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/ saskiej pozostałość, formują duszę 
- Polaka z końca XVili w. Głupi wstręt 

do własnej narodowości, mowy, tra- 

„ w której dzwonią kajdany 125-letniej 

  

  

   

     

łaszczość głuszy do 

posłowie na Sejm, 

stać czteroletnim | 

Sjajężytość pocztowa opłacona ryczałtem. . 
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Staszyc. 
Zachwiane są do fundementów 

zięby Rzeczypospolitej... 

Granice ongiś mieczem Chrobrych, 

Batorych, Źółkiewskich I Chodkiewi: 

czów wyrąbace, dźwignięte z pośród 

plamion  lachicko - rusko - litewskich, 

naprzeciw moskiewskim i niemieckim 

państwom, czyhającym na ostateczną 

ruinę i poniżenie Polski, granice te, 

od dziczy tatarskiej i nawały turece | 

kiej broniące Europę, pękają i łamią 
się... Nie pod naporem obcego mie: ; 

cze, ale zgnilizny wewnętrznejł „wi 

ma wstydu w Rzeczypospolitej... Nie | 

pali rumieńcem heńba pensjonarju- i 

szy Katarzyny —Semiramis północnej, ; 

czy zjadliwego Fryca Wielkiego w] 

swej przewrotności. Od króle, malo- 

wanej kukły, bsz czci i wiery, lekce- 

ważonego stolnika, monarchy Łazie» 

do wojewodów, hetmanów i 

magnatów wszelkiego stanu i auto- 
ramentu, wszyscy czerpią ze szkatuły 

obcych państw, najjaśniejszych Alian- 

tów gwarancje przyjaźni względem 

Rzeczypospoliiej, za cudzy grosz, 

skwapliwie głosząc. 

Prėchno | racjonalizmu wieku o- 

świecenia, barbarja pojąć i obycza- 

jów, z pijańskiej i obżartej epoki 

dycji, wiary, do kraju; ignorancja 
wszystkiego co się po za kastą dzia- 

ło, uwielbienie zagranicy, owczym 

pędem wynoszące z rozkładającej się, 
jak chory na trąd, Ojczyzny, mienie 

i siły. 

Straszliwa jakaś moralna nicość 

i pustka, cynizm postępowania bez- 

czelny i łgarstwo, sentymentalne, о- 

błudnemi maskami cnoty, działań 

dla Polski, wspomagania ginącej 
Rzeczypospolitej, przykrywejące twa* 

rze Judaszów, o szatę Wolności gra* 
jących w kości... zesłańców na Sybir. 

Straszlilwy obraz! Dantejskie piekło, 

rozwierające już paszćzę Lucyfera, 

niewoli, ziejące ogniem kataklizmów 

narodowych na cały ten świat, , hu 

laszczy rubasznie, modą nieświeską, a 

la Panie Kochanku, lub kręcący się w | 

malgiarskich podrygach pudrowanych 

dworaków Króla Stasia, parafjańskie- 

go Króla Słońca. ! 

Nsd Litwą i Polską wisi ciemne, 
ołowiene, brzemienne piorunami roz- 

biorów i burzami powstań niebo. 

Zaledwie, zrzadka  przelśniewają * 

na niem pojedyńcze gwiazdy nadziei, | 

plejada konstelacji przyjaciół cnoty, 

patryjotów — Polaków. 

Dziwne czasy, krańcowych beze- 

ceństw i wyprysków nezwykłych zalet. 

Obok nędzy poddanych, uwłeszcze- 

nie włościan (Jabłonowska, Zamojski, 

Brzostowski, Karp), obok sprzędaw- 
czyków, małe oazy cnotliwych; tra- 
giczny Rejtan, Puławski Bayard pol- 

ski, Kościuszko, rycerz bez skazy, 

odważny Wybicki, zacny Niemcewicz. 

Pada pierwszy clos—pierwszy rozbiór. 

Naród nie drgnął, owszem, w zabra- 

nych prowincjach serwilizm szłachty, 
dochodzi do szczytu upodlenia, hu- 

reszty umysły. 

Ale już się coś dzwiga z głębin su- 
mienia narodowego! Gromadzą się 

który miał się; 

zrodzić Konsty- | 
tucję 3-go Maja. Duszą patrjotów by- 
li; Kołłątaj, Zakrzewski, ionncy seo | 

  

  
- ki, Małachowski, Butrymowicz, Niem- 

_ eewicz, ” Matuszewic,  Weyssenhoff, , 
 marszałkowali Małachowski i Kazi . ny wszystkiemi zdobyczami współ- powyższemu zamierzeniu p. 

mierz Sapiehe, lżdzie baz plamy na 
hosorze obywatelskim. 

Radzili nad ratunkiem Rzeczy” 

pospolitej. Porwali sentymenty cnotli- 

wych obywateli za sobą, szarpneli 

chwilowo hawet sutnieniem króla, 

który konspirował z niemi w wielkim 

sekrecie przed Stackelbergiem I Re- 
pninem. 

A wśród tych ludzi, zbyt późno 

zjawionych ua horyzoncie politycz- 
nym Polski, by ją mogły uratować 
ich mądre, pokojowe zamiery, gdyż 
zbawcą w ówczesnej sytuacji, mógł 
być tylko jakiś Cromwell, Robespie- 
rre czy Lenin, wśród tych nazwisk 
magaatów i rodowej szlachty, jaśnie- 
je najsilniejszem bodaj światłem, nie- 
znane, mieszczańskie nazwisko Śte- 
nisława Staszyca. › 

Już trzy lata przedtem, uderzył w 
serca, umysły i sumienia polskie, 
głos obywatelaz pod pruskiego zabo- 
ru, w książce: Uwagi nad życiem Jana 
Zamojskiego (1785), domagzjącego się 
ostro, w słowach: odważnych, bez- 
względnej szczerości, reform społecz- 
nych, bez których upadek Polski w 
haniebnem samozatraceniu przepo- 
wiadał. Wielki ten obywatel, wołał o 

niedoli ludu poddanego takiemi sło: 

wy, jakich jeszcze nikt nie ośmielił 

jSię rzucić w oczy wielmożów, mimo 
że „tkliwe dla paezanów sentymene 

ta” wraz z Nową Heloizą, Pawłem i 
Wirginją, podmuchami z Francji i 

wpływem Puław czy Pawłowa już 
zmieniały pojęcia i postępowania. 

„Jakież to praw straszydło”, wo- 
łał mieszczanin z Piły wielkopolskiej, 

do rodaków, odciętych już raną Ког- 

donów, o niedoli ludowej. „Nikt do 
niewoli, ale każdy rodzi się do po 

słuszeństwa”, naucza obowiązków 

względem państwa. ' 

Sam, przez caly dlugi žywot 71 

letni, jest na miarę Plutarcha, wzorem 

doskonałego, żyjącego dla społeczno” 
у į 

ści obywatela. ! 
Dzieciństwo w Pile i pierwszą 

młodość zaćmiły wypadki barskie i 
znęcania się wojsk moskiewskich nad 
partyzantką szlachecką. Narzucona 

suknia i stan duchowny, do którego 

nie miał powołania, upośledzenia w 

prawach stanu mieszczańskiego i wy- 

nikłe stąd dla niego upokorzenie, 

sprawiają, że rośnie w nlm poczucie 

krzywdy osobistej. Tem bardziej go- 

tów jest zrozumieć ogólaą, politycz- 
ną i społeczną krzywdę narodu pol- 

skiego. р 

mWojaże*, ówczesnego wykstałce- 

nia konieczne dopełnienie, prowadzą 

młodego Staszyca przezGetyngę, Lipsk, 

Holandję i Anglję do Paryża. Zwie- 

dza też góry włoskie. Obok innych 

studjów poważnych z dziedziny Przy- | 
rody i polityki społecznej, teorje En- 

cyklopedystów. i oczywiście dzieła 

Russa, są jego przewodnikami. ' 

Z tamtych, zschodnich podmu- 

chów wolności i praw człowieka, czer- 

pać póżniej będzie do swej. działal- 

ności filantropijao-humabitarnej, wcie- 

lanej w życie, a publicystyczne prace 

i koncepcje filozoficzno-społeczne u- | 

rabiać będzie na podstawie Contrat - 
social. : | 

W czasie Sejmu czteroletniego 
wołać będzie jego głos namiętny w, 

Przestrogach dla Polski,, echem ka-. 

zań Złotoustego Skargi. Ten sam wy: 

soki polot ducha, ta sama zdolność 

ogarnięcia  wzrokiem= przenikłiwym 

szerokich horyzontów myśli, wyższy | 
jeszcze poziom naukowy, :wzbogaco- 4 

czesnej wiedzy przyrodniczej I spo- 

łecznych dociekań. Te same, z głębi 

krwiawiącego ranami Polski serca, 
wołania, zaklęcia i błagania rodaków, 
9 zastanowienie się, o spojrzenie rze- 

czywistości w oczy. Daremne to jed- 
nak były perły ducha, rzucane pod 
kopyta stada, lecącego do koryt mo: 
skiewskich lub pruskich. 

Rzeczpospolita ginęła. W roku 1795 
peždziernika 25, przestało istnieć to 
państwo tak wspąniałe! Na strzępy 
rozniosły kruki i sępy ziemie bogate, 
zagarnęły obce mocarstwa tę bitną 
ongiś szlachtę, „przedmurze thrześć- 
jaństwa”, niewolnych chłopów i mie- 
szczaństwo upośledzone. W hańbę 
niewoli szedł 9 miljonowy naród, sto- 
czony žgnilizną bezwoli, apatji, upod- 

towawcza do politechniki, jemu zsw- 
dzięczeją swój początek. 

Całą Polskę zapełnił dowodami | 
swej pracy i miłości dla Ojczyzny. ; 
Zbadał ją też i zwiedził jak pikt przed: | 
tem i on odkrył Tatry i piękność ich, 
oraz bogactwa ziemi rodzinnej opi- 

sał w Ziemiorodztwie, ne miano pierw- 

szego geologa polskiego, słusznie za- 

sługując. 

Obcowanie z przyrodą i zagłębia 

nie się myślowe nad jej tajnikami, 
badanie jej prawideł, wytwarzało w 

Staszycu niezłomne przekonanie o 

konieczności zharmonizowania społe- 

czeństw na zasadzie swobodnego 

rozwoju. Tamy kładzione przez pra- 
wo tej lub innej warstwie narodu, 
przez inną, wydawały mu się zawsze 

lenia, jakich nie znają dzieje, 
W tej straszliwej epoce, w atmo- 

sferze zamętu i szału, tępej rezyg- 
nacji lub nieprzytomnych porywów, 
Staszyc, ten klęskę przewidział, co 
od niej sercem i rozumem bronił 
swój naród oślepły i głuchy, na głos 
najlepszych swych synów, Staszyc nie- 
przestaje służyć Ojczyźnie. 

Dla niego jakby nie istniały pc- 
działy. Służy wciąż jej całej: nauką, 
pracą nadludzką, trudną do pojęcia 
w swem ogromie i różnorodności. 
Czegož nie przedsięwziął i nie doko- 

krzywdą ohydną. Widzisł potęgę Pol- 

ski w wyżwoleniu warstwy włościań- 

skiej i wzmożenie jej siły odpornej, 

przez przysporzenie jej miljonów oby- 

wateli, dziś obojętnych w czyjej żyć 

będą niewoli. 

Umiał przewidywać i na podsta- 
wie resinych danych, realne budo: 

wać przesłanki, s co w tym umyśle 

trzeźwym i w tym sceptycznym deiś- 

cis dziwnie jest piękne, to miłość 

ego, Chrystusowa zaiste, do wszyst- 

kich, upośledzonych przez los czy 

przez prawo i praca całego Życia, 
nał ten człowiek jeden z najniezwy- | by krzywdę tę, koło siebie naprawiać. 
klejszych, jakich miała Polskal Umysi Filozof, karmiony wiedzą encyklo- 
śmiały, realny, umiejący w życie wcie-  pedystów, zawarł Swe nyśli, spostrze” 
lić myśli i zamiary szlachetne i ро- żenia i dociekania w  najgłębszem 
żyteczne. (lmiejący robić pieniądze dziele jakie wydał w Polsce wiek 
bardzo praktycznie i wydawać je dla XVill. Ród Ludzki dziwaczny, barba- 
społeczeństwa, sam żyjąc w ubóstwie. rzyński w formie poemat, — pół 

Jemu zawdzięcza Polska Tow. prozą, pół białym wierszem pisany, 
Przyjaciół nauk, któremu wnet dwie którego my ostatnie formy. egzeku- 
kamienice, pałac i posąg Kopernika tury jego testamentu spalili... 
darowuje, on starostwo hrubieszow- Testament Staszyca to myśl o 

skie zagospodarowuje wzorem fizjo- wszystkich cierpiących współbraciach. 
kratów w kolonję wzorową, i włoś- Wykonanie tego testamentu, to hań- 
<ianam miejscowym je na wieczne ba dla współczesnych. Zniszczono 
czasy darowuje. Zbieracz, bibliotekarz, i zaprzepaszczono niejedno. 
polityk, pisarz, pedagog, uczony. Każ- Ale skromna tablica na cmenta- 
dą z tych dziedzia zapładnia umysł rzu Karmelitów na Bielanach, leżąca 
Jego niezwykły. Jest w Komisji Edu- na wolnej dziś ziemi polskiej, mówić 
kacyjnej i w Radzie stanu ks. War-| powinna rodakom tak wiele, jak nie- 

szawskiego, jest inicjatorem lnstytu: | zmiernie wiele uczynił i zasłużył się 

tu dla głuchoniemych, wizytuje szko- | dia ' przyszłych pokoleń Ten, który 

ły I programy dla nich układa, serce | umysł miijonom rozdawał na 

W nowo utworzonem Królestwie | pokarm duchowy, a zebranemi pie- 

Polskiem jest członkiem Kom. wyz-|niądzmi z królewską hojnością ob- 

nań religijnych, zakłeda szkoły gór: | darzał. 

nicze i organizuje tę dziedzinę bo- Znač żywot takiego Polaka jest 

gactw polskich, jest dyrektorem prze- | obowiązkiem, oddawać cześć Jego 

mysłu i kunsztów, i wnet fabryki w j pamięci napełata radością i dumą 

Ozorkowie, Zgierzu, Łodzi, mają jego | pozwala znieźć myśl o hańbie 'roz- 

czynne poparcie. biorów, każe wierzyć, że naród nasz 

Szkoła muzyczna, leśnictwa i go- |zdolny takich synów wydać ze siebiel 

spodarstaa w Marymoncie, przygo” Hel. Romer. 
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„Unifikacja. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż w najbliższych dniach ukaże się w Dzien. Ust. 

ustawa o przemianowaniu Wileńskiego Okręgu Administracyjnego na Wo- 

jewództwo Wileńskie. 

Dži nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów 
zapowiada burzliwy przebieg. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem min. skarbu Ździechowski ma przedłożyć preliminarz budżetowy na. 
r. 1916. 

W związku z tem w kołach politycznych rozeszły się pogłoski. o mo- 
żiiwych tarciach, jakie na tem posiedzeniu mogą się wyłonić pomiędzy 
członkami rządu w obredach nad projektem mio. Zdziechowskiego, dowia- 
dujemy się bowiem, iż:ps minister  Zdziechowski „ma zamiłar rozszerzyć 

  

cznego M. S. Zagr. 

RA A I ROBERCIE оы НАЙ ЙОНЕЙ АЕА ОЬ ЛСОМЕ ТС - EA WO 

Wyjazd dyrektora departamentu polity- 
do Paryża i Londynu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
Dziś wieczorem wyjeżdża do Paryża 

politycznego M. S. Zagr. p, Łukasiewicz. 
Wyjazd jego ma na celu omówienie aktualnych z smbasadorem polskim w Peryżu 

w Londynie p. Skirmuntem 

Podług informacji 
Swój do  „llustrowanego Kurjera 
swego. Codziennego” podse- 

kretarz Stanu w Pre- 
zydjum Rady Ministrów p. Studziń- 
ski ma zostać wojewodą w Krakowie 
lub Lwowie, a to z powodu  skaso- 
wania etatu, który dotąd zajmował. 
Był to jeden z najzagorzalszych biu- 
rokratów starej austrjąckiej szkoły, 
który wytrwale hamował I psuł wszele 
kie poczynania w dziedzinie reformy 
administracji wysuwane w okresie u- 
rzędowania p. Thugutta w charakte- 
rze vice-premjera. 
Poseł włoski Pan Prezydent Rze- 
eis czypospolitej dnia 20 

b.m. o godz. 12 w po- 
łudnie przyjął ministra pełnomocne- 
go i posła nadzwyczajnego królestwa 
włoskiego p. Maloniego, następnie 
zaś udzielił audjencji nowo obrane- 
mu prezesowi akademji umiejętności 
w Krakowie profes. Rozwadowskie- 
mu. (Pat). - : 

` Nowomianowany am- 
Ambasador basador francuski w 

Laroche. Warszawie Laroche Ц- 
czy 54 lata. Rozpoczął on karjerę dy- 
piomatyczną w Rzymie przy ambasa- 
dorze Barrere, następnie przydzielo- 
ny byl do centrali ministerstwa spraw 
zagranicznych gdzie pracował pod 
dyrekcją Berthelota. W trzy lata po” 
tem zajął po nim stanowisko dyrek- 
tora spraw politycznych. Laroche zaj- 
muje się pozatem pracą literacką. 

Prezes delegacji pol- 
nia pząmale_ skiej do rokowań hand- 
ni lowych z Niemcami p. kie 

sprawie -- Prądżyński. | 

  

ników 
go w berlińskiem mi- 

waz i? nisterstwie Spraw za- 
granicznych p. Zechlin 

wie tymczasowego porozumienia co 
do sezonowej emigracji robotników 
polskich do Niemiec. 

Tymczasowy układ przewiduje 
przekroczenie granicy niemieckiej za 
bezpłatnemi paszportami, zwolnienie 
od wiz, zrównanie pod względem 
płacy i warunków pracy robotników 
polskich z niemieckiemi i ubezpie- 
czenie ich od wypadków. na podsta. 
wie konwencji genewskie.j 

Zjazd posłów kresowych 
w Wilnie. 

W dniu 23 b. m. odbędzie się w 
Wilnie zjazd posłów kresowych, któ: 
rzy nałeżeli dotychczas do „Wyzwo- 
lenia" do t. zw. „Sekcji posłów kre- 
sowych* dla stworzenia nowego klu- 
bu sejmowego, który dbać będzie 
specjalnie o sprawy kresowe. Klub 
ten sepsruje się zupełnie od „Wy- 
zwolenia“ nie przechylejąc się ani 
na stronę grupy Dąbskiego, ani też 
pozostałości „Wyzwolenia* w Ich 
sporze, wyznaczając sobie cdrębną 
linję idsowo-polityczną na przyszłość, 

3 (zd) 
* 

Nie mając narszie możności pc- 

informować się bliżej co do tej wia- 
domošci, podajemy ją na odpowie: 
dzialność naszego współpracownik». 

Jak się zdaje, chodzi tutaj o gru- 
pę posłów z Ziem Wschodnich, któ- 
rzy wystąpili z „Wyzwolenia* już po 

*   w. preliminarzu redukcję płac uczędniczych i robotniczych ną cały rok. 
Jak: wiadomo, redukcja ta w:myśl pierwotnych zapewnień - p.-Zdzie- 

chow skiego miała być zastosowana tylko w pierwszym kwartale r. b. } 
+ Przedstawiciele. PPS. 1,NPR- sprzeciwiać się będą jak najenergiczniej 

+ 3 

wyjściu grupy Dąbskiego, i w któ- 
rych imieniu poseł Dubrownik zapo- 
wiadsl w ogłoszonym w prasie liście 
konferencję z wyborcami w Lidzie 

i Londynu dyrektor departamentu 

spraw politycznych 
p. Chłapowskim i posłem akos 

Pobyt pana Lukasiewicza zagranicą potrwa okolo 8 dni. 

  

Wiadomości polityczne. 
Miezaležnie od podpisania obec- 

nago układu prowizorycznego roz- 
poczną się w kwietniu wspólne na- 
„tady celem zawarcia stałej umowy 

„Journal de Gene- 
w tej sprawie. 

Szwajcarja va” pisząc ©  stosun- 
nie uzna KO- kach rosyjsko - szwa 

r. Sa carskich zaznacza 26 
Szwajcarja odnosi się 

odmównia do sprawy jakiegokolwiek 
uznania Rosji Sowieckiej. (Pat.). 

Konwent Senjorów Prace Reich. Reichstagu postanowił 
stagu. odroczyć termin adczy- 

tania oświadczenia rządowego nowe 
jgo gabinetu do przyszłego wtorku. 
Do tego czasu jak przypuszczają pis- 
ma Reichstag 'zakoriczy dyskusję nad 
budżetem na rok 1926, (Pat.) - 

Deklaracji rządowej 
Deklaracja nowego gabinetu ocze- 
ac Las kują dopiero jutro. W 
klego. _ Oczekiwaniu jej prasa „Miego. ska AA wita powstanie nowe- 

go gabinetu z pewną rezerwą.   
nacze|- | 

was ro- nik wydziału polskie 

wymienili między sobą noty w spra« Н 

Pisma demokratyczne zazna 
że wykluczenie w ostatniej chwili z 
z gabinetu ich przywódcy Kocha jest 
afrontem dla stronnictwa które po- 
ntosło ofiarę biorąc udział w gabine- 
cie. (Pat.) 

„Journal” donosi, że 
Wojska fran- Briand jąc 

dreśji nie pei ambasadorowi von Ho- 
dą zreduko. Schowi na ucżynione 

wane. przezeń domarche zaz- 
naczył że nie może być wchwili obec- 
nej mowy o zredukowaniu wojsk 
francuskich w Nadreńji. (Pat.) 

Rumuński minister 
Rokowania Maanańz я 1-0d+ 

ramko -ru- jęchał do Bukaresztu. ugauńskie w. Przed wyjazdem oś. 
e wiadczyi sji aidas, 

sklego.  wicielom prasy, że po- 
wierzył posłowi ru. 

muńskiemu w Paryżu i Londynie 
misję kontynuowania rokowań z mie 
nistrem Doumerem, w celu osiąg- 
nięcia porozumienia w sprawie ure- 
gulowania długu rumuńskiego. Mini- 
ster wyraził nadzieję, że ewentu- 
alny układ będzie oparty na tych 
samych podstawach, co układ ame- 
rykańsko rumuński. (Pat.). 

  

dla uzyskania aprobaty na dalsze 
zamierzenia. Do grupy tej mają na- 
leżeć, oprócz posła Dubrownika, po- 
slowis Wedziagolski, Halko, Adamo- 
wicz 1 Plotrowski, 

Idėja wycdrebnienia slę w jedną 
grupę posłów z Ziem Wschodnich 
zaczyna kiełkować, Można jedynie 
żałować, że nie wszyscy z wymienio- 
nych wyżej osób mają na gruńcie 
lokalnym opinję kwalifikującą ich po- 
zytywnie do spełnienia tego poważ* 
nego i pilnego zadania. 
ST BIO S RK IEEE SSE KOS SŁOWNIKI 

Lwiątek Spółdzielni Spożywców Rzeczy- 
pospolitej Polskiej poszukoje | 

Domu lub placu 
przy kolei od strony miasta niedale.| 
ko śródmieścia, do wydzierżawienie,   

4 
ia as однлан ч остоаь 

względnie kupna, na ulokowanie biu- 
ra i składów. Będą wzięte pod uwsgę 
tylko objekty z bocznicą kolejową lub 
z możnością wprowadzenia takowej. 

Zgłoszenia godź: 9—11 Biuro Oddziału 
Związku Mała Pohulanka 12 lub telefon Nr, 56 

SEE



+ 

+ Ministarstwie Skarbu Markowski po- 

2 
< — 

Sejm i Rząd. 
(Od wł. korespondenta z Warszawy.). 1 

Ustawa stempiowa przy- 

Jęta w 3-ciem czytaniu. 

| 
| 

Na wczorajszem posiedzeniu ko: | 

misji skarbowej miała być dyskuto- | 

wana sprawa noweli do ustawy o 

podatku majątkowym. Na prośbę je: 

dnakże przedstawicieli rządu rozwa- 
żanie tej sprawy odroczono na ty-| 
dzień. ? 

Komisja przystąpiła do dalszych ' 

obrad nad projektem ustawy stem- 

plowej. Ustawę przyjęto w 3 czytaniu. | 

Z przyjętych postanowień zasłu: ! 
guje na uwagę: obniżenie opłaty od | 

ubezpieczeń z 3 na 2 proc., obniže ; 

nie opłaty na weksle, opiewajzce na 

drobną kwotę do 60 zł. na 20 gr., 

uchylenie obecnie obowiązującego 

przepisu, częściowo unieważniejące-; 

go umowy o zatajeniu cen sprzedaży. | 

  
Sprawa oszczędności wi 

dziale wyższego szkoinict- 
„wa jeszcze nie rozpatrzona | 

Komisja delegatów p. ministra 
skarbu do spraw oszczędnościowych 
nie rozpatrywała jeszcze dotychczas 
sprawy oszczędności w dziale wyż- 
szego szkolnictwa. 

W kwestji tej są przedstawione 
pewne wnioski, które niebawem bę- 

dą opracowane przez specjalnego 
delegata a następnie przez komisję j 
spraw oszczędnościowych. 

Projekty organizacji urzę- 
dów w sejmowej komisji 

oszczędnościowej. 

Na wczorajszem posiedzeniu sej: 
mowej komisji oszczędnościowej pod- 
sekretarz stanu Prezydjum Rady Mi- 
nistrów p. Studziński złożył obszerne 
sprawozdanie o zastosowaniu projek- 
tu organizacji urzędów, opracowane- 
go w latach 1920—21 w specjalną 

. komisję, w skład której. wchodzili > 
między innemi obecny Prezydent 
Rrzeczypospoiitej .p. Wojciechowski i 

arezes Najwyźszej lzby Kontroli p.' 
rnowski. Powyższy projekt zastoso- 

„wany został dopiero częściowo w r. 
1925. 

Następnie podsekretarz stanu w 

ж
 

  
informował komisję o projekcie or 
ganizacji kasowości i rachunkowości, 
opracowanym również przez soecja!- 

ną komisję. 

Konferencja prem. Skrzyń- 

skiego z dr. LÓwenhertzem 

W związku z zapowiedzianem po- 

siedzeniem komisji rzeczoznawców 

dla spraw mniejszości narodowych, 

p. premjer Skrzyński przyjał wczoraj 

członka tej komisji dr. Lewenhertza. 
Podczas konferencji omawiano 

spra»y mniejszości, dotyczące Mało- 

polski. 
  

  

Łotwa otrzymuje pożyczkę 10 milj. dol. 

RYGA, 20.1 Pat. Minister fnansów wyraził nadzieję, że toczące się ro- 

kowania w sprawie pożyczki zagranicznej doprowadzą do pomyślnych wy 

ników. Ostateczna decyzja w tej spra 

życzka ma wynosić 10 miljonów dolar 

—— 

  

Stanisław Staszyc. 
(dokończenie) 

Jaki wpływ wywarł Staszyc na 
lepszą część społeczeństwa polskiego 
— stwierdzamy to, że naród poszedł 
w wielu sprawach za jego wskaza- 
niem, że głoszone przezeń zasady 

znajda częściowo wyraz w  Konsty- 
tucji 3 maja. 

A był to akt doniosły, który 

chociaż nie uratował już polityczne- 

go bytu Polski — uratował jej ho- 
nor wobec Europy. W akcie tym 
złożył naród swój testament politycz- 
ny, wskazując tę drogę Šwietlaną, 
po której kroczyć pragnał. 

To też, gdy nastał dzień 3 maja 
1791 r., cieszy się Staszyc, widząc, 
że słowa jego nie były głosem, wo- 
łającym na puszczy. 

Ciemne chmury nadciągają nad 
Polską, znalazły się niecne ręce, 
które zniszczyły tę wielką pracę, nie 
pomogły wysiłki narodu, by obronić 
Konstytucję a wraz z nią 1 niepod- 
ległość. / 

W r. 1795 następuje ostatni roz- 
*_ biór Polski, najeźdcy zagarniają resztę 

nasze) ojczyzny. 
Rozpacz ogarnia tych wszystkich, | 

którzy pragnęli odrodzenia kraju. 
Staszyc cierpi niemniej — może 

i więcej, niż inni, ale nie upada na 
duchu, Jak w epoce Sejmu 4 let- 
niego musiał wskazać narodowi dro- 
gę naprawy, tak teraz wskazuje mu, 
jak ducha tracić nie powinien, jak | 
dalej czynić, by żyć i nie zginąć. 

Woła więc: „Paść może naród 
wielki, zginąć nie może — tylko 
nikczemny”. 

Uczy zatem Stasžyc sposobėw 
pracy nad rozwojem narodu, jego 
sił społecznych, dobrobytu  materjal 
nego. 

sA, "em zaś położył w tym okresie 

iredniowieczne praktyki | 
Lig | 

W Ne 122 „Głosu Prawdy" znaj- 
dujemy następujący obrazek z „admi- 
nistracji“ pana ministra Wyznań Re- 
ligijn. i Oświec. Publicznego: 

„W okresie przedświątecznym 
p. St. Grabski, jako minister Oświe- | 
ty 1 Wyznań Religijnych, wydał; 
władzom administracyjnym  in-| 
strukcję stosowania ostrych represji 
względem Kościoła Narodowego. 
Rezultaty tskiej światłej dyspozycji 
nie kazały na siebie długo czekać. 

W nocy z 23 na 24 grudnia do 
wsi Jastkowice w woj. Lwowskiem, 
której wszyscy prawie mieszkańcy 
przeszli na łono Kościoła Narodo- 
wego, zjechał oddział policji, w 
liczbie około 30tu ludzi i rczkwa 
terował się obok miejscowego ko- 
ścioło. Gdy rankiem dnia 24 gru- 
dnia zjawił sią kościelny, policjan- 
ci zażądali odeń wydania kluczy 
od kościoła. Ten jednak schronił 
się i kluczy nie wydał. Žbierającą 
się tymczasem na poranne nabo- 
żeństwo ludność policjanci rozpę- 
dzali kolbami i bagnetami. Wa- 
dług wiarygodnej relacji „Polski 
Odrodzonej* „pobito kilkadziesiąt 
osób, mmężczyzn i kobiet, nie szczę* 
dzono nawet dzieci. Siedmioletnie- 
mu synkowi Wojciecha Trybla 
przystawił policjant bagnet do 
piersi i groził przebiciem. Bito lu- 
dzi po całej wsi, gdziskolwiek ko- 
go spotkano, włóczono na poste- 
runek, tłuczono kolbami, kopano 

nogami”. 
Następnego dnie policja, otrzy 
mawszy posiłki, wyrąbała drzwi 
kościoła, turbując przy tem kościel- 
nego. Poczynione tymczasem przez 
księży Kościoła Narodowego stara- 
nia o interwencję ministerstwa 
spraw wewnętrznych zostały uda: 
remnione. Ten stan rzeczy trwał 
do dnia 26 grudnie. Tego dnia po- 
licja, niewątpliwie z polecenia wła- 
dzy administracyjnej przystąpiła do 
wprowadzenia do kościoła spro- 
wadzonego w międzyczasie księ- 
dza rzymsko katolick., Kwaśnego. 
Obraz tego aktu Polska Odrodzo- 

na opisuje następującemi słowy: 
„Straszna to była instalacja. Olb- 

rzymia rzesza ludu stanęła zbitą; 
masą przed kościołem, a rozjusze' 
ni wódką I nakszem komendanta 
policjanci walili kolbarni karabinów 
po głowach, kłuli bagnetami. Roz- 
dzierające jęki i krzyki rozlegały 
się daleko po wsi. Krew zlała obfi- 
cie próg, ściany Świątyni, cmen- 
terz kościelny i drogę. Na ziemi 
leżały dziesiątki zmasakrowanych 
mężczyza i kobiet, z ciżby wypadli 
pokaleczeni, pokrwawieni, w po- 
terganej odzieży; dopadali ich znów 
inni policjanci i tłukli bsz litości. ; 
W końcu kg. Kwaśny dostał się do 
kościoła”. A dalej we wsi... „Gdzie 

le będzie należała do Sejmu. Po- 
w płatnych w okresie 25 lat. 

  

nieśmiertelne zasługi na każdem nie- 
mal polu. 

Po ostatnim rozbiorze ucisk pru- 
ski zaciążył nad Warszawą; język 
polski usunięto z urzędów, sądów, 
szkół — rząd dążył wogóle do znisz- 
czenia polskości w kraju. 
"Warunki uniemożliwiły pracę po- 

lityczną, lepsi wśród społeczeństwa 
zaczęli myśleć nad tem — jak naród 

Jod zguby ratować, wiedzieli zaś, że 
przedewszystkiem należy ratować ję- 
"zyk i kulturę duchową. 
| W tym celu zostaje zawiązane w 
| Warszawie „Towarzystwo Przyjaciół 
' Nauk”, do którego przystąpili wszyscy 
'wybitniejsi uczeni współcześni. Na 
| prezesa wybrano uczonego biskupa 

  

  ;Albertrandego. Duszą zaś „Towarzy 
|stwa” staje się Staszyc i cały oddaje | 
'się tej pracy; z biegiem czasu budu- 
|je on własnym sumptem dom i wrsz 
1& ciskawemi zbiorami przyrodnicze- 

"mi ofiarowuje Towarzystwu. 
Wkrótce po śmierci Albertrande- 

go, powołany na stanowisko prezesa 
| Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pracuje 

na tem stanowisku do końca życia 
i jest prawdziwym przewodnikim tej 

Ń instytucji. 
| Dzięki swemu nowemu prezesowi, 
| „Towsrzystwo rozszerza swą działal- 
ność, obejmuje całokształt życia kui- 

|turalnego narodu. Szerzy oświatę, 

|zmierza do podriiesienia dobrobytu, 
| polepszenia doli ludności miejskiej 
, oraz wiejskiej. 
1 W tym celu podaje Staszyc pro- 
jekt, wyznaczenia nagrody za napisa- 
nie dziełka, zawierejącego wskazówki 

| hygjeniczne oraz praktyczne dla ludu 
jak i z jakiego materjału budować 

, najtrwalsze i najtańsze domy wiejskie, 
w laki sposób budować drogi, hodo- 
wać bydło i t. d. 

Zwraca też uwagę na banki osz: 
czędnościowe, zakładane w Angjji i 
namawia do otwierania takowych w 
Polsce, 

KU RB Ro 

kolwiek zeszło się do domu kilku 
ludzi, wpadz!! policjanci i rozpę- 
dzali, nie szczędząc kolb i bagne- 
tów. Do domu Tomasza Koczwary 
us'łowali wejść w nocy, gdy ten 
nie otworzył, przyszli ne drug! 
dzień rano o g. 6, pobili go tak, 
że zemdlał; wtedy obleli go wodą 
i znów bili... Oto parę nazwisk о- 
fier: Pięta Tomasz, potłuczony kol- 
bami, leży nieprzytomny; Michał 
Gorczyca, od uderzenia kolbą zła- 
mana ręka; Szwedo Józef, pchnle- 

ty bagnetem w plecy, w głowę, 
potłuczony kolbami; Katarzyna Ko- 
sikowska, przebita pierś; Trybiel 
Wojciech, pchnięty bagnetem; Woj- 
ciech Rak, strasznie zbity kolbami, 

prawdopodobnie śmiertelnie, leży 
zupełnie bezwładny...” i t. d. Po 
tej masskrze nad wsią zawieszono 
stan wyjątkowy, komunikację ze 
światem przerwano, 
nie się mieszkańców poddano kon- 
troli i "ograniczono. Wszystkich 
ciężej rannych aresztowano. Dla 
przeprowadzenia śledztwa do wsi 
zjechał urzędnik lwowskiego woje- 
wództwa, które — według twier- 
dzenia Naprzodu — „do Jastkowic 
wysłało policję i urządzało masa- 
krę*. Ministerstwo spraw wewnetrze 
nych aai sprawiedliwości nie Inter- 
wenjują. Ministrowie socjalistyczni 
dotychczas nawet nia zrżądali na- 
leżytego przeprowadzenia śledztwa 
t wyciągnięcia najostrzejszych kon- ) 

winnych, ' sekwencji względem 
włącznie z p. St. Grabskim. Milczy 
również Liga Obrony Praw Czlo- 
wieka, w pierwszym rzędzie powo-; 
łana do interwencji w danej spra- 
wie. Chcemy wierzyć, że jest to 
tylko wynikiem braku należytych 
informacyj o Jastkowickiej 
dji, i że ministrowie lewicowi w 
rządzie, stronnictwa lewicowe w 
Sejmie i L. O. P. C. spełnią swój 
obowiązek. Tego się domaga ho- 
nor Polski, honor XX-go wieku, 
honor cywilizacji i sprawiedliwości. 
Informacji powyżej wprost wierzyć 

się nie chce. Nigdzie jednak nie u- 
kazało się zaprzeczenie temu, co po- 
daje „Polska Odrodzona” i „Naprzód*. 
Również nadzieje „Głosu Prawdy” na 
interwencję ministrów lewicowych w 
rządzie i stronnictw lewicowych w 
Sejmie dotychczas nie sprawdziły się. 
Nawet gdyby opis był przesadzony, 
szm fakt niesłychanego w państwie 
nowoczesnem gwałtu nad sumieniem 
ludzkiem jest niewątpliwy. 

Jest on przerażającym w swej 
barbarji, lecz bodaj jeszcze bardziej 
przerażającym jest brak natychmia: 
stowego reagowania nań tych ludzi 
w rządzie i Sejmie, którzy zdają się 
być do tego powołani z. tytułu swej 
przynależności do demokracji. Biorą 
w ten sposób na siebie od»owiedzial 
ność za czyny p. Stan. Grabskiego. 

    

Tańców salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach I oddzielnie 

at. bal, Ali. Walden fankus 
Zapisy i informacje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40. 

(wejście główne jak do Kina 
„Polonii *). 

  

Z inicjatywy również Staszyca pow- 
staje w Warszawie „Instytut dla Głu: 
choniemych”, dom zarcbkowy i wie- 
le innych instytucyj dobroczynnych. 

Obok ożywionej działalności spo- 
łecznej — nie zaniedbuje też Staszyc 
prac naukowych w „Towarzystwie 
przyjacjół Nauk* — popiera myśl o- 
pracowania dziejów Polski, zachęca 
członków do poznania skarbów zie- 
mi ojczystej, w tym celu sam zwie- 
dza Karpaty i wydaje szereg dzieł o 
„Ziemiorodztwie Karpat”. Te wielkie 
zasługi Staszyca, jako prezesa „To- 
werzystwa" sprawiają, že gdy zaiaš- 
niała jutrzenka lepszej doli dla Pol- 
ski i powstało Ks. Warszawskie, rząd 
Księstwa powołał go do służby pu: 
blicznej, jako członka Izby edukacyj- 
nej i referendarza w Radzie Stanu— 
na tych to stanowiskach pracuje on 
przez cały czas trwania Ks. Warszaw- 
skiego. Zwłaszcza owocną jest dzia- 
łalność Staszyca na polu wychowa- 
nia narodowego, gdyż całą pożytecz- 
ną pracę lzby Edukacyjnej, jemu 
przedewszystkiem zawdzięczać należy. 

Wychowanie publiczne było wtym 
czasie wprost w opłakanym stanie, 

dotkliwie dawał się odczuwać brak 

|organizacji szkolnej, brak wszelkich 

funduszów. Staszyc jak zawsze bierze 
jsię energicznie do dzieła i, zdobyw- 
Szy potrzebne środki,wzorując się na 
planie dawnej Komjsji Edukecyjnej, 
pracuje nad organizacją szkolnictwa 
w Ks. Warszawskiem. 

Powstają więc szkoły elementarne, 
dla dziatwy wiejskiej, wydziałowe — 
dla miejskiej, wojewódzkie — dzisiej- 
sze średnie. Nad tem wszystkiemigó- 
ruje Szkoła Główna, obejmująca 5 
wydziałów. Otworzono też Towarzy 
stwo Ksiąg Elementaraych, którego 
zadaniem było — ułożenie podręcz* 
ników szkolnych. 

Serdeczną | pieczołowitą opieką 
otoczył Staszyc uczącą się młodzież, 
starał się o fundusze, by - wysyłąć 

    

komunikowa- ° 

trage- 

L E Neo KO 

Nowy Rząd Rzeszy. 
BERLIN. 19.1. (Pat). Dziś o godz. 19 Prezydent Hindenburg przyjął 

przedstawicieli partji umiarkowanych demokratów, centrum, niemieckiej 

partji ludowej i bawarskiej partji ludowej, którym zakomunikował, że uwa- 

ża za niezbędne utworzenie gabinetu w najkrótszym czasie. W tym celu 

prez.Hindenburg prosił kanclerza Luthera o ułożenie łisty gabinetu i przed- 

stawienie jej natychmiast frakcjom parlamentarnym. 
W wyniku tej deklaracji, frakcje zwołały na dziś wieczorem posiedze- 

nie nadzwyczajne. Kanclerz Luther przedstawił frakcjom listę następującą: 

kanclerz — Luther, sprawy zagr. — Stresemann, sprawy wewn.—dr. Kueiz 

(demokrata), finanse — dr. Reinhoid (demokrata), gospodarka publiczna— 

dr. Kurtius (partja ludowa), praca—dr. Bryuns (centrum), sprawiedliwość— 

dr. Marks (centrum), wojsko — dr. Gessler, poczta — Stingl (baw. partja 

ludowa), komunikacja — Krohne (baw. p. lud.). Tekę rolnictwa objął tym- 

czasowo „kanclerz. Około godz. 10-ej frakcje, oprócz demokratów przyjęły 

į proponowaną listę. 
' Frakcja d'mokratów po długich naradach uchwaliła 

| plejącą sposób tego rodzaju tworzenia gabinetu, lecz zgodziła się na wzię- 

cie w nim udziału. 
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dniu 7 marcz. 

Możliwość wojny chińsko-bolszewickiej. V 

LONDYN, 20.1 (Pat.) Jak donoszą z Mandżurji rokowania władz chiń- | 

"skich z sowieckim konsulem generalnym w  Charbinie co do przejazdu | 
wojsk chińskich koleją wschodnią pozostały bez rezultatu. 

panowanie nad tą koleją zdaje się być nieunikniona. 
Sowiety zamierzają podobno przedsięwziąć zbrojną interwencję. 

Obecnie komunikacja jest przerwana. 

Czang-Tso-Lin idzie na Pekin. 

Walka o 

LONDYN, 20.| (Pat.) Wojska marszałka Czang Tso-Lira, 
udział w wielkiej bitwie pod Mukdenem i Szanghaj-Kwanem posuwają się | 

rę. w kierunku na Pekin. 

  

kilku dni zauważon 

  

Przegląd prasy. 
Jeszcze o reformię rolnej. —O stałą wartość pieniądza. —Marsz. 

Piłsudski o organizacji władz wojskowych. 

Reforma rolna, o której tyle pi- 
sano na łamach prasy, tyle mów wy 
głoszono, która stanowiła przedmiot 
tylu przetargów partyjnych — jest za- 
gednieniem tak aktualnem i palącem, 
że kaidorazcwemu  poruszeniu jej 
towarzyszą nowe momenty analitycz- 
ne i refleksje. 

Reforma rolna jest bowiem ideą 
twórcza, której wcielenie w życie sta 
nowić będzie jeden z najważniejszych 
momentów dziejowych demokratyza- 
cji życia polskiego. 

Gdyż niema prawdziwej demokra- 
cji bez równoczesnego wyrównania 
sił poszczególnych klas społecznych. 
Tymczasem ustawa o reformie rolnej 
obfituje w taką moc różnych krucz- 
ków, że wątpliwem jest, czy posta- 
newienia jej wejdą w życie. 

Słusznie też czyni „Ziemia Lnbel- 
ska”, analizując dokładnie postępo- 

    

zdolniejszych zagranicę, dla dokoń* 
czenia studjów, niejednemu zaś po 
magał osobiście, to też słusznie zy” 
skał sobie miano przyjaciela I dobro- 
czyńcy młodzieży. * 

Gdy po upadku Ks. Warszawskie- 
go, Polska, jako Królestwo Kongre- 
sowe rozpoczyna nowy okres dziejo- 
wy pod rządem Aleksandra I, Sta- 
szyc, zawsze czynny, (wydaje dzieło 

lepsze warunki do rozwoju swego 
narodu i niezmordowany znowu sta- 
je do pracy. 
jako Radca stanu, dyrektor general- 
ny wydziału rzemiosł, 

komisji wychowania. 
Objąwszy zarząd wydziału prze- 

mysłu i handlu, poświęca Iwią część 

nictwa w Polsce, pobudza do badań 
geologicznych ziem polskich. W Kiel- 

leach zakłada szkołę i komisję gói> 
niczą, organizuje cech górniczy. 

Dzięki staraniom Staszyca, otwar- 
to wkrótce kopalnie żelaza, miedzi, 
olowiv, srebra, soli i innych krusz- 
ców— powstają też liczne huty. 

Jednem słowem podnosi on ma: 
terjalny dobrobyt mieszkańców—wy- 
zyskuje ukryte w ziemi przyrodzone 
skarby naszego kraju. 

Niezmierną oszczędnością ! pracą 
całego życia dorobił się znacznego 
funduszu — ale nie użył ani grosza 
dla siebie — rozporządził zaś nim 
jak prawdziwy przyjaciel ludzkości. 

Zdobyty majątek umożliwił mu w 
końcu życia kupno włości Hrubie- 
szowskiej — w której rozwinął wzo- 
rową gospodarczą działalność, utwo- 
rzył bank oszczędnościowy dla lud. 
ności miejscowej i roztoczył pieczo- 
łowitą opiekę nad rodzinami włościań, 

Wyznając zasadę — „że miłość 
ojczyzny nie kończy się ze śmiercią” 
przekazuje, sporządzonym zawczasu 

  | 

Po powyższej uchwale demokratów kanclerz udał się ponownie do 

prezydenta Rzeszy, ktory aprobował przedłożoną mu listę gabinetu, 

"Niemcy wstępują w marcu do Ligi Na- 
rodów. 

BERLIN. 20.! (Pat.) „Barliner Tagelblatt" dowiaduje 

pienie Niemiec do Ligi Narodów nastąpi 

"dniach marca. Według doniesień pism demokratycznych pierwsze posie- 

dzenie Rady Ligi z udziałem przedstawiciela Niemiec spodziewane jest w 

Jeden falszarz już zwarjował. 

BUDAPESZT. 20.1. (Pat.) Dziennik „Uj-Nemzedek" utrzymuje, že od wied z Mersz. Piłsudskim w sprawie 
u Nadossyego objawy obłędu. Jadno z pism donosi, organizacji naczelnych władz wojsko- 

że sprawą biskupa polowego Zedreveca zajmą się wyłącznie władze kościelne. wych. ъ 

  
   

o Równowadze politycznej w Euro-- 
pie) dąży do tego, by uzyskać naj-. 
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Chwila, gdy nieziszczalność obudzo- 
nych ustawą nadziei ukaże się oczom 
wyborców z całą wyrazistością, chwila 
ta będzie początkiem końca dla tych 
wszystkich polityków „włościańskich”, 
którzy za tę/ustawę odpowiedzalność 
ponoszą. 

Dla nich jest ta ustawa tylko nowym | 
manewrem wyborczym — dla nas jest 
paljatywem zagważdżającym tylko spra- 
wę racjonalnego przeprowadzenia re- 
formy rolnej. 

Niemniej ważną s»rawą naszego. 
życia gospodarczego jest wartość pie- 
niądzs. Cała nasza siła ekonomiczna 
zależy od niezbędnego warunku — 
dobrego pieniądza. Bez niego nie 
można myśleć o jakiejkolwiek ksiku- 
lacji cen i usunięciu straszliwej klę- 
ski społecznej—bezrobocia. 

„Goniec Nadwiślański” ujmuje ten 
problem w sposób nestęwujący: 

Podstawą pewną ! trwałą ładu, spo- 
koju | odrodzenia gospodarczego Pol- 
ski, jako też i podstawą naszej gospo- 
darczej | politycznej siły — to stały I 
trwały pieniądz. Do stworzenia takiego 

= do takiego zabezpieczenia 
nesze| walu owinnišmy pó 104 
kimi L okanai 8 PA 

Stały I trwały pieniądz pozwoli się 
nam odbudować szybko | skutecznie. 

Palącą kwestję wzrastającego bezro- 
bocia da się usunąć jedynie wówczas 
jeśli się stworzy w Polsce stały pieniądz 
i puści się go w odpowiedniej liości na 
rynek pieniężny — jeśli się odpowied- 
nią ilość dobrych pieniędzy rozprowa- | 
dzi (w postaci długotrwałych pożyczek, 
na rynek handlowy i przemysłowy, 

Bez zbudowania tych podstaw finan- 
sa nic nie będziemy w stanie zro- 

Bzisiejsza praca w olbrzymiej wigk- | 
szošci naszego žycia gospodarczego — || 
te jak jazda po wybolstej drodze. Je- 
dziemy nie mając pewności, czy za 
chwilę nie wjedziemy w przepaść. 

Z rad uczonych doradców skorzysta- 
liśmy o tyle, że zrobiliśmy już pierw- 
sze kroki na drodze prowadzącej do 
oszczędności. 

Łecz to jest tylko mały początek ku 
naprawie stosunków gospodarczych w 
Peisce. 

Początek ten może być całkowicie za- 
łamany, jeśli się przytem nie stworzy 

i silnych 1 trwałych podstaw finansowych. 
Wszak zmniejszany budżet państwowy— 
b wzzastającej drożyźnie — byłby 

   

    
   

   

   

    

   
   

   

    

  

   

   

    

   

   
   
   

  

   
   

   

  

   
   

    

   

  

   

rezolucję, potę- 

się, że wstą-| 
przypuszczalnie w pierwszych   

które brały 
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„Kurjer Poranny” zamięszcza wy- 

Marszałek scharakteryzował usta- 
jwę, Jako chęć szkodzenia „Naczelne- 
;mu Wodzowi w jego działaniach ope- 
, racyjnych podczas wojny. 
į Powtarzam raz jeszcze, że wldzę w 

tym projekcie ustawy zawsze i Clągle 
chęć odebrania Naczelnemu Wodzowi 
siły dowodzenia na rzecz jakiegoś Na- 
czelnego Dowództwa | danią wszystkim 
możliwości szkodzenia Naczelnemu Wo- 
dzow! bez niesienia za niego realnej | 
odpowiedzialności za prowadzenie wojny. 

Na pytanie, jak Marszałek odnosi 
się do zmian, które mają być wpro- 
wadzone do ustawy, by umożliwić 
Marszałkowi powrót do armji—pzdła 
następująca odpowiedź: 

Wątpię, aby ten średek w czemkol- 
wiek pomógł. Chyba odwleka pan roz- 
strzygnięcie sprawy związanej ze mną 
nie na miesiące a na lata. Natomiast 
stwierdza jedno, że ustawa ta po przejś- 
€iu przez dwa czytanie, przez poprawki 
dodawania i ujmowanta słów, pojęć 
1 paragrafów,nie została zasadniczo zmie- 
niona. Natomiast zwiększono śmiesz* 
ność | dziwaczność jej formy, a zara- 
zem zatracono tak poczucie logiki w 
jej treści, że stanowi to najbardzief 
charakterystyczną cechę tego projektu 
ustawy, w obecnej jego fazie. Wątpić 
muszę, czy z tej poczwarki może się 
rozwinąć jakikolwiek motyl. 

  

wanie wywłaszczeniowe. Z wnioskami 
pisma tego warto się zapoznać. A 
więc czytamy tam: 

Czyż nie trącą groteską marzenia o 
kupowaniu za gotówkę majątków, gdy 

'z trudem łatamy budżet, spychając z 
miesiąca na miesiąc płacenie rachun- 
ków, obciwając pensje? 

Czy poto „będzie się pozbawiało za- 
mierający przemysł, handel I polskie 
włościaństwo ostatnich Środków obro- 
towych, aby otrzymały je osoby wy- 
mienione w wykazie Imlennym Mini. 
stra Reform Rolnych, żeby nie wymie- 
niać tu pięknych ale mało nam dz'$ 
mówłących nazwisk? 

Czyż nie jest demagogją ustawa, co 
do której w chwili uchwalenia panuje 
powszechne przekonanie, że w tej for- 
mie | w ten sposób jak ją uchwalono, 
w życie wejść nie może? 

Ten charakter ustawy obliczony na 
łatwowietność wyborców, poważnie my- 
Śśląca opinja polska, a w szczególności 
włościaństwo polskie musi dobrze za- 
pamiętać.   
   

testamentem, miasto Hrubieszów i głównej jednemu ze zdolniejszych 
wszystkie, należące doń wsie miasz- niezamożnych uczniów — zrodzone. 
kańcom tej włości, uwalniając ich od : mu w Hrubieszowie. 
wszelkiej pańszczyzny — nadając im 
grunty na własność, pod warunkiem, 
że zawiążą Towarzystwo rolnicze — 
by wspólnie się wspierać w biedzie. 
Jeszcze za życia zorganizował Sta- 
Szyc to Towarzystwo i do śmierci 
jest ono głównym przedmiotem je- 
go starań — oraz stanowi zasługę 
wiekopomną — może jedao z naj- 
większych, w tak pożytecnej jego 

| działalności. 
Ma zaś pole obszerne, 

przemysłu i 
handlu w ministerjum oraz dyrektor 

swego czasu sprawia rozwoju gór”, 

  

Opracował statut dla tej fundacji, 
— uzyskał zatwierdzenie cesarza—od- | 
dając pod opiekę komisji spraw wa- 
„wnętrznych. 

Ciekawy i charakterystyczny jest 
ten statut, gdyż najlepiej odzwiercia- 
dla wielką duszę założyciela. 

Tytuł | zawiera ogólne prawa i 
obowiązki członków Towarzystwa — 
orzeke, że wszystkie grunta, między 
członkami rozdane, tworzą dziedzicz- 

'ną własność z zastrzeżeniem, że się 
zabrania komukolwiekbądź mieć wię- 
cej nad 100 morg. 

Obowiązkiem każdego osiadłego 
Iw tej gminie jest regularne opłaca- 
nie podatków. 

Władza gminna czuwa nad wy- 
pełnieniem tej powinności. 

Do obowiązków członków należała 
również pomoc wzajemna w nieszczę- 
ściu, W razie pożaru wszyscy obo- 
wiązani są dopomóc pogorzelcom w 
odbudowie budynków, które madal 
drewnianemi być nie mogą. 

Następne tytuły ustawy omawiają 
przepisy, tyczące się wychowania i 
oświaty młodzieży. 

Żadna sierota w tej gminie nie 
powinna cdczuć swej niedoli — gdyż 
osada zapewni dziecku opiekę I wy- 
chowanie do lat 15. 

Do zadań gminy należy również 

| Dalej obowiązana jest utrzymy- 
j wać — lekarza — szpitale, magazyny 
zbożowe (5 w gminie). 

Dochody propinacyjne z miast, 
wsi i młynów stanowią fundusz ban- 
ku pożyczkowego, który ma wyda- 
wać pożyczki na udoskonzlerie rol- 

jnletwa — zakładanie fabryk, prowa: 
posz: handlu lub murowanie doe- 
mów. 

W ten sposób zapawnił Staszyc 
szczęście i dobrobyt kilkudziesięciu 
rodzinom — realizacji tego ideału w 
stosunkach włościańskich w całej 

| Polsce pragnął on przez całe życie. 
I Piękną więc i szlachetną była 
droga, po której szedł Staszyc — o 
nim rzec można, że „nie było po- 
między słowem a czynem jego roz- 
działu”. Jak szczytne i wielkie były 
zasady przezeń głoszone — tak rów- 
nież wielkie i piękne jego czyny. 

Zimarł Staszyc 20 stycznia 1826 r., 
pozostawiając po sobie nieutulony 
żal całego kreju, 

Byt to człowiek ze wszechmiar nie- 

myślicielem polskim, uczonym przy” 
rodnikiem, wychowawcą i dobroczyń* 
cą młodzieży, organizatorem systemu 
edukacji narodowej — był działaczem 

wiła miłość kraju i bliźniego. 

jaśniejszych duchów naszych, które 

przyszłość. E, 

—— 4   utrzymywanie 5 szkółek elementar- 
nych — zapewnienie nauki w szkole 

` 

pospolity — był wielkim pisarzem | 

praktycznym, społecznym, gospodar” | 
czym — a nadewszystko człowiekiern4' 
gorącego serca, którego treść stano- (| 

To też należy Staszyc do tych | 

emocją nad narodem w złej I dobrej | 
doli, dopomagają przetrwać chwile 
najcięższe, podnięcając w duszach 
naszych płomień wiary w wę a  
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Literatura i Sztuka. 
Smutek i radość Wesela Wyspiańskiego. 

A tak, tak, żeby nie zmarzł 
róży krzak, a tak, a tak... 

Muzycy snują nieskończene war 
janty i melodyjne transpozycje pod: 
stnwowego tezatu, ubierając go w 
coraz inną formę rytmiczną. Na tle 
znanych melodji wyrasta wtedy cza- 
rowny ogród arabesków 1 — аапа 
śpiewnych w których powrsca ulu- 
biony dzwięk zestokrotniony, co raz 
inaczej słyszany, rozsypujący na: dro- 
bne perły dzwięków swą melodję, 
lub araplifikując ją w pean potężny. 

Dlaczegożby w literaturze nie 
czynić czegoś podobnego? Czemu 
nie fantazjować sobie na temat uko 
<hanych dzieł postów, z kwiatów ich 
twórczości nie układać sobie coraz 
nowych wiązanek? 

W literaturze francuskiej zwyczaj 
ten przyjęto i nazwano tokie ekstra- 
wagancje myślowe „na marginesie”. 
Na marginesie więc Wesel»... zamy 
ślsjąc się nad melodją wieszczn tek 
znaną, jak poważny, epiczny dzwięk 
śpiżowych pieśni Pana Tadeusza czy 
oszałamiająca fantazja strof Beniow- 
skiego... snuć wolno swe o Weselu 
warjanty i pomyślenie. 

Kto jest Wesela bohaterem, te- 
matem, leitmotiwem, tem, co całą 
polską Szopkę prowadzi, co w zda- 
rzenie naturalne, jeśli (jak w tym 
wypadku)nie człkiem pospolite „wplata | 
nadnaturalne wizje - wspomnienia? 
Kto narzuca tyrańsko myśli zbyt 
ciężkie i zbyt wielkie, na 

ich po przez ich własne sny i go- 
rączkowe pragnienia, wyłaniające się 
niby ciała astralne, 
ludzi, odurzonych zmysłami, 
laniu zmysłów uległych, i 
datniejszych do wyodrębniania z sie 
bie czystej Psyche? 

Kto dla mnie w Weselu jest naj- 
bardziej interesującą postacią, usym- 
bolizowaniem wszystkich możliwości? 
Chochoł, Wiecheć ze słomy zbożo- 
wej, żytniej czy pszennej, pozbawio- 
nej ziarna ,żywiącego. Więc mart- 
wiec, ttumienne tylko chochoły myśli 
umiejący tylko wyczarować # ргге- 
strzeni? Więc czar niemocy, zasłu- 
chanego w melodyjkę ludowo-naro- 
dową społeczeństwa, któremu dość 
czynu, gdy się 2»łączą na krótkie 
wesele, pobałamucą narodowo, gdy 
z kobietami w gorączce potańczą i 
namiętne spory, przeplatając Kurde- 

rozhu- 

| Stare Wilno i Wielkie Księst- 
wo Litewskie. 

Obrazy i rysunki Józefa Koma- 
rowskiego (od r. 1889-go). 

Były inżynier miejski Petersburga 
p. Józef Komarowski od r. 1889 go 
zaczął stale zbierać wszelkie histo- 
ryczne i archeologiczne materjały, 
odnoszące się do dziejów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

Zwiedził Litwę, Žmujdz, Łotwie, 
Białoruś, Ukrainę, poratem sąsiednie 
kraje — Estonję. Finlandję, Psków, 
Nowgorod i t. d., rysując starożytne 
zamki, kościoły, cerkwie, Tuiny i t. 
p. Zdejmował topograficzne plany 
miast, korhanów i cmentarzysk. 

W ten sposób inż. Komarowski w 
przeciągu trzydziestu lat wykonał 
około 4000 zdjąć. 

Z tej ogromnej kollakcji orygina- 
łów dokorano wyboru  fotografij, 
które ukażą się w wydawnictwie ai- 
bumowem z tekstem polskim, litew= 
skim, białoruskim i in. 

Nowe wydanie żywotu Adama 
Mickiewicza przez Władysława 

Mickiewicza. 

Trzydzieści lat temu pojawiło się 
w. Poznaniu nadzwyczaj eenne dzieło, 
„Żywot Adama Mickiewicza” przez 
Władysława Mickiewicza. Był to pierw- 
szy kompletny a wszechstronny ży” 
ciorys poety, oparty na bardzo boga" 
tym materjale, zbieranym przez syna 
przez lat kilkadziesiąt, jeszcze od lat 
młodzieńczych, .z gorącą miłością sy* 
na dla wielkiego Ojca i dla Mistrza 
narodu, a równocześnie z wielką 
ścisłością, dokładnością i sumienno- 
ścią naukową. W badaniach Mickie- 
wiczowskich działo to odegrało pier- 
wszorzędną rolę i do dziś dnia nie 
straciło swej wartości źródłowej. Wy: 
danie pierwsze zostało doszczętnie 
wyczerpane | należy dzisiaj do wiel: 
kich rzadkości. Tymczasem potrzeba 
tej książki daje się odczuwać wszyst 
kim na każdym kroku. 

Pragnąc zaradzić tej. palącej po- 
trzebie, Poznańskie Towarzystwo 

- Przyjaciół Nauk przystępuje do no- 
_ wego wydania tego życiorysu. 

Wydanie tak wielkiego dzieła w 
obecnych warunkach pociągnie z 
sobą bardzo znaczne koszia. 

Towarzystwo Die posiada po- 
trzebnych na to funduszów, więc pro- 
si o poparcie przedsięwzięcia przez 
prenumeratę książki. 

Warunki prenumeraty Są nastę: 
pujące. Dzieło całe wyjdzie w czte- 
rech tomach (ewentualnie, ze wzglę- 
dów technicznych, w piąciu), formatu 

znużone | 
tańcem i winem czoła weselników? | 
Kto się tu nad niemi znęca, wlecze , 

z tych właśnie: 

tem po-. 

szem wiodą, To jest pusta Chochoła 
słema. Czy jednak ziarna nie ma 
już wcale? Owszem, jest przecież, 
leży.opodal taj rozśpiewanej chaty 
w rol, rękami ludu uprawionej, w 
lonie życiodzjnej Demeter, tam spo- 
czywa, zaczyn przyszłych kłosów 
chiebsych. To jedno. A w tej że 
pfistej, jałowej słomie w upiorze, 
wartości torby sieczki, czy nic nie 
ma? 

Wszak on jest po coś na šwie- 
cie? A tak, a tak, żeby nie zmarzł 
róży krzskl Najpiękniejszy symbol 
Wesele, Rachela córa narodu po- 
siadającego najgłębsze tajemnice 
Ksbbalistycznych nauk umie « wycza- 
rować duszę z martwego Chochoła 
słomy. Ona, róża Saronu, córa na- 
rodu w wiecznej niewoli bez ojczy- 
zny, narodu tułaczy, ona właśnie, 
tym zasłuchanym w łatwą melodyjkę, 
własnych namiętności, ukazuje głę- 
bokie tajniki ich krainy, obcej dla 
niej, a przecież zrozumiałej, bardziej 
do głębi zrozumiałej, bo ją z ziemią 
nie wiąże nic, ona po niej przecho- 
dzitylko,wiecznawędrowniczka,owiana 
purpurową chmurą proroctw I prze- 
czuć. Więc ma swobodę patrzenia. 
I widzi. ! nakazuje widzieć innym. 

Ale róży w Chochole nie widzi 
nikt i nikt kwistu purpurowego, 
paka ciernistego krzaku nie umie 
dostrzec. A przecie on to jest nie- 

| widzialnem Bóstwem tego całego 
jświatal On na wiosnę  oży= 

e ze snu melodji, ze snu 
chłodu i odrzuci pustą słomę stare- 

|go plonu. Rozwiną się blado sele- 
dynowe listeczki, wyprężą obronne 
kolce, zakwitnie stulistna  centyfolja 
purpurowa. 

Krew wonnych płatków spłynie 
na ziemię, jak krew bohaterów wy- 
lana po to, by stergane zostały cho- 
chole więzy, słomianej niemocy w 
obec cudu odrodzenia wolil 

Ockną się wtedy wszyscy Zz za- 
czarowania melodji, w jakiej ich trzy- 
ma suchy szelest słomianych stra» 
szydeł, odbierających moc i zakrywa” 
jących blask słońca, albo i mroźne 
wichry, z któremi walczyć trzeba, by 
nie uledz.. By. nabrać mocy. 

W Chochole zamknięty jest krzak 
róży... Zycia kwiat ciernisty i pur- 
purowy... 

Tak się coś snuje na marginesie 
Wesela. ; 

  

Nikt. 

większej ósemki, w objętości około 
150 arkuszy czyli około 2400 stron 
druku. W razie znaczalejszej liczby 
zgłoszeń, dodane będą do dzieła licz- 
ne autentyczne ilustracje (portrety 
poety i osób związanych z jego Ży* 
ciem. widoki miejscowości, na tle 
których upływało życie poety, it. p.). 

Pierwszy tom, w rszie dostatecz- 
nej liczby prenumeratorów, ukaże się 
w marcu b. r., następne w szybko 
po sobie następujących terminach, 
tak, że całe dzieło pojawi się w prze- 
Ciągu kilku zaledwie miesięcy. Na- 
zwiska prenumsratorów, jako tych, 
którzy umożliwili pojawienie się dzie” 
ła, będą w dziele ogłoszone. Cena 
‘са!едо dzieła 40 złotych dla osób, 
które wpłacą prenumeratę do . końca 
lutego b. r. (jest to cena przynaj- 
mniej dwa razy Diższa od normal- 
nych cen książek polskich obecnie). 
Po wyjściu dzieła z druku cena bę- 
dzie znacznie podwyższoną. Koszta 
przesyłki pocztowej ponoszą odbiorcy; 
o ile nia będą odbierać książki w 
księgarniach, które później podane 
będą do wiadomości. Funkcjonarju- 
sze państwowi mnogą wpłacać prenu- 
meratę w dwóch równych ratach, 
pierwszą de 15 lutego, drugą w cią- 
gu marca b. r. Wpłacający naprzód 
prenumeratę uniezależniają się tym 
sposobem od wszelkich ewentualnych 
wahań waluty i absolutnie . żadnych 
dalszych dopłat nie będą uiszczać. 
Prenumeratę można wpłacać do 
Р'К.О. na rachunek Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Nr. 
207385, albo przekazem pocztowym 
pod adresem Towarzystwa, Pozneń, 
ul. Seweryna Mielżyńskiego nr. 26/27 

Za Zarząd Poznańskiego Towa- 
riystwa Przyjaciół Nauk | 

Proj. Dr. Bronisław Dembiński, 
prezes. Piof. Dr. Stanisław Dobrzycki, 
sekretarz generalny. 

Teatr poetów w Paryżu. 

W Paryżu powstał jeszcze jeden 
nowy tentr: Theatre des Poetes, któ- 
ry obrał sobie ża cel wskrzeszenie 
dawnej tradycji francuskiej, używa- 

j nia na scenie wyłącznie języka poe- 
tyckiego. Podporą nowego przedsię” 

wzięcia jest Maurice Rostand syn 
|znanego dramaturga Edmunda Ro- 
stand. Gruga inicjatorów składa się 
przeważnie z młodych sił, wśród któ- 
rych znajdują się bardzo utalentowa- 
ne jednostki. 

Popierajcie L O. P.P. 

  
  

7 od godz. $-ej rano od 7-e| 

z prasy białoruskiej 
Białoruś Sowiecka w nowej Lidze 
Narodów. — „Нгат, Hoł.* przeciw 

„Biał. Zw. Włość.”. 

Organ niedawno powstałego Biał. 
Związku Włościeńskiego „Sial. Niwa”, 
pisząc o zamierzeniach Rosji sowie- 
ckiej przeciwstawienia znanej Lidze 
Narodów nowej „Ligi Narodów”, w 
skład której niezawodnie weszłaby 
i Białoruś Sowiecka, w końcu swego 
artykułu wypowiada życzenie nastę- 
pujące: 

„Należy tylko życzyć, by bracia 
nasi w Białorusi Sowieckiej, two- 
rzącwłasną kulturę i wychowując 
nowych pracowników na niwie bia- 
łoruskiej, jak najmniej rozpraszali 
się w jakiejś międzynarodowej mgle 
komunistycznej, lecz więcej zwra- 
cali uwagi na wychowanie narodo- 
we i istotną obronę praw społecz- 
nych szerokich białoruskich mas 
włościańskich. Od ludu i przez lud 
do powszechnego zbratanie, lecz 
nie odwrotnie. 

Wypadki współczesnej historji 
ludzkości następują jeden po dru- 
gim nader szybko, więc należy 
nam się przygotować, by módz te 
wypadki należycie wykorzystać, 
„Hram. Hołas”, który dotąd nie 

zabierał głosu w sprawie nowego 
Związku włościańskiego, w ostatnim 
swym numerze wystąpił z ostrą sil 

, piką. 
„Umyślnie czekaliśmy — pisze 

„Hr. Hoł.” nim nowy „Związek” 
pokaże prawdziwe swe oblicze i 
nie zabieraliśmy głosu. Teraz po 
wyjściu kilku numerów organu 
„Związku”, powinniśrmy z przykro- 
ścią skonstatować, iż ten „Žwią- 
zek” programem swym (o ile wo- 
góle można nazwać programem 
kilka raglistych artykułów, zamiesz- 
czonych w „ŚSlalańskiej Niwie*) i 
taktyką mało się różni od tego 
błędnego koła, które w przeciągu 
3:ch lat tak dobrze znamionowało 
nieboszczyka „Biał, Klub Posel- 
ski”. (0). 

Z a TS 

Białorusi Šowieckią) 
Białor. Muzeum Państwowe 

w Mińsku. 

Muzeum to składa się z nastę- 
pujących działów: 1) Pokój historycz* 
no-archeologiczny, 2) Pokój etnogra- 
ficzny, 3) Sekcja żydowska i 4) Sekcja 
p. t. „Białoruś stara i współczesna. › 

Każdy z pokoi podzielony jest na 
poszczególne sekcje, ; 

Tak więc I-szy pokój, historyczno- 

  

nych oddziałów: 1) okres starożytny 
(koście źwierząt przedpotopowych — 
mamonta i t. p.), dalej następują 

t. p. instrumenta), dalej 3) garncar- 
stwo (ułamki naczyń glinianych), 
4)o „hrywny* (stare pieniądze — 
bronzowa i srebrne), 5) motyki; 
6) okres kurhanów (wykopaliska ai- 
cheologiczne z 2 kurhanów grupy 
Ryłowskiej i 1 grupy Pietrowszczań : 
skiej), 7) oddział monet (srebrne, 
miedziane, bronzowe monety)i wresz- 
cie ostatni oddział 8) Zbroja staro- 
żytna (kolczugi), oraz broń rozmaitych 
okresów i czasów (tarcze, hełmy į 
t. p. narzędzia sztuki wojennej) 

2-gi pokój etnograficzny również 
jest podzielony na kilka części, a 

narzędziami od najstarszych czasów), 
3) instrumenta muzyczne, 4) przy- 
bory do rybołóstwa, 5) garncarstwo 
(naczynia z rozmaitych czasów) 6) 
narzędzia gospodarcze, 7) model sa- 
dyby gospodarskiej itp. wreszcie 8) 
różnorodna fauna Białorusi: niedzwie- 
dzia, dzika i 9) ubiory (białor. zdob- 
nictwo, budowa, wyszywania, tka- 
niny). ; 

W osobnej sekcie žydowskiej naj- 
bardziej zasługują na uwagę „tales“ 
żydowskie, wyrabiane jeszcze w 
XVII stuleciu. Odręczna ich produkcja 
dcchowała się po dziś dzień jeszcze 
w Dubrownie, okręgu orszańskiego. 

czesna Biełoruś” ma na celu zesta- 
wienie dwu epok i podkreślenie róż- 
nic, które między niemi zachodzą, a 
to w tem sposób, że są tam umiesz- 
czone obok siebie portrety starych i 
współczesnych białoruskich dzisłaczy 
kulturalnych. Wszystkie te portrety 
są wykonane przez znanych malarzy. 
Ze współczesnych działaczy  białor. 
są tu podobizny: Ihnatowskiego, Jan- 
ki Kupały, Jakóba Kołosa i Ciszki 
Hartnego. 

Zoajduje się tu również niecd- 
zowny „kącik Lenina”. 

Nadmienić tu należy, że u nas w 
Wilnie równieź znajduje się muzeum 
białoruskie im. Iwana Łuckiewicza, 
mieszczące się w murach po Bazyl: 
jańskich. (—n) 

    

Fikuszerka- masażystka 
M. BRZEZINA. 

„U Mickiewicza 44 m, 17. Przyjmuje   

Ministerstwo Skarbu o pożycz- 
kach zagranicznych. 

Wobec zjawienia się w niektórych ' 
organach prasy informacji o charak: | 
terze istanie rokowań rządu polskie- 
go z amerykańską grupą Bankers' 
Trust w sprawie pożyczki opartej na! 
dzieriawie monopolu tytoniowego, | 
Min. Skarbu wyjaśnia raz jeszcze, że | 
wszelkie pogłoski o warunkach finan- 
sowych pożyczki i dzierżawy mono 
polu tytoniowego są zupełnie bez: | 
podstawne i nie odpowiadają rzeczy” | 
wistości. Najlepszym tego dowodem | 
jest fakt, że ani w St. Zjednoczonych, | 
ani dotąd w Warszawie nie prowa- 
dzono jeszcze żadnych rozmów na 
temat warunków tranzakcji. | 

Delegacja Benkers Trustu zajęta 
jest technicznem badaniem monopo: 
lu jako przedsiębiorstwa, a Bankers 
Trust nie otrzymał od rządu polskie- ' 
go żadnych ionych zapewnień jak 
tylko to jedno, że Polska z nikim 
innym w sprawie dzierżawy mono-; 
polu tytoniowego do dn. 8 marca 
b. r. pertraktować nie będzie. 

Należy również ' przypomnieć, że 
tranzakcja oparta na dzierżawie ja- 
kiegobądź monopolu państwowego 
musi być przedmiotem uchwał ciał 
ustawodawczych; w razie zawarcia 
tej tranzakcji za zmsądzie dzierżawy 
państwowego monopolu tytoniowego 
będą musiały być uwzględnione do- 
tychczasowe zobowiązania Państwa. 

Następnie Min. Skarbu stwierdza, 
że przyjazd i pobyt prof. Kemmera 
nie miał nic wspólnego z opcją Ban- 
kers Trustu i przyjazdem jego dele- 
getów. 

Również nić odpowiadają rzeczy- 
jwistości podawane przez niektóre 
pisma informacje o rzekomo toczą 
cych się pertraktacjach w Sprawie 
nowej pożyczki dla Polski we Wło- 
szech. 

Min. Skarbu czuje się w obowiąz” 
ku podkreślić, że alarmowanie opinji 
publicznej przez ogłaszanie niepraw- 
dziwych wiadomości o zamierzeniach 
rządu w zakresie kredytu zagranicz- 
nego, zamierzenia te utrudnia i mo- 
że szkodzić ich realizacji. 

* 
* * » 

W związku z ogłoszonymi w nie- 
których organach prasy wiadomościa- 
mi o udziale wiceprezesa Banku Pol- 
skiego Dr. Е. Młynarskiago w zawie» 
raniu pożyczek zagranicznych, Min. 
Skarba stwierdza, że p. Di. Młynar- 
ski Mie brał udziału w zawieraniu 
pożyczki włoskiej z r. 1924 i 8-mio 
procentowej pożyczki amerykańskiej, 
emitowanej za pośrednictwem Dillo-   

archeologiczny, składa się z nestęp: | 

2) okies kamienvy (dłóta, łopety ių 

więc: 1) chata włościańska (wnętrze) | 
z rozmaitym sprzętem gospodarskim, | 
2) kącik pszczelnictwa (ze wszelkiemi. 

Ostatni dział p.t. „Stara, a współ-: 

jne Read Co, jak również w rokowa 
,płach o wydzierżawienie monopolu 
|zapałczanego i w sprawie pożyczki 
| zapałczanej, emitowanej za pośred- 
| nictwem International Match Co. ! 

Rowniež zaproszenie do Polski 
Sir William Good'a odbyło się tez 
udziału p. wiceprezesa Dr. Młynar- 
| skiego. 
| Matomiast na skutek specjalaego 
| upoważnienia rządu p. Dr. Młynarski 
podpisał w St. Zjednoczonych opcję 

;2 Bankers Trustem, nie zawierającą 
|żadnych warunków pożyczki ijobecnie 
na własne życzenie nie bierze udzia: 
łu w delegacji Min. Skarbu do ro- 
kowań z Bankers Trustem. 

Kronika krajowa. 

Budżet na rok 1926. | 

Min. Skarbu kończy obecnie pra- 
ca nad poprawkami do budżetu na 
1926 rok, które zostaną wniesione 
na specjalnie w tym celu zwołane. 
posiedzenie Rady Ministrów. 

Poprawki te jeszcze w bieżącym 
tygodniu zostaną przedłożone p. Mer- 
szałkowi Sejmu dla Prezesa Komisji 
Budżetowej. i 

Na pierwszem posiedzeniu Ko- 
misji Budżetowej, które zostanie po- 
święcone temu przedłożeniu, Min. 
Skarbu wygłosi dłuższe przemówienie 
o sytuacji finansowej i gospodarczej , 
kraju oraz o zamierzeniach w tej 

„dziedzinie na najbliższą przyszłość. j 

Pracownicy umysłowi na wy. 
padek bezrobocia. į 

Według. rozporządzenia p. Mini-| 
stra Pracy i Opieki Tpolecznej, oglo-* 

Monitora Polskiego, należą do kate: 
gorji pracowników umysłowych pole- 
gających cbowiązkowi zabezpieczenie 
na wypadek bezrobocia osoby, pozo- 
stające w stosunku najmu pracy, o- 
bowiązeane do usług umysłowych i 
spsłniające czynności: 

1) Administracyjne i nadzorcze, 
a mianowicie zarządców i kierowni: 
ków wszelkich przedsiębiorstw i za- 
kładów inżynierów, techników, che: 
mików, konduktorów, sztygszów do- 
zorców górniczych, kontralerów, maj- 
strów, którzy kierują technicznie pra- 
cą w zakładzie pracy i są za całość 
tej pracy cdpowiedzialni, ekspedyto- 
rów, intendentów i kierowników ma* 
gazynów; 

2) biurowe i kancelaryjne, rachun- 
kowe, rysunkowe i kalkulacyjne; 

3) sprzedawców sklepowych i «się- 
garskich z ukończoną szkołą zawo-     dową lub średnią albo też z odbytą 

przepisaną praktyka, farmacentów, 
drogistów, kasjerów, dysponentów; 
sprzedawców podróżujących, akwizy- 
torów; 

4) personelu lekarskiego, denty- 
słycznego, weterynaryjnego oraz wy* 
kwalifikowanego pomocniczego per: 
sonelu lekarskiego, dentystycznego i 
weterynaryjnego; 

5) muzyków, artystów scenicznych, 
suflerów i dekoratorów teatralnych; 

6) nauczycielskie i wychowawcze; 
7) pracowników redakcji czeso- 

pism (dziennikarzy); 
8) prowadzących okręty, oficerów 

pokładowych i maszynowych, zarząd- 
ców i asystentów zarządu stetkow 
morskich lub rzecznych oraz pełnią- 
cych czynności, połączone z zajmo- 
waniem równorzędnego stanowiska. 

Rozporządzenie powyższe obowią: 
zuje z dn. ogłoszenie. 

Ukonstytuewanie się ogólno 
poiskiego syndykatu żelaznego 

Konstytuujące pesiedzenie człon- 
ków ogólne-polskiego syndykatu że- 
laznego odbyło w Katowicach dnia 
12 b. m. definitywną umowę podpi- 
saną pomiędzy ogólno palskim syn- 
dykatem hut żelaznych, a przystępu- 
jącemi do niego hutami, oraz doko- 
nano wyboru władz /syndykatu, t. j. 
Rady Nadzorczej, zarządów i komi- 
tetu wykonawczego. W ten sposób 
został ogólnopolski syndyket żelazny 
ostatecznie ukonstytuowany, i rozpo- 
czyna natychmiast swoje czynności, 
W najbliższym czasie zostanie zorga- 
nizowany oddział warszawski. Pierwszą 
uchwałą syndykatu było obniżenie 
cer dła podstaw państwowych w po- 
równaniu z cenami, obowiązującemi 
dla klienteli prywatnej, a to w tym 
celu, by rządowi w trudnym okresie 
sanacyja, iść na rękę, a równocześnie 
zapewnić polskim hutom minimum 

' dostaw, koniecznych celelem utrzy- 
mania wszystkich hut polskich w ru- 
chu. O znaczeniu zawiązania nowego 
syndykatu dla całokształtu interesów 
polskiego przemysłu, nie trzeba na- 
wet pisać. Wystarczy przytoczyć gło- 
sy prasy niemieckiej, która konstatu- 
je z żalem, że po utworzeniu syndy- 
katu, niemiecki przemysł żelazny nie 
zdoła już nigdy odzyskać nawet w 
razie zawarcia polsko-niemieckisgo 
traktatu handlowego tych targów zby- 
tu, jakie dawniej w Polsce posiadał. 
Rówzocześnie utworzenie syndykatu 
przyczyni się do uregulowania do: 
tychczasowych chaotycznych stosun- 
ków na naszych wewnętrznych tar- 
gach żelaznych, oraz do reorganiza- 
cji t rozwoju polskiego przemysłu 
hutniczego, któremu do niedawna 
zagrażało niebezpieczeństwo zagłady. 

ile podatków wpłacono w ro- 
ku 1925. 

Daniny publiczne przyniosły w ro- 
ku ubiegłym 940,6 miljonów złotych. 
Mojwięcej dały podatki bezpośrednie 

' — 364,4 miljony złotych (w tej licz- 
bie gruntowe 49,1 miljonów złotych, 
przemysłowy 168,5 miljonów złotych, 
dochodowy 63,1 miljonów złotych, in- 
ne podatki bezpośrednie 53,6 miljo- 
nów złotych). 

Podatki pośrednie przyniosły 115,7 
miljonów złotych, cła 285,3 miljony 
złotych, opłaty stemplowe 113,7 mil- 
jonów złotych, podatek majątkowy 
61,4 miljony złotych. 

Monopole przyniosły w roku ze- 
szłym 392,4 miljony złotych, w tem 
monopol sciny 32 miljony żłotych, 
tytoniowy 182,6 mil. zł., spirytusowy 
170,1 mil. zł., pozostałe monopole— 
7,6 mil. zł. 

Ogółem daniny publiczne i mo- 
nopole przyniosły w roku zeszłym 

mil. zł, podczas gdy w r. 1924 
1,195,1 mil. zt. 

Z zestawienia wpiywów z danin 
pubiicznych i monopolów w r. 1924 
i 1925 widzimy, że w roku 1924 
tylko podatek majątkowy i cła wy- 
wozowe dały więcej niż w roku u- 
biegłym. Wszystkie inne daniny pu- 
blicze i monopole dały w roku ze 
szłym wpływy większe niż w r. 1924, 

Opłaty wywozowe od pszenicy. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
o wprowadzeniu opłat wywozowych 
od pszenicy w wysokości 15 zł. od 

szonego we wczorajszem wydaniu każdych 100 kg. Podpisane ' zostało | 
| 18 stycznia | ukaże się w najbliższym | 
numerze „Dziennika Urzędowego”. 
  — mm mm 

mm T   

Giełda warszawska 

ŻYCIE GOSPODARCZE. Z kran i zagranicy. 
| Z całej Polski. 

Obiad polityczny. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

Wice minister skarbu p. Markow- 
ski wydaje w nadchodzący piątek w 
klubie myśliwskim obiad dla dele- 
gatów amerykańskich z Bankers 
Trustu przy udzisle kilku osób ze 
stronnictw politycznych. 

Towarzystwo polsko - rumufi» 
| skie. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

W nadchodzący piątek odbędzie 
się w tutejszej resursie kupieckiej 
posiedzenie komitetu organizacyjne- 
go, towarzystwa polsko-rumuńskiego. 

W skład komitetu „maja wejść 
wybitni przedstawiciele naszego žy- 
cia politycznego, gospodarczego i 
kulturelnego. 

Obchód Staszycowski w War- 
szawie. 

WARSZAWA 20. |. (Pat). Obchód 
stuletniej rocznicy zgonu Stanisława 
Stoszyca rozpoczął się dzisiaj nabo- 
żeństwem w kościele $w. Krzyża ce- 
lsbrowanem przez ks. kardynała Ka- 
kowskiego w asystencji licznego 
duchowieństwa. W prezbiterjum za- 
jęli miejsca przedstawiciele rządu z 
ministrami:  Grabskim, Piechockim, 
Kiernikiem na czele posłowie i se- 
natorowie genaralicja reprezentanci 
instytucyj naukowych oraz komitet 
odbudowy pałacu Staszyca. Po na- 
bożeństwie wygłosił z ambony pod- 
piosłe przemówienie ks. prałat Szla- 
gowski, charakteryzując działalność 
Staszyca tak owocną dla Polski w 
przeżywanym przez nią ciężkim o- 
kresie dziejowym, potem udano się 
do odbudowanego według opraco- 
wanego planu pałacu Staszyca, gdzie | 
odbył się akt odsłonięcia w murowanej 
u wejścia tablicy czczącej pamięć 
zasłużonego męża. Uzupełnieniem 
tego aktu było przemówienie w imie- 
niu komitetu odbudowy p. Francisz- 
ka Puławskiego. który scharaktery: 
zował znaczenie obchodzonej uro- 
czystości. ! 

Z zagranicy. 
Policja francuska a fałszerstwa 

węgierskie. 

BUDAPESZT. 20.1. (Pat.). Proku- 
rator oświadczył, że poiicja francuska 
dotychczes mie dostarczyła policji 
budapesztańskiej żadnych aktów śled- 
czych. Prokurator podkreślił ponow- 
nie, że nie należy oczekiwać obecnie 
żadnego sensacyjnego zwrotu. 

Dementi. 

BUKARESZT. 20.1. (Pat.). Agencja 
„Rador” komunikuje, że wiadomości 
rozpowszechniane przez niektóre #- 
gencje, jakoby na skutek zrzeczenia 
Się przez ks. Karola praw de tronu 
miało nastąpić w Rumunji pronunsi- 
smento są caikowicie bezpodstawne. 

Budapesztowi zaofiarowano 
pożyczkę amerykańską. 

BUDAPESZT. 20.1. (Pat), Bank 
Amerykański Stayera zaproponował 
Budsepesztowi udzielenie pożyczki w 
wysokości 10 miljonów dolarów. 

40-godzinny tydzień pracy dia 
marynarzy. 

SIDNEY. 20.1. (Pat.). Parlament 
Walji Południowej przyjął w trzeciem 
czytaniu 45 głos. przeciwko 33 pro- 
let przewidujący 40 godzinny tydzień 
pracy dla marynarzy, 

Śmiały lot. 

KOPENHAGA. 20.1. (Pat.). Przy- 
gotowama do wielkiego lotu Kcpan- 
haga — Tokijo podejmowanego przez 
aunskich lotoików wojskowych są na 
ukończeniu. Lotnicy skierują się po 
nad kontynentem Enropy do Azji. 

Miejscem dłuższego postoju w 
Azji będzie Bangkok, gdzie urządzo- 
ną będzie dia lotników baza pro- 
wiantowa. 

Poświęcenie tamy na Nilu. 

| KAIR. 20.1. (Pat.), Jutro odbędzie 
į sis tu w obecnošci wysokiego komi- 
| sarza Egiptu uroczystość poświęcenia 
J tamy na Nilu Biękitnym. Dzięki tej 
| tamie pustynie, która jest tak wieltą 
|jak jedna trzecia część Anglii, zamie- 

  
z d. 16—1 26 r. Giełda piewiężn: | niona będzie w urodzajny kraj. 

sprzedaż _ kupao Obszar 300 tysięcy morgow ma 
Dołary 7,30 7,32 728 | przynosiė rocznie 20 tysięcy tona 
Londyn 34,54 434,50 3441 ; bawełny. 
Nowy*York -— jak gotówka A Paryž у ]7—:]1/ as E 
Szwalcarja 141,17/2 1 140,6: = 
Stockholm 21850 21940 | 217,96 Zgubiono 
Praga SK 453 KOSA 

Holandja 29. 12,87 s Oslo. 166% ec es | kołnierz futrzany 
Poż. dolu:. 64,50 (w złot. 470,85 465,371/2) 
Paż. kolej, 116—122 - 
5% konwers. 43,50 
80/0 poż. konwers. 100— 
4/a/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,50—'9,65 
50/0 listy z. warsz. przedw. 20,50 — 20,25 
5% Listy z. Warsz. złotowe 30—31 

  

A 

lisa, wracając z Reduty dn. 18 
b. m. o godz. ll-ej wiecz. uli- 
cami M. Pohulanką, Zawalną, 
Portową./Laskawego znalazcę u- 
prasza się o odniesienie pod 
adres; ul, św. Filipa Nr. 16 m. 35.
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Wschód słońca— g 7 m. 30 

Żachód ©. 7 — g. 3 m.ż31 
  

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Porady lekarskie. 

Chorych (m. Wilna 1 N.- Wiłejki)— 

Dowalkański 15, tel. 15 1.16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

leczonym | ich rodzinom w Poliklinice. 

Dominikańska 15).0dz. oprócz dni świąt. 

ed 8—9. 

Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjącia od 10 rano do 4 popoł. 2 

Przychodnia dla gružlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—liniwersytecka 5, czytelnie otwarte od а 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—6. 

Bibljoteka T-wa imienia Wrėblewskich 

—Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka I Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 

orozumieniem z jednym z członków Zarz 

.wa) w środy, plątki i niedzielą od 12—2 

Bibijotka czynna od g. 4—6 prócz soból. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. 1 Hufcėw Szkoln.— Domi- 
ka 13, . 

.“.'"гыіоі.і- 1 Czytelnia im. Tomasza 
—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie pe: 

= od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

1—8. ; 

U RZĘDOWA. 

— Kto będzie mógł wyjechać 
do Rosji. Wobec częstych prośb ze 
strony osób zainteresowanych o wy- 
danie im zaświadczeń dla otrzyma- 
nia paszportów emigracyjnych do 
Rosji — Urząd Emigracyjny w poro- 
zumisniu z Ministerstwem Spraw We- 
wnetrznych wyjaśnia, iż ze względu 
pa nieprzychylne dla emigracji obec- 
nie warunki w Rosji, prośby takie 
uwzględniane będą tylko w całkiem 
wyjątkowych wypadkach, stwierdza” 
jących rzeczywiste braki pracy, względ- 
nie środków utrzymania w kraju i 

posiadanie tychże na terenie Rosji, 
dokąd te osoby chcą emigrować. 
' Ponadto poszczególne urzędy 
(ekspozytury urzędów) Pośrednictwa 
Pracy przyjmować będą odnośne 
prośby petentów, żądając od nich 
dołączenia wystarczającego wezwania 

lo zatrudnienia zarobkowego na te-, 
fenie Rosji, zawierającego szczegóło- | 
wa warunki pracy i płacy, lub też 
zobowiązanie zamieszkujących tam 
najbliższych krewnych do zapewnie- 
nia im bezpłatnego u siebie mieszka- 
nia i utrzymania. Dokumenty te wln- 
ny być uwierzytelnione przez miej- 
scowe władze rosyjskie w Rosji i za- 
twierdzone przez odnośny konsulat 
polski w Bolszewji. 

"W wypadkach, gdy petenci są za- 
rejestrowani w Państwowym Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy, jako bezrobotni, 
żądać będą od nich władze admini: 
stracyjne dostarczenia zaświadczenia 
ubóstwą oraz braku pracy. - Prośbę 
wraz z opinią P. U. P. P. i dolączo- 
nymi wszystkimi załącznikami przed- 
kładzć należy do decyzji włądz admi- 
nistracyjnych. ь 

Przy udzłelaniu stronom informa- 
cyj, urzędy państwowe mająjwyjaśniać, 
że uzyskanie paszportów na wyjazd 

do Rosji przez peteńtów, nie przesą 

dza jeszcze * kwestji, czy Gtrzymają 
oni wizy rosyjskie na wyjazd i po- 
byt w Rosji. (zd). 

— Spiawa b. budynków ko 
ścielcych. Celem wykonania arty- 
kułu 24 konkordatu, utworzoną zo- 

aisiais i i LLA T A Ai 
* Fry Pm 
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Ur. @. Olsejko 
Choroby uszu, gardi* | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Iecznlcy Litewskiej (Wilefiska 28) 
od godz. 1—3 po ci и 

  

  

NIENIAKZYK 
na rok 

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

octechowanis 1. (zd) 

AEK AKKIKIKIKIKAK KKK KKK EKKIKIKIKIKAS 
KIESZONKOWY 

wyszedł z druxu i powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczkKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 
Żądać wa wszystkich księgarniach, składach materja 

łów p śmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

stała w Warszawię komisja mieszane, 
złożona z trzech członków misnowa* 
nych przez Stolicę Apostolską, oraz 
trzech członków wyznaczonych przez 
Rząd. 

Komisja ta ma za zadanie rozpa- 
trzenia kwestji budynków, które na: | 
ležely niegdyś do kościoła, a obecnie | 
znajdują się w posiadaniu Państwa. | 

W tym celu Ministerstwo Wyznań ' 
Religiinych 1 Oświecenia Publicznego 
poleciło p. o. Delegatowi Rządu w 
Wilnie p. O. Malinowskiemu' rozpa- 
trzeć zgłoszone w tym zakresie rosz* 
czenia Wileńskiej Kurji Biskupiej ; 
wspólnie z jej przedstawicielami I 
dostarczyć wyżej wspomnianej ko- 
misji materjały, dotyczące tych objek= 
tów co do których opinja pomiędzy 
p. Delegatem Rządu w Wilnie, a bi: 
skupem nie została uzgodnioną. (|). 

— Podwyższenie wkładek mie- 
sięcznych służby domowej, termi- 
natorów, stróżów i czeladników 
w Kasie Chorych. W dniu 19 b.m.;, 
odbyło się posiedzenie Kasy Chorych 
na którem między innemi omawiano / 
Sprawę podwyższenia opłaty wkładek 
przez czeladników służby domowej, 
terminatorów, stróżów nocnych I dzien- 
nych i t. @. 

Dotychczas przy obliczaniu wyso: 
kości wkładek miesięcznych tej ka- 
tegorji pracowników brano pod uwa" 
gę, iż przeciętne ich wynagrodzenie 
miesięczne wynosi 15 złotych, Po- 
nieważ badania szczegółowe tej 
kwestji wykazały, iż przeciętne wy- 
nzgrodzenie wspomnianych pracow- 
ników wynosi przeciętnie 45 złotych 
miesięcznie, posiedzenie postanowiło 
podwyższyć w tym stosunku wyso 
kość wkładek miesięcznych, co naogół 
tworzy przeszło 100 procent pod- 
wyżki. sių 

Przeciwko tej rezolucji wniósł 
votum separatum członek zarządu 
p. Kruk, który motywowował swój 
sprzeciw, tem, iż wobec tak znacznej 
podwyżki wkładek ucierpią na tem 
terminatorzy, których na przyszłość 
niechętnie będą przyjmowzii właści- 
ciele zakładów rękodzielniczych i wo- 
góle przedsiębiorstw. Podwyżka jed- 
nak w rezultacie została uchwalona. 

— Pobicie d-ra Wygodzkiego 
w świetle prawdy. W jednym z 
numerów „Dziennika Wileńskiego" 
po awiła się wzmianka o pablciu dra 
Wygodzkiego przez bezrobotni ch Žy- 
dów, zebranych przed gminą Żydow- 
ską, przytem jak podaje „Dziennik 
Wileński* dr Wygodzki miał uciec 
przez tylne drzwi. Jak nem wyjaśnia 
dr Wygodzki wiadomość podana w 
„Dzienniku Wileńskim, jest wyssuną 
z palca, gdyż faktu pobicia go przez 
robotników absolutnie nie było, prze- 
ciwnie p. Wygodzki w sposób bar 
dzo przyjazny mawiał z robotnikami 
kwestję bezrobocia | przedsięwzięcia 
odpowiednich srodków pobieżenia nęe- 
dzy panującej wśród bezrobotnych 
Żydów... Ponadto p. Wygodzki wy- 
szedł przez drzwi wyjściowe główne 
nie mając wcele' pdtrzeby wymykać 
się przez drzwi tylnat eo) 

— Działalność Vi okr. legali- 
zacji miar I wag w grudniu. 
Okreg Vi urzędu legalizacji miar 
i wag w. Wilnie w ciągu miesiąca 
grudnia 1925 zalegalizoweł ogółem 
3059 narzędzi mierniczych. W tym 
samym czasie nacechował 2758 na 
rzędzi miernich, znalazł nierzetelnych 
miar i wag 358 szt. i żwłetwił bez 

— Z rzeźni miejskiej. Na rzež- 
; nię miejską dosterczono w przeszłym 
tygodniu: — bydła rogatego 344'Sżt., 
ogólnej wagi po zabiciu 41,280 kg. i 
Mięso sprzedawane było z tego ubo- | 
ju za 1 kg po 1.35 zł w 'horcie| 
i 150 w detalu. Cieląt ubito 354 'szt., 
ogólnej wagi po zabiciu 7.080 kg., 

ОИРОНИАТОВ 
1926 
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podatków państwowych 

podatków wojewódzkich 

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

ważny od 15/X1 '925 r. 
1 wiele Innych. 

К НЕЛЕ 

przyczem mięso 
130 źł. w hurcie i po 1.50 w detalu: 
Owiec zabito 21 szt. ogólnej wagi 
po zabiciu 252 kg, sprzedawano 
mięso z nich po 1,50 w hurcie i wi z 'człej Polski, który miał odbyć się | 

W | 

sprzedawano po 

LENS KO 

= Odroczenie zjazdu Białoru- 
sinów. Zjazd polityczny Białorusinów 

U BIAŁORUSINÓW. 1) Apteka p. Jundziłła, Mickiewi- 
cza 33. 

2) Kantor Loterji Państwowej K. 
| Gorzuchowski ul. Zamkowa 9. 

3) Apteka P. Rodziewicza pod 
detalu -po..1,80. Świń ubito 99 szt., ; w Wilnie, ''został odroczony na czas łŁąbędziem ul. Ostrobramska 4. 
ogółnej wagi po zabiciu 8,510 kg., 
przyczem mięso Sprzedawane było 
w hurcie po 1,50 kg. i w detalu 1,70 kg. 

Jednocześnie w tym że czasie na 
miejską stację kontrolną dostarczono: 
misa wołowego 23,533 kg. w cenie 
od 0,90 do 1,20 zł., 
75829, sprzedawano od ' 0,85 do 
2,12 zł. za kg., cielęciny 2,162 kg. i 
sprzedawano od 1 i 1,20 gr. kg., ba* 
raniny 240 kg. po 1,10 zł., wędliny 
526 kg. od 2,50 do 270 zł. za kg. i 
słoniny 419 kg. po 2 zł. (I) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Kiedy wpłicić należy po- 
datek obrotowy za m. grudzień. 
Zgodoie z obówiązującą ustawę po- 
datek obrotowy za miesiąc grudzień 
1925 r. winien być uiszczony ‚ 90 
końca stycznia 1926 r. Winni prze: 
kroczenla tego terminu  podpadać 
będą zwykłym w tym względzie ka- 

. (zd.). 
wk od WÓJSKOWA. 

— Już wolno. W dniu wczoraj: 
szym Komenda Obozu Warownego 
odwołała rozksz zabraniejący cfice- 
rom uczęszczania do'Testsuracji „Eu- 
ropa“. (I). 

— Alarmy cwiczebne. W naj- 
bliższych dniach Komenda Obozu 
Warownego będzie przeprowadzać 
alarmy ćwiczebne oddziałów wojsko- 
wych oraz slarmy  garnizonowe m. 
Wilna i Nowej-Wilejki. (I). | 

— Tylko w cywilnych ubra- 
niach. komenda Obozu Warownego 
zabroniła wojskowym uczęszczać w 
mundurach wojskowych do następu 
jących restauracyj: „Tunel Europej- 
ski”, „Miszkowski” i „Rudner“. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Pożyczka dla gminy Ru- 
dziskiej. Jak się dowiadujemy Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileń: 
skiego ma w najbliższej przyszłości 
udzielić gminie Rudziskiej pożyczkę 
dla przyspieszenia budowy gmachów 
szkolnych. (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Współpraca kół akademic- 
kich prowincjonalnych. W związku 
z utworzeniem na warszawskim uni 
wersytecie generalnego Związku Pre- 
zesów Akademickich Kół Prowincjo: 
nalnych—prezes! poszczególnych kół 
akademickich prowincjonainych, juk: 
koła Polesisn, Małopolan, Grodzian, 
Suwalczan, Biełostoczan, kóła ziemi 
Kowieńskiej I Mowogródzkiego, koła 
Inflantczyków, Mińszczan i t. 4. po- 
stanowili ukonstytuować związek pre- 
zesów kół prowincjonalnych akade- | 
mickich U. S. B. w Wilnie dla nie- 
sienia sobie wzajemnej pomocy przez 
koła przy sprawach związanych z ży- 
ciem skademickiem. 

W tym celu wczoraj, t. j. dn. 20 
stycznia b. r, odbyło się zebranie 
prezesów w Świetlicy Burcy Akade 
mickiej przy ul. Bakszta 11, na któ- 
rem omawiano Sprawy organizacyj 
ne. (zd) 

— Zabawa taneczna koła $u- 
walczan. W niedzielę 24 stycznia b. 
r. o godz. 9-tej wieczorem Kolo Su- 
waiczan Uniwersytetu 
Daogp urządza zabawę w 
T-wa „ 
Wstępsdla studentów l. wprowadzo- 
nych gości. (zd) 

— Koncert w ognisku akade- 
mickiem. Dziś da. 21-go bm. w O= 
gnisku Akademickiem odbędzie się 
koncert, przy współudziale tylko stu- 
dentów (UI. 5. В. (trio smyczkowe, 
skrzypce, śpiew i deklamacja). 

*" Wstęp dla członków Bratniej Po- 
mocy i osób zaproszonych.% 

Początek o godz. 8 m. 30. 

   
Oddział 

wiepszowego . 

im. Stefana 

ozwój” przy ul. Trockiej 11.. 

nie oznaczony. (zd) 

| ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. W ubiegłym 
tygodniu na ewiden ji P«ństwowego 
Urzędu Pośr-dóictwa Pracy znajdc- 
wało się 460 osób bezrobotnych, z 
poprzedniego tygodnia pozostało 4450 
osób. 

Wysłano kandydatów do pracy 32, 
a umieszczeno 6 osób, pozostało wol- 
nych miejsc dla bezrobotnych 23, na 
ewidencji urzędu 4006 osób. Pobie- 
rało zasiłków z Funduszu Bezrobocia 
930 osób. 

Przy robotach inwestycyjnych na 
terenie m. Wilna obecnie jest zatrud- 
nych 25 osób. (I) 

— Gmina żydowska dla bez: 
robotnych. Gmioa żydowska w Wil- 
nie udziela w dalszym ciągu pomo: 
cy bezrobotnym. | tak w dniu 18 b. 
m. rozdano 600 porcji drzewa i chle- 
ba, przytem porcja drzewa wynosi 15 
wiązek normalnych, porcja zaś chle- 
ba 2 klg. na rodzinę tygodniowo. W 
W zeszłym tygodniu rozdano na o- 

gół 2000 porcji. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie T-wa Gineko- 
licznego. We czwartek dnia 21 b. m. 
6 godz. 20 odbęczie się kolejne po- 
siedzenie naukowe Wileńskiego T-wa 
'Ginekologicznego w Sali Państwow. 
Szkoły położnych przy szpitalu św. 
Jakóba z następującym porządkiem 
dziennym. 

1) Pokazy chorych i preperatów. 
2) Dr. Sedlis „Metropatbia" hae- 

morhagica juwenilis. 
3) Dr. Waszkiewicz. „W sprawie 

ostepowanla przy ótorhicznych krwia- 
ch (Haematocoele vetrourine)*. 
Goście mile widziani. (zd) 

RÓŻNE. 

— Jak się przedstawia sprawa 
Obywatelskiego Komitetu niesie 

Byly R Aina ta Wiaiszczona 
w wczorajszym numerze o rzekomem 
zebraniu. Komitetu Obywatelskiego ; 
niesienia pomocy* bezrobotnym do- | 
wiadujemy się ze źródeł miarodaj- , 
nych, że jak dotąd nie odbyło się: 

|żadne zebranie organizacyjne, nato- 
miast odbywają się przedwstęsne na- 

jrady, celem uzyskania należytych 
j materjałów I danych faktów "dla żwo- 
| łania komitetu organizacyjnego oby- 
| watelskiej pomocy bezrobotnym, <o 
a nastąpić w ciągu bieżącego |е- 

|szcze tygodnia. Szczegóły podamy w 
najbliższej przyszłości. (zd.) 

— Teatr objazdowy. Komisarjat 
Rządu na m. Wilno wydał p. Wacła- 
wowi Edelmanowi koncesję na teatr 
objazdowy, który będzie miał prawo 
objeżdżać cały Wileński Okręg Admi: 
nistracyjny. Teatr teń nosić będzie 
nazwę „Społeczny” (zd.) 

— Tydzień Obrony Kresów 
Zachodnich. Od 31 stycznia do 7 
lutego 1926 r. odbywsć się będzi w 

| WilnieTydzień Obrony Kresów Zachod- 
nich.5W programie obchodu przawl- 
dujejsię sprzedawanie kwiatka i Urzą- 
dzanie różnych imprez. (zd) | 

— Jeszcze jeden przybysz z 
Litwy. W dniu 18' b. m. przekroczył 
granicę polsko litewską Połtawski Jan, 

;który służył w ciągu roku w armii 
litewskiej. Połtawski tłumaczy się, iż 
nie mógł przebywać dłóżej w Litwie 

jprzy lstniejących tam stosunkach, 
(gdyż czuje się Polakiem i chce słu- 
| żyć Polsce. ь У 

— Z Tow. obrony przeciwga- 
zowej. Oddział Wileński Towarzy” 
stwa Obrony przeciwgazowej niaiej- 
szem podaje do wiadomości, że za- 
pisy na członków T. O. P. przyjmuje 

ÓLKA MYŚLIWSKA. 
w Wilnie 

ul. Wileńska 10. 

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

nowe naboje w angielskich gllzach Eley'a z prochem bezdymnym Rottwell 
z hartśrutem, kal. 12 po zł. 32,—za 100 sztuk—kal. 16 po 28,—za 100 sztuk. : 

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

Maszy 

20 po zł. 32 za 100 sztuk. 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica mochody lub taksometry. 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3. ; Wiadomość: ul. Ad, Mi- 

Dla M. G. 

   
stajnia parokonna | garaż 
samochodowy na 2 sa- w Redakcji dla 

ckiewicza Nr. 43 m. 7. 
  

  DUTY GRANUFONOWE 
stare, złamane kupuję | zamienię na nowe 

    

(| Wseśtwiańciiaii dza! Batorowicz, 

Wdowa w śteduim wieka 
obznajomiona z prowa 
dzeniem gospodarstwa 

eraz kuchni poszukuje 
pracy w mejątku lub na 

  

mini mieszkan 
2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 

kującego*. 
— : а 
Do wynajęcia 
sklep od zaraz od frontu 
z 2-ma oknami wystawo- 
wemi przy ul. Tatarskiej 
Nr. 1 — odpowiedni na 
magazyn, biuro i t. p. 

Z PROWINCJI. 

i — Gmina Rudziska chce mieć 
prędko nowe gmachy szkolne. 
Z»rząd gminy Rudziskiej postanowił 
podwyższyć normy podatku wyrów- 
nawczego do sumy jednego złotego 
dla umożliwienia kontynuowania w 

į dalszym ciągu budowy gmachów 
,szkół powszechnych, z pośród któ- 
rych niektóre są już na ukończe- 

  
  

  

  

niu. (zd). 1 

L i -- 

Listy do redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel | 

Niniejszem oświadczam, iż nikomu z 
reporterów „Słowa” nie udzielałem żadnego 
wywiadu. Przeto rzekomo mój wywiad w 
tem pismie, z dn. 23.XII r. ub. jest zmy- 
ślony. 

Z szacunkiem 
Ks. A. Stankiewicz. | 

Wilno, 17.1.26. + 

Szanowny Panie Redaktorzel i 

Wobec wzmianki, zamieszczonej w .Pań- ! 
sklem poczytncm pišmie z dniń 19 b. m. 
Nr 14 pod tytulem: „Kasa Chorych I Przy- 
chodnia T wa Przeciwgružilcznego“o rzeko- | 
mo grożącej Przychodni licytacji na rzecz : 

„Kasy Chorych, uprzejmie proszę o zamiesz* | 
czenie następującego wyjaśnienia: 

Wobec zaiegania T-wa od lipca ub. r. 
z opłatą składek za pracowników, w myśl 
Ustawy podlegejących ubezpieczeniu w Kasie 
Chorych, został sklerowany do T-wa funkcjo- { 
narjusz Kasy z prośbą o opłacenie tych | 
składek lub też porozumienia się z Zarzą- 
dem Kasy co do terminu spłaty; przytem 
nietylko nie było wyznaczonej licytacji, lecz 
nie nałożono nawet sekwestru. 

Zarz+d Kasy Chorych w miarę swych 
sił I środków popiera pracę T-wa I współ- 

r śpią z nim w walce z gruźlicą; na wiosnę 
b. r. udzielił T.wu bezprocentowej pożyczki 

w sumie 3.500 zł. na otwarcie Przychodni, 
(obecnie zaś kieruje już chorych kasowych 
do +rzychodni T wa; dokonywanie jednak 
obrachunków wzajemnych w sposób, zale-. 
<any przez autora wzmianki, nie dałoby 
pożądanych wyników wobec stosunkowo 
nieznacznej, w porównaniu z długiem T-wa, 
surry należnej mu opłaty za leczenie cho- 
rych kasowych " Т 

Proszę przyjąć, Sz. Panie Redaktorze, 
wyrazy szacunku | poważania. 

(=) Podpis nieczytelny 
Przewodniczący Zarządu. 

  

      

Z sądów. 
2 sprawy prasowe w Sądzie 

Okręgowym. 
W dniu 9 lutego b. r. w Okręgowym 

Sądzie w Wilnie będą rozpatrywane dwie 
sprawy prasowe: pana redaktora gazety 
„Ekspres Wileński” Latoura I odpowiedzial: 
nego redaktora gazety rosyjskiej „Wiłeń- 
skoje Utro* oskarżonych z artykułów 273 
K. K. za umieszczenie na łamach wspo- 
mnianych dzienników artykułów, w których 
władze sądowe dopatrują šię Przez Ye 

zd 

Niepoprawna... 

W dniu wczorajszym w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie na ławie oskarżonych za- 
siadia Hana Morawska z bogatą jūž prza- 
szłeścią kryminalną, gdyż w ciągu swego 
dość krótkiego żywota zdążyła już być 5 
razy karaną za kradzież iinne przestępstwa 
kryminalne, oskarżona za to iż w dniu 21 
Upsg 1925 r. skradła Gasztoldowi Plotrowi 
palto, 

Bąd po  szczegółowem rozpatrzeniu 
sprawy, biorąc pod uwagę poprzednią już 
karalność oskarżonej skazał ją na 2 lata 
więzienia. 

Sąd składał się z przewodniczącego p. 
sędziego Hryniewieckiego, p. sędziego Ha- į 
wryłkiewicza i honorówego sędziego p.! 
Swiąteckiego. Oskarżał podprokurator Wę- 

cławski. х 

Konkurent „Rysia* w konio- 
|. kradztwie. 

Wczoraj na ławie oskarżonych zasiadł 
niejaki Maciej Dobelewicz, który nie posia- 

„dając własnego konia przywłąszczył sobie 
konia z wozem cudzego, który był włas- 
nością p. Ułanowskiego. 

Sąd aby odzwyczaić konlokrada na 
przyszłość od brzydkiego nałogu kradzieży 
1 przywłaszczenia skazał go na 2 lata wię- 
zienia z zaliczeniem mu aresztu prewen- 

    

Nr..16 . (464) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Pobicie. Dn. 19 b. m. Drobniała 

Michala, zam. Zawalna I w Domu 
dów pobił | usiłował pchnąć nożem Zu- 
balski, inwalida zam. tamże.  Dochodze* 
nie w toku. 

— Pożar. Dnia 20 bm. o g. 6 m. 40 

inwali- 

   
w. domu kolejowym przy ul. Kolejowej 19-8, || 
zapaliły się sadze w kominie. 

Ogień ugasiła zawezwana straż ognia: „J| 
wa. Strat nie było. 

— Kradzieże. Dn. 
dziku d. nr. 1. przy ul. Styczniowej nale- 
żącego do dr. Sumoroka skradziono 5 In- 
dykó v I 4 kur, wart, 50 zł. 

— Dn. 19 bm. z niezamkniętego miesz- y 

19 b.m. ze skła |    
kania Józefowicz Marji, zam. św. Jakóbska | 
nr. 6, skradziono złoty zegarek damski 
wart. 100 zł. 

— Dn. 

dokumenty. 

Na prowincji. 

— Napad rabunkowy. W dn. 18 bm. 
ma prywatne mieszkenie 1 szw. IK. O. P. 
rtm. Balickiego, zam. w Budsławiu, a który — | 
w dniu krytycznym był w Wiiejce, dokonano 
napadu rabunkowego. | Napadu dokonało _ 

        

{ —9 b m. Falkowska Wiktorja, || 
zam. w N.- Wilejce, ui. Piłsudskiego 55, ° 
zameldowala policji go kradziezy pakunku, 
zawierającego futro, bieliznę, kapelusz oraz 

7 osobników w mundurach wojskowych, | 
którzy pobili ordynansa, porozbijall szufla- 
dy, porozrzucali papiery i zabrali około 
800 zł. m następnie zbiegli. Pościg zarzą- 
dzono. 

— Uszkodzenie wojskowej Ilnji 
telefonicznej. W dniu 114 b. m. w odle- 
głości 400 mtr. od leśniczówki Korponowo, 
w stronę wsi Podziały, gm. Prozorockiej, 
w rejonie post r. Zahacie, została uszkodzo- 
na wojskowa linja telefoniczna, drut zaś 
został skradziony. 

zmarła wskutek zaczadzenia Wierzbicka 
Józefa, lat 15, w N. Swięcianach. 

— Peżar łaźni, W dniu 14 b. m. w 
maj. Pawłowicze, gm. Porpliskiej, spallia 
się łaźnia Kuli Władysława. 

Straty wynoszą 3U0 zł. Wstępne docho- 
dzenie cech przestępstwa nie ujawniło. 

  

Teatr i muzyka. 
Reduta w Teatrze na Pohuiance 

gra dzisiaj po raz szósty komedję St. Że- 
romskiego „Uciekła mi przepióreczka*. Ju- 
tro po raz siódmy „Wyzwolenie* Wyspizń- 

  

terwy po raz czwarty. W niedzielę o godz. 
4ej po poł. „Dom otwarty” M. Bałuckiego 
wieczorem po raz drugi „Wesele“ St. Wy- 
spiańskiego. 

wienia sprzedaje biuro „Orbis” Mickiewicza 
11 od 9—4.30 w dnie powszednie I od 10— 
12 w niedzielę oraz Kasa Teatru od 11—2 
I od 5—8-ej w dnie przedstawienia. 

— Teatr Polski. Gościnne wystę- 
py opery warszawskiej. Kierownictwu 

sobotę I niedzielę pozyskać występy goś- 
cinne najcenniejszych sił opery warszaw- 
sklej. Wilno więc będzie miało możność 

nego p. Jana Kipurę, znakomitego baryto- 
na Tadeusza Ordę, świetny sopran kolora- 
turowy Julji Mechówny 1 innych. Wysta- 
włona będzie, przy zwiększonej naszej 
orkiestrze i chórach opera Verdi'ego „Ri- 
goletto”. 

— Poranek „Echa” w Teatrze Poi- 
skim. Niedawno zorganizowany, ele już 
świetne rokujący nadzieje chór męski 
„Echo” przedstawi się w niedzielę szerszej 
publiczności na poranku w teatrze „Lutnia”, 
wykonując pod wodzą wytrawnego swego 
kierownika p. Kalinowskiego szereg pieśni 
Nowowiejskiego, Maszynskiego, Galla, Da- 
nysza | Szuberta. 

nego występ ten obudził zrozumiałe zain- 
teresowanie. 

Ceny miejsc najniższe. 

    

Ze sportu. 
Komunikat. 

Zarząd Akademickiego Związku Spor- 
towego w Wilnie psdaje do wiadomości, iż 
zgodnie ze Statutem lasku w dniu 24-go 
stycznia r. b. o godz. 17 ej w lokalu Związku 

a 11) odbędzie się doroczne Walne 
gromadzenie Związku z następującym po- 

rządkiem dziennym: 
2) Zagajenie. 

2) Odczytanie | zatwierdzenie protokólu 
z ostatniego Walnego Zgrom. 

3) Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 
4) ” Komisji Rewizyjnej. 

5) Zmiany statutu. 
3 wory nowych Władz Związku. 

nioski ustępującego Zarządu. 
$) Welne wnioski | tAterpelacje. 

      cyjnego od 14 września 25 r. (zd) Redaktor Józef Batorowicz. 

  

  

, PRZYJMUJE. ogłoszenia do 
« chodzących w 

$$ || Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej, 

Warunki najbardziej dogodne. 
  

Kursy języków 
polski, francuski, nie- 
miecki, angielski i inne 

Buchalterja 
od 6 — 9 wiecz. 

Każdy kurs — 5 zł. mie- 
sięcznie w Uniwersytecie 
Powszechnym Im. A. Ml- 

ckiewicza. Zapisy co- 
dziennie o 6—8 wiecz: w 
Sekretarjacie W. Pohu- 

„Poszu- 

wództwo 
flektanci 
oferty z 
ważnych 
za złożeniem kaucji do 

ZŁ. 300. 

„ Birwszorzędny Zakai Rutynowana 
Artystycznych Portretów 
poszukuje przedstawicie- 

la z prawem przyjmowa- 

nia agentów na Woje= 
adtzycielia 
studentka uniwersytetu 

Wileńskie. Re- | udziela lekcji i korepety- 
zechcą złożyć | cji w zakresie kursu szkół 

ana Ta alų 
referencji lub | skróconą metodą dla ob- 

cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 

  

p: MA MOR й Aer Zctja  Sidoro: | Wiadomość w cukierni 
Skle» Róg Rudnicki ez, Ródziszki ul. Ulki- | Bolesława Sztralia Mi- į lanka 14, lokal Szkoly | „Studeo“, Łódź, ui.| Wiadomość ul. Moniu- 
Apteczay Elperin 1 vi św lej |w ska 15: VL ES Ea Ea Taa: ь Powęzechnej 36, „ Ki „ s szki M B m. 4. 

р UM ać Et е "Druk. i x 

  

— Zaczadzenie. W dniu 16 b. m. 

skiego. W sobotę „Przechodzień” В. Ka- 

poznania najlepszego ebecnie tenora lirycz- 

W sferach miłośników śpiewu chóral- | 

‹ 
' 

  

| 
Bilety do przedednia każdego przedsta. | 

Teatru Polskiego udało się na najbliższą || 

J   

 


