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„‚ oplerając się na sprzzjających mu 

Sależytość pocztowa opłacona ryczałtem. 
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DEM 

nie próez dni poświąteeznych. 

Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAM 
"'KRATYCZ* V. | 

  

  
rzyjmują: Cena prenumeraty: miestęcznie.zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

; 'OWSKIego, 
Kslęzarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Bor 

Mickiewicza 5. Prenumerstę i ogłoszenia przyjniują Biuro Reklamowe Stefana 

Grabowskiego, Mickiewieza 4, róg Garbarskiej, telef, 82, J. Karlina, Niemiec- 

ka 22, telef. 605, | wszystkie biura roklamowe w kraju i zagranicą.   

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* mieści się 

rzy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Micklewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 

zynne od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogioszeń: Za wiersz mili 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez admini:trecję zmieniane dowoln'e. 

metrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
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Zbawcy. 
interesech, za bóstwo wszechpomocne 

okrzyczano Korfantego, by go w rok 

potem z błotem mieszać, Hallera, za 

to, iż bez wielkich trudów, nie do- 

konawszy prócz Kaniowa nic wiel- 

klego, nie wykuzawszy żadnych wy- 

bitnych zdolności wodza, przywiózł 

wojsko, zebrane z obozów jeńców, 

wyekwipowane przez Francuzow, zro* 

biono znow mężem równym Chod- 

kiewiczom | Kościuszkom. | zasypia” 

no na oba uszy, powtarzając sobie: 

„Haller zbawi”! Od fioansów, dobro- 

dziejem miał być Grabski, wstrzymał 

spadek złotego, nie trzeba już o ni- 

czem myśleć, on zrobi, potrafi, 

wszystko będzie dobrze  dziśl dziśl 

jutrol jutrol A za pół roku: „Hajże 

| na Soplicę”, Grabski jest gorszy od 

bolszewikal 

1 tak dokoła w kółko. 

Jest rzeczą znaną w historji na- 

rodów i państw, że w chwilach nie, 

bezpieczeństwa, przewrotów, wojen- 

społecznych rozruchów lub finanso- 

wych kataklizmów, gdy zdaje nikt 

nie umie sobie poradzić, = 

faktach t. zw. „mąż opatrznościowy”. 

Musi on posiadać znakomite zdol-; 

ności, w kierunku załatwienia za: ; 

gmatwanych spraw swego kraju, 

umiejętność dobierania sobie odpo" 

wieduich ludzi, oraz dar zjednywania 

sobie wiernych pomocników w roz- 

poczętem dziele. Zwykle nawet, to 

ostatnie jest najważniejszym warun- 

kiem powodzenia I trwałości reform, 

czy zdobyczy, bowiem najgienjalniej- 

szy człowiek, jeśli nie ma poparcia 

w swem społeczeństwie i nie umie 

zjednać sobie zwolenników, widzi swe | 

dzieło rozpadejące się w proch lub; Dziwny naród! Nigdy opinja publicz- 

obracające się na szkodę ogólną. | na nie mówi u nas: zbawienie od bied, 

(Exp. Margr. Wielopolski). Ci ludzie, | jest w nes samych, leży w Prący, na- 

dźwigający często, (jak np. Nspoleon, | szych rąk i mózgu, w ucwciwości na 

Garibaldi, Cavour, Bismark, Cromwell, szego postępowania, w rozumnej ©- 

u mas Kościuszko, Piłsudski) kraj szczędności, w odzążnem tępieniu 

swój z zarnętu i upadku, byli dzieć- wad narodowych, w walce z łapow- 

mi zderzeń, wykładnikemi niejako | nictwem, rozrzutnością, lenistwem, 

konieczności dziejowej, wyrośli z kon- ; nacjonalizmem i obskurantyzmem. 

fliktu interesów sprzecznych we- Nie, to się tylko czyta w tasiem- 

wnętrznych, lub wałk z wrogiem ze- | cowo nudnych artykułach gazet i 

wnętrznym; w ogniu tych walk dali słyszy na mowach wiecowych, zapra- 

się poznać jsko ludzie wybitni, od- | wionych zresztą niecdinienneimi ar- 

dali niezwykłe usługi swemu krzjowi | gumentami, źe ta, lub inna partja, 

i społeczeństwo na widok czynów | Ten, lub wlsśnie przeciwnik politycz- 

powolsto Ich do dalszych prac, do | ny Tego, jest winien wszystkiemu, że 

dalszego prowadzenia nawy państwa, | gdyby go nie było, a rządził kandy» 

po wzburzonych fiuktąch dziejowych. | dat danego mówcy, raj by zakwiti w 

Osierając się na jawnych dowo- Polsce. 

dach ich siły i zdolności, powierzaao Ostatnią zabzwką tego dziwnego 

im najbardziej podstawowe, najważ- | dzieciństwa politycznego, zbyt głupią, 

niejsze interesy kraju, którego byli by się mogła stać niebezpieczną, i 

synami i. ufano im. Wspierano | zbyt ciasną, by mogła się spopulary* 

(ogólnie) wysiłki ich, często nad- | zować, jest szopka monarchiczna, 

ludzkie, zdwajano ich energję popar- į Žaby tež wolely: krėlai krėlai I Jo- 

ciem, milošcią i oddaniem się, żda* j wisz Im, gdy z Kija Kijowicza były 

jąc seble sprawę (lepsze części na" j nierade, nasłał węże, który je zjadał 

rodów oczywiście), że wspomagać ; masowo. 

człowieka wybitnego w jego kon- To by także powinno być pewnem 

cepcji rztowania Ojczyzny w niebez* | mimento.na zapały młodych i starych 

pieczeństwie, jest obowiązkiem. do- szambelenów in spe, Jęgo Królew- 

brego obywątela. Co więcej, na ogół, ; skiej Mości Anonima I. 

ludność danego kraju bywała dumną Bo to jest z tej człej, niewinnej 

ze swych bokaterów, tak jak dziś | jak dotąd zabawy, najzabawniejsze, 

dumne są Włochy z Mussoliniego, | że nie wystawia się ludowi żadnego 

Niemcy z Hindenburga, a Francja z | widomego kandydafe, jeno mistyczną 

Focha i Joffra, mimo że wodzowie ideę monarcbizmu! ln boc signuml,, 

Wielkiej Wojny posłali na rzeź ty*, Wierz, a będziesz, zbawiony. Zaów 

siące ojców i synėw, a Mussolini ©; mamy do czynienia z pokutującą 

miało nie wszczął wojny domowej. stale w społeczeństwie polskiem, le: 

Jakże te wlašciwošci i pojęcia wy- ! niwą ufnością, że ktoś, coś poradzi, 

glądają w Polsce, kraju zarażonego | że byle się coś innego ułożyło, niż 

specyficzną nadzieją na „zbawcę”? to co jest, a już będzie wszystko do- 

Zgoła inaczej. Już semo pojęcie  brze. Champion idei monarchizmu i 

zbawienia od wszego złego mocą jego najsilniejsze (I bodaj jedyne) 

jednego człowieka, jest conajmniej | „pióro”, Cet, marnuje duże zdolneści 

dowodem dziecinnej niedojrzałości | stylistyczne i djalektyczne, by w każ- 

społeczno » psycbiczno - politycznej. Ri okoliczności wywieść jak na dło- 

cóż dopiero mówić o tym fakcie, ni, że każde zło pochodzi z ustroju 

stale powtarzającym się u nas, że na republikańskiego, a monarchja zara- 
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zbawcę wybiera vox populi, nie czło” | dziła by nieróbstwu, łapownictwu, 

wieka, który w danym zakresie wy* błędom dyplomatycznym, granicom i 

kazał niepospolite zdolności ale ot, | stosunkom wewnętrznym, ruinie zie- 

tak z pagaski politycznej, Hapi tte | mieństwa i kupiectwel Ba, suszy, 

zrobionej przez pewną klikę. Widzie- gradobiciu i nieustejącym deszczom 

liśmy już tycn bożków-zbawców spo- | „pomszaniec” by też dał rady! Cóż 

ro. Kolejno panzceum na wszystkie: kiedy, jednsk, mimo wielkiej ciem- 

bolączki Polski, na wszystkie zawie | noty i analfabetyzmu w Polsce, ta-   

i
n
 kłenia polityczno-społeczne miał być: ; kich rzeczy już nie wmówią tłumom, 

Paderewski, świetny pjanista, którego , nawet hojne zapomogi ze szkatuł 

ku urągowisku całej Europy, Azji i, książęcych i hrabiowskich czerpane, 

Ameryki, wyreklamowali na męża ani nazwiska, mało ziesztą popular 

stanu, by potem niemiłosiernie kpić | nych jenerułów, szukających na tej = 

z nieopisanych błędów, jakie biedny | drodze rekompensaty zawiedzionych 

artysta popełniał na dyplomatycznej | nadziei. 

arenie, mającej inny zaiste grunt niż 

estrada koncertowa. Potem, na zasa* (& tego względu że pewnie kosztuje | 

dzie jego obrotności w osobistych sporo pieniędzy, istotnie wyrzucanych I: 

Szkodliwą jest tylko ta zabawka Po 

ra marne, a pozatem i tak chaotycz= 

ne niezrównoważone, acalfabetyczne 

pojęcia peństwowe w Polsce jeszcze 

mącą i szsrpią. Poco ludziom głowy 

zawracać i czas tracić? Wszak nikt į 

rozsądny nie może wierzyć w reali- | paty, leżał by plackiem i wołał: Kró' i 

zację idei monarchicznej u nas, w lal Królel 

Polsce, ściśniętej pomiędzy dwa pań: | żadna najmniejsza kropelka krwi 

stwa, które dopiero co we krwitę ideę ; polskiej nie została by przelana? Nikt 

pogriebały, w Polsce gdzie słusznie ; by się urokowi pióra p. Cata, wymc= 

czy nie, ale ustrój republikański wy. | wy prof. Bossowskiego i aureoli hi-; 

brał sobie naród przez powszechne | storycznych czynów gen. Raszewskie- 

głosowąnie, chyba dobrowolnie? go i Dowbora, nie oparł? 

Zresztą przypuszczalnie sami teo: | Czy naprawdę tak sobie myślą 

retycy monarchizmu byliby przerażeni, j monerchišci polscy? A jeśli resztka 

gdyby się ich chimery któregoś dnia logiki szepcze im że nie, toco? Woj- 

sprawdziły, tak przynajmniej, mając ; na domowa? Trzebaž być konsek- 

ich za dobrych patrjotėw, należy wentnym. Krew by się zapewne po- 

myśleć, Bo czy wyobrażają sobie, ; lała w bratobójczej wojnie domowej 

że ten przewrót odbyłby się spo: | dość obficie, co by znakomicief|po- 

kojniutko? Że na zamek poznański, | mogło sąsiadom naszym, w ich roz- 

wkroczyłby sobie zgodnie Raszewski | bójniczych względem polskiego Pań- 

z Dowborem, prowadząc zawoalowa: | stwa zamierzeniach. A więc? Qui 

rą postać (ideę monarchiczną) na | reux la fin reux les mogens, wszystkie 

tron Hohenzollernów (stojący tam | środki dobre, byle dojść do celu — 

na wszelki wypadek) przed nią z jednak nawet w teorytyczne bawiąc 

trybularzem wszedłby Cat, owiany | się chimery, nie wolno wygłaszać 

dymem własnych kadzideł, księgą programów, których realizacja musia- 

nowych praw niósłby, Bogu ducha |łaby pociągnąć za sobą rozlew krwi 

winien, prof. Bozsowski, a ogon kró- ł bratniej. Bezpartyjny. 
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Machinacje prasowe Niemiec w sprawie 
granic zachodnich. ` 

LONDYN. 14.l. (Pat). Berliūski korespondent „Daily News“ donosi, 

że Niemcy zaproponowały Polsce pożyczkę wzemian za pewee zmiany do 

tyczące korytarze pomorskiego. Polska jakoby na propozycje te odpowie- 

dzieć misła kontrpropozycją, w której zgełdzu się «am zneutralizowanie ko- 

rytarza przy jednoczesnem zneutralizowaniu Prus Wschodnich. 

Rząd niemiecki odmówił przyjęcia tej kolut:propczycji, natęmiast za* 

proponował pożyczkę wzamian za ustąpienie Niemcom pasa szerokości 

5 klm. wzdłuż linji kolejowej. 
Poseł polski Skirmunt w piśmie wystosowanem do redakcji „Daily 

News“ wyraził żal z powodu ukazania się podobnych informacyj w dzien- 

uiku i w imieniu rządu polskiego kategorycznie zeprzeczył tym wiado- 

mościom. ! 
Pos. Skirmunt oświadcza, że rząd polski nie może w żadnym  ruzie 

zgodzić się na pertraktacje w sprawach załatwionych ostatecznie przez 

traktaty, a dotyczących odstąpienia ianemu państwu jakięjkolwiek części 

bezsprzeczolę polskiego terytorjum. 

lewskiego płaszcza, finansujący Słowo j 

magnaci, reszta redakcji, w strojach 

paziów, wachlowałaby dostojne ob: 

licze pomazańca... 

Lud w koło, od Baliyku po Ker: 
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Prasa sowiecka o wycieczce posłów 
polskich. 

MOSKWA. 14.1. (Pat). O przyjeździe wycieczki posłów polskich „Izsis- 

stja* piszą, że wizyta ich w Moskwie jest dowodem znacznego postępu 

w stosunkach polsko sowieckich. Rok temu podróż taka byłaby niemozliwa. 

Wy. więc obu rządów nie pozostały bez śladu. Znamieńnym jast, piszą 

dalej „izwiestja”, że większość przybyłych posłów reprezentuje stronnictwa 

iclańskie, które dotychczas zataówaj wobec Sowietów wrogia stano- 

wisko. Posłowie będą mogli się przekonać o postępach gospodarczych unji 

| stwierdzić, że z jej strony nie zagraża niepodległości polskiej żadne nie- 

bepieczeństwo. 
Należy mieć nadzieję, piszą „izwiestja", że zrozumieją oni, iż jedynie 

przęz zacieśnienie przyjaznych stosunków z Sowietami Polska potiafi zli- 

kwidować stały kryzys gospodarczy i utrzymać się w niezależności od mo- 

carstw Entanty. Zbliżenie polsko-sowieckie posiada wielu przeciwników 

w Pclsce a jeszcze więcej zagranicą. Nie raniej jednak należy mieć na- 

dzieję, że wspomnienia przeklętej przeszłości znikną wkrótce pod wpływem 

nowych stosunków Opartych na przyjaźci i wzajemnem zrozumieniu. 

i A c сонеслнЫ 

Węgry — fabryką fałszywych banknotów 
: różnych państw. 

BIAŁOGRÓD. 14.1. (Pat). Jsk donosi „Politika“ rząd węgierski od- 

mówił wydania obywateli jugosłowiańskich Malderona i Alkalaia oskerżo 

nych o fałszowanie wojennych bonów odszkodowawczych. \ 

Tenże dzięnnik dowiaduje się z miarodajnego jak twierdzi źródła, że 

wszystkie fałszywe banknoty jugosłowieńskie oraż fałszywe marki stemplo- 

we były fabrykowane na Węgrzech. ; 
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Powstancy bialoruscy po stronie boisze- 
wickiej podnoszą głowę. 

Na granicy polsko-bolszewickiej naprzeciw 9 tej kompanji Straży Po- 

granicznej w nocy z 12 na 13 stycznia b. r. po stronie bolszewickiej dsło 

się zauważyć ożywiony ruch oddziałów bolszewickiej straży pogranicznej, 

które gorączkowo maszerowały w kierunku sąsiednich wsi. 

© Po pewnym czasie słychać było gęste strzały karabinowe, 

serjami — co wskazuje na regularną bitwę. 

Co pewien czas słychać było wybuchy granatów ręcznych, oraz silne 

detonacje. | ч 
° — $адиб naležy, iż po stronie bolszewickiej wzmogły się wystąpienia 

wstańców białoruskich, którzy w ostatnich dniach w Kilku miejscach na 

oddawane 

Według pogłosek o- 
D noe e biegających wczoraj ku- ; 
skiego (7) !-3ry sejmowe minister , 

robót publicznych, p. | 
Andrzej Moraczewski, potwierdził na 
wczorajszem posiedzeniu С. K. W. 
polskiej partji socjalistycznej zamiar, 
wystąpienia ż rządu i mimo nalegań | 
stronnictwa decyzji swej nie cofnął. | 

Z drugiej strony Zarząd klubu P. 
P. S. poglosce tej zaprzecza. W każ: 
dym razie o Morzczawskim istotnie 
powiedzieć można, żę jest miaistrem 
malgre lui — wbrew samemu sobie. 

Wczoraj  obradoweł 
Konwent Sanjorów nad 
ustaleniem programu 

prac ssjmowych na okres najbliższy. 
Na propozycję p. marszałka po 

stanowiono odbyć w tyn tygodniu 
posiedzenie plenarne w piątek i so- 
botę. Od poniedziałku do końca sty- 
cznia żarządzona będzie przerwa, w 
czasie której komisja budżetowa roz 
patrzy sprawozdanie Najwyższej lzby 
Kontroli Państwowej i ustali wnioski 
na plenum w tej sprawie. Sejm zbie- 
rze się na posiedzenie plenarne oko- 
ło 1 lutego. Dnia 20 b. m.rząd prze- 
dłoży poprawki do budżetu a p. 
marszałek Ssjma dołoży wszelkich 
starań, aby juź w dniu 1 lutego ko- 
misja budżetowa mogła rozpocząć 
prace nad budżetem. 

Odbyło się tutaj po- 
siedzenia zarządu głó 
nego międzynarodowe" 

go zrzeszenia prawa karnego pod 
przewodnictwem hr. Carton de 
Vierta, byłego premjera belgijskiego. 
Na żądanie deletata rumuńskiego, po 
parte przez delegację polską, posta- 
npwiono odroczyć zwołanie w Bruk- 
seli pierwszego kongresu zrzeszenia 
do lipca 1926 roku. Zdecydowano po* 
czynić pewne ułatwienia wszakże bez 
żadnych przywilejów dla wzięcia u- 
działu w kongresie zrzeszeniom nie- ; 
mieckiemu i austrjackiemu. Na spra: | 
wozdawców kongresu wybrano mię: ; 
dzy innemi prof. Wacława Makowskie- ! 
go b. ministra sprawiedliwości. Ze 
strony Polski obecni byli na rzeczo: | 
nem posiedzeniu wiceprezes zrzesze* | 
nia praf, Emil Stanisław  Rappaport. 
orsz członek wydziału wykonawczego | 
dr. Michał Potulicki. (Pat). i 

Wczoraj u godz. pized: | 

Konwent 
Senjorów. 

Prawnicy 
obradują.   

Wizyty południowych 2 dele: | 
O. gaci Bankers Trustu z | 

klers Truatu” Nowego Jorku do ro: | 
kowań z rządam pol: | 

skim o pożyczkę zagraniczną złożyli | 
wizytę dr. Młynarskiemu, wice preze- | 
sowi Banku Polskiego, z którym przez 
dłuższy czas rozmawiali, oraz dyrek- 
torowi departamentu handlowego z 
Miu. Przem. 1 Handlu iaż. Iiwicowi. * 

Pozatem delegaci bankierów ame- 
rykańskich mają złożyć kilka wizyt w 
kołach dyplomatycznych Warszawy. 

Delegaci Bankers Tru- 
MY stu i American Taba- 

y pracy. ces Company dn. 13 b. 
„m przedstawieni zostali p, min. skar- 
bu Zdziechowskiemu, poczem w Mini- 
sterstwie Skarbu odbyła się konfe- 
rencja na temat techniki badań ned 
monopolem, które to badania są 
«celem przyjszdu do Warszawy dele- 
gatów Bankefs Frnst'u i American 
Tabaces Company. 

Zsznaczyć należy, że delegaci 0- 
świadczyli, iż oni w Berlinie ani w 
Warszawie nie przyjmowali korespon- 
dentów prasowych, nie składali im 
żadnych oświadczeń i nie mują za- 
miaru robić tego inadal, wobec cze: 
go pioszą, aby wszelkie notatki o 
wywiadach z nimi uważać za nie- 
prawdziwe, 

A Stowarzyszenie przy: 
jodosw a: jaciół Poiski w Paryżu 

ryżu. zorganizowało w Sor- 
bonie szereg odczytów 

o Polsce. Ostatnio p. Henryk da 
Monifort były korespondent dzien- 
nika „Temps” w Warszawie przedsta 
wił w nader interesującym wykładz e 
całokształt polityki francuskiej w kwe- 
stji polskiej w ciągu 19 stulecia. Licz / 
nie zebrana publiczność gorąco okla: 
skiwała prelegenta. Ż ramienia amba- 
sady polskiej obecny był na tym od:,   Ro „urzędy bolszewickie, szerząc popłoch wśród komunistów. 

ranem ucichło, lecz bolszewicka Straż graniczna długo jeszcze l 
stała w ostram pogotowiu, (zd). : 7 

czycie drugi sekretarz umbasady 
Wozhicki. (Pat.) 

, minister pełnomocny Francji 
uciec się do groźby, aby skłonić rząd 

"ra i ministra 
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Wiadomości polityczne. 
SOA Przybyli ш — &га 

Rokowania rzro członkowie dele- 
francusko- 986 niemieckiej do 
niemieckie. rokowań handlowych z 

Francją. Rokowania pod- 
jęte będą w dniu jutrzejszym. (Pat.) 

Dziś w południe kan: 
clerz Luther odbył z 
przywódcami partji u* 
miarkowanych konfe- 

iencję poświęconą sprawie składu 
personalcego nowego gabinetu. 

„Berliner Sageblatt" dowiaduje, 
się, że dotychczasowy minister rol- 
nictwa zbliżony do niemiecko-naro- 
dowych hr. Kanitcz nie zatrzyma praw- 
dopodobnie swego portfelu w no" 
wym gabinecie. Na stanowisko jego 
wysuwana jest kandydatura posła 
centrum Cronego. (Pat). 

„Wczoraj kanclerz Lut- 
we ge her odbył konferencję 

miecklego. Z Orzywódcami demo- 
kratów centrum, partfi 

ludowej i bawarskiej partji ludowej. 
Wszystkie te partje wyraziły gotowość 
wzięcia udziału w gabinecie dra Lu- 
thera. Natomiast zjednoczenie gospo- 
darcze odmówiło współpracy. Wciągu 
dnia dzisiejszego dr. Luther będzie. 

Wwynurzeria 
„Berliner Ta- 

gebiatt. 

omawiał z poszczególnemi partjami mą 1 
kwestje personalne. ` 

„Vossische Ztg.“ przypuszcza, że 

& 

do gabinetu wejdą tym razem przy- — 
wódcy frakcyj parlamehtarnych, po- 
szczególnych party, m mianowicie 
dr. Koch, przywódca demokratów, ja- 
ko minister spraw wewnętrznych dr. 
Streseman, przywódca ludowców, jako 
minister spraw zagranicznych i Marx 
przywódca centrum jako minister 
sprawiedliwości. Jako kandydata na 
ministra finansów wymieniają byłego 
ministra finansów Saksonji Reinhol- 
da. (Pat.) 

„Czeskie Słowo* i 
„Prager Presse" za” 

| tuje. przeczają wiadomości 
podanej przez prasę 

niemiecką, jakoby państwa Małej 
Entanty miały uczynić kroki dyplo+ 
metyczne u rządu angielskiego w 
sprawie sfery węgierskiej. Wobec te- 
go, że wiadomości te, podobnie jak 
wszelkie pogłoski tego samego го-. 
Gzaju są pozbawione podstaw, jest 
rzeczą jasną, piszą wspomniane dzien- 
niki, czechosłowackie, że twierdzenia 
o rzekomej odmowie Anglji inter: 
wenjowania na drodze dyplomatycz- 
nej są wyssane z palca. (Pat). 

„Echo de Paris* wy- 
Odpowie. > 
dziainość  rsża zapatrywanie, że 

rządu wę- Odpowiedzialiość rzą: 
glerskiego du budapesztańskiego 

za falszerst: jes; zaangażowana w 
wa. 

: aferzę fałszerstw ban- 
knotowych. Dziennik podkreśla mia- 
nowicie, zę kiedy wybuchnął skandal, 

musiał 

węgierski do wyjścia ze stanu całko* 
witej bezczynności. Betblen spotkał 
się w łonie swego rządu z jaknaje- 
nergiczniejszym oporem. Policja 
gierska przeszukała zamek  Sarospa* 
tak bardzo niedokładaie i misła się 
już wycofać z zamku, w chwili kie” 
dy nadeszła policja „francuska i wła« 
śnie dopiero wtedy dokonano cieka 
wych odkryć". Echo de Paris sądzi z 
powyższych faktów, że byłaby uzafsa=. 
daiona ewentualna interwencja mo* 
carstw. (Pat.) 

- 

Rokowania stronnictw 
większości „w -sprawie 
przekształcenia gabine- 
tu Ramecka zostały 
wczoraj ukończone. Na: 
ministra skarbu Aare= 
rolnictwa Buchingera. 

Na ich następców zostali wybrani 
burmistrz miasta Badeau Kollman 
(teka skarbu) i Thaler (teka rolnitt- 
wa). Mgeudy ministra spraw z:gre- 

nicznych obejmie kanclerz Rameck. 
Sen. de Selves cbra- 

ny został ponowne 
przewodniczącym  Se- 
natu. (Pat.) 
URK TACIE "ORAS 

Akuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

UL Mickiewicza 44 m. 17. Przyjmu 
od godz. 3 ej rano 'do T-ej wiecz, 

Doozoła re: 
konstrukcji 
binetu austr- 

Jackiego, 

stąpi dymisja 

[Przewodni- 
czący Senatu 
francuskiego   
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0. 
Organ szaulisėw „Trimitas“ w o» 

statnim numerze roztrząsa stosunek 
wzajemny Litwy, Prus Wschodnich i 
P.łski. Organ antypolskiej organiza- 
cji wojskowej miesza tu Prusy kró- 
lewskie z Prusami książęcemi i t. p. 
wywody, jednak insynuujące Polsce | 
projekt anektowania Prus Wschod- 
nich i wnioski z nich wysnuwane są 

Łatwiejszą niż kłopoty 
„administracji jest re- 

dukcja personelu. 
Tej zasady trzyma się widocznie 

Wileńska Dyrekcja Kolejowa, która 
zamiast dokładnego zbadania celo- 
wości prowadzonego przez nią przed- 
siębiorstwa, oraz wprowadzenia w 
niem celowych zmian, o ile okazały- 
by się potrzebne, uważa widocznie 
zainteres bardziej korzystny przepro- 
wadzenie w tem  przedsiębiorstwie 
redukcji. 

WU ROLET WI 

! 

" „Petit Parisien" o celach po- 
dróży Cziczerina do Kowna i 

Rygi. 

„Petit Parisien” zamieszcza ko- 
respondencję swego przedstawiciela 
w Berlinie, w której stwierdza, że 
wizyty Cziczerina w Kownie i Rydze 
są w związku z polityką rozpoczętą 
w Warszawie i kontynuowaną przez 
zawarcie traktatu z Turcją. Polityka 
ta ma na celu stworzyć na Zacho- 
dzie i Południu Rosji barjerę państw, 

L EBS K 

| Z Litwy Kowieńskiej. | 
Liaudinink" prawe skrzydło tego 
stronnictwa ma według informzcyj 
| „£cha* oderwać się od stronnictwa 
!i przystąpić do stronnictwa „Santara“. 
{ (wilbi). 

| Szwecja ae Litwie 

| Szwecja zaproponowała litewskie- 
„mu ministerstwu rolnictwa kredyt na 
| maszyny rolnicze w wysokości ośmiu 
miljonów. W sprawie tej w Kownie tek charakterystyczne, że podajemy Przyczyna złego leży w niewłaści- 

niektóre wyjątki z tego artykułu po: | wem traktowaniu przez Dyrekcję 
dług „Wiibi” dosłownie. „spraw klljentów kolei, którzy, odwza- 

którsby w stosunku do Rosji były | odbyło się zebranie przedstawicieli 

Ne 11 (459) 

Przegląd prasy. 
Koniec „Wyzwolenia*. Próżne żale i narzekania ziemiańskie. 
Nawet endecja przestała wierzyć w potrzebę utrzymania tej 

bezużytecznej warstwy. Marsz. Piłsudski a Moraczewski. 

Ostatni rozłam w „Wyzwoleniu” Słusznie też cdaowiąda ziemiań- 
oświetla prasa, jako koniec tego skim płaczkom nad „straconą, zie- 
stronnictwa. . miq—poznański „Przegląd Poranny“: 

Ns gruzach dawnej „świetności” Na łamach naszego pisma już kilka 
pozostaje garść inteligentów, wybra: | razy mieliśmy możność wskazać na o- 
nych z list państwowych, inteligen- | po NAJ ga cej RE "a 
tów o psychicznem obliczu radykal- : jeszcze dzisiej, 'nlema ochoty do jasne- no-mieszczańskiem, nie znających i 
nie umiejących pracować na wsl i 
dla ws. Przy nich z boku zostało 
2--3 chłopów ! КИКа chlopomanėw. 

go wypowiedzenia się w tej, tak niez- 
miernie ważnej sprawie. | gdyby nie 
zdecydowane i mądra polityka stron- 
nictw robotniczych w Sejmie w sprawie 
reformy relnej, która po przejściu „Wy- „Gsograficzna sztuacja Litwy — 

pisze „Trimitas” — niejednokrotnie 
może wpłynąć na losy tego czy in- 
nego sąsieda. 

Tek się np. ma rzecz w stosunku 
do Prus Wschodnich, które, jak wia- f 
domo stanowią wprawdzie część 
państwa niemieckiego, lecz zostały 
odsepsrowane od macierzy koryta- 
rzem gdzńskim, zagrabionym przez 
Polskę. Ta ostatnia niejednokrotnie 
próbowała zaproponować Litwie Ko- 
wieńskiej podzielenie się Prusami. 
Wschodniemi; przyczem Polsce przy- 
padłaby cała południowa połać Prus 
(na południe od linji Wierżboło- 
wo — Królewiec), Litwie zaś ich 
część północna. Obecnie koncep- 
cja ta nie przestaje być dla poli- 
tyków polskich aktualna. W Polsce 
głosuo się mówi i pisze O po- 
trzebie mocnego oparcia się o Bał: 
tyk (wybrzeże Prus Królewskich) Po- 
lacy niewątpliwie też postarają się 
przy pierwszej okazji plany swe zre- 
alizcweč. Okazja taka zaś nie jest 
wykluczona. Wrazie kompletnego 
rozbrojenia Niemiec sprawa Prus 
Wschodnich może w całej rozciągło- 
ści wysunąć się na światło dzienne. 

Jakie stanowisko winni w tej 
sprawie zająć Litwini? Po zagrabieniu 
przez Polskę wybrzeża Prus Królew- 
skich Listwa zostałaby z trzech stroa 
przez Polaków osaczona. W podob- 
nej sytuacji znalazłyby się Prusy 

| Wschodnie, gdyby Polacy  oparii 
się o morze drogą zagarnięcia Litwy. 
Z powyższego wynika więc, że Litwa 
jest naturziaym sprzymierzeńcem 
Prus Wschodnich. Z drugiej znów 

| strony zapowiada się ożywiony han- 
del pomiędzy Prusami Wsch. a Ro-/ 
sją. Litwa jako pomost pomiędzy tymi 
woma krajami, mogłaby ciągnąć 

'z takiego handlu znaczne korzyści. 
Prusy ze swej strony >aisteresowane 
są w tem, aby Litwa bezpośrednio 
graniczyła z Rosją. 

w 

  

Skąd wynika, iż zwrot Litais Wil- | 

| emniejąc się tejże Dyrekcji pięknem 
*а nadobne, przestają korzystać z u- 
sług kolei w tych wypadkach, w któ: 
rych tylko okazuje się to możliwem. 

Jak jest powszechnie wiadcmem, 
unkcjonuje w Wilnie naprzeciw Dy- 

rekcji Kolejowej, Kolejowa Stacja Miej- 
ska, której zadaniem winno być uła- 
twianie klijentom kolei wszelkich 
czynności, związanych z ekspedycją 
ła dunków kolejowych za pobieraniem 
odpowiednich opłat. Instytucja ta już 
rzeszło trzy lata załatwia powierzane 

ju operacja ku zadowoleniu stron, 
ak świadczy o tem stale wzrastająca 
jiczba klijentów, a prawdopodobnie i 
z korzyścią dla kolei, ponieważ po- 
większał się stale i personel stacji, 
rekrutującej się przeważnie z praco- 
wników bądź zredukowanych, bądź 
zagrożonych redukcją w innych dzia- 
łach kolejnictwa. W ostatnich dniach 
zrażona nowemi zarządzeniami klijen- 
tela odwróciłałsię od Stacji Miejskiej, 
czego naturalnym skutkiem musiała 
być redukcja pracowników tej insty- 
tucji. 

Głównym powodem zrażenia inte- 
resantów do Stacji Miejskiej jest za- 
rządzenie władz kolejewych o przer- 
waniu praktykowanych przez cały czas 
istnienia Stacji Miejskiej ułatwień fi- 
nansowych, polegających na kredyto- 
waniu na krótkie terminy należności 
kolejowych, jakie to ułatwienia gwa- 
rantują zresztą swoim  klijentom 
wszystkie poważne przedsiębiorstwa 
przewozowe prywatne. A od dłuższe- 
go już czasu sama Stacja Miejska 
dokonywała tych operacyj z wielką 
ostrożnością tylko pewnym firmom, 
które swoją wypłacalność były w sta- 

|nie odpowiednio zapewnić. Lecz za- 
miast sprawę rozpatrzeć szczegółowo, 

; Dyrekcja Kolejowa uznała za stosow- 
niejsze kredytowe operacje odwołać 

;w stosunku do wszystkich, będących 
iw kontakcie ze Stacją Miejską firm 

  
bez wyjątku i tem nsrazić swoją in- | 

a jej per-, ; stytucję na bezczynność, 
sonel na redukcję. 

na leży nietylko w interesie Litwy; Ze smutkiem musimy to powie- 
lecz także Prus Wsch. Tak więc dzieć, iż podobne przedsiębiorstwa , 
Litwa nawet w sprawie wileńskiej kolejowe były traktowane przez ro- 
jest naturalnym sprzymierzeńcem syjskie zarządy o wiele poważniej i o 
Prus Wschodnich. Oba kraje łączy wiele więcej dawały pad każdym 
wreszcie między sobą współpraca | względem pewności tak swoim kli- 
gospodarcza i kulturalna. Kowno od jentom, jak i swemu personelowi. 
Kiólawca oddziela zaledwie 5 godzin ‚ Obecae zarządy kolejowa / nieopatrz- 
jazdy koleją. Koncepcje bliskich, | nie wyzbywają się tak ważnych dla 
sąsiedzkich stosunków litewsko-pru- | powiększenia przewozów kolejowych ; 
skich należy gorliwie propagować | placówek, ustępując miejsca elemen: | 

przyjacielsko neutralne. „Petit Pa- rolnictwa, które zdecydowało skorzy- 
risien* stwierdza, że polityka Mie- stanie z kredytu dla zakupu  narzę- 
miec w stosunku do państw bał- dzi rolniczych i cementu, sprawa 
tyckich jest aktywna i że plany 
Niemiec popiera Anglja. (wilbi) 

Nowe wybory do Sejmu ii- 
tewsklego. 

„Letuvos Žinios“ stwierdzając, że 
Sejm wybrany został w dniu 13 meja 
1923 roku i że według psragrafu 26 
konstytucji wybory winny być ukoń- 
czone przed wpływem kadencji sej- 
mu poprzedniego oświadcza, że wy: 
bory muszą się odbyć przed 13 ma: 
ja 1926 roku i że w dniu tym ka- 
dencja obecnego Seimu się zakoń- 
czy. Dalej „Liet. Żyn.* stwierdza, 
że nówy Sejm winien zebrać się nie 
później jak w ciągu 30 dni po wy- 
borach i że przeto wybory uskutecz- 
nić się winny w międzyczasie 13 go 
kwietnia — 12 meja. (wilbi) 

Agitacja wyborcza chadeków. 

Przed kilku dniami rozpoczęła się 
już agitac'a wyborcza litewskiej par- 
tjl chrześcijańsko-demokratycznej. 

Partje katolickie odbywają już 
wiece i zebrania, 

Równięż wydano cały szereg bro- 
szur, w których mniejszcści narodo- 
we nazwane są wrogami Litwy, 

Natomiast „Lietuvos Żinios” « do- 
nosj, że redakcja otrzymała już mnó- 
stwo rezolucji, protestujących prze- 
ciwko klerykalnemu terorawi w kraju. 

W rzeczywistości pochodzą te re- 
zolucje z Ameryki. (z) 

Rozłam w stronnictwie 
dininkėw“. 

„Echo“ donosi, že wcdlug krąž. 
pogłosek o mającem niebawem na- 
stąpić rozłamie w stronnictwie „Valst. 

„Liau- 

  

Z państw 
Łotwa. 

Katastrofa powodzi. ' 

W południowo - zachodniej, Ku 
rlandji wskut ostatnich odwilży, 
Wylały rzeki, zatapiając 45 wsi i tyleż 
folwarków. 

Straszna ta powódź wyrządziła 
olbrzymie szkody. (z) 

Estonja. 

stwa. 
wśród szerokich warstw społeczeń- tom obcym, konkurencyjnym. 

Obserwator. 

Zmiana granic województwa wileń- 
skiego. 

"Zmiany w ustawie o reformie 
| rolnej. 

Rozporządzenie wykonawcze do- 
,tyczące zmian w wykonaniu i uzu- 
"pełnieniu ustawy o reformie rolnej— 
zostało zatwierdzone przez Radę Mi. 
nistrów. (z) 

jednak zależy od dalszych pertrsk- 
jtacyl odnośnych Ministerstw, (wilbi) 

Konferencja w Rydze w spra- 
wie bezpośredniej komunikacji 
między Łotwą, Litwą a Niem- 

cami. 

;) Daia I1 stycznia udał się do Ry- 
gi inż. Landsberg na konferencję w 
sprawie bezpośradniej komunikacji z 
Łotwą, Litwą a Niemcami, której o. 
twarcie nastą„ić ma 15 maa 1926 г- 

(Wilb:). 

Zaproszen'e Litwinów na wy- 
stawę w Medjolanie. 

Poselstwo litewskie otrzymało za- 
proszenie Włoch do wzięcia udziału 
w mystawie dekoracyjnej w Medio- 
anie, jaka ma się odbyć w roku 1927. 

(wilbi) 

| Konferencja pastorów w Kow- 
nie. 

Przed kilku dniami odbyła się w 
Kownie konferencja pastorów kościo” 
ła ewangielicko-luterańskiego. 

Na konferencji tej zajęło ducho- 
wieństwo ewangielickie — stanowisko 
wobec kwesji, czy — zwołane przez 
pastora Wiemera z Taurogów zgro- 
madzenie bez zezwolenia prezydenta 
synodu litewskiego — można uznać 
za równorzędne z litewskim synodem 
kościoła ewan. luterańskiego. 

Konferencja powzięła decyzię nie- 
uznanła nowego konsystorza (na cze- 
le którego stoi dr. Gaigalat) i. zenie- 
chania wszelkiej współpracy z nim— 

j do czasu, gdy wszyscy litewscy człon-   
|kowie będą drogą wyborów rezre 
'zentowani w nim. (z) 

  

bałtyckich. 
Konferencja policyjna. 

W tych dniach rozpoczęła w Tal 
linie swe obrady  wszechestońska 
konferencja policyjna. 

Na konferencji tej poruszone bę 
dą m. |. sprawy reorganizacji estoń 
skiej służby bezpieczeństwa publicz- 
nego. (z) 

Traktat arbitrażowy estońsko= 
niemiecki. 

Rząd wniósł do sejmu projekt 
ustawy dotyczący różnych spraw, 
wynikających z traktatu arbitrażowe” 
go i wyrównawczego, estońsko - nie- 
mieckiego. 

Traktat ten został podpisany w   Berlinie 10 sierpnia ub. r. (z) 

A dlaczego „Wyzwolenie” roz; 
padło się? \ 

Odpowiada na to stoleczny „Glos 
Codzienny“. 

nie stworzyło żadaego pozytywnego, re- 
alnego, uchwytnego programu społecz- 
no politycznego. Uprawiało radykalizm 
dis samego radykalizmu. Było najmniej 
zawsze dostępne dla haseł konkretnej, 
choć może szarej | nieciekawej roboty 
twórczej. Chorowało na pozę; doskona- 
lilo się w negacji i maksymalizmie. Było 
specjalistą w obstrukcjach, opuszczaniu 
salt sejmowej, dąsach i fochach. 

To nie mogło wszystkim na długo 
wystarczyć! Porywające deklamacje i 
wspaniałe gesty nie zastąpiły chłopu, o 
którego usiłowali się oprzeć, potrzeby 
konkretnej, pozytywnej pracy i reainych 
jej wyników. Reforma rolna szła wysił 
kiem piastowców, a chłopi wyzwoleńscy 
nie mogli się przekonać, że zażarta a 
jałowa opozycja Wyzwolenia więcej dla 
niego warta, niż praktyczne machiawe- 
lizmy posła Witosa. 

Chłop na strawie frazesu poczuł się 
czczy — | pod wodzą posła Dąbskiego 
Idzie dziś szukać innych torów swojej 
polityki. 

Czy je znajdzie — trudno dziś prze- 
sądzać! 

A inna polityka jest potrzebna! 
Bo oto organy ziemiańskie zawodzą 
głośno i żalą się na ustawę reformy 
rolnej. 

I w żalach tych jeden zwala winę 
na drugiego, nie pomnąc, że życie 
idzie naprzód, że lud wiejski czeka 
na reformę rolną (wykonanie której 
pozostawia wiele do życzenia), że 
reforma rolna jest koniecznością w 
naszych stosunkach społecznych. 

Weżmy np. organ ziemian wileń- 
skich „Słowo”. Czytamy tam: 

(stawa o reformie rolnej zbudowana 
unas została na zasadzie gwałtu. Zwią- 
zek ludowo narodowy w sprawie refor- 
my rolnej praworządność zdradził, a 

Wyzwolenie rozpadło się dlatego, że | 

zwolenia” do polityki bezpłodn. negacji, 
wzięły na swoje barki ciężar poprawie- 
nia „kułackich” projektów p. Witosa, to 
może jeszcze dziś gra na udawanie nie- 
winności w sprawie reformy ze strony 
Narod. Demokracji mogłaby mieć pew- 
ne szanse powodzenie. 

Zresztą są już pewne cznaki, że na- 
wet Nar. Demokracja przestałe wierzyć 
w potrzebę utrzymywania w kraju war- 
stwy, która rolę swoją już dawno skoń- 
czyła I dzisiaj zdolna jest tylko do.... 
pezpłodnych żalów i narzekań nad swym 
ciężkim losem. Prawo do szacunku I... 
do życia nie zdobywa się za tsk małą 
cenę. Ba, nawet za cenę finansowania 
przez 5 lat akcji politycznej Narodowej 
Demokracji. 

„Kurjer Ppranny, otnawia sprawę 
listu Marszałke Puisudskiego, dowo- 
dząc niedwuznacznie, że min. Mar- 
czewski, który poruszył na Radzie 
Ministrów sprawę powrotu Marsz. do 
służby — winien z nieuwzględnienia 
swej propozycji przez Rząd— wyciąg- 
nąć konsekwencje, nie sprzeniewie- 

„rzyć się swej przeszłości i... ustąpić 
jz gabinetu. 

Wczorajszy list Marsz. Piłsudskiego do 
redaktora „Kurjera Por.” nie mógł nie 
być oczekiwany dla rządu, który, o ile 
ma wogóle jakieś poczucie rzeczy oczy* 
wistych, chyba nie zdawał sobie spra 
wy, że do złekceważen!a Inicjatywy mi- 
nistra Moraczewskiego dołączył tylko 
wybryk grubej nieprzyzwoltości w sto- 
sunku do stanowiska Marszałka wobec 
„niecnej roboty”, [jaką była fabrykacja 
tej potwornej ustawy. Zdawali sobie 
z tego doskonale jednak sprawę mini- 
strowie, którzy organizowali zamach na 
rząd Moraczewskiego w styczniu 19 9 r. 
Min. Moraczewski przez dalsze pozosta- 
nie w rządzie, którego krokami I komu- 
nikatami kierują dowolnie ci właśnie 
mężowie stwnu, spzzeniewierzyłby slę 
swojej przeszłości I swojemu moralne- 
mu stanowisku w państwie. To też dy- 
misja jego jest niewątpliwie rzeczą go- 
dzin najbliższych.   klub chrześcijańsko - narod. sprawę tę 

przegrał. т 

Próżne žale! ; 

Co partja P. P.S. w tych warunkach 
uczyni, to oczywiście pozostaje jeszcze 
kwesiją otwaitą, ale zapewne w każ- 
dym razie — nie na długo. 
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Obrady sekcji do spraw mniejszości 
narodowych. 

Na posiedzeniu dyskusja nad sprawami żydowskiemi. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Posiedzenie sekcji Komitetu politycznego dla spraw mniejszości naro- 
Ldowych odbyło się wczoraj pod przewodoictwem premjera Skrzyńskiego 
przy udzłaie min. Raczkiewiczc, Grabskiego, Zdzichowskiego, Kiernika i Rad» 
wana oraz specjalnie ząproszonych, Osieckiego i Ziemięckiego. 

Prowadzono ogólną dyskusję w sprawie mniejszości żydowskiej i za- 
aprobowano na wniosek ministra przemysłu i handlu zarządzenia w formie 
komunikacji pocztowej, 

} 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). ! 

Na wczorajszem rannem posiedzeniu sejrnowej komisji administracyj- | 
nej omawiano sprawy, objęte wnioskiem plenum Sejmu w związku za? 
sprawozdaniem komisji administracyjnej 0 zmianie granic województw Wi: | 
leńskiego, Nowogródzkiego i Poleskiego. 

Odnośną ustawę przyjęto. 
| нннч ч оао 

Akcja walutowa Banku Polskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). | 

Benk Polski, jak już donosiliśmy, od szeregu dni kryje całkowicie za: | 
potrzebowanie walut obcych na giełdzie warszawskiej. Wczoraj naprzykład 
pokrył zapotrzebowanie, które wynosiło zgórą 200 tys, dol. \ 

 Swiadezy to z jednej strony o wzroście zapasu walut obcych w Ban-: 
ku Polskim, z drugiej strony ma znakomity wpływ na uśmierzenie zachłan- 
cych apetytów spekulantów giełdowych. 

у 
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DEKARZE нн 

; ° НН z nieco zmienionym światopoglądem: | l ggliaja w gna (5 Roka : ® — |2900у narodowej”, który został za- 
| warty w lipcu r. 2. A 

| Stefan Radić piastuje w gabinecie 
| dawnego swego antzgonisty, a obec- 

Białogród, w styczniu. |nie sojusznika (przywódcy wielkiej 
| partji serbskiej „narodowych radyka- 

| Rok ubiegły zaznaczył się w dzie- |łów”), Pasića — jedną z najważniej- 
jach państwa jugosłowiańskiego wy- szych w chwili obecnej tek, t.j. tekę; 

| dzrzeniem pierwszorzędnej wagi po- | oświaty, Unifikacja kraju wymaga 
litycznej; porozumieniem dwóch naj- długiego jeszcze czasu, — lecz prze | 
większych, a, zażartą walkę prowa: dewszystkiem świadomej i celowej | 
dzących stronnictw tego kraju. Jesz* ' polityki oświatowej. Ponieważ Kroaci 
cze rok temu, kiedy Stefan Radić zarzucali często Serbom, że nie zna- | 

| odbywal swoje podróże do Moskwy ją dostatecznie historji i tradycji kro- 
| i innych stolic europejskich, uważany ackiej, Radić polecił we wszystkich 
za zwclennika bolszewizmu i za zdraj- szkołach zwrócić baczniejszą uwagę 

|cę stanu, — niktby nie uwierzył, że ma konieczność równomiernego trak- | 
| porozumienie jego z premjerem Pa- towania dziejów wszystkich narodów 
sićem leży pomimo wszystko w sfe- królestwa S. H. S, w szczególności | 
rze możliwości. Kierowani przeż Ra- zaś nakazał wprowadzić specjalny | 
(dića chłopi kroaccy nietylko nie brali kurs historji panowania króla Tomi- 
dotychczas udziału w rządzie, bal — sława, którego polityka, jako dążąca 
a bojkotowali pariament i goto- do zespolenia Serbówj Kroatów i Sło- 

| wali się do czynnych wystąpień. Ale | weńców, stanowić moż wzór dla 
| przywódca kroacki wrócił z zagranicy ' młodego pokolenia, 
^ 

(Korespondencja wlasna.) 

  

M RZA JEZ ZOTAC    

Oszczędności w szkolnictwie. 
(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

  

W sejmowej komisji oświatowej wygłosił wczoraj min. Grabski obszer- 
ne przemówienie, dotyczące oszczędności w zakresia szkolnictwa. 

| ———————————— 5 

Kapitał zagraniczny w Banku Polskim. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

  

jednem z pism warszawskich wiadomość, jakoby rokowa- 
Pelskim, rozbiły 

Podana w 
nia dotyczące udziału kapitału zagranicznego w Banku 
się, jest nieprawdziwe, 

Z miarodajnych źródeł dowiadujemy się, że szczegóły wstąpienia ka- 
bitału zagranicznego do Banku Polskiego się zostały jeno sprecyzowane, 
a więc rokowania nie mogły się rozbić. 

Kwestja ustroju pozostała nadal Najpowazniejszą grupę stanowią de- 
otwarta. Radić jest przeciwnikiem | mokraci ze swym przywódcą Davi- 
monarchii i najszczerszym republika: ' dovic'em, którzy są zwolennikami 
ninem. ('nał jednakże, że neleży taktyki spokojnej. Ludowcy słoweń- 
zaprzestać walki z konstytucją i roz- scy boją się Radića, uchodzącego za 
strzygnięcie problematu ustrojowego antyklerykała. Lecz czyż mogą się 
pozostawić czasowi. Jest to jedno z połączyć z demokratśmi, którzy man- 
najważniejszych ustępstw Radića. Być daty swoje zawdzięczają właśnie an- 
może, że wkrótce okaże się, iż dal- tyklerykslom? Muzułmanie bośniąccy 
Szy udział w rządzie natrafi na po- | opierają się na zamożnym elemencie 
ważne trudności i członkowie grupy  manometańskim i muszą wyrzec się 
Radića będą musieli wycofać się z, wszelkich sojuszów w obawie utraty 
gabinetu. Nie ulega jednak wątpili: ;wpływów. Pomiędzy Pribicevic'em, 
wości, że partja chłopów kroackich przywódcą „demokratów  niezależ- 
stała się już normalaą grupą parla- | 
mentarną, która może oscylować na | 
prawo i na lewo, próbować różnych 
kombinacji i konstelacji, ale nie po- 
sunie się poza granice lojalności wo. 
bec własnego państwa. 

A jak wygląda dzisiejsza opozycja 
jugosłowiańska? Stan jej jest naogół 
opłakany. Składa się ona z tylu naj- 
różniejszych grup, różniących się re- 
ligjią, językiem, pozycją gospodarczą 
1... temperamentem, że o jakiejś so- 
lidarnej akcji nie może być mowy, 

obozów. lanych grupek, jak Trumbi- 
ća czy secesjonistów kroackich nie 
ma co brać pod uwagę. Jak z tego 
widać opozycja jugosłowiańska nie 
posiada narazie na tyle sił i presti- 
ge'u, iżby można jej przyznać jakieś 
poważniejsze szanse wpływu na losy 
państwa, M. J. 

wództwach Wschodnich. 

sprawie uregulowania obywatelstwa 

tów przez dzierżawców miejskich. 

Z Białorusi 
Seminarjum dramatyczne. 

matyczne w Mińsku. *Są .to krótko- 
terminowe kursa z dziedziny historji, 
teorji i techniki dramatu. 

Kursa te są rezultatem stwierdze- 
nia przykrego dla władz sowieckich 
faktu, iż bisłoruski repertuar drama- 
tyczny nie odpowiada jeszcze nale-   

" ;nych, którym brak przeważnie odpo- 

nych”, a Dawidovic'em istnieje anta- | 
gonizm osobisty, paraliżujący wszyst- | 
kie próby zjednoczenia posrewnych | 

życie wymaganiom sceny nie tylko 
stołecznej, lecz nawet wiejskiej, 

(Chodzi tu oczywiście o utwory 
współczesnych autorów  rewolucyj* 

| wiedniego wykształcenia, bowiem 
białor. twórczość dramatyczna 2 о- 
kresu przedwojennego posiada szej 
reg utworów wartościowych.) 

Otóż stwierdzono między innemi, 
„Iž większość prób twórczości drama- 
  

Sekcja, artystyczna lnbiełkultu 0: ; 
tworzyła nledawno Seminarjum Ога- ) 

telegraficznej w obwodzie zewnętrznym i Woje- 

Zaaprobowano również zarządzenia ministra spraw wewnętrznych w 
w Województwach Wschodnich oraz roźporządzenie, mające na celu uregulowanie używalności języka žydow- skiego na zgromadzeniach publicznych. 

Przeprowadzono dyskusję nad projektem ustawy o wykupieniu grun- 

z 

Sowieckiej. 

W l-szej Drukarni Państwowej w 
Mińsku, gdzie się drukuje urzędówka 

| „Sawieckaja Biełaruś", pracuje obec- 
nie około 400 rabotników. 

W chwili obecnej robione są za- 
chody nad rozszerzeniem i należy. 
tem wzbogaceniem przedsiębiorstwa 
nowemi czcionkami, resłemi i wogóle 
nowym inwentarzem. 

Robetnicy  druksrni szykują się 
do wszechbiałoruskiego zjazdu dru- 
karskiego, który opracuje dalszy plan 
oraz warunki umów zbiorowych. (n) 

Zjazd „Maładniaku”. 

W związku ze zjazdem Związku 
literatów białoruskich, który się od- 
był niedawno w Mińsku, wyjaśniło 
się, iż w skład związku młodych ar: 
tystów i literatów białoruskich zwa-   jtycznej, wystawianych w teatrach 

miejscowych ujawnia nader słabą 
znajomość z techniką dramatu wo 
góle, z warunkami scenicznemi, oraz ; 
z wymaganiami widza współczesne | 
go (I). wątpić jednak należy czy po-' 
mienone kursa zaradzą złemu. (n) 

| 
Pomoc włościanom. 

Rada Komisarzy Ludowych wy-| 
dała rozporządzenie, mocą którego | 
wszelkie pożyczki, spłacane przez 
włościan, winne być przekazywane | 
do Białor. Banku Gospodarczego, 
celem przelania dos pecjalnego fundu- 
szu B.S.5.R., mającego na celu wspo- 
maganie kredytem ludności, przy-; 
prowadzającej komasację gruntów, 
oraz popieranie budownictwa ognio- 

"trwałego. (5) › : ] 

Į Miūsku, — wchodzi w chwili 
nego „Maładniakiem” z centralą w 

obec- 
nej 500 z górą członków. 

„Maładniak” istnieje 2 lata dopie- 
ro, a już zdążył pozakładać swe filje 
we wszystkich okręgach (powiatach) 
i niektórych rejonach (gminach). (n) 

Kosztorys B.0.U. na 1925 26 r. 
akademicki. 

W bieżącym 1925 26 r. akademic- 
kim kosztorys Białoruskiego Uniwer- 
sytetu w Mińsku wynosi 74.000 rb. 
sowieckich. (n) 

Popularyzacja pieśni blało- 
ruskich. 

Instytut Białor. Kultury w Mińsku 
przejrzał i opracował szeieg biało” 
ruskich pieści ludowych, Zostaną 
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STRZĘPKI. 

| Lekcja optymizmu. 

Jednym z rezultatów wizyty profesora 
emmerera w Polsce był powiew otuchy, 
55 ze szpalt prasy udzielił się społe- 

Astwu, 

| Zust Amerykanina dowiedzieliśmy się, 

ł nie jest tak źle unas, jak się to nam 
ląwało. 

Odetchnęliśmy z ulgą. 
7 "Ale jakżeśmy się odwdzięczyli temu 
łszemu pocieszycielowi? czem odwzaje- 
ilišmy się za jego drogocenne wska- 
ki 1 rady? 

| Trzeba stwierdzić, że bardzo nieładnie. 
Bo oto w czasie jego pobytu w Polsce, 

lutt amerykańska zaczęła na giełdzie 

bko spadać, kurs dolara się załamał, 
Ikutek czego amerykański profesor czem- 
dzej musiał śpieszyć do swej Ojczyzny 

Qzy to ładnie z naszej strony? 

Więc to tak wygląda sławna staropol- 
a gościnność? 

Przyjeżdza życziiwy człowiek z Amery- 

z dolarami do Polski, a tu go witają 

lżką dolara i przykrość czynią pełnemu 

lepszyca chęci człowiekowi. 

W ten sposób zagranica nigdy nie bę- 
miała do nas zaufania, bo to są nie- 

jemne figle. 
Bardzo nieładny i niegościnny był to 

Kuba, 

z 

odesłane do ukraińskiej kapeli 
owej „Dumka“, dla wykonania 

czas artystycznego  fournee po 
R., urządzanego w celach spo 
aryzowania ukraińskiej i białoru- 

lej pieśni ludowej. (n) 

  

  

  

  
Kooperacja rolna. 

Na terenie Białorusi Sowieckiej 
1 stycznia 1925 r. istniało współ- 
lni gospodarczych — 889; liczba 
członków wynosiła 48.000 osób, 
kapitał udziałowy 162.000 rubli 

k. (o) 

MI 
Wilao ma czar dla ksżdego au- 
tona tego grodu, Wszyscy ko 

ją je -— nawet gdy los rzuci ich 
„obczyzny łono”. Znaną jest mi- 
do Wilna i tych, co w nim pra- 

ali. 
Znanym jest np. zachwyt Moniusz- 
stojącego w Zakrecie—nad zadu- 
em Wilnem: „l jak nie kochać 

b pięknego miasta”! 
o samo czuje i pan Gruszczyń* 
rodowity wilnianin, odwiedzający 
o. Pomimo mrozów — przyjechał 
piewał (12.1.25). Jzkież zmiany 
niła praca i kultural Głos, o czy- 
metalicznem brzmieniu — wy* 

ał się, stracił małą matowość, 
mł jeszcze większej pełni w fali 
ęku. Największą zdobycz spo- 
gliśmy w dziedzinie oddechu. 
znać najmniejszego wysiłku! To- 
yższe wylatują z gzrdła — jak z 

y: dźwięczne, mocne, czyste in- 
cyjnie. 

| cóż śpiewał artysta? —spytacie. 
lczać niepodobnal Śpiewał po 
ku różne utwory i dwa — trzy 
kie. Te, pod względem dźwięku 

ylu włoskiego wyszły perfekcyjnie. 
j się podobała nam arja z „ŹŻy- 

ki” z powodu pewnej szarży i 
szności. 
oncert zrobił na Wilaian dobie 

żenie. Dawno nie mieliśmy uroz- 
nie, gdyż miejscowe siły, nie- 

żeczenie utalentowane, zbyt czę- 
występują, nie ściągają dia u- 
maicenia „wakujących” i nie ma- 
ch pracy. Trzeba wciągać do 

° №апи wszystkich sług Parnasu 

  

  

  
     

   
   

  

   

    

  

    

   

   
    

     

    

  

   
    

   

    

    

  

    
    

  

     

   

    

oranki operowe, taneczne i ka” 
Ine wciąż się rozwijają, ogarnia- 

coraz szerzej polski repertuar. 

Antoni Miller. 

    „Ognisku akademickiem. 

    

   

    
   

  

   
   

       

  

     
     

Przysłowiowy studencki humor 
zawiódł i tutaj. W obecnym prze- 
Wowym ckresie, w oczach ogól- 
b kryzysu w bardzo wielu dzie- 
lach (nietylko gospodarczej), aka- 
blk wierny swej tradycji „goly“ 
Zawsze, jak zzwsze beztroski jest 
soły. Chociaż doskwiera głód, 

laż doskwiera mróz bo palto 
р i dziurawe buty humor nie 
dzi, 
| przyjemnością stwierdzam, że 
kuły” w skład, 3-go już, wczo* 
"go numeru wchodzące, były 
Ylko wesołe ale i dowcipne. 
(*Y nieudanych nie byłe. Słucha 

„etki, zapełniający saię ogniska 
" szczelnie, śmieli się często i 

9, szczerze i gorąco oklaskując 
„artykuł”, 

JA treść obfitą 
||rdzo udatne rymy o charakte- 

p dz lirycznym („Sen*) bądź ko: 

i żywą składały    

     
£ ostatnie, przeważnie z życia 
mickiego podobały się dziiąk 

tam ratować znowu rodzinny pieniądz. | 

Pożyczka zagraniczna w 
odzwierciedieniu prasy. 

Spra e pożyczki zagranicznej oma- 
wiana jsst żywo na łamach prasy. 

Senator Rottenstreich komentuje 
w „Naszym Przeglądzie” fakt, doty: 
czący przyznania się ze strony Rady 
Banku Polskiego, że reorganizucja 
Banku możliwa jest tylko przez do- 
puszczenie kapitału zagranicznego, w 
sposób następujący: 

„Kapitał obcy zaangażuje sie w 
B. P. tylko pod pawnemi z góry 
ustalonemi werunkami. Pierwsze 
zastrzeżenie kapitału zagranicznego 
jest, że państwo nie może wypusz 
czzć żadnych pieniędzy papiero- 
wych. Drugie zasadnicze zasadni- 
cze zastrzeżenie jest, że ani państ: 
wo, ani gminy nie mogą korzystać 
ze środków banku na cele skarbo 
we. Żegrzniczny kapitał zaangażo 
wał się w Austrji dopiero, gdy 
Austrja się zgodziła, by wśród 13 
członków rady generalnej było 6 
cudzoziemców. 

O jedro tylko powinna się Pol- 
ska starsć podczas pertraktacji z 
kapitalistami zagranicznemi, by za- 
pas kruszczu Banku Polskiego zaaj- 
dował się w kraju, niejak w Aust- 
rji, gdzie część znajduje się za gra- 
nicą, jak w Niemczech, gdzie Rada 
Generzlna może uchwalić większoś- 
cią trzech czwartych głosów prze- 
niesienie zapasu kruszcu | oddzia 
łu drukowania biletów lub jednego 
z dwóch do kraju neutrelnego. Z 
jednym faktem należy się liczyć, 
ze prawie wykluczonem jest, by 
warunki postawione Polsce były 
lżejsze, niż te, które Dawes posta- 
wił Niemcom. 
W sposób analogiczny wypowiada 

się senator Szarski na łamach „War 
szawienki”. 

Wywody te spotkały się z ostrą 
krytyką w „Kurjerze Porannym* ze 
strony p. Fabierkiewicza, który stwier* 
dza, że korzyści wynikające z pożycz- 
ki zagranicznej są bardzo iluzoryczne. 

Stanowisko pośretlnie zajął p. Zyg- 
munt Chrzanowski w „Warszawiance”. 

Czytamy tam: 
„istnieją dwa prądy myślowe 

co do naszej obecnej sytuacji za- 
granicznej: pierwszy, opowiadający 
za niezbędnością interwencji kapi- 
tału zagranicznego do naszego žy- 
cia gospodarczego, a nadto i mię- 
dzynarodowych czynników politycz- 
nych do naszego ustroju państwo- 
wego; drugi, doradzejący wytrwanie 
w niezzleżności. Oba prądy należy 
poczytywać za skrajne, kraj nasz 
nie może izolować się od współ: 
życia z obcymi, nie wynika jednak 
z tego, aby miał rezygnować z sa- 
modzielności gospodarczej, a cóż 
dopiero politycznej. Troskę o wyjś- 
cie z dzisiejszego kryzysu należy 
przerzucić z bark Rządu na barki 
sfer gospodarczych, z którymi i 
Rząd winien spółdziałać, lecz nie 
podejmować roli generalnego do- 
stawcy pieniędzy i istotnie chyba 
wówczas dopiero będzie salwowa- 
na nasza samodzielność". 

Ze sprawą pożyczki zagranicznej 
iłączy się rola ekspertów zagranicz- 
nych. 

W sprawie tej właśnie pisze kra- 
kowski „Nowy Dziennik”: 

„Rzeczoznawcy zagraniczni są 
nam jednak potrzebai, ale w zu- 

„ pełnie ianym celu. Dotychczasowa 
gospodarka skarbowa wykazała, że 
skutkiem  niedošwiadczenia i in- 
nych jeszcze mniej wybaczalnych 
wad administracja nasza nie umia- 
ła należycie pokierować pewnemi 
dziedzinami działalności gospodar- 
czej państwa. Po paru latach cią- 
głych błędów może ona się już 
trochę poduczyła, ale jeszcze nie 
stoi na wysokości zadania. Tu 
właśnie otwiera się wdzięczne pole 
pracy dla ekspertów zagranicznych, 
którzyby mogli według wypróbo- 
wanych wzorów zachodnich zorga- 
nizować te zaniedbane dziedziny 
administracji gospodarczej prństwa. 

Poza tą, więcej techniczną i pod- 
rzędną funkcją, mogliby rzeczo- 

inną u nas rolę. Tak jak obscnie 
rzeczy stoją, jest bardzo nieprawdo- 
podobnem, abyśmy uzyskali tak 
niezbędną nam pożyczkę, zagra- 
nicznym finansistom wystarczy wy- 
dzierżawienie monopolu tytoniowe- 
go lub dopuszczenie ich do udzia 
łu w Banku Polskim, jeśli nie da- 
my im równocześnie pewnych gwa: 
    

  

swemu lekkiemu humorowi i bardzo 
trafaemu ujęciu różnych stron życia 
młodzieży wileńskiej Aalmae Matris. 
Do najlepszych należy piosenki z 
uzdrowiska akademickiego w No 
wiczach, oraz „Co robili akade- 
micy przez święta” i kapitalny 
list dziada do redakcji „gazetki“; о 
autorstwo dwóch ostatnich podejrzy- 
wano ogólnie i zdaje się trafnie p. 
Gasiulisa studente humaulstyki, 

Ładny „Sen“ i dobre „Trjolety“ 
zepsuto trochę dzięki złemu czytaniu. 

Miłemu temu przejawowi życia 
akademickiego życzymy pełnego po- 
wodzenia | rozwoju, (sk) +   

КОВ Вк MOT 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
rancyj co do ogólnej polityki gospo* 
darczej i skarbowej i jeśli nie dze 
my im możności kontrolowania tej 
polityki przez ich ludzi. Tę właśnie 
funkcję mieliby spełnić rzeczoznaw- 
cy ekonomiczni. Zdaje się jednak, 
że myśl ta niedojrzała jeszcze do- 
statecznie w naszych sferach rzą- 
dzących i że ciągle jeszcze poku- 
tuje tam obawa przed najazdem 
obcych kapitsłów, 
opanować nasze życie gospodarcze 
i rządzić niem dowoli bez ogląda- 
nia się na konwencję waszyngtoń: 
5Ка i naaksjomaty „Rozwoju“. Jak 
dlugo zeš ta ksenofobia nie zosta- 
nie przezwyciężona i jak długo bę- 
dziemy usiłowali uchronić się przed 

różnemi domorosłemi „zbawczemi” 
środkami, tak długo oczywiście 
rzeczoznawcy zagraniczni nie będą 
nam mieli nic do powiedzenia”. 
Z innego punku widzenia oświet- 

la rolę ekspertów zagranicznych Eko 
nomista w „N. P.” 

Kemmerera dochodzi on do następu- 
jącej, nie pozbawionej słuszności, 
konkluzji: 

„O istotnych przyczynach deru- 
ty i kryzysu wiedzieliśmy dawno i 
to samo wypływa z rzeczowej treś- 
ci wynurzeń p. Kemmerera, jeśli 
ja wyłuskamy z wody frazesów. Z 

- wszelkich przedmiotów importowa- 
nych najszkodowniejszy jest import 
komplimentów. Nie dlatego oczy- 
wiście, że drogo, jak nasze nędzne 
środki, kosztuje podróż uzdrowi- 
ciela Guatemali i San-Dominga, tu- 
dzież odpowiednie przyjęcia i ban= 
kietyl Gorzej jest to, że bezmyślne 
tłumy słysząc banialuki swojskie 
wychodzące z ust zagranicznego 
fachowca, pozwalają w siebie wmó 
wić, że to co się u nas robi, ma 
coś wspólnego z prawdziwą sana- 
cją i że to co mówi rzeczoznawca 
obcy przy kieliszku wina czy piwa; 
zreferuje on naprawdę przed tymi, 
co mają dać nam pieniądze”. 

M. G. 

Kronika krajowa. 

Trudności przy uzyskaniu po- 
życzki zagranicznej dla Banku 

Polskiego. 

Jak informuje „Hajnt* rokowania 
w Sprawie uzyskania pożyczki zagra- 
nicznej zostały zerwane. Kapitaliści 
zagraniczni żądali 55 proc. akcji Ban- 
ku Polskiego i połowy „członków w 
Radzie Nadzorczej, Pozatem Reda 
Nadzorcza miała sama wybierać pre- 
zesa Banku i miał być dopuszczony 
doradca prawny z szerokiemi pełno- 
mocnictwami. Wedle „Hajntu* kapi- 
telsści zagraniczni mieli się wyrazić, 
iż nie meją zaufania do dotychcza 
sowego kierownictwa Banku Pol- 
skiego. 

Rząd polski prawdopodobnie pod 
wpływem P.P.S. żądania te katego- 
rycznie odrzucił. 

Pożyczka zagraniczna, a mo: 
nopol tytuniowy. 

Przyjazd delegacji Bankres Trusta 
do Warszawy zostaje w związku z 
udzieleniem Polsce pożyczki w wy- 
sokości 100—140 miljonów dolarów. 
Rząd polski zobowiązał się wobec 
tego konsorcjum że nie wydzierżawi 
monopolu tytuniowego innej grupie 
finansowej dopóty, dopóki będą to- 
czyć się rokowania z Bankers Trust, 
Ostateczny termin udzielenia odpo: 
wiedzi przez tę grupę finansową u- 
pływa w dniu 1 marca r.b. Do tego 
czasu delegaci Bankers Trust mają 
zbadać sytuację w Polsce i przedsta- 
wi raport generalnej dyrekcji Trustu 
w Nowym Jorku. Jest jednak możli- 
we, że tranzakcja zawarta będzie 
wcześniej jeżeli przedstawiciele Tru- 
stu uznają że w zasadzie można 
przejąć monopól i jeżeli rząd polski 
zgodzi się na zasadnicze warunki. W 
tym wypadku dojść może do spisa- 
nia umowy wstępnej, a Trust wpła- 
ciłby pierwszą ratę pożyczki w ciągu   

znawcy zsgraniczni odegrać jeszcze 
15—20 dni jako zaliczkę. Istnieje 
projekt wpłacenia rządowi pożyczki 
za wydzierżawienie monopolu tytu- 
niowego w wysokości 100—140 mil- 
jonów dolarów retami w ciągu jed- 
nego roku, przyczem jednakże mają 
być uprzednio przeprowadzone zmia- 
ny w ustawodawstwie socjalnem. 

Kredyty dla rolnictwa. 

Jedoa z organizacyj ziemiańskich 
przedłożyła Rządowi wniosek w spra- 
wie nowej formy kredytu przezna- 
czonego głównie na zakup nawozów 
sztucznych. Kredyt ten byłby zabez- 
pieczony na przyszłych zbiorach da- 
nego majątku ziemskiego. Gdyby się 
udało zabezpieczyć w odpowiedni 
sposób owe kredyty umożliwionoby 
tem używanie nawozów sztucznych 
na szerszą skalę, co miałoby do- 
niosły wpływ na rozwój produkcji 
rolnej. 

Zakaz wywozu pszenicy. 

Komitet Ekonomiczny Rady Mi-   nistrów przyjął na posiedzeniu dnia 
11:go b, m. projekt rozporządzenia 

które mogłyby | 

grożącą nam ostateczną katastrofą ' 

Z powodu enuncjzcji profesora 

Ва вКа 
-— 

B. „redaktor“ „L6dzkiego Kurjera Czerwonego“ pod 
kluczem.—Gościnne występy aferzysty * Ciesielskiego | 

w Rudziszkach. — Epilog w poilcji. 

Policja polityczna z ekspozytury śledczej powiatu Wileńsko*Trockiego 
aresztowała w dniu wczorajszym to jest dnia 14 stycznia 26 r. Danielewi- 
cza, Ciesielskiego, którzy od kilku dni kręcili się po gminie Rudziskiej bez 
żadnego powodu. ' 

Po dokonanej u nich rewizji okazało się, iż wspomniany Ciesielski 
jest identycznym z Ciesielskim, który w Łodzi poczynił cały szereg oszustw, 
a między innemi był redaktorem „Kurjera Czerwonego" w Łodzi, angażu- 
jąc do tego pisma cały szereg reportęrów, sprawozdawców, recenzentó« 
it. d., nie wypłacając im ani grosza w ciągu prawie 2-ch miesięcy, a gdy 
współpracownicy przycisnęli go do muru, grożąc, że žamaldują o tem po- 
licji p. Ciesielski ulotnił się nagle z Łodzi, wyjeżdżając na gościnne wystę- 
py do Rudziszek. 

į Tutsj w Rudziszkach miał proponować różnym bogatym osobistościom 
! załatwienie w urzędach różnych brudnych spraw, a mięczy innymi miał się 
| umawiać z obywatelem ziemskim Kucewiczem załatwić mu jakąś brudną 
sprawę, za którą miał nawet pobrać większą zaliczkę, lecz tej ostatniej 
tranzakcji przeszkodziła mu policja, aresztując go. 

Ponadto był aresztowany z nimi jeszcze trzeci podejrzany osobnik 
Rendecki, który po drodze uciekł. (zd). 

z ннна оЕа оана 

wykonawczego do ustawy o zabez- | SENEKA sseaczwwwzaezzezowweeczy 

pieczeniu podaży artykułów po- wszechnego użytku, a ponadto in. || TAŃCÓW salonowych nówoczesnych 
nych kilka rozporządzeń, m. in. o wyucza w kompletach | oddzielnie 
zakazie wywozu pszenicy. To ostat- 
nie rozporządzenie zostało przyjęte i 
odesłane do specjalnej komisji, ce 
lem dokonania zmian natury praw- 
nej. 

art. bal. Ali. Walden: Hanks 
Zapisy i informacje codziennia 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40 

Zjazd izb > (wejście główne jsk dó Kira 
d.owych. „Polonji“). 

W końcu stycznia f. b. odbedzie | OST EI ООСЛРЫСИОЯЖУ ТЕЛЕ РОЫЕ 1 POWO ZETA 4 ст 

się w Katowicach miesięczny zjazd | === MN 
izb przemysłowo-handlowych Rzeczy” 
pospolitej Polskiej. Na zjeździe tym M sia Ueibiaiį 
omawiane będą kwestje aktualne zl 
dziedziny życia gospodarczego oraz wykonuje roboty budowlane, 

upiększenia domów, kościołów, 
figury, ołtarze, ornamenty w 

sprawy  wewnętrzno - organizacyjne. 
Obrady będą trwały 2 dni. 

drzewie, marmurze, gipsie, ce- 

mencie, glinie. 

Stiuki ołtarze i rezurekcje, oraz 

Stacja Męki Pańskiej do sprze- 

dania. Wilno ul. Arsenalska 4—4 

Kronika miejscowa. 

— Kalendarzyk podatkowy. W 

  

  

dniu dzisiejszym przypada ostatni | 
termin wpłacania ostatniej raty za 
1925 r. miejskiego podatku lokalowe- 
go, zaś w dniu 1 go lutego ostatni 
a państwowego podatku od Ilo-| —> 

kali. Po wymienionym termicie oso- © ° * 
by, które się spóźnią z opłatą będą Z kra u l Za aniC 
karane nie 4 procentami, jak było do- ° 
tychczas, lecz 8 proc. kary za zwłokę. * ы 

W dniu dzisiejszym upływa rów- | 2 calej Polski. 
nież ostatni termia wpłacania podzt- | 
ku obrotowego za m. grudzień 1925 Warszawa dla literatów I dzien 
r. Wymieniony podatęk mają płacić | nikarzy. 
handlowcy lej i ll-ej  kategorji oraz | Na : Ž : @. posiedzeniu komisji finanso- 
K Sy. pierwszych - piąciu: ka | wo-budżetowej Rady Miejskiej z dnia 

— Ważne dla rzemieśloików. 
W dniu wczorajszym Ministerstwo 
Skarbu powiademiło wileńską izbę 
skarbową, że rzemnieślnicy, którzy nis 

pomocnika są zwolnieni od wykupu 
patentów na 1926 r., natomiast rza- 
mieślnicy, którzy mają tylko jednego 
robotnika muszą wykupić wymienio- 
ny patent, natomiast są zwolnieni 
od podatku przemysłowego. (|) 

— Restrykcje wywozowe osię- 
ki. Ministerswo Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych przychyliło się do proś- 
by właścicieli wileńskich zakładów 
tkaniny drzewnej i ma zamiar ogra- 
nicżyć wywóz osięki zagranicą. (|) 

— Dolar w Wilnie. W dniu wczo- 
rajszym „Bank Polski" kupował dola- 
ry po 6 zł. 95 gr. 

Natomiast na czarnej giełdzie wi- 
leńskiej do. godz. 2-giej po poł. za 
dolara płacono 8 zł. 60 gr., a w go- 
dzinach wieczorowych dolar spadł do 
7 zł. 40 gr. (I) 

Giełda warszawska 

z d. 13—1 26 r. Giełda pieciężna 
sprzedaż kupno 

Nowy-York 7,20-0, 7,12 7,08 
Paryż 21,50 27,10 26,70 
Szwajcarja 138,25 137,59 136,91 
Stockholm 28,50 219,40 217,96 
Praga 20,72 20,77 20,67 
Holandja 327,75 ° 325,57 326,93 
Oslo 166,25 166,67 165,83 
Poż. dolar. 62-64, (w złot. 434, 448,00) 
Poż. kolej, 119—113—120 
5% konwers. 43,50 
800 poż. konwers. 160 
4e/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 20,90 —20,35 

22,75—22,60 
28—28,10 

50/0 listy z. warsz. przedw. 
5% Listy z. Warsz. złotowe 

Dowództwom Wojskowym, 
Stowarzyszeniom Przysposo- 
bienia Wojskowego, Instytu- 
cjom Społecznym | osobom 
prywatnym ma zaszczyt zao- 
fiarować plakiety artystyczne 
z podobizną Marszałka Pił- 
sudskiego i odznaką | Bryga- 
dy. „Za wierną służbę”, wy- 
konane w gipsie według mego 
projektu. wielkość 6846 cm. 
Cena z opakowaniem i prze- 
syłką pocztową 35 zł. za sztukę. 
J. Noworytto artysta rzeźbiarz 
Wilno, ui. Arsenalska 4 —4, 
kraiimiuskinn i aa i 

Do wynajęcia 
na Antokolu blisko szpitala mieszk=a 

nie 5 pokojowe z ogrodem. 
Tamże sprzedaje się pianino, sypial- 
ka i inne rzeczy. Informacje Biuro 

Reklamowe Garbarska Nr. 1. 

  

  

| 12-go b. r. stycznia przyjęto wniosek 
o ustanowieniu dwuch nagród lite 
rackich po 2.000 zł. im. St. 

| skiego i Wł. Reymonta, 

nia na ten cel do budżetu wydziału 

wodniczącego, powoływanego corocz: 

rzyszeń literackich 
w Warszawie. 

aprobaty Rady Miejskiej. 

Z zagranicy. 
Traktat arabsko-turecki. 

BAGDAD. 14.1. (Pat.). Dnis 13 b. 

dy ministrów Iraku traktat, który о- 
bowiązywać będzie najwyżej lat 25. 
Traktat ten, który przewiduje, utrzy- 
manie dotychczasowego stanu rze- 
Czy, przedstawiony zostanie parla- 
mentowi państwa iraku. Ogłoszenie 
traktatu nastąpi niebawem. 

Trzęsienie ziemi w Turcji. 

ANGORĄ. 14.1. (Pat.), Odczuto 
dźisiaj w miejscowościach Balikesri 
Seraikoi i Demirdży liczne wstrząsy 
podziemne. 

Masowa śmierć górników. 

WILBOURTON. 141. (Pat.), Do 
północy odnaleztono zwłoki 65) gór 
ników. Stracono jednakie nadzieję 
na odnalezienie zwłok pozostałych 
93 górników. 

zgon „niešmiertelnego“. 

PARYŽ, 14.l, (Pat.). Zmart cztonek 
skademji franc. Rene Boylesve, 

  

  

Popierajcie L. O. P.P. 

ców, od dni kilku wypieke: 
chleby warszawskie, 

chleb nałęczowski, chleb 
najlepszej jakości.   

Żerom= 
oraz jednej 

: (nagrody dla publicystów i dzienni- 
mają w swych zakładach ani jednego |karzy w kwocie 2.000 zł. i wystawie- 

oświaty i kultury ma r. 1926 6.000:ł. 
Przyjęto również statut nagród koOn- 
kursowych za prace literackie i pu- 
blicystyczne. Sąd konkursowy skła- 

jdać się będzie w myśl statutu z prze- 

nie przez Radę Miejską oraz przed- 
stawicieli zarządów polskich stowa- 

i dziennikarskich 

Uchwała komisji wymaga jeszcze 

m. podpisany został przez wySOkie go 
| komisarza angielskiego i prezesa ra- 

į 

3 

Upadek wileńskich 
Nie chodzi nam tu bynajmniej o 

stan materjalny kin wileńskich, który, 
aczkolwiek opłakany, nie jest jednak 
tak groźnym, jak to starają się przed- 
stawić p.p. przedsiębiorcy kinowi, 
Dowodem tego może służyć taki 

chociażby fakt że z powstaniem kina 
miejskiego (jedyny zdaje się fortun- 
ny pomysł naszego niefortunnego 
Magistratul) p.p. przedsiębiorcy po- 
trafili znacznie obniżyć ceny biletów 
w swych teatrach dostosowując je 
do cen Kina Miejskiego, mimo że 
poprzednio, a więc przy wyższych 
cenach biletów,  zaklinali się na 
wszelkie świętości że giną pod brze- 
mieniem podatku magistrackiego od 
kin, że będą musieli zamknąć swe 
teatry i t. d. i t. d. 

Chudzi nam o co innego; mamy 
mienowicie na myśli upadek arty- 
styczny kin wileńskich, nie wyłącze» 
Jąc nawet pierwszorzędnych: „Heljosu”* 
i „Polonji”. : 

Wspomnijmy tylko obrazy z przed 
paru lat, a chociażby nawet z seżo- 
nu ubiegłego tylko, raprzykład tskie - 
„Stworzenie Świata*,  „Atlantydę”, 
„Dziesięć przykazań* | szereg iū- 
nych, a porównajmy je z obecnymi. 

Niebo i ziemial ł 
Wówczas dawano co raz to nowe 

arcydzieła i filmy monumentalne, — 
obecnie zaś prawie bez wyjątku 
oglądamy banalne, mniej lub węcej 
udane dramaty i dramaciki salonowe, 
komedje i t. p. 

Cóż to kryzys. twórczości filmo* 
wej?l 

Niel bynajmniej że tylke wymie- 
nimy zapowiadany od roku (I) przez 
„Polonję* „Cud wilków", lub całkiem 
wzgardzony przez Wilno  arcytwór 
niemiecki „Niebelungi“. 

Więc któż winien? Dyrekcja? 
Jak się dowiadujemy z rozmów 

z p.p. dyrektorami kin winną jest 
publiczność, która nie idzie na war- 
tościowe filmy, wypełniając widownię 
jedynie podczas wyświetlania obra- 
zów erotycznych, awanturniczych, lub 
komicznych w stylu „patachonowym*. 

W rezultącie takie arcydzieła jak 
„Nibclungi* „nie kalulują się”, a na 
»Cud wilków" rozpoczynamy już 
oczekiwać rok drugil 

Znacznie podkopały artystyczny 
poziem naszych kin wileńskich wy- 
stępy estradowe, w „Polonji* i „kiel- 
josie" znowuż wprowadzone gwoli 
dogodzeniu „publiczce“! 

Zaniedbano bowiem juž nie tylko 
dobór filmów, lecz nawet i ilustrację 
mużycznąl 

Rozumiemy że ludzie potrzebują 
jeść, jednak stwierdzić trzeba że wy- 
stępy estradowe, kolidują z treścią 
kinową. 

Smutnie więc przedstawiają się u 
nes stosunki kinowe, a najsmutniej- 
szem jest chyba to, że winną jest | 
temu sąma publiczność. 

Argus. 
  

    

Bibljograija. 
sózef Gołąbek. — Początki drama« 

tu białoruskiego. Warszawa 1925. 

Podczas, gdy uczeni rosyjscy — 
Morozow, Biersonow, Pieretz, Karski— 
w swych pracach dużo miejsca po- 
święcili powyższemu przedmiotowi, 
w literaturze polskiej bodaj że po 
rez pierwszy ukazuje się monografja 
Józefa Gołąbka, traktująca o począt- 
kach dramatu białoruskiego (odbitka 
z „Życia Teatru" N ry 26—40, 1925 r.) 

Jeżeli sięgnąć głębiej, pierwocin 
teatru białoruskiego można się już 
doszukać w igrzyskach ludowych — 
owych pozostałościach świąt pogań- 
skich, w obrzędzie Kupalskim (w wį- 

jgilję św. Jana), w twórczości skomo- 
rochów—owych wędrownych aktorów 
i autorów zarazem, wałęsających się   

! 
į 
3 

nleraz calemi watahami po Rusi až 
do polowy w. XVII. Autor jednak nie 
sięga tak daleko wstecz, pragnąc li 
tylko dać obraz twórczości drama- 
tycznej tej, która się przechowała w 
rękopisach, jako t. zw. intermedja lub 
interludja, któremi obficie były na- 
szpisowane t. zw. dramaty szkolne, 
wystawiane w kolegjach jezuickich, a 
wyszła z pod pióra ówczesnych pro- 
fesorów retoryki tychże kolegjów. 

Po scharakteryzowaniu typów, wy 
stępujących w intermedjach oraz po 
dokonaniu treściwego przeglądu tycn 
ostatnich autor słusznie zeznacza, że 
wpływ kulturalny Polski w dawnych 
wienach na narody mieszkające na 
wschodnich ocbszarach był znaczny, 
co dowodzi dużej ekspansji kulturz|-   

tek zwany chleb wiejski na mleku, 
D-ra Kneippa, oraz inne pieczywa 

ZAGZIEZIE 2AGAKEBIE3KE 226 IKE KIK жжж 

nej Polski na Wschód. 

ARA Ka zacz asa Ka KKK 
PIEKARNIA z 

B. WIELICZKO 
ul. Niemiecka Nr. 1. 

Po gruntownej restauracji i odpowiednim urządzeniu pie- 
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T TAB Dzi — Pasla Fusteln. 

Piątek , Jutro—Marcelego P. M. 

15 { Wschód słońca g. 7 m. 37 

Styczeń | Zachód — g. 8 m. %0 

  

Straż ogniowz 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijoteki i mmuzen- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 

10 r. do 6 wiecz., wvpożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 

porezumieniem z jednym z członków Zarz 

T-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln— Domi- 

nikańska 13. 
Biblioteka I Czytelnia im. Tomasza 

Zana—W. Pohulenka 14, otwarta w dnie po- 

wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

1-8. 
URZĘ OWA. 

— Ważne dla posiacających 

nieruchomości na Litwie. Główny 

Urząd Likwidacyjny wzywa obywateli 

polskich, posiadzjących własność nie- 

ruchomą na terytorjum republiki Li- 

tewskiej do zgłoszenia się do urzędu 

osobiście, ewentualnie podznie swych 

adresów w celach ' rejestracyjnych. 

Zarzcać się należy w terminie do 

20 msrca pod adresem— Warszawa, 

ul. Foksal 3, Główny Urząd Likwida- 

cyjny. Zgłoszenia osobiste przyjmo* 

wane są od godz. 11—1. 

MIEJSKA. 

wi W ! 
— Posiedzenie miejskiej ko- 

misji technicznej. W śródę, dnia 

13 bm. odbyło się posiedzenie miej- 

skiej komisji technicznej. 

Pierwszy punkt porządku dzien- 

nego obejmował sprawę zatrudnie- 

nis bezrobctnych. 
Komisja po dłuższych debatach 

postanowiła z pozostałuści budżeto- 

wych wydziału kanalizacyjnego w su- 

mie 100000 zł. z reku 1925 oraz z 

wpływających kredytów do elektrow- 

ni miejskiej (opłata za światło elek- 

tryczne po 10 gr. za kilowat) zatrud- 

nia 100 osób bezrobotnych przy ro- 

botach kenalizacyjnych i wodociągo” ; 

wych przy ul. Hetmańskiej, Końskiej, ' 

Bossczkowej i Wszystkich Świętych. 

{@ Prócz tego komisja postanowiła 

wyssygnować 2 tys. złotych na tłu- 

czenie kamieni na placu Łukiskim. 

Sprawę regulacji ul. Niemieckiej | 

komisja odłożyła do następnego ро- 

siedzenia. 
Podanie p. Łokucjewskiego, o u- 

dzielenie pozwolenia na budowę do- 

mu przy ul. Smolańskiej—uchylono. 

W końcu posiedzenia komisja 

rozpatrywała podanie Zarządu Wi- 

leńskiej Kolonji Kolejowej o przeka- 

zanie ulic na rzecz missta—postano- 

wiła odłożyć do czasu ostatecznego 

załatwienia granie m. Wilna. / 

Na tem posiedzenie zostało za* 

mkniete. (I) 
— Firma „Pacific“ a „Dziennik 

Wiłeński". Firma „Pecific“ miesz- 
cząca się przy ul. Wileńskiej zwró- | 

ciła się do Ministerstwa Spraw We- 

wnętrznych z prośbą O przeprowa” 

dzanie u niej dochodzenia policyjne- 

go w sprawie rzekomego uprawiania 

szpiegostwa przez tę firmę, jak nie- 

dwuznacznie podkreślił to „Dziennik 

Wileński” w jednym ze swoich nu- 

merów. Po ewentualnam przeprowa* 

dzeniu śledztwa przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych (Policję Poli- 

tyczną) firma „Pacific“ wytoczy 

„Dziennikowi Wileńskiemu” proces 

o oszczerstwo. (zd) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE 

— Kontroła budżetów związ- 

ków komunalnych. W dniu 29 go 

b. m. odbędzie się w Delegaturze 

  

jrady gminne 

    
Rządu posiedzenie wojewódzkiej ko: 

    

   
    

  

Reklaiia 

to polegė. 

  

, podwyższy 

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

ŠALIS PI S T IIA 

TANI 
i na dogodnych warunkach ogłaszać się można. tylko 

za pośrednictwem Biura Reklamowego Stefana Gra- 

bowskiego w Wilnie ul. Garbarska 1 tel. 82. sias ini | 

  

Reklama prowadzi 
do zwycięstwa, 

— 

NIKA. 
mislį oszczędnościowej, celem przė- 

kontrolowania uchwalonych na rok 

1926 budżetów związków komunel- 

nych. (I). в 

— Urzędy gminne mają się 

ściśle stosować do Instrukcji 

w sprawie podatku spadkowego. 

W myśl artykułu 22 o opodatkowa- 

plu spsdków z darowizn na terenie 

b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. K. P. 

237 L. 55 pcz. 391) urzędy gminne 

(masci tra») powołane są do współ: 

działenia z urzędami skarbowemi 

w postępowaniach przygotowawczych 

do wymiaru podstku spzdkowego, 

mianowicie do uzupełniania wykazów 

zgonów pewnymi danymi, celem usta- 

lenia majątku spadkowego i spadko- 

biercy. Ponieważ dane te służą za 

podstawę do powzięcia przez urzędy 

skarbowe decyzji © zaniechaniu wy* 

miaru, lubo wdrożeniu postępowania 

wymiarowego bardzo ważnem jest, 

by urzędy gminne opracowywał; te 

dane z całą dokładnością, by nie ob- 

ciążać niepotrzebnym balastem po= 

stępowania wymiarowego władz skar- 

bowych. 

Ze względu na powyższe i na 

skutek prośby lzby Skarbowej w Wil- 

nie, skierowanej do Delegatury Rzę* 

du — Daslegatura Rządu poleciła 

urzędom gminnym ścisłe przestrze- 

ganie instrukcji, dotyczącej obowiązku 

przygołowywania przez gminy ści- 

słych danych, co do wysokości spad- 

kowego majątku. (zd). 

— Starostwa muszą uwzględ 

niać zmiany wynikające z rozpo 

rządzania M. S. W. o ulgach ps- 

szportowych. Poszczególne staro- 

stwa Okręgu administracyjnego wi- 

leńskiego otrzymały z Delegatury 

Rządu okólnik wzywający te urzędy 

do uwzględniania w miesięcznych 

wykazach paszportów zagranicznych 

zmian, jakie w tej meterji wprowa”, 
Ministerstwa . dziło rozporządzenie 

Spraw Wewnętrznych o ulgach pasze 

portowych. Wspomniane Ministerstwo 

stworzyło nowy typ paszportów za- 

granicznych wielokrotnych i wydało 

szczegółowe instrukcje, kiedy i w ja* 

kich wypadkach mogą włedze admi: 

nistracyjne |-szej instancji wydawać 

paszporty dla wyjeżdżających na stu- 

dja w sprawach handlowych, ro= 

dzinnych, społecznych i t. d. Te 

| wszystkie rodzaje paszportów muszą 
j być uwzględnione przez poszczególne 

starostwa przy czynieniu miesiącz- 

nych zestawień. (zd). 
— Pobieranie dodatków nad- 

zwyczajnych do podatków grun- 

towych. Delegatura Rządu wystoso- 

wała do poszczególnych wydziałów 

powiatowych okólnik w sprawie do- 

datków nadzwyczejnych do podatków 

gruntowych. Otoż celem pobrania 

dodatku komunalnego do państwo- 

wego podatku gruntowego w wyso- 

kości uchwalonej przez poszczególne 

i wydziały powiatowe 

z uwzględniehiem dodatku nadzwy- 

czajnego koniecznem jest by urzędy 

komunalne zawiadomiły zawczasu 

władze skarbowe 0 odnośnych uch- 

wałach wprowadzających jakiekolwiek 

zmiany w wysokości podatków. 

W związku z powyższem wydziały 

powiatowe obowiązane są nadesłać 

do Delegatury Rządu zestawienie 

budzetowe, które uwzględniają już te 

zmiany. (zd). 
— Odłożenie terminu otwarcia 

kursów dla pracowników samo- 

rządowych. Biuro Zjazdu Sejmików 

Ziemskich powiadomiło pismem z dnia 
24-Xil 25 r. Delegaturę Rządu w Wil- 

nie, że projektowane kursy dla pra- 

cowników samorządowych, powiato- 

wych, które z początkiem stycznia 

b. r. miały być uruchomione, dla 

wykształcenia zastępu doborowych 

pracowników w urzędach samorzą” 

dowych, z powodu niedostatecznej 

liczby zgłoszeń — zostały odłożone. 

КК НЕЙ 
‚ m 

O powyższem powiadomiła Delega- ; 

į tura Rządu poszczególne a. 

województwa wileńskiego. 
Smutny ten fakt niedostatecznej 

liczby reflektantów na wspomsiane 

kursa odbije się bezwzględnie ujem- 

nie na biegu racjonalnej pracy w urzę* 

dach samorządowych, które w więk- 

szości wypadków zatrudniają niewy- 

kwalifikowanych pracowników i przez 

to praca w wielu kierunkach szwan: 

kuje. Miarodajne czynniki winny coś 

| poczynić w tym kierunku, by zebrać 

potrzebny komplet słuchaczy kursów 

i kursy te w najbliższej przyszłości 

otworzyć. (zd). { 

SPRAWY ROLNICZE. 

— Kursa rolniczo hodowiane. 
Związek Kółek Rolniczych Ziemi Wi- 

leńskiej realizując plan swojej dzia- 

łelności oświatowej na rck 1926 
urządza krótkoterminowe kursa rol- 

niczo hodowlane w miejscowościach: 

Pow. Dziśnieński. 

W Druji — 22, 23 i 24 stycznia 
1926 r. W Dskszycach — 28 lutego 
i 2 marca 1926 r. 

Pow. Wil.-Trocki. 
| W Wornianiach — 13, 14 1 15 
|stycznia 1926 r., w Gierwiatech — 17, 
118 i 19 stycznia 1926 r. 

Pow. Święciański. 
| W Hoduciszkach — 17, 18 i 19 
stycznia 1926 r., w Magunach — 23, 

„24 i 25 stycznia 1926 r, w Lyntų- 
pach — 31 styczmia i 1i 2 lutego 

1926 r. 

Pow. Oszmieński. 

W Sołach — 7, 8, 9, 10 lutego 
1926 r., w Łoszanach — 2, 3, 4 lu- 
tego 1926 r. 

Pow. Duniłowicki. 

W Postawach — 14, 15 i 16 lu- 
tego 1926 r., w Łuczaju — 7, 819 
marca 1926 r. 

Pow. Wilejski. 

W Polanach — 7, 8 i 9 lutego 
1926 r, w Krasnem — 19, 20i 21 
lutego 1926 r., w Dołhinowie — 24, 
25 i 26 lutego 1926 r. / 

Pow. Brasławski. 

W Opsie — 10, 11, 12, 13, 14 
i 15 stycznia 1926 r, w Komalisz- 
kach — 17, 18 i 19 stycznia 1926 r., 
w Gajdach — 27, 28 i 29 stycznia 
1926 r. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

ю — Wypłata zaległości. Na 
skutek interwencji władz mie|sco- 

wych, wkrótce zostaną wypłacone 

zaległości pracownikom zajętym przy 

budowie strażnice K.O.P. w Łużkech. 

— Skarga pracowników hote 

lowych. Pracownicy hoteli: „Eu- 

ropa”, „Brystol” i „Sokołowskiego”. ` 

w dniu wczorajszym zwrócili się za 

skargą do Rady Miejskiej na swych 

prącodawców, którzy nie wypłacają | 
im. procentowych należności. (I) : 

SPRAWY '2ОКОМОТМЕ 

dnia 3 b. m. do dnia 9-go b. m. 

włącznie sekcja zdrowia przy magi- 

stracia m. Wilna notowała następu- 

jące choroby zakaźne: 1) na tyfus 

brzuszny chorowały 3 osoby; 2) na 

płonicę 5 osób; 3) na odrę 3 osoby; 

4) na ksztusiec 1 osobs; 5) na różę 

2 osoby i 6) na gruzlicę 4 osoby, 

z czego 2 osoby zmarły. (I) 

Z UNIWERSYTETU. 

Jakóba Cukiermana. W dniu wczo- 

rajszym w auli kolumnowej Uniwer- 

sytetu im. Stefana Batorego przy 

zgromadzonej licznie publiczności od- 

była się promocja ' na doktora p. 

W 
nu 

Promocja na doktora p.|P 

LL EMS R A 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademicy stypendyści o- 

trzymają w styczniu 88 proc, Jak 

się dowiadujemy w ostatniej chwili 

ministerjum skarbu zgodziło się na 

wypłacenie stypendjów za styczeń w 

wysokości 88 proc. przyznanych sum. 

Również | w pierwszym kwartale 

1926 r. stypenaja w tej wysokości 

byłyby wypłacane, W sprawie te) to 

czą się obecnie rokowenia miedzy 

ministerjum oświaty i sksrbu. (zd) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie u murarzy. Ro- 
botnicy sezonowi, którzy są obecnie 

zrzeszeni w Chrześcijańskim Związku 

Zawodowym obecnie w skutek kry« 
zysu ekonomicznego znajdują się 
bez pracy, 

Najwięcej tem są dotknięci bałc= 
niarze i mularze. 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Przedstawiciel Mikoł:ja Mi- 
kołajewicza w Wilnie. Pzed kilku 
dniami przyjechał do Wilna incogni- 
to przedstawiciel b. Wielkiego Księ- 
cia Mikołaja Mikołajewicza, Esauł Ja 
kowlew, który przyprowadza rejestra- 
cję emigrantów rosyjskich. (I) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Zydzi rozdają bezrobotnym 
chleb. w dniu wczorajszym gmina 
żydowska w Wilnie wydała dla bied- 
nych bezrobotnych okcło 2.000 kg. 
chlebe. Pomimo ro jednak pozoste- 
ło jeszcze wiele bezrobotnych Žy- 
dów, którzy chleba dia braku jego 
nie ctrzyma!!. 

Komitet Pomocy bezrobotnym 
wszczął energiczną akcję w kierunku 
wynalezienia funduszów dla pszyjścia 
z pomocą pelnej liczbie bezrobot 
nych, (zd) 

z PROWINCJI. 

— W Łużkach pow. Dziśnień- 
skiego zniszczono przewody tele- 
foniczne I telegraficzne. W mia- 
steczku Łużkach powiatu Dziśnień- 

skiego nieznani złoczyńcy przerwali 
połączenie telegraficzne i telefonicz- 
ne z oddziałamt Korpusu Ochrony 
Pogranicza zrywając słupy 1 wywra- 
cając słupy. telegraficzne. Władze 
wszczęły energiczne śledztwo celem 
wykrycia sprawców przerwania po- 

łączenia. Zachodzi podejrzenie, iż 

jest to robota dywersyjna komuni- 

stów, którzy po  kilkotygodniowej 
ciszy wzięli się z powrotem do ro- 

boty. (zd) : 
— Tajne gorzelnie. W powie- 

cie Drohiczyńskim na Polesiu władze 

skarbowe wykryły 4 tajne gorzelnie, 

które w ogromnej ilości produkowały 
wódkę. 

Winni  potajemnego  pędzenis 

wódki zostali pociągnięci do odpc- 

wiedzialności, przyrządy zaś gorzel | 

niace skonfiskowano. (zd) 

Z POGRANICZA. 

— Schwytanie szpiega sowiec- 

kiego. W dniu 10-go bm. na во- 

— Statystyka chorób zaka „| sowieckiem okcło m. Bud- 

nych. W ubiegłym tygodniu t. j. od :    
ia zatrzymany został szpieg 50- 

wiecki, któy kategorycznie odmawia , 

udzielenia wszelkich Informacji. (I) 

NADESŁANE. 
— Zarząd Ofic. Kasyna Garn. ul. 

Mickiewicza 13 zawiadamia, iż orga" 

nizuje w Kasynie Garn. następujące 
kompiety tańców salonowych dla pp. 

Oficerów, teh rodzin i zaajomych: 
a) Komplet tańców _One'step, 

Boston, Śhimy, Blues i Fango mo- 
derne, na warunkach jak kurs po- 

rzedni, . 
b) specjalny komplet Mazura. 

Komplet tańców pod A rozpo* 
czyna się dnia 15 bm. ” 

Komplet Floridy i Mazura zależy 
od ilości zgłoszeń.     

Jakóba Cukiermana. (zd) 

  

tylko ten 

o 
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„Wipdielaisieiali dėnai Batorowicz. 
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Do wynajęcia 
na antokolu bliżko szpi- 

tala mieszkanie 5 poko- 

jowe z ogrodem. Tamże 
sprzedają się pianino 

syplalka I inne rzecy in- 

ternacje Biuro Reklamo- | 
we Garbarska Nr 1. 

jest dźwignią handlu 

Reklama jest drogą 

| dnietwem ogłoszenia w 

Werunki kompletu Florydy: lekcji 

10 godz. cena dia osób pojedynczych 

8 zł. dla msłżeństw 12 zł. 

Warunki kompletu Mszura: lekcji 

16 godz. cena dla osób pojedyn* 

czych 12 zł. dla małżeństw 20 71. 

Powyższe kursy pletne w 2 ra- 

tach. 
Lekcje odbywać slę będą we 

wtorki i piątki. 
Zawiadamia się również, iż w wy* 

mienionych dniach odbywać się be- 

dą w dolnej sali (restauracji) Ćwi- 

czenia praktyczne. 

" Szczegółowe informacje i zapisy 

na lekcje przyjinuje oscbiście art. 

bal. p. Alfred Walden Hankus ul. 

Ad. Mickiewicza 22 m. 40 wejście 

jak do kina Polonii codziennie od 

godz. 16 — 18 i podczas lekcfi w 

Kasynie. 

WYPADK! I KRADZIEŻE. 

w Wiinie. 

— Najpierw dobrali się do gar- 

dła, a potem do nafty. 13 bm. B-tchen 

Mochen, zam. przy Kijowskiej 13, wraz z nie- 

znajomym osobnikiem napadł na Nowickie- 

go Michała, zam w N-Wilejce, przy Wileń- 

sklej 4. który podówczas stał z wozem pizy 

ul. Zawalnej, róg W. Stefańskiej. Napastal- 

cy przycisnęli Nowickiego za gardło do wo- 

zu l w tym czasie skradli z wozu bańkę 

nafty, ważącą 15 kilo, wart, 15 zł., poczem 

napastnicy udali się w niewiadomym kie- 

runku, jednak Betchena Nochena przy ро- 

mocy post. Nohorta udało się zatrzymać. 

— Zapóźno zwrócił uwagę. 13 bm. 

post. Ziniewicz zauważył złamanie drzwi od 

s<lepu mięsnego przy ul. Slowschiego 1, 

gdzie siwlerdzono kradziež na szkodę Jana 

Przyjemskiego. Ilości i wartości skradzionego 

nie ustalono z powodu nieobecności posz* 

kodowanego. 

— Złodziej w katedrze. Dn. 13 

bm. o g. 17, Krasowski Antoni, bez stałego 

miejsca zam. usiłował okraść Bazylikę 

(Katedrę) Krasowskiego ujęto I znaleziono 

przy nim narzędzia złodziejskie. 

— Kula mad sercem. Dn. 14 bm. o 

g. i m 30, Krasilnikow Włodzimierz, zam. 

przy ul Antokoiskiej 18, zameldował, że w 

tymże dniu o g. 0 m. 45, Kukiel Mikołaj. 

własciciel domu przy ul. Antokolskiej 18, 

wystrzalem z rewolweru w lewą stronę 

klatki pierślowej nieco [powyżej serca, u 

siłował popełnić samobójstwo we własnem 

mieszkaniu. Kule przeszła na wylot. Despe: 

rata Pogotowie odwiezlo w stanie ciężkim 

do szpitala św. Jakóba. Przyczyna samo: 

bójstwa narazie nieustalona. 

— Zemste, czyli » rewnizne kije 

w robocie. Dn. 13 bm o g.16 m. 20, 

Milewski Juijan. zam. we wsi Rękaciszki, 

doniosł że w tymże dniu o @. 13, jadąc 

przez w cdległości 2-ch kilom. cd Kolonji 

Kol. napadło na niego 4ch osobników, a 

mianowicie: Krasowski Kazimierz, zam. we 

wsi Podjelniaki, i Jankowski Onufry. zam. 

w Kol Kol. dom Popowa—którzy po dot- 

  

   

| kliwem pobiciu poszkodowanego Jrewnia- 

nemi kijami, zabrall mu 20 zł. gotówką z 

kieszeni kożucha, oraz porznęli uprząż na 
koniu, poczem odjechali w stronę Kolonji 

Kol. Jak wykszało dotąd dochodzenie, że 

była to zwykła bójka na tle porachunków 

osobistych. 
— Czyja zguba, Dn. 18 bm.o g. 19 

zatrzymano na dworcu kol. Wilno zabłą” 

kanego chłopca, podającego się za Walu- 

kiewicza Wladyslawe, lat 13, zam. w Wilnie. 

Na prowincji. 

— Podejrzany 0  nienaturalną 

śmierć. % dniu 1! bm. o g. 14, zmał 

nazle Ruszeniewicz Mieczysław, umysłowo 

chory, zam. w miast. Łyntupy. Zachodzi 

przypuszczenie, iż wymieniony zmarł śmier- 

cią nienaturaloą. 

    

Teatr | muzyka. 
— Reduta w Teatrze nn Pohu* 

lance gre dzisiaj „W msłym domku“ dra- 

mat T Rittnera. Jutro „Uciekła mi prze- 

plóreczka”, komedja S. Żeromskiego. W nie- 

dzielę o g. 12 odczyt M. Limanowskiego o 

„Weselu”, o 4-ej po poł. „Wyzwolenie” Wy- 

spieńskiego po raz szósty, wieczorem po 

rez trzeci „Przechodzeń* B. Katerwy W po- 

niedziałek „Dom otwarty” Bałuckiego. We 

wtorek po raz pierwszy „Wesele”, Wyspiań 
sklego, poprzedzone przemówieniem prof. 

Lutosławskiego. 
Bilety aż do przedednia każdego przed- 

stawienia sorzedaje biuro „Orbis”, Mickie- 

wicza 11 (Kas zamawiań) od 9—4.30, w nie- 

dziele cd 10—12.30, a w sam dzień przed- 

z. Kasa Teatru od g. 11—2-ej I od 
—B-ej. 

Przedstawienia rozpoczynają się punk- 
tualnie o g. 8-ej min. 5 | po podniesieniu 

zasłony nikt nie będzie wpuszczany na wie 

dzownię. 
— Odczyt o „Weselu”, W związku 

z wiorkową premjerą w Reducie w najbliż- 

szą niedzielę o g- 12 w poł. Mieczysław LI- 

= 

1688) 
manowskij wygłosi odczyt o „Waselu” Wy- 

splańskiego w świetlicy Teatru na Pohulan- 

ce. Bilety w cenie 50 gr. I 1 zł. (dla osób 

posiadających kartki zniżkowe 25 I 50 gr. 
do nabycia w Kasie Teatru 

— Teatr Polski, Dziś ukaże się po 

rar diugi świetna rewja karnawałowa p 

„Pod sukienką* z udziałem wyblinego arty- 
sty Marka Windhelma. 

Program składa się z najnowszych ut- 

worów produkowanych obecnie w teatrach 

warszawskich „Qui Pro Guo“ I „"erskle 

cko*. W programie: „W świątyni Buddy” 

(balet). „Ona ma coś", „Aczkolwlek, czemu 

nie...*, „Hello! Radio“, „Na. maskaradzie“, 

„Shimmy futurystyczne” (balet), Stary V Ie- 

deń* (balet), „Pod sukienką”, „Gromu fon”, 

„Przedstawienie amatorskie w  Mysikisz- 

ksch*—skaetch w 1 odsłonie. Wśród wy- 
konawców ujrzymy: M Windhe'ma, L. Sem- 

polińskiego, J Kozłowską i H. Łaszkiew|- 

czową. : 

Poszczególne numery będą inscenizo- 

wane na wzór „Niebieskiego ptaka* | pa- 

rys-ich musikhcullėw. 

Rewja ta opracowaną została pod 0s0- 

bistym kierownictwem |. Sempolińskiego i 

M. Windheima. 
Będą to jednocześnie pożegnalne przed 

stawienia zespołu operetkowego. 

— Poranek symfoniczny z udzia- 

łem A. Kslinowskiej w Teatrze Pol- 

skim. W niedzielę, d. 17 bm. odbędzie się 

kolejny poranek symfoniczny wileńskiej or- 

klestry symfonicznej pod dyr. A Wyležyd- 

skiego. Przy fortepjanie świetny akompa- 

njetor dyr. W. Szczepański. 

Kulminacyjnym numerem programu bę- 

dzie symfonja „Z Nowego Swiata" — Dwo= 

rzeka. Niezwykiem urozmaiceniem kencer- 

tu będzie jedyny występ znanej śpiewaczki 

koloraturowej, Anny Malinowskiej, 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. 

      

Ruch wydawniczy. 
Nakładem Księgórni Wydawniczej Vóz. 

Zawadzkiego w Wilnie ukazały się nestępu- 

jące kalendarze na r. 1926: 

wiieński Kalendarz Informacyjny 

księga adresowa m. Wlina. Zawiera prócz 

działu kalendarzowego: Wiadomości staty- 

styczne o Polsce, Przegląd wyderzeń z za- 

kresu polityki zagran. oraz spraw polskich 

za r. 1925, tudzież Przegląd wileński, Dział 

informacyjny (taryfy I informacje) oraz Dział 

adresowy (adresy Wilna i adresy ważniejsz. 

władz | urzędów w Warszawie). Całość cz- 

dobiona ilustracjami | tablicami statystyczn. 

Cena zł. 2. 
Kalendarz - Poradnik Kolejowca 

Polskiego— pierwsze tego rodzaju wydaw- 

nietwo w Polsce. Na treść składają się prócz 

działu kalendarzowego Poradnik Obywatel- 

ski (Rzplita P. w świetle liczb i faktów, we- 

dle najnowsz. źródeł) oraz Poradnik Służ+ | 

bowy (wiadomości | wskazówki praktyczne 

z dziedziny kolejnictwa i gospodarki kolej ). 

Wydawnictwo to, pozostające pod redakcją 

Jerzego Kamińskiego, a przy współudziale 

wybitnych fachowców, podaje w szeregu su- 

miennie opracowan. artykułów, całokształt 

wiadomości niezbędnych dla każdego urzę- 

dnika i pracownika kolej. 208 stron ścisłego 

druku z portretem Prezydenia R. P. Cena 

egz. brosz. zł. 2, w opr.. płóc —3. 

    

Rozmaitošci. 
Pchły tresowane. 

Sztuka tresowania pcheł i popisy tych 

skocznych owadów straciły już dzisiaj na 

popularności. W wieku przeszłym sztuka ta 

cieszyła się jednak powodzeniem a popi- 

sem p. mistrzów tego kunsztu przy- 

głądały się z ciekawością i upodobaniem 

sfery wyższe a nawet najwyższe. 
Tak było we Francji. / 
Opow adał o tem za czasów Ludwika 

Filipa słynny „trener” pchelek p. Corbeil. 

„Ta oto p<hła ma nie byle jaką prze- 

szłość. Pokazywałem jej sztuki w obecnoś- 

cl królowej | dam dworu, W tem „zwiała”. 

Panie podjęły pościg I nagle królowa poda- 

ła mi zacisn'ętą między palcami uciekinier- 

kę. Przyjrzałem się jej I z nelyja re- 

spektem odparełm; „Niestety. Jej wysokość 

wybaczy, ale to nie ta sama“! 

Czasy się zmieniają a | gusty równ'eż. 

Podobne przedstawienia nie mają juń dzi- 

siaj powodzenia. (w) 

Redaktor Józef Batorowicz. 

MAMEZWIEZRZNKNKESZSYWKZSZETO: BARIICBEALSM ODOAOROAKO | 

Or, ©. Oisejko | 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. | 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł.   
  

Reklama 

   
   

  

      

ady. 

do fortuny. 

dowód ogobisty, rze żeo jatxu. 
inne dokumenty. Szuka) 

natychmiast 

Włsdam 

Kurjerze Wiieńskim. 

do ogółu społeczeństwa 

z gorącą prośbą jaką- 

bądź pracę. Pozostaję bez 

| środków do życia z r"- 

| dziną. Mam średnie wy: | 
| kształcenie — uczę się | 

| dalej. Potrafię prowadzic | udziela lekcji I korepety- 

księgowość, zarząd ka- 
mienicy, jak również ma- 

niemieckim. Zgadzam się ł 

„na wyjazd. Łaskawe zgło- 
za pośle- | szenia do Administracji 

i Kurjera Wileńskiego 
pod „Bonus*. 

i rr GEŚCIE \ 
| Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznyc. 

6” o 150b ®& 

ć może swe zyski 
Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Na 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie I w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Zwracam się Rutynowana, Sprzedaje się 
szafa na ubrania z szu- | 

iwonka | 
studentka uniwersytetu 

cji w zakresie kursu szkól 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 

| cokrajowców — pojedyń- 

| czo lub w kompletach. 

l 

  

dobrze 

plebanii 

Wiadomość ul. Moniu- 
szki Ne 8 m. 4. 

° 

| fladami 
łóżku, oble w b. dobrym 

„stanie, cena 50 zł. Ul. 

į Bakszta 4 
aa 

Wiowa w Śtednim wieku 
obznajomiona z prowa 
dzeniem gospodarstwa 

eraz kuchni 
pracy w majątku lub na 

wicz, Rudziszki ul. Ulki- 
ska 19. 

че Į * 

„li Zgubioną 
kartę urldpową wydaną 
przez Dowództwo 5 p. p. 

leg. na imię Szabzd Ja- |. 

kóba unieważnia się. | 
пна лан 

Do wynajęcia 
1 pokėi umeblcwany dia 

  

| 

| 
w. z, P. || 

     

  

   

   

  

   
     

   
   

   

    

    

   

  

   

samotnego. Tamże do 

| sprzedania szczeniaki 

| „Szpitze — Wilno, Arse 
nelska 4—4. 1 

Młodzi inteligentai 
ludzie płci obojga moga © 

mieć dobry zarobek przy | 

zbieraniu ogłoszeń pra“ || 

cując na prowizji. Wiado” | 

mość Biuro Reklamowe 
Garbarska 1. 4 

  

i szafka przy 

| pokoje, stancje, pensjonat” 4 | 

ty, ogłaszajcie sięza RZY, 

šrednictwem Blura RA“ 

klamowego St. Grž 
bowskiego Wlino, G5” 
barska 1, tel. 82. UK 

ogłoszeń, informacje beż” 

płatnie, bezintereso*” | 

Oferty zapewnione 

17 m. 4. 

poszukuje 

Zofja Sidoro-   e 

/


