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Odbywsiący się ostatnio zjazd 

mniejszości narodowych państw bał- 
tyckich w Rydze, o którym pisaliśmy 

wczeraj cdsłonił znów przed światem 

ranę, jaką stanowi w demokratycznej 

Europie polityka rządu kowieńskiego 
wobec mniejszości narodowych /na 

terenie Litwy. 

skiej w sejmie litewskim poseł Bu- 

żydowskiej poseł Garfurkiel głos za- 

bierali, by roztoczyć przed słuchacza- 

mi cierpienia, którym poddawani są 

planowo w Kowieńszczyźnie wszyscy 

ci, co się ża Litwinów nie uważają i 

nie służą nacjonalizmowi klerykałów 

litewskich, sprawujących tam dykta- 

torską władzę. 

Przeszło 3000 przedsiębiorstw han- 

| dlowo przemysłowych musieli zam- 

knąć Żydzi, dzięki polityce szykan 
| podatkowych na Litwie, mówi poseł 

Garfunkiel. 
Sam rząd litewski w statystykach 

Swych przyznaje, że cbrabowel mniej- 

|szość polską ze stu miljonów dolarów 

|(w rzeczywistości dużo więcej) przy 
kcrfiskacie lasów i innych dóbr, po: 

wiada poseł Budzyński,.. 

Rodacy. nasi swego czasu podda* 

ni byli najgwałtowniejszej polityce 

<ksterminacyjnej w Poznańskiem. Je- 

|dnak przetrwajł. Dlaczego? Bo Prusy 
były i są państwem. Mają zmysł pań- 
Stwowy. Z tej racji Prusacy nie zni- 

Szczyli nigdy u siabia najkonieczniej- 

Szych zasad praworządności, Wiedzą 

©ni że podcięcie ich zupełne — to 

zczątek koniecznej gangreny związ- 

ków prawno-publicznych, które się 

tego dopuściły. 
inaczej z Litwą. Tem o praworzą* 

dność nie dbają, gdyż nie wierzą przy* 
|Wódcy pelityki kowieńskiej w nieza- 

|wisłość swą na dalszą metę. Pocóż 

lm więc zbędne więzy prawa? „Car- 
Be diem* — oto dewiza księży litew- 

  

   

        

   

  

     

    

   

  

    

  

   

      

    

     
     

    

   

    
   

   

            

   
    

   
    

    

  

   
    

   

  

  

|Sl żyją w bagnie. Brek im najszczup- 
|lejszej badaj podstawy prawnej, na 

| której dałoby się budowsć monumen- 
talny gmach pracy kulturalnej, Walka 
|lodaków naszych za kordonem litew- 

"| škim o byt — to bohaterskie zapasy 
wrogiem w grzęzawisku dowolności 

| zupełnego bezprawia. W tem tkwi 
iedno tragizmu? 

Rzućmy okiem w daleką prze- 
ałość. Obraz dzisiejszej Litwy, siłą 
rawa przeciwstawności, wskrzesza w 
amdęci zamierzchłą przeszłość. 

Niektórzy autorowie, badacze dzie- 

Ów, przyjęli hipotezę, że swego cza- 
*u przybyli Da Litwę władcy nor 
Maudzcy ze Skandynawji, wraz z 
lużyną rycerstwa tamtejszego i zor- 
Nizówali państwowo dzikie ludy, 
Śmieszkujące  PUSZCZe pomiędzy 
winą a Niemnem, 

' Rozrodzeni- licznie potomkowie 
©rstwa normandzkiego dali po 

u wiekach materjał wojskowy, z 
Šiym wielcy książęta litewcy w 
li XIV stuleciach dokonali wspa- 

lej ekspansji terytorjalnej swego 
litwa, 
Według powyższego mniemania 

QCerz prenvmeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. t. 
4 a м Makowskiego. S-to JA 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 
! Prerumerstę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
| Grabowskiego, Mickiewiesa 4, róg Garbarskiej, 
i ku 2%, telet. 805, | wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. 
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2000 złotych nagrody 
temu kto zakómunituje jaklebądź wiarogodne wiadomości za pomocą których 
uda się odneleżć skradzione dn. 17/1 b. m. (sukno) z fabrycznego składu 

GUSTAW MOLENDZ i SYN 
ul. Wielka 36. 

Dyskrecja zapewniona. Zwracać się tamże: Wielka 36. 
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Krzewiciele barbarji. 

Zarówno przedstawiciel frakcji pol" , 

Czyński, jak i kolega jego z frakcji: 

|skich. W tych warunkach rodacy nae|- 

Prenumeratę przyjmują: 

tleft, 82, J. Kariina, Niemiec- 
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lud tubylczy, litewski, stanowić miałł 
jedynie warstwę spodnią ludności, 

„czyli grał rolę żywicieli i pomocni: 
LU prawdziwych zdobywców i orga- 
| nizatorów ziem W. Ks. Litewskiego. 
|. Istotnie, gdy się obserwuje wiel- 
jkle postzcie, począwszy od Mendo- 
ga, po przez Gedymina, Olgierda, 
Kiejstuta do Witolda—uderza w nich 

na wola, 

To mogli być potomkowie Wikin- 
gów! Potrafili oni ogarnąć swem za- 
mierzeniem całe międzymorze od 
ujścia Dźwiny do ujścia Dniepru. 
Witold kończy ten wspaniały okres 
historji, wjeżdżając konno z brzegu 
w fale Morza Czarnego na znak, że 
bierze je w posiadanie. 

Rozmach wielkoksiążęcy litewski 

wspomałanej epoki, oparty na zhar- 

monizowaniu wysiłku rozumu, ramie- 

nia i woli, przenikniętych lwią od- 
wagą — nie znajduje żadnych odpo- 
włedników w ludzie litawskim doby 
dzisiejszej. 

Spokojny, ostrożny, nieufny, pra- 
cowity, dobrotliwy kmieć żmudzki 
stanowi duchowo zgoła inną rasę, 

niż ta, do której należała najbliższa 
rodzina Jagiałły, 

Z iudu tego wyszli dzisiejsi kie- 

rownicy państwa Kowieńskiego, | by- 
najmniej nie z elity tego ludu. Wstrzą- 
śnienia rewolucyjne w masach, gdzie 
opinja nie istnieje jeszcze, mętom 
często berło do rąk wkładają. Zna 
leźli się więc niestety odpowiedni do 

dzisiejszej chwili ludzie przy władzy 
iw Kownie. Wynieśli oni-z chaty 
wieśniaczej roztropność i gospodar= 
ność, lecz stosować ją umieją jedy- 
nie w zakresie swego kreciego pola 
widocznie. 

Pełni są bezgranicznej chciwości 

chłopa—lecz brak im sumienia, które 
nakłada hamulce w doborze dróg, 
wiodących do zysku, 

Mzją umiłowanie swojskości, wła 
Ściwe wieśniakowi, lecz brak im do- 

czucia godności, które tak 

nosić umie lud.żźmydzki, znajdując 

dobrą wolę i do tego co nie swoje, 

nie litewskie, a przecież wartością 

kulturalną obdarzone, żyje wśród te- 

go ludu odwiecznie w kraju. 

straży miernoty swej. Nienawiść do 

wszystkiego, co ich przerasta, Ze zło- 

śliwą radością walą oni dokoła siebie 
| swoisty świat kultury polskiej, żydow- 
skiej, niemieckiej, by adeptów tych 
odrębnych bytów narodowych zdekla- 
sować cywilizacyjnie, zniżyć do włas- 
nego poziomv. 

Oczy ich sięgają jedynie granic 
rodzimej parafji. Zagadnienia nieza- 
wisłości ojczyzny własnej, sprawę by- 
tu państwowego Litwy — oceniają 
umysłowością wikarego z gluchej 
prowincji. Poziom międzynarodowy, 
paneuropejski tych zagadnień — po- 
zostaje dla nich niewidocznym. 

Byle zepchnąć  współzawodnika 
kulturalaego w nicość, byle zrabować 
im ziemię, kapitał, dom, sklep, wpływ 

polityczny,   

  

oddech szeroki, wzrok sokoli, żelaz- 

stojeństwa chłopskiego, umiaru i po». 
pięknie 

Nienawiść postawili cl ludzie na“ 

Redakcja I Administracja: WILE ŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* mieści się 
rzy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 
o о4 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Byle udało się szarpnąć kawałj we| masy, ktorym przewodzą — nad 

ziemi sąsiadowi. Zajechać Kłajpedę ; tępionymi mniejszościami. 

od strony niemieckiej, wcielić kawał Wątpliwem jest bardzo, by w ten 

pasa neutralnego od strony wileń-| sposób można było interpretować ; 
skiej, a potem wysłać zaraz tu itam | prawa do życia samoistnego małych 

szaulis», steroryzować ludność i ściąć | liczebnie narodów o pierwetnej psy- 

ją pod strychulec kulturalny, gospo” | chice, choćby i szlachetnej z natu: 

darczy i etyczny—własnego poziomu. | ry, lecz opanowanej przez ludzi o 
Przeżywamy istne najście Hunnów | cechach  notorycznych szkodników 

na Litwę. Mieszka tam obok 1600000 | dla sprawy cywilizacji w powojennej 
Litwinów po 200.000 (mniej więcej) | Europie. 

| Polaków, Żydów i Niemców (licząc Jeszcze wątpliwszem jęst, wresz- 
„terytorjum Kłajpedy), czyli razem | cie, by można było w XX stuleciu 
600.000 mniejszości, przerastających takie wybryki tolerować przez czas 
o głowę masy litewskie rozwojem ; dłuższy. Zdaje się że wiedza o tem, 
kulturalnym, , szem jest państwo Kowieńskie — 

Jesteśmy właśnie świadkami cie- | przenika coraz głębiej do świadomoś- 
kawego eksperymentu. Grono ludzi ' ci, zarówno Mocarstw Zachodu, jak 
złej woli wziąwszy władzę nad swy- A Ligi Narodów. Bezceremonjalność 
mi współbraćmi, stara się przewagą metod eksterminacyjnych litewskich, 
liczebną 1.600.000 contra 600.000, ujawniona w ostatnim roku ze szcze: 
czyli 8 contra 3 zużytkować dla sze- gólną jaskrawością, sprzyja znakomi- 
rzenia barbarji w środku Europy. cie sprawie takiego uświadomienia 

Dławią oni wartości duchowe swych bliższych i dalszych sąsiadów Litwy. 
' „poddanych*  nielitwinów I rebu- Wślad zatem znaleźć się musi i 
ją im dobra materjalne w biały dzień, 

szydząc z całego świata, ufni jedynie 

i wyłącznie w przewagą siły mięśnio- 
czas najwyższy potemu. A, C. 

  

Ruch powstańczy na Białorusi, 
Z pogranicza donoszą: W odległości 5 ciu kilometrów od Stołpców po 

stronie bolszewickiej w nocy z dnia 17 stycznia na 18 słychać było silną 
i gęstą strzelaninę, która trwała w ciągu kilku godzin. » 

Jak się okszało, był to napad oddziałów dywersyjsych na tabory bol- 
szewickie, które wiozły prowjant dla bolszewickiej straży pogranicznej. 

Konwój transportu prowjastu, składający się z 3-ch czerwonoarmiej- 
ców stawiał napadającemu oddziałowi partyzantów silny opór, lecz uległ 
przeważującej sile napadających, przyczem jeden z nich został zabity, jeden 
ranny i jeden uciekł do pobliskiego lasu. 

sposób przeciwdziałania złemu. A [uż | 

  Zaalarmowane oddziały konne straży granicznaj pośpieszyły z pome-. 
cą, lecz zostały przyjęte silnym ogniem kerabinowym. Stoczona została for- 
malna bitwa, która skończyła się dopiero z nadejściem konnicy bolsze- 
wickiej z pomocą — wtedy dywersanci się cofnęli. 

Dywersanci uchodząc zabrali ze sobą bolszewickie taborowe konie. (zd). 
  

    

Rewizja banków państwowych. | | 
WARSZAWA, 19.1. (Pat.). Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19“ 

stycznia 1926 r. uchwaliła między innemi wniosek w sprawie upoważnie- 
nia Najwyższej Izby Kontroli do przeprowadzenia rewlzji 
Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa krajowego. 

Nowy ambasador francuski w Polsce. 
PARYŻ, 19.1. (Pat.). Dyrektor departamentu spraw 

nisterstwie spraw zagranicznych p. 
rem francuskim w Warszawie. 

| Francuzi za emigracją polską. 
PARYŻ. 19.1. (Pat). „Peuple” organ powszechnej konfederacji pracy, | 

ujawnia wielkie zainteresowanie dla rozwoju emigracji polskiej. 
Dziennik wyraża mianowicie życzenie, zżeby emigracja polska do , 

Francji wzmagała się w dalszym ciągu. ! 

Utworzenie djecezji gdanskiej. 
GDAŃSK. 19.1. (Pet). Tutejsza prasa ogłasza dzisiaj dwie bulle papie- 

skie, dctyczące utworzenia djecezji gdańskiej, craz powołania na stanowi- , 
sko biskupa gdańskiego, dotychczasowego  adrninistratora apostolskiego 
ks. O'Rourke. 

/ Demonstracje socjalistów w Gdańsku. 

Państwowego 1 

Leroche został mianowany ambaszdo- į 

GaAŃSK. 19.1. (Pat). W nadchodzącą niedzielę odbędzie się w Gdań- 
sku wielkie demonstracyjne zebranie zwołane przez socjzlnych demokratów 
Gdańska. Na zgromadzeniu tem przemawiać będzie między inoemi przed 

| stawiciel socjalnych dernokratów Rzeszy Niemieckiej. 

Źródło zmian w łonie rządu sowieckiego. 
PARYŻ. 19.1. (Pat). Prasa uważa naogół, że zmiany w łonie rządu so» 

mieszczańskich oraz w konieczności dla przywódców bolszewickich okaza- | 
nia się bardziej umiarkowanymi wobec Europy, w celu uzyskania 
zagranicznych. 

Walka o tekę spraw wewnętrznych 
w parlamencie Rzeszy. 

BERLIN. 19.1. (Pat). Rokowania w Sprawie utworzenia nowego gabi- 
netu przeciągnęły się wczoraj do późnej nocy. 

„, Bawarska partja ludowa zajęła nieprzejednane stanowisko w sprawie 
ewentualnego powierzenia teki spraw wewnętrznych demokratom, nato- | 
miest frakcja dernokratyczna Reichstagu uchwaliła o półaocy rezolucję, 
głoszącą, że frakcja nie zamierza bynajmniej z powodu zarzutów podnie 
sionych przez partykularzystiów bawarskich zrzekać się portfelu spraw we- 
wnąętrznych, A   

| bardzo błahym. (Pat.) 

politycznych w Mmi- ; 

kredytów ; BARY 

Cena ogloszeń: Ze wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty 

\ Terminy druku mogą;być przez 

Wiadomośc 
Dzisiaj przed połud- 

IA kryzys ga- niem odbywzły się na- 
eż. rady międzypartyjne w 
trwa. sprawie utworzenia ga: 

binetu. Agencja Wolfa 
donosi o planach porozumienia opar- 
tego na kompromisie, według które- 
go demokrata Koch objąłby stenowi- 
sko ministra finaasów a jeden z in- 
nych przywódców partji demokratycz- 
nej objąłby tekę spraw wewnętrz- 
nych. 

Rozmowy te zostały przerwane o 
godzinie 2-giej. O godz. 5-tej i pół 
kanclerz Lother będzie przyjęty przez 
prezydenta Rzeszy Hindenburga, któ- 
remu zda sprawę z dotychczasowego 
przebiegu rokowań. 

O godz. 6tej prezydent Hinden- 
burg przyjmie przedstawicieli partji 
umiarkowanych. Wyznaczone na ju- 
tro posiedzenie Reichstagu, na któ. 
rem nowy gabinet mał złożyć dekla- 
rację rządową, nie zostało odwołane, 
jakkolwiek pisma wieczorne wyraża 
ją słabą nadzieję na utworzenie ga- 
binetu do dnia jutrzejszego. (Pat.) 

Na odbytem nadz- 
ge eo wyczajaem  posiedze- 

poowoczien, "szło 2 1-pół godziny, 
rada związkowa zajmo- 

wała się ponownie sprawą stosunków 
| szwajcarsko-rosyjskich, które zostały 
podniestone w związku ze sprawą u- 
działu Rosji w pracach komisji przy- 
gotowawczej do konferencji rozbro- 
jeniowe!. 

Ostatecznych postanowień 
sprawie nie powzięto. 

Pretensje, zgłaszane przez Rosję 
wobec Szwajcarji po zamordowaniu 
Worowskiego przez szwajcarskiego ros- 
Janina, zmuszają dzienniki szwajcar- 
skie do przypomnienia, że rząd so- 
wiecki nie udzielił żadnego zadośću- 
czynienia za obrabowanie poselstwa 
szwajcarskiego w Petersburgu i wie- 
lu tysięcy obywateli szwajcarskich. 

Jeśliby jakie pretensje miały być 

w tej 

szwajcarskiej. 

Wysunięty więc protest, mający na 
celu uchylenie się Rosji od udziału 
w pracach przygotowawczych do kon- 
ferencji rozbrojeniowej, wydaje się 

Kanclerz skarb 
| Narady an- Churchill I szef dėka: 
0? och włoskiego mini 

sterstwa skarbu hr. Vol- 
pi odbyli dziś ponownie naradę w 
sprawie długu włoskiego, ; 

Rzeczoznawcy obu delegacyj roz- 
patrują w dalszym ciągu memorjały 
wymienione między stronami. (Pat.) 

Frakcja ludowa Reich- 
trakcji lu. stagu złożyła interpelację 
dowej. zapytując rząd, co ten 

ostatni zamierza uczynić celem prze- 

Interpelacja 

,szkodżenia utrzymaniu przez Sprzy- 
mierzonych w  Nadrenji wojsk w 
liczbie 75 tysięcy żołnierzy. 

Prócz tego interpelacja zapytuje, 
czy rząd stoi nadal na stanowisku, 
że kwestja powyższa powinna być 
wyjaśniona przed wejściem Niemiec 
do Ligi Narodów. (Pat). 

1 

niu, które trwało prze: | 

PRZEM tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ejstr. 8-mio łamowy. 

administrację zmienidne dowoln'e. 

Ё __— 

i polityczne.. 
Na dzisiejszem po 

Mani Zgromadzenia 
- Narodowego prezydent 

M z ministrów hr. Bethlen 
skiego zgro- waz: że kwestja 

madze współpracy z policją 
narodowego.irancuską w BA aa 
dzeniu śledztwa przeciwko fełszerzom 
banknotowym jest ze stanowiska su- 

„Werennošci narodu rzeczą  pierwszo- 
, rzędnej wagi. 

Rząd jest gotów do tej współpra- 
„cy O ile tylko jest ona zastrzeżona w 
umowach międzynarodowych i w 
ustawach węgierskich. 

Obecność emisarjuszy zagranicz- 
«nych na terytorjum węgierskim i ich 
działalność powinna dotyczyć tylko 
tych fragmentów śledztwa. któremi 
sąd państwowy nadrawdę się intere- 
suje, a więc w danym wypadku 
ilości puszczonych w obieg lub zni- 
szczonych banknotów frankowych, 
maszyn i inaych środków, któremi 

| posługiwali się fałszerze. 
‚ — Со do innych spraw rząd węgier- 
ski musiałby się wycofać ze współ. 
pracy z braku ustawowego upoważ- 
nienia ze względu na ewentualne 
naruszenie suwerenności. 

Co się tyczy tła politycznego tej 
afery to wmieszani w nią są zarów- 
no ludzie bogaci, zajmujący wysokie 
stanowiska, jako też i biedni, nej- 
wyżsi urzędnicy, jak i robotnicy. 

Rząd wyjaśni tę sprawę do naj- 
drobniejszych szczegółów. (Pat.). 
Burzilwe po. Na dzisiejsze posie- 

ledzenie dzenie zgromadzenia 
parlamentu narodowego zjawili się 
w е * niemal wszyscy posło- 

‚ ” ' wie. Galerje były prze- 
, pełalone. Przewodniczący 2gromadze- 
nia Scitowszky otwierając posiedzenie 

jzaznacza, że zgromadzenie winno 
dać wyraz jednomyślnej woli suwe- 
rennego narodu węgierskiego jaknaj- 
rychlejszego zlikwidowania afery fał- 

, szerstwa w drodze przewidzianej przez 
"prawo. (Ogólne oklaski). 

Następnie kilku posłów z lewicy 

Afera fał- 
szerska te- 

        

| zgłaszane, to chyba tylko ze strony | wyraża życzenie zabrania głosu przed 
przystąpieniem do porządku  dzien- 

| nego, żądanie to jednak zostaje od- 
rzucone przez większość zgromadze- 

| nła, powodując przytem nieopisany 
"hałas na lewicy. 

Gdy następnie premjer Bethlen 
zgłasza się do głosu, na skrajnej le- 
wicy wybucha burza protestów oraz - 
okrzyków żądających dymisji premjera. 

Stronnictwa rządowe reagując na 
te, urządzają premjerowi burzliwą 
owację. 

Następnie premjer zabiera głos. 
Od czasu do czasu głosu jego zupeł- 
nie niesłychać na skutek wciąż po- 
nawianych hałasów na lewicy. (Pat.) 

Socjaliści Na wiecu socjal-de- 
czescy os- mokratów prezes stron- 
karżają wę- nictwa Hampl zaznaczył 

grów. żę zfera węgierska sta- 
nowi pierwszy tak dalece jaskrawy 
wypadek w dziejach ludzkości, ażeby 
państwo samo występowało w roli 
fałszerza pieniędzy i to. dla celów 
wyraźnie zaborczych, albowiem — 
oświadczył mówca — przy pomocy 
fałszywych pieniędzy Węgrzy chcieli 
odzyskać Słowaczyznę. (Pat).   

' %!% 

Stanowisko rządu węgierskiego w spra- 
wie afery falszerskiej. 

BUDAPESZT. 19.|. (Pat.). Prezes rady ministrów Bethlen podkreślił w 
przemówieniu swem, 

ko, jakie zajął w pierwszej chwili po 

kolwiek uboczne względy. 
Nie nie powinno pozostawać w 

dźwignąć. 
Rząd otrzymał 

dzenia swojej woli. 
Wątpliwości, jakie usiłowano wysuwać 

wyssane z palca. Od pierwszej 
między 

wygłoszonem na zebraniu partji rządowej, iż 
! zajmuje obecnie w sprawie 

lem niczego zatajać. Jedyna rzecz wartościowa, 
członkowanemu narodowi węgierskiemy, t. j. moralna 
powinna być przedmiotem jakiejkolwiek gry. „Przyjaciele“ 
naszym sąsiedztwie podejmują wszystko co tylko jest w ich mocy, 
nas po pochyłej równi zepchnąć w bagno, 

wszelkiego rodzeju 
„państwa i posiada jako władza wszystkie 

rząd 
fałszerstw banknotowych takie same stanowis- 

wykryciu afery, to znączy dąży do 
wieckiego mają swe żródło w nacisku eiementów włościańskich i drobnę-, SEłkOwitego ujawnienia wszystkich szczegółów bez oglądania się na jskie- 

cieniu, mówił premjer, nie chcemy 
która pozostała roz" 

dobra sława, nie 
mieszkający w 

aby 
skąd nie można się już po: 

pełnomocnictwa od neczelnika 
środki potrzebne do przeprowa- 

w tym względzie są całkowicie 
bowiem chwili istniała całkowita hermonja wszystkiemi czynnikami władzy. 

Partja zgotowała burzliwą owację zarówno premjerowi, jak i naczel nikowi paristwa,
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"Sejm i Rząd. 

Sejmowa komisja skarbowa na 

posiedzeniu popołudniowem w dal- 

szym ciągu debatowała nad projektem 

ustawy o opłatach stemplowych. 
Ogółem rozpatrzono 122 artykuły. 

Komisja odrzuciła wprowzdzenie przy- 

musu notarjalnego do srtykułów do- 

tyczących zbycia nieruchomości w 

"Małopolsce, jak również odrzuciła 

wnioski powierzejące  notarjuszom 

pobór opłat stemplowych od doku- 

mentów przez nich sporządzanych. 

Co do ostatnieco wniosku pos. 
Łypacewicz (Wyzw.) i pos. Mana- 

czyński (ZLN) zgłosili votum mniej- 
szości. 

Komisja przyjęła zasadę zwclnie- 
nia cd opłat stemplowych umów 

. handlowych zawieranych przez wy- 
mianę listów. 

Dalej przyjęto postanowienie za- 
stępujące obecnie obowią ujące sza- 
cowanie nieruchomości przez szacu- 
nek prawny, 

W, razie  nieulszczenia opłaty 
stemplowej me być wymierzana pod- 
wyżka w wysokości 10 krotnej w 
stosunku do nieuiszczenych opłet, 

Jsdnakże jeżeli nleuiszczenie о- 
płaty stemplowej lub uiszczenie po 
upływie właściwego terminu, Czy w 
svosób niewłeściwy, nastąpiło wi- 
docznie bez zamiaru uchylenia się od 
uiszczenia opłaty będzie wymierzana 
podwyżka stała od 6 do 300 złotych. 

Sejmowa Komisja Budżetowa «b- 
radowała popołudniu nad sprawozda- 
miem N. |. K. P. o wykonaniu bud- 
żetu M. S. Wolsk. za rok 1924, 

S>prewozdzwca poseł Michalski 
(ChN) wyjsśnił sa wstępie, ża kryty- 
ka spraw związanych z wojskowością 
praktykowana we wszystkich pań- 
stwsch nie może ubliżać honorowi 
armji i jest konstytucyjnym obowiąz- 
kiem cieł ustawodnwczych w każdem 
państwie, a tem więcej w Polsce, 
gdzie w roku 1924 budżet wojskowy 
wynosił 44 prcc., w roku 1925 36 pr. 
ogółu wydatków psństwowych. 

Ponadto tylko w Polsce, w której 
przedsiębiorstwa pańsiwowe przyno* , 
szą zlbo minimalny dochód, albo są 
dotowane przez skarb państwa, a ca- 
ły prawie budżet opiere się na świzd 
czeniach podatkowych iudności wy- 
datki na wojsko wyncą 55—60 proc. 
tych świadczeń. 

Na podstawie swcich badeń spre- 
pozdawca stwierdza, iż szczegółowo 

" uzasednia cyframi, że biurokracja w 
pułkach i kompanjach jest niesłycha- 
nie rozwjnięto, wskutek czego liczba 
żcłnierzy ćwiczących się i czas wy: 
szkolenia wojennego są nieproporcjo- 
nalnie niskie. Co do stosunków gc- 
Spoderki wojskowej, to jest ustosun 

nów kontroli cywilnej i wojsrowej 
do stwierdzonych nieprawicłowości i 
nadużyć, to na podstawie sprowo- 
zdania korpusu konirolerów I N.l. K. 
referent ormówił w sposób szęzegóło- 
wy kilka faktów, jak: zakup zboża 
przez intendenturę O. K. IV. od fr- 
my Leon Kohn, umowę zawertą 
przez okręgową komisję zakupow 
Ne 2 w Lubelskiem ze Źrzeszeniem 

KOLEJNE OKI 

W obronie potrzeb nauki. 
W całej Polsce, jak długa i sze- to Wydział Nauki. Tylko wtajemni- 

roka, rozbrzmiewa dziś bzsło oszczęd- czeni wiedzą, jak daleko sięgającą i 
ności. Hasłu temu, rzuconemu | jak dobroczynną w skutkach byla 
przez przedstawicieli Rządu z mów- działalność tego Wydziału; miała ona 
nicy lzb poselskich, 'przywtórzyło Ы+ | па celu: pomoc uczonym, finanso- 
cie serca miljonów Polaków. Społe- | wanie wydawnictw naukowych, do- 
czeństwo polskie ufa, że państwo wy|- | pomaganie instytucjom w  rodzeju 
dzie z oczekującej go operacji znacz- | Kasy im. Mianowskiego, a wreszcie 
nie wzmocnione: akcja oszczędnoś: | ożywianie stosunków, między uczo- 
ciowa uprości, atem samem uspraw- | nymi polskimi a światem naukowym 
ni działalność machiny państwowej, zagranicznym. Słowem, Wydział Na- 
która się rozrosła ponad rzeczywiste ukl obejmował Swą opiską wszystko, 
potrzeby i wskutek tego krępuje, nie- | literalnie wszystko, co tylko mogło 
raz ze szkodą dle samej rzeczy, inic- | sprzyjać rozwojowi nauki tersz i w 
jatywę jednostek i społeczeństwa. My, | przyszłości. Najważniejszem jednak z 
przedstawiciele nauki polskiej podzie- | tych, podjętych z takim rozmachem 
lamy w pełni wszystkie te nadzieje i zadań było bez wątpienia finansowa" 
cieszymy się z akcji, podjętej przez nie wydawnictw naukowych. Dość 
Rząd, albowiem mamy także to prześ- i powiedzieć, że z zasiłkiem, a najczę: 

wisdczenie, że pod nakazem koniecz* šeiej ca'kowicie z funduszów Wydzia- 
ności instytucje rządowe w zakresie łu Nauk! w ciągu lat 1919—1924 wy- 
oględnego i oszczędnego użytkowa- dano 756 prac, w którą to liczbę 
nia majątku narodowego będą coraz wchodzi 243 wydawnictw perjodycz- 
doskonalszym wzorem dla gospodar: nych. Szczególnie tu, na Wileńszyź- 
ki prywatnej. nie, potrafumy ocenić opiekuńcze ra- 

EE. NS Kx! 

dotychczas Wydział Nauki, |skkol- 
włek jego działalność rozciągała się 
na całe państwo, nie odgrywają pra- 
wie żednej roli w budżecie ogólno- 
państwowym, wynoszą zaledwie dzie- 
siątą część jednego procentu (ściśle 
0,104 proc.). 

Otóż, dochodzą wieści, źe nawet 
temu, tak mizernemu budżetowi gro" 
zi poważna redukcja. Wobec tego 
uwsżamy ze swój obowiązek zwrócić 
uwagę powołanych czynników I wo- 
góle społeczeństwa, że jakakolwiek 
redukcja budżetu Wydziału Nauki 
wystawiła twórczość naukową polską 
na niebezpieczeństwo, że będzie po- 
zostawiona na łasce losu. A to w 
czasach, gdy społeczeństwo, które 
na wielkiej części obszaru Polski ni- 
gdy zresztą zamożnem nie było, ule- 
ga we wszystkich warstwach coraz 
większej pauperyzacji I coraz bardziej 
zatraca zdclaość sprostania zadaniom, 
które sseł'iiło wspólnie z Wydziałem 
Nauki, 

Niechętnie zabieramy głos w o- 
bronie «łasnych warsztstów pracy, 
czynimy to jednak, aby nie być kie- 
dykolwiek pod brzemieniem poczucia, 

kowania władz wojskowych i orga* 

Rzeczą powołanych czynników bę- 
dzie jednak przeprowadzić akcję osz- 
czędnościową tak, aby na niej nie 
ucierpiały pewne funkcje, które pań- 
stwo juź sprawuje, a których „nie jest 
w możności 
organizację. Do takich funkcyj nale- 
ży bcz wątpienia opieka n:d twór- 
cześcią naukową, Chodzi tu o rzecz 
pierwszarzędnej wegi. 

Przecież o roli I pozycji nerodów I 
państw w świecie stanowi cietylko 
potęga armji pod bronią, lecz także 
wartość wytwarzanych dóbr, które 
podlegają wymianie, « które czynią 
państwa, które umiały wytworzyć dla 
tej twórczości pomyślne worunkł, 
niezbędnemi ogniwami w wielkim 
łańcuchu organizacyj państw. Wobac | 
tego musimy dążyć nietylko do tego, 
aby utrzymać, a nawet wzmóc naszą 
siłę, lecz także, aby dookoła nas о- 
budzić świadomość, że jesteśmy po* 
trzebai jako czynnik niezmożonej 
prscy na pożytek ludzkości. Nie po- 
trzeba się zbytnio zagłębieć w dzieje, 

jaby spostrzec, jak niepowetowsnym 
brakiem w naszych zktywach był co 
tychczas bruk pozycji, któraby cdpo- 
wiadała w sposób calażyty zdolno- 
ściom i talentom naszego narodu w 
zakresie pracy w szerokiem znacze- 
niu tego wyrazu, której to.pracy u- 
koroncwaniem jest twórczość nauko- 
we, Żsniedbanie nasze pochodzi stąd, 
że przez długie wieki naród nasz 
cały pochionięty był walką, która na- 
leżała do obowiązków naszego kraju, 
jako antemurale christianitst:s; a na- 

j stępnia—w okresia Diėwoli—stąd, že 
„"troska o przywrócenie niepodległości 
w czynnej walce z wrogiem przytłu- 
miłe wszystkie inne troski młodzieży 
w byłych zaborach pruskim i rosyj- 
skim. 

Zaniedbania to, jako wywołane 
czynnikami, które przestały już odgry- 
wić roię dominującą, da się więc od- 
robić. Organizetorzy naszego pań- 
stwa zdawali sobie Sprawę Z w-rto- 
ści rzeczy, które tu wchodzą w grę, 
1 zaraz na wstępie naukę, gotującą 
sę do szerszych lotów, otoczyli ser 
deczną troskliwością. Organ, którego 
pieczy zlecono twórczość naukową, 

a eri 
  

  

  

pracy, szereg umów ns dostawę mą* | 
ki zawartych przez szefostwo luten- 
dentury O. K. IX, sprawę fabryk Pla- 

szcie zapasów artykulów žywnošcio- 
wych niczawsze świsżych i zdrowych. 

przelać nu jekąś inną ' 

mię Wydziału Nauki: wszystkie wy; 
dawnictwa naukowe, prawie bez wy- 

jątku, mogły być podjęte tylko dzią- 

że zaniedbaliśmy czegokolwiek, coby 
uratowsć mogło od zaguby wzbijają 

  

Z Białorusi 

Na 15 (463) 

Sowieckiej. 
Przebudzenie się Witebszczyzny. 

Witebszczyzna aż do ostatniego 
czasu stanowiła niewątpliwie najbar- 
dziej zrusyfikowaną prowincję biało 
ruską. 

Mamy tu oczywiście na myśli 
tylko miasta, w których inteligencja 
mieszczańska | urzędnicza uległa — 
w znaczaym stopniu — rusyfikacji, 
wieś bowiem tam jest czysto biało- 
ruska. (W zachodnich połaciach kraju 
analogiczne zjawisko zachodzi z po- 
lonizacją). 

Pierwsze leta władzy sowleckiej 
nietylko żz nie zmieniły na lepsze 
tej opłakanej dla Białorusinów sytu- 
acji, lecz nawet, na skutek uprawia- 
nia polityki actynarodowe|—pogłębiły 
jeszcze akcję rusyfikatorską. 

Dopiero zmiana polityki narodo- 
wościowej Rosji sowieckiej w ostst 
nich paru latach i przyłączenie Wi- 
tebszczyzny wraz z Mohylewszczyzną 
do Białorusi sowieckiej, — zmieniły 
zasadniczo ten stan rzeczy, 

Mianowicie daje się powszechnie 
zauważyć przebudzezie białor. ducha 
narodowego i stopniowe odruszczanie 
się miast. 

Najbardziaj może interesującym 
jest nawrot do białoruskości mas ro-. 
botniczych, składających się przeważ- 
nie z wychodźców ze wsi białorus- 
kiej. 

Takiż nawrót widzimy w masach 
włościańskich oraz inteligencji, ktė- 
ra—co prawda—nieraz nagina się do 
białoruszczyzny li tylko z pobudek 
oportunistycznych (urzędnicy naprzy- 
kład, by nie stracić posady). 

Wielką rolę w budzeniu ducha 
narodowego (niestety zabarwionego 
na czerwonc|!) odegrywają—jak zwy- 
kle — pisma i książki białoruskie z 
Mińska, które przed rozszerzeniem 
terytorjum Białorusi sowieck., prawie 
nigdy tam nie dochodziły, lub też 
może specjalnie były wstrzymywane 
1 nie dopuszczana przez odnośne wła- 
dze sowieckis. ,, 

Powstały turównież rozmaite bia- 
łoruskie lłostytucje i organizacje. A 
więc: 1) Oddział Białorusk. Muzeum 
Państwowego, 2) Bogate Archiwum 
(oddział Białorus. Centr. Archiwum), 
3) Bałorus. Technicum Artystyczne, 
4) Blałor. Technicum Pedogogiczne | 
it. p., że już pominiemy siatkę bis | 

| 

| 
› 

dość poważnej pracy zbiorowej p. t. 
„Wiciebszczyna“ (Witebszczyzna). 

Praca ta (solidny tom, 200 str. 
liczący), wydaną została pod redak- 
cją M. Kasperowicza jako organ nie- 
perjodyczny T-stwz, obejmujący roz- 
meite dziedziny krajoznawstwa. 

Dzieło to, naogół zajmujące, po- 
winnoby zwłaszcza zainteresować 
naszych badaczy b. ziem wschodnich 
Rzeczpospolitej. 

posiada ono 6 oddziałów. | 
Pierwszy, najbardziej  powsżny 

dział, rozpoczyna praca pośmiertna 
ś. p. prof. A. Sapunowa p. t. „Krót- 
ki szkic historji Witebska*; następnie 
A. Supiński, pisze o cmentarzu przy 
wsi Latochach pod  Witebskiem. 
J. Haurys = o sztuce bizłor., М. 
Szczekocichin, podaje m:terjzły do 
historji malarstwa białor. w XVIII st. 
M. Kasperowicz, mówi o architekturze 
witebskiej w serspektywie historycz- 
nej i o ornamencie ludowym, U. Kra- 
śniański — zabytkach _ muzealnych 
średniowiecznych cechów rzamieślni- „ 
czych w Witebsku, prof, Breszko, pi- 
sze o archiwach i pracy archiwzinej 
w Witebszczyźnie; J Furman — o 
kreszaninie białor., 2aš M. Bogo- 
rodzki zarnieszcza wspomnienie po- 
śmiertne o A. Sapunowie i jego pra” 
cach, czem też kończy się oddział I-szy 
„Wic'ebszczyny“. 

Il-gi, IlI-ci i V ty oddziały poświę- 
сопе są przyrodzie  Witebszczyzny, 
oraz obejmują szereg zajmujących 
ankiet. 

IV-ty oddział obejmuje bibljografję 
Witebszczyzny, opracowaną przez 
Kasperowicza i Bogorodzkiego, oraz 
księgę przywilejów m. Witebska w 
opracowaniu Kraśniańskiego. 

Wreszcie na Vl-sty i ostatni od- 
dział składa się statut T wa, oraz in- 
formacja 6 pracy krajoznawczej na 
Witebszczyźnie. 

Wszystkie ta pracy, mimo że no* 
szą charakter konspektów, posiedeją 
nie małą wartość naukową. 

Tak więc Witebsk, pod względem 
białor. akcji kulturalnej, poczyna kon= 
kurować ze zbytnio rozpolitykowa- 
|nym Mińskiem. (n). 

    

ki jego finansowej pomocy. Tymcza- : cy się ku słońcu kwiet nauki polskiej. 

sem fundusze, któremi rozporządzał W Wilnie, 15.XIi. 1925 r. 

(—) Prof. Kazim. Kolbuszewski (=) Prof. Wiktor Staniewicz. 
(©) Prof. Ludwik Sokołowski. (—) Prof. Juljusz Rudnicki. 
(—) Prof. Ferdynand Ruszczyc (-) Prof. Bronisław Wróblewski. 
(—) Prof. Wacław Dziewulski. (—) Frof. Kazimierz Cbodynicki. 
(=) Prof. Eugenjdsz Waśkowski. (+) Prof. Teofil Modelski. 
(—) Prof. Marjan Zdziecbowski. (—) Prof. Tadeusz Czeżowski | 
(—) Proj. Władysław Dziewułski (—) Prof. Stan. Kościałkowski. 
(—) Prof. Kazimierz Sławiński. (—) Prof. Wincenty Lutosławski. 
(—) Prof. Witold Kraszewski. (—) Prof. Stanisław Pigoń. 
(—) Jan Priiffer. (—) Ks. Paweł Nowicki. 
(—) Prof. Kazimierz Rogoyski. (—) Ks. Stanisław Domińczak. 
2 Prof. Stefan Bazarewski. (—) Prof. Władysław Zawadzki. 
(—) Prof. Józef Trzebiński. (—) Prof. Jan Szmurło. 
(=) Prof Stefan Kempisty. (—) Prof. Kazimierz Karaffa- 
—) Prof. Józef Łukaszewicz. Korbutt. 
Z Prof Edward Bekier (—) Prof. Wład. Karaffa-Korbutt. 
(—) Prof. Józef Patkowski. (—) Prof. Sergjusz Scbiling 
(—) Prof. Jan Otrębski. Siengalewicz. 
(—) Prof. Jan Oko. (—) Prof. Kornel Michejda. 
(—) Prof. Bolesław Wilanowski. (—) Prof. Jerzy Alexandrowicz. 
(—) Prof. Zenon Orłowski. (—) Prof. Władysław Jakowicki. 
(—) Prof Jan Wayssenboff. (—) Prof. Wacław Jasiński 
(—) Prof. Bronisław Rydzewski. (—; Prof. Prof. Jan Muszyński. 
(—) Prof. Piotr Wiśniewski. (—) Prof. Kazim Opoczyński. 
(—) Kazimierz Jantrzen. (-) Prof. Juljusz Retingor. 
(—) Prof. Miecz. Gutkowski. (—) Prof. Juljan Szymański. 
(—) Prof. Stefan Glasar. (=) Prof. Jan Szymański. 
(—) Prof. Jan Marszałkowicz. (—) Prof. Jan Wilczyński 
(—) Prof. Al. Januszkiewicz. (=) Proj. Stanisław Władyczko. 

lwy zek to raw mieści аНОФ 
Minister spraw wewnętrzaych pod- 

pisał przyjąte na ostatniem posie- 
dzeniu sekcji do spraw mniejszości 
narodowych uchwały, 
rych wolno na zgromadzeniach pu- 
blicznych posługiwać się językiem 
żydowskim bez żadnych cgraniczeń. ' 

Równocześnie, w miejscowościach 
z ludnością ukraińską i bisłoruską 
zezwala się na adres: wanie listów w 
jezyku białoruskim lub ukraińskim. 

Na całym terenie Rzeczypospoli- | 
tej wolno posługiwać się przy nada- 
waniu telegramów wszystkiemi języ- 
kami europejskiemi, z tem, że: mu- 

  

  

na mocy któ- 

szą być nadane literami łacińskie" 
Prócz powyższego M. $. W. wy- 

dało rozporządzenie, mające na celu 
uproszczenie otrzymania obywatel- 
stwa polskiego przez osoby zamiesz- 
kujące miasta i wsie Ziem Wschod- 
nich. \ 

W miastach | wsiech kresowych 
zostaną utworzonę specjalne komisje, 
które się zajmą rozpatrzeniem po- 

‚ бай о uzyskanie obywatelstwa. Roz- 
patrywanie podań bądzie się opiera- 
ło wyłącznie na faktycznych danych. 

i Decyzje komisyj będą zatwierdza: 
ne przez włedze administracyjne. (z) 

Nieporozumienie. 
Głównsmi ośrodkami akcji białor. „Biełaruskaja Niwa* w Mr. 3-im 

są jednak przedewszystkiem: 1) Wi- | komentując artykuł p. t. „Reforma 
tebskie Okręgowe T stwo Krajoznaw- i administracji”, umieszczony w Nr. 7 
cze, oraz 2) Ца witebska T-siwa * „Kurjera Wileńskiego”  pcmieszała 
„Maladniak“. |dwie różne rzaczy: reformę admini- 

O ile celem i zadaniem ostatnie- stracji, o której jedynie w owym ar- 
go jest rozwój poezji i sztuki tykule chodziło, z reformą ustroju 
bisłor. wogóla, o tyle T stwo Krajo- | peństwowego, która w nim zupełnie 
znawcze ogarnia najróżnorodniejsze poruszana nie była. 
dziedziny życia Witebszczyzny, czego | Stanowisko nasze w tej drugiej 
dowodem mogą służyć obf:te mater- | sprawie jest zupełnie wyraźne i zo- 
jały zjazdu krajoznawczego, który się | stanie wkrótce .sprecyzowane i uza- 
odbył w kwietniu r. b. sadnione na łamach „Kurjera Wileń- 

Witebska filja „Maładniak” skupia | skiego”. W artykule p. t. „Reforma 
przeważnie najbardziej czynną mło* | administracji” mieliśmy na wzgledzie 
dzież—słuchaczy Bał. Techn. Peda- jedynie sktualną reformę dokonzć się 
goglcznego, Artystycznego i innych mogącą w ramach obowiązującej Kon- 
działaczy na niwie kulturalnej; liczy | stytucji polskiej, która przewiduje, jak 
ona 30 członków czynnych. Przy słusznie stwierdza prof. Jaworski ko* 
filjt Istnieje sekcja artystyczna, liczą* mentuiąc ust. 2 gi art. 65-go. (Prawa 
са 12 młedych artystów, którzy mię- Państwa polskiego t. II. A. str. 515) 
dzy innemi w r. b. zorganizowali 2 tworzenie prowincyj samorządowych. 
„ekspedycje” po Witebszczyźnie, ro- Rzecz prosta, że w rzeczach wynika 

łorus, szkolnictwa niższego.   
ge i Laśkiewicz Pocisk, Arma, do- | W żywej dyskusji, która się wy- 
stawę konserw mięsnych przez firmę, wiązała przy omawianiu każdej z 
„Produkt”, umowę z firmą „Borkow- i tych spraw zabierało głos wielu po- 
ski” ra dostawę zbcża orsz sprawę ; słów Oraz przedstewiciele Najwższej 
gospodarki w 4 pułku ułan. w Pod: | lzby Kontroli i korsusu kontrolerów 
brodziu. którzy udzielali wyjaśnień. 

Sprawozdawca zakończył przyto- W wyniku tej rozprawy wybrano 
czeniem szeregu wypadków narusze: | specjalną podkomisję z udziałem 
nia przez władze niższe rozkazów | przedstawicieli korpusu kontrolerów, 
ministra s;raw /wojskowych, niewy- ; która otrzymała mandat sformułowa- | 

Niema porozumienia. 

BUDAPESZT. 19.1. (Pat.). Akcja pojednawcza podjęta przez prezyden- 
ta Zgromadzenia Narodowego w celu doprowadzenia do porozumienia 
między skrajną lewicą, a prezesem rady ministrów nie dala żadnego wy- 
niku, mimo, iż odpowiednie rokowania trwały do rena. 

Bethlen uważa bowiem za rzecz niedopuszczalną wyposażenie żąda- 
nej parlamentarnej, prerogatywy, przysługujące jedynie sądem królewskim. 

Traktat między Aunglją a Irakiem przy- 
ięty 58 głosami. ° 

konywania ściśle budżetu, zakupywa= 
nia na połowie obszaru Rzeczyposso- 
litej zrtykułów żywnościowych u po- 
średników, a nie u wytwórców, wre” 

Stanisław Słaszyc. 
20 stycznia upływa 100 lat od 

śmierci — jednego z najwybitnieį- 
szych mężów niepod!sgłe; Polski — 
wielkiego patrioty -— pisarza politycz- 
nego i działacza społecznego — Sta- 
nisława Staszyce. 

Urodził się Staszyc w r. 1755 w 
miasteczku Pile. W młodym wieku 
matka przeznaczyła go do stanu du- 
chownego, po skończeniu „edukacji 
w kraju”, za radą Świstłego ojca — 
wyjechał zagranicę i kształcił się w 
uniwersytetach niemieckich i fran- 
cvskich — zwiedził przytem Francję, 
Nemcy, Anglję, Helandję I Szwaj- 
carę. Z zegranicy powrócił Stsszyc 
pełen zapału, wzbogacony nowemi 
zasobami wiedzy I całem sercem pra- 
gnął służyć ojczyznie. Uszczęśliwić 
ziemię ojczystą, złożyć jej w of'erze 
skarby swej bogatej natury, swe siły, 
serce — oto cel — życie Staszyca. 

Niestety, jest to również jego tra- 
gad,ą. Jako mieszczaninowi droga 
do służby publicznej zostaje na razie 
zamkniętą. 

  

A były to czasy bardzo ciężkie, 
przełomowe,—czasy 1-go rozbioru. 
Ten grom straszny padł na społeczeń 

/ 

nia woloskėw we wszystsich powyż- | 
szych sprawach i przedłożenia 
komisji budżetowej 
mowi. 

  

stwo polskie, przygnębił beznadziejnie 
jednych, otrzeźwił jednak laysze jad- 
nostki i pobudził do pracy nad reformą 

państwa. * 
W takich to warunkach rozpoczy- 

na Steszyc swoją dzialalnošė, odsu- 
nięty od bezpośredniego udziału w 
pracy politycznej — z krwawiącem 
się sercem patrzy na nieszczęście oj- 
czyzny — rozmyśla nad sposobami 
jej ratowania — postanawia więc słu 
żyć jej piórem. 

Długoletni pobyt — jako nauczy” 
ciele, na dworze Zamojskiego — roz- 
mowy z sędziwym kanclerzem, bo: 
haterski wielki duch Jana Zemojskie- 
go, który wionął jeszcze z murów te- 
go zamku—wszystko to netchnęło 
Staszyca i umocniło w postanowieniu, 
żeby pokązepić upadzjące umysły w 
Polsce — w tym celu wydaje Staszyc 
2 znakomite dzieła „Uwagi nad ży- 
ciem Jana Zamojskiego” i „Przestro- 
gi dla Polski”. 

Ktoby w „(Ulwsgach nad życiem 
Jana Zamojskiego” spodziewał się 
znaleźć opis życia iczynów tego mę- 
że, ten by się mocno zawiódł. 

Czasy, w których żył Żamojski, są 
' tylko motywem do czynienia, porów- 
nań I zestawień z duchem czasu, w któ- 
rym żył Steszve. 

Diisia te — ogłoszone parę lat 

ich | 
a następnie sek 

BAGDAD, 191, (Pat.). izba przyjęła 58 głosami trektat zawarty po- 
między Pioglją a irskiem. 

20 nacjonalistów opuściło na znak protestu salę obrad, 
   

przed sejmem wywarły ogromne wra- Środkiem zaś do utworzenia ta- 
żenie, wpłynęły na ostateczny wynik kiego społeczeństwa jest oświata. 
obrad Sejmu 4 letniego i Konstytucji „Światła naprawa edukacji mło- 
3 maja. dzieży — wychowanie w duchu na: 

Dlstego też — chocież Staszyc nie rodewym, obywatelskim — to waru- 
brał bezpošredniego udzialu w obra- nek szczęścia społeczeństwa”. 
dach Sejmowych — można go uwa-. „Nauka morzlności jest ze wszyst- 
żać ze współtwórcę Konstytucjj—do kich najpierwsza, ona musi przekła- 
pewnego stopnia za jej duchowego deć dziecku związki, które łączą czło- | 

ojca. wieka ze współobywatelami i całem ' 
Z pism Staszyca biła wielka siła towarzystwem”. 

uczucia i znajomość rzeczy | spraw! Obowiązkiem człowieka jest „pra- ; 
krajowych. | coweć”, gdyż tylko przez pracę staje | 

Wystąpił on ostro przeciw wszyst- się pożytecznym obywatelem, w każ: | 
kiemu, co się przyczyniło doosłabie- dym zaś stanie pióżnowanie czyni 
nia państwa polskiego i jasno wyka= człowieka szkodliwym sobie i innym. 
zał drogę ratunku, | Następnie mówi Staszyc, że do- 

W całej literaturze niepodległej niosłą podstawą w wychowaniu — | 
Polski mało jest dzieł tak mądrych, to posłuszeństwo, to „nikt do nie- 
tak potężnem uczuciem patrjotycz:; woli, a każdy rodzi się do posłuszeń- 
nem przesiąkniętych. stwa”. 

Myśl przewodnia Steszyca jest ta Dalsze rozumowania Staszyca da- 
sama, którą wypowiedział potem Mic-; dzą się ująć w ten sposób: Miłośc I 
klewicz: „W szczęściu wszystkiego | sprawiedliwość powinny panować w 
są wszystkich cele" — t. |. że każdy | stosunkach między ludźmi i naroda- 
człowiek winien poczytywać za szczę: | mi. Niestety jednak tak nie jest — 
ście dla siebie tylko to, co jest szczę- ; między narodami panuje walka i 
ściem i dobrem ogółu. | współzawodaictwo — wobec _ tego 

„Społeczeństwo* —mówi Staszyc— każdy naród, (Polska w  szczegól- 
„jest jedną moralną istnością, której ności) — «inien posiadać silną orga- 
członkami są obywatele, to też oby- nizację, któraby go w tej walce za- 

biąc 700 wiorst i przynosząc w re-| 
zultacie 5 albumów: zajmujących 
szkiców białor. ornamentu, ubiorów, 
krajobrazów I t. p. 

Niedawno witebszczanie przyjmo- 
wali znanych poetów białor.: M. Cza- 
rota, W. Dubinkę, A. Wolnego i 
Zmitroke Biadulę. 

Troszkę wcześniej w Źwieśniań- | 
skiej szkole gospodarczej (w 10 w. 
od Witebska) witebski „Msładniak”, | 
zorganizował obchód 20-letniego ju- 
bileuszu Janki Kupały, na którym 
był też obecnym i sam pceta. 

Rezultatem pracy Witeb. Okr. 
T-stwa Krajoznawczego jest wydanie 

  

ków do zgody i jedności, do refor- 
my ustroju politycznego — społecz- 
nego i gospodarczego — domaga się 
lepszej organizacji rządu i zarządu 
krajem. 

Aby jednak była siła i jedność, 
mówi dalej, winna być równość i 
Sprawiedliwość — każdy więc obywa: 
tel kraju musi czuć się bratem dru- 
glego. 

Najpiękniejszą zatem ideą Staszy- 
ca—koroną jego dzieła--jest myśl o 
równouprawnieniu wsżystkich warstw 
społecznych — nadania praw miesz- 
czanom i włościanom. 

  

lą kmiecą, naucza, by znieść pod- 

obywatelem kraju—wówczas dopiero 
pokocha on prawdziwie ojczyznę i 
będzie jej wiernym i pożytecznym 
synem. : 

Oto są najszlachetniejsze basła 
całej literatury w. XVIII, 

Ale Staszyc nietylko naucza — on 
prosi, upomina, błaga społeczeństwo 
polskie—przemawia do rozumu, ser- 
ca, uczucia, można rzec, że pisze on 
krwią i łzami—to też dzieła jego są 
prawdziwą poezją serca. Ūderza w 
nich mądrość i dar proroczy. 

jących z ustawodawstwa lokalnego, 
administracja stałaby się w znacznej 
mierze odpowiedzialną wobec przed- 
stawicielstwa danego terytorjum sa- 
morządowego. Od wagi gatunkowej 
tego przedstawicielstwa zależałoby 
zwiększenie tej odpowiedzialności do 
maximum. 

Osiągnąć te postulaty można ina- 
leży zaraz, bowiem jest to niczem 
innem jak rozwinięciem i urzeczywist= 
nieniem dotychczss mertwych posta- 
nowień Konstytucji marcowej. 

Co to ma wspólnego ze „sfabry- 
kowanemi przez p. Kiernika i rozpae 
trywanemi w komisjach Sejmowych" 
projektami ustaw, co do których „Bie- 
laruskiej Niwie* wydaje się, że uwa- 
żamy je za coś lepszego, niż to co 
istnieje w tej chwili — trudno zro- 
zumieć. Owe projekty ustaw wraz z 
zawartą w nich tendencją odrzucamy 
całkowicie i bezapelacyjnie. Nie wy: 
nika wszelako z tego, jakobyśmy 
mniemali, że te projekty, które: 
byśmy sami stworzyli, zadowolniły 

; „Biełaruską Niwę”, stojącą na grun- 
cie „prawa na samookrešlenie 
— wolne i niezwiązane Istniejącemi 
w Polsce ustawami”. Nie łudźmy się 
bynajmniej, żeby porozumienie na 
tym gruncie z „Bieł. Niwą* było dla 

  
„nas możliwe, choćby już dlatego, że 

Boleje nasz myśliciel nad niedo- 
I dują z zassdami dyktatury klasowej, 

daństwo kmiecia, zrobić go wolnym ' 

nasze założenia demokratyczne koli- 

wyznawanemi przez ten komunizują- 
cy organ. 

Zupełnie niepotrzebnie tylko „Bie- 
łaruskaja Niwa” stara się nam wmó: 
wić chęć „oparcia krajowej autonomii 
na samorządach”,skonstruowanych w 
projektech ustaw p. Kiernika. Roz- 
budowanie samorządów na gruncie 
odpowiednich przepisów konstytucji 
jest jednem, niezwłocznem zadaniem, 
zaś zdobycie autonomji krajowej — 
drugiem, dalszem i trudniejszem, o 
którego realizację wypadnie jeszcze 
walczyć. Trzeba to rozróżniać, a wte* 

watel musi wyzbyć się swoich 080- 
bistych pragnień dla społeczeństwą”, 

  j bez ieczyła od wrogs. 
To tež wzywa Staszyc wspėlziom- 

|. ©. dy się umiknie bezprzedmiotowej po» 
Jemiki, 2 '   (D. c. m.)   

  
 



  

Mr. 15 (463) 

STRZĘPKI. 

Wrsżenia z teatru. 

Ponieważ bardzo lubię wesołe kawałki 

poszedłem wczoraj nó „Wesele* Wyspiań: 

skiego razem z przyjacielem Alolzym Trą- 

bizupką, gdyż we dwu zawsze lepiej uba- 

wić się można. Ten jeko stały bywalec 

ostrzegł mnie: 

— Pospiesz się, żeby biletów nie za- 

brakło. . 

> Posp'eszyłem się i byłem pierwszy prz 

'esie. Tu wywiązał się między mną a uro 

czą kasjerką następujący djelog: 

— Proszę o dwa bilety, możliwie naj: 

tańsze... 

Urocze stworzenie uśmiechnęł> się do 

mnie łagodnie: 
— Niema już biletów. . 

— Jakio niema, a to co07—zapytałem, 

wskazując na zeszyty z biletami leżące w 

oklenku. 

— To są wpustniki... 

— A do czego to?—flluternie zagadnął 

Aloizy, wściubiając swój nos przez „moje 

ramię. 

— Do tea... chciałam powiedzieć do 

przedstawni, bo to t<raz tak się nazywa. 

— Trudno, — rzekłem: pioszę o dwa 

wpustniki do przedstawni. Podczas gdym 

płacił Aloizy się informował: 

— A taź komórka jak się po nowemu 

nazywa? Kasa? 

— Nie, pienięźnia, a ja jestem pienięż- 

nlarka... 
— Szczęść Boże, powiedział zmiesza: 

ny mój przyjaciel I odszedł pośpiesznie. 

— Te, Kuba,—rzekł do mnie: ja się tu 

boję. Może wrócimy do domu? 

— Głupiś. Rozbieraj się I b erz kontra- 

markę... 
— Teraz to są „zostawki“ — objėšnila 

szatniarkė, wydając numerek. 

— Niby dlaczego? — oburzył się Aloizy. 

— Bo, proszę pana, jako że odzienie 

się tu zostawia... 

— Słusznie, — potwierdziłem, ale po- 

mieć tylko moralne zadowolenie za 
|prace swą w tej szkola narodowej, 
| jaką jest armja nasze. Nikt z ofice- 
rów nie służy dla grosza, a jednak 

|Państwo musi mu dzć to moralne 
| zadowolerie za jego trudy cadzienne. 
| Otóż, nie krzywdząc 

  

„(co zresztą nie jest zapóźno do uczy- 

  

z tą jedynie różnicą, że nadać awan- 
y | sowanym oficerom stopnie tytularne ; 

jz dniem zamierzonego początkowo 
| owanśu. Awanse te w zupałności da- 
łyby te moralne zadowolenie, gdyż i 
tak różnica uposażenia między szcze- 
(blem „C” (jedynie te szczeble brane 
j są przy awansach w rachubę) a szcze- 
blem „A” nowomianowanego jest 
tak minimalna, że absolutnie nikt na 
tę różnicę nie liczy. 

Odpowie ktoś, że stoznie tytu- 
;larne wymarły, ponadto, że podobne 
awansowanie odbyłoby się wbrew 
przepisom, — a czyż wstrzymanie 
awansów nie stało się wbrew pragma: 
tyce cficerskiaj? Pragmatyka ta prze- 
ciež uchwalana byla przez Sejm... 

\ A zetem... jest sposėb na napre- 
wienie złe, ogłaszając normalne do- 

jroczne awanse w armji i nedając 
czasowo, aż do naprawy Skarbu 
Państwa stopnie tytularne, które sta 
ną się rzeczywistemi z chwilą, gdy 

, Skarb będzie na tyle pełny, aby ml- 
nimalne różnice uposażenia wy- 

i 

4 гбупвё, 
1 Czyniąc to, M. S. Wojsk. da do- 
wód zrozumienia sprawy i zatrze 
ślady niepotrzebnego rozgoryczenia 
wśród korpusu oficerskiago naszej 

dzielnej armii. (I). 

„r 
) 
    

  

z drugiego Zjazdu rzą- 
dowych i samorządo- 

oficerów ; 
|wstrzymywaniem awansów, należało | * 

winny być te oddawki, jako że się je od- 

  
  

  

daje później 
— A gdzie nasze miejsce? Chodźmy 

stąd prędzej, bo nie wytrzymam. 
1 | 

Spojrzeliśmy na wpustniki: druga górnia. 

— Nie trafimy sami,—zmartwił się mój 

przyjaciel, trzeba się kogoś zapytać, —l pod 

szedł do sympatycznego, atletycznej budo- | 

wy młodzieńca. 
— Panie, gdzie tu jest druga górnia? 

— Na górze — odparł poprostu młody ; 

atleta. 

wych lekarzy. 
I dzień Zjazdu. 

W dniu 16 i 17 b. m. w gmachu 
Delegatury Rządu przy udziale Gene- 
ralcego laspsktora Służby Zdrowia 
orżz około Z0lekarzy, którzy ziechali 

„się z całego Okręgu Wileńskiego — 
odbył się Il-gi Zjazd rządowych i sa- 
marządowych lekarzy. a 

i Zjazd zagził Zastępca Dslegata 

k uk i R 

  

„(Opinja pr+z:sa Stowarzyszenia 
cjan m. Wilna p. T. 

W ubiegłym tygodniu zamieści- 
nłenia dziś jeszcze) awansów niej liśmy rozmowę z p. prezesem St. 
wstrzymywać, listę awansów ogłosić | Wańkowiczem w sprawie Rady Eko- 

nomicznej w Wilnie. 
Z kolei przytaczamy opinję w tej 

| sprawie prezesa Stowarzyszenia Kup- 
|ców i Przemysłowców Chrześcijan 
,m. Wilna p. Tadeusza Miśkiewicza. 

i P. Miśkiewicz zechciał w rozmo- 
jwie z współpracownikiem pisma na* 
szego wyłuszczyć pogłąd swój na 

„Radę Ekonomiczną w Wilnie. Da słę 
jon ująć w sposób następujący: 
|  — Sfery gospodarcze Wileńszczyz- 
śmy posiadają szereg organizacyj za- 
wcdowych, tak w dziedzinie handlu, 
jsk i przemysłu / 1 rolaictwa, które 
obejmują poszczególne dziedziny ży- 
cia gospodarczego. Brak jednak cen* 
tralnego organu troszczącego się o 

całość 'zagadnień gospodarczych w 
naszym kraju. Centralna instytucja 
gospodarcza mogłaby dodatnio wply- 
nąć na planowy i zgodny z potrze- 
bami Wileńszczyzny rozwój poszcze- 
gólnych instytucyj gospodarczych. 

j Istniejące właśnie w Wilnie Sto- 
jwarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
pow Chrześcjan. Związek Kupców i 

| Przemysłowców Żydów, Związek Prze- 
mysłowców Leśnych, Towarzystwo 
Rolnicze i t. p. za czasów Litwy 
Środkowej, za zgodę Tymczasowej 
Komisji Rządzącej, która zrozumiała 

| donlosłość stworzenia organu, repre- 
łzentującego wszystkie dziedziny ży- 
cia gospodarczego w naszym kraju, 

„ powołały do życia Radę Ekonomiczną. 
Jasną rzeczą jest, że przy kon“ 

strukcji państwowej Litwy Środkowej, 
Rada Ekonomiczna miała odgrywać 
rolę Izby Handlowo-Przemysłowej. 

Z chwilą przyłączenia Wileńszczyz* 
ny do Polskt Rada Ekonomiczna 
przeistoczyła się w istniejący przy 
Delegaturze Rządu organ bez okre: 
ślonych kompetencji, oraz regulaminu. 

| W cbwili obecnej Rada Ekonomicz 
na, ktėra odbywa swe posiedzenia 

| sporadycznie, jest już organem za- 
mierającym, nie odgrywającym żadnej 

„roli ani wobec władz, ani wobec sfer 
— Niech gęś kopnie tego, kto te cu- (Rządu przemówieniem, w  którem gospodarczych. 

dactwa wymyślił, — zaklął rozwścieczony 
Trąbizupka. 

! podkreślił waźność zjazdu, jako pierw- 
(szego odbywającego się łącznie z le- 

Przedłużenie egzystencji Rady 
, Ekonomicznej w tym stanie nie wy- 

— To ja panie, przyznał się z dumą, karzami sarnorządowymi, dzięki cze- | jąśnionych kompetencyj może być 
młodzieniec: teraz myślę jak nazwać po 
polsku kancelarję i bufet... 

Zamyśliliśmy się wszyscy trzej. 

— Może pisownia, bo tam się pisze?— 

podsunąłem. ‚ 
— To Juž co Innego znaczy. 

— Więc może — bazgralnia? —doradził 

mój towarzysz. 

— Świetny pomysł, — ucieszył się nasz 
przewodnik, muszę to sobie zapisać, no, a 
bufet? 

— Musimy tem przedtem zajrzeć, — 
roztropnie rzekł Aloizy. Lecz dzwonek, о- 

znajmiający początek przedstawienia nie 
PKZ wykonać nam zamiaru. Zajęliśmy 
swe friejsca, zgasło światło, kurtyna pod- 

niosła się 1... 

(W tem miejscu, aby nie odbierać chle- 
ba recenzentom, stawiam trzy kropki. Mes- 

sieurs, faltes votre jeu... CS, jeu...) Kubo. 

  

Słów kilka o awansach 
w armii. 

Rok 1925 minął, a sprawa awan- 
sów oflcerskich stanęła na martwym 

punkcie: dorocznych awansów nie 

było. Wiemy jedynie, że M. $. Wojsk. 
żądało terminowego nadesłania wnio- 
sków przez pułki, jednakże odpo” 
wiednie czynniki nic nie uczyniły, 
aby przestać wreszcie łudzić zainte- 
resowanych oficerów ciągłemi ocze- 
kiwaniami wyjścia na światło dzien- 

ne rzekomo opracowanej już listy 
awansów. 

Dotychczas w prasie nie zabiera- 
ło się głosu w sprawie powolnych 
prac nad awansami, obecnie jednak 

koniecznem jest zwrócenie uwagi na 
to, że takie lekkomyślne traktowanie 
oficerów wywołuje jedynie rozgory- 
czenie, a co za tem idzie i zniechę- 
cenie do dalszej wytężonej pracy w 
szeregach armji. Chodzą nieoficjalne 
słuchy w pułkach, że wszelkie awan- 
se zostały wstrzymane w związku z 

przeprowadzonym obcięciem budżetu 
Państwa. 

Nigdy korpus oficerski nie żało- 
wał ani swej krwi, ani też kieszeni, 
gdy chodziło o dobro Ojczyzny. Lecz 
wstrzymanie awansów przyjął ogół 
korpusu oficerskiego z wielkim roz- 
goryczeniem, z milczącym wprawdzie 
rozgoryczeniem, gdyż są to jedyni w 

"Polsce ludzie, nie zorganizowani 
w żadne „Związki Zawodowe”, któ- 
re by broniły ich słusznych praw. 
Rozgoryczenie to zresztą słuszne i 
przyzna każdy, że zlekcewažono ofi- 
cerów bez głębszego zastanowienia 
się nad wywołanem niezadowoleniem, 
co niezawodnie dałoby się uniknąć 
w zwykły sposób, nie obciążając zu- 
pełńie Śkarbu Państwa wydatkami, 
wynikłerni z różnicy uposażenia po 
awansowaniu danego oficera. Wiado- 
mem bowiem jest, że oficer chce 

,mu uda się skoordynować akcję zwal- 
‘сгап!а chorób zakaźnych, nagmin- 
nych, przyczem w końcu przemówie- 
nia życzył zjazdowi owocnej pracy. 

Następnie zabrał głos Generalny 
jospektor Służby Zdrowia, podkreśla- 
ąc trudną 1 ofiarną pracę lskarzy 
irządowych na kresach, wobec ciągłej 
groźby epidemji ze wschodu, wobec 
braku dostatecznych środków leczni- 
czych, złej komunikacji, niskiego po- 
ziomu kulturalnego ludności kreso- 
wej, zaznaczając w zakończeniu, iż 
wyłania się poważna potrzeba zwoły* 
wania co pewień czas w Wilnie par- 
Jodycznych zjazdów lekarzy. 

Z kolei wygłosili poszczególni le- 
karze referaty. | tak dr. Szczerbiński, 
iaspektor lekarski województwa refe- 
rował stosunek lekarzy samorządo- 
wych do lekarzy powiatowych w 

robami zakaźnemi. Nad tym refera- 
tem wywiązała się dłuższa dyskusja 
pomiędzy członkami z!azdu, którzy 
Czynili różne zarzuty wygłoszonemu 
referatowi. Dalej przemawiał dr. So- 
roko na temat uregulowania kwestji 

wszechnemi, przyczem Gen. Insp. 
Zdrowia wyjaśnia iż z powodu braku 
funduszów na razie nie można w 
pełni zadośćuczynić wymaganiom 
sanitarnym w szkołach. 

Dr. Sumorok wygłasza referet na 
temat „Sprawy łaźni i odwszalni*. 
W wyniku dłuższej na ten temat 
dyskusji zjazd postanawia wystąpić 
do G. D. Sł. Zdr. z wnioskiem o: 
1) cofnięcie zarządzenia o zwiększe- 
niu opłat za pobyt w szpitalach; 
2) niestosowanie okólalka o opłatach   
za zakaźnie chorych, gdy są oni 
przymusowo w Szpitalach umieszcze- 
ni 3) opracowanie typu taniej od- 
wszelni i łaźni. 

* Dr. Zakrzewski wygłasza 
pt. Uregulowanie akcj! walki z nie 
rządem i chorobami wenerycznymi. 
Referat ten zostaje przyjęty bez dy 
skusji. l-szy dzień zjazdu kończy, 
przemówieniem Gen.  lnsp. Sł. 
Zdr., który zaznajomił obecnych z 
planami Gen. Byr. Sł. Zdr. na przy- 
szłość, a przedewszystkiem z pro- 
jektem zjednoczenia w jednej osobie 
stanowisk lek. powiat. i samorząd — 
co jest bardzo porządanem. 

Il-gi dzień zjazdu. 

Obrady w drugim dniu zjazdu 
rozpoczynają się referatami; dra Ste- 
fanowskiego na temat „Reorganizacja 
akcja lecznictwa na powiatach w kie- 
runku jej ujednostajnienia”, przed- 
stawiając obecny stan sanitarny na 
Wileńszczyźnie w fatalnym świetle 
z powodu skasowania około 50 proc. 
przychodni i obcięcia budżetów sa- 
nitarnych sejmików; dra Zakrzew 
skiego na temat masowego spožy- 
wania spirytusu skażonego przez 

referat 

  

sprawach sanitarnych i walki z cho- | 

opieki sanitarnej nad szkołami po-' 

wytłumaczone li tylko nadzieją na 
mającą być uchwaloną przez ciała 
ustawodawcze ustawę o organizacji 
Izb Handlowo-Przemysłowych i t. p. 
w Polsce. 

Ustawe te, z powodów bliżej nam 
; nieznanych, znajduje się od paru lat 
|w Sejmie i trudno w przybliżeniu 
nawet okreśić termin jej uchwalenia. 

Sytuacja tembardziej przedstawia 
się ujemnie, albowiem w innych 
dzielnicach, jak np. w Małopolsce 

mysłowe funkcjonują na mocy usta- 
OE byłych państw zaborczych. 

Według ojej opinii ożywienie 
i zrekonstruowanie Rady Ekonomicz: 
nej w Wilnie jest całkowicie na czasie. 
Sprawą tą powinca zająć się Dele- 
gatura Rządu |, o ile wymiana zdań, 

; dotycząca skompatencji i potrzeb 
Rady Ekonomicznej dla kraju nasze- 

go, zostanie uzgodniona ze sferami 
| gospodarczemi, przeprowadzić nowe 
| wybory i stworzyć chociażby skrom- 
ny, ale faktyczny aparat wykonawczy. 

+: A że istotnie istnie cały szereg 
zagadnień, wymagających wspólnego 
omówienia przez wszystkie bez wy- 
jątku organizacja gospodarcze, o tem 
szeroko rożwodzić się nie potrzeba. 
Wymienię tutaj; sprawę bezrobocia, 

, uruchomienia przemysłu krajowego. 
'sprawy kredytowe, podatkowe i t. d, 

Godzi się zsznaczyć iż w tak 
groźnej chwili, jakś kraj nasz obecnie 
przeżywa, opinja zbierowa, dotycząca 
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ludność wiejską; dra Aleksiuka, ktė- 
ry w końcu przemówienia składa 
wolosek utworzenia szpitala w Bra- 
sławiu i utworzenia centralnych aptek 
samorządowych w powiatach i upro- 
szczonych wiejskich aptek przy re- 
jonach. Nad ostatnim wnioskiem 
wywiązuje się długa dyskuje, przy- 

, czem mówcy wskazują 'na brak le- 
,karzy w powiatach, co zmusza lud- 

| ność do korzystania z pommocy i po- 
rad felczerów i aptekarzy, którzy 

przy pobieraniu za lekarstwa opłat 
| nieodpowiadających taksie — biorą 
(jeszcze opłaty za porady. 

Zabiera następnie głos dr. Reyko, 
j który podnosi potrzebę założenia 
szpitala okręgowego w Wilnie dla 
umysłowo chorych, wskazując liczbo- 
wo ilu jest w powiatach chorych 
umysłowo i pozostających bez żadnej 
Opieki, przyczem w samym tylko 
powiecie dziśnieńskim jest 340 cho- 
rych umysłowo, w tej liczbie 110 
wymaga izolowania w szpitalach. 

Po przemówieniach jeszcze dra 
Stefanowskiego, dra Soroki i dra 
Kozłowskiego zabrał głos Gen. Insp. 
Sł. Zdrowia, który podniósł wysoki 
poziom poruszonych na zjezdzie te- 
matów, zaznaczając, iż przedłoży od- | 
powiednie wnioski w generalnej Dy* 
rekcji Służby Zdrowia. (zd) ; 

—
—
—
—
—
 

O Radzie Ekonomicznej w Wilnie. 

WE M SK >] 

BERLIN. 19.1. (Pat). Dzisiejsza | 

za skończoną. 
Kupeów i Przemysłowców Chrześ- | 
adeusza Miśkiewicza). 

potrzeb gospodarczych kraju naszego” 
powinna być znana zarówno władzom 
lokalnym jak i centralnym. | 

Wznowienie działalności Redy; 
Ekonomicznej ułatwi wreszcie zasięg: 
nięcie opinji ze trony czynników 
miarodajnych w tak doniosłych dla 

chińskich koleją wschodnią stają się 
Genersiny konsul sowiecki w 

3 nab 

j Misja kanclerza Luthera skończona. ' ŻYCIE GOSPODARCZE. 
prasa demokratyczna, omawiając wy* 

+padki nocy ubiegłej, zaznacza, że misję kuncierza Luthera należy uważać 

Zatarg chińsko-sowiecki zaostrza się. 
PEKIN. 19.1. (Pat). Według doniesień z Mandżurji, nieporozumienia 

jmiędzy władzami sowieckiemi a chińskiemi w związku z przewozem wojsk 
corsz ostrzejsze. 
Charbinie zerwał stosunki z władzami 

j chińskiemi, które rozpoczęły politykę interweńcji zbrojnej, w następstwie 
RB ruch kolejowy został wstrzymany. 

            
  

kraju naszego sprawach, jak zawar: | KUJ Ra © zamierzają również nadesłać wojska dla ochrony 

cie traktatów handlowych pomiędzy / >, г 
Polską, a najbližszymi naszymi są-, — = ч 

siadami, częściowo zaś w interesie samorządu 
PY mogą pobierać djety: 
zwrot kosztów podróży, sle tylko z 

|jednej kasy (państwowej lub komu- 
Kalendarzyk podatkowy. |nalnej) w zależności od głównego 

Pierwsza rata podatku komunal- , celu przedsiębranej podróży. 
nego od lokali winna być uiszczona Tytułem djet i zwrotu kosztów 
do 31 stycznia b. r. ( podróży starosta nie może pobierać 

jz kasy komunalnej pewnych kwot 
W sprawie eksportu pszenicy. ryczałtowych bsz wyliczenia się. 

Podróże takie powinny być przed- 
siębrane tylko w miarę rzeczysistej 

;potrzeby i djety oraz koszta pod- 
nego, według których od 1 sierpnia | róży kalkėaua 29 každą Ara) 
do 31 grudnia roku ubiegłego wy», ną podróż. 
wieziono z Polski 940 tysiący Getna- ; Wynagrodzenia za dodztkowe 
rów metrycznych pszenicy, Ponieważ | czynności Ministerstwo Spraw We: 

Polska po zaspokojeniu własnych | wnętrzaych uznało za niedópuszczal- 
potrzeb miała w tym roku na WyWÓZ | nę, Zauważoną w kilku przypadkach 

560 tysięcy cetnarów, przeto liczbę | praktykę, że postanowienia rozporzą- 
tę przekroczono o 380 tysięcy cetna- | gzenia prezydenta Rzeczypospolitej 
tów. , K |z dnia 30 grudnia 1924 r. o dosto- 

Godzi się znznaczyć, iż rząd prag-: sowaniu uposzżeń ciłonków zarzą 
nąc przeciwdziałać wywozowi pszeni*| gy j pracowników komunalnych do 
Ay is L 2 że | upossżeń pracowników państnowych 

ннн © Ва ini S | grana sy w in szc6b, l upo zakazu | żenie to dła członków zorządu I pra- 
wywozu pszenicy. 

Kronika krajowa. 

„Przegląd Wieczorny, podaja obli-! 
czenia Głównego (lrzędu Statystycz- 

Giełda warszawska rozporządzeniem, lecz przywiązuje 

, jeowników komunalnych ustala się | 
wprawdzie zgodnie ze wssomnianym 

i Wielkopolsce, lzby Handlowo-Prze- . 

\ 
{ 

z d. 16—1 26 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,25 35,59 35,41 
Nowy-York — jak gotówka 

Paryż 27, 27,69 27,42 
Szwajcarja 141,15 141,50 140,80 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 
Praga 2161 21,66 21,56 
Holandja — 293,60 294,33 292,87 

Oslo 166,25 166,67 165,83 
Poż. dolar. 64,50 (w złot. 470,85 474,50) 
Poż. kolej, 116—122— 
$% konwers. 43,50 
800 poż. konwers. 110—101—100,50 
4/2/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 19— 19,60 19,40 
50/0 listy z. warsz, przedw.  19,75—20,15 
50/0 Listy z. Warsz. złotowe 28,75 29,75 29,60 

Ceny rynkowe 
w dniu 19—I—1926 r. 

   

  

Chleb biały KIIG-—2) Ks kino o kedo kuo 0.53 
5 UBŁOŁÓWE 1, iS 0.50 
» TÓŻÓWY 5 »ieć. © » » 0.33 

Herbata arange kilo od złot 26—30 
* w opakow. pap. 24—32 
„- w blaszankach . 30—36 

Kawa palona Guatemala . . . . . 16— 
5 * Baltos "41. 0 12— 
» „ Santos Pect 4— 

Kardo: Meri sie kios „asa 4— 7 
„ w Opakowaniu . . . . ... 6—15 

Cukier kostka I gat. . . .-. ... 180 
2 Ak ad 1.65 

kryształ /-%) I, 1.36 ” 
» 

Озлелейнове! М gospo 
iattt komunalnej 

Ministerstwo Spraw Wswnętrzaych 
wystosowało do p. wojewodów okól- 
nik, w którym daje wskazówki, zmie- 
rzające do wprowadzenia oszczędno* 
ści w gospodarce komunalnej. Wska- 
zówki te są w streszczeniu nastę: 
pujące: \ 

Sprawa djet i kosztów podróży 

1) powiatowy inspektor samorzą- 
dowy nie powinien pobierać djet 
przy wyjazdach służbowych w obrę- 

    

bie powiatu. Ponieważ w czasie tych , 
wyjazdów inspektor samorządowy 
ponosi dodatkowe wydatki, może on 
otrzymywać ryczałt na wyjazdy słu- 
żbowe, wysokość którego nie powin- 
na przekraczać 35 proc. uposażenia 
pracownika samotnego w grupie VII, 
szczebel „a*. O ile inspektor samo 
rządowy korzysta przy wyjazdach 
służbowych z koni sejmikowych, to 
ryczałt na wyjazdy złużbowe powi: 
nien być odpowiedaio obniżony. 

2) Wójt i pisarz gminny nie po- 
winni pobierać djet przy wyjazdach 
służbowych w obrębie gminy. Co do 
kosztów podróży przy tego rodzaju 
wyjazdach, to — o ile gmina nie po- 
siada własnych koni — koszta pod- 
wód powinny być pokrywane z sum 
(na rozjazdy), przewidzianych na ten 
cel w budżecie gminnym. 

3) Starosta przy wyjazdach w spra- 
wach samorządowych w obrębie ро- | 
wiatu nie powinien pobierać ani djet, 
ani zwrotu kosztów podróży, a to 
dlatego, że podróże takie dokonywa- 
ne są przy pomocy środków loko- 
mocji, stanowiących włosność powia- 
towego związku komunalnego, a za 
wszystkie swe czynności, spełaiane 
na rzecz powiatowego związku ko- 
munalnego otrzymuje starosta z fun: 
duszów komunalnych specjalny do- 
datek pieniężny. 

Za podróże służbowe poza obręb 
powiatu, przedsiębrana częściowo w 
Interesie administracji państwowej, 

się je tylko do pewnej części ogółu 

Wysskość fuzduszu remuneracyj- 
nego nie powinna przekraczeć z re- 
guły 1 proc. wydatków osobowych 
danego związku komunalnego. W. 
powiatowych związkach komunalnych 
i miastach riewydzielonych z powia- 
tu norma ta może być w drodze 
wyjątku podwyższana za zezwoleniem 
władzy nadzorczej do 5 procent. (I) 

w PANZER 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu* 
cze pierwszorzędna szk. tsńców 

Aif. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 

(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 

Z kraju i zagranicy. | 
Z całej Polski. 

. Termin konsekracji i ingresu 
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PO abośei tych osób, nztomiast za biskupa częstochowskiego. 
|inne czynności przyznaje się im o-: KATOWICE 19. I. (Pat). Uroczy- 
| sobne stałe wynagrodzenie, w związ- Stości związane z konsekracją i in- 
j ku z tem Ministerstwo Spraw We, gresem nowomianowanego biskupa 
| wnętrznych wyjaśniło, że członkowie Częstochowskiego ks. dra Kubiny od- 
jzarządów komunalnych (w tej licz- będą się w dniach od 31 stycznia 
jbie również starostowie, jako prze: do 2 lutego. br. 
| wodniczący wydziałów powiatowych) : 
įtudziež pracownicy komunalni pobie- gą moralna 

« * rają swoje uposažanie w myšl zasad , \ 
powołanego wyżej rozporządzenia za . Dowiadujemy się, iż naczelnym 
wszystkie « czynności spełniane na redaktorem „Echa Warszawskiego” 
rzecz odnośnógo związku komuna|- ; został z dr. 15. |. z ramienia stron* 

nego i pod żadną formą nie powinni | hictwa P. S. L, pos. Niedbalski do- 
| pobierać stałego wynagrodzenia do. |tychczasowy redaktor „Woli Ludu". 
chodowego. (Fakt ten wskazywałby na to, że 

|„Echo* będzie odtąd oficjalnym or- 
Fundusz dyspozycyjny. | ganem miejskim „Piasta*. ; 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | 
j oznajomiło, że fundusz dyspozycyjny, | 
|z którego niemogą być pokrywane i 
| wydatki, mogące być pokrytemi z in. | Oszczędności angielskie. 
| pozycyj budżetowych nie powinien LONDYN, 18.1 (Pat). „Daily Te- 
przekraczać 0,1 procentu zwyciaj- | legraph* dowiaduje się, że dzięki 
nych wydatków budżetowych Po URSS rządowego komitetu eko- 
szczególnych związków  komunzl:| nomicznego w przyszłym budżecie 

Hel sięgające sumy 10 mil- 
nych. państwowym przewidziane są dalsze 

Dla powiatowych związków komu- 
' nalnych i miast niewydzielonych z | jonėw zagr. funtow sterling. 
(powiatu fundusz tea w drodze wy- 
|jątku może za zgodą władzy nadzor- | Biskup polowy odpowiada z 
(czej przekroczyć powyższą normę i; ы wolnej stopy. 
dojść do 0,5 procentu. | BUDAPESZT, 181 (Pat), Wyrok 

‚ Organa związków komunalnych /trybunału państwowego zatwierdził 
powołane do dysponowania tym fun- decyzję sądu śledczego co do po- 

_duszem powinny prowadzić  ewi- zostawienia na wolnej stopie biskupa 
" dencję uskutecznionych z tego fun- Polowego Zudravaca. 
'duszu wydatków, ażeby miały moż- 
ność w każdej chwili wyrachowania Fałszerze denarów pod klu- 

> się z użycia funduszu dyspozycyjnego. ; <zem. 
} BIALGOROD 19,1. (Pat). W Niem- 

| ezech aresztowano pewnego drukarza 
‚ Nordholda wrzz z jego 1l-tu towa- 
rzyszami w sprawie fałszowania bank 

| notów 1000 densrowych, 

Z zagranicy. 

  

Fundusz reprezentacyjny. 

j Poza funduszem dyspozycyjnym 
j niepowinny być przewidywane w 
| budżetach związków komunalnych 
* jeszcze inne fundusze, przeznaczone , Zniesienie cenzu у 
na wydatki, których rodzaj nie jest. > Kakas „m 
w momencie układania budżetu ści- KAR. 
śle określony, jsk naprzykład fun-! BU K WŁ (Pat): w Gals : dusz reprezentacyjny. wczorajszym zniesiono cenzurę rało= 

'żoną przed kilku dniami na prasę 
,. Wydatki nieprzewidziane.  ' Przez wiadze wojskowe w Bukareszcie. 

Budżety związków Homunalnych . Ferdynandi na wolności. 
nie mogą zawierać udziału „Wydatki @ BUDAPESZT 19. i. (Pat). Sędzi 

ED: o sd WOJ śledczy wypuścił de A woki n udżetu zajdzie potrzeba 
dokonania wydatku budżetem nie-) |PŚ Włądyślawa  Fardybeteiago, aresztowanego wczoraj 

4 prokuratora. 
przewidzianego, należy na polecenie 
budżet dodatkowy. 

uchwzl.ć 

Król naftowy Gulberkian prze- 
szedł do konkurentów. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych , — NOWY YORK 19. |. (Pat). Sen- 
wyjaśniło, że remuneracje nie powin* ; szcją dnia jest wycofznie się smery- 
ny być przyznawane masowo, lecz kańskiego króla ceftowego C. S. 
indywidualnie poszczególnym osobom | Gulbenkiana z grupy Osl Duch Schell 
w charakterze: i wstąpienie jego do potężnego kon- 

a) wynagrodzenie za nadliczbowe j kurencyjnego towarzystwa amerykań- 
godziny pracy, skiego „Standard Oil Compeny“. 

b) wynagrodzenie za wykonznie Gulbenkian odegrał kierowniczą 
specjalnej pracy, która nie na: |rolę w spekulacji walorami nafrowe- 
leży do normalnych obowiąz |mi na giełdach amerykańskich i 
ków danej osoby i która przy: | europejskich. 
nosi szczególną korzyść @й # 
związku komunalnego, ) 
zapomogi z tytułu nieszczęślł- ; 

„wych wypadków względnie wy* , 
datków nadzwyczajnych nieza: . 
ieżnych od danej osoby. 

Członkowie zarządu komunalnego 
mogą otrzymywać remuneracje na 
mocy uchwały organu uchwalającego 

"związku komunzlnego. Starostowie, 
'jako przewodniczący wydziałów po- 
wiatowych nie mogą otrzymać z fun: 
duszów komunalnych żadnych re- 
muneracyją 

Huragan na wyspach Kanaryj- 
skich. Е 

MADRYT 19, I, (Pat). Prasa do- 
nosi z Los Palmas (wyspy Капагу)- 

|skie), że szalał tam gwałtowny hu- 
| ragan, który zniszczył okolice Los 
Palmas. Huragan zburzył liczne dó- 
my i zniszczył wiele iinji kolejowych 
oraz dróg. c: 

Plantacje bananów zostały spu- 
stoszone. * 

Zniszczeniu ulegla rėwniež większa 
część ulic wielu miast, 

c)
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Pos'edzenie organizatyj- 
ne obywatelskiego komi- 

urzędnikėw kolejowych,15) Zawod. Zw. 
kolejarzy, 16) Polski Zw. kolejarzy, 17) 
Zw. polaków inżvn'erów, 18) Zw. wła- 

Ка К ЛЕ Ё 

! 
nej redukeji w przedsiebiorstwach. 
Zasiłków pobiera w mvśl ustawy z 
dnia 18 go lipca 1924 r. 708 osób 

w LEB NS K 

miast zwracało uwagę na ilość bez- 
robotnych umysłowych pozostających 
w danym ośrodku, 

2) Sprawozdanie Komisji Rawi- 
zyjnej. 

3) Wybór Członków Zarządu. 

į 

! 

Nr. 15 (463) 

„  Niemowię odesłóno do przytułku Dzie 
ciątka Jezus. 

— Pożary. Dn. 18 bm. o g. 19 m. 40, 
w mieszk. j 

t t b obotn m ścicieli aptek, 19) Zw. lekarzy dentyst. bezrobotnych, z państwowej akcji poe przyznając kredyty stosownie do 4) Wybór delegatów na zjazd | ul. Stowiekiejo SPRACHE: ez? 
etu pomocy ezr y * P-leków i Żydów, 20) Wszystkie cechy, mocy doraźnej, stosownie do rozoo- fsktycznej potrzeby, gdyż dotychcza- A.Z.S-ów. |» palącej lampy, powstał pożar, który 

W dniu 18 go b. m. w urzedzie 21) L'ge Robotnicza, 22) Zw.nauczy: rządzeni» Redy M nistrów z dnia 7-go sowy podział uważamy za niesprawie- Walne wnioski. (zd) | wyrządził straty na sumę 200 zł. 
see celi szkół powszechnycb, 23) Wileń- listeoadu 1926 r. korzysta 142 osoby. dliwy,į naprzyklad st. miesto Warsza- — Zebranis Akademickiego | odda ao a apa a 

Delegatury — Rządu przy udziale p. 
o. Delegata Rządu w Wilnie p. O. 
Malinowskiego, naczelnika Wydziału 
Pracy i Opieki Spcłecznej p. K. Jo- 
cza, kierownika oddziału Pracy i O 
pieki Społecznej p. A. Trockiego, kie- 
rownika Państwowego rzędu Po: 
średnictwa Pracy p. J. Baranowskie- 
go i M. Engla odbyło się posiedzenie 
organizacyjne obywztelskiego komi- 
tetu pomocy bezrobotnym. 

Na przewodniczącego posiedzenia 
obrano p. O. Malinowskiego, który 

skt. .Bank Pzrzemysłowo - Handlowv, 
24) Bank Ssółek Zarcbkowych, 25) 
Bank Ziemski, 26) Bank Handlowy 

(w Warszawie, Oddział w Wilnie, 27) 
į Bank T. Bunimowicza, 28) B:nk Pol- 
ski, 29) Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go, 30) Bank Spółdzielczy. 31) Cen- 

ftralny Bank Ludowy, 32) Kurję Bi- 
| skupią, 33) Magistrat m. Wilns, 34) 
jKonf. Św. Wincentego a Paulo, 35) 
; Koło Polek, 36) Katolicki Zw. Kabiet, 
'37) Komitet „Chleb dla głodnychidzie- 
,<i, 38) T.wo Dobroczynności, 39) Zw. 

Tygodniowa -wypłata przecietnie 
wynosi 8 tysięcy złotych, za 1925 r. 
wypłacono zasiłków ogółem 140 ty- 
sięcy złotych 

2) zawarte umowy z wydziałami 
powiatowymi w sprawie rejestracji 
kontroli 1 wypłacania zasiłków oraz 
z megistratem m. Wilna w sprawie 
egzekwowania zaległych wkładek, 
których termin upłynął w dniu 31 go 
grudnia ub. r. uchwalono przedłużyć 
do dnia 30 czerwca 1926 r. 

3) rozpatrzono i zatwierdzono pre- 

wa mając 2 tysiące bezrobotnych 
pracowników umysłowych otrzymała 
40 tysięcy złotych. 

Tymczasem Wiłno na 850 bezro- 
botnych pracowników umy:łowych 
otrzymało zaledwie 5trsięcv złoty h. 

— Komisja odwoławcza. Dziś 
dnia 20-go b. m. o godz. 6 m. 30 
w lokalu P. U. P. P. (ul. Zawalna 2) 
pod przewodnictwem naczelnika wy- 
działu pracy i opieki społecznej p. 
Konrada Jocza, odbędzie się posie- 
dzenie komisji odwoławczej celem 

Koła Miłośników Sceny w Wla:e. 
„We środę dnia 20 b. m. o g 8 
wiecz. w lokalu Czytelni Ogniska 
Akademickiego (ul. Wtelka 24) od 
będzie się walne zebranie członków 
Koła Miłośników Sceny z łaskawym 
udziałem g. dyrektora Osterwy oraz 
członków zeszołu „Reduty”. Infor- 
macji w sprawie zapisów - na człon- 
ków udziela Sekcja Kulturalno-Semo- 
kształceniowa we środę od godz. 7 
—8 wiecz. tamże. 

i — Dn. 19 bm. o g. O m. 30, w domu 
przy ul. M. Stefeńskiej 21, rależącym do 
Delegatowa Gabrjela, zapaliły się sądze w 
kominie. : 

— Одей м brzeciągu pół godziny 
straż ogniowa stłumiła. Wypzdków z ludźmi 
1 strat materjalnych—nie było. 

— Kradzieże. Dn. 13 bm. Szeucher- 
towej Annie, zam. przy ul Rydza Smigłego 
5, skradziono futro damskie, wart. 800 zł. 

— Dn. 18 bm. o g. 19, skradziono Daj- 
klewicz Marji. zam. Żwirowa Góra 4, ubra- 
nia i różnych rzeczy wartościowych, wart. 

; 200 zł. 

Na prówincji:. 

OT aku orka oyaka iż posie- Miodych ziemian, 40) Zw. oficerów liminsrz wydatków | wpływów Zarzą- rozpatrzenia zażaleń bezrobotnych ZEN PODUCZE |. zanajctwo: W da lnu 
1 rezerwy, 41) Stowarzyszęnie im. „Ja- du Obwodowego Funduszu Bezrobo- na decyzję Zsrządu Obwodowego — posledzanie Oho." Komisji folw. lwanowo gm Parafjanowskiej, został dzenie ma ustalić listę tych Stowa- 

na Łaskiego, 42) Zw. Polaków Kreso- cia na miesiąc luty r. b. Funduszu Bezrobocia. Ogołem ma zabity Leśniewski Jan, przez Michniewicza 

  

rAz ac wych, 43) Two „Ogaisko" 44) D two i 4) uchwalono zwrócić się do być rozpatrzonych 24 sprawy. (I). nk RÓ z = e 21 RAA kę rt | 

ne zebranie Obywatelskiego Komite- Obozu Warownego, 45) Rosyjskie Zarządu Głównego Funduszu Bezro-'  — Ulgowe zaświadczenia. W Pm. Ei kk AP b I WN 2 Popeinione na tle zemsty osobistej. EZ | 
bocia w Warszawie o spowodowanie ubiegłym tygodniu sprawozdawczym! Przy u. PEWOZOOPNNSA CJ — W dniu 18 bm w lesie, należącym ) T-w0 Dobroczynnošci. 

odbędzie się posiedzecie Oxręgowej tu pomocy bezrobotnym. Ulchwalono d tk у 
e hylenia rozporządzenia Ministra Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra: o majątku Gnleždzilowo, gm. Parafjanow- zaprosić następujące Stowarzyszenia Omawiana była sprawa ewentua|- UC Komisji Ziemskiej dla rozpatrzenia skiej, padojące drzewo zabiło Chl 

i Organizacje: 1) Stowarzyszenie U nego składu Prezydjum Komitetu; Pracy i Opieki Społecznej z dnia cy wydał dwa ulgowe zaświadczenia całega szeregu spraw, związanych z  Hirsze mieszkańca wsi Gnieździłowo. W 
rzędników Państwowych w Wilnie, 2) 
Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów, 
3) Radę FAdwokscką, 4) Związek le- 
karzy Polaków, 5) Zw. lekarzy Żydów, 

prezesa | jako kandydaci zostali wy- 
mienieni: na prezesa p.p. Karolec, inż. 
Szopa, Swiątecki, Miśkiewicz i Zyg- 
munt Nagrodzki, do prezydjum — 

| Ulchwalonó następne posiedzenie 

17 go października 1924 r., a celem 
wypłacania zasiłków dła bezrobotnych 
robotników sezonowych t. zw. Sezo- 
nie martwym. (I) 

osobom udającym się na roboty za 
granicę. (1). 

— Zasiłki dla bezrobotnych 
fizycznych. W ubiegłym tygodniu 

kwestją likwidacji serwitutów, sprawą 
scalenia gruntów itd. (zd) 

RÓŻNE. 

— Kradzież koni, W nocy z dnia 
14 na 15 bm. we wsi Łapowciszki, qm. Rze- 

| szańskiej z niezamkniętej stajni  Galkiewi- 
| cza Adorfa, skradziono 2 konie oraz sanie 

1 2 Chomąty. 

    

6) Zw. Ziemian, 7) Żw. kółek rolni- p.p. Witold Bańkowski, Fleksander syrawozduwczym Zarząd Obwodowe- į Straty—350 zł. 

a 8) Zw. I senis banko- Mejsztowicz, Uniechowski i Szabad SPRAWY PODATKOWE. go, Funduszu Bastobocia = wypłacił = Zapałki monopolowe. Mo- | nnn 
wzgl. Wygodzki. 633-т osobom zł. gr. na nopol państwowy zapał zany wy- wych, 9) Zw. pracowników miejskich, wzg yg — Płatnicy podatku obroto tomiast w bieżącym tygodniu wypła- puścił swego wyrobu zapałki z ety: | 

1 
10) Zw. pracowników Kasy Chorych, wego winni złożyć zeznania o 

cił 4 tysiące złotych jako zasiłki dla kietą czerwono biełą, bez banderoli, List do redakcji. 11) Zw. kupców i przemysłowców odbyć w dniu 22 stycznia 1926 r. dochodzie. Izba Skarbowa wydała i j 
= i żyd., 12) Centrain. Chrześ. Zw. o godz. 22 w gabinecie Naczelnika ia dw ptaków Kodai di, pracowników fizycz: a Ob Vout + Szanowny panie Redatorzel 

od. Kom. Okreg. K Ą „ Wydział „ I Opieki i . nych Vs ® 4 aw em. Okręg. Kres. Zw. Zaw. ydzistu Pr pieki Społecznej U- obrotowego, wzywającą do składznia -Bóliex doražės, Od alś'1:-"tosi gi. (2d) | wej wok, polewienia się w prasie miejsco 
13) Stowarzyszenie Techników,14) Zw. rzędu Delegrta Rządu w Wilnie. (I) 

  

"KRONIKA. 

    

zeznań o obrocie za ll-gie półrocze 
1925 r. Winni niezłożenia tych ze 
znań będą karani grzywną 'do wy- 
sokości 500 zł. 

Po formularze winni płatnicy zgła- 

b. m. do dnia 15-go b. m. włącznie 
Obwodowy Fundusz Bezrobocia w 

Wilnie, wypłacił tym robotnikom, 
którzy wykorzystali wszelkie przyna- 

_Z_ PROWINCJI. 
— Jest zabójca. W wczorajszym 

numerze „Kurjera Wileńskiego" po- 

zarząd okręgowy związku pracownik, poczt, 
telegr. i telefon. bądź to prawicowej, bądź 
lewicowej polityki, upraszamy o umieszcze- 
nie następującego oświadczenia: Zarząd 
okręgowy, jako taki, stoi na gruncie ściśle 

      

  

  

i Iki, w drodze doreźnej 
szać się do liby Skarbowej, która komy żsrwowej 2696 sł. 92 gr. damaliśmy wzmiankę © znalezieniu SBodjówą m e ale z7rów7 wlacza 

Dziś — Fabjana P. M. |zniżki, przy włacaniu 66 proc. przez będzie pouczać petentów, w jaki dla 134 osób (l). w Mickunach trupa Felikss Błażewi- Żpowałakikiw Zaliąd 
Środa { 5 sposób mają te formularze wypeł: „ cza, zabitego w tajemniczych okolicz: | ad; dutro—Agnieszki P. M. pacjenta | 34 proc. przez wydział I d — Baczność bezrobotni umy FG DOG Tai iustiliis ddenodzė: 
30] wów ajewza ża M kg niać. (zd) słowi. Zarząd Obwodowego Fundu- Noś A > ja ZJ "a 

Styczeń | КЕ j osobną grupę stanowić mają я „PRACY. szu Bazrobocia w Wilnie niniejszym ; i nw t g 
tycze! | Zachód | g. 3 m. 28 Kehoczy ża których lekarstwa płacić OPIEKA SPOŁ 1 OCHR. R 31 | bodoje ddwiędormości bezrobotaiai apėjo Z Vy eatr a muzyka. 

, Straż ogniowa. będzie wydział powiatowy. — Kto poszukuje pracy? O- pracownikom umysłowym, iż poczy ckuńskiej który w drodze AG — Reduta w Teatrze na Pohulan- 
Dominikańska 2, tel, 45. | Wspomniane wyżej zarządzenie bęcnie na ewidencji Państwowego nając od dnia dzisiejszego rozpoczął Lui, osobistych, mszcząc sa PERO au czł afr im! Szin pp | 

Porady lekarskie. ma na celu umożliwienie biednej (jrzędu Pośrednicrwa Pracy znajdują przyjmowanie podań osób ubiegają kośkirenae i zalotach do dziewoji szósty: „Welókia mi przeplėreczka“ patsai | Kasa Chorych (m. Wilna i N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

ludnóści korzystania z daleko idącej 
pomocy lekarskiej. (zd) 

  

się następujące osoby, które poszu- 
kują pracy na wyjazd w kraju: 1) 

;ślusarzy 80; 2) kewali 17; 3) elektro- 

cych się o zasiłki— pożyczki. 
Podania wraz z wymaganemi do- 

wodami należy składać w kancelarji 

wiejskiej zabił ś. p. Błsżewicza dla 
ułatwienia sobie dostępu do swej 
umiłowanej. (z.d.) 

skiego. W piątek „Wyzwolenie Wyspiańskie- 
go po raz siódmy, W sobotę po raz czwar- 
ty „Przechodzień B' Katerwy, w niedzielę 
o godz. 4'ej po poł. „Dom otwarty” M. Ba- 

a a I Lo aa j monterów 13; 4) drukarzy 34; 5) sto: Państwowego Urzędu ' Pośrednictwa — Pożar. W dniu 18 bro. w Li- łuckiego, wieczorem ześ powtórzone będzie 
ed 8—9. — Budżet m. Wilna. Obecny | larzy 70; 6) rymarzy 5; 7) garbarzy Pracy (ul. Zawslna 2 pokój Ne 6), w ТРОНА się spółdzielnia osadni. »Wesele”, 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- budżet m. Wilna w stosunku do | 35; 8) szewców 330; 9) krawców 60; godzinach od 9 ej do 12-ej. p Bilety do przedednia każdego przedsta- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 
й Рощш:.!і&-о Litewska — Wilefiska 28 
rzyjęcia 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. + a 

URZĘDOWA. 

— Zniżki dla biednych cho 
rych w opłacaniu recept. Delega- 
tura Rządu — Wydział Zdrowia ro- 
zesłała do poszczególnych starostw 
wyciąg ze Sprawozdania posiedzenia 
komisji sanitarnej sejmiku Swięciań- 
skiego, regulujący kwestję uprzy* 
stęprienia ubogiej ludaości naby- 
wania leków na recepty wystawione 
przez lekarzy rejonowych w 1926 r. 
Przyczem uchwały tej komisji brzmią: 

1) że należy przyjąć warunki pro 
ponowane przez właścicieli aptek, 
mianowicie dawać zniżki dia ubogiej 
ludności za recepty w wysokości: 20 
procent od leków — recept i 5 pro- 
cent od odręcznej sprzedaży. 

2) że należy ustalić 3 grupy cho- 
rych korzystających z 20 proc. 

© 

  

af! 

  

8000 Portretów 

portretów darmo. 

wykonany ze zdumiewającem 

5) z portretem. Za passe-partout, 

   

   

   

   

    

   

  

2 
    

każdy czytelnik do 10 sztuk. 

  

NIE REKLAMA 

Dla rozpowszechnienia neszego za ładu fotogreflcznego mię- 
dzy czyteln kami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 

Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 
fotog afję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 

m dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie i na 
odwrotnej stronie fotografjl podać prosimy również nazwisko I adres, 
a otrzymacie w przeciągu 14 dni retuszowany,. 

Oprawiony w eleganckie passe partout rozmiaru 35x45 cm. 5korzy- 
stajcie jaknajprędzej z naszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna- 

A ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 
usługę, gdy będziecie (a to rapewno) z portretów zadowoleni, pro- 

mi simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Potegrafięy wysłaną 
otrzymacie z powrotem w całości bez żadnego uszkodzi 

przesyłkę, opakowanie i zwrct ko- 
sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 
już od dłuższego czesu również cieszył się uznaniem | tem samem 
daje zupeł.ą gwarancję co do uczciw ści naszej propozycji, 
Jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000 złotych temu kto dowiedzie, 
że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy | listy pro- 
simy adresować: Zaktad fotograficzny Foto Portret" Warszawa, ul. 
Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 588. Telefony: 134 51. Zamawiać może 

zeszłorocznego został zmniejszony o, 10] hutników 11; 11) nauczycieli 40; 
353,685 zł. (I) . 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 
odbędzie się dnia 30-40 bm. (I) 

— Posiedzenie Związku Obwo- 
dowego Funduszu bezrobocia. 
Onsegdaj odbyło się posiedzenie Za- 
rządu Obwodowego Funduszu Bezro:| bocia w Warszawie przekazała 
bocia w Wilnie. Na porządku dzien* 
nym było: 

1) Sprawozdanie przewodniczące- 
go z dotychczasowej akcji 
czeniowej na terenie Okręgu Admi- 
nistracyjnego Wileńskie go, z którego 
wynika, że zarejestrowano zakładów 
opłacających składki na rzecz Obw-- 
dowego Funduszu Bezrobocia 189, 
ubezpieczono robotników w tych za- 
kładach 3987 osób. 

llość zakładów jak również ubez- 
pieczonych robotników w porówna 
niu z miesiącem ubegłym zmniej- 
szyła się z powodu przeżywanej sta- 
gnacji gospodarczej i przeprowadzo- 

artystycznie 
podobieństwem portret. 

nia wraz 

my 

  

    
   

portret 

Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład fotogra- 
ficzny „FOTO-PORTRET'" w Warszawie nadesłać mi darmo 

łotograficzny rozmiaru passe-paitout 35x45 cm. pod 
warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu 
dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę. 

  

zabezpie: | 

      

  

Reklama prowadzi 

12) pracowników komunikacji 25; 13) 
į oficjalistėw rolnych 40; 14) biuralis- 
pew 290; 15) techników 35; 16) sub- 
|jektów handlowych 7 i 17) innych 
| 500 osób. (I). 
| — Pomoc dla bezrobotnych. 
| Główna Dyrekcja Funduszu Bazro- 

dla 
| miejscowego Obwodowego Fundu- 
szu Bezrobocia 5 tysięcy zł. na po- 

: moc doraźną dla bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych  zamieszka- 
łych na terenie Okręgu Administra- 

| cylnego Wileńskiego. Ze swej strony 
| musimy nadmienić, iż przeznaczona 
'na powyższy cel suma ze względu 
na ogromną ilość bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych (W. P. U. P. 

„P. zarejestrowano 850 bezrobotnych 
, pracowników umysłowych),bezwzględ 
|nie jest nie wystarczającą i należa- 
łoby, żeby Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej dokonując reparty 
cji kredytów dla poszczególnych 

Reklama 
to potęga.     

    
   

  

podwyższyć 

       

      

do zwycięstwa. 

  

         

Oddział 

BE о 15 

może swe zyski 

    

    

KOR 

(kid Ni 

Przyczem nadmienia się iż poda- 

nia tych bezrobotnych pracowników 

umysłowych, którzy otrzymali  po- 

życzki—zasiłki w miesiącu grudniu 
1925 r. uwzględniane nie będą. (I). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. | 

— Bezrobocie wzrasta. Biuro 
budowlane „S>ółka Kijowskich inży- 
nierów w Warszawie”, biuro budo- 
wlane 
pracy 150 robotników i zakłady sto- 
Jarskie „Łokucjewski” w Wilnie — 30 
robotników. (!) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Waine zebranie A.Z.S. W dniu 24 
bm. o godzinie 17 iej w lokalu bursy 
Akademickiej przy ul. Bakszta 11 od- 
będzie się walne zebranie Akade- 
mickiego Związku Sportowego z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Zsrządu z roku 
ubiegłego. 

0% 

tylko ten 

  

PAY 

LG 
w Wilnie 

ul. Wileńska 10. 

"Gaik* w Wilnie zwolniły z, 

  

ków wojskowych p. n. „Osada (I) 
— Kurs rolniczy. Zawdzięczając 

staraniom wydziału sejmiku powiato- 
wego dzlśnieńskiego w Prozorokach 
został otwarty kurs rolniczy dla 100 
osób. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

i — Nieszczęsiiwy wypadek. Dnia 
18 bm. o g. 14 m. 45, w pracowni krawiec- 

; klej Spółdzielni Kolejowej przy ul. Kolejo- 
‚ ме пг 21, wystrzałem z karabinu syst. 
| „Mauzer” został postrzelony przez nieo- 
strożność pracownik tejże pracowni—Jurgo 
Kazimierz, lat 20, zam. przy ul. Konduktor- 

| skiej 20 
Wystrzał spowodował Wiśniewski Jan, 

lat 12, zam. przy ul. Malinowej 21 Kula 
/ trafiła Jurgę z przodu, w prawą stronę 
klatki piersiowej I wyszła przez plecy. Za- 
wezwany lekarz pogotowia retunk. stwier 
dził natychmiastowy zgon. Sprawca Zatrzy- 
many. 

— Podrzutek. Dn. 16 bm o g. 14 m. 
30, przodownik Klecki znalazł niemowlę 
płel żeńskiej, które leżało na kiatce scho- 
dowej, prowadzącej do 1 komis. 

i 
  

kto zapamieta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

za | 

Dia M. G. | 

wienia sprzedaje biuro „Orbis“ Mickiewicza 
11 od 9—430 w dnie powszednie I od 
10—12.30 w niedziele oraz kasa Teatru od 
11-2-ej i od 5—8 ej w dniu przedstawienia. 

TeatrPolski. Poranek chóru„Ecne* 
w Teatrze "olskim. W nieózielę 24 stycz- 

j nia wystąpi zespół chóru męskiego ,Echo'* 

  

Reklama 

Jest dźwignią handlu 

Reklama jest drogą 
do fortuny, 

Maszynistk 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica i 

Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz 11 do 3.; "Śdziwo Wileńskie. Re- 

pod batutą znanego w Wiinie Kierownika 
p. Kalinowskiego. Chór męski w liczbie 
około 50 osób wykona szereg pieśni zna- 
nych kompozytorów: Nowowiejskiego, Ma- 
szyńskiego, Szuberta, Dąnysza, Galia I in- 
nych. Bilety po cenach najniższych, można 
nabywać do soboty 24 b. m. w firmie „Dom 
Handlowy Bławat Wileński", przy ul. Wileń- 
skiej Nr 3), a w sobotę i w niedzielę w 
kasie Teatru Polskiego. 

  AE EADS 

Redaktor Józef Batorowicz. 

    

Ur. @. Ulsejke 
Choroby uszu, gardla ł szosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rana. 

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

LB: 

   

Ratujcie włosy|| 
Po nadesłaniu 2 zł. u- 
dzielam wskazówki ne ra- 
dykalny środek, domo- 
wem sposobem przyrzą- 
dzać preparat płynu, prze” 
ciwko wypadaniu i na 
poróst włosów. Osiąga 
się pewny rezultat do 

- miesiąca. Adres: Piotrków 
Trybunalski Laborstorjum 
A. M. Skrzynka pocztowa 

27. M.S. W. 415. 

Zgubiona 
książka wojskowa wyd. 

+przez P. K. U. Wilno na 
imię Nisona % selubskje- 
go. Ul. Zawalna 25, m. 10. 

Pierwszorzędny Zakład 
 Mrtystycznych Portretów 
' poszukuje. przedstawicie- 

la z prawem przyjmowa- 

„nia agentów na Woje* 

  

   
   

  

  

    
  

       

| flektanci zechcą złożyć 

oferty z podaniem po- 
  

| ważnych referencji 

| za złożeniem kaucji do 

š 

\ 

  

   

                    

   

  

  АГИ САУ МОРОИО ОЕ Amię Zawiadamia P. P. Myśliwych, że dzięki poprawieniu się naszej waluty obniżyła ceny į Zł, 800. 
Nazwisko wszystkich broni, amunicji i przyborów myśliwskich o 20 proc. | „Studeo“, Łódź, ul 

w , э ю Adres Maszynowe naboje w angielskich gllzach Eley'a z prochem bezdymnym Rottwell ; į Klilūsklego 86.   

z hartśrutem, kal. 12 po zł. 32,—za 100 sztuk—kal. 16 po 28,—za 100 sztuk. 

Maszynowe naboje w gilzach firmowych 1 czerwonych Rottweil z kapiszonem 
Gevelot z. prochem bezdymnym Rottwell i hartśrutem kal. 12 po zł. 86, — 100 sztuk kal. 16 

Przy grupach należy twarz przeznaczoną do powiększenia 
oznaczyć X.   

; stare, złamane kupuję I zamienię na nowe 

I > | fork Elperin i Wszyst. Świętych | Kursy języków 
  

       

      
  

      

     

    

tretów, czego należy się bezwzg!ędnis wystrzegać. 
My zaś po otrzymaniu 5 zł. za koszta wymienione w ozna- 

Ostrzeżenie. 120 po zł. 33 za 100 sztuk. 4 1 į 
ė Iski, fra ki, le- 

Prosimy o zwrócenie specjalnej wagi na adres naszego zakł. YN NANA YNY, AN ANNA AN r „Ani, mieszka "Polska Urukarnia 3 Alecki angielski i świe 
bea. gdyż i zw ay się pojęgzane o potekayo A Tubs zato 30 — 50 zł. Oferty | Haitadowa 1 Buchalterja 
charakterze niesum. , przewažn „ Lodzi uja z E 
wyłudzaniem dodatkowych ar dacie przed A AA Do wynajęcia Wdowa W średnim wieka W g aka | od 6 — 9 wiecz. 
zamówienia żądają dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie po i owniaki, sklep od zaraz od frontu obsnśjomiona z prowa 

z 2:ma oknami wystawo- | dzeniem gospodarstwa 

nn | 66 Mażdy kurs ie zł. mie- 

Dowynajęcia, sl: ix | Poorzochnym: Io. KM: ) l. Tatarskiej eraz kuchni poszukuje czonym terminie wysyłamy portret rozmiaru 36 x45 bez żadnej do- węgiel drzewny, koks i drzewo opałowe w | T FE is kiewicza. Zapisy co- 
pła! „1 — odpowiedni na | pracy w mejątku lub na | stajnia parokonna I garaż ckiewicza. Zapisy 

A is Dra Ma vadi is Či arch. m każdej ilości z dostawą poleca magazyn, biuro i t.p.| plebanji Zcfja Sidoro- | samochodowy na 2 за- WILNO, dziennie o 6—8 wiecz. w 
, y ych. Wiadomość w cukierni | wicz, Rudziszki ul. Ulki-; mochody lub taksometry. Sekretarjacie W. Ponu- 

D. H. „MURPOL“ ' Bolesława Sztralia Ml- 
Mickiewicza 34 tel. 370. | eklewicza róg Tatarsklej. 

lanka 14, lokal Szkoły Wiad ść: ul. Ad, Mi- 
IC 3 Powszechnej 34, ckiewicza Nr. 43 m. 7. 

ska 19. ® ul. Żeligowskiego I. 

Druk. „Lux,, Żeligowskiego 1, 

  е К, ТЕЛ ВЕ ZEE IEWAT. 

Windieinieisiali dóza! Batorowicz. 

   


