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Dzisiejszy numer zawiera 6 stron. 
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WIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZBHY. 

ena 15 groszy. 

  
| Cena prenumersty: Miestięcznie zi. 3. Zar 

Księcernia V/. Makowskiego, S-to Jańsk 
Mickiewicza 5. Prenniaerstę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 

| Grabowskiego, Mickiewicza 4. róg Garba 
ka 24, telef. €05, | wszystkie biura rekiamowe w kraju ! zagranicą. 

aps 6. Prenumeratę prayjmoją: 

a 1, Splad papieru W. Borkowskiego, 

Niemise- rskiej, tslet, 82, J. Karlina, 

  

Redakcja i Administracja: WILENSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dztał ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mięści słę 

rzy Blurze Reklamowym S$. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej.1. Tel. 82. 
SE ie od 9 — 6 w Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: 

groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
Terminy druku mogą być przez 

Ze wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, n4 4-ej 
stronie 10. Komunikaty oz tekstowe) za wiersz millmetrowy 30 

5-0 łamowy, na 4-ejistr. 8-mlo łamowy. 
administrację zmieniane dowols'e.   
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Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

zaprasza Szanowną Publiczność Restauracja 

„WARSZAWIANKA 
ul. Wileńska 38. 

scen polskich p. Eustachego Odrobińskiego. 

Szczegóły w programach. Początek kabaretu punktualnie o godz. 10 wiecz. 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

cznych pod dyrekcją znanego artysty 

Z poważaniem Zarząd. K
I
N
O
 

KA CHOMIŃSKIEGO 
z druku 

DRUKARSTWA 
(1525 — 1925). 
znaczniejszych księgarniach. 
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| roczona na czes nieokreślony. 

Rozbr 
Rozchodzą się pogłoski, że konfe- 

rencja w sprawie rozbrojenia nie od- 

będzie się w przewidzianym pierw - 

tnie terminie 15 lutego i będzie od- 

Wy- 

(>, powiedzisia w lanym języku siado: 

\ 

mość brzmi: pomiędzy państwami, 

mającemi brać udział w konferencji, 

ujswniają się tak poważne różnice 

zdań, że nie pozwalają one ną przy” 

stąpienie do obrad z jakimikolwiek 

szansami powodzenia. 

Gdyby te różnice zdań stosowały 

się wyłącznie do merytorycznej stro- 

ny zagadnień, które mają być przed- 

mioterm konferencji, nie byłoby po- 

wodu żywić dla tej przyczyny szcze- 

gólnych obaw, gdyż koniecznym wa- 

tunkiem wszelkiej konferencji mię: 

dzynerodowej jest istnienie kwestji 

spornej, co do której państwom za- 

interesowanym wypada się porozu- 

mieć. W sprawie rozbrojenia sytuacja 

przedstawia się o tyle gorzej, że po- 

zostaję dotychczas nierozstrzygnięta 

kwestja: o czem właściwie będzie się 

„radzić. 

Anglja z przedewszystkiem Stany 

Zjednoczone, pragnęłyby, aby sprawa 

rozbrojenia morskiego, jako uregulo- 

wena układami poprzedniemi (1921- 

1923) została całkowicie wyłączona z 

porządku dziennego. Jednakże stano- 

wisko amerykańskiego departamentu 

stanu, co do którego p. Kellog wy- 

powiadał się niejednokrotnie, niełatwo 

daje się obronić. Dążeniem inicjato- 

rów konferencji rozbrojenicwej jest 

powołónie do wspólnego stołu obrad 

wszystkich państw bądź to z tytułu 

ich sił zbrojnych, bądź z obszaru, 

bądź z powodu, iż są szczególnie na: 

rażeni na napaść innych krajów i 

mają coś do powiedzenia w sprawie 

redukcji zbrojań. Dlatego też władze 

wykonawcze Ligi Narodów  ubiegały 

się o udział Rosji Sowieckiej, bez 

której konfarencja musiałaby się z 

konieczności ograniczyć do czczej 

gadaniny. Otóż, jeżeli -przyjmuje się 

tę zasadę i jeżeli, z drugiej strony, 

nie wprowadza się sztucznego ogra: 

niczenia pojęcia „rozbrojenia“ wylą- 

cznie do wojsk lądowych, trudno się 

zgodzić na twierdzenie, .iż w dziedzi- 

nie redukcji zbrojeń morskich doko- 

nano już wszystkiego, czego doko- 

nać było można. W konferencji Wa- 

szyngtońskiej brały udział tylko wiel- 
kie mocarstwa i to nie wszystkie, 

gdyż brakowało tam Sowietów. By- 
łoby rzeczą naturalną oparcie się na 

ojenie. | 
dotychczasowych i zresztą dodatnich 
wynikach, w dziedzinie rozbrojenia 

morskiego i prowadzenie dalszych 

prac w tym kierunku w ramach bar: 

obecnych czasach ściśle zespolone | 

zaniechanie zbrojeń armij lądowych 
przy jednoczesnej i intensywnej bu- 

dowie pancerników, uczyni daremne: 
mi wszelkie wysiłki, zdążające do re- 

dukcji armij drogą układu między- 
narodowego. 

Pugija podziela w ogólnych zary- 
sach punkt widzenia amerykański i 

zdscydowana jest do odrzucenia 
wszelkich ograniczeń, które krępowa- 

yby jej swobodę ruchów w dziedzi- 
nie zbrojeń morskich. Stanowisko 

Wielkiej Brytanji tem się jednak 

różni od stanowiska Stanów Zjedno- 

czonych, że pragnęłaby ona, aby 

sprawa ogólnego zaniechania budo- 

wy, ewentualnego zniszczenia już 

istniejących łodzi podwodnych, zo- 

brojeniowej. Decyzja tej natury do-, 
„tknęlaby w pierwszym rzędzie Fran- 

| cję, która przystąpiła niedawno do 

wykonywania planu budowy nowej 

serji wojennych łodzi podwodnych. 

Byłoby rzeczą za wszech miar 
niepożądaną, gdyby konferencja roz- 

brojeniowa miała nie dojść do skutku , 
z powodu trudności w uzgodnieniu 
programu. Kryzys ekenomiczny w 
Europie woła wielkim głosem o re- 
dukcję armji. Koszta utrzymania ar- 

mij stałych wzrosty w porównaniu 

ze stanem przedwojennym trzy lub 

czterokrotnie. Rezultat jest taki, że 

Europa pacyfistyczna i demokratycz- 

na wydaje na wojsko sześć do sied- 

miu razy więcej, niż wydawała przed- 

wojenna Europa reakcyjna i milita- , 

| rystyczna. 

Niedaleka jest chwila, gdy nie- 

które państwa europejskie będą zmu- 

szone do redukcji swej armji bez 

porozumienia międzynarodowego. A 
ponieważ będą to kraje najsłabsze, 

tem większe stąd wyniknie dla po- 

koju niebezpieczeństwo. 
Polska której niemal trzecia część 

wydatków państwowych idzie na woj- 

sko i która stoi przed koniecznością 

redukcji budżetu wojskowego, jest 

jaknajściślej zainteresowaną w tem, 

aby konferencja rozbrojeniowa doszła 
do skutku i aby rozbrojenie naszego | 

kraju nie było jednostronne.   да | 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
Ferment w Klajpedzie. 

KŁAJPEDA, 161 (Pat.). Ma obszarze Kłajpedzkim zauważyć się daje 

żywe niezadowolenie włościan z działalności wybranych do sejmiku posłów 

niemieckiego Einheintsfrontu. W szeregu miejscowości odbyły się zebrania 

włościan, na których krytykowano ostra działalność wspomnianych posłów, 

  

Poseł auglel- P.pramjer Skrzyński 
skl na au- przyjął wczoraj na au- 

djencji upre- djencji posła angiel- 
mjera. skiego, p. Maxa Miil- 

lera, oraz prezydjum m. Warszawy. 

| Wiadomości polityczne. 

„” Ambasador Chłspow= 
Na jednem z takich zebrań w Kłajpedzia usunięto z sali jednego z posłów Silene: ski wydał we ać 

do sejmiku, który chciał zabrać głos, w celu wyjaśnienia zasad polityki li- ; francuski 14 bm. obiad dla fran- 

tewskiej. | w Paryżu. cuskiego świata poli- 
| tycznego. Po obiedzie odbył się kon- 
cert znanego pianisty Radwana, któ- 

dziej ogólnych. Nie ulega wątpliwo- | 

(ści, że wojna lądowa i mołska sąw, — 

stała poruszona na kobferencji roz- , 

Sprawa spławu po Niemnie. | 

KOWNO, 16. (Pat.) Litewsku agencja telegraficzną donosi, že rada 
ministrów rozpoczęła narady nad projektem ustawy w sprawie spławu po 

Niemnie. Według postanowień konwencji Ktajpedzkiej, mają wszystkie pań: 
stwa, korzystające ze spławu, posiadać jednakowe prawa. 

Pociągnięcie do odpowiedzial- W zjeździe uczestniczyło 37 dele- 
ności pisma żydowskiego. _. gatów. Przyjęto na członków Ligi kil- 

Redaktor dziennika żydowskiego | ka nowych organizacyj sportowych 
„ldisze Stimme” został pociągnięty | raz postanowiono w 1926—1927 r. 

do odpowiedzialności sądowej za u j urządzić w Litwie olimpjadę sporto- 
mieszczenie w Nr. 282 artykułu p.t.! wą. W dalszym ciągu wystosowano 
„Prowokują socjal demokratów”, w pozdrowienia sportowcom Łotwy, 
którym czynią sią zarzuty policji po- Estonji i Finlandji oraz obrano nowy 

lityczaej o sprowokowanie posłanki | Zarząd Ligi, do którego weszli: dr. 
na Sejm p. Purenasowej. Jurgielonis, jako prazes, prof. Eret, 

р.р. Trejnis, Balczunas i Darius, ja” 
Powszechny zjazd przedstawi: | ko członkowie. Do Sądu honorowego 
cieli organizacyj sportowych. | wybrano p.p. Rymszę, Szodę I Wo- 

9—10 stycznia w Kownie odbył ; łowicza. . 
się powszechny zjazd przedstawiciel | 
Litewskiej Ligi Sportowej. 

mm ooo ic 

Rokowania handlowe poisko-austrjackie. 
—- Telefonem od własnego Lorcapondenta z Warszawy) : 

W najbliższych dniach spodziewany jest przyjazd delegecji austrjackiej, 
w celu kontynuowania rozpoczętych w końcu r. 1925 rokowań w sprawie 
rewizji traktatu handlowego polsko-austrjackiego. 

Traktat handlowy polsko-norweski. 
(Telefonem od własnego korespondanta z Warszawy). 

  

Prowadzone obacnie przez rząd pertraktacje © zawarcie traktatu 
handlowego z Norwegją są na ukończeniu, 

Podpisanie traktatu przez pełnomocników obydwu urzędów spodzie- 
wane jest w najbliższym czasie. 

Obniżenie cen na naftę. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z inicjatywy Ministerstwa Przem. i Handlu kartel naftowy obniża 
z dniem 15 b. m. cenę nafty 2 52 zł. za 10 kil. na 48 netto loco skład, 

Postanowienie zniżenia ceny nafty przez kartel odnosi się do całej 
Polski. 

Bezrobocie w Polsce. 

WARSZAWA, 16.1 (Pat.) Według danych państwowych urzędów po- 
średnictwa pracy oststnie tygodniowe sprawozdanie z rynku pracy za czes 

od 2 do 9 b. m. wykazuje'ogólną przybliżoną liczbę 328,626 bezrobotnych. 

W stosunku do poprzedniego tygodnia liczba ta wzrosła o 14,917 osób. 

Układ w sprawie wyjazdu robotników 
polskich do Niemiec. 

WARSZAWA. 16.1. (Pat). Dnia 14 stycznia został podpisany w Berli- 
nie protokuł polsko niemiecki, zawierający tymczasowe porozumienie na 

rok 1926 w sprawie wyjazdu robotników sezonowych z Polski do Niemiec. 

  

Bojówki niemieckie z Prusach Wschod- 
mich. ! 

KRÓLEWIEC. 16.1. (Pet). Jutro odbędzie się tu ogólny apel wszyst- 
kich organizacyj wojskowych Prus Wschodnich. 

Reorganizacja armji francuskiej. 
PARYŻ. 16.1. (Pat). Jek podaje „Petłt Parisien” najwyższa rada wo- 

jenna przyjęła z pewnemi zmianami opracowany przez Painievego projekt , 
reorganizacji armji. 

Tworzenie nowego rządu niemieckiego. 

BERLIN, 16.1, (Pat). Rokowania kanclerza z przedstawicielami stronnictw 
w sprawię utworzenia nowego rządu, dotychczas nie dały żadnego wyniku. 

Pisma wieczorne donoszą, że pomimo wczorajszego oświzdczenia 
Gesslera, dotychczasowego ministra Reichswehry ustąpienie jego nie jest 
jeszcze ostatecznie postanowione, 

W ciągu dnia dzisiejszego kanclerz odbył z Gesslerem nową konfe- 
rencję, mającą na celu nakłonienie go do współpracy w nowym rządzie. 
Sprawa obsadzenia teki ministra spraw wewnętrznych pozostaje nadal nie 
rozstrzyniętą. 

Spotkanie francuskiego i niemieckiego 
min. Spr..zagr. , 

(,. ' BERLIN. 16.1. (Pat). „Vorwarts* dowiaduje się, że planowane jest 
w lutym spotkanie ministrów spraw zagranicznych Franeji i - Niemiec, 

ry odegrał szereg utworów Chopina. 

ainas Wczoraj na zebraniu 
1 w Rzymie,. które się 

O odbyło pod przewod- 
nictwem sen. Soderi- 

piego, ukonstytuowało się towarzy- 
stwo polsko włoskie, mające na celu 
wzajemne zbliżenie kulturalne Polski 
i Włoch. 

Przemawiali sen. Montresor i po- 
seł Zaleski, który dziękował inicjato- 
rom zebrania i życzył nowopowsta- 
jącemu towarzystwu owocnej pracy 
nad zbliżeniem obu narodów. (Pat). 

31 grudnia 1925 r. 
Uroczystości ё Skoryninow Białorusini prascy 
salewPradze ŚwWięcili — z opóźnie- 

niem — 400-letnią ro- 
cznicę druku białoruskiego w Wilnie. 

W związku z tem Białor. T-stwo 
Kulturalne im. Fr. Skoryny w Pradze 
nadesłało na ręce Białor. T.stwa Na- 
ukowego w Wilnie pismo gratulacyj- 
ne, podpisane przez prezesa T-stwa, 
Mikołaja Iljaszewicza. (-n) 

mario || „United Press“ po 
a Trybunał daje: Senator 

=" spraw zagranicznych se- 
natu oświadczył w Sprawie udziału 
Ameryki w trybunale międzynarodo- 
wej sprawiedliwości, że trybunał ten 

towego, dopóki nie będzie skodyfi- 
kowane prawo międzynarodowe. Sta- 
nowisko Ameryki w tym trybunale 
byłoby trudne, ponieważ stosunek 
głosów wyrażałby się cyfrą 7:1 na 
niekorzyść Ameryki. (Pat). 

Generalny sekretarjat 
Sowiety | jgi Narodów nie otrzy- 

2 Por: mał dotychczas od rzą: 
du sowieckiego żadnej 

odpowiedzi na zaproszenie do wzię- 
cia udziału w pracach komisji przy” 
gotowawczej do konferencji rozbro- 
jeniowej. 

Według doniesień rosyjskiej agencji 
telegraficznej Rosja gotowa jest wy- 
słać swych przedstawicieli do tej ko- 
misji, o ile tylko prace jej prowa- 
dzone będą po ze terytorjum związku 
szwajcarskiego. (Pat) . 

„Times“ sądzi, że 
Z Chamberlain zatrzyma 

a Briand. ję w drodze powrot 
nej z Włoch w Paryżu, w celu zoba- 
czenia się z Briandem. Rządy fran- 
cuski t angielski pragną dojść do 
zadawalniejącego porozumienia w 
sprawie konferencji rozbrojeniowej, 
konferancji ekonomicznej oraz in-   

Borah | 
Sprawiedii- przewodniczący komisji , 

nie może zabezpieczyć pokoju świa: | 

Opozycja przeciw rządowi węgierskiemu. 
BUDAPESZT. 16.1. (Pat). Przedstawiciele opozycyjnej skrajnej lewicy 

odbyli w ciągu dzisiejszej nocy naradę, na której wystąpili 

nych problemów, któremi zajmuje się 
Liga. (Pat) 
węża Prezydjum związku 

świałatowa Przemysłowców niemiec- 

konferencja kich obredowało wczo- 
gospodar- raj nad sprawą wszech- 

s: światowej koferencji go- 
spodarczej. Odnosząc się z uznaniem 
do idei zwołania takiej konferencji 
Prezydjum Žwiązku postanowiło wejść 
w styczniu z kompetenteymi czynni- 

celu wyznaczenia zawczasu przedstaiw- 
cielstwa niemieckiego R 
_Odszkońo- „Vossische Žig“ do: 

wanie dia 

jacych.  kwestji odszkodowania 
dla rodzin byłych panujących. Kom- 
promis tea ma polegać na utworze- 
niu przy trybunale Rzeszy w Lipsku 
specjalnego sądu rozjemczego dla 

panujących. Partje umiarkowane zgo- 
dziły się jednak uznać za ostateczne 
wszystkie już zapadłe wyroki sądowe, 

jjak również załatwienia polubowae 
*w tych sprawach. (Pat). 

  
przeciwko rzą- 

spraw odszkodowań rodziny byłych | 

dowi Bethlena. Zarzuceją oni temu rządowi, że nie działa z należytą energią 
w sprawie fałszerstwa banknotów, nie uwydatnia zwłaszcza w dostatecznej 
mierze politycznego tła tej afery, wreszcie, że nie występuje przeciwko ra- 

Lūšių bald, 
Łotwa. 

Wybory miejskie w Libawie. 

Wybory do Rady Miejskiej w Li- 
bawie odbyły się przy licznej frek- 
wencji głosujących. Oddano 30.000 
głosów, co stanowi około 85 proc, 
uprawnionych do głosowania miesz 
kańców. 

Wybory odbyły się bez żadnych 
incydentów. (z.) 

Estonja. 
Likwidacja banków estońskich. 

Na mocy nowej ustawy o kredy: 
cie nastąpiła likwidacja banków w 

, Dorpacie, Parcawie, Tellonie i Diar- 
wie. 

Inse banki musiały podwyższyć 
swój kapitał zakładowy. (z)       
4 Białorusi Sowieckiej 
\ Jubileusz Skoryny. 
'_ Aczkolwiek rocznica 400 lecia dru- 
„ku białoruskiego przypadała na wio- 
:snę 1925 r., w którym też czasie (25 
PK. była uroczyście  święcona 

j przez Białorusinów wileńskich, bol- 
szewicy mińscy, ponieważ nie jest to 
rocznica rewolucji październikowej, 
czy inna jaksś gala partyjna, nie 
kwapili się zbytnio z jej świętkowa- 
niem i dopiero w grudniu r. ub. do- 
czekał się tam Fr. Skoryna należnych 
mu hołdów. 

Ponieważ obchód ten nosił cechy 
wybitnie sowieckie, warto się zazna- 

dykalnej prawicy z tą samą surowością, jak przeciwko skrajnej lewicy. 

  

| jomić z programem tej bolszewickiej 
| uroczystości. 
| Uchwalono więc: 

L W Mńsku. 
{ - ®) Od 20 grudala począwszy— 
(kampanję w prasie. 
f b) 29 grudnia—- zbiórki pracowni- 
| ków druku i oświaty w lokalu Cen 
jtralnegó Domu Oświaty, połączone 
[z referatami i działami literacko-art;- 
i stycznymi. 
3 ce) 29-Xil ustawienie biustu Sko- 
Iryny w lokalu lnbiełkultu. 
$  d) 30Xil—uroczyste posiedzenie 
w teatrze z udziałem przedstawicieli 
Jabiełkultu, partyjnych, sowieckich i 
zawodowych instytucji, oraz Uniwer- 
sytetu z odpowiedniemi referatami i 
działem literacko-artystycznym. 

e) od 30-XII do 7 1—wystawa dru- 
jku białoruskiego w Bibljotece Pań- 
j stwowej. / 

f) od 30-XII — wystawy książki I 
druku blałorusk. w instytucjach poli: 
tycznej oświaty (1) (biblictękach, cha= 
tach-czytelniech i domach lud.). 

g) 29 30 Xil—referaty w szkołach, 

II. W Okręgach. ' 
a) 30Xll—uroczyste posiedzenie 

z udziałem przedstawicieli instytucji 
pertyjnych, sowieckich i zawodowych. 

b) 29 30-XI|-- refersty w szkołach 
i instytucjach oświaty politycznej. 

c) 30 XIl—7-l—wystawy książek i 
druku białoruskiego w bibljotekach. 

Jak widać z powyższego uroczy* 
stość nosiła charakter ściśle cficjel: 
ny, zaś społeczeństwo białoruskie 
pozbawione było, jak zwykle, možno- 
ści wypowiedzenia swych uczuć w for.   mie tekiej, jaką by uważało dla sie- 
bie za najbardziej wskazaną. (-n) 

fi 

kami rządowemi w porozumieniu w 

"nosi, że "między partja- | 

rodzin by- mi umiarkowanemi przy- 
łych panu- szło do kompromisu w 
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Ostatnie redukcje płac urzędni 
czych przechodzą granice zdrowego 
rozsądku. Specjalnie dotyczy to re- 
dukcji poborów nauczycielskich, któ 
re w n'ektórych wypadkech przekra- 
czają 50 proc. ich pensji. 

„Rozwój" łódzki pisze więc w tej 
sprawie: 

Interes Polsk! mus! być na planie 
pierwszym, jest ultima ratio każdego 
państwa | kiedy krej tego żada, każdy 
z urzędników chętnie zgodziłby się na 
zmniejszenie swoich nikłych zarobków 
o pięć, dziesięć procent, piętnaście— 
odmówiłby sobie jeszcze tego I cwego 
— dla dobra kraju, dla dobra spcłe- 
czeństwń. Ale pięćdziesiąt procent, to 
przechodzi już możneść nawet o naj- 
lepszej woli nauczyciela. 

Tego rodzaju „oszczędność”, takie 
harakiri na własnym żołądku doko- 
nane, nie może przejść bezkarnie ani 
w życiu pracownika, ani nie cdbić się ! 
na interesach państwa, którego jest оп # 
podperą i fllarem. ; 

Ale chodzi tu nam o co innego, i 
mianowicie o wykazanie, że urzędnicy, į 
wogóle, a nauczycie stwo w szczegół- i 
ności są jedynie cfiarami blędnej po- | 
lityk!, demegogicznych poczynań Pol- 4 
ski, panoszących się bezkarni: skut- į 
kiem czerwonej zarazy i bclszewickich i 
eksperymentów, których niestety i my | 
wystrzedz się w zupełności nie mo: i 

gliśmy. i 
„Ilustrowany Kurjer Codzienny” 

porusza dotychczasowa gospoderkę 
w Banku Polskim, która trzymając | 
się systemu „grabszczyzny”, spowo 
dowsła fatalne skutki. : 

Z jednej strony zmarnowanc ma- 
jatek narodowy, skrystalizowany w tych 
nadzwyczajnych wpływach około 4.0 
miljonów złotych (boć za ile teraz ma- ' 
my w Banku Polskim walut i dewiz, 
nie obciążc nych zobowiązaniami?). 

Z drugiej zachwiano poważnie kur- 
sem złotego, uniemożliwiono jego po- 
prawę bez dopływu świeżego kapitału 
Ito w znacznej ilości. Bank Polski 
stał się poprostu niezdolny do spełola- 
nia jedynej i najważniejszej swojej roll 
regulowania obiegu pieniężnego w pań- : 
stwie I w całem gospodarstwie krajo 
wem. { 

Oto są przyczyny, dla których do : : 
magaliśmy się i domagamy się za- 
przestania zabawy z gospodarką w 
Banku Polskim pod kierownictwem lu- * 
dzi, nie mających żednego doświad- 
czenia w podobnych rzeczach | bodaj 
nawet nie rozumiejących dostatecznie 
powagi swego zada la, a pod ogólne- 
mi auspicjami grabszczyzny I lej adhe- 
rentów. Musi tem sę zacząć gospo- 
derka zdrowa i racjonalce zużytkowa 
nie kapitału dla życia gospodarczego. 
Musi się zaprzestać udzielania kredytu 
zamiast na cele gospodarcze | hendlo- 
we — na weksle finansowe, polityczne 
1 grzecznościowe, które połowę wie- 
rzytelności Banku Polskiego postawiły 
wególe pod znak zapytania co do 
możności ich realizacji, W tych zaś 
wszystkich celach konieczny jest iam 
nadzór | dorada fachowców, których — 
gdy dotąd nie potrafili się wyłonić z; 
dotychczasowych kół rządzących skar: | 
bem i Bankiem— musimy szukać poza | 
niemi. 

Część ich znajdziemy w kraju, część i 
ich musi przyjść z tych kół zagranicz- | 
nych, które zwiążą się z Bankiem Pol- 

„
a
r
 

wi
k 

1 

Przegląd pras 
Redukcja płac urzędniczych.— Oszczędności na żołądkach na- 
uczycielskich. —System „grabszczyzny” w Banku Rolskim. De- 
biut utytułowanych monarchistów w bardzo kiepskiej farsie. 

| zentuje w dumnej samotności 

У. 

skim wspólnością własnego interesu. 
Nie jest to przyjemnę, ale niestety ko- 
nieczne, a w OdDecnych warunkach (w 
jakich znaleźliśmy się „dzięki” grab- 
szczyźnie) nawet—rzeczowo pożądane. 

Pisaliśrny niedawno o „zjeździe” 
monarchistycznym w Poznaniu, okre- 
ślając go poprostu mianem zabawy 
karnawałowej. Doskonale ujmuje ku: 
lisy tej zabawy, poseł Niedziałkow 
ski w „Robotniku”, nazywając ją bar- 
dzo kiepską farsą. 

Poznańska Rada Naczelna repre- 
zentuje najwidoczniej wielkich właści- 
cieli ziemszięh i łączy ściśie, nadej- 
ście króla* z obaleniem reformy rol- 
nej. Poczciwy p Uwiakowski, acz bar- 
dzo „ostroźnie* i  „dyplomatycznie* 
pragnie — według „Głosu'*— „szybkiego 
wykonania* samej reformy, jako ta- 
kiej, potrzebny mu jest tylko król dla 
jej przeprowadzeria. Pozatem i w jed- 
nym 1 w drugim odłamia „momenty 
ideowo“ rą pomieszane bez ładu i skła- 
du, jskiejzolwiek myśli brak zupełny, 

K UR J RER 

chodzą okresy takiego dzikiego wy- 
nędznienia i ujarzmienia mas, gdy 
one — w pogoni za kawałkiem su- 
chego chleba — nie zdolne są | 
podnieść swego głosu ani swych | 
rąk przeciwko zabijającemu ich u-, 
strojowi. 

Rosja Sowiecka posiada taki 
„silny* rząd, iż om w głodne lata 
1921-1922 najspokojniej wytrzymał 
Śmierć nie mniej dziesięciu miljo: 
nów włościan z głodu i niezarad- 
ności rządu. Takie wyginięcie mil- 
jonów oczywiście nie jest niebez- 
pieczne dia bolszewików. Natomiast 
może być dla nich groźne gospo- 
darcza i duchowe odrodzenie tych 
mas. 
Następnie autor omawia sprawę 

wprowadzenia do handlu 40? stop- 
niowej wódki rządowej. 

„O ile dla bolszewików Interesy 
skarbu stoją ponad wszystko do* 
wodzi wprowadzenie rządowej 40 
stop. wódki. W rb. ma być wy- 
produkowane 20 mil. wiader, co 
da rządowi 280 mil. rb. Niech 
rząd nieszczerze twierdzi, iż wpro- 
wadza wódkę celem wyparcia sa   organy oficjalna kierunku „Pro Patria" 

w Warszawia i „Słowo* w Wilnie sto- 
ją na poziomie niskim i nieciskawym, 
zresztą biedny p. Mackiewicz, rednk- 
ter „Słowa, nie został nawet d pusz 
czony do Zarządu Głównego, gdzie ds- 
oyduje o wszystkiem kandydat ca 
„królewskiego ministra spraw wawnęt- 
rznych* bliżej światu mitznany jakiś 
p. Rebakowski. 

Dalej zajmuje się „Robotnik“ 
sprawą nazwisk „rycerzy królewskich * 

mogonki i że zdobyte w ten spo- 
sób fundusze przeznacza na walkę... 
z alkoholem. On nikogo tem w 
błąd nie wprowadzi. On interesy 
rewolucji i oświaty podporządko- 
wuje interesom „wytworczošci“ į 
swej władzy. 

Dalej mówi się o bezrobociu: 
„Nastrój wsi nie pozostaje na: 

strojem li tylko szmej wsi. Nim   Monarchicznych  „włościan* repre-| 
pos. ; 

Ćwiakowski. Organizacja Monarchi. | 
styczna błysnęła natomiast wiązankę | 
nazwisk... interesujących. Н 

Więc na wstępie wymienimy p. W.: 
Miemojewskiego, „marszałka koronne: | 
go” z czasów pierwszej Rady Stanu, | 
uosobienie tchórzliwej ugody z okupa į 
cją niemiecką; mamy dalej p. Zdz. Lu- 
bomirskiego, ongiś „regenta”, wiecznie ' 
chwiejnego, przerażonego, bez woli, i 
bez wiedzy, bez decyzji; gen. Rasze- 
wskiego „od faszystów”, gen. Dowbós | 
Muśnickiego, którego hanlebna kapitu- 
lacja w Bobrujsku znalazła dziejopisa- 
rzą w osobie Melchiora Wańkowicza; prof 
Bossowsklego z Wilna, trochę nudne- 
go I mało oryginalnego specjalistę od 
prawa rzymskiego; grupę ziemian, jak 
P-p. Kurnatowski, Drucki Lubecki, Ty 
szkiewicz i inni; niezasłużenie usunię- 
tego w cień p. Mackiewicza; no: wszę- 
dobylskiego p. Robakowsk ego, nie- 
strudzonego organizatora „kół prowin- 
cjonalnych”. 

A teraz kwestja, pomezańca 
žego, o której czytamy dale: 

Miłe towarzystwo narxzie nie może 
znależć kandydąta na tron. Komuś 
tam wymknęło się w złą godzinę 
wśpamn enie o „księciu węgiersk em*. 
Możeby tak Polska obeszła się bez fał. 
szerzy dolarów, panie Mackiewicz? Po- 
zatem wybór niezły: Romanowów jesz- 
cze baz liku, * są Hohenzó) srnowle, & 
Įešii „Iepszy plast, niž cudzoziemiec“— 
Jest de dyspozycji podobno Sanguszko. 
Słowem, farsa, w której zadębiu- 

towało grono zaniepokcjonych refor- 
mą rolną obszarników i kilku skom- 
promitowanych w okresie okupacji, 
utytułowanych skrajnych aktywistów. 

bo- 

    

Lenino [1 rosyjskiej 
Powodzenie gospod»rcze Rosji Sow. Komu to wa korzyść?. — Rządowa ' 
produkcja wódki — Nastroje mas. 
Bezrobocie.— Strajki. — Marnowai 

aię energji twórczej. 

Organ lewych s.-rów rosyjskich, 
wychodzący w Berlinie p. n. „Zna- 
mia bor'by* w ten sposób charakte- 
ryzuje obecną sytuację 'w Rosji 
Sowieckiej: 

„Ceła prasa i wszyscy mówcy 
w państwie belszewickem nie m». 

„ga Się nacieszyć jego „clbrzymie- 
mi" powodzeniemi. Jeden za dru: 
gim usiłuą prdzizłać na naszą 
šwisdomcšė clbrzymiemi cyframi 
swego powodzenia gospodarczego. | 
Nas jednak powcdzesie gospodar: 

| 
| 

Kabaret w Lutni, 
% 

4 Ilekroć widzę komunikaty i afisze 
naszej poczciwej, starej budy zasta- 
nawiam się po jakie licho upiera się 
ktoś nazywać ją inaczej niż całe Wil- ; 
no? Jeszcze mi się nie zdarzyło sły- | 
szeć wilnianina mówiącego inaczej ; 
jak Lutnia i teatr w Lutni, o wszel- 
kich artystycznych imprezach, tamże ; 
odbywanych. Natomiast przyjezdni, i 
zbałamuceni szumną nazwą, szli cza- 
sami na Pohulankę, przekonani że 
Teatr Polski, musi być jakimś wspa- 
niałym gmachem. Lutnia więc i nic 
innego, Lutnia, życzliwemi ścianami, 
Przez które wieje o jakże mroźny 
akwilon na publiczność i artystów, 
(a zwłaszcza nagie artystki)! Lutnia 
ze swemi garderobami i ubikacjami, 
więcej stajnie Fugjasza, niż przyby- 
tek muz przypominająca Lutnia, w któ- 
rej jest swojsko przyjęła zespół ka- 
baretowy, cieszący widzów-słuchaczy 
wszelkich ras, wyznań i narodowości. 

Przyjeżdżają nowości warszawskie 
prawie że świeże, jak niedzielne buł- 
ki, ale cóż? Wszak słusznem jest że 
„prowincja”, dostaje wytwór stołecz- 
ny trochę później. W każdym razie 
wiemy z czego się śmieje Warszawa, 
i co się podoba w Wilnie. Dwuch 
ulubieńców publiczności naszej P. p. 
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ju Antka, 

wala dwie došė banalne piosenki, bez 
žadnej poinsy. Szkoda, že p. Kozlow- 
ska wystąpiła tylko dwa razy, wszak 
tańczy 
z p. Sempolińskim zosta 
w pamięci, oboje jako lalki tym ra- 
zem, w „Gramofonie”, 
bliczność z zespołem w 
nych baletniczek. 

a w > 279 р 

cze władzy sowieckiej wcale nie 
przekonywa w jej trwałości, My 
również obserwujemy postępowy 
wzrost gospodarczy w kraju rewo- 
lucji pzździernikowej. @ Zywišcie, 
nie możemy skontrolować ścisłoś. 
cl cyf:, podawanych przez rząd, 
lecz wiemy, iż one ilustrują rzę- 
czywiste cdrodzenie sił ekonomi- 
cznych kraju. 

Lecz ów wzrost i owo odrodzs- 
nie bynajmniej nie idą „na ko- 
rzyść” dla semego tylko rządu; lecz 
korzystne będą przysiłemu, wyz- 
wolonemu krajowi. Wyzwolenie 
mas robotniczych i włościańskich, 
Z» iązku sowieckiego od bolszewi- 
ków nie koniecznie ma się odbyć 
drogą powszechnej nędzy ludowej. 

Owa „teorja nędzy* posiada 
rscję tylko do pewnych grznic. Nad- 

   
  

Windheim i Sempoliński, ułożyli re- 
wję „Pod sukienką”, w której pierw- 
szy z nich był też 'conferencierem. 
P. Windheim jest wytwornym, jest 
bardzo dobrym špiewakiem piosenek, umie je podkreślić giestem płochym 
i łobuzerskim w miarę, głos ma ład- 
ny, mimikę ujmującą i odpowiednią 
do treści śpiewanych rzeczy. Jego 
natomiast przemowy są zbyt długie 
1 dość banalnemi konceptami śmie- 
szą galerję. Ogromne powodzenie 
miały piosnki: „Czy Pani mieszka 
sama?", „Hallol Radiol”, ;Bez ko- 
szulki" i „Ona ma coš". p, Sempo- 
liński natomiast dał jedną tylko no- 
wość bardzo dowcipną i śpiewaną 
przez niego ze znanym zacięciem 
„Aczkolwiek, czemu nie”, ale w stro- 

z harmonijką czy gitarą, 
byłoby to jeszcze zabawniejsze. Po 
zatem powtarzał stare rzeczy, za- wsze lubiane: „Schimmy manję" 
i „Tańce polityczne”. 

Pani Kosińska tym razem śpie- 

tak wybornie, jej występy 
ły wszystkim 

cieszyli pu- 
cale zgrab- 

się zaražeją i żołnierze armii czer- 
wonej i robotnicy w  misstach, 
Klasa robotnicza również dużo mą 
do powiedzenia o swojej doli. Już 
jest zatrudnionych na fabrykach 
bolszewickich do 2-ch miljonów 
robotników. Lecz iluż bezrobot- 
nych z zazdrością spcgląda na o- 
wych „szczęśliwców”? Ostatnie da- 
ne Nerkomtruda (Lud. Komis. 
Pracy) wykazują rozmiery zareje- 
strowanych na gieldzia pracy bez- 
robotnych 1.100.000. Lecz nie pó- 
winniśmy zapominać, że liczba 
bezrobotnych wciąż wzrasta przez 
nażływ poszukujących pracy ze 
wsi. Lecz mało tego. W jakich wa- 
runkach pracują na fabrykach, je- 
żeli nawet pomimo czujności Cze- 
ka ciągle wybuchają strajki i jeżeli 
przyjrnują w nich udział nawet ro- 
botnicy - komun'ści?.. 
Z tego wszystkiego autor konklu- ; 

duje: й 
„W ten sposób na naszych o- 

czach z ża wspaniałych dekoracyj ' 
Cyfr powodzenia, wyłania się istot- 
na prawda socjalna. Bezwzględnie, | 
z dnia na dzień wzrasta gospodai- 
czy dobrobyt kraju, bezwarunkówo, 
i urodzaj, I intensywna praca zwięk- 
szają sumę bogactw. Lecz dla nas 
jest ważne pytanie, kto wykorzy” 
sta twórczą energię mas pracują: ; 
cych w kraju sowieckim? : 

I na to dajemy odpowiedź: 
drogocenna energja twórcza mas 
zbrodniczo się marouje, Energia ta 
albo idzie na służbę do zamożne- 
go chłopstwa (kułaków), lub też 
rozpływa się w ciężkiej bezczyn- 
ności, wa włościańskiem bezradnem 
przesiedlaniu się, w miejskie m bez- 
robociu. Miljony budowniczych so: 
cjalizmu albo się męczą Бехступ- 
nošcią lub tež Запи! рггес!я sobie 
wznoszą rygor bolszewicko burźua- 
zyjny. A ci, w których się zacho- 
wała zdolaość do pracy, którzy 
odczuwają w sobie porywy działal- 
ności twórczej, którzy mie pokła- 
dają rąk bądź u siebie na kawałku 
ziemi, bącź w usiłowaniach pracy 
kolektywnej, ci działają łamiąc ta- 
my rządowe. W Rosji Sowieckiej 
jest potężna wola pracy, lecz ową 
wolę wykoszlawia bolszewizm”. (f) 
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Popierajcie L. O. P. P, 
  
  

  

wiala p. Laszkiewiczowa, dwa tarice 
solo (jeden z p. Sempolińskim) po- 
zwoliły raz jeszcze podziwiać prze- 
ślicznie miękkie, harmonijne i-sub- 
telnie podkreślające rytm muzyki 
ruchy artystki. Lotne i sprężyste sko- 
ki, bez żadnego zda się wysiłku wy- 
konane, dają.zawsze linję bez zarzu- 
tu płynną, godną rzeźby i rysunku, 
ruch wyczarowany zda się z dzwięku ; 
i jakby widomy muzyki rezultat, ilu- ; stracja i dopełnienie. | 

Prócz osobistego  wirtuozowstwa 
P. Łaszkiewiczowa wykazuje duże 
zdolności pedagogiczne. zespół, któ- 
ry nam przedstawiła w kompozycji 
ywy Budda, dał dowód sumien- 

nej i racjonałnej pracy nad estetyką 
ruchów i wyrobieniem muskułów rąk 
i nóg. Płynność linji, którą sama 
w tak wysokim stopniu posiada, 
umie p. Łaszkiewiczowa przelać w 
swe uczenice. Jej własny taniec, jako ożywiający na chwilę posążek 
złotego, z alabastrową kraszą, Bud- dy, był równie Piękny jak pomy- 
słowy. 

Na zakończenie grano skecz, 
Teatr w Mysikiszkach (czy Pacano- wie)? stary kawał ale doskonały. 
Wie każdy z nas prawie z doświad. 
czenia, co to jest gra teatrów ama-   | Poważną choreografję przedsta- 

torskich na wsil sak tupetem i wy- 
Oobražnią nadrabiač tržeba brakį de- koracji I rekwizytów, co się dzieje > 
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Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Groźny pożar w Warszawie. 

Onegdaj” nad ranem około godzie 
ny 3-ciej, wszystkie oddziały straży 
pożarnej zostały zaalarmowane łuną 
uńoszącą się w stronie ulicy Dzielnej, 
opodał Okopów. 

Do pożeru wyjechały oddziały i, 
Il, IV i jak się okazało wybuchł on 
w składsch desek fabryki mebli Ž. 
Szczerbińskiego przy ulicy Dzielnej 
pod Nr. 65. 

Ogień w krótkim czasie objał 
dość dużych rozmiarów szopy, yrze- 
rzucając płomienie na zabudowania 
sąsiednie. 

I oddział straży rozpoczął bezwło 
cznie ecergiczną akcję ratowniczą i 
po godzinnej uciążliwej pracy pożar 
ziokalizował, ratując połowę msterja- 
łu zgromadzonego w składach orez 
dwie szopy, których tłumiony ogień 
nie docięgnzł. 

Straty znaczne. 

Z zagranicy. 
Wysoki fałszerz. 

WIEDEŃ, 16 I (Pat). „Die Stunde* 
donosi, że nici afery fałszerstwa bank- 
notów frankowych prowadzą do oto- 
czenia arcyksięcia Fryderyka, przy: 
czem skompromitowany jest jakoby 
między innemi jego prywetny sekrė- 
tarz von Mayer. 

Przesłuchiwanie fałszerzy wę- 
gterskich. 

BŪDA*ESZT. 16.l, (Pat.), W ciągu 
dzisiejszej nocy zostsli przesłuchani 
ponownie dyrektor generalny poczto- 
wej, kasy oszczędności Barosz, biskup 
polowy Zadrsvec, książe Windisch- 
gratz i Nadessy, Przesłuchaniom tym 
przypisują w Budapeszcie duże zna: 
czenie. Ponadto prokutetor zawezwał 
również w ciągu nocy Barosza i bi 
skupa Zadreveca w celu skonfronto- 
wanła ich z sekretarzem księcia Win- 
dischgratza Rabą. Obrońcą biskupa 
Zadrsveca oświadczył dziennikarzom, 
że w toku tej konfrontacji udało sie 
B:roszowi i Zadrevscowi udowodnić 
że nie ponoszą żadnej winy w związ 
ku z fałszerstwem banznotów. 

Wybuch w kopalni węgla. 

FORMINGHTON, 161 (Pat). (Stan 
Wirginia) W nestępstwie wybuchu w 
kopelni węgla 50 górników zostało 
zasypanych. Dotychczas wydobyto 17 
trupów. 33 górników pozostaje jesz: 
cze pod gruzami. 

TC KI OŚ CARDS RSTOPREET ZEBTZETODAO 

Zgubiono 

kołnierz futrzany 
lisa, wracając z Reduty do. 13 
b. m. o godz. ll-ej wiecz. uli- 
cami M. Pohulanką, Zawalną, 
Portową. Łaskawego znalazcę u- 
prasza się o odniesienie pod 
adres: ul. św. Filipa Nr. 15 m. 35. 

  

System, który był stosowany w 
Polsce w t. zw. oszczędnościach pań- 
stwowych, czyli  przedewszystkiem 
przy redukcjach urzędników, nigdy 
nie wzbudzał zaufania w _ niełatwo 
dających się omamiać sferach spo- 
łeczeństwa. 

Zdawało się, że ostatnio, po wy- 

wych urzędników, niemożliwą będzie 
rzeczą, aby urzędy, mające przed 
redukcją dajmy na to, 100 urzędni- 
ków, miały ich w kilka miesięcy 
150. Odbywało się to jednak daw: 
niej w ten sposób, że zwalnjano w 
pewnym urzędzie 20 urzędniłjów, a 
wkrótce potem  przyjmowató no- 
wycy 30-tu. Nie jest to anegdotka, 
a fakt autententyczny. Pomimo wyżej 
wspomnianego zakazu mamy do za- 
notowania prócz tego nowy: jaskra- 
wy fakt tworzenia zupęłnie w obec- 
nych warunkach niepotrzebnych sy- 
nekur urzędowych. 

Oto niedawno Wileńskiej Dele- 
gaturze Rządu poleciło Ministerstwo 
Rolnictwa obsadzić nowoutworzony 
etat inspektora rybactwa. 

Rozpisano w tym celu konkurs 
dla kandydatów na powyższe stano- 
wisko (VI klasyl). Palmę  pierwszeń- 
stwa udzielono jakiemuś uczonemu 
zoologowi, czy też doktorowi filozofji. 

Prawdopodobnie p. Delegat Rzą- 
du doskonale zdaje sobie sprawę ze 
zbędności tego zgoła zbytecznego w 
naszych warunkach nabytku. Cóż to 
jednak pomoże skoro jest rozkaz z 
góryl 

Trzeba zaznaczyć, że obowiązują- 
ce u nas ustawodawstwo nie zawie- 
ra żadnych przepisów w dziedzinie 
rybactwa, z wyjątkiem jednego: nie 
wolno truć ryb i zabijać za pomocą 
materjałów wybuchowych. 

Radcy wojewódzkiego? Chyba _pisa- 
nie memorjałów o odmianach ryb w 
naszych wodach i sposobach ich ho- 
dowli? Możnaby to bez szkody zosta- 
wić do lepszych czasów. 

Trzeba mieć nadzieję, że ten wie- 
rutny nonsens nie dojdzie do skutku. 

Rz. 
SN zyczy | 
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„Bzyń swą powinność 

  

formowanego w sprawie bezrobot- 
nych. 

Otrzymaliśmy następującą odezwę: 
Bezrśbocie jak groźna lawina pę* 

dzi przez nasze Państwo, nowe ty- 
siące ludzi co tydzień skazując na 
głód, chłód i nędzę. 

Państwo, znajdujące się w niez- 
miernie trudnych warunkach gospo- 
darczych i finansowych, nie może 
nakarmić tej miljonowej rzeszy głod- 
nych współobywateli, wśród których 
są starcy, kobiety i dzieci, a których 
jedyni żywiciele pozostają bez pracy 
i zarobku. 

Głos sumienia u nas woła: „Czyń 
swoją powinność”. 

«Na zew obrony zierm naszych 
przed najeźdcami stanęliśmy w zwar- 
tym szeregu, by zwalczyć wroga. 

Bóg nam błogosławił. 
Wysiłek całego narodu uwieńczon    krtysta rześbiara 

wykonuje roboty budowlane, : 
uplększenia domėx, košciolėw, 
figury, ołtarze, ornamenty w 
drzewie, marmurze, gipsie, ce- 

mancie, glinie. 
Stiuki ołtarze I rezurekcje, oraz - 
Stacje Męki Pańskiej do sprze-y, 
dania. Wilno ul. Arsenalska 4—4 : 

z UB tremą nówiejuszów, błę- 
dami inspicjenta etc. Wszystko sito 
zgromadzone w jeden akcisz i pod- 

był zwycięztwem. 
Nie mniejszym wrogiem, w na- 

szem zrozumieniu, jest klęska bez- 
robocia. w 

Zdaniem Konsystorza i Kolegjum 
Kuratorów , Synodu Wileńskiego 
Ewangielicko-Reformowanego (Jed- 
noty bylej W. X. Litewskiego) jest 
niezbędny natychmiastowy wysiłek 
materjalny całego społeczeństwa w 
niesieniu pomocy bezrobotnym, a 
przedewszystkiem kongregacyj reli 
gijnych, instytucyj finansowych, spo- 
łecznych i warstw zamożnych. 

Cała Polska winna się pokryć 
komitetami społecznymi niesienia 
pomocy bezrobotnym, a to pozwoli 
spełnić choć w części obywatelską 
powinność.   niesione do potęgi ukazali nam p. 

Kordowska, p. Sempoliński i p. Wind- 
heim z werwą i życiem wybornegm. 

Publiczności było sporo, bawiła 
się doskonale, a marzła! Niech 2е 
bogi to wybaczą administracji „Lut- 
ni*, bo ci co dostali kataru, pewnie 
"nie zechcą Jedna uwaga reżyserom 
'programu. Należałoby koniecznie da- 
wać numer lekkich lirycznych piose- 
nek, polski repertuar jest tak bogaty 
i tyle ma w tej dziedzinie perełek! 
Gdybyż Bartek, ten tutejszy śpiewak, 
o którym z takien serdecznem 
wspomnieniem pisał właśnie p. ck 
Jankowski, był śpiewany w „Lutn 
w stylowych gtrojach, a humoreski 
Rodocia? A piosriki“ dawne, o któ- 
rych nie trzeba, by zapominało mło- 
de pokolenie? Dodałoby to nowego 
uroku przedstawieniom w „Lutni“., { 

Hro. 
1 

  

Sprostowanie: Z licznych błędów drukarskich we wczorajszym feljetonie p. I Lopalewskiego, poprawić należy w tyt le: miska — powinno być misa, w treści szpalta, zamiast analizm, powinno być dualizm, w szpalcie 6, zam. Pagaž—powin- no być Pegaz, zam. chłewem — powinno 

Konsystorz i Kolegjum Kuratorów 
wzywając współwyznawców do jak- 
największej ofiarności na pomoc bez- 
robotnym i uświadamiając, żę z całą 
gotowością przyjmą udział w pracy, 
pozwalają sobie przesłać niniejsze 
swe pismo do łaskawego uwzglę- 
dnienia Panów Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych, Pracy i Opieki Spo- 
łecznej oraz do Pana Delegata Rzą- 
du w Wilnie przekazując równocześ- 
nie 1000 złotych na ręce Pana Mi- 
nistra Władysława Raczkiewiczą na 
ogólno państwowy fundusz pomocy 
bezrobotnym i 1000 złotych na ręce 
Pana Delegata Rządu w Wilnie na 
takiż fundusz bezrobotnym w Wilnie. 

Nie wątpimy, iż niebawem przez 
Pana Delegata Rządu i Panów Woje- 
wodów zostaną zwołane zebrania 
konstytuujące, a wspólna;akcja Rządu 
i społeczeństwa owiana miłością do 
cierpiących nie z własnej winy i woli, 
odeprze pełnią swego wysiłku groź- 
nego wroga, jakim jest bezrobocie. 

W imieniu Synodu Wileńskiego 
Ewangielicko-Reformowanego  Kon- 
systorza i Kolegium  Kuratorów o- 
świadczamy, „że w dalszej akcji   być— drzewem. 

4 
zawsze jesteśmy gotowi nieść pomoc 
w miarę swych sił i zasobów. 

Awialek „oszczędnościowy ', 

daniu przez rząd zakazu tworzenia | 
nowych etatów i przyjmowania no- 

Jakież tedy będą funkcje nowego 

Inicjatywa Zboru Ewangielicko-Re- | 

9 т (461) 

Łączymy wyrazy wysokiego sza- 
cunku i poważania 

(—) Br. Ižycki-Herman prezydent, 
| Kuratorowie $ynodu (—) E Falkow 
ski, S. Swida, M. Reczyński, W. Czyż. 

,(—) Ks M. Jastrzębski, Jeneralny 
Superintendent Zborów Okręgu Wi- 
leńskiego. (—) Ks. J. Kurnatowski 

kaznodzieja zboru  Wileń- 
Sekretarz Jeneralny (—) W. 

Ksiąd. 
skie: 
Mac icz. 

Powyższe godne naśladownictwa za- 
początkowanie Synodu Ewangrelickiego nie 
Poraz pierszy daje świadectwo wielkiej 
ponoc i obywatelskich uczuć jego człon- 
ów. 

Jakkolwiek nie sądzimy, ażeby za po- 
mocą dobroczynności społecznej można 
było usunąć klęskę bezrobocia w Polsce, bę- dzcego wynikiem naszej fatalnej sytuacji go- 
spodarczej, temniemniej wszelka pomoc doraźna dla rzesz bezroboczych jest nie zmiernie cenną i powinna służyć przykła- 
dem— jak słusznie powiada odezwa Koleg- 
jum „przedewszystkiem dla Kongregacyj 
religijnych, instytucyj finansowych i warstw 
zamożnych". Leży to zresztą w dobrze 
rozumianym interesie własnym, tych ostat- 
nich, pośrednio rozszerzaniem się bezrobo- 
bocia i jego dalszemi konsekwencjami jak- najbardziej zagrożonym. 

AN T I SIT ZZA EEC) 

Dowództwom Wojskowym, 
Stowarzyszeniom Przysposo- 
bienia Wojskowego, Instytu- 
cjom Społecznym | osobom 
prywatnym ma zaszczyt zao- 
fiarować plakiety artystyczne 
z podobizną Marszałka Pił- 
sudskiego i odznaką I Bryga- 
dy. „Za wierną służbę*, wy- 
konane w gipsie według mego 
projektu. Wielkość 68X46 cm. 
Cena z opakowaniem i prze- 
syłką pocztową 35 zł. za sztukę. 
J. Noworytto artysta rzeźbiarz 
„Wilno, ul. Arsenalska 4 —4, 

* 
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Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

| „Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
Cza pierwszorzędna szk. tsńców 

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

adw) 

ł 

| 
(Państwowa Żeńska 
iSzkoła Rolnicza w 

Antowiliu. 
i 

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych przejmuję od Koła Pc- 
lek żeńską szkołę gospodarczą w Leoniszkach, przenosi ją do ośrodka 
państwowego majątku Aatowił (8 ki- 
lom. od Pošsieszki) i urządza tam 
Państwową Żeńską Ludową Szkolę 
Rolniczą według wzorowych tego ty- 
pu szkół krajowych. 

Jest to pierwsza państwowa szko- 
ła na naszych kresach, gdzie dziew- 
częta pragnące pracować w gespo- 
darstwie wiejskiem otrzymają facho- 
we wiadomości z zakresu gospcdar- 
stwa domowego, szycia, hodowli 
zwierząt domowych, mleczarstwa, 0- 
grodnictwa, pszczelarstwa i rolnictwa, 
Teoretyczne wykłady będą poparte 
praktycznemi zajęciami, gdyż szkoła 
ma 30 morgów gruntu, potrzebne 
budynki i całkowity inwentarz żywy 
i martwy potrzebny dla swego gos 
podarstwa. 

Oprócz. przedmiotów zawodowych 
uczenice będą się uczyły przedmio- 
tów ogólnokształcących i nauk spo- 
łecznych, by w Przyszłości mogły 
być dobremi obywatelkami kraju i 
wzorowemi żonami i matkami. 

Kurs szkolny rozpoczyna się 
dniem 15 stycznia 1926 r. i trwać 
będzie 11 miesięcy. Nauka w szkole 
bezpłatna. Za utrzymanie w  inter- 
'nacie szkoła pobiera od uczenicy 
równowartość 100 kg. żyta (6 pudów) 
miesięcznie. 

Kandydatka winne 
niż 15 lat wieku, złożyć metrykę u- 
rodzenia i świadectwo z 4 oddziałów 
szkoły powszechnej (lub zdzć egza- 
min z tego okresu) oraz przywieść 
dia siebie do szkoły kilka zmian 
bielizny osobistej i pościelowej i 
siennik. 

Pedania wraz z dokumentami zdre- 
sė Wilno, Sierakowskiego 21, 
m. 3. 

Dojazd do szkoły: Wilno i 8 klm. 
autobusem lub końmi szosą na Nie- 
menczyn, lub koleją do Santoki pod 
Niemenczynem i końmi 7 wiorst do 

Antowilu. ‚ 
Bližszych informacji udziela kie- 

rowniczka szkoly wa wtorki od 9 do 
11 rano. Wilno, Sierakowskiego 21, 
m. 3 (naprzeciw browaru „Sżopen*. 

Otwarcie powyższej szkoły na- 
stąpiło zgodnie z powyższą zapowie: 
dzią w ubiegły piątek. 

Kierowniczką szkoły jest inżynier 
rolniczy p. Janina Strzeżewska, któ- 
ra udziela nauki z zakresu rolnictwa. 

Szkołę wyposażono narazie w 2 
konie, 6 krów i narzędzia rolnicze. 

Do tej pory zapisało się do szko- 
ły dwadzieścia kilka córek gospoda” 
rzy ©kolicznych. (a. k.) 
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lita owitow ad iowkiego w ogó kryty psa trak pak ИАНЕ ЫУЫ 
Mowa posła Budzyńskiego. 

Jakkolwiek w paru wyjątkach mowa oświstowa posła Wiktora Budzyńskiego, obrazująca położenie szkolnictwa polskiego 
na Litwie ukazała silę w „Słowie” przed kilku dniami, ze względu jednak na wagę sprawy, podajemy ją obecnie iń extenso, nie ba- 
cząc na opóźnienie, które tak „Słowo” irytuje. Wobec jednak obawy Redakcji „Słowa” © swych Czytelników, by z czasem z tej 
okazji nie nabrał przekonania, że jest w Kownie dwuch posłów Wiktorów Budzyńskich, są dwa Kowna, dwa sejmy Kowieńskie i po- 
dane wiadomości o zamykaniu tych samych szkół polskich, usuwaniu tych samych nauczycieli i t. p. miało miejsce dwa razy — dia 
uniknięcia nieporozumienia stwierdzamy, iż poseł Wiktor Budzyński w Kownie jest jeden, jedna jest frakcja polska, jeden sejm Ko- 
wieński, a system exterminacyjny w stosunku do polskości, zamykanie szkół polskich | rugowanie polskich nanczycieli trwa stale. 

Na posiedzeniu Sejmu Kowień: ; 

skiego podczas ostatnich rozpraw nad 

budżetem Ministerstwa Oświaty pos. 

W. Budzyński, występując w imieniu 

frakcji polskiej, poddał ostrej krytyce 

politykę oświatową Ministerstwa w 

do mniejszości narodo- 

wych. Poseł Budzyński powiedział ca 

następuje: 

* * 

Bicrąc ogėlnikowo, budžet jest 
niejako kwiatesencją cyfrową pelity: | 
ki tej dziedziny, którą dane Minister- 
stwo obejmuje. Ministerstwo Oświa- 
ty nie czyni tu wyjątku. Po to, by 
skutecznie ocenić Ministerstwa Oświa- 
ty, należy wpierw zdzć sobie sprawę 
z jego polityki. 

Polityka Ministerstwa odmawia prawa 
samookreślenia narodowego. 

Ażeby być lepiej zrozumianym, 
muszę wpierw dotknąć stanowiska, 
jekie Ministerstwo zajmuje odnośnie 
zagadnienia prawa człowieka do swej 
narodowości. 

Mioisterstwo jest zdania, że więk- 
szość Polaków, zamieszkałych na 
Litwie, składa się ze spolonizowanych 
Litwinów, którzy winni być niezałeż* 
nie od sposobu wróceni do ram na- 
rodowości z których w przeszłości 
wyszli. Jester zdania, że taki pogląd 
oparty jest na zasadach zoclogicz- 
mych. Nie można traktować takich 
poglądów poważnie. Człowiek cie da 
się wtłoczyć do ramek, zakreślonych 
właściwościami znaczenia zoologicz* 

Taki pogląd 1 taką politykę 
należy już raczej pozostawić temu 
Departamentowi Ministerstwa Rolnic- 
twa, który trudni się zootechniką I 
hodowią bydła, a wcale już miejsca 
nań niema w instytucji, celem której 
jest wychowanie i kształcenie czło*. 
wieka. Jesteśmy zdanie, że wszystkie 
te kwestje dotyczące narodowości w 
interesującym nuas przedmiocie, są 
nawskróś natury socjologicznej i psy- 
chologicznej. Człowiex posiada duszę, 
nieskrępowany rozum i woiną wolę i 
nie możaa mu przecież zaprzeczać 
właściwości, które różnią go od by- 
dlęcia. 

Po długich latach wojen  religja 
wywalczyła sobie w przeszłości prawo 
do wolncšci i nikomu nie przyjdzie 
dziś do głowy zabraniać komuś pra- 
wa do swej religii, lub prawa do 
zmiany wyznania. Die przyjdzie dziś 
nikomu do głowy, by to, lub inne 
wyzaanie stanęło na przeszkodzie 
do pozostania dobrym obywatelem 
państwa. 

Narodowość jednostki również nie 
może być przeszkodą do odmówienia 
jej synostwa w danym kraju. Wyzna- 
Die ! narodowość mają równe prawa 
w ludzkości I równie są świętem po- 
jęciem. Sądzę, że prawo do własne: 
go wyznania jast równie świętem, 
jak prawo rodziców do przekazania 
swemu dzieciąciu skarbów swej du- 
szy 1 dorobku myślowego we własnej 
swej mowie, mowie, która też jego 
duszę i umysł rzeźbiła. 

Sądzę, że po takiem koniecznem 
zastrzeżeniu nie będą. źle zrozumiany 
w swych dalszych przesłankach i 
wnioskach. Zwłaszcza wobec okolicz- 
ności, że Ministerstwo w praktyce 
przeprowadza politykę Sprzeczną z 
tem jedynie zdrowem i jedynie moż- 
liwem ujęciem poglądu, jak to w pa- 
ru słowach ująć spróbowałem.  Nie* 
dawno wypadki, podnoszone tu w 
związku z litwinizewaniem / szkół na- 
szych, są jaskrawym i niewzruszo- 
nym dowodem, że Ministerstwo nie 
uważa kwestji wychowania dzieci za 
zagadnienie natury moralnej. 

Próbka urzędowej ideologii. 

Przed paroma dniami p. Minister 
swą długą odpowiedzią na nasze 
zapytanie sejmowe dał dobrą sposob- 
ność do zagłębienia się w ideologii 
Ministerstwa, dał nam możność w,swo* 
jem mimówolnem expose poznać:pc* 
litykę - Ministerstwa w interesującej 
nus sprawie. To też pozwolę sobie 
przytoczyć niektóre oświadczenia p. 
Ministra i poczynić płynące stąd wnio- 
Ski. 

Opinja urzędnika — najwyższy aufo- 
j rytet. 

Przedawszystkiem  skonstatować 
muszę, że p, Minister stosuje nie- 
dopuszczalne odnoszenie się do fak- 

a także i zanoszonych 
doń przez nas skarg. P, minister przy- 
jął tezę: jeśli urzędnik coś twierdzi, 
to niema potrzeby zwracać uwagi, 
czy ktokolwiek nie mniej kompetent: 
ny twierdzi inaczej lub nie, Uważam 
że jest to swego rodzaju przyznania 

„| upatrują fakty tam, 

  zasady nieomylneści urzędniczej, wo- 

bec której nie mamy środków do 
przekonania p. mivistra o błędach je- | 
go podwładnych. Przypomnę słowa 
p. Ministra, które niedawno były tu 
wypowiedziane. 

„Zapytany inspektor początkowych 
szkół miejskich w Kownie oświadczył, 
że nie są mu wiadome żadne zmia: 
ny w szkołach, z czego należy wnosić, 
že wzmisnkowanie w zapytaniu o 
szkołach niemieckich nie jest na ni- 
czam oparte”. lnaczej mówiąc, po- 
nieważ inspektor powiedział, że on 
o niczem nie wie, więc wszystko jest 
w porządku, zaś wszystkie uasze OŚ: 
wiadczenia i twierdzenia nie mają 
żadnej wartości. Wychodzi, źa rodzi- 
ce dzieci szkolnych i posłowie sej- 
mowi są to ślepcy, warjaci, którzy 

gdzie ich wcale 
nieme. Coś w rodzaju tego, gdyby 
np.: naczelnik stacji po katastrofie 
na zwrotnicy stwierdził, że nic zajść 
nie mogło, gdyż podług jego wiado- 
mości wszystko było w należnym po- 
rządku. A katastrofa tymczasem jest 
bolssoym -faktem' dokonanym. 

Pan Minister. tego rodzaju odpo- 
wiedzią zasłania albo siebie albo nie- 
właściwe i nieprawie basta pki pod- 
władnych sobie urzędników. 

Czyniąc to p. Minister popada w 
jaskrawe sprzeczności. Niech to wy: 
jaśnią jego słowa: 

Ministerstwo nie ma prawa zmieniać 
języka wykładowego w szkołacb ist- 
niejącycb. P. Minister zaplątał się 

we własnych sprzecznościach. 

W jednem miejscu p. Minister po- 
wiedział: „Ministerstwo Oświaty nie 
wie ani o jedaym fakcie, by w szko 
le mniejszości narodowej, język wy- 
kładowy został zastąpiony przez ję' 
zyk litewski". A dalej już dowiaduje- 
my się od p. migistra: „W Kownie i 
pow. Kiejdańskim inspektorzy, wyko» 
nując wymagania $ 11 zmienionej u- 
stawy szkół początkowych dali wska- 
zówki kierownikom szkół celem spraw- 
dzenia narodowości dzieci i wykłado” 
wego języka”. Znaczy, że coś tam 
jednak w szkołach zaszło i nie moż- 
na twierdzić, że nic podobnego p. 
Ministrowi nie jest wiadomem. Sko- 
ro byly dawane jakieś wskazówki, a 
rezultaty widzimy, więc musiały być 
przez te tajemnicze wskazówki, spo- 
wodowanemi. Wiemy pozatem, że 
ustawa z góry ustala język wykłado- 
wy w szkołach mniejszości i nie mo* 
że tu być mowy o żadnem ustaleniu 
innego języka, niż język danej mniej- 
sześci. Można dziecko przyjąć lub 
nie przyjąć do szkoły, lecz Minister- 
stwo niema prawa zmienieć języka 
wykładowego w tych szkołach. 

W innem miejscu p. Minister po- 
nowcie tę  działalaość nieprawną 
stwierdza własnemni słowami: w tych 
szkołach (polskiej mniejszości) dzieci 
narodowości polskiej będą oddzielo: 
ne i będzie dla nich urządzony odręb- 
ny komplet, zaś dzięci mówiące po 
litewsku stanowić będą komplet o- 
sobny”, Przedewszystkiem jakiem pra- 
wam dzieci litewskie mogły być przyj- 
mowanemi do naszych szkół mniej- 
szościowych? 

l oto znowu dowód na to, że coś 
się zakulisowo robi, a czegoś się u- 
myślnie nie wykonywa. \ 

Ustawa jasno przewiduje, że nie 
wolno przyjmować dziatwy innej na: 
rodowości do szkoły mniejszościowej. 
P. Minister zaś oficjalnie zapewnia, 
że w „szkołach polskich język wykła- 
dowy dla dzieci litewskich pozostanie 
litewski, zaś dla dzieci polskich stwa- 
rza się osobne kormplaty”. Sądzę że 
nie potrzebuję dowodzić, iż p. Mini- 
ster jest w krzyczącej sprzeczności 
tak z własnemi i wyżej wypowiedzia* 
nemi twierdzeniami, jako też z usta- 
wą i że p. Minister pragnie zasłonić 
tem nieprawne kroki. 

Pakty zlitwinizowania szkół polskich. 

W swoim czasie aam zarzucano, 
że, czyniąc zarzuty, nie wymieniamy 
faktów. Sądzę, że fakty, które miały 
miejsce i te, które obecnie się po- 
wtarzają, były dość dobitnie wytknię* 
te. Czy to nie są fakty, jeśli wska- 
zujemy imiennie, że zlitwinizowano 
polskie szkoły: w mieście Kownie 10 
szkół, dalejw Kiejdańach, w Ponie= 
wieżu dwie, w Simnie, Kruwandach 
it. d. A z najnowszych faktów przy- 
toczę Olitę. W polskiej szkole był 
tam kierownikiem p. Siemaszko. Nie 
bez powodu dodano wpierw pomoc- 
nika, Litwina Kazłauskasa. Po pew- 
nym czasie p. Siemaszkę przeniesio- 
no do szkoły  litówskiej, zaś kierow- 
Bikiem został mianowany Kazlauskas, 
który obecnie wprowadza język wy: 
kładowy litewski. Jest. fakt jeszcze 
ciepły a nie przypuszczenia, jak to 
chce nazywać p. Minister. : 

{ 

  

Red. 

Usuwanie nauczycieli Polaków ze szkół 
polskich i mianowanie na ich miejsce 
Litwinów nie znających języka pol- 

skiego. 

Dalej p. Minister złożył oświad- 
czenie, że w szkołach mniejszości 
personel, przez p. ministra mianowa* 
ny, posiada w dostetecznym stopniu 
znajomość języka danej mniejszości. 
Przytoczę jego słowa: 

„Ogólnie biorąc, znajomość języ- 
ka polskiego (u nauczycieli) jast wy- 
starczającą, nauczycielstwo. posiada 
wysoki cenzus, doświadczenie, zna 
dość dobrze język polski i może wy- 
kładać po polsku. Sądzę, że nie by- 
łoby potrzeby zarządzić dla nich spe- 
cjalnych egzaminów". 

Jest tą autentyczne oświadczenie 
p. Ministia, odczytane ze stenogramu 
sejmowego. A teraz zacytuję panom 
autentyczny fakt z życia. 

W dzień, czy w dwa po niniej- 
szem oświadczeniu p. Ministra pismo 
nasze „Dzień Kowieński* otrzymało 
z Kiejdan dementi ze strony perso- 
nelu nauczycielskiego byłej polskiej 
szkoły w Kiejdanach, podpisany przez 
pp. Dragunasową. Daniuszysównę i 
p. Kumpowsky'ego. Celem tego listu 
było dementowanie faktów, poruszo- 
nych w zapytaniu sejmowem przez 
p. posła Rumpla. List ów składa się 
z 14 zdań, z których 12 zawiera błę- 
dy. Ogółem naliczyłem w tym piśmie 
46 błędów gramatycznych istylistycz- 
nych. Nie dość tego, jedno z nazwisk 
umyšlaie lub przypadkowo błędnie 
jest napisane. 

Ten niezwykły list jest odpowie- 
dzią samego personelu, na zapewnie 
nia złożone powyżej przez p. Ministra. 
Przykro ро! tu czynić tak ciężki za- 
rzut p. Ministrowi, zwłaszcza w oso- 
bie p. Jokantass, lecz, niestety, list 
niniejszy słów p. Ministra nie po- 
twierdził. 

Ma miejsce dawnych, doświadczo- 
nych już sił nauczycielskich polskich, 
które z najiepszym rezultatem pro- 
wadziły szkoły, są mianowani specjal- 
nie Litwini, — na ile oni znają swój 
przedmiot, widzieliście panowie. W 
tych samych Kiejdanach usunięta zo- 
stała z naszej szkoły p. Januszkiewi- 
czówna. To była jedna z najlepszych 
nauczycielek. Gdy kiedyś ze strony 
panów z chrz. dem. czynione były 
zarzuty naszym szkołom, że ignoruje 
się w nich naukę języka litewskiego 
umyślnie zwróciłem uwagę przy wi- 
zytacji Kiejdańskiej szkoły na te dzie- 
dzinę. Musiałem z zadowoleniem skon- 
statować, że między innymi przed- 
miotami, i w języku litewskim wido- 
czne były duże rezultaty. Pomimo to 
jednak p. Januszkiewiczównę z Kiej- 
dan usunięto. 

Zapytuję, czy tacy  nauczy- 
ciela 1 nauczycielki, których obec- 
nie p. Minister mianujedo szkół 
naszych, a którzy Są  zupeł- 
nie świadomi tego, że języka polskie- 
go nie znają, nie mają o nim poję- 
cia, czy tacy ludzie mają czyste su- 
mienie, godząc się na wykładanie w 
polskiej szkole polskich przedmiotów? 
Toż to swego rodzaju niesumienność, 
nieuczciwość. Ci ludzie są przestęp- 
cami wobec szkoły naszej i młodzie: 
ży. Trzech pedagogów z owemi 46 
błędami, pomnożonemi przez 3, gdyz 
wspólnem) siłami w jadnym liście po- 
trafili je umieścić wystawili dostate- 
czne świadectwo nowej kategorji u- 
rzędowego nauczycielstwa, Takie fak- 
ty wytykać panu, powa Ministrze, 
bardzo nam niemito. 

Odmawianie rodzicom decydowania 
o narodowości swycb dzieci i określa- 

nie narodowości z paszportów. 

£ kolei winną być tu poruszona 
sprawa decydowania przez rodziców 
o narodowości swych dzieci i języku 
wykładowym. Ustawa im tego języka 
nie odbiera. Potwierdził to p. Mini- 
ster, jeśli żechce przypomnieć naszą 
osobistą rozmowę. To prawo rodzi: 
ców potwierdził z kolei i przedstawi* 
ciel Litwy w Lidze Narodów. To też 
zostały dane przez nas. stosowne 
wskazówki rodzicom: jeśli chcecie 
posyłać swe dziaci do polskich szkół, 
winniście złożyć deklarację na piś- 
mie. że pragniecie swe dzieci w tym 
języku kształcić, w przeciwnym bo- 
wiem razie przyjmowanemi nie będą. 
Zdawałoby się wszystko jest w po- 
rządku. Dla przysładu odczytam 
wzór jednej z takich deklaracyj, otrzy” 
manych z Poniewieżs, a która brzmi 
następująco: „Ja niżej podpisany, 
niniejszym zaświadczam, że jestem 
obywatelem Litwy, narodowości pol- 
skiej i pragnę dziecko swe kształcić 
w prywatnej polskiej szkole począt- 
kowej Towarzystwa „Oświata” w Pe- 
niewieżn. ! 

Jednak p, Minister w swej mo- 
wie wyjaśnił już inaczej: „Ja sądzę— 
powiedział Minister — że sprawdza- 
pie narodowości z paszportów nie 
było błędnem, gdyż narodowość była 
tama wpisaną bez żadnego przymusu 
i zapisaną w paszportach narodowość 
możaa uważać za prawidłową. To 
też narodowość z deklaracyj roozi- 
cielskich mie wiele się różni od na- 
rodowości, wskazanej w paszportach, 
a mówiąc ściślej, wcale się nie róż- 
ni“, Być może przeciwko podobnym 
twierdzeniom p. Ministra nie pod- 
niósłbym tego, co dziś uczynić mu- 
szę, gdyby nie okoliczność, że p. Mi- 
nister w najważniejszym dla nas 
przedmiocie  zlitwinizowania szkół 
naszych mię zasłonił się ostontacyj- 
nie swą rzekomą niešwiadomošcią. 
Nie bez ironji zauważam, że specjal- 
nie w odniesieniu do szczegółu, 
drobnego stosunkowo, jakiem są za 
pisy paszportowe, p. Minister ma 

bardzo trudne do wyobrażenia sobie 

Ministra Spraw Wewnętrznych, a po- 
licji w szczególności. 

Jako przykład dokładności zapisu 
narodowości w  paszportach służy 
fakt, że w Poniewleżu, gdzie na pod: 
stawie paszportów oznaczono naro- 
dowość polską, zaledwie u 300 — 400 
osób, podczas wyborów do Sejmu 
sumych głosów wyborców polskich 
padło z górą 1500. 

| 
Odrzucanie deklaracji samookreślenia 
rodziców i wydalanie za nie nauczy- 

cieli. 

Jeśli p. Minister powiada. że na- 
rodowość, oznaczona: w paszportach 
była zgodną z deklaracjami rodziców, 
to trzeba być przekonanym, że der 
klaracje były w szkołach przyjmowa- 
nemi. Niestety, mam właśnie w po- 
siadaniu fakty, że za przyjmowanie 
deklaracyj rodzicielskich nauczyciele 
są wypędzani przez p. Ministra w 
ciągu roku szkolnego ze szkoły, 
Jeśli zaś tak jest, jeśli faktycznie 
oświadczenia te przyjmowanemi nie 

i były, to czy można twierdzić, że ru- 
jbryka narodowościowa paszportów 
zgodna była z deklaracjami w szko- 
łach? Mnie się zdaje panie ministrze, 

| że to są rzeczy nie dające się po: 
godzić. (5 

Tu wprost narzuca się. pytanie: 
skąd p. Minister zdobył podobne 
wiadomości? 

By nie czynić zarzutów bez pod- 
stawy, przytoczę dla przykładu pew- 
ną korespondencję urzędową, która 
bardzo obrazowo oświetla powyższą 
kwestję. Poniawieski inspektor szkol- 
ny przesłał niedawno nauczycielce 
prywatnej polskiej szkoły początko- 
wej p. Rutkowskiej następujący rozkaz: 

„Proszę do wieczora 25. września 
wytłumaczyć się listownie, dlaczego 
nie został wykonany mój rozkaz 
odłączenia dzieci litewskich od pol- 
skich po uprzedniem zażądaniu od 
rodziców paszportów i odnotowaniu 
w dzienniku szkolnym przy każdem 
nazwisku M-ru paszportowego i na* 
rodowości wypisanej w paszporcie”. 

Na list powyższy nauczycielka 
odpowiedziała następująco: 

„W odpowiedzi na list pański 
z takiego dnia mam zaszczyt za- 
komunikować, że narodowość dzieci 
została przezemnie sprawdzoną i oka- 
zało się, że wszystkie są narodo- 
wości polskiej. 

Co się tyczy rozkazu, by przy 
nazwisku każdego dziecka wpisać Nr 
rodzicielskiego paszportu, to rozkazu 
takiego spełnić nie mogłam, gdyż 
rodzice paszportów nie przedstawili 
natomiast złożyli własnoręczne de- 

  

wošč“. 

śnia, 25 października inspektor szkol- 
ny pisze już wprost do Zarządu To- 
warzystwa „Oświaty”*, co następuje: 

„Komunikuję, že na rozkaz p. 
Mimistra Oświaty, z dnia takiego, 
Nr taki, dnia 1 listopada nauczyciel- 
ka polskiej szkoły początkowej T-wa 
„Oświata" p. Eugenja Rutkowska 
zwolnioną została z posady z racji 
nieumiejętności w nauczaniu szkoł- 
nem, nie złożenia egzaminu z języ- 
ka litewskiego z 4 klas gimnazjum 
rządowego lub progimsazjum (hier 
liegt der Hund begrabeo) niewyko- 
nywania rozkazów inspektora szkół 
początkowych oraz używania w szko* 
le zabronionych ©przez Ministerstwo 
podręczników szkolnych*. 

To pismo jest zbyt wyraźne. Jeśli 
ta nauczycielka przyjęta była przed 
rokiem, jeśli w bieżącym roku za» 
twierdzona była i wykładała już parę 
miesięcy w b. r. szkolnym, to zda- 
wałoby się, nie może być powodów 
do nagłego wydalenia w. ciągu roku 
szkolnego dis rzekomej nieumiejęt- 
ności nauczania w' szkcie, niezłóże- 
nia egzaminu z litewskiego języka z 
4 klas gimnazjum i używania zabro- 
nionych podręczników, stosowąnych 
od 6 lat. Niestety, zaplątely się tu 
owe nieszczęsne paszporty; 'ore były 
przeszkodą do pozostawienia p. Rut. 
kowskiej'w prywatnej szkole, one ją   

bardzo obszerne wiadomości i to. 

i raczej wkraczające w kompetencje 

klaracje, stwierdzające ich narodo- ' 

List ten datowany jest 25 wrze-' 

ze szkoły wypędziły. Tylko; na;tem 
opierać się można, skoro pomiędzy 
osłonkami powiedziano jednak wprost, 
że p. R. nie wykonała rozkazu л+ 
spektora szkół początkowych. Polska 
prywatna szkółka początkowa w Po- 
miewieżu liczy 200 uczni. Notabene, 
dlaczego tek sporo uczni tłoczy się 
do jednej szkółki. Dlatego, że dwie 
polskie szkoły miejskie zostały osta- 
tecznie zlitwinizowane przez wprowa* 
dzenie wykładowego języka litew- 
skiego i dziatwa uciekła stamtąd, 
przechodząc do prywatnej szkoły 
T-wa Oświatowego. Zarząd Towarzyst- 
wa zwrócił się do p. Ministra z prośbą, 
by po zwolnieniu w ciągu roku Бу- 
łej nauczycielki zatwierdził p. Janusz- 
kiewiczównę, która nauczała i kiero- 
wała umniejętnie kilka lat w szkole 
kiejdańskiej. Do tej chwili nauczy- 
cielka zatwierdzoną nie jest i 200 
dzieci posłano do domu. 

P. minister nic nie ma na swoje 
usprawiedliwienie się. 

P. Minister w tej tregedji naszej 
sam wypisał sobie swego rodzaj 
werdykt. P. Minister po airiai 
co miał nieszczęście powiedzieć i po 

j przyznaniu się, że nic nie wie, wy- 
„rzekł kilka bardzo boleśnych słów: 
„Nie czynić (wobec powyższych na- 

j dużyć) nie zamierzam, gdyż nie czuję 
ji.w zapytaniu sejmowem nie udo- 
wodniono, by prawa mniejszości by- 
ły gdziekolwiekbądź uszczuplone“. 
Gdyby p. Minister powiedział: „Pano* 
wie, nie udowodniliście w sensie ad- 
wokackim, to możnaby jeszcze było 
dyskutować. Lecz jeśli p. Minister 
Gświadcza: „Ja nie czuję, i t, d. to 
już jest za wiele. 

Na wstępie swego oświadczenia 
p. Minister wyraził się, że „prawdę 
mówiąc, niewartoby panom autorom 
zapytania sejmowego nawet odpo- 
wiadać, lecz, by nie wyglądało, że 
Ministerstwo milczy, a zatem nie 
ma nic do odpowiedzenia, przeto za- 
bieram głos i t. d. Ё 

Panie ministrze. Gdybyś Pan na 
zapytanie nasze odpowiedzi niedzł, 
to możnaby jeszcze ostatecznie przy” 
puścić, że p. Minister posiada pewna 
argumenty, iecz nie chciał z niemi 
występować. Lecz po jego oświad- 
czeniach I frazesie tu rzuconych po 
zostaje pewność że p. Minister, ani 
na zarzuty nasze, ani na podstawio- 
ne zapytanie nie miał nic do odpo: 
wiedzenia. 

Uniemożliwienie przez / Ministerstwo 
Oświaty zakładania polskich szkół 

prywatnych. 
A teraz zwrócę uwagę па jedno 

zagadnienie, które dotknę zasadni- 
czo. oz w ustawie paragraf, któ- 
ry pomiędzy innemi zasadami pań- 
stwowej oświaty opiewa, że szkoła 
początkowa będzie tam założoną, 
gdzie na jedną szkołę przypada co- 
najmniej 500 mieszkańców i że jeden 
nauczyciel ńie może być wyznaczo- 
ny ma ijóść mniejszą niż 32 dzieci. 

To jest zrozumiałe: państwo nie 
może udzielać środków, nie może 
organizować szkół tam, gdzie na 
jedną szkołę nie przypada 500 miesz- 
kańców i tam, gdzie się nie zbierze 
32 dzięci. Jasnem jest, że "wobec 
braku środków, braku sił i ianych 
okoliczności, wypływających z obec- 
nych stosunków, państwo nie może 
tego czynić. Lecz stosować ten pa- 
ragraf prawa do szkół prywatnych, 
które budżetu ministerjalnego nie 

  

  
|clwne prawu. Fakty takie mieliśmy. 
Dla przykładu przytoczę fakt bardzo 

fznamienny i wyraźay. || 
| W okolicy Wawa,, pow. Olickiego 
, miejscowe t-wo oświetowe prosiło o 
zatwierdzenie nauczycielki do pry- 
watnej szkoły. Nauczycielka posiadała 
wymagany cenzus, lecz otrzymano 
odpowiedź od olickiego inspektora 
szkół początkowych, że „p. Minister 
Oświaty uznał, że we wsi Wawa 

szkoła T-wa „Pochodnia” nie jest 
potrzebną”. Gdyby p. Minister dla 
przyzwoitości chociażby był orzekł: 
Nie mogę nauczycielki zatwierdzić 
dla takich, lub innych jakich tam 
powodów—to możnaby jeszcze pro- 
wadzić spór, Gdyby odmówił szkoły 
na utrzymaniu rządowem, powałując 
się na owe 500 mieszkańców i 32 
dzieci, to naturalnie pozory byłyby 
zrozumiałemi. Lecz taka kompeten- 
cja p. Ministra wcala nie sięga szkół 
prywatnych i podobne wymogi sto- 
sowanemi do nich w żadnym razie 
być nie mogą. Mamy przecież w no- 
woczesnej pedagogice kierunek, któ- 
ry nie dopuszcza do większego ob- 
ciążenia nauczyciela ponad 10—15 
dzieci. Gdyby tak wytłumaczyć usta- , 
wy, jsk to uczynił p. Minister, to w 
Litwie nie byłoby miejsca dla pry- 
watnej inicjatywy pedagogicznej, zaś 
nowe prądy dorobku pedagogiczne- 
go nie mogły mieć prawa obywatel 
stwa na Litwie. 

Niema wątpliwości, że mamy tu 
do czynienia ze zdecydowanie nie- 
prawnym  postępkiem p. Ministra 
(pos. Bielinis, soc. dem. z miejsca: 
M gdzie są prawne? Proszę wskazać 
choć jeden prawny postępek). Nie- 
stety, w tej chwili postawiłem sobie 

obciążają, zdaniem mojem jest prze- | 

za żadenie, wymieniegie fajbofeśniej” 
szych momentów ńieprawńych. 

Upośledzenie szkół polskieb pod wzglę «. 
dem materjalnym. 

Dalej w paru słowach” pragiię o- 
šwietlič materjalny stosunek rządu 
do szkolnictwa naszego. 

W budżecie wymieniono około 36 
Szkół, t. zw. „wyższych (gimnazjów), 
fachowych seminarjów i kursów Oraz 
46 t. zw. średnich” (progimnazjów) 
razem około 82. Pominę tu cały sze- 
reg szkół prywatnych, subsydjowa- 
nych przez rząd, a których liczba 
jest bardzo wysoką i w budżecie nie 
wymienioną. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę tylko szkoły „średnie” i „wyż- 
sze” rządowe, to pomoc rządowa, 
jaką otrzymują dwie szkoły z wykła- 
dowym językiem polskim, absolutnie 
nie odpowiada proporcji właściwej. - 
Stanowi to stosunek jak 1 do 40, a 
przeciaż ludność polska w kraju 
przewyższa ten stosunek trzykrotnie, 
Jeśli wziąć sumę ogólną, jaką rząd 
wydaje ma szkolnictwo . „średnie” i 
„wyższe” (t. j, gimnazja) to wypadnie, 
że otrzymujemy 2,5 proc. Jest to 
mojem zdaniem, również: 1/3 tego 
cobyśrny otrzymać winni. . 

O szkołach początkowych wogóla 
mówić niemą celu, gdyż po zlitwini- 
zowaniu ogrormmej. większości pol- 
skich szkół początkowych znikła i 
wszelka proporcja. : 

Upośledzenie praw ludności polskiej 
w Seminarjum Żmudzkiem. — 

Nie mogę nie nadmienić paru 
słów o Žmudzkiem seminarjum du- 
chownem, wymienionem w budżecie. 
Od seminarjum żmudzkiego, które 
również otrzymuje pomoc państwo- 
wą, mamy prawo żądać, by kształ- 
ciło ono tak księży, by mogli obsłu- 
giwać pod względem religijnym pol- 
ską ludność katolicką. Tego w semi: 
narjum my nie mamy. Mamy fakty, 
że nowi księża, których wydaje o- 
becnie seminarjum nie rozumieją 
języka polskiego i wytworzyła się 
taka sytuacja, że młodzi księża albo 
zwalają tę część swych obowiązków 
na starych proboszczy, którzy jeszcze 
używają języka polskiego w służbie 
kościoła, albo wprost odmawiają wy- 
konywania swych duszpasterskich o* 
bowiązków, gdyż nie mieli sposob- 
ności w języku polskim się wykształ- 
cić. Nłe chcę czynić ogółowi rmłode- 
go litewskiego kleru zarzutu, że u- 
myślnie unikają spełnienia swych 
obowiązków w języku polskim, gdy: 
są jednostki pochodzące z okolic, 
gdzie faktycznie języka polskiego nie 
słyszały I nie mogą słuchać spowie- 
dzi, wygłaszać kazań i t. p., nie wy- 
łączając takich okoliczności, jak nie- 

| sienie ostatniej  pocięchy . umierają:, 
cym. З 

Zdaniem mojem, mamy prawo 
żądać, by księża byli stosownie nau- 
czani i języka polskiego. 

Dzieciom urzędników nie wolno uczęsz- 
„czać „do szkół nielitewskich: 

w związku z Ministerstwem O- 
światy pragnąłbym przypomnieć, że 
w swoim czasię wysłuchaliśmy tu 

(dość przykrych zarzutów z racji czy- 
| nienia poszczególnym ministerstwom 
rzekomo. bezpodstawnych zarzutów. 
Chyba panowie posłowie | przypomi- 
nają sobie sprawę dzieci urzędników 
i ich uczęszczanie do szkół mniej- 
szościowych. Z tego miejsca ze stro- 
ny rządu twierdzono, ża ankiety roz- 

j syłane kiedyś i jeszcze niedawno 
( powtarzane, nie miały absolutnie nic 
| wspólnego z pozostawaniem | 
(urzędników w szkołach mniejszościo- 
| wych iże nie mogą one w niczem 
(wpłynąć na to, by dziactoóm tym 
| miało być wzbronione uczęszczanie 
jdo szkół nielitewskich. Mam tu w. 
ręku spis kilkudziesięciu uczni tylko 
jednego z gimnazjów polskich, któ- 
rych rodzice zabrali ze szkoły, Mo- 
tywując tem, że dano im do zrozu- 
mienia, że jeśli dzieci swych nie za- 
biorą z polskiej szkoły, to zostaną 
zwolnieni ze służby. Zazneczam, że | 
mam tyle nazwisk tylko z jednej 
szkoły średniej, a gdzie reszta szkół? 

Mógłbym, odczytać tę smutną h- 
tanję, lecz darujcie panowie nie u- 
czynię tego, gdyż zaszkodziłoby to. 

, niezawodnie służbowo tym, ktorzy 
jto zeznali. Dlatego też, sądzę, lepiej 
będzie, jeśli przemilczę i jeśli tem 

  

  

$ 

  

‚ ватегт doczekam się od części pa- 
| nów zarzutu, że operuję twie!dzenia- 
mi nieudowodnionemi, niż te nazwi- 
ska ogłaszać. 

Polityka rządowa jest szkodliwą dla 
państwa dla większości i dla mniej 

SZOŚCi. "e i 

|. Polityka, jaką tu w ' urywkach i 
krótkości starałem się naszkicoweć, 
jest. właśnie tą podstawą, na której 
zbudowanym został budżet Mibiister- 
siwa Ośwłaty. Jestem zdanie, że ta 
polityka jest niezdrową, szkodliwą 
nietylko dla mniejszości neiodowych, 
lecz I dla państwa i wieksžošci naro+ | 
dowej. W mojem zrozimhieniu Il tylko 
największa tolerancja w dzieczinie ni- 
niejszej dać rmoże rezultaty dąiaaie 
tek dla jednej, jako też i ala drugiej 

strony, i i 

ł 
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B ezdrozža lite 
Mowa posla Robinzona 

z frakcji żyd. podczas ostatnich rozpraw budżetowych. twierdząc, iż sorawa kłajpedzka jest 

Podajemy tu również mowę jednego 
z wybitniejszych posłów Sejmu Kowień- 
skiego posła frakcji Żydowskiej — Robin- 
zona. Nie dotyczy ona bezpośrednio 
spraw polskich jednakże jest bardzo 
charakterystyczną dla stosunków lite- 
wskich. Ciekawe są ustępy szczególnie 
dotyczące Kłajpedy I Wilna, Oczyw ście 
co do sprawy meritum ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy Wileńskiej poglą- 
dy redakcji nie pokrywają się z ujęciem 
tej sprawy przez Szanownego mówcę. 

Podczas ostatniej dyskusji 
bodżetem Ministerstwa Spraw 
granicznych w Kownie wystąpił mie- 
dzy inn. pos, Robinzon (fr. žyd.), 
który poddał miażdżącej krytyce po- 
litykę zagraniczną Litwy. Mowa ta 
należy do najlepszych, wygłoszonych 
w Sejmie podczas dyskusji budżeto- 
wej, przeto podsjemy ją uwadze 
czytelników możlwie wyczeroująco. 
Niedopuszczenie posłów mniejszości 
do Komisji sejmowych— unikat w dzie- 

jach parlamertarnych świata. 
W zbiorze dowcipów, który się 

nazywa „Historja lłowajskiego” mię- 
dzy Innemi mówi się o pewnym se 
nztorze, Katonie Sterszym, który 
kończył każdą swoją mowę w spo- 
sób mastępujący: Csterum censeo 
Carhhaginem delendam esse. Mnie 
należałoby każde swe przemówienie 
rozpoczynać również temi słowy: 
Caterum censeo, sprawa komisji po- 
winna być naprawiona. (Pos, Szmułk- 
sztis chrz. dem. z miejsca: To zu- 
pełnie tu nie na miejscu), 

"_ Nieraz już oświadczaliśmy, iż fakt 
ten, że przedstawiciele mniejszości, 
nie jesteśmy dopuszczeni do żadnej 
komisji, w liczbie tej do komisji 
spraw zagranicznych, jest unikatem 
w całym świecie cywilizowanym. 
Niema parlamentu, w którym część 
posłów, wbrew ich woli, byłaby odap- 
chnięta od pracy państwowej. Nie- 
ma parlamentu, w którym posłowie 
byliby ,podzieleni na dwie grupy: 
tych co są dopuszczeni do pracy w 
komisjach i tych, co dopuszczeni 
być nie mogą. (lważamy podobry 
stan rzeczy za „capitis diminutio“, 
„Uważamy, iż zarządzenie to jest 
sprzeczne z naszą konstytucją, wed- 
ług której wszyscy obywatele są rów- 
ni, s więc też posłowie Sejmu: jast 
sprzeczne ze sprewiedliwością, po- 
nieważ obowiązkiem każdego czło 
wieka, zwłaszcza posłs, jest pomoc 
w pracy państwowej, którego prawa 
nas pozbawiacie; jest sprzeczne Z 
interesemi państwa, ponieważ nasze 
młode państwo posiada mzło sił ia- 
teligontnych, tak mu potrzebnych. 

Kwalifikacje frakcji raniejszości 
a „Darbo Federacji”. 

Panowie, położywszy rękę na 
sercu, musicie się zgod.ić z tem, iż 
formalnie rzecz biorąc, pod wzglę- 
dem dypiomów f'akcje mniejszości 
posiadaja najwyższv stopie ń wykształ- 
cenia, bo wśród 13 posłów ośmioro 
mzją dyplomy uniwersyteckie. Mi 
mo to jednak tych 8 o najwyższym 
stopniu wykształcenia posłów nie 
msią tego znaczenia, co nasza „Dar- 
bo Federacja". (Wesołość na lewicy). 
Chociaż „Darbo Federacja* nadmia- 
rem posłów z wyższym wyksztelce 
niem nie grzeszy (może paru) o 

nad 

  
wisle chętniej jest ona dopuszczona 
do pracy państwowej, aniżeli ta gru- 
pa mniejszości, która pod względem, 
intelsktualnym stosunkowo jest naj- i 
wyższą ze wszystkich frakcji sej. | 
mowych.   Ciwis Lituaniae sum. . 

Muszę powiedzieć tu prawdę: nie 
chcecie dopuścić nas do tej przcy, | 
pragnąc choć w ten sposób nas po- 
niżyć, zdegradować i przez to po- 
wiedzieć: niestety, jesteście tutaj, nic 
nie mogliśmy poradzić, byście nie 
zostali wybrani; skoro jednak lu już 
Jesteście, pokażemy wam, iż nie 
jesteście nam równi. 

W podobny jednak sposób, pa- 
rowie, nie zmusicie, b; śmy się zrzekli 
swych cbowiąsków. Cvis Lituaniae 
sum et nihil ltuanicum me alienum 
esse puto. 

Quo vadis Lituania? 

Neleży zaznzczyć, iż Ministerstwo 
Seraw Zagraniczn. jest ministerstwem | 
ministerstw, jest zarodsiem pracy 
psństwowej. 

Dzisiaj M nisterstwu temu ma być 
asygnowana wielka suma pieniędzy. 
Kazdy więc poseł ms prawo wiedzieć, 
na jaki cel pieniądze ta są wydawa* | 
ne. Rozważając w.ęc budżet Minister- | 
stwa Spraw Zagranicznych, mus:my | 
zadač panu Mnistrowi pytanie: „Pa-| 
nie Ministrze Spraw Zagranicznych, | 
dokąd prowadzisz Pan Litwę?... Quo | 
vadis Lituania. (Gios z prawicy: „Do ' 
Palestyny”). : 

Zadania litewskiej polityki zagraniczn. 

Jeśli postawić konkretne pytanie, | 

podległości, po drugie —przywrócenie 
granic. Jest to, mojem zdaniem, 
punkt najdrażliwszy, ponieważ Litwa, 
z wyjątkiem Węgier, jest dzisiaj je- 
dynym małym krajem, który nie jest 
zadowolony ze swych obecnych gra- 
nic. (Pos. Szmułksztis z miejsca: „Al 
Rosja zadowolona ze swych granic?) 
O Rosji nie mamy potrzeby sobie 
głowę suszyć; Rosja i Niemcy potra- 
fią same sobie deć rady i będą misły 

Za. | dość sił i sposobów tę sprawę zała- 
twić. Zupełnie inaczej sprawa się 
przedstawia z Litwą i Węgrami, któ- 
re same bez cbcej pomocy rozstrzy* 
gnać tego nie potrafią. 

Trzeciem zadaniem jest stworze 
nie ludńości pomyślnych warunków 
egzystencji. Zdawać się może, iż to 
nic wspólnego nie ma z polityką za 
graniczną. O tem będę mówił dalej, 
teraz zaś przypomnę tylko kwastję 
wileńską, przypomnę, gdzie leży naj 
ważniejsza trudność rozwiązania taj 
sprawy. 

Wreszcie czwarty punkt litewskiej 
polityki zsgranicznej — zachowanie 
pokoju na Wschodzie. 

Niezrozumienia ducha współczesnej 
polityki. 

Msogół należy zauważyć, # п - 
twie panuje niewłaściwy pogląd na 
politykę. Żyjemy jeszcze w tych cza- 
sach,-gdy ideałem była polityka Gor- 
czakowa, gdy zręczność dyplometów 
nadawała kierunek polityce zagran. 
Czasy te jednak dawno minęły. Obe- 
сп!е w zdemokratyzowanej Europie 
wysunęły się na czoło nowe czynni- 
ki, zwłaszcza ekonomiczne. Wszystkie 
te „bons mots”, które kiedyś miały 
swą wagę w polityce zagranicznej, 
straciły dzisiej swą wartość. 

Pos. Sleżewiczus już podniósł tu- 
taj z ubolewaniem, iż litewskie Mint- 
sterstwo Spraw Zagran. nie posiada 
departamentu ekonomicznego i pod 
kreślił, że zagraniczna polityka po- 
winna być oparta na ekonomice. Wi- 
dztmy, iż dzisiaj „Penćtratlon ćcono- 
mique” w inne kraje daje o wiele 
więcej owoców w zakresie polityki, 
aniżeli panujące kiedyś metody wo- 
jenne. 

Należy zazcaczyć, iż zapatrywania 
nasze są jeszcze naiwne, szczególnie 
w polityce zagranicznej, która w na- 
szym zrozurnieniu jest tylko kwestją 
terytorjalną. W ubiegłym roku pod 
czas rozważania budzetu ze strony 
pozycji I opozycji było powiedziane, 
że zedaniam polityki jest zwiększenie 
terytorium (Z chrześc. dem.: Gdzież 
to było powiedziane?). Tutaj, w Sej- 
mie, z tej samej trybuny. 

Stosunki z Rosją —rzucania sią z jed- 
nej ostateczności w drugą. 

Gdy w zeszłym roku mówiłem, że 
należy rozpocząć z Rosją ekonom cz: 
ne układy, z miejsca ni stąd ni zo- 
wad powiedziano mi: Z Rosjanami 
nie można pertraktować. Dzisiaj jeź 
dziła już tam delegacja, w której 
uczestniczył prezes komisji budżeto- 
wej i chrz, demokrata. Owoców tych 
układów jeszcze nie widzimy i kto 
wie, czy zobaczymy. Boją się, iż uj- 
rzymy natomiest inne owoce, rzucz- 
Jac się z jednej ostateczności w dru- 
gą. W zeszłym roku ani myśleć o 
teng nie chcieliśmy, teraz p. Stepona- 
wiczus udzielił takiego entuzjastycz- 
nego interywiewu, że ma się wrażenie, 
iż nietylko „ex orientale lux”, lecz 
„ex oriente salus Lituaniae". | mam 
wielkie obawy, byśmy nie znaleźli się 
w takiem położeniu jak Estonja. 

Dlaczego Pusta. człowiek polskiej 
orjantacji, musiał podać się do dy- 
misji? Dlatego, że przyszli kupcy i 
przemysłowcy, którzy mają wielkie 
zamówienia z Rosji I powiedzieli: je- 
śli Pusta nie poda się do dymisji, 
to nie otrzymamy zamówień. W ten 
sposób więc wpływ Rosji podziałał 
bez żadnych motywów pelitycznych, 
danemi zamówieniami. Jestem zwo- 
lennik em nawiązania stosunków ze 
wszystkiemi krajami, nie chciałbym 
jednak, byśmy zapomnieli przykładu 
Pusty. 

Na przykładzie podróży naszej 
delegacji do Rosji widzimy jes:cze 
jedną charakterystyczną cechą naszej 
pcltyki, mianowicie impresjonizm. 
Dzisiaj pod pewnym wrażeniem znów 
co innego. W ten sposób wytwerza 
się piątanina i powierzchowny pog ad 
na rzecz. 

Stosunki z Kłajpedą. 

Ch-iałbym poruszyć zsgadnienie, 
które bezpośrednio być może nie do” 
tyczy polityki zagranicznej, — sprawę 
stosunków z Kłsjpedą. Mogą zauwa- 
żyć mi, że Kłajpeda nie jest wymie- 
niona w budžecia M. S. Z., že bud- 

"žet gubernatora naležy do Minister-. 
stnu Spraw Wewnętrznych. 

Sprawa Kłajpedy jednak 

w KUR EAR 

podpisaliśmy konwencję Kłajpedzką, 
oraz ponieważ w Klajpedzie leży 
klucz naszych stosunków z Niemca- 
mi. Mie należy być krėtkowidzem, 

*' sprawą srt, 99 traktatu Wersalskiego. 
Niemcy bowiem rozsoczęli zwalcza- 
nie tego traktatu. Umowa w Locar- 

jno zawiera szereg klauzul, które 
|zmieniają traktat Wersalsk; należy 
też pizypuszczeć, iż akcja ta będzie 

(się rozwijała, wobec czego, w żaden 
sposób nie będziemy mogli uregolo- 
wać sprawy  kłajpedikiej pomimo 
Niemiec. Muszę jednak stwierdzić, 
iż w sprawie tej idziemy nie tą dro: 
ga, jaką powinniśmy iść. 

' Przypomnijmy sobie, że Kłajpeda 
jest portem międzynarodowym; mie- 
libyśmy ją po swejstronie, gdybyśmy 
mogli jej sprawom narodowym prze- 
ciwstawić motywy ekonomiczne, Kłaj- 
peda, która winna być mostem mię- 
dzy Litwą a Niemcami, może stać 

|się między niemi. przegrodą I jeśli 
ldotąd nie steła się, to dzięki temu, 
że Berlin jest mądrzejszy od Kłaj 
»edy, która znów jest mądrzejsza od 
Tylży, gdyby bowiem o pr:yszłości 
Kłajpedy decydowano w Tylży, już 
dawno mielibyśmy w  Kłajpedzie 
wszystkich pruskich stahihelmowców. 
Na nasze szczęście jednak Kiajpeda 
jest mądrzejsza od Tylży, Barlia zaś 
dobrze rozumie, iż dla pięknych 
oczu tylżeńskich „Altdeutschen” nie 
warto ryzykować stosunkami z Litwę. 

Kłajpeda 700 lat żyje odrębnem swo- 
istem życiem. + 

Zadania nasze w Kłajpedzie są 
bardzo trudne, wobec czego zjedno- 
czenie kraju kłajpedzkiego z Litwą 
musi się odbywać powoli. Nie nale- 
ży zapominać tego olbrzymie| wagi 
faktu, iż kraj ten w ciągu 700 lat 
żył własnem życiem, Wielka Litwa 
znów innem. Wiemy przecież, że 
górne warstwy ludności litewskiej są 
w 90 proc. Rosjanami lub Polskam:;; 
tymczasem Klsjpedzianie są w 90 proc. 
Niemcami, ponieważ dzięki reformom 
Sztejna i Hardenberga przeszli oni 
w ciągu ubiegłego stulecia nauczanie 
powszechne oraz powszechną służbę | 
wojskową, co też uczyniło z kłaj- 
pedzkich Litwinów — Niemców. 

Mimo wspólnej mowv ludność 
kraju Kłajpedzkiago, czy to Niemcy, 
czy to Litwini, są nam swoją иту- 
słowością bardziej oboymi, aniżeli Pe- 
lacy czy Rosjanie. 

Nsszem zadaniem też jest powoli 
zapełniać tę przepaść, która dzieli 
jedną część narodu litewskiego od 
drugiej. Jeśli zaś to się robi nagle, 
jeśli drogą przymusu zechcemy za- 
szczepić tego ducha, który jest im 
obcy, to nic dobrego z tego wyni- 
krąć nie może. Mając psychologją 
naogół 90 proc. rosyjską, lub pol: 
ską, intel gencja nasza w zdmioistracji 
stosnie te same sposoby rosyjskie. 
My uczniowie Murawjowa i Wierjow* 
kino, idziemy do kraju Kłajsedzkie- 
go, przgnąc zaseczepić mu tego du 
cha, który nam samym tyle cierpień 
sprawił. 

M ło tego. Mówmy otwarcie. Przy- 
pomnijmy sobie, że nasza kultura, 
kultura Wielkiej Litwy, jest niższą od 
kultury kraju Kłajeedzkiego. Należy 
zrozumieć, Jak trudnem jest zadanie 
iść i rzączić w takim kraju, którego 
kultura jest wyższa, Jest to sprawe 
nader delikstna, wymagająca szcze- 
gólnie delikatnego potraktowania. 
Tego z naszej strony nie było. Jeśli 
rzucimy okiem na to, co się dzieje 
w kraju Kłajpedzkim i zwłaszcza, jak 
się wykonuje konwencję Kłajpedzką, 
to będziemy musieli dojść do wnio- 
sku, że takie postępowanie nie m 
gło wydać innych owoców. \ 

Szereg przykładów złamania kon- 
wencji Kłajpedzkiej. 

Mam obawy, ża nie pozosteło ani 
jednego artykułu konwencji  Ktaj- 
pedzkiej, któryby nie był złamacy. 

Otóż art. 5 głosi o tem, w jakich 
dziedzinach krajow: Kłajpedzkiemu zo- 
staje zagwarantowana sutonomja, Mię- 
dzy innemi, tam jest wymieniona о$- 
wieta. Sądzę, iż właśnie jak najmniej 
należałoby poruszać dziedzinę oświa* 
tową, w której głęboko się zakorze- 
nił dawny system niemiecki. Pozatem 
jeśli oświąta cieszy się autonomją, to 
powinniśmy domagać się nie zaś czynić 
w tem trudności. Cóż tymczasęm wie 
dzimy? Ne zważsiac na to, że art. 
13 opiews, iź do 1931 r. winni być 
dopuszczeni nauczyciele z państw 
obcych (ma się na myśli tutaj Ni.em- 
cy). widz.my dużo wakujących posad. 
Dlatego, prcfesor Iczas, „popleczytiel 
kłajpedzkawo uczebnawo okruga”, nie 
zatwierdził żadnego nauczyciela, po- 
chodzącego z Niemiec. 

Punkt 7 tego samego artykułu 
głosi, iż prawo zamieszkania przez 
cudzoziemców należy do kompeten- 
cji ekonomicznej Kłajpedy. W tym 
celu w kraju Kłajpedzkim funkcjono- 

|komisję tę zlikwidowano i guberna- 
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Art. 10 konwencji ustala termin 
wyborów do Sejmiku, który musiał 
być zwołany w październiku 1924 r. 
Nieraz ze strony opozycji poruszano 
kwestję tej zwłoki. Po co bylo prze- 
dłużyć wybory, aż do tego czasu, 
gdy z 29 posłów obrenoby tylko 2 
Litwinów? Jeśliby Sejmik został wy- 
brany w zeszłym roku, na 20 Niem- 
ców mieliśmy przynajmniej 9 Litwi- 
nów. 

Art. 14 wspomina o Radzie Go- 
spodarczej kraju Kłajpedzkiego. Pyta- 
nie, dlaczego nie zostaje ona zwoła- 
na, mimo to, iż jest to organ do- 
radcy? 

Dyrektorjum zgodnie z art. 17 
powinno uzyskač votum zaufania 
większości Sejmiku. Powstaje pytanie, 
po co była potrzebnata cała komed: | 
ja z utworzeniem dyrektorjum? Czyż 
nie mądrzej było dojść wpierw do 
porozumienie, później zaś podawać 
się do dvmisji nie zaś odwrotnie? 

Art. 27, poruszając Sprawę urzę- 
dowego języka, ustela równe prawa 
obu języków. Dlsczego tymczasem 
usunięto wszystkie nadpisy w języku 
niemieckim na stacjach kolajowyct ? 
Sam Prezydent Republiki przyrzekł, 
iż będą niemieckie nazwy /stacji, je- 
śli nazwy ulic w Kłajsedzie będą w 
obu językach. Czy może Prezydent, 
Republiki nie dotrzymać swego sło- 
wa, nie wydać rozporządzenia, by 
jego przyrzeczenie zostało spełaione? 

Art./ 29 opiewa o urzędnikach. 
My wciąż uważamy urzędnika za 
„czynownika*. Zapominamy jednek, 
że w kraju Kłajpedzkim jest to Be- 
amter, który rozumie swe obowiąz: 
ki wobec państwa i społeczeństwa, 
lecz też wie o swych prawach. Cóż 
tymczasem taki Bzamtef otrzymuje 
od państwa? Gdzie jest emerytura? 
Gdzie zabszpieczenie? Postępujemy 
z nim w podobny sposób, jak ze 
swymi litewskiemi urzędnikami. (Na 
prawicy powstaje coraz większy nie 
pokój i niezadowolenie. Odzywają 
się głosy: Co to wszystko ma wspól- 

nego z budżetem... Pisz zapytania... 
Dość, dość... Dzwonek marszałka 
przywołuje do porządku). 

Jeśli widzimy cały szereg złama- 
|nych puaktów konwencji to można 
'łatwo zrozumieć, że wyniki tego mu- 

siały być właśnie tskle, jakie dziś są 

po wyborach, gdy z 29 posłów, 
Niamcy mają 27. 

Jakież są sposoby ratowania sy” 
tuacji? Jast tylko jeden sposób: na- 

leży uregulować nasze stosunki z 

krajem Kłajsedzkim w ten sposób, 

by Kłajpedzianie mogli powiedzieć 
ubi bene, ubi patria. Sądzę, iż jest 

to jedyny sposób dojścia do porozu- 

mienia z tym krajem; tylko w tea 

sposób pozyskamy jego zaufanie I 

stworzymy z niego most do Niemiec, 
Niemcy obecnie idą coraz bar: 

dziej w górę. Dzisiaj są one już nie 
te, co były w zeszłym roku. Nie 
zaporninajmy, Że 4 marca Niemcy 

zas ąda, jako stały członek Rady Ligi 

Narodów. Jeśli zaś kraj Kiajpedzki 
należy do kompentencj: Redy Ligi 

Narodów, to należy liczyć sią z tem, 

że Niemcy będą najlepszym w Lidze 
Narodów jego adwckatem. Sądzę, iż 
bynajmniej nie zależy nam na tem, 
by Niemcy w obronie kreju Kłaj- 
pedzkiego iniały nam coś do zarzu- 
cenia, 

| 

  Sprawa wilańska. 

Drugą sprawą, która posiada do- 
niosłe znaczenie w .ałaj naszej poli- 

tyce zagranicznej, jest sprawa wileń- 
ska. Należy przyznać, iż traktujemy 
ja powierzchownie, jak dziennikarze, 
jak feljetoniści. Tymczasem stanowi 
ona zagadnienie o skali historycznej. 
Zawiera się ono w tem, czy potrafi 

nowa republika litewska odnaleść w 

sobie dostatecznie sił, by przyciągnąć 
do siebie częściowo obcy sobie kraj 
Wileński, czy nie? Nie należy zapo- 
minać i tego faktu, iż zagadoienia 
historyczne zostają rozstrzygane nie 
w przeciągu jednego roku; to też i 
sprawa wileńska może się stać sktu- 
alną nie wcześniej jak za 10—20 lat. 
Należy przygotować społeczeństwo 
do wszelkich nowych okoliczności i 

pod tym względem sądzę, polityka 
nasza jest błędna. 

Buzcelowość ciągłego przypominania 
sprawy wileńskiej. 

Zgadzam się, iż Konferencja Am- 
basadorów eddała wileńszczyznę nie 
wysłuchawszy woli ludności (?) bez 
upoważnienia ze strony Litwy, że 
decyzja ta jest dla nas nie do przy- 
jęcia. Uważam jednak za największy 

błąd wszczynać tę sprawę wówczas, 
gdy niema nadziei naprawienia jej. 
Panuje u nas dziwne przekonanie, 
że musimy poruszać tę Sprawę wszę: 
dzie, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba, 
wszędzię otrzymywać odmowną od: 

„powiedž, która zazwyczaj zostaje 
| wciągnięta do protokułu, przez co 
„decyzja Konferencji Ambasadorów 

wała odpowiednia komisja. Obecnie doznaje ciągłego potwierdzenia. 
Chciałbym przytoczyć tutaj jeden 

jest tor robi to, co mu się podoba. Są-| przykład z wielkiej polityki europej- 
jakie są zadania litewskiej polityki kwestją naszej polityki zagranicznej, | dzę, iż w takim ośrodku handlowo" | skiej, który miał miejsce przed dwo- 

dowcy wnieśli, by Niemcy zarządały 
ze swej strony wymszania z traktatu 
Wersalskiego artykułu, który głosi, 
że Niemcy są jedynym winowajcą 
wielkiej wojny. Socjaliści, centrum i 
demokraci sprzeciwili się temu, mo-| 
tywując, iż jeszcze nia nadszedł czas 
poruszeć tę kwestję, iż teraz odpo | 
wiedź bądzie cdmowna. Jeśli zaś 
Niemcy otrzymają odpawiedź odmow- 
ną, potwierdzi to jeszcze raz artykuł 
o odpowiedzialności ich za wywołanie | 
wojny. Niemieccy narodowcy w spod 

| rze tym zwyciężyli; cóż jednak wy* | 
|nikło? Zostali oni skompromitowani. | 
| Przedstawiciele Anglji i Francji, rze- ) 
|czywiście, dali odpowiedź potwierdza- | 
fjącą wspomniany artykuł traktatu | 
| Wersalskiego. 

W ten sam sposób postępujemy | 
imy w sprawie wileńskiej. Giy o- | 
statnim rsezem w Radzie Ligi Мэто- 
dów rozważano sprawę mniejszości, 
nasz przedstawiciel p. Galwanauskas 
ni stąd ni zowąd oświadczył, ża Po-|! 
lacy zagsrnęli Wilno i zanim Konfas 

  

rencja Ambasadorów nie naprawi tej | 
krzywdy, nie będzie na Wschodzie 
pok'ju. Na zapytanie p. Painlevego 
p. Gałwanauskas wyraził życzenie, by 
to jego oświadczenie bylo zaproto- 
kułowane, co też należy stwierdzić z 
ubolewaniem, zostało dokonane. W 
ten sposób jeszcze raz poruszono 
sprawę wileńską- I jeszcze raz otrzy« 
mano odmowę. 

o Wilnie, lecz więcej 
myślać. 

Powiadają, trzeba mówić o Wilnie, 
ponieważ inaczej lud o niem zapcm 
ni. Sądzę, iż jest to pogląd mylny. 
Należy czekać i mieć cierpliwość. | 
Frzncuzi milczeli | czekali na Alzacje | 
i Lotaryngję 40 lat, rozumiejąc, že“ 
niema sensu mówić, jeśli z tych mów 
nie będzie korzyści. Francuzi mieli | 
w Paryżu statuę miasta Strasburga; 
być może I nam warto byłoby posta: | 
wić u siebie statuę Wilna? Francuzi ' 
w tej kwestji trzymali się zasady: 
„On en pense toujours, on n'en PAL 
le jamais“. (Wciąż o tem się myśli, 
lecz nigdy o tem się nie mówi). į 

To samo widzimy na przykladzie | 
Włoch, które nie zapomniały o swych 

Mniej mówić 

Pro domo Sua. 
Nie dobrze jest wpadać w gniew 

ludziom krewkim. Powiadają o ko- 
bietach, że gniew piękności szkodzi. 
Z redakcją „Słowa” jest gorzej,—tam 
to uderza na mózg. . 

Bo proszę posłuchać: Kurjer pod- 
ług Słowa bałamuci opinję przez po- | 
dawanie zbyt późno pewnych wiado- 
mości, które gdzieś już ukazały się 
przedtem i czytelnik „Słowa”, prze- 
czytawszy w Kurjerze wiadomość, któ- 
rą już czytał w Słowie o wywłasz- 

j czeniu naprz. 80 majątków w Litwie 
,Kowieńskiej, pomyśli, że niedobre 
| Kowno wywłaszczyło nie 80 ale 160 
majątków. Redakcja Słowa protestuje 
przeciwko takim utrudnianiom do- 
chodzeń istoty rzeczy u jego czytel- 
ników. Nie wierzy w ich inteligencję 
i boi się, by ktoś nie powziął zbyt, 
złego wyobrażenia o poczciwem Ko- 
wnie, które z najwyższą tolerancją i 
e rs traktuje ludność pol- 
ską. 

„Słowo” nawet w brzydki sposób 
przypuszcza, że „Kurjer* w swej per- 
fidji robi to celowo i dopatruje się 
w tem wpływu „przebiegłej i prze- 
wrotnej rasy semickiej”. Nawet ten 
„dobry ton” wytwornego organu mo- 
narchistycznego tu zawiódł i uderzo- 
no w mniej wyszukany i wybredny 
ton „Rozwoju”. 

Niedobrze wpadać w gniew 
dziom krewkim. 

lu- 

KOWNO. 16.1. (Pat.). Miały tu 

 Dyrektorjat 

stanął Simonajtis, a członkami 
Stumber—dyrekter szkoły w Kłajpedzi 

kowi kłajpedzkiemu. 

Departament dla s 

specialaego departamentu dla sprawy 

Pogłoski o dykta 
KOWNO, 16.1 (Pat.). „Lietuwos 

;chaliśmy. Na lewicy wrzawa. 
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wskiej polityki zagranicznej. 
prowincjach, chociaż nie mówiły tak 
dużo o nich. W ten sposób patrzą 
na historję narody, które rozumieja, 
iż tworzy się ona nie w ciągu dnia, 
lecz całych stuleci. (Z chrz. demokr. 
„Dość bajki opowizdać”... i t. d. Na 
to na lewicy powstaje wrzawa. Dzwo- 
nek przewodniczącego przywołuje do 
porządku). 

Nic się nie robi, by pozyskać sym- 
patje Wilnian. 

Należy zaznaczyć, iż nic nie uczy- 
nilśmy w tym kierunku, by pozyskać 
na swoją stronę Wilno. W Genewie 
miałem sposobność zetknąć się z ks. 
dr. Zsjączkowskim, który jest człon- 
kiem komitetu litewskiego w Wilnie 
i od którego usłyszałern, że tamecz- 
ni Litwini nie żywią zaufania do Ii- 
tewskiego rządu. 

Chciałbym zatem poruszyć jeszcze 
jedną sprawę. o której u nas zapom- 
niano. (Z prawicy: Dość, co to ma 
wspólnego z budżetem? Dość już słu- 

Dzwo- 
nek przewodniczącego.) Mianowicie, 
jeśli przeczytać wileńskie pisma, to 
łatwo zauważyć w nich myś!, że nie- 
szczęście Wilna jest w tem, że ok- 
nem de Europy jest teraz Gdańsk. 
nie zaś Kiajpeda i nie Wierzbołów, 

Taki jest pogląd na Wilno sfer e- 
konomicznych. Dlatego też nasze spo- 
łeczeństwo i nasi posłowie do Śejmu 

| powiani pomyśleć o tem, czy nie ną- 
leżałoby przeprowadzić akcję, która- 
by wykazała Wilrianom, že Wilno 

, istotnie jest związene z całą pozostałą 
Litwą, z Kownem i Kłajpedą. | wten 
sposób być może udałoby się przy- 
ciągnąć opinję Wilnian na swoją stro- 
nę. 

(W tem miejscu przewodniczący 
oświadcza pos. Robinzonowi, iż ter- 
mia jego przemówienia upłyna!). 

Prosiłbym o przedłużanie mi cza- 
su przemówienia, — (Z prawicy: Do- 
gyć. Nie trzeba. — i t. d. Na lewicy 
powstaje wrzawa. Głosy: Dajcie czło- 
wiekowi wypowiedzisć się.) Ponieważ . 
czes mój upłyocął i ponieważ jak wi- 
dać większości sejmowej nieprzyjem= 
nie słuchsć słowa prawdy, opusz- 
czam trybunę. 

  

    

A wszystko z tego powodu, że 
Kurjer w ciągu paru dni ostatnich 
napisał parę artykułów o monarchi- 
źmie i o tym wywiadzie „Słowa”, 
którego w rzeczywistości nie było. 
Rozumiemy, że to są rzeczy przykre, 
szczególnie z tym wywiadem — no i 
z tym monarchizmem — to też „Sło- 
wo” wystąpiło przeciw tumanieniu 
przez nas ludzi. 

My jakoś mamy sumienie czyste. 
Prawda może i podaliśmy niektóre 
wiadomości czasem spóźnione. Za- 
pewniamy jednak, że naszym czytel- 
nikom to nie zaszkodziło—a wyczy- 
tawszy wzmiankę u nas o tem, że 
pan Cat był na zjeździe monarchi- 
stycznym w Poznaniu choć wiedzieli 
o tem już ze Słowa, o ile je czytali, 
—nie pomyśleli, że było tam dwóch 
Catów, bo wiedzą, że tacy tak łatwo 
na kamieniu się nie rodzą. 

Powoływanie się zaś na „dobro 
publiczne*, jak to czyni „Słowo* 
przy swej napaści na „Kurjer Wileń- 
ski, jest albo  megalomanjackiem 
uzurpowaniem sobie prawa, które 
mogłoby służyć „Słowu* w razie 
urządzenia państwa na modłę szczę- 
śliwości monarchicznej, albo „sposo- 
bikiem'* konkurencyjnym, broniącym 
interesów własnych, co zresztą w 
żadnym wypadku nie jest identycz- 
ne z dobrem publicznem, na straży 
którego z tak chwalebną czujnością 
pragną stać dobosze i heroldzi mo- 
narchizmu polskiego. 

c 

Demonstracje bezrobotnych w Kownie. 
miejsce demonstracje bezrobotnych 

Damoostranci otoczyli ze wszystkich stron gmach ministerstwa spraw we- 
wnętrznych. Zostali jednak przez policję rozproszeni. 

kłajpedzki. 
KŁAJPEDA. 16.1. (Pat.). Utworzył się tu Dyrektorjat, na czele którego 

wybrani zostali Rajnis, radca rządowy, 
je, Baliszus, poseł do Sejmiku i Schar- 

fetter, kupiec kłajpedzki. Dyrektorjat w tym składzie przedstawi się sejmi- 

praw kiajpedzkich. 
KOWNO, 16.1 (Pat.). Rada ministrów rozpatruje projekt utworzenia 

kłajpedzkiej. 

turze chadeckiej. 
Żinios* notuje pogłoskę, jakoby na 

zagranicznej, to należy zaznaczyć, iż ponieważ od miej zależą stosunki na- 
po pierwsze jest to zachowanie nie- sze z wislu państwami z któremi 

, przemysłowym, jak Kłajpeda, kseno-' ma miesiącami. Gdy rozpoczęły się 
ja taka jest wysoce szkodliwa, _ | układy locarneńskie, niemieccy naro- 

Litwie miała być zaprowadzona przez chrześcijańską demokrację dyktatura, 
stronnictwo to bowiem za wszelką cenę chce utrzymać rząd w swoich rę- 
kach. Pismo zaznacza od siebie, że Litwa mogłaby przypłacić utratą swej 
niepodległości. 

Premjer łotewski przyjeżdża do Kowna. 
Łotewska prasa donosi, iż w końcu stycznia przybędzie do Kowna 

łotewska delegacja ekonomiczna z premjerem Ulmanisem na czele. 
W związku z zamierzonym przyjazdem delegacji, litewskie koła rzą- 

dowe przewidują możliwość zawarcia traktatu handlowego rniędzy obu pań" 
stwami. 

Mastępna konferencja odbędzie się w marcu b. r. w Rydze, (2), 
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STRZĘPKL. 
L'st Kazia ze Zwierzyńca do babci 

na Antokolu. 

Kochana Bsbciu e 

Otóż tatę już zredukowali, ale mama 

mówi, że go wystrychnęli na dudka. Tata 

powiedział: 

— Nie martw się, 

opłaci się lepiej. 

I poszedł zapisać się na bezrobotnego, 

żeby nam dali pieniędzy. A jak wczoraj 

gospodarz chciał dosteć pieniądze za miesz- 

kanie to tata powiedział: 

— Bardzo mi przykro, ale ja jestem 

bezrobotny | nie mogę płacić. Gospodarz 

wyszedł bśrdzo zły, a mama byla zadowo- 

tona, bo mówi, że oszczędziiśny w tym 

miesiącu 50 złotych. 

Potem przyszii od krawca po ratę, ale 

tata pokazał Im świadectwo redukcji, I 

wyszli A mama obliczyła, że zaoszczędze- 

my jeszcze 20 złotych. 

Tata westchnął | powiedział 

— Cóż robić, musimy oszczędzać. 

Potem poszedł do bezrobocia, przy* 

niósł pieniądze, a mamie kazał iść z wor- 

kiem po produkty, bo tam z litości darmo 

dają | niema żadnej drożyzny. 

Wieczorem przynieśli rachunek od kraw- 

cowej. ale mama powiedziała: 

Jesteśmy dotknięci klęską redukcji. 

Mój mąż stracił posadę, Więc krawco- 

wa wyszła, a mama wtedy zapisała, że za- 

oszczędziła sobie 35 złotych. 

Tata się śmiał | mówił, že jak będzie- 

my oszczędzali soble tek przez dwa lata, 

to kupimy nie długo własny dem z wolną 

posadą dozorcy dla taty. 

Może kochana babcia ma jaki domek 

do sprzedania, to byśmy go obejrzeli so: 

bie, a poznsjomości może będzie taniej. 

tersz bezrobotnym 

4 

Od Redakėji. 

Kierownictwo literacko-artys- 

tyczne pisma naszego, wycho- 

dząc z założenia, iż ruch literac- 

ki 
nalnie słaby w stosunku do 

znaczenia i sił Wilna w życiu 
kulturalnem ogólnopolskiem, za- 
mierza raz na miesiąc (w mia- 

rę potrzeby częściej) omawiać 
pewne zagadnienia z zakresu 

sztuki i literatury w cyklu arty- 

kułów, stanowiących pewną ca- 

łość ideową. : 

W najbliższą niedzielę w dzia- 

le literatury i sztuki, który ni- 
niejszym otwierany,  zamieści- 
my artykuły i prace pp. Heleny 
Romer - Ochenkowskiej, Witolda 
Hulewicza, Wiktora  Piotrowi- 

cza, Tadeusza  Łopalewskiego 
i innych. 

4   
Prof. J. Kallenbach o „Ziemi 

Nowogrėdzkie)". 

W 298 n-rze „Nowej Reformy” 
prof. Kałlenbach drukuje obszerne 

usagi o numerze „Žiemi“ pošwięco- 
nym Nowogrėdezyžnie. Czytamy m. 
in.„od zeszytu tego poprostu trudno 
się oderwać. Prześliczne widoki tej 
ziemi mickiewiczowskiej przykuwają 

> wzrck, a dla wialu będą niewlaro- 
| godną niespodzianką 2 artykułów... 

miejsden ustęp powinienby wejść 
do wypisów polskich w szkołach 
śradnich.. Mam to przekonanie, że 

“ten zeszyt „Ziemi* będzie w bardzo 
( krótkim czasią rozchwytany. Skoro 

' przyjdzie do wydania nowego warto, 
sby ktoś kompetentny wybrał przy 
pomocy p. Bułhaka typy charaktery- 
styczne ludności w Nowogródzkiem... 
Niechby przyszłe wydanie ożywiło 
sie ludźmi, portretami, typami w 
tym semym duchu prawdy i umiło- 
wania swojskości,którem przejęte jest 
całe „Nowogródzkie”, wzór niezrów- 
nany dla wydawnictw tego rodzaju 
na przyszłość”... 

Piękna książka. 

Bonawentura Lenart. Piękna 
książka jako zespół całości papieru, 
czcionek, druku i oprawy. W Рогпа- 
riu 1913. Pod takim tytułem ukaza- 
ła się 14 stronicowa praca jedynego 
u nas fachowca w zakresie estetyki 
książki, liternictwa 1 introligatorstwa. 
Żełować należy, iż wydawnictwa te- 
go nie udostępniono ogółowi, ogra- 
piczejąc liczbę nakładu do 50 egzem- 
plerzy. Uwagi p. B. Lenarta,  po- 
święcone „pięknu książki przeszłoś 

* książce współczesnej, książce 
$tayszłości, papierowi I zadaniom ln: 
troligatora" zamyka Życzenie, ponie- 
kąd programowe w tej dziedzinie 
sztuki. 

„Oby powstała piękna książka — 
zespół całości — papieru, czcionek, 
inicjałów, ozdoby, ilustracji, druku i 
oprawy, mająca na celu połączenie 
elementów myślowych z elementami 
materjalnymi w zgodną całość, w 
dzieło pracy — łączącej wysiłek ma: 
terjalny z wysiłkiem duchewym. Oby 

   

  

   

Z posiedzenia wydziału 
powiatowego. 

Na ostataiem posiedzeniu 
działu powiatowego powiatu Wileń- 

czył p. starosta Witkowski prócz ca- 
łego szeregu drobnych spraw zała- 
twiono kwestję przyjęcia druch nau- 
czycieli do nowootwartej szkoły rol- 
niczej w Bukiszkach, przytem kandy- 
daci na stanowiska nauczycielskie 
zosteli obrani konkursowo. 
*Co do sprawy stypendjów dla ucz- 

niów seminarjvm nauczycielskiego” 
postanowiono udzielić je 20 uczniom, 
którzy poczynili postępy w nauce 
i nie mają zamożnych rodziców. 

Dla rscjonzlnege prowadzenia 
walki z chorobami, jakie ostatnio 
szerzą się na terenie powiatu, posta- 
nowiono podzielić teren powiatu na 
okręgi lekarskie, przytem każdy okręg 
byłby obsługiwany przez 1-go lekarza, 
natomiast dla umożliwienia szerokim 
warstwom korzystania z pomocy le- 
karskiej postanowiono w Szpitalach 
i przychodniach lekarskich obniżyć 
znacznie opłaty za poredy. 

W końcu postanowiono wypłacać 
ns przyszłość piserzom gminnym po 

sonelowi urzędów gminnych po 5 
procent dodatku. 

Wzmianka, jska się ukazała w 
„wczora,szym numerze „Dziennika 
j Wileńskiego" o przyznaniu pracow 
nikom samorządowym 15 procent 
dodatku jest nieprawdziwą, gdyż jek 
podajemy wyżej pisarze gminni któ 
rzy ! tak są dobrze sytuowani, biorąc 
posaženie według IX stopnia służ-   

w Wilnie jest/ niepropor:jo-' 

Literatura i Sztuka. 
pragnienie odrodzenia sztuk i ręko- 
dzieł znalazło wyraz jednolity, mimo 
różnorodności zełożeń, służąc jedne- 
mu, jedynemu celowi pięknu życia”, 

* * 
* 

Uprasza się wydawnictwa i księ- 
garnie, życzące scbie, by ruch wy- 

„dawniczy był dokładnie rejestrowany 
jl omawiany w formie recenzyj i аг- 
|tykułów, o nadsyłanie wszelkich no- 
wości z dziedziny literatury I sztuki 
pod adresem: 

Wilno, Wileńska 15, redakcja 
„Kurjera Wileńskiego” dział literatu- 
ry i sztuki. # 

Cech malarski „Jednoróg”. 

We Lwowie utworzyło sią stowa' 
rzyszanie artystów-plsstyków, aparte 
na zupełnie nowej podstawie orgari- 
zacyjnej, Związek ten, skupiający w 
sobie szereg artystów młodszego po 
kolenla, nie występuje z žadnemi 
hasłami artystycznemi, ani rewolu- 
cyjnemi, ani konserwatywnemi, kła- 
dzie jedynie nacisk na daleką od 
wszelkiego dyletantyzmu solidność 
rzemiosła plastycznego i dlatego o: 
głasza się „cechem”, aby zaznaczyć, 
że na punkcie powagi, pracy i kultu 
dla sztuki chce kontynuować trady 
cje średniowiecznych cechów malar- 
skich. Część artystów jest już we 
Lwowie znana, jak Jan Rubczak, 
Stanisław Dąbrowski i Jan Hrynkow- 
ski. Po raz pierwszy wystąpią przed 
publicznością Iwowską na otwartej 
właśnie wystawie pp. Władysława 
Augustynowiczėwna, Jerzy Fedko- 
wicz, Władysław Krzyżanowski, Sta- 
nisław Popławski, Wacław Zawadow- 
ski i Stanisław Żurawski. Jednym z 

Krakowie Felicjan Kowarski. 
(Te same idee przyświecają na- 

szemiu Wydziałowi Sztuk Pięknych, 
którego doniosłości nie chcą, czy nie 
mogą zrozumieć sfery rządowe w 
Warszawie, projektując skasowanie 
go. Przyp. Red.). 

Sprawy featralne. 

Teatr lwowski ma być powie- 
rzony od przyszłego „sezonu p. Teo- 
filowi Trzcińskiemu, który tyle za- 
sług położył w Krakowie ertystycz- 
nem i zabiegliwem kierownictwem 
sceny im. Słowackiego. 
teatr krakowski ma podobno 
wydzierżawiony. Z pośród ewentual- 
nych konkurentów wymieniani Są: 
długoletni dyrektor poprzedni Lud: 
Solski oraz Ryszard Ordyński, zna 
komity reżyser, który obecnie pra- 
cuje w Teatrze Polskim w Warsza- 
wie. 

Teatry warszawskie. 

W teatrach miejskich frekwencja 
była w grudniu nieco większe. w o- 
gu przedstawienia wieczorne wy: 
azują przeciętnie 31,6 proc. kom: 

pletu kasowego (w listopadzie 21. 
proc.), poranki 50: proc. (52 prac.). 
W teatrze Narodowym przedstawie- 
nia wieczorne przyniosły w grudniu 
27,5 proc. kompletu kasowego (w li- 
stopadzie 21,5 proc.), poranki 40 
proc. (36,4 proc.). W teatrze Letnim   komplet kasowy wyniósł 41,4 proc. 

71/a procent dodatku nadzwyczajnego, | 
zaś ich pomocnikom i niższemu per- 

członków założycieil tego cechu jest, 
profesor Akademji Sztuk Pięknych w 

Natomiast | 
być; 

"KS TE R 

proc.). Wreszcie w teatrze im. Bogu | 
, sławskiego odnotowano w grudniu 
komplst kasowy w wysokości 
proc. (w listopadzie 17 proc.), po- 

wy' | ranki dały 25 proc. (w popzednim 
27,6 proc.). Wzrost frakwancji ne- 

sko-Trockiego, któremu przewodni- | stąpił z powodu początku karnawału | 
joraz obniżenia cen od 20 grudnie. 

| Konkurs dramatyczny. 

l Na konkurs dramatyczny miasta 
Lwowa nadesłano 167 utworów. 

| W skład sądu wchodzą: prof. 
* Bruchnalski, prof. Kasprowicz, Klei- 
iner i Zakrzewski, dyr. archiwum dr. 
Czołowski dzlej red. Laskownicki, Vo: 
giel, Jedrkiewicz, dr. Kozicki, Jed- 
"licz, Schroeder, ref. m. komisji te- 
atr. Schneider, dyrektorowie teatrów 
we Lwowie, Krakowie i Wilnie: pp. 
Barwiński, Trzciński i Osterwa, p. 
Brończyk i prof. Gubrynowicz, wre: 
szcie art. dram.: Sosnowski, Rasiń- 
ski i Żytecki. Pierwsza nagroda wy 
nosi 10.000 zł. 

Rozstrzygnięcie 
kilka miesięcy. 

 Romaniłat Głównego Komitetu Budowy 
| Pomnika kiama Mickiewicza w Wilnie. 

Główny Komitet Budowy Pomni- 
„ka Mickiewicza w Wilnie, rozważyw- 
;szy wszechstronnie sprawę zbliżają- 
| cego się terminu konkursu, upływa- 
„jącego o godzinie 3-ej popołudniu 
idnia 1-go lutego roku bieżącego, 
postanowił na posiedzeniu swojem 

| w dniu 8-ym stycznia r. b. odbytem 
(odroczyć termin konkursu na pom- 
| nik Adama Mickiewicza w Wilnie do 
| godz. 3-ej popołudniu 1-go paździer- 
| nika roku bieżącego 1926 r. Roz 

konkursu — za 

Calujemy babcię Kaziuczek. bowego, mając mieszkanie i opał 

Że zgodność Kabe | gminny otym 7 pólprocen do. |stzygnięcie konkursu, nasi ma 
—— datku, zašich pomoćnicy 5 proc. (zd) ; 192605-Reszta)  WARIREÓWEAKODKWU 

———————97——————————— 
sowych pozostaje bez zmian. 

Odraczając termin konkursowy 
; powodował się Komitet względami 
' przedewszystkiem na liczne, ; z kraju 

i zagranicy, skierowywane do niego 
| ze strony artystów-plastyków prośby 

o przedłużenie konkursu, zważywszy 
| na ciężkie w obecnym czasie wa- 
'runki pracy rzeźbiarskiej, coraz kosz- 
'towniejszej. Sam też Komitet, czer- 
piący wszelkie środki  materjalne, 
któremi rozporządza, jedynie z ofiar- 
ności narodu polskiego, zniewolony 
jest akcję pomnikową rozwijać ściśle 
w miarę wzmagania się lub słabnię- 
cia rzeczonej ofiarności., Czasy, któ- 
re przeżywamy, dają możność Ko- 
mitetowi prowadzenia dzieła pomni- 
kowego jedynie z jaknajprzezorniej- 
szą ostrożnością, aby módz akurat- 

'nie i w całej pełni uczynić zadość 
przyjętym na siebie zobowiązaniom. 

Komitet podaje do wiadomości 
pp. artystów, którzy bądź już wy- 
kończyli przeznaczony na konkurs 
model, bądź już mają pracę na u- 
kończeniu, że prace konkursowe 
mogą być nadsyłane Komitetowi do 
Wilna już od daty 1-go lutego r. b. 
do ostatecznego terminu konkurso- | 

wego. W miarę ich nadpływania, p. min. skarbu Zdziechowski w pó- | 
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{ 
Rozwój stosunków handlowych 

polsko - sowieckich. 

W ostatnim numerze „Tygodnika 
i Handlowego” ukazał się poniżej za- 
| mieszczony wywiad, z posłem rosyj- 
|skim w Warszawie p. Wojkowem. 
) Niezmiernie cieszę się z inicjaty- 
wy „Tygodnika Hadlowego”, który 
postanowił dawać objektywne infor- 
macje o wszelkich gałęziach życia 
ekonomicznego Unji Sowieckiej. Ini- 
cjatywa „Tygodnika Handlowego” 
jest jednym z najważniejszych symp- 
tomatów tej bacznej uwagi, z jaką 
większość społeczeństwa polskiego 
odnosi się do kwestji ekonomicznego 
zbliżenia się dwuch sąsiednich na- 
rodów, których terytorja mają wspól- 
ną granicę na przestrzeni 1,500 kilo- 
metrów. 

Wydaje mi się, że będę w zgo- 
dzie ze znaczną . większością społe- 
czeństwa polskiego, jeśli nadchodzą- 
cy rok będę uważał za następujący 
okres jeszcze ściślejszego handlowe- 

umocniają się coraz bardziej w ostat- 
nich miesiącach. 

Z punktu widzenia zainteresowa- 
nych sfer handlowych i przemysło- 
wych, jak również ze strony opinii 
społecznej, inicjatywa „Tygodnika 

kąż sympatją, jak i w moim 
kraju. Fakt, że obydwa kraje znajdu- 
ją się w przededniu zawarcia trakta- 

którego u nas całkowicie są już za- 
kończone i, o ile mi wiadomo, 
wkrótce zostaną zakończone przez 
polskie oficjajne czynniki; fakt że 
część posłów na Sejm Polski znajduje 

mić się na miejscu z naszym życiem 
gospodarczem; takt, że w najbliższych 
dniach zostanie otwarta polsko-so- 
wiecka izba handlowa, która stanie 
się nową dźwignią gospodarczego 
zbliżenia; fakt, że w ogólnym bilansie 
handlowym Polski za jeden 1925 r. 
Z. S$. R. R. przesunął się z 13-g0 
miejsca na 6-te, i wreszcie sam fakt 
poważnej inicjatywy 
Handlowego* 
wskaźnikiem 
sowania i dążenia do istotnego kon 
taktu i zbliżenia, które z takim za- 
dowoleniem mogę skonstatować i 
którego sprawie poświęciłem wszyst- 
kie me wysiłki od pierszej chwili 
mego przybycia do Warszawy. 

jest już najlepszym 

Kronika krajowa. 

Konferencje min. Zdziechow- 
skiego z przedstawicielami 
przemysłu cementowego i pa- 

pierniczego. 

Wobec dokonanej przez przemysł 
cementowy, papierniczy i wytwórnię 
celuloizy, nadmiernej podwyżki cen   

go zbliżenia i większego jeszcze 
wzmocnienia tych ekonomicznych 
więzów, które już zadzierżgnięte, 

Hadlowego” będzie powitana z ta-' 

tu handlowego, przygotowania do-; 

się obecnie w Moskwie, by zaznajo* ; 

ŻYCIE GOSPODARCZE. | 
Bilans Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego z dnia 
10 stycznia 1920 r. wykazuje wzrost 
zapasu złota o 44 tys. zł, zwiększe- 
nie zapasu walut i dewiz o 2.400,000 
zł. netto. Portfel 
szył się o 1.200,000 zł. 
288 tys. zł. Pożyczki zabezpieczone 
papierami zmniejszyły się o 2.800 000 
zł. Suma zdyskontowanych papierów 
krótkoterminowych pozostała na nie- 
zmiennym prawie poziomie 18.200.000 
zł. Rachunki żyrowe i inne zobowią- 
zania zwiększyły się o 13.300.000 zł. 
zaliczki resortowe oraz zobowiązania 
walutowe i rerortowe o 

do zapasu banku stan monet srebr- 
nych i bilonu wyraża się w sumie 
515 tys zł Inne pozycje nie wy- 
kazują większych zmian. Stosunek 
procentowy pokrycia  kruszcowego 
wynosi przeszło 40 proc. 

Kolejowa umowa polsko-nic- 
miccka. 

Ostatnio została 
uzgodniona przez odnośnych rzejczo- 
znawców kolejowa umowa po sko- 
niemiecka o ruchu sąsiedzkim i prze- 
dłożona pełnomocnikom rządów do 
podpisania. 

Ulmowa powyższa załatwia sprawy 
kolejowych przejść granicznych, spra- 
'wę wzajemnychrozrachunkówzaświad- 
czenia rzeczowe i osobowe praw i 

, obowiązków służby kolejowej, celnej 

opracowana i 

ji paszportowej obu państw i t. d. W 
;dalszym ciągu rzeczoznawcy *'bracują 
!nad umową normując warunki prze- 
jazdu z Polski do Niemiec przez niem. 

+G. śląsk t. zw. umowa kluczborska). 
Niezależnie od powyższego omówie- 

inia będą sprawy handlowo-taryfowe 
+w zastosowaniu do wzajemnych sto- 
sunków. 

W sprawie podwyżek taryf 
kolejowych. 

| W grudniu prasa podała wiado- 
| mość, że Ministerstwo Kolei projek- 
| tuje podniesienie taryf eksportowych 

kiem rozważana przez Państwową 
Radę Kolejową, która uznała wpro- 
wadzenie w obecnym momencie ja- 
kichkolwiekbądź _podwyższek taryf 

„eksportowych za niewskazane i w 
wysokim stopniu szkodliwe dla ca- 
łokształtu interesów gospodarczych 
i ogólno-krajowych. Chwiia obecna, 
kiedy wysiłki władz skierowane są 
w kierunku utrwalenia zaufania lud- 

„ności do własnej waluty, gdy ze 
(strony tychże władz wywierana jest 
silna presja na sfery gospodarcze 
przeciwko dążnościom waloryzacyj- 
nym jaknajmniej nadaje się do te- 
go aby jedna z najpoważniejszych 

będzie je Komitet lokował w specjal- rozumieniu z Bankiem Polskim po-, nstytucyj rządowych — Koleje—pod. 
nie na ten cel, przysposobionej sali 
pozostającej pod dozorem Komitetu. 

Adres dla wszelkiej koresponden- 
cji oraz przesyłek: 

/Wilno. Komitet Budowy Pomnika 
Mickiewicza. UI. Mickiewicza 24, m. 3. 

RANA > | WATUnki kalkulacji cen w roku 1925 ; 

| Jadwiga Hryniewiecha 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno- 

tanecznego w REDUCIE 

udziela lekcji plastyki i rytmiki. 

Organizuje się komplety dla 

dorosłych i dzieci. 

(B Zapisy przyjmuje się w teatrze na 
1 Pohulance — pokój p. W. Mulewicza 
{ od godz. 12 do 2 pp. 

| Baisi оы ль ч 

(URI лЬО У ЛО ЕУ МВЕУАОМЕ ) 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

  

  

Dziś o g. 12 m. 30 p. 
po cenach najniższych 

Poranek Symfoniczny 
z udziałem A. Kalinowskiej. 

© g. 4-ej pp. po cenach zniżonych 

| КЕ М ЗА 
p. t 

„Pod sukienką“ 
o g. 8 m. 15 wiecz. 

Ostatni występ sespołu operetkowego 
z udziałem 

Marka Windheima 

Rewja „Pod sukienką 

Fkuszerka-masażystka 

Ul. Mickiewicza 44 m. 17. Przyjmuje 
od godz. 5 ej rano od 7-ej wiecz, 

  

    

Do wynajęcia 
na Aatokolu blisko szpitala mieszk=a 

nie 5 pokojowe z ogrodem. 

Tamże sprzedaje się pianino, sypial 
ka i inne rzeczy. Informacje. Biuro   (36,5), porank! dały 44,8 proc. (44,6 Reklamowe Garbarska Nr. 1. 

„lecił zaprosić przedstawicieli 
gałęzi produkcji na naradę, w 

| obniżenia cen. 
Na posiedzeniach, które odbywały 

„się w sekretarjacie generalnym ko- 
imitetu ekonomicznego, omówiono 

tych 
celu 

i 1926 przemysłu celułoizy i papierni- 
czego i ustalono podstawy porozu- 
mienia, , których wynikiem będzie 
prawdopodobnie obniżenie cen. Spra- 

'wa ta zostanie ostatecznie załatwiona 
w przyszłym tygodniu. 

Natomiast przemysł cementowy 
zastrzegł sobie termin jednodniowy 
do namysłu nad propozycjami rządu. 

, W rezultacie przedstawiciele prze- 
mysłu cementowego oświadczyli w Mi- 
nisterstwie Przem. i Handlu, iż zno- 
szą ustanowioną ostatnio Cenę ce- 
mentu 8.50 zł. za 100 kil. i godzą 
się na cenę 7 zł. dla instytucyj pań 
stwowych i samorządowych oraz 7.50 
dla innych odbiorców. Rokowania po- 
wyższe odbyły się przy ścisłem współ- 
działaniu Min. Skarbu, Min. Przem. 
i Handlu, Min. Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych oraz Banku Polskiego. 

W sobotę dnia 16 b. m. odbyła 
się w Min. Skarbu narada z przed- 
stawicielami przemysłu cukrownicze- 
go pas udziale posłów sekodwydć 

į 

į 

Na naradzie tej zostalo ustalone, iž 
ceny cukru nie będą podniesione. 

W najbliższych dniach odbędą się 
rokowania z innemi grupami” prze- 
myšlu, które podniosły ceny. 

Nowe statuty giełd zbożowo» 
towarowych. 

P. min: przem. i handlu za- 
twierdził nowe statuty giełdy zbo- 
żowo-towarowej w Warszawie oraz 
giełdy zbożowej w Poznaniu. 

Po złożeniu podpisów na statutach 
przez p. ministra skarbu statuty te 
oparte na rozporządzeniu Prezydenta 
Rzplitej z dn. 28 XII 1924 roku, 
zaczną obowiązywać odnośne giełdy. 

Nowe statuty zostały znacznie 
uzupełnione w porównaniu z do- 
tychczasowemi, przyczem uwzględ- 
niono zmiany, jakie zostały wpro- 
wadzone do przepisów o organi- 
zacjach giełdowych wspomnianego 
rozporządzenia z dnia 
1924 r. ; 

wyžszala swe taryfy w zaležnošci od 
„kursu dolara. Podwyżka ta, oprócz 

| podcięcia naszego złotego eksportu, 
| miała by ujemny efekt moralny, 
| podrywając wiarę ludności w zapew- 
| nienia rządu o szybkiej poprawie 
kursu złotego, wprowadzając  ele- 
ment paniki i spekulacji. Pó 

Ministerstwo Kolei jednak, * nie 
chce zgodzić się z tem zapatrywa- 
niem i nadal dąży do podniesienia 
taryf, co jednak spotkało się ze 
sprzeciwem ze strony innych zainte- 
resowanych Ministerstw. 

\ 

Izba bandiowa polsko sowiecka 

Projektowane od pewnego czasu 
założenie izby handlowej polsko-so- 
wieckiej wchodzi ostatnio w stadjum 
realizacji. Otwarcie izby handlowej 
ma nastąpić 20 b. m. Ze strony pol- 
skiej założycielami są między innymi 
b. premjer Ponikowski, prezes Sużyc- 
ki i inni. Na uroczystość otwarcia iz- 
by mają przyjechać sowieccy delega- 
ci tamtejszych państwowych  organi- 
zacyj gospodarczych. ‚ 

  

"KRONIKA. 

  

„ Dziś — Antoniego Op. 

Niedziela Jutro—Kat. św. Piotra. 

17 | 
Styczeń + 

Wschód słońca— g 7 m. 36 
Zachód —g. 8 m. 22 

— Minister spraw wojskowych 
w Wilnie. 

ster spraw wojskowych gen. Lucjan 

Żeligowski. Pobyt Ministra w Wilnie 

ma charakter czysto prywatny. (a.k.) 

MIEJSKA. 

— W sprawie zniżki cen na“ 
artykuły spożywcze i kołonjalne. 
W dniu 20 b. m. we środę odbędą 

"się w referacie urzędu do walki 
z lichwą i spekulacją, przy współu- 
dziale przedstawicieli komitetu oby- 

„watelskiego 2 posiedzenia: komisji 

lonjalno-spożywczej. 

wekslowy  zmniej- , 
do sumy; 

101 tys. zł. | 
Obieg biletów bankowych zmniejszył , 
się o 16 tys. zł. Przyjęty natomiast: 

W dniu wczorajszym. 

przybył do Wilna przejazdem  mini- | 

5 

Zamówienia sowieckie. 

Fabryka „I. K. Pomanski“ w Lo- 
dzi otrzymała zamówienie sowieckie 
na kilkadziesiąt tysięcy paczek przę- 
dzy. Wobec tego projekt całkowite- 
go zamknięcia fabryki* z dniem 16 
stycznia nie nastąpi. 

) O wywóz przenicy. 

Wbrew poprzednim informacjom, 
„zaznaczyć należy, że na ostatniem 

, posiedzeniu komitetu ekonomiczne- 
go rady ministrów, nie uchwalono 

, zakazu wywozu przenicy. Uchwalono 
natomiast wprowadzić cło od wywo- 

„žonej przenicy w wysokości 15 zło- 
„tych od kwintala (100 kil. gramów). 

W spravie handlu w soboty. 

ł W związku z notatką, jaka się u- 
kazała w prasie o konferencji p. mi- 
nistra przemysłu i handlu, z delega- 
cją kupiectwa żydowskiego w spra- 

, wie przedłużenia handlu w soboty, 
| ściśle odtwarzającą istotę konferencji, 
„referat prasowy ministerjium przemy- 
| słu i handlu komunikuje, że powyż- 
sza konferencja miała charakter sciśle 
informacyjńy,na której p.minister prze- 
mysłu i handlu. St. Osiecki, zazna- 
czył, że opinja rządu w sprawie ewen- 
tualnego przedłużenia godzin handlu 
w soboty o 2 godziny, czy też dopu- 
szczenia handlu w niedzielę po na- 
bożeństwie nie została jeszcze usta- 
lona, wobec czego p. minister Rie 
mógł w formie definitywnej oświad- 
czyć, że rząd przychyla się do prze- 
dłużenia godzin handlu w soboty do 
godz. 11 wiecz. 

W każdym razie zauważyć należy, 
że ew. przedłużenie godzin pracy w 
handlu musiałoby dotyczyć całego 
wogóle handlu w Polsce. 

O podatku mcjątkowym i obro- 
towym. 

Związek kupców Żydowskich in- 
[formuje nas, że na skutek starań 
czynionych przez centralę warszawską 
Ministerstwo Skarbu wydało okólnik 
Ne 4250 polecający Izbom Skarbo- 
wym w razie jeżeli ktokolwiek z płat- 
ników podatku majątkowego domaga 
się w swojem odwołaniu, przesłucha- 
nia go osobiście przez Komisję Od-   

„Tygodnika |od 1 stycznia. Jednak, jak wiadomo, | woławczą, zapraszać go na posiedze- 
podwyżka nie nastąpiła. Obecnie do- ; 

tego żywego zaintere- wiadujemy się o losie tego projektu. ; 
Sprawa ta była przed Nowym Ro-| 

nia Komisji. 
Wyżej wymieniony związek infor- 

| muje nas ponadto, że ustalony przez 
, nową ustawę o podatku przemysło- 
| wym, ryczałtowy wymiar podatku od 
drobnych handlowców dla całych 

„branż i podział ustalonego ryczałtu 
pomiędzy oddzielnemi  płatnikami, 

'nie będzie wprowadzony w życie 
Ministerstwo Skarbu uznało że, nie 
mając jeszcze dostatecznych materja- 

'łów dla ustalenia ryczałtów podatko- 
wych, należy sprawę tę odroczyć do 
następnego okresu  wymiarowego. 
Narazie więc drobnym kupcom będzie 
wymierzony podatek, jak dotychczas 
indywidualnie. 

| Kronika zagraniczna. 
i ; 

W ręce amerykańskie 

Towarzystwo Amorada Oil Com- 
| panny należące dotychczas wyłącz- 
nie do Anglików przeszło w ręce 
znanych bankierów amerykańskich 
Dillona i Roada. 
  

  

    

Giełda warszawska 

2 d. 16—1 26 r. Giełda pieniężqa 
sprzedaż kupno 

Dolary ! 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,50 35,59 35,41 
Nowy-York — jak gotówka 
Paryż 27881/: 2794 27,81 
Szwajcarja 141,:5 141,50 140,80 
Stockholm — 2!8,50 219,40 217,96 
Praga 21,65 21,70 21,60 
Holandja 293,70 294,43 292,97 

Oslo 166,25 165.67 165,83 
Poż. dolar. 63,15 (w złot. 459, 464,40) 
Poż. kolej, 121—115—121 
10% konwers. 43,50 

80/0 poż. konwers. 170 
4 0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,19 — 05,19 
50/9 listy z. warsz. przedw. ,25 
50/0 Listy z. Warsz. złotowe 28—28,10 

    

    

będzie miało na celu ustalenie osta* 
tecznych stałych cen na artykuły spo- 
żywcze i kolonjalne, gdyż jak do- 
tychczas istnieje silna tendencja zniż- 
kowa na te artykuły, wytwarzając 
wielką dysproporcję. między cenami 
uwidocznionemi w cennikach urzę- 
dowych, a cenami rynkowemi. (zd). 

WÓJSKOWA. 

— Powrót Komendanta Obozu 
Warownego. W dniu wczorajszym 
powrócił z Warszawy i objął urzędo- 
wanie Komendant Obozu Warowne- 
go gen. Olgierd Pożerski. (a. k.) 

Wyjazd. Dowódca I-ej Dywizji 
piechoty gen. Dąb-Bernacki wyje- 
chał w sprawach służbowych do 
Grodna. (a. k.) 

— Stan pogody. Komenda Obo- 
(zu Warownego poleciła swoim roz- 
kazem Komendzie Szpitala Obozu 

1 
į 

28 grudnia mączno-piekarnianej i komisji ko- Warownego — Wilno wydać odpo- 
Posiedzenie to! wiednie zarządzenie, ażeby stacja



  

redukcji osobowej i rewizji płac, spra- 
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un 

meteorologiczna podawała codzien- nieprawdziwą, gdyż dzięki osobistej Z SĄDÓW wnętrznych z wnioskiem przychyl- List do redakcji. Teatr i muzyka. 

nie o godz. 9-ej rano biuletyn ofi- 
cerowi  inspekcyjnemu _ garnizonu. 
Oficer inspekcyjny ma niezwłocznie 
podawać telefonogramem wiadomoś- 
ci o stanie pogody następującym 
dowództwom: |-ej Dyw. p. p. leg., 
19-ej p. a. p, 3-ej S. Bryg. Kawal., 
3 p. a. c. Dowództwu garnizonów 
w Nowo-Wilejce i Porubanku. (a. k. 

— Składki na rzecz budowy 
kościoła garnizonowego. Wydział 
Administracyjny Delegatury Rządu 
zarządził w podległych sobie biurach 
zbieranie składek na rzecz budowy 
kościoła garnizonowego im. Św. Ka- 
zimierza. (zd). 

— Święta obrządku grecko- 
katolickiego. Komenda Obozu Wa- 
rownego w rozkazie swym podała 
wykaz świąt obrządku grecko-kato- 
lickiego, według kalendarza juljań- 
skiego uzgadniając z kalendarzem 
gregorjańskim. Narazie wykaz zawie- 
ra święta przypadające w m. stycz- 
niu i lutym r. b., t. j. dnia 7, 8, 9, 
stycznia — Boże Narodzenie, d. 14] 
stycznia—Nowy Rok, d. 19 stycznia 
Jordan, d. 12 lutego św. Bazyli, św. 

Jan Chryzostom, d. 15 lutego Ofia-! rekcja Kolejowa przystąpiła do obni- , 
rowanie Chrystusa Pana. W dni te 
we wszystkich pułkach szeregowi 
wyznania grecko-katolickiego mają 
być zwolnieni od zajęć służbowych. 
Jako dowódców podczas tych świąt 
mianują porucznika ew. kapitana w 
d. 19 stycznia—dow. 1 p. p. leg., d. 
12 lutego—dow. 3 p. a. c. i d. 15 
lutego—dow. I p. a. p. leg. (a. k.) 

— Do „Europy* chodzić nie 
wołno. Komenda miasta Wilna wy- 
dała rozkaz zabraniający pp. wojsko- 
wym bywania w restauracji „Euro- 
pa. (a. k.) ! 

ŽYČIE U“ZĘDNICZE:! 

. — Miesięcznik. Ostatni numer 
„Zycia Urzednlczego" 
stępującą treść: 1) St. Sasorski: „Spra- 
wy urzędnicze na tle kryzysu. gospo* | 
darczo kredytowego w Państwie”, 2). 
J. Stypiński: „Rozważania na temat; 
Ustawy Uposażeniowej (Cz. Ill)”. 3) ; 
St. Warmski: „Grožne momento. (O 
potrzebie rozwinięcia urzędniczego 
ruchu spółdzielczego)”, 4) „Opinje 
Komisji do spraw praktyki admini- 
stracyjnej przy Zarządzie Głównym | 
5. U. P.” 5; Działalność Stowarzy-; 
szenia (prace Zarządu Głównego w 
związku z zamierzeniami oszczędno- 
ściowemi Rządu, memorjał w sprawie 

i 
zawiera na-, 

wa przedłużenia art. 116 ustawy o | 
państwowej służbie cywilnej, konsty- 
tucyjne posiedzenie Komitetu Pol- 
skiego Instytutu Administracyjnego, 
urzędnicy wobec głosów o niedoma- 
ganiach administracjj państwowej), 
6) Z działalności Związku Głównego 
Stowarzyszeń Urzędników Państwo- 
wych, Samorządowych i Komunal- 
nych województw Zachodnich) zebra- 
nie Zarządu Okręg. w Poznaniu, wal- 
ne Zebranie w Koźminie i Środzie, 
komunikaty), 7) Notatki (L. Wedry- 
cbowskiego: „O uproszczeniu w pra- 
cy administracyjnej”). 

Z KOLEI. 

Redukcje pociągów. Wiadomość 
jaka się pojawiła w niektórych dzien- 
nikach o redukcji pociągów w Wil. 
Dyr. Kol., jak się dowiadujemy jest   

  

8000 Portretów 

a ctzymacie w przeciągu 
wykonany ze zdumiewającem 

(a 
e
a
s
e
 
a
a
 

usługę. gdy będziecie (4 to napewno) 
simy polecač 
otrzymacie z powrotem w całości 

ME 

każdy czytelnik do 10 sztuk. 

BECAOAK ESORERSZ EERAREKS 
NIE REKLAMA — FAKT 

Dla rozpowszechnienia neszego za ładu fotcgraficznego mię- 
dzy czyteln kemi „Kurjere Wileńskiego” postanowil śmy rozdać 8000 
portreró* darmo. Przyślijci- iub przynieście do zakładu naszego 
fotog afję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 
szym d »ladnym sdre*em na poniższym numerowanym kwicie ! na 
od» rotrej stronie fotogrefjl podać prosimy równ'eż nazwisko | adres 

14 dni retuszowany, artystycznie 

Oprewiony w elegarckie passe partout rosmiaru 35x45 cm. okorzy- 
staj:te jaknajprędzej z naszej propczycji, gdyż dla reklėmy wyzna 
czylišmy ograniczoną Ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 

nasz zakład wśród znajomych. .Fotegrefję wysłaną 
bez żadnego uszkodzenia wraz 

z portretem. Za passe-partout, przesyłkę, Opakowanie | zwrot ko- 
sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 
już od dluższego czasu również cieszył się uznaniem I tem samem 
daje zupełrą gwarancję co do uczciw: ści 
jednak cbcowiązujemy się zapłacić 1.000 zlotych temu 
że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy I listy pro- 
simy adresować: Zaktad fotograficzny „Foto Portret” Warszawa, ul. 
Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 588. Telefony: 18451. Zamawiać może 

interwencji prezesa Wil. Dyr. Kol. 
p. Staszewskiego w Ministerstwie Kol. 
Żelaznych redukcja pociągów ogra- 
niczy się tylko do skasowania z dn. 
1 lutego b. r. pociągu Warszawa— 
Suwałki. Natomiast będzie kursował 
pociąg na linji  Grodno— Suwałki, 
który będzie miał połączenie z po- 
ciągami Warszawa—Wilno i z po- 
wrotem. Musimy podnieść z uzna- 
niem stanowisko władz naszej Dy- 
rekcji Kol., które potrafiły w tak 
krytycznych czasach utrzymać do- 
tychczasowy ruch pociągów w Dyr. 
Wil. która i 
uruchomienia dalszych pociągów, co 
niewątpliwie wpłynęłoby bardzo  do- 
datnio na podtrzymanie życia gospo* 
darczego Ziemi Wileńskiej. (zd) 

— Redukcja wydatków rzeczo- 
wych Wileńsk. Dyr. Kolejowej. W 
związku z ogólną redukcją budżetu 
Skarbu Panstwa oraz wydatków rze- 
czowych cofnięte zostały dotychcza- 
sowe dotacje, które otrzymywały po- 
szczególne Dyrekcje Kolejowe na ce- 
le inwestycyjne. W konsekwencji 
cofnięcia tych dotacyj Wileńska Dy- 

żenia wydatków eksploatacyjnych, 
aby tą drogą dojść do pewnych re- 
zerw, któreby mogły wypełnić luki 
wynikłe z cofnięcia dotacyj rządo- 
wycy na inwestycje. (zd) 

— Rewizja uposażeń pracowni- 
ków kolejowych linjowych. Z po- 
wodu ogólnego wzrostu bezrobocia 
redukcje personalne, jakie miały na- 
stąpić w Wileńskiej Dyrekcii Kole- 
jowej zostały wstrzymane, natomiast 
w intensywny sposób przystąpiono 
do redukcyj wydatków rzeczowych, 
jak na paliwo, smary i t. d. о 

Ponadto zwrócono również uwagę 
na rewizję uposażeń niektórych pra- 
cowników linjowych, jak maszynistów 
palaczy i & d. których pensje 
zostaną w znacznym stopniu zredu- 

kowane, a przedewszystkiem ma 
ulec obniżeniu wynagrodzenie za tak 
zwane godzinowe, jako też zmniejszo- 
ne zostaną premje za jazdę. (zd) 

OPIEKA SPOŁ. | OCHR. PRACY. 

— Godny podkreślenia i na- 
śladowonia *przykład ofiarności. 
Zbóż ewangielicko - augsburski w 
Wilnie wychodząc z założenia, iż w 
rozwijającem się bezrobociu tkwi 
wielkie, niebezpieczeństwo i że całe 
społeczeństwo powinno wziąć udział 
w akcji pomocy bezrobotnym zade- 
klarował i przesłał do dyspozycji 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej 1000 złotych, złożone na ce- 
le ogólno-krajowego funduszu Bez- 
robocia i 100 złotych na ręce Dele- 
gata Rządu na bezrobotnych w Wil- 
nie. 

Delegat Rządu podnosząc z uzna- 
niem inicjatywę pomocy  bezrobot- 
nym synodu ewangielicko - augsbur- 
skiego wyraził na ręce jego przedstawi- 
cieli gorące podziękowanie. Ze swej 
strony zaznaczamy, iż pożądanem 
byłoby, aby i inne zrzeszenia wy- 
znaniowe, które są nieporównanie 
liczniejsze od zrzeszenia ewangielic- 
ko-augsburskiego poszły za tym 
pięknym przykładem i zadeklarowały 
w najbliższej przyszłości odpowied- 
nie sumy na cel pomocy armji bez- 
robotnych. (zd.)    
podobieństwem portret. 

z portretów zadowoleni, pro- 

naszej propozycji, my 
dowiedzie, 
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tak jeszcze wymaga : 

— Śledztwo w sprawie napadu 
bandyckiej szajki na Ruską Rzeszę. 
Sledztwo prowadzone przez wileńską 
prokuraturę w sprawie napadu ban- 
dytów na Ruską Rzeszę zostało już 
ukończone i przesłane przez prokura* 
turę do wydziału |-go karnego. (zd: 

— Sesja wyjazdowa Wil Sądu 
Okręg. Obecnie odbywa się sesja 
wyjazdowa Wil. Sądu Okr. w Wilnie 
na powiatach. Szczegóły podamy w 
jednym z najbliższych numerów. (zd) 

— Co ujawniło śledztwo w spra- 
wie bandy koniokradów. Śledztwo, 
jakie prowadzone było w sprawie 

| bandy koniokradów, ujawniło iż sa- 
| nie, jakie były skradzione u p. Jocza, 
j właściciela majątku w gminie Rukoj- 
| niańskiej i naczelnika Wydziału Pra- 
jcy i Opieki Społecznej Delegatury 
Rządu zostały skradzione przez ban- 
dę Rysia. Ponadto wspomniana ban- 
da w tym samym. dniu skradła konie 
i chomonty u sąsiada p. Jocza. 
Wszystkie te rzeczy znaleziono i od- 
dano prawym właścicielom. Prócz 
tego znaleziono jęczmień, który ta 
banda skradła w majątku Merecz. (zd) 

| Z UNIWERSYTETU. 

  

|  — Smutna wiadomość. W dniu 
|wczorajszym — Ministerstwo Wyznań 
/ Religijnych i Oświeceoia. Publicznego 
| nadesłało na ręce rektora Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego telefonogram, 

'polecający do najbliższego czwartku 
przeprowadzenie redukcji około 100 
osób, pośród personelu uniwersytec- 
kiego. (ak) 

FE ZWIĄZKÓW i STOWARZ 

— Kurs ochrony przeciwgazo- 
wej. Wileńskie Koło Związku Ofice- 
rów Rezerwy przy współpracy Towa- 
rzystwa Obrony Przeciwgazowej zor- 
ganizowało pierwszy kurs obrony 
przeciwgazowej, który rozpocznie się 
dnia 26 b. m. o godz. 19-ej (Objaz- 
dowa 2), do tegoż dnia będą  przyj- 
mowane zapisy w sekretarjacie Koła 
w dr Mickiewicza 13 w godz. od 
17—19. 

SPRAWY ZDROWOTNE 

— Pokazy chorych. W dniu 22 
b. m. o zodz. 19-ej odbędzie się po- 
siedzenie Sekcji Sanit. T. W. W. w 
Szpitalu Wojsk. O. W. (oddział cho- 
rób wewnętrznych). 

Porządek dnia: pokazy chorych. 

U MAHOMETAN. 

— Przyjazd muftiego do Wil- 
na. Nowo wybrany mufti muzułmań- | 
ski dr. Szynkiewicz, zamieszkujący / 
dotychczas stale w Berlinie nadesłał 
na ręce prezesa sekty muzułmańskiej 
oświadczenie, że w najbliższym czasie | 
zamierza przyjechać do Wilna, osied- | 
lając się na stałe. (ak) 1 

— Czy przyjedzie do Wilna 
mufti mahometański p. dr. Szyn- ; 
kiewicz. Prezes  ogólno-polskiego 
zjazdu mahometan w Wilnie zwrócił 
się do Delegatury Rządu w Wilnie | 

|z prośbą o pozwolenie na przyjazd 
do Polski nowoobranego na ostatnim 
zjezdzie muftiego p. d-ra Szynkie- 
wicza, który zamieszkuje dotychczas 
w Berlinie. Pan Delegat Rządu prze- 
słał podanie prezesa zjązdu maho- 
metan do Ministerstwa Spraw We- 

  

na rok 1926 

wyszedł z druxu I powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczikałendarjum 

IYFORMATOR URZĘDOWY 

adresa I godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza 
Komendy i Komisarjatów Policji 
Kurstorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr 

ządu 

Dyrekcji Kolei 

podatiów państwowych 
podatków wojewódzkich 

opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 15/XI 1925 r. 
1 wiele Innych. 

(zd) 
U_SIBŁORUSINÓW 

nym. 

— „Małanka”. Ukazał się Nr. 1 

nowego białor. pisma humorystycz- 

nego p. t. „Małanka” zobfitą treścią 

i dowcipami i ilustracjami. Redaktor 

Iwan Łucewicz. Redakcja: Zawalna7.(n) 

SPRAWY ŻYJOWSKIE 
— 2 nowe stowarzyszenia ży- 

dowskie. Jak nas informują powsta- 
ją w Wilnie 2 nowe stowarzyszenia 

żydowskie pod nazwą „Tyfecas Ba- 
churim” (ozdoba młodzieży) i „Tojres 
Emes” (prawdziwa nauka). Towarzy- 
stwo „Tyferes Bachurim stawia sobie 
za cel podniesienie poziomu intelek- 
tualnego i moralnego wśród młodzie- 
ży, zaś stowarzyszenie „Tojres Emes” 
opiekę nad sierotami żydowskiemi, 
starając się o odpowiednie fundusze 
dla materjalnego ich wspierania.   Oba te stowarzyszenia noszą cha- 
rakter konserwatywno-narodowy: (zd) | 

RÓŻNE | 

— Propagandowe zawody nar- i 
ciarskie. Sekcja narciarska Ak. Zw. | 
Sportowego w Wilnie w sezonie bie- | 
żącym organizuje propagandowe za- 
wody narciarskie w dniu 31 b. m. 
(o ile warunki śnieżne pozwolą) do- 
stępne dla szkół, wojskowości oraz 
zrzeszeń sportowych. To zadokumen- 
towanie coraz większego rozwoju 
u nas przepięknego sportu narciar- 
skiego będzie poniekąd treningiem. 
przed mistrzostwami Akadem. Zw. 
Sport., które przy okazji Zjazdu Cen- 
trali A. Z. S'ów odbędą się w Wil- 
nie w dniach 7 i 8 lutego b. r. Obe- 
słanie mistrzostw przez wszystkie 
ośrodki akademickie, poważna kon- 
kurencja, długość biegów oraz skoki 
na wielkiej skoczni będą  nielada 
atrakcją dla Wilna, pozbawionego do- 
dotychczas tego rodzaju emocji spor- 
towych. (zd). 

  

przew 

Ze sportu. 
Walne zebranie Wil. Okr. Związ. 

lekko-atletycznego. 

W dniu dzisiejszym o godz. 4 po 
południu w kasynie garnizonowym 
(Mickiewicza 13) odbędzie się do- 
roczne walne zebranie Wil. Okr. Zw. 
lekko-atletycznego. Ze względu na 
wagę spraw zawartych w porządku 
dziennym (wybór delegatów na zjazd 
P. Z. L. A. do Warszawy, ustalenie 
programu działalności na rok bież. 
it. d.) porządana jest jak najlicz- 
niejsza obecność przestawicieli klubu 
i towarzystw sportowych. (zd) 

Otwarcie ślizgawki w parku Že- 
ligowskiego. 

W dniu dzisiejszyrm nastąpi uro- 
czyste otwarcie ślizgawki w ogrodzie 
sportowym im. generała 
skiego. Otwarcie ślizgawki nastąpiło 
z inicjatywy Kuratorjum Szkolnego 
Okręgu Wileńskiego, dla umożliwie- 
nia uczącej się młodzieży spędzenia 
wolnego od pracy czasu na otwar- 
tem i świeżem powietrzu pod opie- 
ką delegowanych nauczycieli, którzy 
w godzin ch ślizgawki będą dyżuro- 
wali przya bawiącej się dziatwie. (dz.) 

    

SEKCJI ZEE SKOKI ОЕЛЕСК КЕЛЕ КЕ YGOOW 
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fotogr. gdyż w ost. czasach ukazały 

wyłudzaniem dodatkowych opłat, 

tretów, czego należy się bezwzględnie 
My zaś po otrzymaniu 5 zł. za 

TE 

<harakterze nicsum. flrm, przeważnie 5. m. 
ponieważ przed wykończeniem 

zamówienia żądeją dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por- 

czonym terminie wysyłamy portret rozmiaru 35 x 45 bez żadnej do- 
płaty, dzięki czemu ctrzymujemy liczne podziękowania od naszych 
klijentów, którzy nas pelecają wśród swych znejomych. 

BEER RZEK EWUDEZZEA 
—а — 

Нозхеп!@ о ровоБпут 
odzi ujawniającą się 

wystrzegać. 
keszta wymienione w ozna- 

  
W oaizinicy jod Lanai Batorowicz, 

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

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy. 

chodzących w Wilnie ! w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

    

      

sklep od zaraz od 

Bolesława   

Żeligow- , 

Dowynajęcia Wdowa w śjednim wieku 

wemi przy ul. Tatarskie| 
Nr. 1 — odpowiedni oo 
magazyn, biuro I t. p. 
Wiadomošė w cuklerni 

Sztralla Mi- ; 
ckiewicza róg Tatarsklej. 

RU Zi 

Szanowny p. Redaktorzel 

Wobec nieścisłości, ktore zauważyłem 
w notatce „Słowa” pod tytułem „Arogan- 
cja” w Nr 11 pisma tego, upraszam o za* 
mleszczenie poniższego: 

List mój w „Białor. Niwie” został za 
mieszczony nie po pierwszej wzycie u 
mole p. Redaktora Mackiewicza iecz przed 
takową, co widać z dety listu (29 XI. 26) 
orez treści takowego. 

Powtóre, powołując s'ę na m'ją odpo- 
wledź prywatną, p. Mackiewicz cyluje takc- 
wą w sposób, który niezupełnie ściśle myśl 
moją wyraża. Tekst dosłowny cytowanej 
odpowiedzi mojej był taki: 

„Szanowny Panie Redsktorzel W od 
powiedz! na pismo Sz. Pana z dnia 14 I. 
1926, chętnie stwierdzam, że — aczkolwiek 
późno—dał mi Pan wszakże dowód, iż w 
sprawie zamieszczenia w „Słowie” z dnia 
23. XII 25 wywiadu ze mną, który w rze- 
czywisteści nie miał mielsca, Redakcja pa- 
dła oflarą nadużycia Jej zaufania przez au- 
tora zmyślonego wywiadu”. 

Łączę wyrazy poważania { 
Antoni Euckiemicz. 

Wilno, 16. I. 1926, 

Zamieszczając list powyższy zaznacza- 
my ze swojej strony, że dyskusję na temat 
owego „wywiadu” zakończyliśmy we wczo- 
rajszym numerze „Kurjera” notatką p. tyt. 
„Zdenerwowanie”. Red. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zaczadzenie. Dn. 16 bm. o g. 3 
m. 30, Piasecki Karol, zam. Pioromont 17, | 
zameldował o zaczadzeniu z powodu wcze- 
snego zamknięcia pieca, rodziny mjr. Fis- 
chera Zygmunta, zam. tamże. Zawezwane 
pozotowie ratunkowe odwiozło matkę mjr. 
Fischera—Hallnę lat 64, w stanie ciężkim 
do szpitalu św. Jakóba, innych zaś człon: 
ków rodziny, po udzieleniu pierwszej po- 
mocy pozostawiło w domu w stanie nieza- 
grażającym życiu. 

— Kradzieże. Da. 15 bm. dokonano 
kradzieży uprzęży i 4 gęsi na szkodę Gu- 
denca Feliksa, zam. we wsi Niewież gm. 
Rudomińskiej, pow. _Wileńsko Trockiego, 
przez Ostrowskiego Pawła, bez stałego 
miejsca ramieszkania, którego zatrzymano. 
Wartośc skradzionego ccenia się na sumę 
160 zł. ; 

— Dn. 15 bm. o g. 12, Gorszenionkow 
Anichim, zam. Wąwozy d. Kolosowej, ują! 
na rynru, obok rzeźni miejskiej na gorą- 
cym uczynku kradzieży mu z kieszeni pie- 
niędzy w sumie 27 zł. Wilcza a Walentego, 
zam. w Landwerowie ul. Kolejowa 27. któ- 
rego wraz ze skradzionemi pieniędzmi za- 
trzymano. 

— Dn. 15 bm. o g. 11 m. 30, skradzio- 
no palto damskie wart. 140 zł. które się 
znajdowało w niezamkniętym przedpokcju 
na szkodę Drozdowskiej Janiny, uczenicy 
pracowni krawieckiej, przy ul. Śniadeckich 
1. Podejrzenia brak. 

— Dn. 15 bm. o g. 127m. 35, z nieza- 
mieszkałego mieszkania przy ul. Zawalnej 
15, za pomocą uszkodzenia drzw! skrudzio- 
no narzędzie stolarskie wartości 120 zł. na 
szkodę Ostonówki Macieja, zam. Stroma 3. 
Sprawcę kradzieży Grygołowskiego Fpoli- 
narego—ujęto. 

— Dn. 15 bm. o g 8 m. 30 Segal Ejda, 
zam. w Duksztach, ul. Berbeckiego 25, za- 
meldowala o kradzieży walizki, zawierają- 
cej garderobę | gotówkę w sumie 4(0 zł. 
ogólnej wart. 600 zł. dokonanej z dorożel, 
stojącej przy ul. W Stefańskiej, na klórej 
poszkodowana przyjechała z dworca. 

— Dn. 15 bm. o g. 12 m. 30, Kodź 
Aleksander, zam. Mickiewicza 22, zameldo- 
wał o usilowaniu dokonania kradzieży kie- 
szonkowej w pobilżu hal miejskich przez 
Pupko Ancela, pochodzącego z Lidy, który 
został ujęty. 

Na prowincji. 
— Nagły zgon. W dn. 15 bm. o g. 

2, zmar! nagle wskutek nadmiernego uży- 
cia alkoholu, Żołnierowicz Jan, lat 83, zam, 
we wsi Barbaliszki, gm Szumskiej. : 

— Pożar stodoły. W dn, 12 bm. o 
g. 6, wskutek niewyjaśnionej narazie przy- 
czyny, spłonęła stodoła, a w niej 950 kig. 
słomy, na szkodę Jelenowskiego Stefana, 
zam. we wsi Druszkowszczyzne, gm. Moło- 
deczno Stratz—375 zł. 

ż WARSZAWSKA SPÓŁKA MYŚLIWSKA 3 
Oddział w Wilnie 

ul. Wiieńska 10. 

Zawiadamia P. P. Myśliwych, że dzięki poprawieniu się naszej waluty obniżyła ceny 
wszystkich broni, amunicji i przyborów myśliwskich o 20 proc. 

Maszynowe naboje w angielskich gilzach Eley'a z prochem bezdymnym Rottweil 
z hartśrutem, kal 12 po zł. 32,—za 100 sztuk—kal. 16 po 28,—za 100 sztuk. 

Maszynowe naboje w gllzach firmowych i czerwonych Roltweil z kapiszonem 
Gevelot z prochem bezdymnym Rottwell i hartśrutem kal. 12 
1 20 po zł. 32 za 100 sztuk. 

INN Сол оаЕа ОаФ а NN UIS 

Kalondare na rok (620 
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— Reduta w Teatrze na Pohu- 
lance. Dzisiaj o godz. 12-ej w poł odczyt | 
M. Limanowskiego o „Weselu* Wyspiań- 
skiego. O 4ej po poł. dramat Wyspiańsk e- 
go „Wyzwolenle“ po raz szósty. Wieczo- 
rem po raz trzeci „Przechodzień”" B. Kater- 
wy. Jutro po raz piąty „Dom otwarty“ M. 

Bałuckiego, we włorek zaś po raz pierwszy 
„Wesele“ 5. Wys,iańskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawiena buro „Orbis”, 
11 od 9—430 w dne powszednie | od :0— 
12 30 w niedziele, oraz w dniu przedstawie- 
na kasa Teatru od 11—2 | od 5—8. 

Początek przedstawień punktualnie o 
8 min. 5. 

Zarząd Reduty uprzejmie przypomina 
Organizacjom i Stowarzyszeniom korzysta- 
jącym ze zniżek, że wszystkie sprawy z tem 
związane są załatwiane tylko od godz. lej 
do 3 ej. т 

— O „Weselu“, w związku z wtorko 
wą premjerą będzie mówił dzisiaj Mieczy- 
sław Limanowski w Świetlicy Reduty w Te- 
atrze na Pohulance. Początek odczytu o 
godz. 12:ej. Bilety w. cenie 50 gr. i 1 zł. 
(dla osób posiadających zniżki 25 gr. i 50 
gr.) sprzedaje Kasa Teatru. 

— Teatr Polski, Dziś ostatnie poże- 
gnalne przedstawienie zespołu operetkowe- 
go oraz ostatni występ wybitnego artysty 
Marka Windheima w najnowszej rewji. „Pod 
sukienką* wystawionej obecnie w Warsza- 
wie z kolosalnym powodzeniem. Program 
składa się z aktualnych piosenek: „Ona 
ma coś*, „Aczkoiwiek, czemu nie...* „Hallol 
Radio". „rod sukienką", „Gramofon*, pro- 
dukcji baletowych: „W świątyni Buddy“, „Na 
maskaradzie*, „Shimmy futurystyczne" oraz 
skaetchu „Przedstawienie amatorskie w 
Myslkiszkach*. W wykonaniu rewji biorą 
udział wybitniejsze siły zespołu: M. Wind- 

Миск!ем1сга ` 

|   heim, J. Kozłowska, Z. Kosińska, L. 
poliński. Interpretatorką efektownych tań- 
ców będzie H. Łaszkiewiczowa z zespołem 
baletowym. 

{ z Przedstawienie popołudniowe 
w Teatrze Polskim. Dziś o g. 4-ej pp. 
ukaże się po cenach zniżonych doskonala 
rewja „Pod suklenką“ 
Windheima, oraz całego zespołu operetko- 
wego. " 

— Dzisiejszy poranek w Teatrze 
Polskim. Dziś, w niedzielę w Teatrze Pol“ 
skim („Lutnia”) z udziałem Wil. Orkiestry 
symfonicznej pod dyrekcją A. Wyležyn- 
skiego, solistki Anny Kaiinowskiej (sopran 
koloaturowy), oraz dyr. W. Szczepańskiego 
(fortepian), W programie: Arje operowe, 
pieśni, symfonja Dworzaka „Z Nowego 
Swiata”, uwertura z „Wolnego Strzelca“ — 
webera I inn. Początek o g. 12 m. 30 pp- 
Ceny najniższe. 
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Rozmaitošci. 
Adwokatki francuskie. 

Palestra paryska obchodziła w ubie- 
głym tygodniu 25-ą rocznicę dopuszczen'a 
kobiet do sprawowania funkcji adwokackich. 
Kobiety domagały slę we Francji już od 
r. 1830 przyznania im praw obrońcy sądo- 
wego. Ale sprzeciwiały się temu tradycje 
palestry oraz argumenty zaczerpnięte z 
historji Rzymu. W Rzymie republikańskim 
kobiety miały prawo stawść przed sądem 
w roll obrońcy. A otóż pewnego razu Rzy- 
mMianka Koracija tas się uniosła w zapale 
obrony, iż, rzuciwszy Się na swego adwer- 
sarza, pokancerowała go szpetnie. Od tego 
czasu odebrano Rzymiankom prawo stawa- 
nia w sądzie usnsjąc, że nie potrafią się 
one opanować. Do r. 1900 odizucano we 
Francji wszystkie żądania kandydatek do 
togi obrońcy również „z racji Korneiji”. (w) 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Dr. B. Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Mr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

po po! 
-2P 

od godz. 1—3 

  

po zł. 86, — 100 sztuk kal. 16 

© 

w 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3. 

  

  

  

De wynajęcia 
na antokolu bliżko szpi- 

CENA 40 G SZY Wileński Informacyjny - 
» 2 zł. ZI k 

Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład fotogra- RC ) cena a 

ficzny „FOTO-PORTRET' w Warszźwie nadesłać mi AAA Ostrobramski BR Kursy języków Rutynowana 

v portret fotograłiczay w PWRC 35x45 cm. pod Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja cena 75 gr. Poe z nie- | 
: $ ch wyda ь Zacznie, żę dadgych wa aptścziy zokęzkarch w dniu łów piśmiennych, kloskach I u sprzedawców ulicznych Porada. Kole ią, Polsk jj Buchalterja ACZ) LIBIA 
tę 3 Kieszonkowy ' i BSA od 6 — е studentka uniwersytetu Nazwisko Lis KK k Ik KK ZKE KACA ze cena 30 gr. Każdy kurs m sA: mie- «sł osci z zę 
Adres 7 Wydawnictwa Księgarni sięcznie w Uniwersytecie <l! w zakresie kursu sz 
Przy grupach należy twarz przeznaczoną do powiększenia Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych Józefa Zawad r | Powszechnym Im. A. Mi- , średnich. Specjalność: ję- 

oznaczyć X. wadzkiego, } ckiewicza. Zapisy co- | zyk polski najnowszą 

B ® R l t Wielka 7, Z | dziennie o 6—8 wiecz. w , rinų metodai, 
^ 834 | Seki ie W. Ponu- | okrajowców — pojedyń- Ostrzeżenie. iuro Reklamowej|E>="um r zywa serwo Ele Eau Seas ооа : składach materjał. piśmiennych. ze Powszechnej 34 Wiadomość ul. Moniu- 

Prosimy o zwrócenie specjalnej uwśgi na adres naszego zakł. SA > szki M 8 m. 4. # 

Z0UBIŁEŚ 
frontu obznajomiona z prowa 

ona sta | Lazeriai gospodarstca | jom, m odrodam. Tami. | AOWÓd OSOBISJ ze zo poszukuje - , kę, 
na pracy w majątku lub 5 sprzedają się pianino | Inne Pakino as Szukaj 

PCIE A Poz syplaika I inne rzecy in- | natychmiast 'za pośre- 
ER seal Iki- | ternacje Biuro Reklamo- | dnictwem ogłoszenia w 

we Garbarska Nr. 1. Kurjerze Wiieńskim. 

Z   

Bruk. „kux,, Żeligowskiego 1, 

Śem- į 

z udzialem Marka | 
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