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Problemy polityczne w Genewie. 
Od kilku doi obraduje w Genewie 

Rada Ligi Narodów nad sprawami 
doniosłej wzgi w polityce światowej. 

Na czoło zagadnień, roztrząsanych 

w Radzie, wysunęły się: kwestja roz- 

brojenia, sprawa Mossulu, wstąpienie 
Niemiec do Ligi Narodów, konflikt 

gracko-bułgarski i sprawy inandatów 

mniejszości w Rumunji, Turcji i na 

Węgrzech. 
Prócz tego została załatwiona w 

środę sprawa gdańska — o słynną 

„ Westerplatte”. Jest to półwysep u 

ujścia Wisły, przeznaczony na polski 

skład amunicyjny. 

Senat gdański protestował prze- 
€iwko umieszczeniu tam polskiej 

straży wojskowej, wysuwając Śmiesz- 

ny motyw, że posterunek ten zagra- 

ża bezpieczeństwu Wolnego Miasta. 

Mimo gorliwego urabiania opinji 

przez prezydenta Sahma—Rada Ligi 

przychyliła się całkowicie do tezy 

polskiej, uznając bezpodstawność sug- 

gestyj gdańskich. 

O wiele trudniejszemi są: kwestja 
rozbrojenia i sprawa Mossulu. 

Ostatnie miesiące polityki między: 

narodowej miały na celu przygoto- 

wanie i przeprowadzenie tych linij, 
które nakreśliło Locarno. 

Problem rozbrojenia wypłynął przy- 

padkowo w Londynie podczas pod- 

pisywania paktów locarneńskich, a 

obecna sesja Rady zajęła się nim b. 

poważnie, co siłą rzeczy wpłynie na 

skonkretyzowanie jej stanowiska wo» 

bec sprawozdań komisji rozbrojenio- 

wej Ligi, posiadającej w swym skła- 

dzie tak wybitnych dyplomatów, jak 

Paul Boncour i lord Robert Cecil. 
Studja komisji tej nad sprawą po- 

wszęchnego rozbrojenia — zostały już 

zakończone i odpowiednie sprawo- 

zdanie wrąz z projektem przesłano 

do Rady Ligi. Ть 

Projekt ten przewiduje przedew- 

szystkiem powstanie t. zw. komisji 

przygotowawczej do zwołania konfe- 

rencji powszechnego rozbrojenia— 

(Commission preparatoire de la con- 

ference du desarmement), w której 

wzięliby udział delegaci państw, na* 

leżących do Rady Ligi, oraz przed- 

stawiciele tych krajów, które się roz- 

brojeniu, ze względów wyjątkowych 

sprzeciwiają. Do tej ostatniej katego- 
rji nałeżą: Stany Zjednoczone, Pol: 

ska, Holandja, Rosja, Finlandja, Niem- 

cy, Rumunja i Jugosławja. 

Paul Boncour w wywiadzie, udzie. 

lóhym prasie, podkreślił, że do dys- 

pozycji komisji przygotowawczej od- 

dane zostaną nietylko wszystkie or- 

gany Ligi, lecz ł poszczególne pań- 
stwa będą musiały przedstawić ma- 

terjały niezbędne dla prac nad roz- 
brojeniem powszechnem. 

Wobec sprzecznych poglądów po- 

szczególnych państw na kwestję roz- 
‚ prejenia, badania wstępne Komisji 

‚ 

Rady Ligi przedstawiają stę niezwy: 

kle zawile I draźliwie. 

Nabrzmiałą jest sprawa Mossulu, 

której takie czy inne załatwienie 
może pociągnąć za sobą poważne 
konsekwencje. Na ostatniej swej se- 

sji Rada Ligi odłożyła ustalenie gra- 
nic między Irakiem a Turcją do czasu 

otrzymania od Trybunału Haskiego 

odpowiedzi na 3 pytania natury pro- 
<eduralnej. 

Odpowiedzi te, stwierdzające, že 

orzeczenia Rady mają charakter ar- 

bitrażu, upoważniły ją do wydania 

decyzji obowiązującej. Tu jednak 
sprawa zaczyna się komplikować, 
gdyż Turcja nie jest członkiem Ligi, 

a decyzje Rady obowiązują tylko 

członków Związku Narodów. Arbitraż 

zatem mija się ze swym celem. 

Sprawą wstąpienia Niemiec do 

Ligi zajmie się Rada nieurzędowo. 

Ustali ona daty i szczegóły tego аК- 

tu, który odbędzie się na specjalnie 

zwołanem zgromadzeniu, prawdopo- 

dobnie w styczniu przyszłego roku. 
Sprawa konfliktu bulgarsko-grec- 

kiego przedstawia się o wiele po- 

myślniej dla Rady, która ma o tyle 

ułatwione zadanie, że obie strony 

poddały się orzeczniętwu Ligi, przy- 

wracając na tej podstawie status quo. 

Nie ulega wątpliwości, iź Rada na 

mocy raportu sir Rumboold'a przy- 
zna Bułgarji odszkodogałnie za po* 
niesione straty materjalne. 

Na obecnej sesji Rady dyskuto- 

wana bądzie również sprawa sanacji 

finansowej Austrji. Badania ekono- 

mistów delegowanych dla przepro- 

wadzenia studjów nad stanem finan" 

sowym tego państwa straszczają się 

w rezultacie, iż sąsiedzi Austrji win- 

ni jej przyznać szereg ulg celnych, 

od tego bowiem zależy jej byt eko- 

nomiczny. Sprawa austrjacka skoń* 

czy się zapewne odłożeniem do na- 

stępnej sesji. 

Porządek dzienny obecnej sęsji 

Rady zawiera jak widzimy kilka spraw, 

wysoce drażliwych, a jednak donios- 

łych dla polityki europejskiej. 

Ze względu na chwiię i atmosfe- 

rę w jakiej Rada się zebrała — oczy 

całego świata zwrócone są ku Ge- 
newie. 

„Duch Locarna”, unoszący się 

nad Europą, czeka na rozpoczęcie 
nowej ery pokoju światowego i spra* 

wisdliwości, któraby górowała nad 

opancerzoną pięściąl i 8; 

Dr. BD Olsejko 
Ghoroeby uszu, gardia | nosa 
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° Ктиука oaposė ministra skarbu w Senacie 
WARSZAWA, 11.Xii (Pat.). 120-ta 

posiedzenie Senatu. W dalszej dysku- 
sji nad exposć min. Skerbu przema- 
wiał sen. Stecki (Ch, N.), zastanawia” 
jąc się nud dwoma zagadnieniami, 
poruszonemi przez min. Skarbu, a 
mianowicie: zdrowym budżetem i 

zdrowym pieniądzem, 
Mówca zauważa, że budżet pozo* 

staje w ścisłym związku z wpływami 
podatkowemi. Zrównoważenie zatem 
budżetu powinno się odbywać po 

stronie czynnej, t. j. wpływów, a nie 
od strony biernej, t.j, od strony wy- 
datków. 

W dalszym ciągu przemówienia 
sen. Stecki atakuje system podatko- 
wy, zarzucając mu klasowość, poczem 
przemawia w obronie procesu kapi- 
telizacji, występując przeciwko podat- 
kom bezpośrednim. 

Sen. Rottenstreich (Koło Żydow.) 
oświadcza, iż zapowiedziana przez 
ministra stabilizacja waluty Pa pary- 
tecie goswodarczym byłaby zależna 
od cen światowych. Pozatem złoty 
wahałby się razem z niemi. 

Również nie można przewidzieć, 
czy uda się zbudować parytet gospo 
darczy na wpływach z czynnego bi- 
lensu handlowego. Zdaniem mówcy, 
budżet 1,500,000,000 nie da się zre- 
alizować przy obecnej ilości gotówki 
w kreju. Bez powiększenia się kepl- 
tału obiegowego przy meximum o 
fiarności Społeczeństwa nie da się 
więcej osiągnąć miż 1,200,000,000. Z 
tego wynika, że wydatki państwowe 
trzeba zmniejszyć do tych granic. 

Sen. Hdelman (Ch. D.) zauważa, 
iż ani prernjer, ani min. Skarbu nie 
wspomniał tu o jednej rzeczy—o pra- 
worządnošci, 

Wielka księga, spisana przez Naj- 
wyższą lzbę Kontroli, jest dowodem 
niepraworządności ministrów, którzy 
nie trzymali się ustaw i wydawali 
pieniądze na Inne cele, niż uchwalo” 

  

  

„no. Żyjemy dziś bez ustaw samorzą: 
| dowych, 

Jest doprawdy wprost zbrodnią, 
jże Sejm I Senat tych ustaw jeszcze 
nie załatwiły. Co do redukcji budże- 
„tu, to trzeba być ostrożnym z uszczu- 
, planiera pensji urzędniczych, które I 
tak już przez drożyznę spadły o 50 

proc. Jeżeli się chce ukarać naduży: 
cia urzędników, trzeba im dać takie 
utrzymanie, ażeby mogli wyżywić się 

razem z rodziną. W zakończeniu 
mówca stwierdził, iż klub Chrz. Dam. 

popierać będzie usiłowania ministra 
Skarbu. 

Sen. Banaszak (NPR) zastanawia 
się nad sprawą redukcji w (rzędach, 
wskazując między innemi, iż w Pol- 
sce mamy zadużo urzędników |II-ej 

rangi oraz, że urzędnicy zadużo po 
dróżują na kosz państwa. Klub NPR. 

będzie popierać min. Skarbu. 
Sen. Posner. (PPS) polemizuje z 

sen. Steckim na temat systemu po- 
datkowego, zwłaszcza podatku ma- 
jątkowego. który — zdaniem mówcy 
— jest może źle skonstruowany, pó- 
dyktowany jest jednak imperatyw" 
nym iateresem państwa. Świadczenia 
socjalne nie są polskim wynalazkiem 
a jeżeli nasz przemysł znajduje się 
w ruinie, to wina spada na nieprzy- 
stosowanie się jego do nowych wa: 
runków pracy. Brak jest należytej 
orgenizacji tej pracy. 

Co do zwzlczania nadużyć urzęd- 
ników, mówca wyraża obawę, że jak 
było dotychczas, jedynie dotknięci 
będą mali winowajcy, a nie ci, którzy 
naprawdę ponoszą winę u góry. Na 
tem zakończono dyskusję i zamknięto 

posiedzenie. Następne posiedzenie 

odbędzie się 22 albo 23 go bm. albo 
też w oba te dnie. Jeżeli zajdzie 

tego potrzeba, to będzie jeszcze 

jedno posiedzenie między Bożem 
Narodzeniem, a Nowym Rokiem.   

  

Generał Żeligowski o swoim progra- 
mie. Nie „koszary“ a „pole“. 

WARSZAWA, 11.XI!. (Pat.) Sejmo- 
wa komisja wojskowa na początku 
obrad dokonała rozdziału referatów 
rozmaitych wniosków. 

Wniosek P.P.S, dotyczące skrėce: 
nia czasu służby wojskowej i zmniej: 
szenia kontygentu wojska, -przydzie: | 
lono posłowi Libermanowi (P. P. S.). 
Koreferentami jego będą posłowie 
Mączyński (Ch.N.) i Zamorski (ZLN). 

Projekt ustawy o medalu pamiat- 
kowym dostał pos. Sieciński (Dh.D.) 
projekt ustawy o orderze Virtuti Mi- 
ltari — pos. Sadzewicz (Z.L.N.), pro 
jekt ustawy o przysposobieniu woj- 
skowemi wychowaniu fizycznem. przy” 
dzielony został posłowi Jedynakowi 
(Piast), nowela do ustawy o pow 
szechnej służbie wojskowej — posło* 
wi Potoczkowi. 

Następnie zabrał głos min. spraw 
wojsk. gen. Żeligowski, który wygło- 
sił krótkie exposć o tem, jak zamie- 
  

rza prowadzić armję. Zasadniczą tezą 
programu nowego ministra jest, iż 
należy skończyć ztym okresem szko- 
lenia wojska, który się zawiera w je- 
dnym wyrazie „koszary*, należy zaś 
rozpocząć nowy okres, który stresz- 
cza się w jednyia wyrazie „pole“, 
Zmiana systemu ćwiczeń wojska ko- 
szarowego na polny nie może nastą- 
pić odrazu, ale początek już zrobi się 
od Nowego Roku. 

Następnie posłowie zadawali ml- 
nistrowi pytania dotyczące poszcze- 
gólnych dziedzin gospodarki wojsko” 
wej. Minister przyrzekł, iż udzieli od- 
powiedzi na powyższe pytania na je 
dnem z najbliższych posiedzeń komi: 
sji. Pos. Mączyński interpelował mi- 
nistra, czy gotów jest udzielić szcze- 
gółowych wyjaśnień w sprawie wcią: 
gania armji w przesilenia polityczna 
i czy minister gotów jest podobnym 

olo zapobiedz na przysz- 
ość,   

z, 

Życzenia p. Alberta Thomas'a dla 
ministra Ziemięckiego. 

WARSZAWA, 11.XII (Pat). Dyrektor międzynarodowego biura pracy 
p. Albert Thomas przesłał na ręcę p. min. Pracy i Opieki Społecznej p. 
Bronisława Ziemięckiego, najserdeczniejsze życzenia z okazji powołania 
Pp. Ziemięckiego na stanowisko ministra Pracy i Opieki Społecznej. 
SP zz EEE, 

Koniec sesji Rady Ligi Narodów. 
GENEWA. 11.XI1. Obradująca tu od poniedziałku nadzwyczajna grud- 

niowa sesja Rady Ligi Narodów ukończona będzie w sobotę, o ile roko- 
wania w sprawie Mossulu nie spowodują przedłużenia sesji. 

Sprawozdawca Ligi Narodów w sprawie Moussulu, ndec, odbędzie |   dziś w południe konferencję z Tewfik:Ruchli Bey, który odreczył swój wy*, 
Jazd z Genewy. r 

° ра bałtyckich 
Estonja. 

Nieoczekiwana komplikacja. 

TALLIN, 10.XII (tei. wł.). Zaszła 
całkiem nieoczekiwana komplikacja 
w konstruowaniu gabinetu. Wczoraj 
odbyło się posiedzenie partji chrześc. 
demokratycznej, na którem postano- 
wiono, że członkowie tej partji wej- 
dą do rządu Teemanta o ile gen. 
Scotę pozostanie na stanowisku mi- 
nistra, drugi warunek: do rządu mu- 

si wejść partja Tennisons. 

Wobec tych komplikacyj p. Te- 
emant prawdopodobnie nie zdoła 

utworzyć rządu, gdyż chrz. demokra- 

ci nie zrezygnują ze swych postula- 

tów. 
O ile p. Teemant, nie dojdzie do 

porozumienia z.ch.-d., to jutro będzie 

zmuszony zrzec się swojej misji. W 

tym wypadku kryzys rządowy prawdo- 

podobnie nie zostałby zlikwidowany 
do końca b. r. 
ABB i arr E 

EM 
Rykow © Locarno. 

MOSKWA. 9.XII. (tel. wł.) W 
S.S.S.R. odbywają się obecnie go- 
rączkowe przygotowania do wszech- 

rosyjskiego zjazdu związków  partji 
komunistycznej, We wszystkich mia- 
stach odbywają się konferencje, zja- 
zdy — działacze partyjni przygoto- 
wują grunt dla Zjazdu, Na konfe: 
reneji partji komunistycznej w Mo- 
skwie kom. Rykow wystąpił z obszer- 
nym referatem o międzynarodowej 
sytuacji politycznej. Zdaniem Rykowa, 
po Locarno tylko dwa państwa są 
zupełnie samodzielne w prowadzeniu 
polityki zagranicznej, a mianowicie: 
Raglja i Sowiety. Wszystkie zaś inne 
państwa są związane traktatami lo- 
carneńskiemi z blokiem anglo-ame- 
rykańskim, który też te traktaty dy: 
ktowal. Dalej dowodził Rykow, że 
Liga Narodów jest narzędziem nie 
spokoju lecz wojny. Wejście Sowie- 
tów do Ligi Narodów równało by się 
kapitulacji politycznej na Wschodzie 

i ekonomicznej na Zachodzie. 
Naturalnie, insynuacje Rykowa 

odźwierciadlają ogólną linję politycz- 
ną władzy sowieckiej. 

    

Nowa fikcyjna republika w 
Rosji. 

Rząd sowiecki postanowił stwo- 
rzyć nad Donem (pseudo) autono* 
miczną republikę ormiańską. Stolicą 
tej republiki ma być miasto Nachi- 
czewań liczące 15,000 mieszkańców 
Ormian. 

Ogólna liczba mieszkańców tej 
szumnie nazwanej republiki ormiań* 
skiej wynosić będzie 50,000. (zd.). 

Rzeź komunistów w Turkie 
stanie. 

MOSKWA. 9.XII. (tel. wł.). Według 
doniesień prasy sowieckiej, turkmeni 
w dalszym ciągu toczą walkę z wła» 
dzami sowieckiemi. W listopadzie 
powstańcy rozbroili sowiecki garni- 
zon, komunistów wyrżnięto. 

Z Czardżuju turkmeni wypędzili 
wszystkie sowieckie delegacje handlo- 
we i skonfiskowali bolszewickie skła- 
dy towarowe. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

  

Dziś po cenach najniższych 
przędstawienie dla inteligencji 

pracującej 

„DO LLY" 
operetka Hirscha. 

Pecaątek o g. 8 m. 15 wiocz, 
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iui slosunki Litwy z Radą I Niemcami w ośw: 

ка 

erių unedowej „Lietuv“. 
„Lietuva" w № 249 z 5.XI r. b. 

zamieszcza artykuł na temat gospo 
darczych stosunków Litwy z Rosją i 
Niemcami. Artykuł ten podajemy w 
streszczeniu: 

„Handel Litwy z Niemcami obej- 
muje blisko połowę całego zagranicz- 
nego handlu litewskiego. Fakt ten 
kazełby zwracać baczną uwagę na 
rozwój gospodarczych stosunków li- 
tewsko-niemieckich; w rzeczywistości 
jednak handej Litwy z Niemcami | 
nosi charakter zgoła prymitywny. 
Wprawdzie istnieje układ handlowy, 
podpisany w 1923 r. i ratyfikowany 
w końcu 1924 r. Jednakże wymiana 
ratyfikacji jeszcze nie nastąpiła i dla- | 
tego układ w życie jeszcze nie wszedł. 
Zresztą cały ten układ jest tylko ram- 
ką, której brak jeszcze treści. (lkład 
definjuje jedynie niektóre formy 
współżycia obu państw, co jednak ty- 
czy się wymiany towarów, to żadnych 
niemal zmian w tym zakresie nie; 
wnosi, pozostawiając przedewszyst- 
kiem wolną rękę w zakresie zakazów 
i ceł. Dzięki temu Niemcy były w 
stanie niedawno zadawać handlowi 
litewskiemu dotkliwe ciosy przez wy- 
dawanie zakazów bądź odnośnie im- 
portu bądź też eksportu. Obecnie 
znów świeża niemiecka taryfa celna 
ogromnie utrudnia import do Nie- 
miec. 

Ze strony litewskiej ograniczeń 
jest mniej, lecz bądź co bądź one 

istnieją. Dlatego też należałoby obec- 

nie wzajemny handel pomiędzy obu 

krajami unormować w ten sposób, 

aby płynęła obustronna korzyść. 
Mięso stanowi jeden z poważniej- 

Tymczasem Niemcy częściówo cał- 
kiem zakazały importu mięsa z Lit: 
wy, częściowo zaś ogromnie ten im- 
port utrudniły zasłaniając się moty- 
wami zdrowotnymi. Przybyli niedaw- 
no na Litwę wyżsi urzędnicy wete 
rynaryjni z Niemiec i Prus Wschod 
nich przekonali się jednak, że na Lit- 
wie żadna zaraza bydła nie grasuje, 
pominąwszy wypadki zapadnięć na 
choroby pyska i kopyt. Pozatem go 
ście niemieccy przekonali się, że Ii- 

jtewska fabryka konserw „Maistas“ 
| posiada rzeźnie i lodownie nie ustę- 
| pujące zagranicznym. Wobec tego 
wszystkiego należy się spodziewać, 
iż gospodarcze stosunki litewsko- 
niernieckie zostaną wkrótce umormo* 
wane, zwłaszcza, że specjalna ko- 

„misja pracuje już nad opracowaniem 
j konwencji celnej z Niemcami. 

Co się tyczy stosunków handlo- 
wych Litwy z Rosją to są one o wie- 
le słabsze aniżeli stosunki Litwy z 
Niemcami. Jest to stan anormalny. 
Rosja bowiem zawsze była i będzie 
jednym z najważniejszych rynków 
importowych i eksportowych Litwy. 
Poza traktatem pokojowym z 1920 r. 
pomiędzy Litwą a Rosją nie istnieją 
żadne inne umowy. Świeżo jednak 
wyjechała do Rosji ekonomiczna 
misja litewska dla zbadania stosun- 
ków gospodarczych na miejscu. Na- 
leży się przeto spodziewać, iż sto- 
sunki ekonomiczne Litwy z Rosją 
zostaną niezadługo unormowane, 

Normalne współżycie ekonomicz- 
ne Litwy z jej wielkimi sąsiadami 
(Rosja i Niemcy) da podstawy han 
dlowej polityce litewskiej”.   

szych objektów eksportu litewskiego. 

  

  

  

Przegląd prasy. 
Exposć min. Zdziechowskiego. 

da? — Przemówienia 

Exposć min. Zdziechowskiego wy: 

wołało gorącą dyskuję w prasie. 

„Kurjer Poranny” poddaje ostrej 

krytyce przemówienie min. skarbu. 

Mowa ministra skarbu. wypowiedzia- 

na wczoraj w Sejmie, spowodowała 

dalszą zniżkę złotego. Przewidywali to 
wszyscy, którzy jej słuchali. Są dwie 

alternatywy. Albo minister przewidywał 

ten efekt i oycoważyi go—bo przecie 

trzeba wykluczyć, aby go pragnął, — 

albo osiągnął s*utek sprzeczny ze swe- 

mi zamiarami. Z niektórych powiedzeń 

ministra odnosiło się jakby wrażenie, 

że w ostatnich dniach nie obchodziły 

go wcale kursy złotego, że ich jakby 
nie znał. Mówił naprzykład w pierwszej 

części mowy o „opanowanej już przed 
tygodniem zniżce*. Wywołało to zdu* 

mienie. Djarjusz sejmowy zawladamiai, 
że słowa te należy z tekstu wykreślić. 
Znaczy to, że otoczenie ministra spo- 

|  strzegło, iż zwrot ten nie zgadza się z 

aktualnym stanem rzeczy. Ale w Innem 
miejscu swojej mowy minister podkre- 
ślał znaczenie—jak wiemy, krótkotrwa- 
łej | częściowej—balssy dolara. Dołą- 
czył do tego ostrzeżenie, że ci, którzy 

będą kupowali dolara przy nowej zwyż- 

ce, poniosą znowu straty. Ostrzeżenie, 

przynajmniej jeżeli Idzie o dzień wczo- | 

rajszy, nie wywarło najwidoczniej wra- 

żenie. Trzeba to położyć na skarb ulu- | 
bionej oficjalnej desperackiej formuły: , 

„kryzysu zaufania*. l 

„Robotnik“ słusznie wyładowuje 
swój gniew przeciw spekulacji, lecz 

niesłusznie z tej strony ujmuje pro- 
gram gospodarczy rządu. 

  

Jak odpowiedziała na nie giet-, 

— a realizm žyclowy. 

Uderza jedno: p. Zdziechowski bol 
się panicznie inflacji, sle — widzi nie- 
mal dobrodziejstwo w umiarkowanym 
spadku złotego, ponieważ jest to prem- 

ja eksportowa. Jest Jo stanowisko nie- ; 

ski wprawdzie uważa tak znaczny spa- j poszczególne kategorje płatników, = 

dek złotego, spadek spekulacyjny za | 
klęskę, ale—gdzie tu można przepro- | 
wadzić granicę między „dozwolonym“ ; 

słychanie niebezpieczne: p. Zdziechow 

КОВ Е WI-ESĘE O S 

gotowość wzięcia udziału w rządzie, 

wołanie przez prez. Hindenburga b. 

Drugi przyjazd Cz 

stawicielowi dziennika „Oeuvre”, że 
się dłużej niż pierwszym 

Rakowskij 
porozumienia. 

ma nadzieję, 

  

czek dla tych obcych państw, 
w Ameryce. 

| kończenie obecnego kryzysu. Według informacji 
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Przesilenie niemieckie kończy się. 
BERLIN. 11.XII. (Pat). Omawiając wyrażoną wczoraj przez socjalistów 

pisma poranne przewidują prędkie za- 
„Berliner Tageblatt" po- 

kanclerza Luthra na premjera, nastą- 
„pić ma jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego. 
pp i NA AS д O IS SIS 

iczerina do Paryža. 
PARYŽ. 11.XII. (Pat). Ambasador sowiecki Rakowskij oświadczył przed- 

Cziczerin wracając z południa zatrzyma 
razem w Paryżu i spotka się ponowałe z Brian- 

dem. Dalej zaznaczył amb., że kontynuować będzie wszczęte przez Krasina 
rokowania w sprawie uregulowania długów carskich. 

że rokowania te doprowadzą do zawarcia 

r jA PETE Z L 

Nieprzychylne przyjęcie projektów 
Louchera. 

PARYŻ. 11.XII. (Pat). Jak zaznacza „Echo de Paris”, projekty Loucher'a 

są przedmiotem żywej krytyki kół parlamentarnych I to zarówno ze strony 

prawicy jak i lewicy. Komisja finansowa lzby chłodno przyjęła przemówie- 

nie sprawozdawcy. Według „Ere Nouvelle” decyzja komisji nie będzie, 

zdaje się, korzystna dla tych projektów. 

3 O 

Komu Waszyngton nie chce udzielać 
pożyczek. 

WASZYNGTON. 11,XII. (Pat). Roczne sprawozdanie Urzędu Skarbu 
głosi, że nie leży w iuteresie kraju udzielanie upoważnień do emisji poży- 

które nie skonsolidowały swego długu 

      р — ч 

Oszczędnošci a bud- 
žety gminne. 

W obecnym momencie cała ne- 
sza polityka skarbowa obraca się o- 
koło redukcji budżetu państwowego. 
Chodzi bowiem o zmniejszenie wy- 
datków publicznych do tego stopnie, 

by dochody budżetowe łatwo mogły 
pokryć rozchody, a przynajmniej bez 
większych wstrząśnień gospodarczych. 
O ile bowiem dotychczasowy, dwu- 
miljardowy budżet przedstawiał się 
realnie, o tyle równocześnie ciężar   podatków gniótł często tak dotkliwie 

   
w takiej sytuacji łatwo można bylo 
naruszyć równowagę budżetową. 

Dlatego też głównym zadaniem 

a „nledozwolonym“ spadkiem? Daj gszczędności budżetowych powinno 
spekulacji 
rękę. 

Zdziechowski rozumie przez „stabilizo- 
wanie kursu pieniądza na parytecie go- 
spodarczym“. Albo jest to nic nie mó- 
wiący ogólnik, że kurs pieniądza nie- 
wymienialnego zależy od całokształtu 
warunków | stosunków gospodarczych— 
albo też tendencja do biernego  przyj- 
mowania „stabillzacji“ na.. każdym 
danym poziomie... 

Tymczasem rzeczowa część mowy 
p. ministra i nastrój prawej części 
koalicji nie rokują żadnej nadziei na 
przeprowadzenie jakiejś obmyślanej 
1 planowej akcji represyjnej przeciw- 
ko spekulantom. 

A sytuacja gospodarcza kraju z 
dnia na dzień pogarsza sięl 
„Pan minister mówi swoje — a 

życie swojel 

Czytajcie „Kurjer Wileń.". 

Zupelnie jest też niejasne, co p.“ 
pelne Vena ehh aa | być zmniejszenie ciężaru podatków i 

danin. W ten sposób problemat ten 

przedstawia się następująco: ogólną 

wysokość obciążenia podatkowego 

należy zmniejszyć tak, by poszcze- 

gólni płatnicy mieli fizyczną możność 
łatwego uiszczenia się ze swoich zo- 
bowiązań. 

Trzeba jednak pamiętać, że prócz 
podatków państwowych istnieje cały 

szereg danin komunalnych, w naj- 

różnorodniejszych formach, od po- 

datków bezpośrednich aż do świad- 

czeń rzeczowych — i ta ostatnia su- 

ma w swej całości powoduje często 
zbyt wielki ciężar podatkowy. 

Rewizja zatem budżetu państwo: 

wago winna iść równolegle z rewizją 

wszystkich budżetów komunalnych, 

tem bardziej, że przy oszczędnościach 

ogólno-państwowych, szereg wydat- 

ków, ponoszonych obecnie przez 

skarb państwa, będzie musiał być 
przeznaczony na gminy. 

  

———————- 

Filo-sowiecki senator amerykański. 

WASZYNGTON. 11.XII. (Pat). Sen. Borah zgłosił w Senacie wniosek 
domagejący się uznania Rosji sowieckiej przez Amerykę. 

—— 7 EYE ETZ EEEE ES 

| Przeprowadzenie rewizji budżetów 
,gminnych jest rzeczą bardzo trudną. 
| Zgóry można przewidzieć, że bez za 
| sadniczej reorganizacji nietylko na- 
szej gospodarki komunalnej, ale: wo- 
góle ustroju władz gminnych—wiele 

| rzeczy nie da się zmienić. Zmiana 
jzaś ustroju komunalnego wymaga 
dłuższego przeciągu czasu i trudno 
liczyć na przeprowadzenie tego po- 
stulatu w terminie, potrzebnym do o- 
gólnej sanacji naszych stosunków 
gospodarczych. 

Równocześnie jakiekolwiek usiło- 
wania, idące w kierunku zmiany do- 
tychczasowej polityki finansowej 
gmin, napotykają tak gwałtowny 
sprzeciw ze strony posiadających o 
becnie władzę w gminach, że cała 
energja wyczerpuje się szybko po 
niepotrzebnym przeniesieniu walki 
ma teren polityczny. 

Gospodarka gminna w Polsce 
przedstawia się prawie baz wyjątku 
niadebrze. Narzekania ludności, zwła- 
szcza miejskiej, są tak powszechne, 
że gospodarka t. zw. magistracka 
stała się synonimem  nieporządku i 
rozrzutności. Oczywiście wiele jest 
w tem przesady, niemniej jednak 
nasze gospodarcze organizacje ko- 
munalae pozostawiają bardzo wiela 
do życzenia. Pozostawione przeważ- 

nie w niefachowych rękach, często 
|bez złej woli prowadzą życie nad 
stan, widząc łatwe przed sobą docho- 
dy w postaci nowych danin, napo- 
zór drobnych — w całości jednak 
silnie obciążających obywateli. 

A jednak problemat budżetów 
gminnych jest pierwszorzędnej  wa- 
gl. Środki do jego rozwiązania po- 
sladają jedynie władze ustawodawcze 
i rząd i od tych czynników powinna 
wyjść odpowiednia inicjatywa. A. K. 
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Urzędnicy Państwawi wobec projektowa- 
nych redakcyj mr i zmiany upo- 

sażeia. 
Data 5 b. m. przedstawiciele Zarzą- 

du Głównego Stowarzyszenia rzęd 
ników Państwowych złożyli memorjał 
w sprawie projektowanych redukcyj 
osobowych i zmiany norm uposaže- 
nie p. Prezesowi Rady Ministrów 
oraz p. Ministrom: Spraw Wewnętrz- 
nych, Skarbu i Pracy. 

W memorjale tym S,U.P. uzasad- 
nia całe niebezpieczeńttwo dla spraw- 
ności aparatu sdministracyjnego sto- 
sowania mechanicznej redukcji par- 
senelu urzędniczego, którego koszta 
utrzymania w preliminarzu na r. 1926 
wynoszą 163 miljonów zł, a liczba 
osób dochodzi do 45,000 łącznie z 
personelem zajętym pomocniczo w są- 
downictwie, szkolnictwie, organach 
komunikacyjnych, wojskowych, cia- 
łach parlamentarnych I organach kon- 
troli państwowej. Nowy upust krwi z 
urzędów administracyjnych wpłynął- 
by — zdaniem S.U.P. — decydująco 
na zwolnienie tempa prac i odbiłby 
się tem samem bardzo szkodliwie na 
życiu gospodarczem. Natomiast za 
możliwe i wskazane uznają autorowie 
memorjału zwiększenie Sprawności 
aparatu administracyjnego przez re: 
wizję ustaw i rozporządzeń pod ką- 
tem widzenia kompetencji orga- 
nów państwowych orsz uproszcze- 
mia postępowania administracyjnego 
przez przeniesienie niektórych kom- 
petencji organów państwowych z 
wyższych instancji na niższe z rów- 
noczesnem zwiększeniem kontroli 
władz zwierzchnich i odpowiedzial- 
ności urzędników, przez zmniejsze- 
nie ilości wypadków obowiązkowego 
porozumiewania się urzędów, dosto- 
sowanie kompetencyj Najwyższej iz- 
by Kontroli do postanowień konsty- 
tucji i t. d. W sprawie uposażenia S, 
U. P. wypowiada się za nienarusza- 
niem ogólnych podstaw uposażenio- 
wych, dotyczących wszystkich dzia- 
łów zarządu państwowego oraz га 
otrzymaniem na okres niepewnych 
warunków gospodarczych mnożnej, 
której zniesienie mogłoby w razie 
wydatnego wzrostu cen doprowzdzić 
do niepokojów i anarchji płac. Żaie- 
sienie mnożnej memorjał określa 
jako wprowadzenie stanu bezprawia 
tam, gdzie panuje prawó. 

Nadto przedstawiciele Zarządu 
Głównego S$. U. P. odbyli konferencje 
z p. Ministrami Raczkiewiczem i Zie- 
mięckim, którym szczegółowo przed- 
stawili motywy i podstawy faktyczne 
swego stanowiska. P. Minister Racz- 
kiewicz, oświadczył iż całkowicie po- 
dziela poglądy Stowarzyszenia zarów- 
no w sprawie redukcji w zakresie ad- 
ministracji, zwłaszcza ogólnej, w spra- 
wie systemu oszczędności drogą or- 
ganiczną, a nie mechaniczną oraz, że 
uznaje za możliwą zmianę uposaże- 
nia tylko w tych granicach które wy- 
biegają ponad ogólne normy. P, Mi- 
nister Ziemięcki stwierdził, że w swoim 
dziale pracy po rozejrzaniu się nie 
widzi możności przeprowedzenia re- 
dukcji i zakomunikował, że materjał 
przedstawiony przez delegację szcze 
gółowiej zbada i zanalizuje. 
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Komisarze spisowi do pracy. 

Bez pomocy miasta Wilna pozo- 
stała część Ziemi Wileńskiej nie bę- 
dzie w stanie przeprowadzić spisu 
ludności. 

Podjęcie się pracy komisarza 
spisowego, to spełnienie obywa-   telskiego obowiązku. 

  

tydzień koncertowy. | 
(Jubileusz „Lutni”. — Koncerty Carmarie.— 
Poranki operowe prof. Ludwiga. — Koncerty 

w szkołach). 

Dn. 7.XII Wilno obchodziło mani: ; 
festacyjnie jubileusz ukochanej swej ; 
instytucji „Lutni*. Na estradzie, przy” 
strojonej w białe kwiecie, ustawiono 
portrety dwuch głównych założycieli ; 
„Lutni* — J. Montwiłła i A. Perza- 
nowskiego. Wśród publiczności spo- 
strzegliśmy kilku weteranów, pamię- 
tejących czasy Wilna sotferanea— 
Wilna podziemnego, które w kręgu 
magicznym konspiracji, robiło po- 
most pomiędzy ówczesnem towarzy* 
stwem „sfer” a klasą mieszczańską i 
robotniczą. Pomostem tym była mu- 
zyka i słowo polskie. 

Aczkolwiek „Lutnia* powstała ofl- 
cjalnie w r. 1905, jednak materjał do 
jej kadrów organizował się już od r. 
1892, na chórach kościołów św. Jana 
i św. Ducha. Szczególnie dużo sił 
śpiewaczych i muzycznych przygoto- 
wał ś. p. Joachim Gliński, organista 
kośc. Dominikańskiego. Z tego chóru 
wyszedł pierwszy kapelmistrz Lutni— 
Leśniewski, (ob. org. w Ostrobramie), 
Kalinowski (ob. org. i dyrygent ka- 
tedralny) i niżejpodpisany, jako špie- 
wak i muzykolog. Częściowo też 

lane były i przez byłych chórzystów 
chórów ś. p. Gierynga. 

Pamiętam w r. 1897: parę konspi- 
racyjaych koncertów Glińskiego, gdzie 

wykonano urywki z „Sonetów Krym- 
skich* z solistą $. p. Kazimierzem 

Wasilewskim. Też same chóry uświe- 

tniały od r. 1896 „wianki“ na Wilji 
w noc św. Jańską. 

Historję „Lutat” i znaczenie czynu 
społecznego Montwiłła pięknie zo- 

brazowsł wswem przemówieniu prof. 

J. Wierzyński. To „nowe Wilno“ do- 

wiedziało się, jak myśmy żyli „myślą 
o Polsce* i utrzymaniem „polskošci“, 
zajadle tępionej przez sforę najeźdź 
ców. 

Przed odczytem, prezes „Lutni“— 
ks. Kretowicz, po wezwaniu obecnych 
do powstania na zoak żałoby po stra 
cie wielkiego pisarza, ś.p. Reymonta, 
przemówił do obecnych kilka słów o 
obchodzie oraz odczytsł telegramy 
tej treści: 

1) „Siewcom piękna — cześć!" 
Edward Wrocki. Redaktor „Wiado- 
mości Muzycznych*. 

2) Nie mogąc osobiście wziąć udzia- 
łu w uroczystościach obchodu 20 le- 
cia, tą drogą przesyłam zapawnienie 
moich najlepszych życzeń rozwoju i 
świetlanej przyszłości „Tow. Lutnia” 

(z ok. jego 20-|. istnienia Minister 
Władysław Raczkiewicz. 3) Imieniam 
śpiewactwa, zgrupowanego w _wiąz*   pierwsze zespoły chórów Lutni zasi- ku Mazowieckim, a więc i „kutni 

Warsz.*, śle Lutni 
jej 2O-lacia najserdeczniejsze życzenia 
dalszego trwałego rozkwitu aby przez 

piękne sztuki polskiej najściślej zjed- 

noczyła społecznie i narodowo wszy- 

stkich braci nasżych, nie zaniedbując 
oddziaływania na „zobojętnisłych lub 
zbłąkanych”. — Zygmunt Pomian Ka- 
czyński, prezes Związku i prezes „Lut- 
mi”. 4) „Serdeczne życzenia dalszego 
rozwoju dla dobra I chwały sztuki 
ojczystej”. Komitet Warsz. T. Mus. i 
Zarząd Wyższej Szk. Muz. Im. F. 

Cbopina, — 5) tejże treści przysłali 
telegramy Dyr. ]. Lachman, Radkie: 
wicz, Kliszewski, I, Zukowski. Po ogło- 
szeniu telegramów ks. Kretowicz od- 
czytał listę 25:u zmarłych zasłużonych 
członków „Lutni”. Smutna lista! Po: 
tem wymieniono dziękczynną listę 
24 ch żyjących członków — dobrze 
przyprószonych siwiznąl Jak sen czas 
leci. My ustępujemy coraz szybciej... 
Niech. że instytucja trwa w wigorze 
czynu i wiecznej młodościli 

Po uchyleniu się kurtyny  ujrze- 
liśmy zespoły połączone chórów „Lut- 

świętnych, dzielną naszą orkiestrę,   

przejrzystością i świadomością celu. 
Potęga natchnienia silniejsza nad cza- 
su zębiec, płynęła przez cały twór, 
dziwnie skondensowany muzycznie i 
muzycznie plastyczny. Nieliczna „no- 
woczesna” publiczność ze zdumieniem 
przekonała się, że ma przed sobą ante- 
cessora pomysłów Wagnera, liryka i e- 
pika zarazem umiejącego wznieść się i 
na wyżyny tragizmu. Prócz Podberez- 
kiego części krytyki petersburskiej, (f. 
1849) spółcześni nie zrozumieli war- 
tości „Mildy”, — tak że Moniuszko 
sam nie miał odwegi powtarzać jej 
w Warszawie, a w końcu zaczął brać 
z niej pomysły do Parii. Towarzystwo 
Muz. Warszawskie spojrzało inaczej 
na wielki twór i przechowuje go z 
pietyzmem, wydając partyturę o 212 
str. druku. Zdaje się, że dopiero te- 
raz, gdy twórcze inwencje Moniuszki 
zaczynają być rozumiane, „Milda” 
będzie ulubionym numerem progra: 
mów instytucyj muzycznych. 

Solowe partje spoczywały w pew-   ni“ i Konserwatorjum w szatach PDA „rękach”. Trudną, partję mez- 
zo-sopranową p. Skowrońska poko- 

solistów — pp. Hendrych, Skowroń- nała z łatwością. Szczególniej ujęła 

ską i Ludwiga i p. Wyleżyńskiego ; nas artystka przecudną dykcją. Prag 

przy pulpicie. W niezmąconej niczem | nęlilbyśmy tylko większego wycyzelo- 

ciszy usłyszeliśmy cudne sny Moniu:' wania frazesów muzycznych pod 

szki o „Mildzie” litewskiej bogini, względem plastyki i dynamiki. Duet 
Miłości, — przybrane w najcudniej- 
sze meledje narodowe, ozdobione 

jose i Mildy (p. Mendrych i 
Ludwig), najeżony trudnościami ryt- 

,micznemi -— wymaga naprawdę tak 
monizowane z właściwą Moniuszce | wytrawnych Śpiewaków, jak sz. wy- 

pea! (śpiewający nazajutrz po 
wykonaniu „Cyganerji”). To też pu- 

i biiczność—porwana temperamentem 
| oddania — gorąco obdarzyła solistów 
| oklaskami. 

Co do wykonania chėru—to star- 
czy powiedzieć, że był tak precyzyj- 
nie przez panią Gawrońską przygo: 
towany, że publiczność zmusiła ją do 
zjawienia się na estradzie. Pierwszy 
ustęp chóru (sł. Chłopickiego) ude- 
rzająco przypomina ostatnią część 
9ej symfonji charskterem radości, 
słoneczności, tryumfu. Również czy- 
sto bez zarzutu płynęły chóry—w in- 
nych ustępach. Orkiestra w końco- 
wych ustępach, gdzie Moniuszko re- 
alistyczaie traktował sposób wypo” 
wiadania tragosu, — oddała należycie 
potęgę dźwiękową i grozę demonicz- 
nego nastroju. Słowem—całość wy- 
konania „Mildy” i gros jej—chóry— 
wywarły potężne wrażenie. 

Nie wątpimy, że praca p. p. Са 
j wrońskiej I Wyleżyńskiego nie ogra- 
niczy się na jednorazówce, i że inne 
sfery wileńskie i my, da capo usły* 
szymy wielki twór nieocenionego do- 
tąd Moniuszki. Naprawdę dziś, gdy 
świeże, czysto polskie talenty Różyc 
kiego, Opieńskiego, Szymanowskie- 
go, Karłowicza, Rogowskiego, wypły* 
wają na widownię, gdy ogół tęskni 
do natchnionej melodji i bezpośred:    
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Listy z prowincji. 

Samorządowy Związek Rol- 

ny Województwa Nowo- 

gródzkiego i jego cele. 

19-go października r. b. odbyło 

się w Baranowiczach zebranie przed- 

stawicieli powiatowych organizacji 

rolniczych I Sejmiku, na którem p. 

Starosta odczytał Statut Samorządo* 

wego Związku Rolnego Wojewódz: 

twa Nowogródzkiego i prosił obec- 

nych o wypowiedzenie się w sprawie 

zorganizowania tego Związku, oraz 

co do treści Śtatutu. Inicjatywa zor- 

ganizowania Związku Rolnego Samo- 

rządowego pochodzi od Wojewody 

Januszajtisa i Urząd Wojewódzki za- 

proponował wszystkim Sejmikom 

przystąpić do tego Związku, asygnu- 

jąc pewne sumy ze swych budżetów. 

Zorganizowanie Wojewódzkiego 

Towarzystwa Rolniczego na Zjeździe 

ziemian dn. 27.IX r. b. w Baranowi- 

czach, jak również prowadzona praca 

nad stworzeniem Wojewódzkiego 

Związku Samorządowego  Roluego 

mają swój początek od chwili rozpo- 

częcia walki z Wojewódzkim Zwląz- 

kiem Kółek Rolniczych przez p. Wo- 

jewodę, cała zaś ta akcją prowadzi 

się celem zaszkodzenis Związkowi 

Kółek Rolniczych ziemi Nowogródz- 

kiej w ten lub inny sposób. Należy 

zauważyć, że dotychczasowa szeroka 

praca kulturalno-rolpicza Związku, 

Kółek Rolniczych, zwiększający się 

jego wpływ na masy rolnicze, zaufa- 

nie szerokiego ogółu rolników do tej 

instytucji, charakter Związku Kółek 
szczerze demokratyczny wywoływały 

niezadowolenie miejscowych sfer re- 

akcyjnych, grupujących się w Zwiaz- 
kach Ziemian i Towarzystwach Rol- 

niczych, jak również wywołały nieza- 

dowolenie i wyższych władz admini- 

stracyjnych Województwa. Wynikiem 

tego niezadowolenia była rewizja 

Związku w lipcu r. b. z polecenia 

Wcjewody Januszajtisa przez osobną 

Komisję, i czasowe zawieszenie czyn- 

ności Związku. 
Jako wynik całej tej akcji prze- 

ciwko Związkowi kołek r. zjawił się 

również projekt p. Januszajtisa stwo- 

rzenia Samorządowego Związku Rol- 

nego Województwa Nowogródzkiego. 

W opracowaniu Statutu tego 

Związku, jak również i w pracach 

przygotowawczych widocznie nie wzię- 

ły żadnego udziału sfery samorzą- 

dowe i ludzie obeznani w mniejszym 

lub większym stopniu z pracą Samo- 

rządów w dziedzinie podniesienia 

rolnictwa, jak i wogóle z pracą kul- 

turalso-rolniczą społecznych  organi- 

zacji, a tylko urzędnicy administra- 

cyjni, gdyż cały Statut jest powierz- 

chownie i po dyletancku opracowany 

i nie obejmuje tych wszystkich zadań 

i nie wskazuje tych dróg, przy ро- 

mocy których Związek Rolny Woje- 
wódzki mógłby przyczynić się znacz- 

nie do podniesienia rolnictwa i z 

czasem zostać potrzebną instytucją 

gospodarczą. 

Godnym uwagi jest określenie 

w tym Stątucie celu Związku, który 

brzmi jak następuje: 
„Celem związku jest podniesienie 

zdolności płatniczej gospodarstw rol- 

nych przez prowadzenie zakładów 

kultury rolnej i organizacji zbytu, 

wpływających na zwiększenie decho- 

dowošci“. 
Z powyższego określenia celu 

Związku jest widocznem, że twórcy 

statutu uwažoją widocznie, że zdol: 

ność płatnicza gospodarstw podnieść 

się może tylko przez prowadzenie 

przez Związek zakładów kultury rol-; 

nej i organizację zbytu, w co śmie: 
my mocno wątpić, gdyż prowadzenie 

tych zakładów pociągnie znaczne wy”, 
datki i obciąży jeszcze więcej rolni: | 
ków. Natomiast nic się nie mówi o | 
podniesieniu bszpośredniem samych | 
gospodarstw, drogą podniesienia kul- | 
tury ich, a również i organizację , 
przetworów produktów rolnych, anie | 
tylko organieacją ich zbytu. W tym że | 
artykule mówi się o zadaniach Związ- 

KAG R J E R Е 

ma rewidowač działalność Związku ; 
na czele z Wojewodą, który jedno* 
cześnie jest organem madzorującym 
z ramienia Rządu nad Związkiem i 
sad Komisją Rewizyjną i zdawało się, 
że wystarczający jęst już nadzór rzą- 

dowy nad tym Związkiem, stosownie 
do odpowiednich artykułów dekratu 
o tymczasowej ordynacji Powiatowej, 

przyjętych przez Statut Związku. 
Wszystko to jasno wskazuje, jak 

nieodpowiednio został opracowany 

ku, które są sformułowane w sposób Statut Związku, poszczególne arty 

następujący: | kuły jego przeczą same sobie. Rów- 

Zadania Związku stanowiąl | nież nieodpowiednio zastosowany ar- 

3 

e avinų! 
DOLARY 
sprzedawajcie a kupujcie 

zawczasu podarki w fir- 

NS KI 

Jak uzcć pamięć Reymonia. 
Miesiąc temu dał mi niešmierte|- 

ny twórca „Chłopów” list do prezesa 

Witosa, w którym Władysław Reymont , 

prosił o pomoc na terenie sejmowym, | 

aby ustawa 0 fundscji wzorowych 

„Wiosuk Kościuszkowskich” jak naj: | 

rychlej była uchwalone. ! 

Sprawę tworzenia „Wiosek Ko- 

ściuszkowskich” uważał wielki Zmarły 

za nader doniosłego znaczenia. D3- 

wodem tego jest fakt, że przed swoją 

a) Wprowadzenie planowości i je- 

dnolitości w dziedzinie pracy rolnej, 

prowadzonej przez samorządy powia- 
towe, 

b) organizacja stacji naukowo-do- 

świadczalnych z instruktorem, 
c) prowadzenie wzorowych zakła: 

dów przemysłu wiejskiego, 
d) meljoracja mokradeł i piasków, 

e) zakładanie magazynów zbożo" 

wych i organizacja zbytu ziemio- 

płodów. 
Jeżeli zadaniem Związku będzie 

tylko organizacja stacji naukowo-do- 
świadczalnych, prowadzenie zakładów 
przemysłu wiejskiego, meljoracja mo 

kradeł i piasków (a gdzie meljoracja 
łąk, pól i inne), zakładanie magazy- 
|nów zbożowych i organizacji zbytu 
| ziemiopłodów, to śmiemy watpić czy 
| dużą korzyść przyniesie taki Związek, 
|który będzie musiał prowadzić odra- 

|zu przedsiębiorstwa i prace wy- 

magsjące dużego zakładu, rezultaty 

zaś dia poszczególnych Sejmików bę- 
dą mało widoczne, ale za to pociąg: 

«ną ogromne wydatki. 
Charakterystycznym jest następny 

5.ty paragraf, który mówi, że zada- 
nia wymienione w $ 4 zostają wy- 
dzielone z zakresu działań poszcze- 
gólnych Powiatowych Związków Ко- 
munalnych i przekazane Związkowi 
Wojewódzkiemu. 

Otóż wprowadzenie planowości w 
dziedzinie pracy rolnej zabiera się od 
Sejmików Powiatowych, a przekazuje 
się Związkowi, co jest zupełnym ab- 
surdem, gdyż każda praca Sejmiku, 
musi być prowadzona według pew- 
nego planu. 

Dziwolągiem tego Statutu jest to, 
że Prezesem Komitetu, składającego 
z delegatów po 3 ch od poszczegól- 
nych Sejmików, Wojewody, Naczel- 
ników Wydziałów Rolnego i Samo- 
rządowego i dookoptowanych człon- 
ków w liczbie !/s delegatów Sejmi- 
ków, jest Wojewoda, który mając 

| uprawnienia do nadzoru nad działal- 
|nością tego Związku, w myśl odpo- 
wiednich artykułów Dekretu o tym- 
czasowej organizacji powiatowej z dn. 
4/1 — 1919 г., dodatkowo na mocy 

.$ 25 Statutu może zawiesić każdą 
uchwałę Komitetu, którą uzna za nie- 
waźną i przedstawić do decyzji Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych. 

W ten sposób opracowany statut 
tego związku daje ogromne pełno” 
mocnictwa wojewódzkie, czyni zby:* 
tecznym istnienie jakiegoś komitetu 
związku przy województwie i jadno- 
cześnie ustanawia nadzór Wojawody 
nad samym sobą, co jest vw wyż: 
szym stopniu nieloglcznem. 

Cały statut związku składa się 
przeważnie z odpowiednich artyku- 
łów dekretu o tymczasowej ordyna- 
cji powiatowej z pewnemi dość nia: 
udolnemi zmianami. Niektóre zaś 
artykuły są nowe, jak o Nadzwyczej- 
nej Komisji Rewizyjnej, w składzie 
po jednym delegacie od każdego 
sejmiku. 

Charakterystycznem w danym wy: 
! padku jest to, że Komisja Rewizyjna 
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miości twórczej, gdy nadmiar ekspe- 

rymentowości, ekspresjonizmu i im- 

presjonizmu, — przeważnie obcego — 

muzy i dezorjentacji słuchacza, — 

powrót do Moniuszki i zbadanie jego 

bogactwa melodyjnego, szczególniej 

w Wilnie, staje się nakazem arty- 
stycznym chwili, Miejmy nadzieję, że 
„Lutnia” i nadał będzie szerzyła kult 
pieśni Moniuszkowskiej. 

W sobotę dn. 5.Xli. koncertowała 

p. Carmarie z p. Worotyńskim па 

wtorkowym zaś poranku z p. Kru- 
żanką i p. Derviesem. 

Już kilkakrotnie na tym miejscu 

nadmienialiśmy, że p. Carmarie jest 
jedną z lepszych, wśród kilku euro- 

pejskich koloraturowych špiewaczek, 

artystką. Cantylena p. Carmarie i 

umiejętność oddychania przypomina: 

ja najlepsze tradycje szkoły włoskiej. 

Na poranku wtorkowym, poświęco- 

nym polskim i jugosłowiańskim kom- 

pozytorom podziwialiśmy subtelność 

rysunku i prostotę utworów Konjo- 

vicia, Stahuljane, Zajtza i Hatze. Wy- 

konanie tych rzeczy owiane było 

nadto poezją pięknej nostalgji.. ar- 

tystki — nieocenianej przez tutejsze 
kliki lub impresarjów jak p. Rychłow- 

ski, liczący się z minorytkami sztuki... 

P. Worotyński znów zjawia się na 

naszych estradach, pełen życia i za- 

pału, z nieco zbyt znajomym reper- 

tuarem, Chcielibyśmy by artysta 

wyszedł ze słowiańskiego dolce far 
niente i zaprezentował nam piękną 
basową i barytonową literaturę pol- 
ską. P. Dervies zaczyna rozumieć 

; Karłowicza i kompozytorów polskich. 
|Tylko tempo „pamiętam”, — musi 
być znacznie żywsze. Z nowych pol- 
skich rzeczy, Wilnu nieznanych usly- 
szeliśmy Rożyckiego piosenkę Coton 
z op. „Casanova”, śpiew Bony z op. 
„Zygmunt-Aug.” Jotejki, „Wciąż na 
jej oczach* Krupińskiego, — (p. Kru- 
żanka) „Czarne motyle* Wertheima, 
„Chanson  d'Avril” — Niewiadom- 
skiego i „Canzonę* H. Opieńskiego. 
(p. Dervies). Ten ostatni utwór wy- 
wołał entuzjazm swą dziwnie subtel 
ną poezją, nieuchwytnym czarem. 
Z zadowoleniem konstaiujemy wy- 
raźny zwrot w gustach publiczności, 
poznającej literaturę swojską. Śmiem 
przypomnieć na tem miejscu, że po 
koncertach za granicą Opieńskiego 
— cała prasa podziwiała piękno 
pieśni polskiej, zdumiewającej 
rytmiką i bogactwem melodji. A u 
nas? Nol Wierzmy, że im dalej — 
tem lepiej będziel 

W niedzielę o 9 r. J. Eksc. Bi- 
skup Bandurski odprawił mszę Św. 
w obecności władz mleįscowych 
członków i publiczności. Chór Lutni 
śpiewał mszę Nowowiejskiego pod 
batutą p. Gawrońskiej. Podniosłe 
przemówienie ks. bisk. Bandurskiego 

| wywarło wielkie wrażenie. A. Miller.   

| nacji powłatowej, traktujący o finan- 

| czych, opłst za używanie zakładów | 
|urządzeń Związku, specjalnych opłat 
i 

' 
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tykuł Dekretu o tymczasowej ordy 

sach Związku, który podaje źródła 
dochodów tej instytucji z zysków od 
przesiębiorstw prywatno - gospodar- 

na pokrycie kosztów założenia i u- 
trzymania urządzeń Związku, pobie” 
ranie od właścicieli nieruchomości i 
zakładów przemysłowych lub hand- 
lowych, którzy ciągną z tych urzą 
dzeń specjalne korzyści i inne. 
Wszystko to można zastosować do 
Sejmików, jako instytucji obejmują- 
cych cały prawie zekres Życia gospo- 
darczego powiatu, lecz nie do spe- 
cjalnej instytucji rolniczej samorzą- 
dowej, która musi mieć na celu 
przedewszystkiem podniesienie kul- 
tury rolnej szerokiego ogółu rolai 
ków, a na to odpowiednie realne 
źródła dochodu. 

Cała akcja stworzenia Związku 
Samorządowego Rolnego, zapocząt- 
kowana przez wojewodę Januszajtisa 
jest w wyższym stopniu tendencyjną 
i zmierzającą do oparcia całej dzia- 
łalności kulturalno - rolniczej na Sa- 

morządach z pominięciem instytucji 
kulturalao-rolniczych, a w pierwszem 
rzędzie Wojewódzkiego Związku Kó- 
łek Rolniczych. 

miemy wątpić, czy w interesach 
Państwowości Polskiej na Kresach 
jest rozbijanie już istniejących insty 
tucji kulturalno rolniczych i tworze- 
nie na ich miejsce jakiejś instytucji 
pseudo samorządowej, o nieokreślo- 
nych celach i zadaniach, oraz o nie- 
odpowiednim statucie, lecz podpo 
rządkowanej zupełnie wojewodzie i 
działającej według jego widzimy się. 

' N. 

Polanki na gwizdy 
znajdziecie w dużym wy: 
borze oraz zabawki na 

choinkę — w sklepie 

azar wytwórni szkół 

Šakio, bilan ir kolaży 
Pracownia na miejscu. 

Wybory do rady gmin- 
nej w Rudziszkach. 
Zgodnie z rozporządzeniem Dele- 

getury Rządu w dniu 6 b. m. odby- 
ły się wybory do redy gminnej w 
Radziszkach, przyczem w skład rady 
gminnej weszło 6 przedstawicieli z 
narodowości żydowskiej i 5 przedste- 
wicieli Polaków przy stosunku licz- 
bowym ludności; 7200 Polaków i 
1313 Żydów. Na kilka dni przed wy: 
borami dawna rada gminna odbiła 
(dosłownie) dwa ekzempiarze glaka- 
tów na maszynie, zle tak niewyreź- 
nie, że nikt z tamtejszej ludności 
nie wiedział o co w tej odezwie 
chodzi. 
8 I dopiero kiedy ksiądz z ambony 
oznajmił, iż cdbywają się wybory, 
ludność udała się tłumnie do gma- 
chu gminnego, lecz tu zastała zam:   knięte drzwi, tak, że dostęp do 
wnętrza był niemożliwy. 

Natomiast w środku gminy zgro:! 
madziło się 66 Żydów i 27 Polaków, 
którzy przy zamkniętych drzwiach 
dokonali wyboru radnych. Przyczem * 
nadmienić wypada że jednym z no- 
wych radnych został wybrany Dawid 
Rubizki znany przemytnik którego 
przed kilkoma tygodniami złapano na 
granicy, jak przewoził do Litwy trzech 
podejrzanych osobników i sprawa je- 
go znajduje się w sądzie. 

Wybory gminne przy uczestnict- 
wie 83 osób gdy gmina cała liczy 
około 8.000 ludności i przytem wy- 
bory przy ćźwiach zamkniętych unie- 
możliwiające tem samem dostęp upra* 
wnionym do głosowania — są nie- 
dopuszczalne i kolidujące z przepisa- 
mi prawnymi, co winno skłonić wła- 
dze kompetentne do uniewsżniecia 
wspomnianych wyborów. (zd) 

  

chorobą przez dwa lata był prezesem 
T-wa Gniazd Sierocych, które zrodzi- 
ło ideę „Wiosek Kościuszkowskich”,— 
i że przed paroma tygodniami On 
pierwszy, jako założyciel położył Swój 
podpis pod statutem T-wa Wiosek 
Kościuszkowskich, które ma się stać 
związkiem osób i przeróżnych orga 
nizacyj społecznych i komunalnych, 
propagujących sprawę tworzenia wio* 
sek sierocych, jako ośrodków gospo” 
darczej i społecznej kultury na wsi. 

Nie łudził się Reymont, aby przy 
obecnym finansowym kryzysie Pań- 
stwo mogło rychło wyznaczyć przy- 
obiecane przez Sejm w 1919 roku 
pieniądze na utworzenie państwowej 
fundacji. Jednak nie wątpił, że Sejm | 
zgodzi się uchwglić ustawę, na zasa: i 

dzie której Rząd będzie mógł wydzie- . 
lić pod Wioski Kościuszkowskie zie- | 

mię jako podstawę dla akcji społecz- | 
nej, do której będzie można wciągnąć 
sejmiki, z punktu widzenia chociażby 
tylko interesów sierocych najbardziej 
i bezpośrednio zainteresowane w 
tworzeniu 
sierocych. 

Reymont, zakupi w ramach T-wa 
Wiosek Kościuszkowskich jedno wie- 

czyste miejsce dla sierot swego PO” | Gromu idą prace przygotowawcze do 
wiatu, a stanie fundusz, wystarczają- 

cy na stworzenie pierwszych paru 
wiosek. (Jedno wieczyste miejsce 

kosztuje 10000 złotych). 
Dziś po śmierci tego „Największe* 

go Chłopa” od czasów historycznego 
Piasta, —kiedy samorzutnie każdy się 
zastanawia, jaki dać wyraz trwałego 

uczczenia Jego pamięci, — w imie- 
niu komitetu organizacyjnego T-wa 
Wiosek  Kościuszkowskich wnoszę 
projekt: 

1-o Aby Sejm uchwalił ustawę, 
mocą której upatrzeny pod central- 
ne ognisko Wiosek Kościuszkow* 
skich państwowy majątek Nowa- 
wieś (w pow. Szamotulskim, nie”. 

projektowanych wiosek : 

mach ogłaszających się w 

„Majerze Wileńdki”. 
Ogłoszenia przyjmuje 

Biuro Reklamowe 

"Garbarska 1. 

  

DD ооа КАНЕ 

Z kraju i zagranicy. 
Z calej Polski. 

;Prace Polskiej Konfederacii 

Pracowników Umysłowych. 

Polska Konfederacja Pracowników 

Umysłowych przystąpiła ostatnio do 

szczegółowego opracowania programu 

| prac, wyłoniona w tym celu specjal- 

! па Komisja podzieliła się na cztery 

podkomisje opracowujące następują* 

,ce zagadnienia: 1) program kuitural- 

Niechaj każdy sejmik, marzył Ś. p. | ny, 2) program gospodarczy, 3) pro- 
gram społeczny, 4) program organi- 

zacyjny. | 
Równocześnie z opracowaniem pro- 

realizowania omawianych zagadnień, 
co jest systematycznym przygotowa- 
niem do powstania szeregu placówek 
gospodarczych jsk n. p. sprawy miesz 
kaniowe, budowlane, kredytowe, apro- 
wizacyjne, odzieżowe i t. d. 

W skład komisji i podkomisji 
wchodzą wybitne jednostki ze świata 
intelektualnego, ‚ 

Wisła „stanęła”. 
W ciągu ostatnich dni było już 

widoczaem, že Wisla |eda dzień za- 
marznie całkowicie. Początkowo u 
jej brzegów I w pobllżu mieliza za: 
czął tworzyć się lód, do którego 
przystarały zbierające się na tej za*   daleko Poznanis) niezwłocznie zo- 

stełby przekazany na własność 
Twu Wiosek Kościuszkowskich. 

2-0 Aby sejmiki uchwaliły za- 
kupić w ramach T-wa Wiosek Ko- 
šciuszkowskich po jednem wieczy- 
stem łóżku dla sierot swojego po- | 
wiatu, rozkładając ten wydatek 
chociażby na lat parę. 

Wzorowe zagrody sieroce, za te, 
pieniądze tworzone w Wioskach Ko- , 
ściuszkowskich, będą nosiły po wiecz- 
ne czasy nazwę Reymontowskich. 

Kazimierz Jeżewski 
Prezes T wa Gniazd Sierocych 

W dniu pogrzebu 
9 grudnia 1925 r. 

Z Chin. 
Panika w Mukdenie. 

RYGA, 11,XII (tel. wł.) W Mukde- 
nie ogromna panike. Istnieją obawy, 
że cofające się wojska Czang-Tso- 
Lina zrabują miasto. Cywilny guber- 
nator Mukdeński oraz wyżsi urzędni- 
cy schronili się na terytorjum japoń- 
skich koncesyj. 

Keła przemysłowe wybrały już de- 
legację, która ma spotkać armję па 
rodową. 

    

    

Japończycy wzmacniają garni- 
zon Mukdenu. 

RYGA, 10.XII. (tel. wł.). Z Mosk- 
wy donoszą: Japoński min. wojny 
donosi o niektórych przesunieciach 
wojsk w Mandżurji, celem wzmac- 

' nienia garnizonu Mukdeńskiego. 

LRS UEI TNT 

WĘDLINY WIEJSKIE 
pp, L. Wysockiej i A. Fiedorowiczowej 

wyrób i smak bajeczny, klełbasy i karko- 
winy 480 gr. polądwica 5 zł, kilo. 
Otrzymał Węcewicz I Zwiedryński 

Ad Mickiewicza 7. 

  

Prośba wysiedl 
Wysiedlani Polacy przez władze Litwy Kowieńskiej, 

porze kry, — aż wreszcie nocy wczo* 
|rajszej zamarzła Wisła pod Warsza- 
wą na całej szerokości, pokrywając 
się dość grubą warstwą lodu. Jest to 
skutek nie tyle silnych ile upartych, 
dwutygodniowych prawie mrozów. 

Z zagranicy. 
O przelot samolotów francu- 

skich nad Niemcami. 

„Petit Parisien” donosi, že row- 
nolegle z obradami konferencji am- 
basadorów, prowa dzone są między 

„Quai d'Orsay a ambaszdą  nie- 
'miecką rozmowy w sprawie prze- 
„lotu cywilnych aeroplanów francu- 
„skich nad terytorium niemieckiem. 
* O ile obie strony, co jest prawdopo- 
_dobne, wykażą ustępliwość, to spra- 
,wa ta może być szczęśliwie zalatwio- 
(ma jeszcze w roku bieżącym. (Pat) 

! Rozgraniczenie państw iriandz- 
kich. 

DUBLIN. 11.XII. (Pat). Parlament 
wolnego państwa irlandzkiego przy: 

„jął 71 głosami przeciwko 20, układ 

jw sprawia rozgraniczenia państw 
| irlandzkich. 
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Nadużycia skarbowe w St. 
Zjednoczonych. 

PARYŻ. 11.XII. (Pat). „New-York 
Herald” donosi z Waszyngtonu, że 
jak wynika ze sprawozdania rzeczo* 
znawców, pewne towarzystwo ame* 
rykańskie, którego głównym akcjo* 
narjuszem w swoim czesie był obe* 
cny sekretarz Skarbu Mellon, nie za- 

płaciło w latach od 1915 — 1918:go 
roku, podatku dochodowego w wy- 
sokości 4 i pół miljona dolarów. 

Riza-Chan — ma zostać sza: 
chem Persji. 

Odbyło się nadzwyczaj. uroczyste 
otwarcie konstytuanty w Persji. Riza- 
Chan przyjechał powozem szacha z 
dworskim ceremonjalem, 

Istnieją przypuszczenia, żę konsty- 
tuanta ogłosi Rizę-Chana szachem. 

eńców z Litwy. 
którzy utra* 

  
  

cili całe swoje mienie, obecnie rzuceni są na bruk wileński, bez posad 

i bez wszelkich środków materjalnych do życia znajdujący się w rozpa- 

czliwem położeniu absolutnej nędzy i głodzie zwracają się do ofiarności 

społeczeństwa polskiego w imię ludzkości i miłosierdzia o ratunek i udzie- 

lenie pomocy pieniężnej według swej możności, dla podtrzymania przy 
życiu starców. Oflary proszę składać w Administracji naszego pisma dla 
Wysiedleńców Litwy Kowieńskiej,
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Zjazd nauczycieli 
szkół specjalnych. 
Sekcja Szkolnictwa Specjalnego 

Związku Polskiego Nauczycielstwa 

Szkół Powszachnych łącznie z Pań- 

stwowym lostytutem Pedagogiki Spe- 

cjalnej organizuje w dn. 19, 20 i 21 

grudnia r. b. w Warszawie ' 1-szy 

Polski Zjazd Nauczycieli Szkół Spe- 

cjalnych. Zadsriiem Zjazdu jest dąże- 

nie do zespolenia pracy w dziedzi- 

nie szkolnictwa specjalnego w celu 

rozwoju zarówno  zagednień orga- 

nizacyjnych tego szkolnictwa jak 

i metod nauczania i wychowania. 

Dla osiągnięcia tego, niezbędne 

jest nawiązanie łączności przede 

wszystkiem z nauczycielami czynny- 

mi w tej dziedzinie, oraz z temi 050- 

bami pracującemi na polu naukowem 

i społecznem, które współdziałają w 

rozwoju problemu ksztelcenia anor- 

malnych i zorganizowanie nad niemi 

opieki. " 
Zjazd obejmuje 4 dziedziny szkol- 

nictwa specjalnego: dział szkolnictwa 

głuchoniemych, ociemniałych, upo- 

śledzonych moralnie i upośledzonych 

umysłowo. Prace Zjazdu będą pole- 

gały na referatach i komunikatach į 

w połączeniu z dyskusjami, oraz na 

zwiedzaniu odpowiednich szkół i za- 

kładów. 
Qiczestnikami Zjazdu mogą być z 

prawem głosu w kwestjach ozganiza” | 

cyjnych wszyscy członkowie Sekcji 

Szkolnictwa Specjalnego, oraz bez | 

prawa głosu nauczyciele i lekarze 

szkolnictwa specjalnego stojący poza 

Sekcją i osoby interesujące się z 

punktu widzenia naukowego, lub 

społecznego tą dziedziną pracy. 

Członkowie Sekcji oraz czynni na- 

uczyciele Szkół Specjalnych nie na- 
leżący do Sekcji, nie opłacają wkład- 

ki na koszty, Zjazdu, która w wyso- 

kości 5 zł. obowiązuje pozostałych 

uczestników Zjazdu. Do prac Zjazdu 

należeć będzie również zarganizowa- 

nie wystawy pomocy naukowych z, 

prac dzieci każdego działu szkolni: | 

ctwa specjalnego. i 

Odpowiednie eksponaty na wys: | 

tawę, oraz zapisy na członków Zjaz- 

du należy nadsyłać pod adresem— 

Instytutu Pedagogiki Specjalnej, War- 

szawa, plac Trzech Krzyży 4—6. 

DVARO Ai ARA VITAE STN 

Zglaszajele slędo pełnienia funk- 

cyj komisarzy spisowych. 

Tylko świadome doniosłości spisu 

jednostki dadzą gwarancję pależytego 

jego przeprowadzenie. 
Zeznajcie śmiało. 

Państwo gwarantuje, że zeznania 

poczynione w czasie spisu nie mo- 

ga być podstawą do nakledania po- 

datków, przeprowadzania rekwizycyj 

lub wytaczania dochodzeń sądowych 

lub administracyjnych. 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

specjaliści: Choroby dziecięc 

K 

i Dziš—-Aleksandra M. 

Sobota + Jutro—Lucji P. M, Otylji P. 

12 Wschód słońce — g. 7 m. 83 

Grudzień! zachód — g. 8 m. 25 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowa. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

URZĘDOWA. 

— Wstrzymanie awansów u- 
rzędniczych I zakaz przyjmowa- 
nia nowych pracowników. W 
związku z sanacją skarbu i ogólną, 

I redukcją budżetu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych poleciło poszczegól- 
nym województwom wstrzymać wszel- 

|kie awanse urzędników oraz zakaza- 

ło przyjmowania nowych pracowni- 
|ków nawet gdyby zachodziła potrze- 

jba tego ostatniego. Co zaś da urzęd- 

j ników kontraktowych, którzy w więk- 

| szošci wypadkėw zakontraktowani są 

do 1-go stycznia 1926 r. to każdy 

poszczególny urząd będzie mógł ich 

„w miarę potrzeby zwolnić lub pozo- 

| stawić przy pełnieniu przez nich do- 

tychczasowych obowiązków. (zd.). 

  

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Porządkowanie starostwa 

święciańskiego. Dnia 11-go b. m. 
wyjeżdżają do Święcian nowomiano- 
wany starosta święciański p. Zóraw- 

ski i inspektor administracji Delegat 

Rządu p. Gintowt Dziewiałtowski. No- 

minacja p. Z. jest związana z nie- 

dawnem wykryciem całego szere- 

gu nadużyć i nieporządków ostatnio 

w święciańskich urzędach. P. Dzie- 

wiałtowski ma dokonać ostatecznej 

rewizji tamże i ew. pociągnąć win- 

nych do odpowiedzialności. (zd.). 

WOJSKOWA. 

— Podania podoficerów rezer- 

wy o stopień podporucznika. Mi- 

misterstwo Spraw Wojskowych komu- 

nikuje że ostateczny termin :składa- 

nia podań przez podoficerów rezer- 

wy ubiegających się o stopień pod: 

porucznika upływa nieodwołalnie z 

dniem 1-go stycznia 1926 r. Petenci / 

winni złożyć podania curriculum vi- 

tae, świadectwa szkolaego i świadec- 

twa moralności oraz, Zaświadczenie 

podpisane przez oficera w służbie 

czynnej o nianagannem prowadzeniu 

się petenta. 

Podania te należy kierować do 

odnośnych P.K.U., przytem podania, 

które wpłyną po 1-go stycznia 1926 

r. nie będą rozpstrywane, (zd) 

STOWARZYSZENIA 
wiino, Wileńska 28. 

e od 10—11i od 3-—4; choroby wewnętrzn 

GR ER МОВ 

KRONIKA. 
SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wileński Komitet Akad. a 

zgon Władysława Reymonta. Wi- 

leński Komitet Akademicki wysłał w 

imieniu ogółu polskiej młodzieży a* 

kademickiej U.S.B. depeszę do pani 

Władysławowej Reymontowej -nastę- 

pującej treści: 
„Zmarł Ten, imię którego chwałą 

ł godnością okryło Polskę wśród spo" 

ieczności międzynarodowej zapalając 

jednocześnie zarzewie miłości w sto- 

sunku do ludu wiejskiego w sercach 

rodaków. Wileński Komitat Akade- 

micki w imieniu ogółu młodzieży pol- 

skiej Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie wyraża w tej niewymownie 

ciężkiej chwili J. W. Pani słowa naj- 

serdeczniejszego współczucia wobec 

świeżej mogiły ś. p. Władysława Sta- 

nisława Reymonta". 
Poza tem Wil. Kom. Ak. wystąpił 

wobec Naczelnego Komitetu Fkade- 

mickiego w Warszawie z inicjatywą 

w sprawie uszczenia pamięci zmarłe- 

go genjalnego pisarza przez jednoli- 

tą wspóloą skcję całej młodzieży a: 

kademickiej Rzplitej Polskiej. 

Zawieszenie zabaw czyli t. zw. ża- 

łoba akademicka nie została przez 

Wileński Komitet Akadem. ogłoszona 

tym razem ze względu na czas ad- 

wentowy wobec którego tego rodza- 

ju żałoba byłaby czczą formalnością. 

— Wybory na ligi zjazd ży- 

dowskich stowarzyszeń akade- 

mickich. Wileńska Komisja Wybor- 

cza na ll-gl Zjazd Żydowskich Stowa- 
rzyszeń Akademickich w Polsce wez- 

wała wszystkich akademików Żydów 
do wzięcia udziału w wyborach na 

а! Zjazd Żydowskich Stowarzyszeń 

Akademickich w Polsce, które odbę- 

dą się w dniu 13 grudnia 24r. w lo- 

kelu stowarzyszenia Studentów Zy- 

dów Uniwersytetu Stefana Batorego 

od godziny 10:tej rano do 11 tej wie- 

czorem. (zd.). 

u BIAŁORUSINÓW. 

— Nowe pismo. Wobec ucięcz- 

ki p. Warawwy, redaktora pisma „Żyć- 

cio Biełarusa*, pismo to automatycz- 

nie przestało wychodzić zatrzymaw- 

szy się na Hr. 20; miejsce jego za- 

stąpiła nowa gazeta p. t. „Biełaruska- 

ja Niwa". Redaktorem jej jest nieja- 

ki Jan Marciniewski. 

| Pismo to zamieniające codzienne, 

wychodzi 3 razy tygodniowo. (n) 

| — Wybory w Związku FAksde- 

, mików - Białorusinów. 22 XI. 1925 
|r. odbyło się doroczne walne zgro* 

| madzenie Związku Akademików - Bia- 

|łorusinów U.5$.B. w Wilnie. Po wy- 

* słuchaniu sprawozdania o działalnoś- 

ci ustępującego Zarządu, orsz Ko: 

nerwowe 3—4. 

POMOCY SANITARNEJ 
le od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

SSR 

misji Rewizyjnej, obrano nowy Zarząd 
Związku w składzie następującymi 
p. Gogoliński (prezes), p. Żuk (wi- 
ce prszes), p. Szawlówna (sekretarz), 

p. M. Kosata (członek zarządu), i 

p] Jermakowicz (skarbnik); Do Ko- 
misji Rewizyjnej obrano: >. A. Zie- 
niuka, M. Marcińczyka I Grabińskie- 

| go; kandydatką p. Własewiczówną. 
| Walne zgromadzenie uchwaliło jed- 
„noglošnie wyrazić szczerą podziękę 

„kuratorowi Związku prof. Władyczce, 
jza jego opiekę i życzliwość wzgle- 
„dem organizacji, prosząc jednocześ: 
„nie by został i nadal opiekunem 
"związku. (п) 

Z UNIWERSYTETU. 

4  — „O kierunkach religijnych 
(«śród młodzieży francuskiej”. W 
sobotę do. 12 grudnia b. r. o godz. 
7-ej wieczorem w sali Śniadeckich 
ks. Bourgeois wygłosi w języku fran- 
cuskim odczyt pod tytułem: „Les di- 
reactions religieuses de la jeunasse 

en France“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— S$wobodnie operują | w są- 

; siedztwle polieji. Dn. 10 bm. o g. 10 

| m. 45 Zajdsznur Wolf doniosł, iż za po- 

| mocą wybicia szyby wystawowej dokonano 

kradzieży chustek i innych towarów na 

| sumę 500 zł. ze sklepu jego mieszczącego 

|slę przy ul. Niemieckiej 21. 
1 — Dn. 10 bm. o godz. uieustal. za po- 

mocą wee szyby wystawowej w sklepie 

obuwia Piskiera Samuela-Mendla, przy ul. 

Niemieckiej 17, skradziono 6 par bucików 
męskich i damskich wart. 120 zł. zam. Su- 

bocz 10. į 

— 1 zamknięcie nie pomaga. Dn. 

10 bm. Antoni Krupski, zam. we wsi Mie- 
dziki gm. Trockiej Pow. Wołożyńskiego 

zameldował o kradzieży klaczy wart. 150 

zł. za pomocą włamania się do stajni przy 

ul. Kijowskiej 18. 

Na prowincji. 

— Niema dnia bez pożaru sto- 
doły. Dn. 4 bm. wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem spaliła się sto- 

doła ze zbiorami Kwinto Marjana zam. w 

maj. Janowo gm Smolwieńskiej. Straty wy- 

noszą 10000 zł. 

— Dn. 3 bm. o godz. 3 we wsi Gor- 

natkie gm. Prozorockiej, wskutek nieostroż- 

nego obchodzenia się z ogniem spłonęła 

stodoła Nowicha Antoniego. Straty wyno- 

szą 300 zł. 
— Znów ofiara ślizgawki. Dn. 26.X1 

o g. 14 slizgając sie utonął w jeziorze ©; 

choń Aleksander, lat 9, zam. we wsi Gro- | 
dziszki gm. Bohińskiej. Zwłoki wydobyto. 

  

— Konlokrady nie próżnują. W, 

nocy z 7 na 8 b. m. w zaśc. Balica gm. 

Bystrzyckiej, na szkodę Wąsowicza Włady- 

sława skradziony został koń wart. 250 zł. (I) 

        

Teatr i muzyka. | 
Teatr Polski (Lutnia). Dziś 1 jut- 

ro odbędą się ostatnie przedstawienia przed- | 

świąteczne dla inteligencji pracującej po , 

cenach najniższych od 50 gr. 

W dniu dzisiejszym graną będzie po | 

raz 9-ty melodyjna operetka Hirscha „Dol- ! 
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1 d.11—XII 25 r. 

Ja 203 (495 
| ly" z J. Kozłowską, Z. Koslūską, L. Sem- 
poliūskim, B. Horskim i В. Witowskim w 
rolach głównych. Operatkę prowadzi kapel- 
mistrz W. Szczepański. 

Jutro dwa przedstawienia: o g. 4 ej pp. 
ukaże się po raz 6-ty po cenach najniż- 
szych powszechnie lubiśna operetka Stolza 
„Dzidzi* w obsadzie premjerowej; wiecze- 
rem zaś o q. 8 m. 15 repertuar zapowiada 

cperetkę Hirscha „Szalona Lola“ po ce- 
nach najniższych. Obie eperetki prowadzi 
kapelmistrz A. Wiliński. 

— Poranek kameralny. Znókomi- 
ty kwartet im. $. Monluszki wystąpi w nie- 
dzielę nadchodzącą 13 bm. o g. 12 m. 80 
pp. z koncertem kameralnym. Program 

zawiera kwditet Smyczkowy op. 10—Stat- 

kowskiego, oraz kwartet fortepjanowy n. 8 
Noskowskiego. Udział biorą: W. Halka Le- 
dochowska, St. Bajlsztajn, M. Salnicki, Fr. 
Tchórz 1 H. Szyrmo Kulicka. Ceny miejsc 
najniższe od 50 gr. 

— Wieczór Humoru Leona Wyr- 
wicza—znanego i znakomitego estrado- 
wego komika polskiego z Krakowa, odbę- 
dzie się w poniedziałek dnia 14 bm. w Te- 
atrze polskim (sala Lutnia). Kto raz miał 
kledykolwiek w Życiu sposobność podzi- 
wiać tego najznakemitszego humorystę — 
ten nie zapomni go nigdy. 

Publiczność każdy wieczór humoru 
Wyrwicza przeżywa jako najczarowniejszy 
sen o Śmiechu i długo pozostaje pod wra- 
żeniem tej żywiołowej radości, którą w du- 
szy nleci—on niedościgniony król hummoru— 
nie mający sobie równych ant w Polsce 
ani zagranicą. Nic więc dziwnego, że każdy 
wieczór bała gromadzi tłumy publicz- 
ności. Niezwykle urozmaicony program 
wieczoru obejmuje cały szereg najwesel- 
szych monologów, przezabawnych typów I 
aktualnych zdarzeń politycznych. Ceny bi- 
etów od 1 zł. są wcześniej do nabycia w 
kasie teatralnej 11—1 | 3—9 w. 
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Rozmaitości. 
Bakterje i celnicy. 

Lekarz amerykanin, dr. Barlow, badał 

przez dłuższy 5 w Chinach epidemię 
nieznanej dotychczas choroby, której prze- 
bieg przypominał cholerę. Z wieikim tru- 
dem udało mu się izolować pewną ilość 
laseczników tej choroby. 

Z cennym swym dobytkiem dr. Barlow 

udał się do Ameryki. Ale tu, na granicy, 
spotkała go niespodzianka. Celnicy nie 

  

"chcieli za żadną cenę wpuścić do kraju 
niebezpiecznego prezentu. Zdecydowany na 
wszystko dr. Barlow poradził sobie w ten 

sposób, iż połknął bakterje. Oczywiście, po 

przyjeździe do Baltimore, zachorował į, 

przeniesiony do kliniki chorób zakaźnych, 

jest tam przedmiotem obserwacji lekarzy. 

Nie brak jeszcze ludzi poświęcającyc 
się dia nauki. (w) 

—— 

Giełda warszawska 

Giełda pieciężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 9,50 9,52 9,48 

Belgja 43,07 43,18 42,64 

Holandja _ 382,10 — — 

Londyn 44,02—44,20 — — 

Nowy York — jak gotówka. 

Paryż 85,86—35,77 — pa 
Praga 2815/2 28,23 28,08 

Szwajcarja 183,15 133,60 132,70 

Wiedeń 134,13 134,47 133,79 

Włochy 38,25 38,34 38,16 

NERONA STI ITA 

Redaktor Józef Batorowicz. 

WOOOOGADAGOGOGOOK 

w chodui przyjmują lekarze 

fg m oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne | weneryczne 2-3; 

chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 
w szpitalu oddziały: wewnętrzny, 

' Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 
  

    

Wezwanie do skladania ofert. prane nas | Krawcowa Piekarnię 
k kan! 

Kustermistrzowstwo 19 p. a. p. w Ni | ję OGLOSZENIE. — & | šmcownicna ВОНа AS zonie & лао 

lejce rozpisuje nieogr. przetarg publ. na do: żniejszych firm, przyjmu | tarzem sprzedam natych- 

stswę arend. od dn. 1.1. — 30 VI.1926, niżej * Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- * zamówienia na suknie, miast tanio. Beliny 1. 

podanych ertykułów: JE nych, Firmy „POL BUT” ponieważ ŻE | futra, stole emch. przy- 

Mięsa woł., wieprz. | baraniego razem k tukowe obuwie wyjątkowo jest mocne, R ROŚ: Suknie od 8 zł. Zgubiono 

około 3000 kg., słoniny — 600 kg., ziemnia- | а Bari K 36 | Tamže przyjmuje się u- 

kėw—6000 kg., kspusty — 2200 ką., jarzyny ceny są bardzo przystępne. Kupując czenice do nauki kroju i | książeczkę wojskową wy- 

św.—2400 kg., jarzyny tw. — 1500 kg., mzki 26 obuwie firmy „POL-BUT” każdy Ж rysunków najnowszą me- | daną = sirų = 

pszennej—500 kg. i odpowiednią ilość przy” 36 zaoszczędzi 100 proc. swego kapitalu, * rein ne E iai лаНа 

рпи—о-?т!езічси}іе. Ė Ki 1025 * obuwie tylko gwarantowane. z dnego pojęcie ż pa : 

erty z załącznikami w myśl U—1U.24.— 
wyuczam tego fachu w 4 

i wadjum winny wpłynąć do Kwat. do dn. 15 e Ui. Bonifraterska 10, tel. 496. * ciągu PORE EE Zgubiono 

b. m. godz. 10, kt ini bę: 
: 1 . 

gedz: 10, w Atšrym lo sarminie odės: | Ašaka skakak kaka k kK KKK kaskas So nis 
dzie się rozprawa ofertowa. 

Kwat. zastrzega sobie w zupełności pra 

wo oceny i wyboru przedłożonych 

Bliźszych informacji udziela 

godz. urzędowych. 

Kwatermistrz 19 
L. dz. 6677/25. 

UWAGA! 
Zdrowe domowe obiady na maśle z 3. 
1 zł. od g. 12—6 po sob oraz kolacje 

Wileńska 14 (przy cukierni), 

  

Mickiewicza 30 (przy cukierni). 

UWĄGA! 
ch dań 

cfart. 
Kwat. w 

p.a. p. 

wydają: » > 

mogą przynieść ogłaszają” 

  

PREZ EO BOO EEK KOKO ZO ZOO ROREAŁOBCE 

CZAS NAJWYŻSZY DAWAĆ 

Ogłoszenia Świąteczne! 
Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednich 

wydawnictwach umieszczone 
cym korzyści. 

Z ogłoszeniami należy zwracać się bezwarunkowo 

do ludzi fachowych w tym zawodzie 

że
 : 

L 
a ZE)

 
PR
 

na imię Kazimierza Pl- 

lec iego unieważnia się. 

  

Potrzebna 
nauczycielka dla kursów 

kroju żeńsko-krawieckie- 
go (pożądane | bielizniar 

skiego) na 4-y tygodnie. 
T-wo „Pomoc Pracy” Su- 

becž 19 od 1 do 3-ej lub 
od 6—8 wiecz. 

  

Rutynowana 

piękność - Powal - Hygjen. 
Eliksir na loki i fale, środek ro- 

ślinny absolutnie nieszkodliwy, nie 

dziełający na kolor włosów, czyni 

fryzurę puszystą, włosy nie rozkrę- 

cają się nawet przy wilgotaem po- 

wietrzu. Flakon zł. 6.00. Emalja na 

twarz we wszystkich odcieniach i inne 

ostatnie nieznane kosmetyczne i hy- 

gjeniczno ochronne środki dla pań. 

Żądajcie katalogów, załączając zna- 

czek pocztowy, Labor skrzynka po” 

cztowa 61. Bydgoszcz. J
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POGODOOGOBAGOOGOK 

РОВВОМ|А 
Poiskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe- 

cjalistów. 

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

TELEFON 658. 

Ordynacje lekarskie w 

zakresie chorób: wewnę* 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych I aku- 

szerji, oczu, uszu, nosa 

I gardła, skórnych i we- 

nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

ТАКОРМИЕ, 
Pensjonat „Paryžanka“ z 

opieką lekarską, droga 

do Białego, widok na gó- 
ry, pokoje słoneczne, 

kuchnia pierwszorzędna, 
opleka dla młodzieży za- 

pewniona. 

  

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 dia „M. L.“ 

    tautelė 
studenika uniwersytetu 

udziela lekcji 1 korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 

średnich. Specjalność: ję- 

„Dnia 23-go grudnia 1925 r. o godz. 10tej, 

odbędzie się w Rej. Kier. Intendentury Wilno (ul. 

Legjonów Nr. 2), nieograntczony przetarg na dosta- 

wę artykułów spożywczych dla Szpitala O. W. Wilno”. 

Bliższych informacyj dotyczących przetargu 

zasięgać można w Rej. Kier. Intend. Wilno w dni 

Nuro Reklamovė V. koa 
Ilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 

Poleca swoje usługi 
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urzędowe od godz. 11—18 tej. 

ROEE aaa 7 NŚ Warunki bardzo dogodne. Wykonanie solidne. zyk polski najnowszą 

: 1 
skróconą metodą dla ob: 
cokrajowców — pojedyń- 

czo lub w kompletach. 

Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

UWAGA! Każdy ogłaszający się za pośrednictwem Biura 

Rexiamowego otrzymuje bezpłatne premje. 
  

  
    Popieraje 1. 0. P. 

  

Pratownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro: 
światło-lecznicze. 

Potrzebni konduktorzy 
inteligentni do autobu- 
sów. Wymagana kaucja 

500 zł. Zgłoszenia od 
godz. 16 do 18: ul. Za- 

polska Drukarnia 

lakładowa 

„LUX“ 
WILNO,     ul. Żeligowskiego I. kretowa 5a m. 20. Turow 
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Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1, 

   


