 869, 
pogzdanek dla dzieci 72, konfarencyj 
z rodzicami 14 i skierowano do przy* 
chodni 432 dzieci. Przy oględzinach 
tych w szkołach powszechnych Wilna 
co do stanu czystości i zdrowia wśród 
dziatwy szkolnej stwierdzono co na: 
stępuje: liczba brudno i nieporząd 
nie utrzymanych dzieci dosięgła do 
2449, zawszonych 1223, chorych dzie: 
ci na świerzbę okazsło się 16, na in 

  

podejrzanych 33, a chorych na nią 5, 
na choroby nosa 16, uszu 38, na 
jsglicę 35, na inne choroby oczu 31, 
na gruczoły chłonne powiększone 
283, na grużlicę gruczołów chłonnych 
2, na szkarlatynę chorowało 24, na 
tyfus 1, na odrę 2, na ospę wietrzną 
4, oprócz tego stwierdzono wady 
wzroku u 45 dzięci, 

  

nowiono wynająć dla każdego komi- 

w kontroli czynności młod* 

ne choroby skórne 95, gruzlicą płuc 
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— HMigjena dzieci w szkołach 
powszechnych. W ubiegłym miesią- 
cu higjenistki szkół powszechnych 
m. Wilna odprowadziły do kąpieli 
1320 dzieci, ostrzyżono w szkole 
800 dzieci, obcieto paznokcie u 1902 
dzieci, odwiedzono w domach 81, 
zważono i zmierzono 565 dzieci. (!.). 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Wybory nowej Białor. Szkol- 
nej Rady. W niedzielę dn. 16.XI br. 
adbyło się doroczne walne zgroma- 
dzenie członków Towarzystwa Biał. 
Szkoły w Wilnie. 

Po wysłuchaniu sprawozdania ustę* 
pującej Centr. Rady Szkcln. o dzia- 
łalności w ubiegłym roku szkolnym, 
oraz — Rady Nadzorczej o wynikach 
rewizji, — dokonano wyborów nowej 
Centralnej Rady Szkolnej, oraz Na- 
dzorczej na rok bieżący. 

Do prezydjumjizostali wybrani na- 
stępujący: poseł B. Taraszkiewicz (pre- 
zes), pos. S$. Rak-Michajlowski i M. 
Zamoryn (wice prezasi), J. Sznarkie- 
wicz i M, Marcinczyk (sekretarze), 
dyr. R. Ostrowski (skarbnik), oraz 
1. Sawicki (zastępca skarbnika). (n) 

— Zbiałoruszczenie Wil. Semi- 
narjum Prawosławnego. Biskup | 
prawosławny Antonjusz, rektor Wil. | 
Seminarjum Prawosławnego jeździł | 
do Warszawy, by poczynić starania 
przed władzą duchowną i świecką co 
do zbiałoruszczenia Wil. Seminarjum 

K UR J E R 

Obchód rozpocznie Msza w ko- 
ściele Ś-tej Trójcy (ul. Dominikań- 
ska) o godz. 11-tej. O godzinie 12-ej 
w lokslu własnym ul. Zamkowa 24, 
posiedzenie jubileuszowe (wejście za 
zaproszeniami). Wieczorem o 8-sj 
godz. odbędzie się w sali Klubu 
Szlacheckiego, ul. Mickiewicza, ko- 
lacja. Zapisy życzących przyjąć udział 
w kolacji wraz z należną kwotę 
przyjmuje dr. Jakubowski ul. Porto- 
wa 14—3 do godziny 7-ej wieczorem 
w piątek. 

Z PROWINCH. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

— Nożowy napad rzezimieszków 
na posterunkowego. 10 bm w czasie 
kontroli posterunków p.o. sekcyjny poster. 
Mokracki Józef przy zbiegu z. Lidzkiego i 
Franciszkańskiego został napadnięty przez 
2 nieznan. osobn. i ciężko raniony nożem 
w głowę, ręce I bok. W obronie M. użył 
broni palnej, raniąc ciężko w piers! jedne- 
go z napastników, a drugi zbiegł. Pogoto- 
wie udzieliło pomocy i post. M. odwiozło 
w stanie ciężkim do szpitala żyd. Rannego 
napastnika zaś odstaw. do szpit. św. Jakó- 
ba, który podał, iż nazywa się Jaśnikow 
Franciszek, a mieszkania nie wskazał.   — Wybory wójta w gminie 

rudziskiej. W związku z złożeniem 
z urzędu wójta p. Kucewicza który | 
jest w stanie oskarżenia z art. 453, 
Kod. Karnego (zbrodnia zabójstwa) 
o czem piszemy na innem miejscu w 
dzisiejszym numerze, w dniu 14 b.m. 
odbędą się w gminie rudziskiej wy- 
bory nowego wójta. (zd.) 

NADESŁANE. 
-— Podziękowanie. Zarząd T-wa 

„P. Z. P.” składa serdeczne podzię- 
kowanie właścicielom firmy B, Sztrall { 
za łaskawe bezpłatne udzielenie lo- 
kalu cukierni na zabawę „Św. Miko- | 
łaj” w da. 6.XII. 

    

  

Z sądów.   Prawosławnegc. (a) 

— Kalendarz białoruski. 
szedł z druku książkowy kalendarz 
białoruski na rok 1926, Kalendarz 
posiada gustowną okładkę w  biało- 
rusk. stylu ludowym, oraz obfity 
dział literacki. Kalendarze te, wyda” 
wane rok rocznie, od roku 1910, pc” 
cząwszy, — odegrywają poważną ro- 
lę w białor. ruchu odrodzeniowym, 
jako pierwszorzędny czynnik od: 
rodzenia narodowego ludu białoru- 
skiego. (a) ! 

ZE ZWIĄZKOW i STOWARZ. 

— Wieczerza wigilijna w Zw. 
Of. Rezerwy. Zarząd Koła Wileń- 
skiego Związku Oficerów Rezerwy 
urządza dla kolegów członków Związ- 
ku w dniu 22 grudnia r. b, o godz. 
20-ej w lokalu Kasyna garnizonowe- 
go przy ul. Mickiewicza M 13 skład- 

kową wieczerzę wigilijną. { 

Informacji udzielają i zapisy przyj- 
mują do dn. 18 b. m.: 

1) Sekretarjat Koła w godz. od 
17—19 przy ul. A. Mickiewicza 13; 

2) P. Władysław Ignarski w Ban- 
ku Handlowym w Warszawie, Od- 
dział w Wilnie, ul. Marji Magdaleny 

4, cd godz. 9 do 15-tej; 
3) P. Jan Rochowicz, ul. Wielka 9 

(firma Wokulski); 
4) P. Aleksander Sielicki, Mickie- 

wicza 13, lokal Wojskowego Zjedno- 
czenia, 

— 120 letnia rocznica Wileń- 

sklego Tow.) Lekarskiego. W dniu 
13 grudnia r. b. Wileńskie Towarzy: 
stwo Lekarskie obchodzi rocznicę ; 
swego 120 letniego istaienia. 

Wy-; 

! 

\ 
I 

      

  

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści 
oczu 12—2; uszu, 

w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dia stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

(biorąc od oskarżonego deklarację z 

jma zamiar darować winę swemu 

Osławiony Kucewicz w roli 
oszczercy. 

W ааы 940 grudnia Sąd, 
kręgowy, pod przewodnietwem sę- 

dziego Ottona Okul cza oraz sędziów 
p. W. Huorłykowicza i p. A. Tu- 
palskiego, rozpatrywał sprawę Wi- 
tolda Kucewicza, mieszkańca folwar- 
ku Ołona gm. Rudziskiej, przeciwko 
któremu wniósł oskarżenie prywatne 
p. Agaton Rutkowski, mieszkaniec 
tejże gminy przez wymienionego 
Kucewicza zniesławiony w „liście 
otwartyrn” umieszczonym w № 5 
„Rzeczypospolitej* z dnia 5 stycznia 
1922 roku. Oskarżony Jak zwykle 
starał się zbagatelizować sprawę, 
lecz wićłu świadków, między innymi 
i profesor U.S.B. w Wilnie, p. Wi- 
told Staniewicz udowodnił całkowicie 
winę oszczercy. 

Sąd Okręgowy na zasadzie art. 
336 k. k. skazał Kucewicza na 4 mie- 
siące więzienia, zaś na podstawie 
amnestji zmniejszył wyrok o połowę, 

zobowiązaniem niewydalania się z 
miejsca zamieszkania bez powiado- 
mienia Sądu Okręgowego. 

Krążą pogłoski, że p. Rutkowski 

oszczercy. Sądzimy jednak, że naj: 
właściwszym byłoby gdyby p. Kuce- 
wicz poniósł zasłużoną karę co może 
by utemperowało nieco ten niepoha- 
mowany tupet jaki go charakteryzuje. 

Dobra nauczka przydałaby się 
teniu panu, którego liczne wystąpie- 
nia już niejednokrotnie poddawaliśmy 
ostrej krytyce na łamach naszego 
pisma. (I)   

— Wszystko ta drożyzna. 9 bm. 
U Gielenszyszek Rywy, zam. ul, Wingry 25, 
skradziono produkta spożywcze na 1000 zł. 
z jej sklepu przy ul. Szopena 8, 

— Konflikt pp. Mery I Dwojry zp. 
Nochimem oraz policją. 9 bm. Gorn- 
sztajn Nochim, zam. W. Stefańska 33, za- 
meldował o kradzieży 2 chustek z jego skle- 
pu przy Szawelskiej 5, wart. 70 zł. Oskar- 
żone Frydman Nera bez stał. miejsca zam. 
I Golbrucht Dwojra, zam. Nowogrodzka 5, 
zostały aresztowane. Chustki zwrócono po- 
szkodowanemu. 

— Ktoś chciał sprawdzić czy 
rawidłowe. 10 b. m. z garażu przy ul. 
awalnej 1 skradziono Wasilews*iemu Mi- 

kołajowi liczniki samochodowe, wart. 500 zł. 
— Trzeba kuźnię zamykać p. Mi-   chale. W nocy z 8 na 9 bm. z niezamknię- 

tej kuźni Iigiewicza Michała, zam. z. Sclny 3, 
skradziono przyrządy kowólskie na sumę ; 
100 złot. { 

— Marcell I Wasy'l bracia Mikiem , 
„pracowali” w galanterji. 9 bm. zatrzy- | 
mani Mikiem Marceli I Wasyll bez stałego ' 
miejsca zamieszkania oraz Kosodow Jan, 
(Swironek 14). Oskarżeni o kradzież po- ; 

  

| pełnioną w sklepie gzelanteryjnym Kreczmer 
{ СЬ dy (Kalwaryjska 68) na sumę 800 złot, 
Część rzeczy z kradzieży oraz narzędzie do 
włamania odebrano. 

— Abram QGrajcer zwiał. 9 bm. w 
czasie prowadzenia więźniów z gmachu $4- 
du Okręg. do więzienia na Łukiszkach, w 
korytarzu Sądu, myląc czujność eskorty, 
zbiegł więzień Grajcer Abram. Pościg za- 
rządzono. 

Ma prowincji. 

— Zastrzelił się posterunkowy. 
7 bm. wystrzałem z rewolweru popełnił sa- 
mobójstwo post. Konieczny Stan. z XI komp. 
gran. w Duksztach, Przyczyny samobójstwa 
nie ustalono. ; 

— Aresztowanie Eljasza z falszy 
wym banknotem 3 b. m. aresztowano 
Polanda Eljasza z Dołhinowa, który usiło- 
wał puścić wobieg 20-zł. banknot fałszywy. 
P. nie może stwierdzić skąd ten banknot 
nabył. i 

Jak Szloma Brudny (może I | 
naprawdę) па)а@ się (napróżno) i 
strachu, a bandyci się zawiedii. 26 X! | 
na drodze z Oszmiany do Wilna na 8 kil. | 
zestał zatrzymany Brudny Szloma, mieszk. 
m. Krewa przez jakichś 2 osobn., którzy | 
zrewidowali go szukając gotówki, a gdy jej | 
nie znaleźli, udali się w kierunku Wilna. { 

— Zabity w bójce. 7 bm. podczas | 
bójki zabity mieszkan. Postaw—Tichationek | 
Stefan przez Nosko Leona. Zabójcę aresz- 
towano. 

— Gospodarze z dobytkiem — 
żywcem zgorzell. 4 bm. z newyjaśnion. | 
przyczyny spalił się dom, chlew, śpichrz 
oraz inwentarz żywy | martwy Sauczonka | 
Jana, zam. we wsi Grzybowszczyzna gminy ' 
Nowo-Pohoskiej. Straty—6000 zł. Wskutek ; 

į chowska, 

(r OE5ū K 

gółowego omówienia bogato lustro! 
zeszytu Ziemi, poświęconego ziemi Mickie- 
wicza, zaznaczamy pokrótce ten nowy wy- 
siłek społeczeństwa polskiego w opracowa- 
niu pamiątek naszego kraju. 

Ziemia nowogródzka doczekała się wre- 
szcle opisu tak potrzebnego dla wszystkich, 
co śladami poety dążą do tej zlemi pasór- 
ków leśnych Iłąk zielonych; doskonale zre- 
degowana, opracowana monograficznie ta 
książka o miastach, dworach, wsiach, kraj- 
obrazie i historji nowogródczyzny powinna 
się znaleźć w każdym domu polskim obok 
„Pana Tadeusza”. Słyszeliśmy, że prof. Re- 
mer projektuje takąż monografję Wileń- 
szczyzny na rok przyszły. Obyżl Obyżł 

  

    

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś z po- 

wodu choroby p Janiny Kozłowskiej— przed- 
stawienie zawieszone. 

Jutro w sobotę repertuar zapowiada 
przedstawienie dla inteligencji pracującej 
po cenach najniższych od 50 gr. operetkę 
Hirscha „Dolły* w obsadzie premjerowej. 

W niedzielę dwa ostatnie przedstawie- 
nia w okresie przedswiąteczoym dla inteli- 
gencji pracującej po cenach nejniższych od 
50 gr. o g. 4 ej pp. po raz ostatni „Dzidzi” 
operetka Stolza I o g. 8 m. 15 wiecz. ope- 
retka Hirscha „Szalona Lola”. 

— 2-gl poranek kameralny. W 
niedzielę 13 grudnia o g. 12 m. 30 odbę” 
dzie silę w Teatrze Polskim 2gi poranek 
kamerainy w wykonaniu kwartetu im. St. 
Moniuszki. Udział biorą: W. Halka Ledo- 

St. Bejsziejn, M. Salnicki, Fr. 
Tchórz I H. Szyrmo-Kulicka. 

W programie R. Statkowski — kwartet 
smyczkowy op. 10 i Z. Noskowski— kwartet 
fortepjanowy op 8. Ceny miejsc najniższe 
о4 50 gr. do 2 zł. 

— Wieczór Humoru Leona Wyr- 
wicza. Leon Wyrwicz, najznakomitszy est- 
radewy komik polski, ulubieniec Lwowa, 
Krakowa, Poznania I Warszawy, król hu- 
moru niezrównany; niedościgniony humo- 
rysta, który przedziwnym swym humorem 
zawsze do łez rozśmiesza publiczność I 
wszędzie cieszy się olbrzymiem 'powodze- 
niem, przybędzie niebawem do naszego 
miasta i wystąpi jedyny raz w Teatrze Pol- 
skim (gm. Lutnia) w poniedziałek 14 grud» 
nia. Kto raz miał kiedykolwiek w życiu spo- 
sobność podziwiać tego najznakomitszego 
humorystę—ten nie zapomni go nigdy—nic 
dziwnego, albowiem Wyrwicz posiada tę 
przedziwną swolstą „vis comica", która na- 
wet najsmutniejszych melancholików pobu- 
dza do szalonego śmiechu i sprawia, że 
publiczność każdy Wieczór Humoru Wyr- 
wicza przeżywa jako najczarowniejszy sen 

POZO pod wraże 
niem tej żywiołowej radości, którą w dusze 
ludzkie nieci ten najznakemitszy król hu- 
moru—nie mających równych sobie ani w 
kraju, ani > a Niezwykle urozmaico- 
ny program Wieczoru obejmuje cały śteąd 
najweselszych monologów, przezabawnyc 
typów i zdarzeń oraz szereg aktualji poli- 
tycznych—jednem słowem program własny 
Wyrwicza znany | podziwiany . w całej 
Polsce. Bilety są Juž do nabycia w kasie 
Teatru 11—) I 3—9 w. Ceny miejsc zwykłe. 

— Dwa występy Elny Gistedt w 
Teatrze Poiskim. Znakomita primadon: 
na Teatru „Nowośal” przybędzie do Wilna 
na zaproszenie Dyrekcji Teatru Polski-go 
na dwa występy: we wtorek 15 go i środę 
16-go grudnia wraz z zespołem wybitnych 
artystów teatrów stołecznych: Anna Zaboj- 
kina (primabalerina), Juljan  Krzewiński 
(art teatru „Nowości”), Marek Windhelm 

  

o śmiechu | długo 

1,282 (434) 

Rozmaitošci. 
Lekcje chodzenia po ulicy. 
Wskutek coraz bardziej wzmagającego 

się w wielkich miastach ruchu uiicznego— 
niedawno w szkołach powszechnych w 
New-Yorku I Paryżu, został otworzony spec- 
jalny kurs nauczania „przechodzenia przez 
ulicę”. 

W dużej sali, dzieci podzielone są na 
dwie grupy; jedna z nich przedstawia auto- 
mobile, tramwaje 1 autobusy | blega nie 
zatrzymując się po zakreślonych na po- 
sadzce linjach szyn tramwajowych I obok 
po linjach przeznaczonych dla dorożek; 
dzieci druglej grupy, „plesi“, uczone są 
przechodzenia przez jezdnię bez wpadnię- 
cia na „dziecko— tramwaj” I zręcznego wy- 
mijania „dzieci—dorożek”. 
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Mody. 
Pończoszki i pantofelki. 

Moda na bleżący sezon wprowździła 
małe zmiany, dotyczące koloru pończo- 
szek. 

Cielisty kolor, którego tak uparcie się 
trzymano, że mimo licznych prób wprowa - 
dzenia innej barwy, zwycięsko przetrwał 
kilka sezonów, —nagle przestał być zupeł- 
nie modny. 

Zauważyć się daje powrót do kolarów 
ciemniejszych. Najmodniejszy jest kolor 
„sepia" 1 ciemniejszy od niego, „tete de 
negre". Ponieważ suknie są coraz któlsze, 
pończoszki wciąż zyskują na długości | nosi 
się je ogromnie długie. 

Na codzień, do grubego bucika na uli- 
cę, bardzo ładne, modne | praktyczne są 
pończochy robione z wełny i jedwabiu Poń- 
czoszki te są w dwóch odcieniach jednego 
kołoru; jedwabna nitka nadaje im ładnego 
połysku. Do modnego obecnie na ulicę 
obuwia o podeszwie gumowej z tak zw. 
„<repe'y* nadają się doskonale I są bardzo 
szykowne. 

W dziedzinie pantofelków są także pew- 
ne zmiany. 

Przedewszystkiem wąskie | długie no- 
ski przestały już istnieć i pantofelki coraz 
bardziej zbliżają się fasonem do dawnych 
„amerykanów*. Pozatem lakierki zostały 
zdegradowane zupełnie | do strojnej su- 
klenki w żadnym wypadku lakierowane 
pantofelki nie mogą być użyte. 

Najmodniejsze są jedwabne w kolorze 
sukni, lub czarne, bez żadnych ozdób i kla- 
mer, zupełnie gładkie lub z dyskretnym 
haftem, albo też z lamy złotej, srebrnej lub 
harmonizującej z kolorem sukni. 

        

Giełda warszawska 

z dį10—XII 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 9,50 9,53 9,48 
Belgja 43,05 48,16 42,94 
Holandja 381,80 382,75 380,85 
Londyn 45,75 46,19 45,96 

Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 35,81 35,90 35,72 
Praga " 28,15 48,22 28,08 
Szwajcarja 183,15 134,08 133,42 
Wiedeń 133,75 138,50 o 
Włochy 38,26 38,35 36,17 
Poż. dolar.  69—67 (w zł. 614 10—596,30) 
Poż. kolej. 85—80—85 
5 proc. pož. konwers. 43,50 
8о/о proc. Pož. konwers. 79—80 
5%0 złotowe 24,75—24,80 

    znakomity piosenkarz), Henryk Szatkowski 
pożaru postradał życie Sauczenek Jan, lat | (melodeklamacja), Kierownik muzyczny Nar- | 
100, oraz żona jego E/żbieta, lat 95. 

        

Ruch wydawniczy. 
— Zlemia — rok 1925, M 10—12. 

Nowogródzkie. Nim przystąpimy do szcze- 

Wiino, Wileńska 28. . 

nosa | gardła 2—4; zębów 10—]2; 
s Choroby dziecięce od 10—11| od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; koblece 11—12 

skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, / 

kiewicz, Conferencier— M. Windheim. Pro ; 
gram wypełni aktualna rewja „OdA do Z*,; 
grana obecnie w Warszawie z kolosalnym ; 
powodzeniem 

Występy E. Glstedt oraz zespołu zna- 
komitych artystów wywołały żywe zalntere- | 
sowanie. Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego 11—] i 8—9 wiecz. Ceny 
miejsc zwykłe. i 

prześwietlanie, elektrycz- 

  

DOE BG BOO GORE SR ORRALOACEŁC 

CZAS NAJWYŻSZY DAWAĆ 

Ogłoszenia Świątecznej 
Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednich 
wydawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłaszają: 

cym korzyści. 

z ogłoszeniami należy zwracać się bezwarunkowo 
do ludzi fachowych w tym zawodzie 

Biuro Reklamowe Ši. Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 

Poleca swoje usługi 
Warunki bardzo dogodne. Wykonanie solidne. 

UWAGA! Każdy ogłaszający się za pośrednictwem Biura 
Rexiamowego otrzymuje bezpłatne premie. 
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dEEWAREWZECECWEEEWECESKZEGE 
Komunikat. Polska Drukarnia 

Dnia 22-go grudnia r. b. o godzinie Nakładowa 
10-tej rano, na rynku Kalwaryjskim w Wil- 66 

„LUX nie, odbędzie się licytacja wybrakowanych 

WILNO, 
koni z wojska. 

ul. Żeligowskiego I. (—-) SKORYNA major.   

: POGOGOGOGOGOBGGOK 

Piękność -- Pow --Hygjena. 
Eliksir na loki i fale, środek ro 

ślinny absolutnie nieszkodliwy, nie 
działający na kolor włesów, czyni 
fryzurę puszystą, włosy nie rozkrę- 
cają się nawet przy wilgotnem po- 
wietrzu. Flakon zł. 6.00. Emalja na 
twarz we wszystkich odcieniach i inne 
ostatnie nięznane kosmetyczne i hy- 
gjericzno ochronne środki dla pań. 

Żądejcie katalogów, załączając zna- 
czek pocztowy, Labor skrzynka po* 
cztowa 61. Bydgoszcz, 

WKKW IIIA 

OGŁOSZENIE. 
Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 
nych, Firmy „POL BUT” ponieważ 

takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 

ceny są bardzo przystępne. Kupując 
obuwie firmy „POL-BUT” każdy 

zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane. 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496. 

ж 
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PORADNIA 
Polskiego Zrzęsze- 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 
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"LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ Całego 

RejmontaZeromskiega 
przeczytać możesz za 

2 zł. mies. 

Wypożyczalnia Książek 
Zawalna 1. Czynna od 11—6. 
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zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 
wowych, kobięcych i aku- 
szerji, oczu, uszu, nosd 

1 gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 

  

Inteligentna 
wdowa z 4-ro letnim syn- 

kiem poszukuje pracy. 
Zna się na gospodarstwie 

1 gotowaniu. Może ró- 
wnież zająć się wycho- 

waniem młodszych dzieci 
Oferty do administracji 

pisma dla „M. L.“   

"Osobiście przyjmuję ad 
12—7. Protokóły, ode- 
zwy, podziękowania na|- 
wybiiniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Plękna 25-34. 

Id DL Ed 
dowód oxobisty, re; 5 kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pošre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wlieńskim. 

Motocykletka 
9 s. 2-ch cylindr. mór. 

„lndjan” sprzedaje się z 
licytacji 12 grudnia b. r. 

nadaje się na motołaks. 

Subocz 49. 

    

    

м | Ма Lekarzy Spe | Jak żyć? | Rutynowana 
cjalistów. Nadeślij charakter zma \ ° 

swój lub zainteresowanej 

Vilno, l. Garbarska 3 osoby. Otrzymasz szcze- ] 
gėlową analizę charak- , 

2-gie piętro. w u» zalet, | ` 

TELEFON 658, wad, zdolności, przezna: | studentka uniwersytetu 
» czenie. Analizę wysyłam w 

Ordynacje lekarskie w | po otrzymaniu 8 złotych udziela lekcji 1 korepety 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 

skróconą metodą dla ob: 
cokrajowców — pojedyń- 

czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 
— 

LIKOPAIE, 
Pensjonat „Paryżanka” z 
opieką lekarską, droga 
do Białego, widok na gó* 

ry, pokoje słoneczne. 
kuchnia pierwszorzędna, 

opieka dla młodzieży za- 
pewniona. 

Potrzebni kowdokory 
Inteligentni do autobu* 
sów. Wymagana kaucja 

500 zł. Zgłoszenia od 
lodz. 16 do 18: ul. Za- 
retowa 5-4 m. 20. Turow 

  

  

Komendant Uzupełnień Koni Nr. 7 

Wrdowgo w Jpioxin wzpoiwinścicjeij dózoł Bakerowios. — 
жжа об л 

Druk, „Lux“, Želigowskiego 1,


