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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 
Kelęgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 
Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Miekiewieza 4, róg Garbarskiej, t-let. 82, J. Karlina, 

К& 22, tełef. 605, | wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 
Niemiec- 

  

Redakcja i Administracja: WILENSKA 15. Telefon 99. 
Czyńna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
rzy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej.1. Tel. 82. 

Ghanie od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą;być przez admintstracje zmieniane dowolnie. 

tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

      

  

mi. 

Po gruntownej restauracji 
ców, od dni kilku wypieka: 

chleb nałęczowski, 
najlepszej jakości. 
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Legendy czy rzeczywistość. 
Sprawa powrotu Marszałka Piłsud- 

skiego do czynnego życia politycz 

-nego nie przestzje absorbować umy- 

słów. Jedni widzą w tem panaceum 

na wszelkie niedomagania obscne — 

jedyny reutunek uzdrowienia stosun- 

ków — inntf boją się panicznie tej 

ewentualności. lmysły poruszone, 

czynią się rozmaite prepozycje—pro- 

wadzą pertraktscje — które przedo- 

stając się nszewnątrz przybierają for: 

mę legend i sensacji. 

Dotychczas prasa  przypisywała 

inicjatywę zawarcia ugody pomiędzy 
prawicą i PPS na tle osoby Marszał- 
ka p. Stanisławowi Grabskiemu, któ 

ry miał jeździć nawet w tej sprawie 

do Sulejówka. P. Stanisław Grabski 

zaprzeczył temu. Obecnie lwowski 

„Wiek Nowy” przypisuje całą tę 

inicjatywę byłemu premjerowi Wła: 

dysławowi Grabskiemu i twierdzi, że 

wkrótce po ukonstytuowaniu się no- 

wego rządu p. Władysław Grabski 

wystąpił z następującą koncepcją: 

„lewica zgodzi się zrezygnować z za- 

sady ośmiogodzinnego dnia pracy w 

Polsce, wzamian za co prawica nie 

będzie się sprzeciwiała, że ster rzą- 

dów w Polsce obejmie w charakterze 

premjera Józef Piłsudski, przyczem 

otrzyma pełnomocnictwa, dające mu 

właściwie władzę dyktatora. Zakres 

tych pałaomocnictw musiałby być 
dopiero szczegółowo ustalany”. 

Fo był pierwszy punkt propono- 

wanej przez paną _ Władysława 
Grabskiego zgody między prawicą a 

lewicą. Były i inne — i tak: lewica 

miała się zgodzić na skasowanie mi: 

nisterstwa pracy i opieki społecznej, 

zadawalając się odpowiednim depai- 

tamentem w ministerstwie przemysłu 

i handlu, bez naruszenia głównych 

zasad ustawodawstwa społecznego, 
prawica ze swej strony miała zreali- 

zować pożyczkę dla Polski, po czę- 

ści w walutach obcych, po części 

zaś w ту&! projektów ministra J. 

Moraczewskiego przez udzielenie pod 

tę pożyczkę zabezpieczeń, zahipote- 

kowanych na majątkach. 

Te mało prawdopodobne propo: 

zycje oczywiście nie trafiały ani jed- 

nej ani drugiej stronie do przekona- 

nia. Jednak p. Wł. Grabski w poło- 

wie ubiegłego miesiąca dwukrotnie 

podobno był w tej sprawie w Sule- 

jówku. Wreszcie 20 grudnia miał 

PIEKARNIA 

B. WIELICZKO 
Niemiecka Nr. 1. 

chłeby warszawskie, tsk zwany chleb wiejski na mleku, 

*! 

* 
* 
* 

i odpowiednim urządzeniu pie- * 
* 
* 

chieb D-ra Kaeipps, oraz inne pieczywa * 

* 

„Uformowany zostanie nowy rząd, 

na czele którego stanie w charakte- 

rze premjera Marszałek Józef Piłsud- 

ski, wicepremjerem i ministrem spraw 

wewnętrznych będzie pan Stanisław 
Grabski. Tekę spraw zagranicznych 

zatrzyma Al. Skrzyński, ministrem 

skarbu będzie Władysław Grabski. 

Partji P. P. S. przypadnie ministerstwo 

kolei. Dalszym punktem programu 

miało być rozwiązanie Sejmu i prze- 

prowadzenie nowych wyborów pod 

hasłem sanacji państwa. 

Przy wyborach tych Z. L. N. i 
P. P. S. mialyby sobie nie przeszka- 

dzać, raczej» się wspomagać w 

celu pognębienia N. P. R., Piasta 

oraz osłabienia wpływów Wyzwolenia 

na rzecz Р. Р. 5., za co Z. L. М. о: 
bowiązywałby się wystąpić przeciw | 

monarchistom”. 

„Wiek Nowy” jednak twierdzi, że 

oferta prawicowa spotkała się z bar- 

dzo chłodnem przyjęciem, a marszałek ; 

Piłsudski dał do zrozumienia, że nie 

może się angażować w żadne umo: 

wy o znaczeniu brogramowem w ce- 
lu pognębienia jakichś stronnictw. 

diiWtenczas podług „Wieku Nowego” | 
wystąpić miała z nową koncepcją 

PPS; Ё 
„P.P.S. zažądala kategorycznie po- 

zostawienia ośmiogodzinnego dnia 

pracy, a zaofiarowania marszałkowi 

Piłsudskiemu stanowiska szefa Szta- 

bu Generalnego. 

Co więcej, przedstawiciele P.P.S. 

zażądali ni mniej ni więcej tylko, aby 

marszałek Piłsudski i prawica złożyli , 

przed podpisaniem ostatecznego pak- 

Ми przyrzeczenie, że rezygnują z prób ' 
zamachu stanu i dyktatury. 

Przedstawiciele prawicy zgodzili 

się na wystawienie takiego cyrografu. | 

Wobec tego dnia 23 grudnia ub. ro* 

ku udał się jeden z przywódców 

Z. L. N. w towarzystwie posła Bar- 

lickiego do Sulejówka, ażeby wresz- 

cie dobić targu. ! 

Marszałek Piłsudski oczywiście * 
żadnych zobowiązań podpiseć nie. 
chciał — byłoby to przecież niżej je- | 

go godności — nie zgodził się też 
na objęcie szefostwa sztabu pod po-, 

dobnemi warunkami”. 

Takie więc mają krążyć legendy. 

A ile jest w nich prawdy? ; 

  
  
1   Finalem ich dotychczasowym jest 

być p. Wł. Grabski po raz trzeci w | propozycja ministra Moraczewskiego 

tej sprawie z jednym z wybitnych ; na ostatniej Radzie ministrów i uch* umiarkowanych. 

przywódców Z. L. N. i zgłosił propo- 

zycję nasiępującą: 

„ wała Komitetu politycznego Rady mi- 

nistrów. 

  

jęcie osławionego herszta 
bandy Rysia vel Rysiewa. 

Dnia 12 b. m. o godzinie 11-ej w Wilnie na ul. Kijowskiej róg Rydza- 
Śmigłego został przez organa policji śledczej ujęty herszt bandy rabunko- 
wej Antoni Ryś vel Rysisw, lat 64, stały mieszkaniec pow. święciańskiego. 
Przy obezwładnieniu Rysia, podczas aresztowania odebrano mu rewolwer 
systemu „Colt” z wprowadzoną do lufy kulą. 

Zatrzymali Rysia, st. post. służby śledczej Antoniewicz Józef i poste- 
runkowy służby śledczej Franciszek Songin z komendy policji państwowej 
powiatu Wileńsko Trockiego, którzy byli wysłani w tym celu przez st. przo- 
downika służby śledczej Stanisława Gulbińskiego. 

Podczas pobytu w Wilnie, Ryś legitymował się książeczką wojskową 
na imie Timofieja Gowszy. 

Banda Rysia, grasowała na terenie pow. duniłowickiego, dziśnieńskie 
go, a przeważnie w powiecie święciańskim od roku 19I8i liczyła kilkanaście 
osób dobrze uzbrojonych w broń palną jak karabiny i rewolwery. 

W roku 1924 banda ta dokonała całego szeregu napadów bandyckich, 
połączonych z morderstwem kilkunastu osób, przyczem członkowie bandy 
wyróżniali się okrucieństwem męczenia swych ofiar. 

Banda ta została częściowo rozbita w roku 1925. 
Wówczas nadkomisarz Janczewski, prowadząc dochodzenie w sprawie 

napadów bandyckich w pow. święciańskim przyaresztował szereg członków 
bandy. 

Ujęcie jednak herszta bandy Antoniego Rysia, nasuwało wiele trudno- 
ści, bowiem Ryś, mszcząc się za każdą wyrządzoną mu lub członkom jego 
bandy przykrość terroryzował ludność. 

W akcji pościgowej za bandą Rysia, prowadzonej przez organa służby 
bezpieczeństwa, kilkakrotnie zachodziły wypadki bezpośredniego zetknięcia 
się funkcjonarjuszy policji z Rysiem, lecz dzięki zbiegowi różnych okolicz- 
ności, ten zawsze uchodził bezkarnie, a nawet kilkakrotnie był aresztowany 
lecz zdołał zbiec. 

Okoliczności takie okryły go w oczach ludności nimbem tajemniczo- 
ści, nieuchwytneści i bezkarności. 

Ku temu dużo również przyczyniały się wspomnienia ludności o „bo- 
( haterstwach” Rysia, klędy jeszcze za czasów władz rosyjskich  grasował ze 
swą bandą na terenie powiatu święciańskiego. 

Banda Rysia, wówczas wyróżniała się swą agresywnością, naprzykład: 
;Ryś potrafił porwać w czasie ścigania konia isprawnikowi kierującemu obła- 
wą przeciwko niernu. następnie wielokrotnie uciekał z więzień rosyjskich, 
a nawet z Syberji. 

Banda Rysia, grasująca ostatnio, złożona była z ludzi z bogatą prze- 
szłością kryminalną, a przeto bardzo niebezpieczną. 

Członkowie bandy wiedząc o tem, że w razie ujęcia, grozi im naj 
wyższy wymiar kary, stanowili element zdecydowany na wszystko. 

Ujęcie członków bandy połączone było z narażeniem życia funkcjo- 
narjuszy policji. 

Przy ujęciu niektórych z bandytów walczyli oni do ostatniego strzału 
i dopiero ulegali będąc ranni lub zabici, jak to było naprzykład przy uję- 
ciu członka bandy Teodora Kolesowa i t. d. 

Jak był bezczelnym i śmiałym Ryś, może dowodzić fakt, iż w chwili 
gdy go agenci zatrzymali na ulicy wykrzyknął do nich: „Cztoż wy 
bratcy! w biełyj dzień napadajete?" 

Po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia w tymże dniu o godz. 
7:ej wieczór został zaaresztowany przez Franciszka Songina, Kazimierz 
Klucznik, członek bandy Rysia, zam w kolonii Jl-gie Rekanciszki, oraz w no- 
cy z 12 na 13 b. m. o godz. l-ej w nocy Kuczyński Józef, (zam. Równe 
Pole 13) i o godz. 4-ej w nocy Anastazij Kartanow, (zam. przy ul. Filare- 
ckiej 53), którzy brali czynny udział w bandzie Rysia. 

Władze energicznie wzięły się do prowadzenia śledztwa i już” udo- 
wodniono Rysiowi, zabójstwo jednego chłopa w gminie bystrzyckiej pow. 
święciańskiego, które popełnił w roku 1922 oraz zabójstwo amerykanina 
w roku 1923, któremu następnie zrabowano 18 tys. dolarów. 

Do ujęcia Rysia i rozbicia bandy, która częściowo została rozgromio- 
ną w roku 1925 przez policję pow. święciańskiego obecnie przyczynił się 
w znacznej mierze nadkomisarz służby śledczej p. Janczewski, a to z tego 

| powodu, że postawił za obowiązek swym wywiadowcom dokładnego zna- 
nia rysopisu tego groźnego bandyty. 

Władze celem przyśpieszenia ujęcia Rysia wyznaczyły 5 tysięcy zł. 
dła osób, które go zdołają ująć. 

Bez wątpienia powyższą nagrodę otrzymają dzielni wywiadowcy policji 
państwowej, którzy przyczynili się do ujęcia tego bandyty. 

Z ujęciem tego herszta bandytów, Wileńszczyzna na długi czas będzie 
zabezpieczoną od wszelkich podobnych krwawych napadów. (zdl). 
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Dr. Luther otrzymał misję tworzenia 
gabinetu. 

BERLIN. 13.1. (Pat). Prezydent Hindenburg przyjął dziś zrana przy- 
|wódców demokratów i aentrum pos, Kocha i Ferenbacha, którzy zawiado- 
mili go o niepomyślnym wyniku rokowań z socjalistami w sprawie utwo- 
rzenia wielkiej koalicji. 

Prezydent Hindenburg oświadczył, że wobec niemożności utworzenia 
gabinetu opartego na większości parlamentarnej będzie zmuszony dążyć 
do utworzenia neutralnego gabinetu mniejszościowego opartego na partjach 

Obaj posłowie przyrzekli prezydentowi swoją współpracę w mających 
się rozpocząć rokowaniach międzyfrakcyjnych. 

Okało południa prezydent Hindenburg przyjął kanclerza d-ra Luthra, 
——————————————— > ————————————— ktėremu powierzyl misję utporzenia nowego gabinetu, Dr. Luther misję 

  
js Przyjął. 

Przed dymisją gabinetu austrjackiego. i 

WIEDEŃ, 13.1. (Pat.). Chrześćjańsko'społeczne zjednoczenie wyzna: | 
czyła na miejsce ustępującego ministra finansów d ra Ahrara Jozefa Kolį | 
manu, a na miejsce wstępującego ministra rolnictwa Buchingera wystawi: 
ła kandydaturę posła Andrzeja Thalera. Po ustąpieniu d-ra Matai funkcje 
ministra spraw zagranicznych obejmie kańclerz dr. Rameck. Dymisja rządu 
nastąpi prawdopodobnie jutro. Powyższe  postanowieuie zjednoczenia 

“| chrześćjańsko społecznego ma w danym wypadku decydujące znaczenie 
“| dla sprawy nominacji newych członków gabinetu. 

    

Stan bezrobocia w Polsce. 

WARSZAWA, 13.1 (Pat). Według danych państwowych urzędów po- 
średnictwa pracy ostatnie tygodniowe sprawozdanie z rynku pracy za czas 
od 26 grudnia 1925 roku do 2 stycznia r. b., wykazuje ogólną przybliżoną 
liczbę 313,709 bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego tygodnia liczba 
ta wzrosłą o 11,456 osób. Większy wzrost zaznaczył się w Warszawie o 

| 230 osób i w Łodzi o 5,095 osób, zwolnionych w przemyśle włókniczym. 

  

Rada Ministrów naj 
posiedzeniu w doiu 13 | 
stycznia r. b. uchwaliła: | 

I) projekt ustawy o znoszeniu służeb” | 
ności na obszarach b. Królestwa Kon- 
gresowego, 2) projekt ustawy o zno- 
szeniu służebności na obszerze wo- 
jewództw wschodnich, 3) rozporządze- 
nia Rady Ministrów z zmianie granic 
powiatu na obszarach województwa 
Nowogródzkiego, 4) wniosek ministra 
spraw wewnętrznych w Sprawie ze- 
zwoleń na przesiedlanie się do Rosji 
mieszkańców pasa granicznego, 5) 
wniosek ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie zwoływania przez staro- 
stów zebrań naczelników władz i u- 
rzędów plerwszej instancji w powia- 

Z Rady Mini- 
strów. 

tach. 

Wczoraj popołudniu 
Narada u w Gabinecie Marszał 
z.” ka Sejmu. Rateja od- 

" _ była się konferancja w 
której wzięli udział przedstawiciele 
stronnictw wchodzących w skład ko- 
alicji rządowej: pos. Gfąbiński (ZLN), 
Barlicki i Żuławski (P.P.S.), Holeksa 
(Ch.D.), Posiel (N.P.R.) i Dębski (Piast). 
Na konferencję tę przybył również 

ip. Prezes Rady Ministrów Skrzyński. 
|Tematem konferencji były sprawy 
| gospodarcze. (Pat). 
O wstąpienie W gebinecie wice- 
Marsz. РН. marszałka Sejmu, p. 

| sudsklego Daszyńskiego, odbyła 
į a |. się wczoraj narada 
i ši * _ prezydjum klubu sej- 
mowego P. P. S., z ministrami tego 
stronnictwa w rządzie, pp. Moruczew- 
skim i Ziemięckim. Według pogłosek, 
omawiano m. in. sprawę wystąpienia 
p. Moraczewskiego na Radzie mini- 
strów z wnioskiem o wprowadzenie 
Marszełka Piłsudskiego do armji. Ро- 
głoskom, które się rozeszły w Sejmie, | 
o zakomunikowaniu przez p. Mora- i 
czewskiego prezydjum klubu, iż nosi; 
się z zamiarem zrezygnowania ze; 
stanowiska ministra robót publicznych, ! 

  
Н 
ł 1   
kategorycznie ze strony P. P. S. + 
przeczono. \ 
Traktat pol. „Manchester  Gusr-, 

dian”* zamieszcza arty: | 
kuł swego korespon: | 

denta berlińskiego  žatytulowany - 
„Prawdopodobny traktat przyjaźni — 
wzorem traktatu turecko-rosyjskiego”. . 
Oczekują w Berlinie — pisze kore: 
spondent—że Polska zawrze z So- 
wietami traktat podobny do traktatu 
turecko-rosyjskiego. Przypuszczenie to 
opierane jest na fakcie. utworzenia 
polsko-sowieckiej izby handlowej. Pod- 
pisanie takiego traktatu umożliwi obu 
państwom redukcję wojska, która jest 
wskazaną ze względu na kryzys, jaki 

Wiadomości polityczne. 
kraje te przechodzą. Kwestję grznicz 
ne pomiędzy temi państwami zresztą 
nie istnieją. (Pat.) 

W godzinach połu- 
dniowych odbyło się 
pod przewodnictwem 
wicemarszałka  Dęb- 
skiego posiedzenie ko- 

mitetu organizacyjnego grupy parla- 
mentarnej polsko francuskiej. W wy- 
niku obrad postanowiono, że dotych- 
czasowi członkowie komitetu organi- 
zacyjnego wchodzą wszyscy wraz z 
marszałkami i wicemarszałkami Sej- 
mu i Senatu w skład zarządu głów- 
nego. Zarząd główny wyłoni komitet 
wykonawczy w którego skład wejdą: 
wicemarszałek Dębski, jako prze- 
wodniczący, sen. Kiniorski, pos. 
Niedziałkowski, pos. Śliwiński, ja- 
ko  wiceprzewodniczący, ks. pos. 
Wójcik, pos. dr. Dąbrowski, pos. 
Kronink — jako sekretarze, oraz pos. 
Kosydarski — jako skarbnik. Na se- 
kretarza generalnego zarządu głów- 
nego został powołany p. Dwernicki. 
Równocześnie postanowiono powołać 
do życia trzy sekcje polityczne: go- 
spodarczą i kulturalną. Organizacją 
pierwszej sekcji politycznej ma zająć 
się pos. Niedziałkowski, drugiej go- 
spodarczej — pos. Kiniorski, a kul- 
turalnej pos, Śliwiński. Postanowiono 
również, że członkowie tytułem skła- 
dsk składać będą po dwa złote mie- 
sięcynie ściąganych kwartalnie. (Pat.) 

/ „Matin“ stwierdza, że 

Grupa parla- 
mentarna 

polsko -fran- 
cuska. 

  

a Briand jest zdecydowa- 
Izbie. ny bronič energicznie 

w lzbie projektów В 
nansowych rządu. (Pat). 

Związek chrześćjań- 
sko społeczny upoważ- 
nił jednomyślnie kan- 
clerza Ramecka do 
podjęcia prac przygo- 

towanych w sprawie utworzenia no- 
wego rządu wrazie podania się do 
dymisji obecnego gabinetu. (Pat). 

Układy _ dotyczące 
wa regulo- konsolidacji długów, a le długu 
włoskiego. Zwłaszcza układ w spra- 

wie konsolidacji długu 
włoskiego były w lzbie Waszyngtoń- 
skiej przedmiotem ożywionej krytyki 
ze strony opozycji. Liczni przedstawi- 
ciele demokratów oświadczyli, że spo- 
sób uregulowania długu włoskiego, 
przewidziany w powyższym układzie 
równa się istotnie anulacji tego dłu- 
gu. Crisp, członek komisji konsolida- 
cji długów bronił zaatakowanych przez 
opozycje układów, oświadczzjąc, że 
zdolność płatnicza Włoch równa się 
prawie zeru. (Pat), 

Groźba kry-| 
zysu gabine- 
towego w 
Austrji. 

  

Rozłam w „Wyzwoleniu'. 
Nowa grupa „Stronnictwa chlopskiego“. 

Onegdaj „Wyzwolanie* otrzymało 
pismo treści następującej. ` 

Do pana prezesa Blažeja Stolsr- 
skiego, posła na Sejm, w Warszawie. | 
Zawiadomienie. | 

Mam zaszczyt zawisdomić pana, | 
że posłowie: Antoni Bujak, Franciszek | 
Chyb, Jan Dąbski, Jan Duro, Włady: | 
sław Fijałkowski, Stanisław Helman, 
Tytus Jemielewski, Jan Ledwoch, Ta- 
deusz Niedzielski, dr. Ksrol Polakie- 
wicz, Józef Sanojca, Jan Szafranek, 
Jan Tabor, Andrzej Waleron, Włady- 
sław Wójtowicz, Stanisław Wrona, 
Jan Zaleski utworzyli klub sejmowy 
„Stronnictwa chłopskiego, jako par 
lamentarne przedstawicielstwo „Stron. 
nictwa chłopskiego". Z upoważnienia 
wyżej wymienionych: 

Andrzej Waleron. | 
W ten sposób wystąpiło z „Wy- 

Jana Dąbskiego, Jana Zaleskiego, na 
sekretarza p. Józefa Sanojcę, na 
skarbnika — p. Jana Ledwocha. 

Ukonstytuowany w ten sposób 
klub „Stronnictwa chłopskiego” po- 
wziął uchwałę taką: „Klub poleca 
prezydjum natychmiastowe wszczęcie 
akcji, celem porozumienia się z in= 
nemi klubami ludowymi w sprawia 
dalszej konsolidacji. 

Jednocześnie „Kurjer Poranny” o* 
trzymał następujący list odprzedsta- 
wiciela posłów ziemi wileńskiej i ne- 
wogródzkiej. 

Do pp. prezesów stronnictwa i 
klubu P. S. L. „Wyzwolenie“, 

Wobec nowego rozłamu w strone 
nictwie, który niewątpiiwie cdbije się 
szerokiem echem wśród naszych wy: 
borców, uważam za konieczne, jako 
prezes zarządu głównego posłów zie” 

zwolenia”, o czem już oddawna mó., ! wileńskiej i nowogródzkiej, spra- wiono — 15 posłów (e. p. Dąbski | "< rozłamu przedstawić na posiedze* 
Helman przestali być członkami „Wy. | Pi" najbliższem tego zarządu d. 23 
zwclenia* już przedtem), zsś w Klu. Stycznia r. b. w celu wysłuchania w bie „Wyzwolenia" pozostało z ogól tej sprawie opinji i ewentualnych dy» 
nej ostatniej liczby 44 posłów — 29; rektyw. 
posłów. 

Secesjoniści, po wręczeniu zawia* 
domienia, jak pisze „Kurjer Poranay“, 
odbyli zgromadzenie, na ktėrėm do- 
konano wyboru władz nowego stron: | nowego rozłamu w  „Wyzwoleniu” 
nictwa. Na prezesa obrano posła An-|tym razem pod basłem utworzenia 
drzeja Walerona na wiceprezesów pp.: | odrębnego „Koła kresowego“, 

podp. pos. A. Dubrownik. 
* * 

* 

Według pogłosek sejmowych list 
powyższy miałby oznaczać zapowiedź



WARSZAWA, 13/1 (Pat.) Na dzi: 

siejszem posiedzeniu Senatu marsza- 

łek zawiadomił, że sen. Smólski (ChD) 
zrzekł się mandatu. 

Następnie Izba uchwaliła zapo- 

wiedzenie zmian do ustawy o aktach 

urodzenia dzieci nieznanych rodziców 

na obszarze byłego zaboru rosyj- 

skiego. 
Dalej referował sen. Adelman 

(ChD) ustawę o uprawnieniu Rady 

Ministrów do zmieniania wysokości 

kar za zwłokę od zaległości w po- 

datkach bezpośrednich. Mówca w 
imieniu komisji wniósł © odrzucenie 

tej ustawy, jako nie mającej celu, 

gdyż cyfra zaległych podatków wy- 

nosiła w roku 1925 tylko 70 miljo- 

nów złotych, w poprzednim zaś roku 

była ta kwota cokolwiek większa, co 

zdaniem mówcy przy obecnem prze- 

siieniu gospodarczem uwsżać można 

za dobre wyniki. 
Wiceminister skarbu Markowski 

imieniem rządu podtrzymywał usta- 

wę z uwagi na to, żś minister nie 

musi w myśl ustawy podnosić kar za 

zwłokę, lecz jest tylko do tego przez 

  

it ała nio V gi sg p 
i ani 

' „Kurjer Poranny“ otrzymał od 

Marszstka J. Pilsudskiego, ponižszy 

list: у 
Szanowny Panie Redaktorzel 
W piśmie Pańskiew, jak prawdo- 

podobnie Ii w innych dziennikach, 

zosteł umieszczony komunikat Pol. 

Ai. Telegr. o tem, jak „obok innych 

spraw bieżących" Komitet polityczny 

„postanowił, aby p. prezes Rady Mi- 

nistrów zwrócił się do p. Marszałka 

Sejmu z prośbą o przyśpieszenie 

prac Sejmu nad projektem ustawy o 

naczelnych władzach wojskowych". 

Wedle tego komunikatu decyzja ta- 

ka jest w związku z zapytaniem jed- 

nego z pp. ministrów, zgłoszonem 

do p. Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie „ewentualnego powrotu do 

służby czynnej Marszałka Piłsudskie- 

o“. 
: Wobec powyższych urzędowych 

enuncjacyj, śpieszę z publicznemi wy- 

jaśnieniem, gdyż jestem już z maó 

stwa stron zasypywany pytaniami o 

mój „zmieniony stosunsk'* do spra- 

wy ustawy o naczelnych władzach 

wojskowych. Specjalnie przykremi są 

mi zapytania wielu moich kolegów z 

wojska, z którymi spędziłem tyle 

czasu ongiś we współnej służbie na 
wojnie. Wielu wydać się bowiem 

może, że traktowano ze mną oso” 

biście przedtem, nim na „komitecie 
politycznym — podkreślam umyślnie 

ten termin — radzono nad powro- 

term moim do służby czynnej na pod: 
stawie zgody mojej na ustawę o naj- 
wyższych władzach wojskowych. 

"Nie mogę więc nie zaznaczyć że 

powyżej wspomniany komunikat nic 
wspólnego ze mną nie ma i że nie 
zmieniłem w niczem swego zdania 
co do ustawy o najwyższych włedzach 
wojskowych. Ulważam tę ustawę dziś, 

  

Sprawa falszerstw na konferencji małej 
Ententy. 

„Prager Tagebiatt” ogłasza oświadczenie kompe- PRAGA. 13.1. (Pat). 
tentnych kół politycznych w sprawie 

Z oświadczenia tego wynika, że wymiana poglądów między Pragą, 

Z SENATU. 

"Senator Smólski zrzekł się mandatu. Interpe- 

lacja w sprawie nadużyć policji lwowskiej. 

tę ustawę upoważniony i może to 

zastosować wówczas o ile się okaże 

potrzeba przecięcia śruby podatko- 

wej. W głosowaniu całą ustawę od- 

rzucono. 
Następnie uchwalono zapowiedzieć 

zmiany w ustawach o pobieraniu po- 

datków w naturze w zborzu i węglu 

oraz o prawie prywatnem międzyna- 
rodowem i o prawie prywatnem 

miedzydzielnicowem. 

Następnie sen. Kalinowski (Wyzw.) 

| zgłosił wniosek w sprawie nadmier- 

nych kosztów budowy grobowca Nie- 

znanego Żołnierza, a sen. Biały (Plast) 

w sprawie przedłożenia wykazów pra- 

| cowników przy władzach centralnych 

ji wyższych uczelniach. Sen. Krzyża- 

| nowski (Klub Pracy) wniósł interpe- 

lację podpisaną przez członków Klu- 

bu Pracy, Koła Żydowskiego, PPS i 

(Wyzwolenia w sprawie nadużyć in- 

| spektora Łukomskiego, prokuratora 

Meliny, sędziego Rudki i aplikanta 

Piotrowskiego w związku z procesem 

Steigera we Lwowie. 
Na tem obrady zakończono. 

Mastępne posiedzenie 27 stycznia. 

  

jak i dawniej, za niecną robotę, 
szkodliwą nie dia wojska jedynie, 
ale i dla państwa, — w stosunku zaś 
do mnie osobiście za wyraźny spo* 
sób powiedzenia że Marsz. Piłsudski 
nie wejdzie do wojska nigdy, nawet 

| przy najwyższem zegrożeniu istnienia 
(samego państwa. Winika to jasno ze 
wszystkich moich wypowiedzeń pu: 

|blicznych i oficjalnych zarówno w 
stosunku do ustawy © naczelnych 
władzach wojskowych, jak i do jej 
autora, p. Sikorskiego. 

Nadto nie mogę nie wyrazić swe- 
go ździwienia, że p. prezes Rady | 

| Mivistrów—pomimo moich ostrzeżeń, 
jaż nadto wyraźnych, wypowiedzia- 

nych przy początku ubiegłego kry- 
zysu i ostrzeżeń, wyrażonych w o- 
becności p. prezesa Rady Ministrów 
przy składaniu p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej mego drugiego oświad- 
czenis—oddał, bez porozumienia się 
ze mną, na co najoczywiściej miał 
dosyć czasu, moją osobę na to, co 
nazwałem przy nim „handlem poli- 
tycznym Marszałkiem Józefem Pił- 

(sudskim”. Jest to jesżcze jeden ob- 
iaw zwyczajów i obyczajów politycz- 
nych w Polsce, co do których mogę 

:powiedzieć tylko to, że gdy się kto 
skarży na złą konstytucję u nas, to 

,śmiało dodawać może, że jeszcze 
złą konstytucję wytrzymać można, 
ale złych i znacznie gorszych, niż 

zła konstytucja, obyczajów i zwycza* 
„jów politycznych zaiste wytrzymać 
, niepodobna. 

Proszę przyjąć, Panie Redaktorze, 
wyrazy należnego szacunku i wdzięcz- 
ności za umieszczenie mego do Pa- 
na listu. 

J. Piłsudski. 

  
| і 
Ё 

I Sulejówek, 12 stycznia 1926 r. 

—
 

fałszywych 1000 frankówek. 

. Blałor. terminologja naukowa. 

Białogrodem i Bukaresztem, nie ma celu spowodowania akcji bezpośre- 

dniej przeciwko Węgrom, lecz, że chodzi wyłącznie o wszechstronne 

oświetlenie sprawy. Niemniej stanowić będzie ona jeden z główniejszych 

punktów porządku dziennego konferencji Małej Ententy, która według 

wszelkiego prawdopodobieństwa zbierze się w końcu lutego w Bled. Kon- 

ferencja zajmować się będzie również zagadnieniem rozbrojenia. 

  

(świecony obsolutyzm. 
(Korespondencja własna). 

Rzym, w styczniu, 1926 r. 

W ostatnich swoich wystąpieniach 

premjer włoski p. Mussolini 

dwa ciekawe oświadczenia. W pierw= 

szem mówił on o „dwóch miljonach 

młodzieży włoskiej, która gotowa jest 

na pierwsze jego wezwanie stanąć 

jak jeden mąż i iść na bój, jeżeli te- 

go wymagać będą interasy i honor 

Włoch”. 
Następnym. rezem w tonie bar- 

dziej pokojowym mówił, że najbliższe 
pięć lub dziesięć lat w życiu narą- 
dów cywilizowanych będą miały zna- 
czenie decydujące. 

Oddzielnym państwom, koalicjom 

lub związkom państw nie uda się 

uniknąć komplikacji wewnętrznych i 

międzynarodowych. Będą wstrząśnie- 

nia—mówił „il duce”—i to wstrząś 

/ miesia okrutne. W wyniku wielkiej 

wojny—kończył swą znamienną mo- 

wę dyktator przyszłego cesarza Włoch 

— mamy równowagę mniej stałą i 

mniej zabezpieczoną, niż poprzednio. 

złożył | 

  
Można nie życzyć sobie wstrząśnień, 

ale trzeba być do wszystkiego goto- 
wym. 

Premjsr włoski, jak wiadomo, jest 
usposobiony sceptycznie względem 
Ligi Narodów i Locarno i nie widzi 
w. nich zabezpieczenia w przyszłości | 
równowagi europejskiej. { 

Jednakże, mówiąc o ciemnej i 
niebezpiecznej przyszłości, Mussolini 
natychmiast przeszedł do spraw we- 
wnętrznych włoskich i wezwał lud- 
ność państwa, aby nietraciła sił swo” 
ich : środków na bezsensowną walką 
klas tak, aby w końcu tego pięcio 
czy dziesięciolecia naród włoski nie 
byt bezsilnym parjasem, Sens prog- 
nozy pozostaje jednak bez zmiany: 
trzeba być przygotowanym do wy- 
padków, których cykl rozciąga się na 
szereg najbliższych lat. 

Parlament włoski odpoczywa. Przed 
wakacjami świątecznerni rozeszła s.ę 

pogloska, że cały ustrój parlamen- 
|tarny będzie skasowany | obie izby 
zastąpioce przez jakąś instytucję do- 
radczą w kwestjach prawodawczych. 
Pie już teraz widać, że do tego nie 
dojdzie. lzba Deputowanych, w której 
dyscyplinowana większość aprobuje 

  
  

KUR LAR wi у РНО о! 

Z Litwy Kowienskiej. 
Marszałek Sejmu Kowieńskiego w opinji niemieckiej. 

Pos. L. Purenasowa (soc. dem.) 
zgłosiła w Sejmie Kowieńskim do 
Prezesa Ministrów i Ministra Spra- 
wiedliwości zapytanie treści następu- 

Jącej; 
3-go grudnia r. ub, w JE 282 

dziennika „Dresdener Neueste Nach: 
richten" został umieszczony artykuł 

dr. Willi Sell'a, ministra skarbu 

Wirtembergii, p. t. „Republika Li- 
tewska“, w którym to artykule b. 

minister skarbu pisze: 

„Niedawno dymisjonowany pre- 

zes ministrów Petrulis, młody  czło- 

wiek 28 lat, który był poprzednio | 

dyrektorem banku w  Kłajpedzie, 

miał określoną dla przyjąć u siebie | 

taksę w wysokości 5.000 dolarów; o 

ile interes (ein Geschaft) tego nie 
wynosił, to do niego nie trzeba było 

iść. W uzyskaniu audjencji pošrad- 

niczył jego szwagier, który za to ka- 

zał sobie płacić po 1.000 litów. 
Atmosfera w Litwie jest nasyco- 

na podobnemi skandalicznemi histo- 

rjarni; w prasie litewskiej nic o tem 

nie daje się przeczytać, ponieważ | 

znajduje się ona pod grozą represji | 

cenzury (weil sofortige Ulnterdruc=" 
kung durch die Zenzur drohen wur- 

de). Są głosy, które przepowiadają w 

bliskiej przyszłości zgubę Państwa 

Litewskiego z powodu tej korupcji i 

które wskazują na to, z jakiem zain 

teresowaniem i satysfakcją Polska 

obserwuje te wypadki, by w odpo- litewskiego. 

wiednim momencie nałożyć na Lit- 
wę swoją rękę. Mnie się wydaje jed- 
no, Jako niewątpliwe, iż Państwo 
Litewskie dopiero wówczas będzie 
mogło utrzymać się, jeśli zapanuje w 
niem uczciwość, rozumiejące interes 

państwowy kierownictwo — polityką 

oraz zostanie uporządkowana gospo' 

darka państwowa”. 
Ponieważ podobne ciężkie oskar= 

żenia ze strony prawie oficjalnej ©- 

soby sąsiedniego państwa rzucają 

ciemną plamę nietylko na p. Petru- 
lisz, lecz też na cały rząd, zapytuję 
p. Prezesa Ministrów i p. Ministra 
Sprawiedliwości: 

1) €zy prawdą jest to, co w wy: 

  

Ne, 10_ (458) 

Przegląd prasy. 
„Kosztowne redukcje. O wzmocnienie podstaw Banku Polskie- 

go. Karygodna napaść prasowa na Marszałka Piłsudskiego. 

Bez powiększenia kapitału Banku 
Po skiego i bez rozszerzenia jego zdol- 
ności do udzielania kredytu dla oży- 
wienia życia gospodarczego — obejść 
się nie możemy. Być może, że rząd 
zamierza część uzyskanej ewentualnej 
pożyczki obrócić na zwiększenie kapi- 
tału Banku Polskiego. W takim razie 

Mówi się ciągle o konieczności 
oszczędnościowej wydatków. Ale itu 
wpadamy w b. krańcową kosztowność. 
Redukuje się z zaślepieniem partyj- 
nem b. często wykwalifikowanych u- 
rzędników, pozostawiając partyjnych 
dyletantów. mus! nastąpić w tym kierunku odpo- 

„Kurjer Lwowski" pisze w tej spra- wiednia enuncjacja. Fle i w tym wy- 
wie: 4 padku niezbędnym warunkiem jest, aby 

pożyczka ta miała widoki realizacji, po- 
nieważ zdobycie niewzruszalnej pod- 
stawy dla naszej waluty jest — powta 
rzamy jeszcze raz — sprawą nalpll- 
niejszą 

Gdy jednak podejdziemy do tego za» 
gadnienia praktycznie,  vtedy staje 
przed nami sprawa, przerastająca na: | 
sze zdolnośc! organizacyjne. Bowiem | 
sprawa redukcji wydatków państwo- | 2 ‚ aa 
wych, nle jest |eszcze zagadnieniem | „Goniec Nadwiślański", wychodzą- 

zmniejszenia mechanicznego pozycji | Cy W Grudziądzu jako organ poświę* 

wydatkowych, ale potrąca o najlstotniej: | cony interesom stanu średniego w 
sze zagadnienia naszej organizacji pań- ; niesłychany sposób napada na Marsz,   żej wspomnianym artykule navisano 

o p. Petrulisle i jego szwagrze? 

2) Jeśli jest to nieprawda. to w 
jaki sposób rząd zamierza reagować 

na zamieszczane w prasie zagranicz- 
nej wiadomości o działalności p. Pe- 
trulisa? 

3) Jeśli zaś jest to prawda, to co 
zamierza p. Prezes Ministrów I p. 

| Minister Sprawiedliwości uczynić, by, 
czemprędzej poddać śledztwu kary- | 
godne czyny p. Petrulisa | jego 
wspólników i aby zostali oni pociąg- 
nięci do odpowiedzialaości? 

Zaznaczyć należy, iż niedawny 
premjer i minister skarbu, p. Petru- 
lis; obecnie jest marszałkiem Sejmu 

  

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. 

  

Kongres bałtyckich mniejszoś 
<i narodowych. 

Dn. 16 stycznia zostanie otwarta 
|w Rydze konferencja mniejszości na- 
rodowych w krajach bałtyckich. 

Postanowienie o zwołaniu tej kon- 

specjalnem posiedzeniu wrzedstawi- 
cieli bałtyckich mniejszości narodo* 
wych. 

Łunaczarski w Rydze. 

RYGA. 13.1. (Pat.) Dziś przybywa 

do Rygi sowiecki kornisarz do spraw | 

oświaty Łunaczarski. W związku z 

ferencji zapadło jeszcze podczas kon- przyjazdem Łunaczarskiego misja So- 

w Genewie na| 

Z Białorusi 

gresu mniejszości 

  

Zbiałoruszczenie wyższych za- Nowe technicum pedagogiczne. 

'kładów naukowych. t 

Rada Kom. Lud. B. S. S. R. za- 
proponowała ciału profesorskiemu, 
docentom, asystentom i pracowni- | 
kam naukowym wyższych zakładów | 
naukowych Białorusi Sowieckiej przy: j 
gotować się do wykładania i prowa-, 
dzenia pracy naukowej ze studenta: 
mi w języku białoruskim od początku 
przyszłego roku szkolnego 1926—27, 
mianowicie z dniem 1 października 
1926 r. (n) 

Organ krajoznawczy. 

W Mińsku poczęło niedawno wy- 
chodzić czasopismo „Nasz Kraj”, or: 
gan Centralnego Biura Krajoznaw: 
czego przy Instytucie Białor. Kultury 
w Mińsku. Ukazuje się on raz na 
miesiąc. (n) 

Rada Komisarzy Ludowych B. S$. 
S. R. poleciła Instytutowi Białoru- 
skiej Kultury w Mińsku opracować 
i wydać jednolitą białor. terminologję 
naukową dla użytku wyższych zakła” | 
dów, technicum'ów, oraz szkół zawo- 
dowych. (n). 

Wzbogacenie repertuaru tea- 
tralnego. 

Sownarkom В. 5. 5. R. uchwalił 
powiększenie repertuaru Białor. Tea- 
tru Państwowego w Mińsku, oraz za- 
opatrzenie utworami  scenicznemi | 

teatru wiejskiego. (n) 

  
jest zawadą, ani przeszkodą. Rów- 
nież pogłoski o rozwiązaniu lzby i 
zozpisaniu nowych wyborów dla zgnę: : 
bienia opozycji awentyńskiej okazały 
się bezpodstawne. Przed 1927 rokiem | 
nie należy się spodziewać nowych 
wyborów. 

A tymczasem rząd faszystowski 
przy czynnej kadłubowej izby Depu- 
towanych przeprowadza całemi serja- 
mi różne ustawy, walące dawny 
gmach ustroju państwowego w od- 
dzielnych jego częściach. 

Przeprowadzono ustawę biurokra- 
tyzującą instytucje samorządowe; z 

wyjątkiem większych ośrodków miej- 
skich, wprowadzono zamiast syndy- 
katów z wyborów i ”consiglieri" mia- 
nowanych przez rząd „podesta“ i ich 
asesorów. Skasowano specjalną poli- 
cję miejską, która była uzależniona 
od władz samorządowych. Pozostaje 
tylko jedna policja państwowa, pod- 
legła władzom politycznym. 

Na porządku dziennym jest kwe- | 
stja walki z przestępczością, szcze" 
gėlaiej z jaj najostrzejszemi formami. 
W związku z tem sfery rządzące wy- 
suwają projekt przywrócenia najsu- 
rowszych kar, a więc banicji do miejsc 

wiecka wydaje raut, 

  

Sowieckiej. 

Niedawno Narkompros B. S. S. R. 
otworzyl nowe bialoruskie technicum 
pedagogiczne w Mścisławiu. (n). 

Radjo-stacje. 

Zmontowano stacje radjowe w 
następnych punktach Białorusi So- 
wieckiej: Siennie, Klimanowiczach, 
Czerwieniu, Ozieryszkach, śnieju, 
Polocku, Wiatrowie, Kopylu I Czerwo- 
nej Słobodzie. 

Następnie miały być otwarte rad- | 
jo-stacje jeszcae w 16 innych punk: 
tach, w tej liczbie w Mińsku (nadaw- 
cza) stacje te oczywiście urządzono 
w celach egitacyjnych. 

Ruch wydawniczy. 

Sekcja literacka „labiełkulta” w 
Mińsku w chwili obecnej zajęta jest 
przygotowaniami do wydania utwo 
rów pisarzy białoruskich. 

Najpierw zostaną wydane utwory 
zgasłego przedwcześnie najwybitniej- 
szego poety białoruskiego Ś. p. Ma- 
ksyma Bohdanowicza, oraz Alesia 
Havuna, Ciotki i ianych. 

Robione są zachody, by zebrać w 
jedno rozmaite utwory M, Bohdano* 
wicza, porozrzucane po różnych cza- 
sopismach. 

Dzięki uporządkowaniu rękopi- 
sów pośmiertnych ilość wierszy 
zwiększyła się w dwójnasób i miast 
150 wierszy zamierza się wydać 300. 

Pozatem zebrano artykuły Boh: 
danowicza o różnorodnej treści. 

Zgromadzony materjał zostanie 
wydany w 3 tomach. (n). 

O оннНЕ ОЛ ЕОНОНООНОНОНОНОНОЕОНННоНООННО ООО 

zajmuje się ministerstwo sprawiedli 
wości projektem walki z recydywista 
mi, fałszerzami, oszustami i bandy- 
tami. 

Jednocześnie jest mowa o znie- 
sieniu skomplikowanego aparatu są- 
dów przysięgłych i zastąpienia ich 
przez sądy „szeffenów*, o ogranicze- 
niu jawności obrad sądowych i t. p. 

Biurokratyzacja i ceatralizacja są 
forsowane usilnie we wszystkich dzie- 
dzinach życia. Prawa „społeczeństwa” 
są jawnie i ostro ograniczane na rzecz 
wiadzy i jej organów. Wszystko to 
razem stanowi jakgdyby renesans 
oświeconego absolutyzmu. 

Eksperymenty Mussoliniego inte- 
resują nietylko Włochy. Sam „il du- 
ce" i jego pomocnicy w ostatnich 
czasach wciąż podkreślają, że we 
Włoszech dokonywuje się doświad- 
czenie na wielką skalę w kierunku 
budowy państwa na nowych zasa- 
dach, ale dodają, że doświadczenie 
to uwzględnia specjalnie warunki 
włoskie i może w innych okolicznoś- 
ciach być zupełnie zawodnem. 

M. N. 

      wszystkie projekty Mussoliniego nię „pustych” i kary śmierci, Osobliwie 

| 
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| rzeczą w sanacji naszego życia gos- 

stwowej. \ 
z Roba urzędów | urzędników | Piłsudskiego, nawiązując do Po 

. m. nie możemy sobie dać rady. Dotych- nia Rady Ministrów z dn. 8 

Sade form zaa z Kł Pozwolimy sobie zacytować wy- 
skandalem. omisje redukcyjne skła- jatek z tej obrzydliwej napaści ię 

dały się poprostu z zaślepionych fana- owej or o Ki Aaa S 

tyków partyjnych, którzy używsli tej ża g 0 9 Fa 
broni do pozbywania się niedogodnych dia e ei a Pa Z. "e: 

przeciwników politycznych. kose zeazczalęś W amiętef 
i М ości trzeszczały”. szyscy pamiętają 

Pismo formułuje w końcu swe po: | jego oświadczenie, że ustępuje, gdyż 
glądy na s»rawę redukcji. jako żołnierz nie megłby bronić tego 

1) Sprawa re ukcji budżetu jest prze- rządu (mowa o rządzie polskiej więk- 
dewszystkiem sprawą ustalenia progra: szości). Wszyscy pamiętają jego prze- 
mu i planu ustroju t organizacji admi: | mówienie o „karłach, które go prześla- 

nistracji państwowej w Polsce. Gy : A ów S 
4 i a niesubordynację żołnierską ar- 

IA, Arisa kN AE Za edo przesilenia, 

z ® iedy to 2ložyl Prezydentowi „stawną“ 
Sa fantastyczność ustroju i go- śwoją deklarację A wiele osób opo- 

ы wiada sobie pocichu. że w czasie 0- 

da ZYCIA statniego przesilenia wychodząc z Bel- 
7 wederu po zioženiu deklarac|! Prezy= 

oi die administracji pan dentowi, odezwał słę głośno — „ej, ja 

+ tą gromnicę zdmuchnę“. 
4) Skoro się stało inaczej, należy A jeśli wszystkie te wystąpienia zo- 

dalsze redukcje uzgodnić z tym planem. stały w pamięci obozu, który nie za- 

5) Co się tyczy redukcji osobowych, licza się do grona Pretorjanów Piłsud- 
to po zorganizowaniu władz wszystkich skiego (wyrażenie jednego z posłów 
Instancji, należy przedewszystkiem zrea- 
lizowzć postanowienia pragmatyki o KORONY AZ > žd łowiek pra, : 1 je 
kwalifikacjach urzędników. katdy Gžiuvičk, Pragnacy EO koju, dia wyciągnięcia Polski z niemo- 

Ale— dodajmy — zrealizowanie praw cy gospodarczej — z obawą patrzy na. 

1 

i 

į 

* 
į 
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dziwego planu reorganizacji naszej ad- ót Marszałka Pils 
ministracji jest rzeczą — tak odlegiej Koka. A Ad 68 

przyszłości, że narazie—niestety, trzeba Brrl Co za wstrętny stek wymy* 
- podnosić larum i brenić placówek «ul: 

turalnych I egzystencji ludzł pracy przed 
zalewem dyłatantyzmu, stóremu na n e- 
szczęście dano prerogatywy panów ży- 
cia i śmierci. 

„llustrowany Kurjer Codzienny" 
„zajmuje się sprawą dopuszczenia ob- 
cych kapitałów do Banku Polskiego, 

(twierdząc, że wzmocnienie podstaw 
banku emisyjnego jest najpilniejszą 

słów i przekręcań faktówi 
Z tak potwornemi kłąmstwami, z 

tak perfidaemi przesłankami — po- 
lemizować nie możemy. 

Natomiast, chcielibyśmy zaznaczyć, 
że patrjotyczne wystąpienie marsz. 
Piłsudskiego zapobiegło planom gen. 
Sikorskiego, do którego cytowany 
wyjątek zapewne się odnosi. „Goniec 
Nadwiślański” pomylił się widocznie 
w adresiel   | podarczego. 

  

'Osławiony szowinista prof. Cuzo — are- 
sztowany. 

W związku z aferą fałszerską na Węgrzech. 

| WIEDEN. 13.l. (Pat). „Neue freie Presse" podaje z Budapesztu w spra 

wie aresztowania w pociągu pośpiesznym między Budapesztem a Czer- 

niowcami rumuńskiego profesora Cuzy: dowiadujemy się, że aresztowanie 

, miało tło polityczne i pozostaje w bezpośrednim związku z aferą falszer- 

stwa banknotów francuskich. 
Niedawno odbyło się w Budapeszcie w obecności Cuzy i austryjackie- 

go monarchisty d-ra Schaliera zebranie na którem prof. Cuzo zapropono- 

wał utworzenie odžielnago królestwa siedmiogrodzkiego z rumuńskira na- 

stępcą tronu na czele. Wzamian za udzieloną pomoc wojskową Cuzo obie* 

cał odstąpić Węgrom Arrad i Temeswar. Do planów tych przyłączyła się 

|również grupa monarchistów austrjackich oraz z pośród bawarskich mo- 

narchistów zwolennicy następcy tronu Ruprechta. 
Nakoniec „Neue frele Presse” notuje pogłoskę. że abdykacja rumuń* 

"skiego następcy tronu nie miała nic wspólnego ze sprawami erotyczne mi. 

Powodem rezygnacji był rzekomo fakt, że następca tronu był wtajemni- 

ezony w plany polityczne prof. Cuzy. 

—
 

——-————0 PS 

Straszna katastrofa w Ameryce. 

WILBURTON. 13.i. (Pat). Stan Ohlahoma. W kopalni węgla w Mac 

Connell nastąpiła gwałtowna eksplozja. 100 górników zostało zasypanych. 

Niema nadziei wyratowania ich. Zorganizowano ekspedycję ratunkową. 

Ekspedycji udało się usłyszeć głosy, zasypanych górników. 
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Stan oświaty w BSSR. 
W bieżącym roku szkolnym 1925— 

26 ogólna liczba szkół niższych na 
SO Białorusi Sowieckiej wynosi 
3.978. 

"7 Ogólna liczba zakładów nauko: 

wych na tymże terenie wynosi w ro* 
ku szk. 1925—26—4,279, słuchaczy— 
359.737, personelu nauczycielskiego— 

| 8.630. 
"-"Wynikałoby więc z tego, że ilość 
średnich zakładów naukowych wyno- 
si około 300. 

Wyższych zakładów naukowych 
t. z. „Wuzow”* jast 4, a mianowicie: 
1) Białoruski (lmiwersytet Państwo- 
wy w Mińsku, 2) Akademja Gospo- 

darcza w Horkach, 3) Instytut Gospo- 
darczy w Mińsku i 4) instytut Wete- 
rynaryjny w Witebsku; przy nich ist: 
nieją 3 t. z. „Rabfaki“, czyli Wydzia- 
ły Robotnicze, przygotowujące mło- 
dzież robotniczą 
studjów uniwersyteckich. 

Ogólna liczba studentów wynosi— 
3.836; „rabfakowców" —825. 

Niestety, na mocy posiadanych 
danych, nie możemy ustalić wiele w 
tych liczbach jest zakładów istotnie 
białoruskich, czyli takich, w ktorych 
wykłady są prowadzone w języku bia: 
łoruskim, wiele— białoruskich przejś* 
ciowo prowadzonych w języku rosyj- 
skim, wiele wreszcie „mniejszościo- 
wych*? 

Wiemy jednak skądinąd, że ма 
część szkolnictwa niższego stanowi 

białoruskie, prowadzone przeważnie   
i włościańską do? 

w języku ojczystym, że ze szkolnict- 
wem średniem jest gorzej | dominu- 

jją tu jeszcze wpływy rosyjskie, że 
į wreszcie najfstalniej się przedstawia 
kwestja szkolnictwa wyższego, gdzie 
język rosyjski panuje prawie niepo- 
dzielnie, bowiem po białorusku są 
wykładane bodaj że tylko t. zw. 

„przedmioty białoruskie” czyli białor. 
historja, geografja, literatura i t. p. 

Co prawda Rada Komisarzy Lu- 

dowych BSSR przyjęła niedawno sze- 
reg uchwał „o środkach praktycznych 
dotyczących realizacji polityki Daro- 
dowościowej w dziedzinie oświaty lu- 
dowej w 1925—26 roku szkolnyim*, 

w których sporo miejsca udzielono 
kwestji zbiałoruszczenia szkolnictwa, 
mimo jedaak radykalizmu niektórych 
zarządzeń, nalęży całą tą akcję trak- 
tować nader sceptycznie, bowiem 
uchwały takie i rozporządzenia uka- 
zują się już nie poraz pierwszy, znaj- 
dując minimalne tylko zastosowanie 

| # życiu realnem. 
Gdy zaś weźmiemy jeszcze pod 

uwagę nizki przeważnie poziom nau- 
kowy, duch bezwyznaniowy, oraz par” 
tyjny ekskluzynizm komunistyczny, 
panujące niepodzielnie w tych zakła- 
dach, wówczas, tak wymowne nara* 
zie, cyfry sowieckiej statystyki szkol- 
nej, zbledną w naszych oczach nie- 
mal całkowicie. 
    

Akuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmaje 
od godz. $-0j TARO do 7-ej wiecz, 

  I ui. 
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STRZĘPKI. 

Czy wolno mi choć raz? 

Z błoglem uczuciem radości czytałem 

wtorkowy numer „Słowa”, w którym odez- 

wał się nieznany mi dotąd, a jednak ro: 

dzony jak się okazało brat Jakub. 

Teraz przynajmniej może sobie wypić 

Kuba do Jakuba i pogadać z nim od serca. 

*. Bracie Jakubie!l Oburzyłeś się srodze 

na Sodomę i Gomorę, którą ukazują kaba- 

retowe przybytki warszawskie | „pomalutku 

aż do skutku" demoralizują publiczność. 

1 napisałeś słusznie: 

„Dochodzimy do zupełnego chamstwa. 

Gołe kobiety fikają do góry nogami, divetta 

kabaretowa drze Się wniebogłosy.. a pu- 

bliczność ryczy z uciechy i wyparskuje z 

brzucha wszystek śmiech”. 

Otóż to... 

Ale Warszawa oddawna słynęła z roz- 

pusty. niedarmo ma gołą syrenę w herbie, 

aie Wiłno? 
Weżże, bracie, pierwszą lepszą gazetę 

1 przeczytaj sobie komunikat teatralny. 

Oto Teatr Polski (?) zapowiada rewję 

р. ® „Czy wolno mi choć raz". 

Program tej rewji został sprowadzony 

z Warszawy. 

Jak pisze dyrekcja „jest w nim tyle 

niefresobliwości, oraz dowcipu, że publicz 

ność darzy wykonawców niemilknącemi 

oklaskami i żądaniem bisów". 
Możebyś, Jakubie, zajrzał tam I spraw- 

dził, jakiej to próby ów dowcip, który pro- 

dukuje się w przybytku, szumnie Teatrem 

Polskim nazywanym. Toć chyda w onej 

rozpasanej Warszawie Teatr Polski inną 

sprawą ludzi karmi, a co jenszego to na- 

zywa się Perskie Oko, lub po cudacku Qul 

pro Quo. 

Idźże, Jakubie, | powiedz jak tam było, 

bo ja się boję grzechu śmiertelnego... 

Twój Kuba. 

ZKZ: "XA ADRZYYKY TAKO MNEAAÓDZARAKAMCTI WOAIRTEZENENC 

Do wynajęcia 
na Antokolu blisko szpitala mieszka- 

nie 5 pokojowe z ogrodem. 

Temże sprzedaje się planiao, sypial- 

ka i inne rzeczy. Informacje Biuro 

Reklamowe Garbarska Nr. 1. 

WRZABESIĆ 4. 1UTTSTZIEG WOPWOUTW OADIOTE ZK SCHREI SEBZYCACE 

Wywiad, którego nie było! 
'W Ne 13 pisma białor. „Biełar. 

Niwa”, znajdujemy wielce charakte 

rystyczny „list do redakcji", zuanego 

działacza białor. p. A. Łuckiewicza, 

dotyczący organu specjalnie dbają: 

cego o etykę dziennikarską, oraz 

dobre obyczaje prasy wileńskiej jak 

to o sobie twierdzi, czyli „Słowa” 
wileńskiego. 

Oto treść tego listu w dosłownym 
przekładzie: 

Szun. Panie Redaktorzel 

Proszę nie odmówić w udzieleniu 

w pismie Pańskierm miejsca poniż- 

szym szpaltom:; 
W murnerze obszarnickiego „Sło- 

wa“ z 23-go grudnia wydrukowano 

3 „wywiady“ w kwestji stosunku spo- 

łeczeństwa białoruskiego do uchwał 

konferencji bizłoruskiej w Berlinie 

orsz do likwidacji tak zwanego „rzą- 

du B. N. R.“ 
Z największem zdziwieniem zna- 

lezłem wśród nich i rzekomo—moje 
zdanie, wypowiedziane w tej sprawie 
współpracownikowi „Słowa”. 

Mie wdając się w treść tej enun- 
cjacji, oznajmiam że cała ona — 
wprost sfabrykowana od pierwszego 

, do ostatniego słowa, (kursywa auto- 
rm), z żadnym bowiem współpracow- 
nikiem „Słowa*, żadnych rozmów na 
ten temat nie prowadziłem, i nikt się 
do mnie z prośbą o wywiad od re- 
dakcji tego pisma nie zgłaszał (kur- 
sywa autora). 

Przeczytawszy „wywiad'* natych- 
miast się zwróciłem osobiście do 
redakcji „Słowa”. 

Samego redaktora p. Mackiewicza 
nie zastałem. 

Przyjął mnie sekretarz gazety, 
któremu też złożyłem pismo z za- 
przeczeniem, przypisanej mi enun- 

cjacji. 
Sekretarz i jeszcze jeden współ- 

pracownik „Słowa”, obiecali tę spra- 
wę wyjaśnić i tegoż więczoru przy” 
prowadzić do mnie na mieszkanie 

„konfrontacji“ (kurs. aut.). 
Jednakże ani tego wieczoru, ani 

później obiecanka ta nie została speł-   
  

nioną (kurs. zut.), z czego widać że 
redakcja i bez tego przekonała się 
w oszuksństwie swego pracownika. 

Zdawało by się że nic już nie 
stoi na przeszkodzie by zamieścić 
me pismo. 

Jednak minął już tydzień od wy- 
drukowania fałszywego wywiadu, 
ukazały się już dwa numery „Słowa”, 
a zaprzeczenia kłamstwa niema (kurs, 

| autora). 
Wnioski z tego niechaj wyciągnie 

sarao społeczeństwo, dziennikarze 
którego, aż tak nizko moralnie się 
opuścili. 

Z szacunkiem Ant. Łuckiewicz. 
Komentarze zbyteczne; chyba że 

dodamy tu jeszcze, że od osób wia- 
_ rogodnych słyszeliśmy iż 2 inne wy- 
wiady (z ks, Ad. Stankiewiczem i 

'Pawlukiewiczem), podobno powstały 
” spos6b analegiczny, (p) 

autora „fałszywego dokumentu” dla | P 

K g A AE Row 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Rada Ekonomiczna w Wilnie 

w roku ubiegłym. 

(Rozmowa z prezesem Rady Ekono' 
micznej p. Stanisławem Wańkowiczem) 

Pragiąc poinformować naszych 
czytelników o działalności Rady Eko- 
nomic:nej w Wilnie w roku ubiegłym, 
zwróciliśmy się z odnośną prośbą do 
prezes» tejże Rady p. Stanisława 
Wannowicza. 

Pan Wańkowicz na wstępie ob- 
jaśnia nas, iż, powołana w roku 1921 
przez Tymczasową Komisję Rządzącą, 
Rada Ekenomiczns, która miała dość 
szeroki zakres działania, jest obecnie 
przybscznym, o charakterze opinjo- 
dawczym, organem Delegatury Rządu. 

Odnośnie zaś działalności Rady w 
roku ubiegłym p. prezes Wańkowicz 
oświadcza nem, iż Rada Exonomicz- 
na w roku ubiegłym odbyła zaledwie 
klika posiedzeń, na których były 
rozpatrywane doniosłe kwestje gc- 
spodarcze zarówno ogólne, jak I spe- 
cjalnie dotyczące naszego kraju. Z 
poszczególnych spraw wymienić war- 
to: kwestję taryf, ustawodawstwa ro- 
botniczego, podatków i kredytów. 

W grudniu, jak wiadomo z pism, 
odbyło się ostatnie posiedzenie Ra- 

dy. Pytamy tedy p. Wańkowicza co 
co było przedmiotem obrad ostat 
niego posiedzenia Rady Ekonomicz- 
nej. 

odpowiedź p. prezesa Rady Eko- 
nomicznej brzmi: 

— Sprawa kalkulacji cen, kredy: 
tów i reformy rolnej" 

W sprawie kalkulacji cen przyjęto 
uchwałę, iż należy dążyć do mcżli 
wego skurczenia obrotów, ato w ce- 
lu uniknięcia większych strat, zwią* 
zanych ze zniżką złotego. 

Odnośnie zaś spraw kredytowych 
zaznaczono, że drożyzna kredytu 
spowodowana jest ogólną nędzą luć- 
ności, której źródłem jest zniszczenie 
kapitałów przez inflację i pożyczki 
państwowe. To z jednej strony. Z 
drugiej zaś strony nie istnieją u nas 
warunki, sprzyjające interwencji ka- 
pitałów zagranicznych, bowiem nasze 
ustawodawstwo uniemożliwia prawi- 
dłowy bieg produkcji, mogącej w 
normalaych warunkach z powodze 
niem współzawodniczyć zarówno we 
wnątrz, jak i zawnątrz państwa z 

'| przemysłem zagranicznym. 
Pan Wańkowicz ponadto dodaje, 

iż z ramienia Rady Ekonomicznej 
wysyłane były delegacje do czynni: 
ków  miarodajnych w Warszawie w 
sprawie garbarni wileńskich, ceł itd. 
Poszczególni ministrowie, z któremi 
delegacja wileńska konferowała, za 
słaniali się przeważnie brakiem kom: 

petencji. й 
Skądinąd wiemy, iż z upoważnie- 

nia Rady Exonomicznej p. Wańko- 
wicz opracowuje memorjał, ktory ma 
być doręczony władzom centralnym. 
Prosimy tedy p. prezesa Rady Eko- 
nomicznej, ażeby zechciał nam pe- 
dać bliższe szczegóły w tej materji. 

Pan Wańkowicz zaznacza, iź do: 
tyczy on zniesienia reformy rolnej i 
ustawodawstwa robotniczego, bez 
czego niemożliwem jest, jego zda: 
niem, uzyskanie pożyczki zagranicz- 
nej I wogóle uzdrowienie naszego 
życia gospodarczego. Memorjał poru- 
sza też sprawę upośledzenia Wileńsz- 
czyzny pod względem kredytów (kraj 
masz otrzymuje zaledwie 1'/, proc. z 
ogólnych kredytów, przeznaczonych 
dla całej Polski), domagając się po- 
prawy stosunków pod tym względem. 

Ponadto p. Wańkowicz informuje 
nas, że w skład Rady Ekonomicznej 
wchodzą przedstawiciele przemysłu i 
handlu, rolnictwa, finansów, rzemiosł 
i świnta naukowego. Prezydjum zaś 
Rady stanowią prócz prezesa, vice 
prezes p. Adolf Gordon i sekretarz 
p. Tadeusz Miśkiewicz. 

P. Wańkowicz akcentuje też fakt 
zgodnej współpracy w łonie Rady, 
posiadającej przewagę elementu ży- 
dowskiego. 

— Czy nie są przewidywane nowe 
wybory do Rady Ekonomicznej? 

— Owszem. Była mowa o reor- 
ganizacji jak również o nowych wy- 

borach, których jednak zaniechano. 
— Pozwalamy sobie zwrócić uwagę 

„ prezesa Rady Ekonom. na fakt, iż na 

posiedzenia tej. że Rady nie są za 

proszeni przedstawicieie prasy i że 
» Rada nie stara się o nawiązanie kon 

taktu ze społeczeństwem. 

Pan Wańkowicz w odpowiedzi 

zaznacza, iż należy przypisać to oko- 
liczności, iż Rada Ekonomiczna po- 
siada charakter półoficjalnej insty- 
tucji. 

Wreszcie p. prezes Rady Ekono- 

micznej podkreśla, iż uchwały, po- 
wzięte przez Radę jako ciała opinjo- 
wawczego, posiadeją bardzo małą 

wartość realną, co powoduje znie* 

chęcenie ze streny sfer gospodar- 
czych Wilna do tej instytucji. 

Odnośnie zaś kompetencji Rady 
Ekonomicznej p. Wańkowicz radzi 
nam porozumieć się z p. Delegatem 
Rządu, ewentualnie z p. Naczelni 

kiem Wydziału Przemysłowego.   Podając udzielony uprzejmie nam 
przez p. Wańkowicza wywiad, za-   

znaczamy, iż, po zasięgnięciu infor 
macji w Delegaturze Rządu, zajmie- 
my się krytyczną oceną Rady Eko- 
nomicznej. 

M. G. 

Posiedzenie Rady Spożywców. 

11 stycznia odbyło się w Minist. 
Spraw Wewnętrznych plenarne posie- 
dzenie Rady Spożywców pod pize- 
wodaictwem p. ministra Raczkiewicza 
z udziałem delegatów zainteresowa- 
nych fninisterstw i prawie wszystkich 
członków Rady. 

Po wysłuchaniu krótkiego referatu 
o ustawie o zabezpieczeniu podaży 
artykułów powszedniego użytku, Ra: 
da Spożywców przystąpiła do omė- 
wienia projektów rozporządzeń wyko 
nawczych do tej ustawy. W sprawie 
zakazu wywozu zboża wywiązała się 
b. ożywiona dyskusja sprowadzająca 
się do ustalenia, czy Rada ma się 
wypowiedzieć już obecnie za wyda- 
niem zakazu wywozu żyta i równo: 

: cześnie pszenicy. W rezultacie uchwa- 
lono wniosek stwierdzający, że Rada 
Spożywców uznaje za konieczne wy* 
danie zakazu wywozu wszystkich zbóż 
chlebowych. 

Następnie Rada wypowiedziała się 
przeciwko wydaciu zarządzenia, ogra- 
niczającego przemiał mąki, natomiast 
za wydaniem rozporządzenia, które 
zawierałoby przepisy regulujące kwe- 
stja wypieku i sprzedaży chleba. 
Przepisy te miałyby ustalić wagę wy- 
piekanego chleba orąz wprowadziły” 
by obowiązek oznaczania z jakiej 
piekarni chlab pochodzi i obowiązek 
sprzedawania chlebu na wagę. 

Poczem Rada Śpożywców wydała 
przychylną opinję o projekcie rozpo- 
rządzenia o regulowaniu cen mięsa, 
wędlin, mąki i chleba. Według po: 
wyższego projektu ceny te mają być 
wyznaczone przez zarządy związków 
komunalnych po wysłuchaniu opinji 
specjalnych komisji do badania cen. 

W końcu wysłuchano krótkiego 
referatu naczelnika wydziału aprowi- 
zacyjnego M. 5. W. o sytuacji apro- 
wizacyjnej i wybrano komisją głów- 
ną, która będzie reprezentować Radę 
w razie konieczności zasięgania jej 
opinji we wszelkich sprawach apro- 
wizacyjnych. W skład tej komisji we: 
szli: wice.marszałek Sejmu Gdyk, po- 
słowie liski i Zaremba, dyrektorzy 
Kmite, Kuswelewski, Łukasiewicz, Ja- 
rzyski, oraz p. Tad. Hartleb i p. Len- 
ga. Równocześnie Rada Spożywców 
uchwaliła skasowanie poprzednio ist- 
niejących swych trzech komisji. 

Sytuacja gospodarcza Litwy. 

Czasopismo  „Memeler Dompf 
boot” Na 299 podaje następującą 
charakterystykę stanu gospodarczego 
Litwy. 

Dochody celne Litwy wyniosły w 
ciągu pierwszych dziewięciu miesię- 
cy 1925 r. 38.496.400 lit. (r. 1924 
28.966.200 lit.), 

Wzrost dochodów celnych przy- 
pisać należy zwiększonemu importo- 
wi oraz podwyższonej taryfie celnej. 
Sytuacja na litewskim rynku pie- 
niężnym w dalszym ciągu przedsta- 
wia się bardzo niepewnie i brak 
pieniędzy jest we wszystkich sferach, 
zwłaszcza zaś w bankowych, bardzo 
wielki. 

Kryzys kredytowy przybiera coraz 
ostrzejsze formy. Wskutek tego pła- 
ci się zawrotne procenty (30 — 35 
proc.) od pożyczonej płynnej gotów- 
ki. Weksle protestowane w litewskich 
instytucjach kredytowych w ciągu 
pierwszego półrocza wyraziły się su- 
mą 734,500 lit. W ciągu drugiego 
półrocza ilość protestowanych weksii 
wzrosła 3-krotnie. 

W przemyśle litewskim ujawnia 
się silaa podaż fabrykatów wszelkie- 
go rodzaju, brak zbytu, zanikanie 
produkcji, trudności płatnicze i t. p. 
Produkcja w przemyśle zapałczaaym 
obniżyła się w porównaniu z r. ub. 
o 6,4 proc.; produkcja piwa spadła o | 

podobnież obniżyła się i 20 proc; 
produkcja tytoniu, skór. szkła, wyro- 
bów tekstylnych i metalowych. Brak 
rynków zbytu zmusił Litwę do szu- 
kania odbiorcy w Rosji (Ostatnie pe- 
traktacje w Moskwie). 

Na rynku roboczym panuje przy- 
gnębienie. W związku z ogólaym 
kryżysem gospodarczym, bezrobocie 
wcale się nie zmniejsza. W samem 
Kownie jest około 3.000 bezrobot- 
nych. т 

Siła nabywcza uludności była w 
ciągu listopada 1925 r. ogromnie 
słaba. 

Eksport jaj w r. 1925 spadł na 
35,8 mili. sztuk (w r. ub. 59,9 milj, 
szt:) import zaś nawozów sztucznych 

zwiększył się dość znacznie (80.000 
ton). 

Departament lasów Państwowych 
sprzedał w 1925 r. z licytacji zaled- 
wie 1.200 ha lasu na sumę 14.116600 
m. lit. Mabywcami były przeważnie 
firmy angielskie 1 niemieckie, gdyż 
A wewnętrzne było 

laba, 
— 
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parlamentarny w znanych nam for- 
mach daleko odbiegł od mas lu* 
dowych. Związek mas z parlamen- 
tem wyjawia się zazwyczaj w tem, 
że raz w ciągu pięciu lat każdy o- 
bywatel rzuca kartkę z numerem 
za tę lub ową listę podczas wybo- 
rów do Sejmu i następnie — w 
ciągu pięciu lat! — nie ma już 
żadnego wpływu na swych wybrań- 
ców. Lecz mało tego: sameż wy- 

„bory w znacznym stopniu stały się 
jakimś niecnym bandlem—kupnem 
—sprzedażą głosów, i mandaty po- 
selskie zdobywają zazwyczaj partje 
posiadające najwięcej pieniędzy, — 
oczywiście, partje stające w obro- 
nie klas zamożnych i otrzymują- 
ce od nich olbrzymie sumy na 
swą robotę. W ten sposób w 
zachodnich „demokratycznych” re- 
publikach burżuazja potrafiła jeszcze 
mocniej usiąść na kark mas pra- 
cujących miżli siedziała za czasów 

Komisja Szacunkowa i Odwoławcza 
w następującym składzie: pp. 1) Czer- 
nocki, naczelnik I go wydziału Izby 
Skarbowej; * 2) Danisewicz, naczelnik 
Il wydz.; 3) Kuczyński, przemysło- 
wiec; 4) Zejmo; 5) S. Trocki; 6) A. 
Zalkind; 7) S. Ladb; 8) S, Hermano- 
wicz; 9) E. Kowaluk; 10) Szumański; 
11) Garoy Feliks; 12) J. Michniewicz . 
13) M. Alpierowicz, oraz zastępcy | 
pp. Szokalski, st. ref, IV Wydziału 
izby Skarbowej; 2) Sobolewski; 3) 
Kułesza, 4) Kircżeński; 5) Czyż; 6) 
Akselrod; 7) Spire; 8) Borkowski; 
9) Wojewódzki; 10) Brzostowski; 11) 
Sawicz; 12) Sumorok i 13) Bajko: | 
wicz. ! 

Kronika krajowa. 

Sytuacja walutowa. 

Nasza sytuacja walutowa doznała 
w ostatnich czasnch znacznej po* 
prawy. 

Ze świeżo ogłoszonego bilansu 
budżetowego Banku Polskiego oka- 
zuje się, że zapas walut i dewiz 
zwiększył się w ostatniej dekadzie 
grudnia r. z. o 10.5 miljonów złotych 
brutto. 

Kruszcowe pokrycie obiegu wy- 
nosi 130,8 mil. zł., stosunek procen- 
towy pokrycia kruszczowego wynosi 
37,96 proc., więc wyższy jest od za- 
strzeżonego statutem Banku Polskie- 
go pokrycia, które wynosi 30 proc. 
będących w obiegu biletów banko- 
wych. 

Czynny od szeregu miesięcy nasz 
bilans handlowy pozwala spodziewać 
się, że dopływ walut do Banku Pol- 
skiego będzie wzrastał i nadal. 

Kurs dolara w Wilnie. | 

W związku ze spadkiem delara | 
ożywienie na czarnej giełdzie panuje | 
nie do opisania. 

Kto może, ten pozbywa się dola- | 
rów, sprzedając je po 6 zł. 95 gr. i; 
po 7 zł. 

Trzeba zaznaczyć, że w dniu wczo- | |azły się w 
rajszym na czarnej giełdzie dolery| widzą wyjścia. A 
sprzedawano po 7 zł. 65 gr. (I) | Autor jednak widzi wyjście z sy- 

| tuacji w ustroju radzieckim i kończy 
swój artykuł zapewnieniem, iż tako- 

sytuacji, z jakiej mie 
"Znaczna zwyżka złotego. 

Ostatnie dwa dni przyniosły bar- 
dzo znaczną zniżkę kursu dolara. 

Notowania giełdowe w sobotę po- Giełda warszawska 

monarchji, i masy pracujące zna: 

  

dawały kurs 8, 8.10, poniedziałek 
jednak zaznaczył się spadkiem kursu 
do 7.75, a dzień wczorajszy zakoń 
czyłsię na giełdzie kursem 7 złotych 
za dolar, a nawet 6.98. 

Wybitny znawca i działacz finan- 
sowo-bankowy w wywiadzie dzienni-   karskim zwyżkę złotego objaśnia w 
sposób następujący: ' 

— Przedewszystkiem nasz bilans 
handlowy, który z miesiąca na mie-- 
siąc ulega coraz znaczniejszej popra- 
wie. 

rat naszych długów zagranicznych, ' 
na które rząd musiał przeznaczyć 
pewną sumę walut na początku stycz- 
nia i w końcu grudnia. 2 

Następnie pewnym czynnikiem 
ważkim jest fakt znany wielu, że Mi- 
nisterstwo Skarbu poleciło innym, 
Ministerstwom przeliczyć ich zobo- 
wiązania zagraniczne po kursie 6.50, 
za dolara, co wskazywałoby na to,| 
że jest tendencja doprowadzenia zło- 
tego do tego poziomu. 

Nie bez znaczenia jest opinja 
prof. Kemmerera o naszych finansach 
i walucie, która wywarła dodatnie 
wrażenie zarówno zagranicą, jak i w 
kraju. Pozatem należy podkreślić fakt 
zakończenia się w Społeczeństwie 
psychozy walutowej. 

Stwierdzić należy wzrost zaufania 
do naszej waluty. 

Silna zwyżka złotego na gieł- 
dach zagranicznych. 

Wczoraj na wszystkich giełdach 
zagranicznych nastąpiła znaczna zwyż- 
ka złotego. 

W Zurychu złoty z 54.50 franków 
szwajcarskich (za 100 zł.) doszedł o 
godzinie 3 do 70 w kupnie i 75 w 
sprzedaży. Stanowi to przeliczenie na 
dolary 6.43—6.47 zł. za dolara. 

W Gdańsku kurs złotego z 67.00 
guldenów gdańskich za 100 złotych 
w dniu 11 b. m, w dniu wczoraj: 
szym doszedł do 73.66 i 73.84. 

W Berlinie kurs złotego z 54.65 
marek niemieckich za 100 złotych w 
dn. 11 b. m., w dniu wczorajszym 
doszedł do 58.50 i 59.00. 

W Wiedniu z 92.36 szyl. w dniu 
11 b. m. wczoraj kurs złotego do- 
szedł do 103.70 i 104.28. 

Protestowane weksie w Banku 
Polskim. 

W listopadzie r. ub. ilość weksli, 
dopuszczonych do protestu, wynosiła 
około 10 proc. całego portfelu wak- 
slowego Banku Polskiego. Według 
pierwiastkowych obliczeń uważać inoż- 
na, że stosunek ten doznał w grud- 
niu r. ub. pewnej małej poprawy, 
wynosząc niecałe 9 proc. Tłumaczyć 
to należy coraz surowszą selekcją 
weksli, przyjmowanych przez Bank 
Polski do dyskonta. Bank Polski 
przyjmuje do redyskonta weksle, wy- 
stewione przez odpowiedzialne pod 
każdym wzglądem firmy przemy- 
słowe. 

Potanienie zapałek. 

Gdy monopol zapałczany przejęło 
konsorcjum szwedzkie, cena skrzyni 
zapałek wynosiia 196 złotych. Później 
doszła ona do 330 zł, Ostatnio wy- 
nosi 260 zł. 

w.ino najdroższem miastem w 
Polsce. 

Według danych Głównego (rzę- 
du Statystycznego w porównaniu z 
cenami przedwojennemi najdroższem 
miastem w Molsce jest Wilao, naj- 
tańszem zaś Lwów. 

Wskaźnik w Wilnie i wojewódz 
twie wileńskiem wynosi 193.8, w wo- 
jewództwie białostockiem 164,6, no- 
wogródzkiem 175.0, poleskiem 155.8, 
wołyńskiam 156.8, lwowskiem 130.8, 
we Lwowie 120.8. “ 

Ukonstytuowanie się i zatwier- 
dzenie Komisyj szacunkowych 

I odwoławczych. 

Na wniosek Dyrektora Izby Skar- 

z d. 13—1 26 r. Giełds pieniężna | 
sprzedaż kupno 

Nowy-York 7,20 7, 7,02 6.98 

Paryż 26,60 26,36 26,14 
Szwajcarja 137,20 135,27 135,61 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 

Praga 20,72 20,77 20,67 
Holandja 327,75 325,57 326,9? 

Oslo 166,25 166,67 165,83 

* 80 
i a/bh listy z. T.Kr. Z. przedw, 20,90 —20,35 

A 50/0 listy z. warsz. przedw. 
Powtóre zakończyły się już spłaty , 5% Listy e Mai close 

  bowej p. Maleckiego zostala zatwier- 
dzona przez Ministerstwo Skarbu 

Poż. dolar. 60-57, (w złot. 420, 402,50) 
Poż. kolej, 119—113-—119 
190 konwers. 43,50 

poż. konwers. 100 

22,75—22,60 
28—28,10 

  

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. tańców 

AI. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 

Z prasy białoruskiej 

    

    

      

  

dla zdobycia niepodiegłości —Ustrój 
parjamentarny a radziecki. — Wady 

pierwszego I nadzieja na zwycięstwo 
drugiego. 

„Biełar. Niwa”, omawiając przy- 
jęty przez Sejm projekt reformy rol 
nej, kończy swój artykuł następują- 
cem memento: 

„Lecz autorowie projektu par: 
celacji i osadnictwa, zdaje się, za- 
galopowali się. Jest rzeczą wiado- 
mą, że sławetna ustawa wyborcze, 
która miała zabezpieczyć polakom 
mandaty poselskie „na kresach”, 
w 1922 r. zawiodła nadzieje jej 
autorów. Również, nam się zdaje, 
zawiedzie dążenia większości sej- 
mowej i sławetna „reforma rolna”. 
Zawiedzie—albowiem poiska usta 
wa rolna wyraźnie wskazuje biaio- 
ruskiemu i ukraińskiemu włościań- 
stwu, iż ono zdoła zdobyć dla się 
zlaną krwią i potem ziemie w 
swym kraju ojczystym wfedy tylko, 
gdy zdobędzie wolność narodową i 
władzę polityczną na swej ziemi. 
(Kursywa red. „b. M.”). 1 otóż od 
dnia dzisiejszego walka naszego 
włościaństwa о ziemię ściśle się 
powiązała z walką jego o swe ide- 
ały narodowe i niepodległość, w 
tea sposób idea wyzwolenia naro 
dowego i politycznego otrzymała 
granitową podstawę w uświadornie 
niu naszej biedoty wioskowej, iż 
bez takiego wyzwolenia ona ziemi 
nie otrzyma. M takiej świadomości 
nie złamie żadna siłal 
Tenże organ, posuwając się po 

lioji komunizmu, w jednym ze swych   numerów zwalcza ustrój parlamentar- 
ny, całkiem otwarcie propagując u- 
strój radziecki, 

M. in. pisze: 
„Że w Polsce, gdzie władzę 

dzierży w swych rękacn obszarnicza 
inteligieacja pomalowana Dna czar- 
ny lub czerwony kolor, panuje śród 

burżuazji rolnej tendencja rozpę 

dzenia w istocie zbędnego, bo nie 
posiadającego własnego głosu I kar+ 
nego wobec klas panujących Sej- 
mu, — że magnaterja polska chce 

posadzić na karku chłopskim króla 
i pod jego „wysoką ręką" samej 
się urządzić wygodnie, — niema w 

tem nic dziwnego. Również niema 

nic w tem dziwnego, że analogicz- 
me dążenia są i zagranicą i że do- 

rywają się do władzy Mussolini, Ry. 
wera czy Pangalos. Bardziej dziw. 
ne jest to, że masa nie broni swe. 
go parlamentu, że wszystkie te 
przewroty odbywają się przy całko: 
witej bierności mas, a w Związku 
Republik Sowieckich właście w 
chwili zwycięstwa mas pracujących 
też same masy porzuciły parlamen- 
tarny, a poszły za nowym  ustro- 
jem „radzieckim* czyli „sowieckim*,   Przyczyn owych zjawisk należy 
się doszukiwać w tem, że ustroj 

wy zwycięży. 
Pecunia non olet! (f) 

  

  

  
  

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Narady rektorów wyższych 
uczelni. 

W najwyższej trosce o stan na- 
szych wyższych uczelni, które nieód- 
powiednio i mechanicznie przepro: 
wadzone Oszczędności mogą pozba- 
wić najelementarniejszych warunków 
bytu, rektorowie wszystkich uczelni 
akademickich w Polsce zjechali się 
na narady do Warszawy. Obrady iej 
konferencji odbywają się w Rektora- 
cie Uniwersytetu Warszawskiego pod 
przewodnictwem J. M. Rektora Wal- 
wersytetu Warszawskiego prof.Stefana 
Pieńkowskiego. 

Przedstawiciele nauki i szkolnic- 
twa akademiekiego będą rozpatrywać ° 
wspólnie, do jakich granic można p0- 
sunąć oszczędności i ograniczenia, 
mie niszcząc instytucyj, zorganizowa* 
nych z takim trudem w odrodzonej 
Polsce. 

Burzenie soboru w Warszawie. 

Sprawa rozbiórki soboru na placu 
Saskim przy pomocy środków wybu- 
chowych jest obecnie w stadjum no 
wej zwłoki. Ponieważ w planie roz- 
biórki tej budowli opracowanym,przy 
współudziale komisarjatu rządu i za- 
twierdzonym przez ministerstwo ro 
bót publicznych przewidywana była 
norma jednorazowego zużycia do po- 
jedyńczego ładunku wybuchowego 3 
ki. trotylu, zaś jak stwierdziło śledz- 
two, kierownictwo budowy normę tę 
przekroczyło, zużywając po 25 kg. te- 
go środka wybuchowego, kormisarjat 
rządu wytoczył sprawę kierownictwu 
budowy o niezastosowanie 514 @0 ©- 
bowiązującego planu. Dalsza rozbiór- 
ka przy pomocy środków wybucho- 
wych jest wobec tego zawieszona. 
Dozwolone jest tylko burzenie pizy 
pomocy zwykłych środków technicz- 
nych. Po ich zestosowaniu w dn. 11 
b. m. runąła ostatecznie Ściana so- 
boru od strony gmachu Sztabu Ge* 
neralaego, nadwyrężona mocno о- 
statnim wybuchem. 

Z zagranicy. 
Biskup polowy — zamieszany 

w aferę fałszerską. 

BUDAPESZT. 13,1, (Pat.) Protokuł 
dotyczący przesłuchania biskupa po 
lowego Zadraveca w sprawie fałszerstw 
banknotowych został przesłany woj* 
skowym władzom sądowym, htóre 
uznały się jednak za niekompetent- 
ne w tej sprawic i przekazały ją cy* 
wilaym władzom sądowym. 8 

Fałszywe dolary. 

BUDAPESZT. 13.1. (Pat.) Węgier< 
ski Bank Narodowy otrzytmał dzisiaj 
od Federal Reserwe Bank w Nowym. 
Yorku pismo ozuajimujące, że w OStai- 
aid Czasie pojawiła Się znaczna iiość 
fałszywych banknotów dolarowych. 
Pismo podaje dokłedny opis falsyfi- 
katów i wyraża przypuszczenie, za i 
w Europie będą podjąte próby pusz- 
czania w obieg wzmiankowanych fał* 
szywych bankaotów. Węgierski Bank 
Narodowy zawiadomił © powyższem 
piśmie wszystkie swoje oddziały za- 
tecająt im ostrożność w przyjmowa' 
niu panknotów dolarowych. 

  

. Artysta malarz 

ADAM MIĘDZYBŁOCKI 
przyjmuje obstalunki na portrety. 

Adres: pl Katedr. róg ul. Mickiewicza 1, m.6 

od godz. 10 rano do 4 po południu 

Ceny przystępne. 
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? Dziś — Hilarego B. W. D. K. 

Czwartek, Jutro—Pavla Pusteln. 

14 | 
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URZĘ OWA. 
    

° 

— Dziennik Urzędowy Delega- 
ta Rządu. W dniu wczorajszym uka- 
zał się Ne 12 „Dziennika Urzędowe 
go* Delegata Rządu w Wilnie, który 
zawiera  okólniki oraz zarządzenia 
Delegatury Rządu. (I) 

— (dzielenie exequatur Kon: 
sulowi Donasowi. Minister Spraw 
Zagran. w imieniu Rzplitej udzielił 
exequatur listom komisyjnym p. Fe- 
liksa Donase, jako konsula Republiki 
Łotewskiej na obszarze Ziemi Wileń- 
skiej, województw Nowogródzkiego i 
Poleskiego z siedzibą w Wilnie. (1) 

— Kto będzie wydawał za- 
świadczenia moralności i prąwo- 
myślności. Ministerstwo Spr. Wewn. 
reskryptem Ne B. P. 10.161/25 z 22 
grudnia 25r. powiadomiło urząd De- 
legata Rządu, iż władze centralne o- 
pracowują w chwili obecnej przepisy 
regulujące wydawanie t. zw. šwia- 
dectw moralnych, względnie świa- 
dectw prawomyślności (lojalności po- 
litycznej). Min-stwo Spr. Wewn. ze- 
strzega w tymże reskrypcie, iż rze- 
czone zaświadczenia w żadnym wy- 
padku nie mogą być wydawane przez 
organa policji państw. Z uwagi na 
powyższe komendant policji okr. wil. 
winien zarządzić, by podległe mu 
urzędy policyjne w wypadkach zgło- 
szęnia się petentów z prośbą o wy* 
danie świadectwa moralności, wzglę: 
dnie prawomyślności, kierowały pe- 
tentów do władz sadministracyjnych 
Lej instancji, wyłącznie kompetent- 
nych do wydawania omawianych za- 
świadczeń. (zd) 

— Legalizacja stowarzyszeń. 
Ma zasedzie postanowienia Delegata 
Rządu w Wilnie zostały wciągnięte 
do rejestru następujące stowarzysze- 
nia: „T wo Polskiej Macierzy Szkoln. 
Ziem Wschodn. z siedzibą w Wilnie”, 

* „Kółko Rolnicze w Radkunach"* pow. 
brasławskiego, „T-wo Ochotn. Straży 
Ogniowej w Widzach*, Stowarzyszenia 
„Związku Nauczycielstwa Litewskiego” 
z siedzibą w Wilnie, stowarzyszenie 
„Gemiłus - Chesed dla Chasidów” w 
Swięcianach, „Kółko Rolnicze w Głę- 
bokiem” pow. dziśnieńskiego, „Zrze- 
szenie Asystentów Uniwersytetu St. 
Bat. w Wilnie” i „Stowarzyszenie Sa- 
mopomocy Urzędników Delegatury 
Rządu w Wilnie. (I) 

— Jakie związki Delegatura 
Rządu zaliczyła statystycznie. De- 
legatura Rządu zaliczyła statystycznie 
następujące związki prawne: 1) Okrę- 
gowy Związek Inwalidów, 2) Okręg. 
Związek Oficerów Rezerwy, 3) Okr. 
Związek Tow. Gimn. Sokół, 4) Okr. 
Zw. Hodowli Gołębi Poczt. 

Przytem należy zaznaczyć, że zaj- 
mować się hodowią gołębi pocztow. 
mogą tylko osoby, które otrzymają 
na to specjalne pozwolenie od mia- , 
rodajnych czynników rządowych. (zd) 

— Mianowania urzędników. Mi 
nisterstwo Spraw Wewn. mianowało 
dr. Karola Sorokę, urzędnika VI st. sł. 
w starostwie w Swięcianach lekarzem 
powiatowym tegoż powiatu, oraz dr. 
Ludwika Rutkowskiego, pomocnika 
lekarza urzędowego przy Komisarja- 
cie Rządu na m. Wilno — lekarzem 
powiatowym w VII st. sł. w Komisa- 
rjacie Rządu na m.Wilno. (I) 

— Pieniądze dla instytucyj do- 
broczynnych. W dniu wczorajszym 
magistrat m. Wilna wyasygnował in- 

  

KRONIKA... 
1925 r. działki ziemi miejskiej wy: 
dzielone z majątków Kuprjaniszek i 
Leoniszek, oraz w obrębie m. Wilna 
zaczął wydzierżawiać od 1 stycznia 
1926 r. w sposób następujący: 

a) działki ziemi, które eksploato- 
wane byłyfprzed rokiem 1915 będą 
wydzierżawiane na 2 lata, t. j. na 
1926 i 1927 r. za płacę tenuty dzier- 
żawnej rocznie w sumie dzierżawy 
1914 r. przerachowane na złote pol- 
skie przyjmując za zasadę, że I ru- 
bel == 2 złotym 66 gr.; 

b) działki ziemi, które eksploatują 
się tylko od r. 1915, będą wydzier- 
żawione na 1 rok 1926, za opłatą po 
4 grosze za każdy metr kwadratowy. 
Termin zawarcia umowy i wpłacenia 
dzierżawy za działki wyżej wymie- 
nione w punkcie „a*, ustalono do 
1 marca każdego roku, a dla działek 
wskazanych w punkcie „b*—do 1-go 
marca 1926 r., zaś po tym terminie 

siąc o 5 proc., (t.j. doda się za mas 
rzec 5 proc., za kwiecień 10 pr., za 
maj 15 it.d.), przyczem nie cały mie- 
siąc będzie się liczyć za cały. (I) 

— Kabaret w „Warszawiance”. 
I Ministerstwo Spraw Wewn. zezwoliło 
restauracji „Warszawianka” na otwer: 
cie kabaretu. (zd) 

— Wyniki kwesty. 7 bm. odbyła 
się kwesta na rzecz budowy cerkwi 
św. Michała i Konstantego, która da- 
ła czystego zysku 307 zł. 41 gr. (1) 

— Wilki na przedmieściach 
Wilna. W nocy z dnia 11 na 12 
stycznia pojawiły się na Antokolu 

które zauważyło kilka osób, powra 
cających z nocnej pracy do domu, 
przytem zdarzył się wypadek, iż je- 
den z pracowników elektrowni miej- 
skiej powracając do domu natknął 
się tuż przed swym domem  nieda- 
leko Pośpieszki na dwóch wilków i 
tylko zawdzięczając przytomności u- 
mysłu zdołał uniknąć niechybnej 
śmierci, gdyż wszczął krzyk, którym 
przestraszone wilki zaniechały na- 
paści. 

Pożądanem byłoby, by władze 
policyjne przedsięwzięły odpowied- 
nie kroki celem zapobieżenia nie- 
bezpieczeństwu, jakie grozi miesz- 
kańcom przedmieść od tych zgłod- 
niałych i rozszalałych wskutek silnych 
mrozów bestji. (zd) 

„ŻYCIE URZĘDNICZE: 

— W sprawie świadectw urzęd- 
niczych z byłych państw zabor- 
czych. Ministerstwo Spraw Wewnęrz- 
nych w okólniku do poszczególnych 
województw wyjaśnia, iż dokumenty 
potwierdzające całokształt służby 
urzędników w byłych państwach za- 
borczych, a pełniących obecnie obo- 
wiązki służbowe w Polsca muszą być 
podpisane conajmniej przez dwuch 

'wiarogodnych świadków, którzy po- 
zostawali na służbie państwowej rów- 
nocześnie z danym funkcjonarjuszem 

, państwowym. 
Ponieważ prawdziwość faktów po- 

„danych w takich dokumentach (ze- 

  

stawieniach) niejednokrotnie budzi , 
' wątpliwości, przeto podpisujący te 
zaświadczenia świadkowie winni obok 
swych podpisów wyraźnie zaznaczyć, 

'skąd znane im są okoliczności, które 
/ stwierdzają, (zd). 

| OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Wykazy młodocianych pra- 
|eujących w  przedsiębiorstwach 

| muszą przedsięciorcy nadesłać do 
Inspektoratu Pracy do końca 

| stycznia. Na pedstawie rozporzą: 
dzenia Ministerstwa Pracy w porozu- 

dzierżawa będzie zwiększona co mie- ' 

koło cmentarza żydowskiego wilki, 

K-0--R..J. RR 

18 włącznie, pracujących w przed. 
siębiorstwach, przyczem wymagauem 
jest wypełnienie następujących ru- 
bryk: 1) nazwisko i imię, 2) adres 
firmy, 3) data urodzenia, 4) wyzna- 
nie, 5) adres młodocianego, 6) data 
przyjęcia do pracy, 7) jakie posiada 
świadectwo, 8) do jakiej szkoły do- 
kształcającej uczęszcza. 

Wzory tych blankietów  przedsię- 
biorcy mogą oglądać w iokalu In- 
spektoratu Pracy. 

Winni niezastosowanie się do 
powyższego rozporządzenia będą ka- 
rani grzywną do 250 zł. lub aresztem 
do 6 tygodni. 

Nadmienić wypada, 2е wykazy 
te potrzabne są władzom szkolnym 
dla rozjęntowania się, którzy Z pra- 
cujących młodocianych, będą musie- 
li przejść przez kursa doksztalcają- 
ce. (zd.). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebranie debitu. M-stwo 
Spraw Wewn. odebrało debit nastę- 
pującym czasopismom: „Czerwony 
Sciag”, wychodzący w Mińsku w ję- 

| zyku białoruskim i „Hołos Ukrainy”, 
wychodzący w Ołomuńcu w języku 
ukraińskim. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— W sprawie walki z gruźlicą. 
, W dniu 17 b. m. w sali konferencyj- 
'nej Delegatury Rządu odbędzie się 
lo godzinie 3 ciej po południu zjazd 
lekarzy w sprawie walki z gruźlicą 
z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

1) Zagajenie zjazdu. 
2) Referaty sprawozdawcze, 
a) Dr B. Romecki, o obecnym 

stanie walki z gruźlica na terenie 
województwa wileńskiego, 

b) .D:d Brokowski nacz. lek. Szkół 
Powsz. m. Wilna, 

c) Przedstawiciel Wil. T-wa Prze- 
ciwgruźliczego, 

d) Przedstawiciel Centrali Opiek 
Rodzicielskicj. 

3) Referat programowy  d-ra Bu- 
guckiego z Warszawy. 

4) Wymiana zdań iwolne wnioski. 
Na zjezdzie tym wezmą udział 

również przedstawiciele R” 
zd), 

— Konferencja w sprawie na- 
uczania gimnastyki. Dziś, to jest 
dnia 14 b. m. o godzinie 4-tej po 
południu w lokalu Państwowego Se- 
minarjum Nauczycielskiego Męskiego 
przy ul. Ostrobramskiej 29, odbędzie 
się konferencja w sprawach naucza" 
nia gimnastyki. Udział zainteresowa* 
nych w konferencji pożądany ze 
względu na ważność spraw nad któ- 
rymi konferencja ma obradować. (zd) 

— W czasle mrozu przy 15 
stopniach C. nieobecność dzieci 
w szkole jest usprawiedliwioną. 
Inspektorat Szkolny m. Wilna wy- 
jaśnia poszczególnym szkołom, iż 
w czasie mrozów od 15 stopni Cel- 
siusa nieobecność dzieci w szkole 
należy uważać za usprawiedliwioną, 
zaś od udziału we wspólnem nabo- 

"żeństwie w kościele można zwolnić 
dzieci już przy 12 stopniach Celi- 
siusa. (zd). 

,  — Podziękowanie nauczyciel: 
stwa za pomoc akademikom. In- 
spektorat Szkolny m. Wilna zakomu- 

'nikował nauczycielstwu iż za ofiary 
„na listy składek „Tygodnia Fkade- 

| mickiego” złożone przez nauczycieli 
| Wojewódzki Komitet Wileński Po- 
"mocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej składa im głębokie podziękowa- 

| nie. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— U Techników. W piątek 15 bm. 
o godz. 8 wiecz. w lokalu Stowarzy 

    

  

stytucjom dobroczynnym 16472 zł, | mieniu z Ministerstwem Wyznań Re: | szenia Techników (Wileńska 33) inż. 

jako resztę zapomogi za m. grudzień liginych i Oświecenia Publicznego z | J. Łukaszewicz wygłosi odczyt na 
ub.r. 1 16660 złot, a conto miesiąca 31 go grudnia 1924 r. pracodawcy | temat: 
stycznia. (I) 

— Wydzierżawienie działek zie. stwach młodocianych winni do koń- ; zorganizowanej pracy ludzkiej”. 
| zatrudniający w swych  przedsiębior- „Zastosowanie wykresów Gantt'a do 

Wej- 

mi. Ne mocy ucbwzły Redy Miejsk- ca stycznia nadesłać do inspektoratu |ście dla członków 1 wprowadzonych 

z 23 peździerniką 1924 r. i 3grudnia Pracy wykazy młodocianych do la gości bezpłatne. 

  

   

  

Reklama 
to polęga.    

- kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

  

Reklama prowadzi 

do zwycięstwa, 
  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

w przychodni przyjmują leka. 
o 

  

as 0150, — 
podwyžszyč može swe zyski 

    

tylko ten 

  

Wilno, Wileńska 28. 

%Wydrwęa w imiaaia współwieścigteli Aózał Batorowicz. 

rze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobieee 11—12 

czu 12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4, 

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

- Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 
m awa 

LSS NS K 
2. 

! 

Jest dźwignią handlu 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

— Odczyt w gimn. J. Lele- 
wela. W niedzielę 17-go stycznia, 
o godz. 7-| punktusinie, w sali gim 
nazjum Joachima Lelewela, na do- 
chód bibljoteki tegoż gimnazjum wy- 
głosi odczyt profesor dr J. Szymzń- 
ski na temat „Kolonje polskie w Bra- 
zylji” illustrowany rzezroczami. 

Po odczycie b. artyści opery pe- 
tersburskiej: panna Kareffa - Korbut 
i pan Worotyński odśpiewają kilka 
arji z oper. 

Przy dzisiejszym braku kredytów 
państwowych samopomoc społeczna 
na cele oświatowe jest konieczna, 
a że bilety są bardzo przystępne, bo 
od 50 groszy do 2 złotych należy się 
spodziewać, że przyjdzie na ten kon- 
cert-odczyt tak młodzież szkolna, jak 
I publiczność. 

ZABAWY. 

— Wieczory taneczne. Oficer- 
skie Kasyno Garnizonowe (ul. Mic- 
kiewicza 13) urządza w swych splo" 
nach wieczory taneczne w dnisch 16, 
23 i 30 stycznia r. b. Początek o godz. 
12-ej. Strój wizytowy. Wejście 2 zł., 
dla oficerów I ich rodzin 1 zł. Oraz 
na zakcńczenie karnawału Wielki Bal 
Maskowy w dniu 13 lutego 1926 r.— 
strój balowy. Maski nie obowiązują. 
Początek o godz. 23-ej. Wstep 5 zł. 

; Dla oficerów i ich rodzin Żzł. Wejście 
na powyższe wieczory za zaprosze- 
niami. Zaproszenia wysyłane nie będą, 
a otrzymać je można w bibljotece 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
od godz. 17-ej do 19:ej | u dowód: 
ców oddziałów i instytucji wojsko” 
wych w Wilnie, 

  
Z PROWINCJI. 

— Komisja rozjemcza dla u 
stalenia warunków płacy i pracy 
robotników rolnych w powiecie 
Oszmiańskim. Na podstawie art. I 
ill ustawy z dnia 18 go lipca 1924 
r. Ministerstwo Pracy powołało nad: 
zwyczajną komisję rozjemczą dla u- 
stalenia warunków pracy i wysokoś- 
ci »łacy pracowników rolnych za rok 
1925—26 r. na terenie powiatu Osz: 
miańskiego, 

Przewodniczącym tej nadzwyczaje 
nej komisji rozjemczej został miano" 
wany inspektor Pracy p. Stanisław 
Dedecki. Jako członkowie weszli do 
komisji: przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa, przedstawiciel Ministerst- 
wa Sprawiedliwości, 3 przedstawicie- 
li Kresowego Związku Ziemian — 
oddział w Oszmianie, 2-ch delegatów 
zawodowego związku robotników 
rolnych oddział 
1 delegat Związku Chrześćjańskiego 

"pracowników rolnych i leśnych. 
i Pierwsze posiedzenie wspomnia:« 
nej komisji odbędzie się w dniu 21 
stycznia b. r. o godzinie 11-tej rano 

;w lokalu Inspektoratu Pracy przy ul. 
Ostrobramskiej Ne 19. (zd.). 

|  — Echa katastrofy kolejowej 
'Е 24—ХИ na szlaku Głębokie- 

' Nowodruck. Straszna katastrofa ko- 
flejowa, jaka się zdarzyła w nocy z 
24—XII 25 r. na 25—XII pociągnęła 
za sobą śmierć 6 osób. O samej ka- 
tastrofie podawaliśmy w jednym z 
poprzednich numerów. Nie ustalono 
tylko jeszcze wówczas, kto ponosi 
za to winę. Obecnie komisja śledcza 
ustaliła iż pełną winę za śmierć 6 
osób, wskutek najechania ich przez 
pociąg ponosi maszynista tegoż po- 
ciągu Szmelter Jan, który prowa: 
dził maszynę z zawrotną szybkością 
w czasie burzliwej śnieżycy, przytem 
zbliżając się do grupki robotników 
nłe dał gwizdka  ostrzegawczego 1 
gdy zauważył dwa trupy na torze 
nie zatrzymał pociągu i nie przy- 
szedł z pomocą umierającym, a 
przedewszystkiem Rublewskiemu le- 

piero ludność ze wsi Wyszadki przy- 
szła z pomocą i uratowała go od 
niechybnej śmierci 
piła od upływu krwi. Wspomniany 
maszynista Szmelter Jan został więc 
pociągnięty do odpowiedzialności kar-   

Wileńsko -Trocki i. 

żącemu z odciętą nogą, któremu do: | 

jaka by nastą: | 

— Dur osutkowy w gminie 
Mejszagolskiej. W gminie Mejsza- 
golskiej pojawił się dur. osutkowy, 
wobec czego Wydział Zdrowia Dele- 
gatury Rządu wysyła przyrządy i a 
parsty dezynfekcyjne. Dotychczas 
zmarły 2 osoby. (zd.). 

Z POGRANICZA. 

— Bezwzględność władz litew- 
skich. Władze litewskie wyrzuciły za 
granicę litewsko-polską w dniu 12 
b. m. w czasie kiedy mróz dochodził 
do 25 stopni poniżej zera, Hirsza 
Abrama wraz z rodziną, składającą 
się z żony i 2 nieletnich dzieci nie- 
przyznając mu obywatelstwa litew- 
skiego, pomimo, iż wspomniany Hirsz 
Fbram zapisany jest do ksiąg stałej 
ludności jednego z miasteczek w Lit- 
wie Kow. Władze polskie pozwoliły 
wygnanym zamieszkać w Wilnie 
w charakterze obywateli litewskich, 
do chwili, kiedy Hirsz Abram będzie 
mógł wytłumaczyć Litwie, że kto jest 
zapisanym do ksiąg stałej ludności 
w jakiejś miejscowości w państwie, 
powstałem z terenów byłego rosyj- 
skiego imperjum jest tem samem 
zgodnie z ogólnie obowiązującemi 
zasadami obywatelem tego ea 

z 
— Przekroczenie granicy. W d. 

12 b. m. na odcinku 3-ciej kompanii 
przekroczył granicę Stanisław Kozłow- 
ski narodowości litewskiej. Sprowa- 
dzony do Wilna przyznał się, że 
jeszcze w 20 roku przeszedł z Pol- 
ski do Litwy, a na zapytanie dlacze- 
go teraz znowu powrócił do Polski 
tłumaczył się, iż był w stanie nie- 
trzežwym i obecnie przyznaje się do 
winy i prosi o odesłanie go z po- 
wrotem do Litwy. Wczoraj więc po- 
licja pow. Wileńsko - Trockiego wy- 
eksportowała go z powrotem do 
Litwy. (zd) 

    

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. ° 
‚ — Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 12 

bm. o g. 21 m. 15, szereg. 5 pp. Leg. Da- 
lickl Józef, zameldował, że posterunkowy 
IV Komisarjatu—Wądołkowski Stefan, zam. 
przy ul. Dorewnickiej 60, przechodząc w 
pobliżu koszar Szeptyckiego, poślizgnął się 
1 złamał prawą nogę w okolicy kostki. Za- 
wezwany lekarz pogotowia udzielił poszko- 
dowanemu pierwszej pomocy i w stanie 
niegroźnym przewiózł do szpitala sw. Ja- 
kóba. 

— wykolejenie 

  

się parowozu 
manewrowego. Dn. 12 bm.o g. 17 m. 
50, na zapasowym torze st towar. Wilno 

|wykolelł się z powodu zamarznięcia i ne- 
właściwego ustawienia zwrotnicy—parowóz 
manewrowy Nr. 4274. Wykołejony parowóz 
ostawiono na szyny o g. 22 tegoż dnia. 

Wypadków z ludźmi nie było. 
— Pożary. Dn. 13 bm. 0 g. 0 m.5, 

|wybuchł pożar na strychu domu przy ul, 
| Bakszta nr. 4, należącym do Churgina Zaj- 
"dela. Pożar powstał prawdopodoonie od 
nieostroźnego obchodzenia się z ogniem 

, podczas ogrzewania czopu z wodą przez 
' dozorcę domu. Spaleniu uległ dach na 
przestrzeni około 35 metr. Górne piętro 
nieuszkodzone. Wypadku z ludźmi nie było. 
Ogleń stłumiono o godzinie 3 m. 30. Straty 
narazie nieustalone. Dom asekurowany w 

jT-wie państwowem I w jednem z Tw pry 
watnych. Suma asekuracyjna nieustalone. 

— Dn. 12 bm.o g. 19, w korytarzu 
ochrony żydowskiej „Wiersbuda Marksa" 

przy ul. Konarskiego nr. 51, zapaliła się od 
rozpalonego żelaznego piecyka ściana. Za- 
alarmowana natychwiast straż ogniowe, 

f która przybyła na miejsce | ogień ugaslła. 
| Wypadków nieszczęśliwych nie było. Straty 
i bardzo nieznaczne, gdyż oberwano z tynku 
; część ściany. ‹ 

— Oszžustwo. Dn. 12 bm. o g. 14, 
į Karpuk Antoni, zam. we wsi Piszczewsk, 
gm. Bielskiej, pow. Lidzkiego, zameldował 
o dokonanem oszustwie przez nieznanych 
sprawców, którzy sprzedali mu dwa zwykłe 
krzyżyki, wmawiając że takowe są złote. 

J Peszkodowany nabył omawiane krzyżyki 
przy ul. Kolejowej za sumę 60 zł. 

— Kradzieże. Dn. 12 bm. o g. 17 m. 
30, Zybert Wincenty, zam. w gm. Dziewie- 
niskiej, pow. Oszmiańskiego, zameldował 

je kradzieży portfeln skórzanego z doku- 
mentami i księgami rachunkowemi, wart. 
25 zł. dokonanej przez nieznanych spraw: 
ców z wozu przy zbiegu ulic M. Stefańskiej 

„1 Zawalnej. 
Dn. 12 bm. o g. 20, Wołyński Michał, 

zam. przy ul. Szeptyckiego 24, zameldował 
o kradzieży pakunków z jekarstwami, wart. 
50 zł. i 10 gr., dokonanej przez nieznanych 
sprawców Z dorożki przy ul. W. Stefań- 

    

Nr. 10 (458) 

Ma prowincji. 
. 

— W dniu bm. o godz. 16, na szkodę 
mieszkańca folwarku Jelnia, 

ny został koń i sanki z podwórze przy ul. 
Parkowej nr. 15 w Dziśnie. Straty—350 zł. 

  

    

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gre dzisiaj po raz szósty kor edje 
At. Fredry z muzyką S. Moniuszki „Nowy 
Don Kiszot* Jutro po raz czwarty „W ma- 
łym domku* dramat Rittnera. W sobotę 
po raz piąty komedja S. Żeromskiego 
„Uciekła mi: przep'óreczka”. W niedzielę 
po poł. po róz szósty „Wyzwoleńie” Wy- 
Spleńskiego, wieczorem po raz trzeci „Prze- 
chodzeń* B. Katerwy. W przygotowaniu 
„Wesele” Wyspiańskiego, które wchodz! na 
repertuar w początku przyszłego tygodnia. 
Bilety sprzedaje biuro „Orbis* Mickiewicza 
11 (Kasa zamawiań) od 9—4.30 oraz Kasa 
Teatru od 11—2-ej I od 5—B-ej. 

Początek przedstawień o 8-ej min. 5. 
Po podniesieniu zasłony nikt nie będzie 
wpuszczany na widzownię. 

— Teatr Poiski. Dziś ukaże się no- 
wa aktualna rewja p. 1, „Pod sukienką” z 
udziałem wybitnego artysty Marka Wind- 
nelma. 

Progrem składa się z najnowszych ut- 
worów produkowanych obecnie w teatrach 
warszawskich „Qui Pro Quo* i „Perskie 
oko*. W programie: „W świątyni Buddy” 
(balet). „Ona ma coś", „Aczkoiwiek, czemu 
nie...*, „Hallo! Radio", „Ma maskaradzie”, 
„Shimmy futurystyczne” (balet), „Stery W ie- 
deń* (balet), „Pod sukienką”, „Gramofon”, 
„Przedstawienie amatorskie w  Mysikisz- 
kach*—skaetch w 1 odsłonie. Wśród wy- 
konawców ujrzymy: M. Windheima, L. Sem- 
polińskiego, J. Kozłowską i H. Łaszkiewi- 
czową. 

Poszczególne numery będą inscenizo- 
wane na wzór „Niebieskiego ptaka* i pa- 
rys:ich musik'houlłów. 

Rewja ta opracowaną została pod oso- 
bistym kierownictwem L. Sempolińskiego i 
M. Windheima. 

Będą to jednocześnie pożegnalne przed- 
stawienia zespołu operetkowego. 

— Poranek symioniczay w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę, dn. 17 bm. 
odbędzie się kolejny poranek symfoniczny 
wileńskiej orkiestry symfonicznej pod dyr. 
A. Wyleżyńskiego. 

Kulminacyjnym numerem programu bę- 
dzie symfonja „Z Nowego Świata"—Dwo= 
rzaka. Niezwykłem urozmaiceniem kencer- 
tu będzie jedyny występ znanej śpiewaczki 
koloraturowej, Anny Kalinowskiej, która 
swymi występami we Włoszech i Grecji 
zdobyła sobie ogromne powodzenie. Ostat- 
nlo Anna Kalinowska odbyła 75 koncertów 
we wszystkich dzielnicach Polski. Początek , 
o g. 12 m. 30 pp. Ceny mie(sc najniższe. * 
Szczegóły podamy wkrótce. 

— Koncert na dwa fortepjany. W 
sobotę 16-go stycznia w sali klubu Hadlo- 
wo-Przemystowego będzie miał miejsce 
bardzo ciekawy koncert na dwa fortepjany 
prof. konserwatorjum M. Kimont Jacynowej 
1 artystki wyzwolonej p. Fanny Krewer. 
pObie wykonawczynie są dobrze znane ko- 
łom muzycznym Wllna, jako utalentowane 
pianistki. W czasach przedwojennych gdy 
p. Kimont-Jacynowa zajmowała stanowisko 
prof. Petersburskiego Kenserwatorjum, wy- 
stępowała ona niejednokrotnie w wielkich 
stoiecznych koncertach, przez co zapewni- 
ła sobie wieiki rozgłos. Koncert na 2 foi= 
tepiany jest bardzo przyjemną muzyczną 
nowinką dla Wilna, tembardziej że program 
koncertu przedstawia się nader ciekawie 
(Bach, Mozari, Rachmaninow, Debussy, 
Liszt). 

Zainteresowanie się tym koncertem 
olbrzymie, zaś nazwiska artystek są rekoj- 
mią zupełnego powodzenia. 

Bilety już są do nabycia w księgarni 
Syrkina. 

ans niai 

Rozmaiłości. 
Stulecie kołnierzyka. 

W r. 1825 żona pewnego kowala w ma- 
łej osadzie angieiskiej, chcąc oszczędzić 
soble trudu przy praniu koszul męża, uszy- 
ła mu sztywne kołnierzyki. O wynalazku, 
dowiedział się kupiec londyński, Ebenezer 
Brown, | założył pierwszą fabrykę 1 sklep 
kołnierzyków w Londynie. Odtąd sztywny 
kołnierz wszedł w modę i stał się obo- 
wiązkową ozdobą stroju gentlemana. 

Jest to jedna z wersji o narodzinach 
kołnierzyka. Istnieje ich bowiem więcej. (w) 

  

    

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Ur, ©. Ulsejke 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po pał. 

      
  

nej. (zd.), skiej. W. Z. P. 

ZANO Zgubioną | Sprzedaje się 
Reklama $ kartę urlopową ktm na ubrania z szu- 
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Ка na rok 186 
Wileńsk! Informacyjny 

Poradn. Koiejowca Polsk. 

ЛАЙ 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3. 

—н 

% 
% cena 2 zł. obanajomiona z prowa ; 

/ Ostrobramski dzeniem gospodarstwa 
» cena 75 gr. eraz kuchni poszukuje     

    
   

  

  dnictwem 
Dla M. G. 

przez Dowództwo 5 p p. | fladami i 
leg. na imię Szabad Jz- ' łóżku, obie w b. dobrym 

kóba unieważnia się. 

j pracy w mzjątku lub na 

  

  

BGBI 
dowód osobisty, 
inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast 

Kurjerze Wiieńskim. 

szefka przy 

j stanie, cena 50 zi. Ul. 
Н Bakszta 17 m. 4. 

  

tn | Wdowa w średnim więku |Rutynowana 

diz elka ,plebanji Zofja Sidoro- 
cena 2 zł. wicz, Rudziszki ul. Ulki- 

Kieszonkowy ska 19. studentka uniwersytetu 
z cena 30 gr. udziela lekcji i korepety- 

i łą | cji w zakresie kursu szkół 
sa Zaw. Księgarni = O wynajęcia į šreinich Specjalność: ję- 

pokój umeblowany dlaj zyk polski najnowszą 
Reklama jest drogą J6ze > „awadzkiego, samotnego. Tamże do | skróconą metodą dla ob. 

« lelka 7. sprzedania szczeniaki | cokrajowców — Po. 

Z% Do nabycia we wszystkich księgarniach I „Szpitze — Wilno, Arse: j czo lub w kompletach. 
do fortuny. < składach materjał. RIAONAy ch: nalska 4—4. Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

  

Młodzi inteligentni 
ludzie płci obojga mogą 
mieć dobry zarobek przy 
zbieraniu ogłoszeń pra- 
cując na prowizji. Wiado- 
mość Biuro Reklamowe, 
Garbarska 1, od g. 11—12 

rano. 

metry- 
kę, lub 

za pośre- 

ogłoszenia w   
Druk. „bux,, Żeligowskiego 1, 

/ 

gm. Stefan- | 
polskiej Jakowickiego Stanisława, skredzio- | 
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