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  Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę przyjmują: 

Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

Į 
| Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 

ka 22, telef. 605, | wszystkie blura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dztał ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego” mieści się 
przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 82. 
Czynne od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.     

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 5-0 łamowy, na 

Terminy druku mogą; być przez administracje zmieniane dowolnie. 

groszy 20, na 4-ej 

4-ejjstr. 8-mio łamowy. 

    
Vei ATS ADO S S RIAA AS 

Z zagadnień programowych. 
(Głos dyskusyjny — patrz Nr. 275, 276, 291 i 296 K. W.). 

Tych, którzy się obcych języków 

nie uczyli, lub zapomnieli, muszę 
uprzedzić, co rozumiem pod paru 
słowami obcego pochodzenia, jakich 
Autor rozważanego tu artykułu uży: 

wa, bez jakich obejść się niepodob- 
na, jakich się często używa w zna' 

czeniu zbyt mglistem, lub wręcz spa- 

czonem: 
Polityk. Zbyt często rozumieją u 

nas pod nim człowieka, który na 

wiecu potrafi dowieść słuchaczom 

wszystkiego, co mu się w danej chwili 
podoba, potrafi wszystkich za nos 

wodzić, bicze z piasku kręcić i t. p. 

Stąd tak rozpowszechniony wstręt do 

tego słowa. Najniesłuszniej w świe- 

ciel Rozumiejmy to słowo tak, jak 

je rozumie Autor, jak je — jak nas 

uczono, rozumieli Grecy starożytni— 

u nich „ta polityka" oznaczało spra- 

wy obywatelskie, obowiązki obywa- 

telskie, więc polityk to tylko świado” 
my swych obowiązków i pełniący je 

| obywatel. ' 
Demokracja u greków — fo samo” sprostać i odpowiedž wypadnie — | že od czasu zawarcia tego układu stosunki uległy zmianie i koniecznem 

władztwo ludu — narodu. lstota jej 
polega na tem, żeby lud do narodu 

! do władzy nad sobą dorósł, 

Dziś u nas nie ja jeden chyba 
wymawiam to słowo niechętnie, z 

zażenowaniem. 

U nas na razie to niby zadługa 

(na wyrost) chrzestna koszula naszej 

młodej niepodległości, niby wielka 

piękna mise, napełniona w pośpiechu 

lada jaką treścią, to rządy najspryt- 

niejszych chłopów i robotników, typu 
Korfanty — Witos i tych panów, 

inteligientów, którzy z nimi dla ob- 

jęcia władzy nad ludem jako: tako 

porozumiewać się umieją. 
Są tam w tej misie na wierzchu 

i wyjątki od tej smutnej reguły, są 
EE EEC, ра politycy we właściwem, jak wyżej, surówki zaczynając, a kończąc па’ = 

znaczeniu tego wyrazu, ale ich jesz- 

cze zbyt mało do ujęcia władzy w 

swe ręce | nadania jej stałego kie- 
runku, 

s:  Arystokracja—to nie znaczy wła- 

7i-dza panow mających najstarsze ty- 

“Štuly i papiery rodowe — fo rządy 
е>› 

„—-najlepszycb i bez względu na ich po- 
"chodzenie i papiery. 

Tego nie wolno demokracji prze- 
ciwstawić. 

Demokracja stanie się naprawdę 

żywą potęgą, zdolną do nieograniczo* 

nego wzrostu i rozkwitu o tyle, o ile 

zdąży wydawać z siebie, dopuszczać 
do władzy w każdej dziedzinie pracy 

goraz wyższą arystokrację tejże pra- 

cy z właściwem jej poczuciem bono: 

ru i odpowiedzialności. 

Niedorozwój odpowiedzialności zbio” 
rowej, nadmierne rozdrobienie jedynie 
realnej odpowiedzialności jednoosobo- 

wej, zabawa klas i stronnictw w od» 
_ rzucenie od siebie tej odpowiedzial- 

ności, jak piłki, zabawa bez końca i 

wyników, wreszcie przewlekłe szuka- 

nie, tej odpowiedzialności za kryzys 
ogólny, jak wiatra w polu — oto naj. 
groźniejsza skała podwodna, o jaką 
rozbić się może demokracja, dając z 
siębie grunt podatny dla zaboru ze- 

wnętrznego, lub wewnętrznego — 
dla dyktatury. 

W tym kierunka zabrneliśmy dość 
daleko; ` i 

Czemś dziś już przestarzałem, 

czemś nierealnem wydaje mi się 

jeden jedyny ustęp omawianego ar: 
tykułu: 

4. Dążąc do rozwiązania tych za- 
gadnień „demokracja polska posiada 
front walki na prawo i front walki 
na lewo“, 

Kiedyś takie dwa fronty były, ale 

szachownica pomiędzy nimi stała się 

już dziś tak zawiłą, że ich głównych | 

linij nikt nie odnajdzie. Ich wzajein- 
ny stosunek przypomina stosunek 

frontu rosyjskiego do niemieckiego 

w ostatnim okresie Wielkiej Wojny, 
kiedy się bratano, zapraszano wza- 

jemnie na wódkę, strzelano tylko do | 
przelatujących dzikich gęsi, a do sie- : 

bie tylko wtedy, kiedy zachodził spór | 

o gęś zabitą, pomiędzy temi frone. 
tami. 

Najlepszą tego ilustracją jest fakt, ! 

że niby odpowiedzialny rdzeń obec- 

nego rządu stanowią przedstawiciele 

endeków i pepeesów, którzy sami | 

sobie nie wierzą i im nikt nie wie- | 
rzy, żeby potrafili tę odpowiedzial: | 
ność udźwignąć. 

Ma oczywistą rację Autor, 
mówi: 

„Zapytać należy, która z istnieją- 
cych grup lewicy na własną rękę 

jest w stanie powyższemu zadaniu | 

kiedy 

- żadna*. 

Ale Autor nie liczy się z rzeczą! 

tak realną, jak owa nie do rozwiąza” | 
nia szachownica międzyfrontowa, 0; 
której wyżej, nie dość liczy się z, 
tem, że kryzys ideowo-programowy | 

gnębi wszystkie grupy „lewicy” bo- 

daj z grupami „prawicy* na równi, 

kiedy znajduje wyjście w „ścisłej | 

konsolidacji elementów politycznych 
„lewicy*. 

Kiedy te gotowe „elementy poli: į 

tyczne*, jako zgromadzony materjał 
budowlany przedstawiają się tu i tam, 

jako kłody częściarni zbutwiałe, lub 

przez robactwo stoczone, jako mar: | 

mur zwietrzały, jako cegła o naj: | 
rozmaitszym stopniu wypalenia, od, 

dobrze wypalonej, ale z taką do- 

mieszką marglu, że się na wilgoci 

narówni z surówką rozsypie, to chcąc 

z tego postawić twardą budowę, a 

nie nową kupę gruzów, trzeba cały | 

ten materjał na nowo przebierać, 

stosując przy tem pewien stalszy a 

prostszy miernik wartości, niż „pra 
wicowość”, czy „lawicowość”. 

Na pociechę trzeba sobie przy” ; 

pomnieć, że ten gotowy materjał 

gromadził się pod grozą nawały bol- 

szewickiej w tumanach rodzimej pra- 

wicowej i lewicowej demagogii, któ: ' 
rych fale znacznie teraz opadły, że | 

stoją jeszcze lasy z materjałem su- 
rowym 1 zdrowym, że gliny na cegłę, 

/ piasku i cementu na beton nam nie 
brak, że ogromna większość obywa- 

teli pracujących, jak umysłowo, tak 

fizycznie nie umiała, czy nie chciała 

zapisać się ani do prawicy ani do 
lewicy. 

Do określenia tego prostego 
miernika przy doborze materjału na 
budowę, do jej planu, jak sądzę, zu- 
pełnieizgodnego z głównemi tezami 
Futora i głównymi polskiemi walo- 
rami przejdę w artykule następnym 
i ostatnim, 

О.» М. С. 

Lioliai a 

J. Kružanka 
Artystka oper Warszawskiej i Wileń- 
skiej udziela lekcji śpiewu solowego 

i gry scenicznej operowej. 

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 
12 — 2 po południu. 

Jagiellońska 10 — 5. 
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3 KURJER WILEŃSKI $ 
i wszelkie pisma codzienne i inne wychodzące w Wilnie i na 
prowincji zaprenumerować można za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
Stefana Grabowskiego 

Garbarska 1. 

ОЮОЮОЮЮЮЮООО ЮЮЮОЮ Кю К 

Z Litwy Kowienskiej. 
Wywiad „Echa Kowieńskiego z min. 

Reinisem. 
KOWNO 2.1. (Pat). Litewski minister spraw zagranicznych Reinis w 

wywiadzie z współpracownikiem _„Echa” kowieńskiego oświadczył między 
innemi: (lwaga M-stwa Spraw Zagranicznych skierowana jest obecnie 
głównie na sprawę uregulowania stosunków z Rosją, Niemcami i Łotwą, 

Przedewszystkiem chodzi o zawarcie układów handlowych i konsu- 
larnych oraz o wyjaśnienie stosunków politycznych z temi państwami  Ro- 
zmowa z Cziczerinem, mówił minister—wykazała, że istnieje szerokie pole 
dla porozumienia w sprawach politycznych i gospodarczych. - 

W stosunkach z Niemcami najważniejszą jest kwestja układu handlo- 
wego, którego dokumenty ratyfikacyjne nie mogły być dotychczas wymie- 
nione z powodu nastręczających się trudności. ldzie tu mianowicie o to, 
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jest dopelnienie traktatu. 
Co się tyczy układu z Łotwą, to możliwem jest, że jeszcze przed 

ustalonym przez konferencję kowieńską terminem 1 marca zostanie za 
warty traktat handlowy. Minister podkreśł dalej konieczność zwołania 
konferencji wschodnio i środkowo europejskich od państw bałtyckich aż $ 
do Rumunji, włączając Rosję, Polskę, Niemcy i Czechosłowację. Co się 
tyczy pożyczki angielskiej, to chodzi tu jeszcze o wyjaśnienie pewnych 
szczegółów. Będzie to pierwsza większa pożyczka zagraniczna dla Litwy, 

Niezależnie od rokowań z Anglją prowadzone są rokowania w Ame- 
w sprawie pożyczki, J 
Postępowanie Niemców w Klajpedzie uwaža Renis za nieuzasadnione. 

Rząd litewski pragnie, aby na czele dyrektorjatu stanął mąż zaufania rządu 
kowieńskiego. Reszta zaś członków Dyrektorjatu może się składać choćby 
z samych członków mniejszości niemieckiej, 

Konfliktu w tej sprawie min. Reinis nie uważa jednak za tak za- 
ostrzony, aby mógł wywołać konieczność rozwiązania Sejmu Kłajpedzkiego. 

Podwyższenie taryfy celnej na Litwie. 
KOWNO 2JI. (Pat). Sejm litewski przyjął *w ll-em czytaniu ustawę o 

podwyższeniu taryfy celnej. 

ryce 

Socjaliści gdańscy chcą lepszego współ- 
życia z Polską. 

GDAŃSK. 2.1, (Pat). Echo gdańskie donosi, że układy zawarte między 
partjami prawicowemi a socjalistycznemi zdają się być poważnie zachwia- 
ne. Socjaliści starają się o utrwalenie stosunków gospodarczych w Gdań- 
sku, dążąc oczywiście do zredukowania nadmiernej liczby urzędaików 
w wielkiej mierze odpowiedzialnych za dotychczasowe niepowodzenia Gdań- 
ska, w dążeniu do stworzenia lepszego współżycia z Polską. Nacjonaliści 
natomiast wcale nie myślą o tem, aby zrezygnować z dotychczasowej swej 
polityki. 

Jak się dowiaduje pismo z kół zbliżonych do Senatu, należy się spo- 
dziewać, że nieporozumienie to spowoduje w niedługim czasie poważniej- 
sze zmiany w Senacie. 

Znamienne oświadczenie delegata 
amerykańskiego. 

PARYŻ 2.1. (Pat). „New Jork Herald" donosi z Nowego Jorku, że 
międzynarodowy doradca prawny Owen Young przemawiając na między- 
narodowem stowarzyszeniu ekonomicznem oświadczył co następuje: Odbu- 
dowa stałości pieniądza w świecie oraz ochrona tego pieniądza od wahań 
walutowych jest dla Stanów Zjednoczonych o wiele ważniejszą, niż uzy- 
skanie splat naszych wierzytelnošci, jakie posiadamy u obcych narodów. 

mm Pr Pe 

Konwencje między Jugosławją a pań- 
stwami ościennemi. 

BIAŁOGRÓD. 2.1. (Pat). Dziennik „Prawda* dowiaduje się, że w dniu 
wczorajszym król podpisał konwencje z Czechosłowacją i Rumunią, doty- 
czące tranzytu wojsk i broni pomiędzy Jugosławją a temi krajami, 

BIAŁOGRÓD. 2.1. (Pat). Król Podpisał dekret, zatwierdzający traktat 
z Turcją. AE ; ; 

Chaos u Riffenów. 
LONDYN. 2.1. (Pat). „Times* podaje, że w kwaterze generalnej Abd- 

El-Krima panuje gorączkowy niepokój z powodu stale się rozszerzającego 
ruchu uległościowego wśród szczepów, zamieszkujących terytorjum Riffu, 
Rbd-El-Krim zamierza podobno zbiec i szukać schronienia we Włoszech. 
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Wszystkich naszych miejscowych prenumeratorów, którzy 
nie otrzymali noworocznego numeru naszego pisma przepra- 
szamy bardzo, wyjaśniając jednocześnie, iż niedoręczenie ga- 
zety wynikło z winy czynników pocztowych. Numery nowo- 
roczne będą wysłane wraz z niniejszym, 

  

ADMINISTRACJA. 

Wiadomości polityczne. 
Uroczystości 
Noworoczne godz. 10 rano składali 
w Belwede- p. Prezydentowi Rze- 

za czypospolitej w Belwe- 
derze życzenia noworoczne członko- 
wie personelu Kancelarji Cywilnej, 
Adjutantury Generzlnej, oficerowie 
szwadronu i kompanii przybocznej. 
W imieniu wszystkich przemówił gen. 
Žaruski, 

O godz. 10.45 p. Prezydent Rze- 
<czypospolitej w otoczeniu zastępcy 
szefa Kancelarji Cywilnej, generalne- 
go adjutanta i adjutantów przybocz- 
nych udała się samochodsmi na 
Zamek, gdzie w chwili przyjazdu p. 
Prezydenta wywieszono na maszcie 
sztandar z Orłem Białym. 

P. Prezydent, przywitany u stóp 
wschodów  Władysławowskich przez 
dyrektora protokułu, oraz przez per- 
sonel zarządu Zamku, udał się na- 
tychmiast do kaplicy, gdzie, przy 
wejściu do sali Canaletta, oczekiwał 
P. prezes Rady Ministrów Skrzyński 
w otoczeniu rządu. O godz. 1l-ej ks, 
Kowalikowski odprawił cichą Mszę 
w. poczem p. Prezydent Rzeczypo” 

spolitej udał się do sali Marmurowej. 
Natychmiast po nabożeństwie przy: 
był na Zamek J..E, ks. kardynał 
Kakowski, arcybiskup warszawski, 
przywitany u dołu wschodów przez 
generalnego adjutanta gen. Zaruskie- 
go i zastępcę szefa Kancelarji Cywil- 
mej p. Chrząszczewskiego, którzy 
przeprowadzili Jego Eminencję do 
Sali Marmurowej, gdzie przyjęty zo- 
stał przez p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. Po chwili przybyli na Zamek 
Pp. marszałek Sejmu M. Rataj i p. 
marszałek Senatu W. Trąmpczyński, 
których p. Prezydent Rzeczypospoli- 
tej przyjął natychmiast w sali Mar- 
murowej. Następnie p. prezes Rady 
Ministrów Al. Skrzyński na czele ca. 
łego gabinetu ministrów wyraził p. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej w imie- 
niu rządu noworoczne życzenia, Z 
kolei p. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął kolejno życzenia: prezesa 
Najwyższej lzby Kontroli Państwa, 
prezesa Sądu Najwyższego, prezesa 
Najwyższego Trybunału Admlnistra- 
cyjnego. 

Tymczasem w sali Rycerskiej 
zgromadził się cały korpus dyploma- 
tyczny. Obecni byli: Nuncjusz Apo- 
stolski, Mgr. Lauri, ambasador fran- 
cuski p. A. de Panafieu, posłowie: 
Hiszpanji, Serbji, Chorwacji i Sło- 
wenji, Szwecji. (Pat.). 

W Nowy Rok o go- 
dzinie 1-ej ministrowie 
i kierownicy mini- 
sterstw w pałacu Rady 
Min. złożyli życzenia no- 
woroczne p. Prezesowi 

Rady Ministrów, Skrzyńskiemu. Poza 
tem złożyli życzenia p, Prezesowi 
Rady Ministrów przedstawiciele mu- 
nicypalności m. st. Warszawy w oso- 
bach prezesa Rady Miejskiej, sena- 
tora Ignacego Balińskiego, oraz pre- 
zydenta miasta, Władysława Jabłoń 
skiego. (Pat) 

Radjostacja w Leafield 
nn» podaje: Ewakuacja stre- 
kolońskiej. fy kolońskiej postępuje 

szybko naprzód. Do 
chwili obecnej 4.000 żołnierzy an- 
gielskich wycofano do Wiesbadenu, 
gdzie dowództwo wojsk angielskich 
przejęło wczoraj administrację okrę- 
gową z rąk francuskich, Aczkolwiek 
ewakuacja kolonji uzależniona była 
początkowo od wykonania niewyko- 
nanych jeszcze przez Niemcy zobo- 
wiązań w zakresie rozbrojenia, to 
jednak stanowisko sojuszników  ule- 
gło pewnym zmianom na skutek 
postanowień, powziętych w Locarno. 
Sojusznicy ograniczyli swoje żądanie 
i postanowili zgodnie przystąpić do 
ewakuacji na zasadzie zapewnień 
niemieckich, że zastosują się później 
do warunków sprzymierzonych, 

Życzenia 
Noworoczne 
w Prezydjum 

Rady Mi- 
nistrów. 

W dn. 1 stycznia o , 

    

Prasa zamieszcza na 
Przemówie- miejscu naczelnem 
z. 12 przemėwienie Brianda, 

Gmia. wygłoszone w Izbie w 
sprawie pokoju w Ma- 

roko, podkreślając jasność i ścisłość, 
z jaką Briand przedstawił sytuację, 
oraz stanowisko Francji i Hiszpanji 
wobec manewrów Abd-el-Krima. (Pat.) 

    

Omawiając  spotka- 
Prasa fran- nie Chambeilaina z 
s Mussolinim _ Pertinax 

pisze w „Echo de Pa- 
ris": Można przypusz- 
czać, że Mussolini nie 
jest bynajmniej zdecy- 

dowany iść poważnie naprzód w tym 
kierunku. Najlepszą obecnie taktyką 
dla niego jest podsycać wszelkie na- 
dzieje angielskie, gdyż jeśli Anglja 
będzie wierzyła, że w razie potrzeby 
pomoc Włoch jej nie zawiedzie, to 
oczywiście będzie w naturalnej kon 
sekwencji skłonna do ograniczenia 
swych żądań w sprawie długów. 

(Pat) 
Komentując prowas“ 

Problem diu- dzone obecnie w Wa- 
w: szyngtonie rozmowy 

Я miedzy Mellonem, Par- 
kerem, Gilbertem i Montagu Normae 
nem oraz pogłoskę, jakoby mężowie 
ci zamierzali umieścić na rynku mię- 
dzynarodowym 100 milj. niemieckich 
obligacyj kolejowych. „Petit Parisien* 
stwierdza, że doktryna odosobnienia 
musi mimo wysiłków jej obrońców 
stracić na terenie, 
"W „Echo de Paris“, Pertinax wy: 

raża powątpiewanie co do wzmianko* 
wanej inicjatywy, uważa bowiem, że 
współpraca Niemiec będzie się wy- 
rażała w uciążliwem regulowaniu pro- 
blemu długów. 

po 
Mussolinie- 
go # Спат- 
erlala'em. 

Wczoraj ogłoszono 
Zrzeczenie tu następujący komu- 
się praw  nikat oficjalny: Jego 
ee Wysokość Królewska 
skigo. Książę Karol, następca 

tronu, powiadomił pi: 
śmiennie JKMość, o nieodwołalnej 
rezygnacji z dziedzictwa tronu, oraz 
z wszelkich prerogatyw, wynikających 
z tego tytułu, jak również i z tytułu 
członka rodziny królewskiej. 

Wobec tegg Jego Królewska Mość 
widział się zmuszonym do przyjęcia 
rezygnacji i zwołania Rady w dniu 
dzisiejszym t. |. we czwartek do pa- 
łacu w Pelesh. 

JKMość zakomunikował swą nzgłą 
decyzję i wezwał wszystkich wybit- 
nych mężów stanu, którzy byli obec- 
ni na Radzie, aby udzielili mu po- 
parcia przy wykonaniu tej decyzji, 
jak również w sprawie proklamacji 
Jego wnuka, Jego Wysokości Kró: 
lewskiej Księcia Michała, następcą 
tronu. 

W tym celu — wobec udzielenia 
zapewnień poparcia przez wszystkich 
obecnych na Radzie — przedstawi- 
cielstwo narodowe zostało zwołane 
na poniedziałek 4 b. m. 

Wczoraj odbyło się 
przyjęcie u Prezydenta 
Rzeszy z okazji Nowe- 

go Roku. W czasie przy- 
jęcia ciała dyplomatycznego zastosc* 
wano po raz plerwszy ceremonjał, 
podobny do ceremoniału, jaki stosu- 
je się w innych państwach republi- 
kańskich. Przed pałacem Prezyden- 
ta ustawiono kompanję Reichsvehry, 
która oddawała honory wojskowe dy- 
plomatom w uniformach galowych. 
Prezydent Hindenburg wystąpił we 
fraku, przybranym orderami, m. in. 
wielkim krzyżem Orderu Żelaznego 
Krzyże. 

Nowy Rok 
w Rządzie 
Niemieckim. 

  

Akuszerka-masažystka 

UI. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 
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Czyżby Rubikon przekroczony? 
Po burzy, która wrzała na szpal- 

tach pism litewskich w czasie ukla- 

dów w Kopenhadze i Lugano obecnie 

nastąpiłojpewne uspokojenie. Kryzys fi- 

nansowy, traktaty handlowe z Rosją 

i Łotwą — nowy preliminarz budże- 

towy i sprawy partyjne. Szczególniej 

zaś wrzenie w Kłajpedzie absorbuje 

umysły. Jednakże jak echa grzmotów 

oddalającej się nawałnicy wracają od 

czasu do czasu na szpalty pism roz- 

ważania na temat minionych pertrak- 

tacyj. Świadomość tego, że sprawa 

ta będzie musiała jednak wrócić na 

porządek dzienny, że Życia obejść 

się nie da, nurtuje wciąż w głębi i 

niepokoi. 
Robi się bilans ! zestawienie wy- 

ników dotychczasowych — szuka się 

nowych dróg wyjścia. 

Organ „lisudiniaków* — ludow- 

ców „Lietuvos Žinios“, który był naj- 

bardziej nieprzejednanym przeciwni: 

kiem układów dotychczasowych, wy- 

snuwa z przebiegu ich wnioski dla 

Litwy pesymistyczne. Nic dziwnego. 

Uparte pobrzękiwanie szabelką — 

tamowanie naturalnych dróg wymia- 

ny i rozwoju stosunków międzynaro- 

dowych nie leży w tendencjach roz- 

wojowych powojennej Europy — 

Europy znękanej, przeżywającej kry- 

zys ekonomiczny i szukającej dróg 

wyjścia w pokojowej pracy twórczej. 

Myli się tylko „Lietuvos Žinios“, 

przypisując ujemne skutki układów 

samemu faktowi ich zaistnienia. Te 

skutki ujemne płyną z faktu rozbi- 

cia układów — i to właśnie rozbicia 

nieprzygotowania gruntu na układy 
bezpośrednie. Poza reformą rolną 
istniały jeszcze dwie przyczyny, które 
zmusiły rząd litewski do układów z 
Polską, a mianowicie: 1) kryzys eko- 
nomiczny Litwy oraz 2) stopniowy 
upadek portu Kłajpedzkiego. Skiero- 
wanie sporu polsko-litewskiego na 

te tory jest dla zagranicy faktem 

wiele mówiącym. Układy  polsko- 
litewskie mocno wpłynęły na osłabiej 
nie zajmowanego dotychczas przez 

rząd litewski stanowiska w sprawie 
wileńskiej. „Stan wojny* pomiędzy 
Polską a Litwą stał się przedmiotem 
ironji. Litwini przez rozpoczęcie ukła- 
dów z Polską, przedewszystkiem zła- 
mali głoszoną przez siebie zasadę, iż 
nie będą pertraktowali z Polakami, 
zanim ci ostatni .nie zwrócą Litwie 

Wilna. Ż drugiej zaś strony, Litwini 

przysłużyli się Polsce, dając jej mo: 

żność ogłoszenia przed światem swych 

tendencyj pokojowych. Ostatnią wre- 

szcie konsekwencją układów było 

wzmiankowane już osłabienie pozycji 
litewskiej w sprawie wileńskiej. 

„Techniczny” temat układów pol- 

sko-litewskich został przez zagranicę 

uznany za polityczny. Pomimo tego, 

że układy w Lugano zostały przer- 

wane (Polacy stali się po konferencji 

locarneńskiej bardziej nieprzystępni) 

p. Wasilewski potrafił, za pośredni- 

ctwem agencji Havasa puścić w Świat 

komunikat, w którym Litwa przed- 

stawiona jest, jako kraj stojący nad 

przepaścią, Kłajpeda upada, stosowa* 

ny zaś przez Litwinów terror dopro- 

wadził do przegranej litewskiej pod-   przez samych Litwinów. 

Ale dajmy głos organowi litew- 

skiemu: 
„Dla Litwy wyniki układów z Pol- 

ską pisze „Lietuvos Žinios“ były u- 

jemne i to zarówno pod względem 

polityki zagranicznej jak też we-. 

wnetrznej. 
Uklady polsko-litewskie rozpoczę- | 

ly się w przededniu konferencji ge- 

newskiej i locarneńskiej. Polsce cho- 

dzilo o zamanifestowanie swej poko- 

jowošci dla usprawiedliwienia się w 

oczach Europy, a zwłaszcza w oczac 

demokracji francuskiej. Chodzą po- 

głoski, iż Francja wywarła na Skrzyn- 

skiego presję w kierunku pojednania 

się z Litwą. To też w interesie ре!- 

skim leżało nawiązać z Litwą — Коп- 

takt, chociażby nawet pod pozorem 

uregulowania spławu drzewa Niem- 

nem. Politykierzy litewscy  pošpie- 

_ „szyli zgodzić się na propozycje  pol- 

skie i ani się obejrzeli, jak zostali 

przez dyplomację Skrzyńskiego uwi- 

kłani. 
Cała prasa zagraniczna wróżyła 

sporowi litewskiemu rychły koniec 

i wychwalala dyplomację polską za 

jej „pokojową i liberalną* politykę, 

orsz za umiejętność nawiązania bez- 

pośredniego kontaktu z Litwą, gło- 

szącą aż do ostatka o stanie wojny 

z Polską. 

| Pozatem Polacy potrafili natchnąć 

Europę Zachodnią przekonaniem, że 

Litwa mie nawiązywała dotychczas 

stosunków z Polską, bynajmniej nie 

z powodu Wilńa, a tylko chcąc upo- 

rać się z przeprowadzeniem reformy 

rolnej, przy pomocy której pragneli 

Litwini. „oczyścić” swój kraj pod 

względem narodowościowym. Dopie- 

ro po przeprowadzeniu reformy rol- 

nej, jak oświadcza niejaki p. M. Kor- 

czak w czasopiśmie: „L'est Europen 

h czenie międzynarodowe, w takim ra- 

  (X 5—%6), rząd litewski postanowił 

rozpocząć bezpośrednie układy 

Polską. Jednakże, te ostatnie zbyt , 

nagle zaskoczyły opinję litewską, to | 

też gabinet Petrulisa musiał, zda” | 

niem p. Korczaka, paść ofiarą 

z! świadka trzeciego. 
jest to Już bardzo dalekie od pier- 

czas wyborów sejmikowych. 
Układy z Polską odbiły się rów- 

nież ujemnie na wewnętrznej pelity 

ce litewskiej; 1) pogłębiły przepaść 

pomiędzy opozycją a sferami rządo- 

wemi, 2) paru redaktorów znalazło 

się w więzieniu z powodu niewin 

nych karykatur politycznych, 3) no- 

wy gabinet okazał się pod względem 

prestige'u moralnego niższym od 
swego poprzednika. 

Skoro spław Niemna posiada zna- 

zie, dlaczego nie zaproszono do Ko- 

penhagi delegacji rosyjskiej. Przecież 

Rosja wyraźnie zaznaczyła, iż jest 

zainteresowana w spławie drzewa i 
układach polsko-litewskich. Udział 
Rosji w tych ostatnich nadałby ukła- 
dom całkiem odmienne znaczenie. 

Z drugiej strony, Litwa mogła 

КК вК Wi 

Na fali czasu nowy zaznaczył się , 
węzeł. W potoku zdarzeń otworzyła | 

się nowa szczelina przez którą wstę- | 
puje w nas duch nowych nadziei | 
i nowych pragnień. i 

Prasa, poświęcsjąc mnóstwo arty: į 

kułów Nowemu Rokowi, analizuje | 
nasze niedomagania państwowe i na ; 
tej kanwie wysnuwa naszą przyszłość. | 
„Dziennik Poznański” pisze u wrót | 
Nowego Roku: ! 

Organizm naszego państwa !edwie , 
powstał z martwych, a już zaczyna się | 

rysować, jakdyby był gmachem, budo- | 
wanym na piasku. Gdy jakakolwiek bu- | 
dowła nie ma głębokich i mocnych fun- ; 
damentów, musi się wcześniej czy póź* 
niej zarysować | rozpaść w gruzy: Wi- | 
docznie młode nasze państwo buduie ; 
się bez takich fundamentów | w tem 
jest tajemnica niebezpieczeństw, które 
mu grożą. Do wyjaśnienia ich nie wy- 
starczy powoływania silę na nasze nie 

doświadczalnie lub na kształcącą się 
dopiero zdolność państwowego Życia. 
Bo to nie wyczerpuje wszystkich Przy” 
czyn, dlaczego państwo polskie iedwie 
powstało, a już choruje na ciężkie nie- 
domagania. Przyczyna tego tkwi snać 
głębiej i cała nasza przyszłość zależy 
od jej odkrycia i usunięcia 

„Nowa Reforma” zatrzymuje się 
dłużej nad naszym obecnym stanem 
wewnątrz Państwa. 

Pogrzebane zostały w tym brzydkim | 
roku różne marzenia, brutalnej reduk- ; 
cji uległy Śmiałe wszystkie sperandy. ; 
Przemysł I handel, które przez trzy la- | 
ta z rzędu błyszczały papierowem zło- ; 
tem infłacji, utraciły ten szych, a z nim | 
razem rozpęd rozwojowy. Rolnictwo | 
wielkie, po raz uierwszy wyzwoliwszy | 
się z pęt dziedzicznych długów, żyjące | 
dotąd rozpędem konjunktur wojennych, 

W pierwszym tygodniu grudnia 
odbyło się wielkie zgromadzenie ży- 
dowskie, w którem wzięli udział, jak 
podaję „Litauische Rundschau", de- 
legaci gmin żydowskich, żydowska 
frakcja sejmowa i resztki dawnej žy- 
dowskiej rady narodowej. Chodziło o 
zajęcie stanowiska wobec instrukcji 
ministerstwa spraw wewnętrznych o 
żydowskim zarządzie kulturalnym. 

Żebranie rozpoczęło się o 8-ej i 

skończyło się o 12-ej, lecz skutkiem 

ożywionych i długich rozpraw nie 
powzięto żadnej uchwały. Dalsze po- 
siedzenie zostało odłożone. Większość   

uniknąć bezpośrednich układów z 

Polską, przez uczynienie z kwestji | 

spławu drzewa Niemnem aktu jedno- 

stronnego i przez zwykłe zakomuni: ; 

kowanie państwom zainteresowanym 

o otwarciu komunikacji rzecznej. Nie | 

było bowiem najmniejszej potrzeby | 

rozpoczynania, wbrew stanowisku na- | 

rodu litewskiego, układów z Polską, 
ani tembardziej stania się narzędziem 
polityki polskiej. Jednak Rubikon zo- 
stał przekroczony i obecnie pozosta- 
je jedynie skonstatować fakt doko- 
nany“. į 

Tyle organ najsilniejszej opozy- 
cyjnej partji litewskiej ubiegającej się 

o władzę. Najbardziej charakterysty- 
czne tutaj jednak, to ostatnie zakoń- 
czenie: „Rubikon został przekroczo- 
ny — pozostaje jedynie skoństatować 
fakt dokonany”, a dodajmy od sie- 
bie, może nie tylko skonstatowač 
ale i kontynuować? 

Byle tylko jeszcze nie sam na 
sam, może w towarzystwie jakiegoś 

W każdym razie 

wotnego sprzeciwu z zasady. 
mars. 

у 

  

———————— 

Powody rezygnacji następcy tronu ru- 

muńskiego. 

„Neue Freie Presse* donosi z Bukaresztu, 

przw do tronu ks. Karola był jego stosunek z 

mu ostatnio w podróży do Londynu, 

pował króla na pogrzebie królowej matki Aleksandry. 
towarzyszyła 

miałsię udać do Wenecji skąd wysłał 

wersje ogłoszą, że pawodem zr 

dem. , 
Książe Karol jako szef lot 

armji lotników, 
wiednie aparaty. Ks. Karol opuścił Włochy i wyjechał do Szwajcarji. 

ZZ ZZ
 ANNĄ LĄ, 

  

Reduta. | 
Dom otwarty, krotochwila w 3-ch 

aktach M. Bałuckiego. 

Akurat 33 lata liczy sobie ta bez: 

pretensjonalna, jak i wszystkie utwo- 

ry sceniczne mieszczanina krakow" 

skiego, jaka, o słabiutkiej intrydze, 

bez intrygi właściwie żadnej, jak i 

Klub kawalerów, jak i najlepsze bo 

daj Grube ryby. Ściśle biorąc, są to 

epizody i typy, obracające się koło 

zdarzenia błahego faktycznie, u które 

się jeno trochę komplikuje, z powo” 

du plotek, kłótni, ot, rozmów przed- 

stawionych osób. Już w późniejszym 

wieku próbował Bałucki wprowadzać 

we Flircie i Bajozarkacb, bardziej 

zawiłe kombinacje i czarne charak- 

tery, nawet dramatyczności Życiowe; 

nieudawało mu się to jednak, i ten 

nięszczęśliwy człowiek, który skoń* 

którzy byli wysłani do Holandji, gdzle zakupili nieodpo- ; 
|członków. Posiedzenia są prawomoc- 

że powodem zrzeczenia się 
pewną żydówką, która 
gdzia ks. Karol zastę- 

Z Londynu Książe 

rezygnację pod adresem któla. Inne 

zeczenia się następstwa jest konflikt z rzą- 

nictwa miał się nie zgodzić na usunięcie z , wodniczącego według własnego uzna- 

  

Gdy się dziś patrzy na te rodziny, 

zdarzenia i charaktery, nie można 

jakoś uwierzyć, że to tak niedawno, 

ludzie byli jacyś tacy dziecinni, męż- 

czyźni tacy prostolinijni, kobiety ta: 

kie nieskomplikowane, wad tak mało 

i naruszające jeno powierzchownie 

spokój, szczęście i AE osobisty 

i rodzinny. Te komłdjo-farsy miesz- 
czańskie, jakże dalekie są swoją po- 
godą grzecznego, niezbyt inteligient" ; 
nego dziecka, widzącego to tylko, co 
mama pozwoli, od zgrzytającej dys- 
sonansami życiowymi dulszczyzny 
Zapolskiej? A przeciež nie takie to 
wieki dzielą te utwory! Jedno może 
pokolenie. Aż nadto Pani Dulska 
mogła być de dorno Ciuciumkiewi- 
czówną, jedną z tych czterech, co 
kwaśnieją w brzydocie na krzesłach, 
gromadząc jad w duszach. ! 

Bodaj že jednak Dulskie musialy 

į wnętrznych. 

mówców wypowiadała się przećiwko 
zamiarom ministerstwa Spraw we- 

Podajemy tu w streszczeniu in- 
strukcje o wykonaniu ustawy o gmi- 
nach żydowskich, ogłoszonej przez 
ministra spraw wewnętrznych. 

Rady Gminne mają być tworzone 
w miejscowościach, zamieszkanych 
przez Zydów, jeżeli 50 "obywateli 

litewskich, narodowości żydowskiej : 

wyrazi życzenia należenia do gminy. ; 

Odpowiednie oświadczenie  zosłaje 

złożone odnośnemu naczelnikowi re; 

wiru policyjnego. Wnioskodawcy "y; 
bierają z pośród siebie koinitet or-: 
ganizacyjny z 5 osób i podhją skład, 

jego w swem oświadczeniu. Każdy ; 
może naieżeć tylko do jednej gminy. 
O ile liczba mieszkańców żydowskich 

pewnej miejscowości jest zamałą do 
uiworzenia gminy, mogą się oni 
przyłączyć do gminy najbliższej. 
Członkowie każdej gminy wybierają 

z pośród siebie radę gminną, która | 

zostaje zaregestrowaną u odnośnego 
naczelnika powiatu i zameldowaną 
w Departamencie Samorządowym. 

Wszyscy obywatele narodowości 
żydowskiej nie potrzebują przystępo” 
wać do gminy. Pierwsze wybory rad 
gminnych muszą być dokonane w 
całej Litwie do 1 lutego 1926 roku. | 

W tym dniu kończy się kadencja 
dawnych rad gminnych i rozpoczyna 
się kadencja nowych. Ordynacja wy: 

borcza zostanie określona przez o0-; 
sobną instrukcję ministra spraw we-' 
wnętrznych. ! 

Rada gminna zostaje obierana na 
trzy lata. Posiedzenia rad gminnych 
zostają zwoływane przez ргае- ! 

  

nia lub na żądanie trzeciej części 

przyglądali swemu _ społeczeństwu 
, Bałuckiego spojrzenie nie sięgało 
| głęboko, nie chciało widzieć nic, 
prócz arcyniewinnych śmiesznostek, 
przechodził mimo zdarzeń czy kom- 
plikacji przykrzejszych,  oświecając 
tylko ich stronę komiczną. W rezul- 

' tacie, dało to utwory mdłe, płytkie i 
„mające dziś wartość jeno stylowości, 
lub będące polem do koncertu ról. 
Takiemi są Grube ryby, ze swemi 
typami starych kawalerów, o które 
zawsze się pokuszą dobrzy komicy, 
takiem będzie i Dom Otwarty z nie- 
śmiertelnym Fikalskim i jego lotnym 
sztabem danserów-froterów. | właśnie 
dlatego, te rzeczy są wcale nie łatwe 
do wygrania, bo szczerze mówiąc, 
dużo w nich nudnych i niepotrzeb, 
nych, bezbarwnych gawęd I typów: 
w które dopiero aktor musi wlać ży- 
cie i jaki taki smak nadać. A do- 

Rok nowy. Nasz stan obecny. 

    

    bywać w tych Domzch otwartych, a   czył samobójstwem z powodu czar: 

      
    

i żona z lch czworo, 
ojęta 

to tylko po | 
Wicherkiewiczowa; 

pierož uchwycić ton, ten naiwny, ja- 
sny płytki ton, przyzwoitej polskiej 
farsy z przez lat 33, Nie lada toj 

    

са 

Przegląd prasy. 
Biurokracja I ustawomanja. 

ujrzało się nagle unieruchomienem z 

powodu braku kapitału. Włościanin sta- 
nął nagle zdumiony wobec skrzyń, Z ; 

których ułotniły się wszystkie jego pd” 
pierowe skarby. Do oczu zajrzała mu 
nędza, dawno nie widziana. Zaczęły 
mnożyć się wsie, w których cały kapi- 
tał obrotowy nie wynosi pięćdziesięciu 
złotych. — Robotnik nazajutrz po pod- 
niesieniu skali swoich zarobków, za- 

czął je tracić wskutek rosnącego bez- 
róbocia. Urzędnik, który po raz pierw- 

szy po wskrzeszeniu Polski poczuł sii- 

ny grunt pod nogemi, zaczął z przera- 

żeniem spostrzegač, że wytrzymałość 

tego gruntu jest utopją, że drożyzna 
z łatwością wstrząsa jego ekonomiczną 

podstawą, aż wreszcie nagłe załama- 

nie się złotego strąciło go z rzekomej 

wyżyny gospodarczej z powrotem w 
otchłań niedostatku | wyczerpującej 
walki o byt..Jednem słowem, nie zna- 
lazło się w Polsce ani klasy ani grupy 
społecznej, któraby tak lub owńk hle 

została porwana wirem rozwiewających 

slę złudzeń i objawiającego slę w nie- 
ubłaganiu swego realizmu powszech- 
nego zubożenia. 

O naszej biurokracji i ustawoma- 
nji pisze „Ilustrowany Kurjer Co- 
dzienny ': 

Rząd i Sejm fabrykują wciąż ustawy 
bez liku, fabrykują je na kolanie, set- 
kami, tysiącami,. Każdy ambitny „po- 
lak* referent w miniserstwach, każdy 
biurokratyczny  „Gehafthuber“ (jak w 
Wiedniu nazywano takie typy), wysila 
mózg na obmyślanie nowych ustaw, 
aby państwo uszczęśliwić. Mniejsza, 
że te ustawy nieraz sprzeciwiają się 
konstytucji, že klėcą slę z innemi 
ustawami, produkcja ustaw kwitnie — 
1 kwitnie też fabrykacja rozporządzeń 
wykonawczych do ustaw. które to roz 
porządzenia nieraz 2upełnie zmieniają 
odnośsą ustawę... 

  

Samorząd żydowski w Citwie Xowieńskiej. 
ne, o ile biorą w nich udział prze: 

wodniczący, lub jego zastąpca i co- 
najmniej połowa członków rady. 

Każdy protokuł posiedzeń rady 

w przeciągu 7 dni w odpisie zostaje 

przesłany do rady centralnej, Sprze- 

ciwy przeciw uchwałom rad gmin- 

nych zostają waoszone do rady cen- 

tralnej w ciągu 14 dni odwołać się 

do minisra spraw wewn., w każdym 

razie tylko co do przestrzeganin 
ustaw. 

Rada centralna corocznie przed- 

stawia ministrowi spraw wewnętrz- 

nych do zatwierdzenia projekt opo- 

datkowania, Minister spraw wewnętrz- 
nych może ten projekt zatwierdzić, 
lub powziąć decyzję stosownie do 
swego uznania. 

Budżet dochodów i wydatków, 
układany przez rady gminne, nie po- 
winien przekraczać wysokości okre- 
ślonej przez ministra spraw wewnętrz- 
nych. 

Przeciwko wysokości podatków 
na cele kulturalne, dobroczynne oraz 
inne może być złożony sprzeciw w 
w radzie centralnej, a wrazie nieza- 
dawalającego rozstrzygnięcia do mi- 
nistra spraw wewnętrznych. 

Gminy żydowskie wszystkie lub 
częściowo, jednak nie mniej niż w 
liczbie 40, mogą zwoływać zebrania 
ogólne swych członków. Zebrania о- 
gólne wybierają na jeden rok radę 

centralną, reprezentującą gminy, któ- 

re ją wybrały. Statut organizacyjny 
rady centralnej zpstaje wydany w 
drodze poszczególnych przepisów 
przez ministra spraw wewnętrznych. 
W raadzie centralnej mogą być re- 
prezentowane nie wszystkie gminy, 
Gminy, nie należące do rady centr. 
przedstawiają swe budżety departa- 
mentowi samorządowemu. 

Protokuły posiedzeń rady central- 
nej w ciągu 7 dni w odpisie muszą 
być przedstawiane ministerstwu spraw 
wewnętrznych, które ma prawo га- 
kładania protestu przeciwko uchwa- 
łom co do nieprzestrzegania ustaw, 
Protesty są rozważane przez mini- 
stra spraw wewnętrznych, którego 
decyzja jest nieodwołalna. 

Dozorowanie działalności gmin ży» 
dowskich zostaje włożone na depar- 
tament samorządowy, który sprawuje 
je przez naczelników powiatów. 

(Wilbi) 

/ 

pół Reduty wszystkie te trudności 
pokonał. Przedewszystkiem najwięk- 
szy zarzut. Frtyści grali nierówno* 
miernie; jedni farsowo, drudzy ko- 
medjowo, po zatem, role były nie- 
odpowiednio obsadzone. Przykro mi 
to pisać, ale Fikalski, ten Fikalski, 
na którego widok już musi publicz- 
ność pękać, ktorego każdy ruch po- 
winien być karykaturą, żywcem z 
rysunków Kostrzewskiego wziętą, w 
Reducie zatarł się zupełnie, nie był 
ani na chwilę śmieszny, ani zabawny 
niczem twarzą, giestem lub sposo- 
bem mówienia, Dlaczego tej roli nie 
dostał artysta, grający rolę Wicher- 
kiewicza, ten wykazał duży zmysł 
komiczny, żywość giestu i grając 
wybornie wysunął swą rolę na pierw- 
szy plan? On i przemiły stryjaszek, 
aptekarz, służący, tancerze i fornalka 
Ciuciumkiewiczów, byli w stylu, w 
tonie, w odpowiednim charakterze. 
Panie nie dały nic humoru, nawet 
Ciuciumkiewiczowa, inne, jak urocza 

„irc wielkiego: m. il. 
Jak już donosiliśmy w jednym 

z poprzednich numerów Komisja mie- 
szana ustaliła granice wielkiego mia- 
sta Wilna, rozszerzając znacznie teren 

|m. Wilna, przez co uniemożliwia się 
władzom komunalnym pow. Wileńsko- 
Trockiego, pobieranie czasami zbyt 
wygórowanego myta za przejazd fur- 
manek do Wilna, co w pewnym 
stopniu przyczyni się do obniżenia 
cen na pewne artykuły spożywcze. 

Granica ta biegnie: poczynając od 
strumyka, który w odległości około 

200 metrów od tak zwanej Soło- 

mianki pod Werkami, wpada do 
Wilji i gdzie Wilja w kierunku za- 
chodnim skręca na południe (licząc 
kierunek z biegiem wody) łożyskiem 
rzeki Wilji na wschód, włączając do 
miasta grunta wsi Pilikonie, dosięga 
granicy tej wsi z gruntami majątku 
Wierszuba, którą to granicą, skręca- 
jąc na południe, a następnie przeci- 
nając grunta maj. Wierszuba, linją 
w kierunku południowo:wschodnim, 
dosięga szosy Niemenczyńskiej, prze: 
cinając którą i skręcając w kierunku 
berdziej na południe, przecina drogę 

Kojrańską, dosięgając granicy grun* 

tów wsi Górańce i włączając tę 

ostatnią do miasta, dalej drogą By- 
strzycką w kierunku również połu- 
dniowym, przecina grunta maj. rzą: 
dowego Milajszyszki, a następnie, 
skręcając nieco na poł. wschód do- 
sięga gruntów rządowych poleśnych 
obrębu Rekanciskiego, przekazanego 
na potrzeby wojskowe, i dosięga 
Traktu (szosy) Batorego. Dalej grani- 
ca przebiega szosę w kierunku wscho- 
dnim i przy zakręcie szosy w kie- 
runku do N. Wilejki. W tem miejscu, 
gdzie wychodzi droga z szosy do 
folw. Puszkarnia, zbacza w kierunku 
poł. wschodnim przecinając  grunta 

maj. Puszkarnis, dosięga rzeki Wi- 
lenki, łożyskiem której dochodzi do 
granic majątku Puszkarnia z maj. 
Kuczkoryszki. Następnie przebiega 
granicą maj. Puszkarnia i przecinając 
tor kciejowy dosięga drogi która pro- 
wadzi do Dolaej Kolonji Kolejowej 
i dalej do Wilna. Tą drogą w kie- 
runku połudn. zachodnim t. j. do 
Kolonji Kolejowej i w odległości 
około-200 mtr. od granicy maj. Leo- 
niszki (lub też od drogi, prowadzącej 
w kierunku od młyna Francuskiego), 
skręca w kierunku południowym przez 
grurffa osadnictwa wydzielonego z ma- 

jatku rządowego Rekanciszki włą- 
czając do miasta działki L. L. 62, 63, 

64 i 65 dosięga granicy gruntów wsi 
Góry i Podjelniaki, włączając te 
ostatnie jak również i Kolonję Kole- 
jową do miasta dosięga Traktatu 
Czarnego. 

Dalej przecinając wpoprzek grunta 
tej wsi, dosięga gruntów okolicy Nie- 
mierza i skręcając na zachód, dosię* 
ga gruntów miejskich majątku Kupr- 
janiszki. Granicę posiadłości miejskiej 
Kuprjaniszki w kierunku południowo- 
zachodnim, a zatem poludn.-wschod- 
mim i ponownie połuda,-zachodnim 
dosięga Traktu Rudomińskiego, oka- 
lając od południa las miejski; dalej 
granica biegnie w kierunku zachod- 
nim ku stacji Porubanek i w tym 
kierunku zachodnim dosięga wsi 
Kropiwnica, włączając do miasta za- 
budowaną część tej wsi i przecinając 
pozostałe grunta. Zwraca się w kie: 
runku półaocno'zachodnim, przeci- 
nając grunta wsi Rowiańce i grunta 
rządowe poleśne Ponary, dobiega do 
toru kolejowego Wilno-Warszawa. Da- 
lej torem kolejowym w kierunku tu- 

Na półkach księgarskich ukazała 
się książka o armji polskiej pióra 
Karola Henry'ego — szefa Gabinetu 
Ministra Wojny—Painleve'go, który 
napisał do niej przedmowę, 

Książka Karola Henry'ego, zawie- 
rająca również odezwę gen. Gouraud 
w sprawie armji polskiej jest szkicem 
dziejów armji polskiej od 12 w. po- 
cząwszy, który przedstawia z kolei 
wysiłki w kierunku zorganizowania 
polskiej siły zbrojnej w okresie woj. 
ny z uwzględnieniem zasług poszcze- 

kurek i kwoczek, a były wykwintne, 
dystyngowane, zbyt serjo, zbyt mało 
podkreślały te, słabe zresztą cechy 
charakterystyczne, któremi je Bałuc- 

| ki obdarzył i dlatego wszystko to, co 
„się działo z niemi, wypadło zbyt po- 
ważnie. Kamilka to przecie głupiutkie, 
niesmacznie przekomarzające się z 
narzeczonym gąsiątko, komiczne tem, 
że to robi świadomie i umyślnie, dla 
dobrego w jej pojęciu tonu, żeby 
on nie myślał, że ona tak już dla 
niego etc. Ani głos, ani sposób trak- 
towania roli przez artystkę, grającą 
Kamilę, (o te anonimy, cóż to za 
piła dla recenzenta), nie odpowiada: 
ły temu typowi. 

Dalej: prześlicznym był wielki, 
wspaniały salon, urządzony stylowo 
i doskonale, ale trzebaż już było nie 
dać Fikalskiemu mówić, że w tej 
ciasnocie tańczyć nie można! Schody, 
używane bardzo trafnie i szczęśliwe 
dające efekty w Wyzwoleniu, w No- 
wym Don Kiszocie, tutaj absolutnie 
owinay być wykluczone. Niczem   
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nelu dosięga drogi, która w kierun- 
ku poludn.-zachodnim a dalaj zachod- 
nim prowadzi do szosy Ponarskiej, 
czyli Traktu Legjonów włączając grun* 
ta maj. Ponary, cegielni przy szosie 
i grunta wsi Ponary, dosięga rzeki 
Wilji. Następnie granica biegnie ło- 
żyskiem rzeki Wilji w kierunku pół- 
nocno-wschodnim i północnym. do- 
sięga gruntów folw. Karolinka i Ža- 
toka, przecinając które dosięga gra- 
nicy Zwierzyńca, skąd skręcając pod 
kątem prawie prostym na północ, 
przebiega granicę folw. Krzyżówki z 
folw. Justynówka dosięga drogi pro- 
wadzącej do Suderwy, wreszcie bieg- 
nie nieco tą drogą, włączając do mia- 
sta grunta folw. Dębówka, następnie 
skręca na północny zachód, dobiega 
granicy wsi Fabjaniszki i Szeskinie, 
włączając tę ostatnią do miasta, prze: 
cina szosę Wiłkomierką i dosięga 
granicy gruntów wsi Nowosiołki skrę* 
ca na północny wschód doslęga, grun- 
tów maj. Werki, tej mianowicie części 
ich, która została dołączona do m. Wil- 
na mocą rozporządzenia Kom. Gene- 
ralnej Z. C.Z. W. dosięga rzeki Wilji 
w tym miejscu, skąd rozpoczęto opis 
granic. 

Powyższy opis granic przyjęty zo- 
stał przez p. Delegata Rządu do wia- 
domości w dniu 18 grudnia 1925 r. 

(zd) 

Mbarei iwesttowy. 
Tak się jakoś stało nieznacznie i 

bez długich namysłów, że mamy ka- 
baret w Lutni. Miejscowe siły i przy- 
jeżdżający goście dają owo łatwo 
przyciągające tłumy widowisko, skla- 
dające się z piosenek, tańców, kon- 
ceptów, witanych zawsze ochoczo. 

Ulubieńcami publiczności stali się: 
p. Kosińska, 
„Major", którą musi śpiewać, ile razy 
się ukaże na estradzie, przyznać trze” 
ba, że ją wykonywa... con amore, Oraz 
p. Sempoliński, któremu publiczność 
póty krzyczy „Tańce, tańce politycz- 
nel“ aż je musi obok innych swych 
dowcipnych produkcji powtarzać. 
Gośćmi byli p. Kramerówna, bardzo 
dobrze usposobiona głosowe, w ślicz: 
nych tualetach (obie panie mialy bar 
dzo ładne suknie), śpiewała walce i 
piosenki liryczne, zbierając liczne o- 
klaski, p. Woliński 

wokalne i taneczne nader komiczne, 
a monolog szewca był bardzo za* 
bawny. Monolog działa znacznie 
mniej, szkoda, że nikt z artystow nie 
posiada tutejszej gwary, byłoby to 
może śmieszniejsze mówić w Wilnie 
gwarą mieszkańców jego przedmieść, 
nie warszawskich. 

Taneczną część wykonała p. Łasz* 
kiewiczowa; jestto pierwszorzędna ar- 
tystka, nieraz mieliśmy też sposob- 
ność się przekonać, że uczy wybor- 
nie, gdyż jej uczennice nabierają tej 
samej miekkości ruchów, ekspresji i 
subtelnej rytmiki, jaka w bajecznem 
stopniu cechuje p. Łaszkiewiczową. 

Stalowe wyrobienie muskułów po- 
zwala jej przytem bez widocznego 
wysiłku wykonywać najtrudniejsze 
ewolucje, zwłaszcza faliste ruchy rąk, 
ramion i nóg są u tej artystki prze- 
śliczne, pomysłowe I oryginalne są 
kostjumy. Bardzo, bardzo wysoki sto» 
pień artyzmu. Hr. 

  
  

  

    

Artysta malarz 

ADAM MIEDZYBŁOCKI 
przyjmuje obstalunki na portrety. 

Adres: pi Katedr. róg ul. Mickiewicza 1, m.6 
od godz. 10 rano do 4 po południu   
   

Ceny przystępne. 

ееча — ———————-—-—-———> 

Książka francuska o armji polskiej. 

gólnych wodzów jak marszałek Pił- 
sudski, gen. Józef Haller, 
Mušnicki i Żeligowski. 

Oddzielny rozdział poświęcony jest 
obecnej organizacji armji | manew* 
rom z r. 1925. przyczem autor uwy- 
datnia wielkie postępy dokonane na 
polu wojskowości w ostatnim okre" 
sie urzędowania b, ministra wojny 
gen. Sikorskiego. 

Fachowa ta książka wywołała wiel- 
kie zainteresowanie wśród wojsko- 
wych sfer francuskich. 

: (Pat). 

Dowbėr 

-——————————————————-——-———————————————-——————————————-———————————————————————-—————————————— 

ciętnem mieszkaniu mieszczańskiem, 
a nieustanne bieganie po nich, roz- 
mowy osób na różnych płaszczyznach, 
a Co najgorzej stawianie ludzi w cie” 
niu, tak, że ich twarzy nie widać, 
psuje prostotę tej sztuki, tak mało 
szukającej skomplikowanych efektów, 
nie wymagającej żadnej fantazji ze 
strony wykonawców, tak jak jej nie 
było ze strony autora, 

Po tych wszystkich „pretensjach* 
recenzenckich, zaznaczyć trzeba, że 

żyserowane do najdrobniejszych szcze- 
gółów. Tualety pań ściśle z epoki, 
były też ściśle szkaradne. Jak onę 
potrafiły w tem ładnie wyglądać, to 
już istny cud i talent osobisty, O 
Wenus! Że też twe córy mogły w 
owe czasy czemś takiem oczy ludz 
kie i kształty swe obrażać! Co za 
szczęście, że to niepowrotnie minęłol 
Teatr był wyprzedany parę godzin 
przed przedstawieniem, artyści gorą* 
co oklaskiwani.   Hro, 

ze swą stałą piosenką 

wykazał talenty © 

sceny zbiorowe były świetaie wyre- 

rl 
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i Artystka ta, uczennica Lentza wysta- 

: wały się z wielkim nakładem pracy do tych 
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poz. 520. Ponieważ rozporządzenie Polska za granicą. Z kraju i zagranicy. ŻYCIE GOSPODARCZE. de ca" ua GH Reduty w Lat: 
okres dwuletni, niema przeto pod- Aki daikta aa dwie wysia z całej Polski. ów instrukcje, któremi ci ostatni Wojewódzka komisja sza- |strony sfer_ gospodarczych Wileń: sław prawnych do jej przyśpieszenia, 

wy obrazów rodaczek naszych, dziw- 
nym zbiegiem okoliczności noszących 
to samo nazwisko, oddawna za;isa- 
re w sztuce malarskiej rodzinnej, 

Było to: w Rydze duża w Pałacu 
sztuki wystawa kildu *ziesięciu por- 
tretów, studjów i krajobrazów p. Zo- 
fi z Dembowskich Romerowej, zaś 
w Rzeczycy, mniejsza liczebnie p. 
Hanny z Sołtanów Romerowej. P. 
Romerowa uczennica szkoły malar- 
skiej krakowskiej, po studjach w Mo- 
na hjum i w Paryżu, osiadła obecnie 
w Kowieńszczyźnie na wsi, upra- 
wia malarstwo pastelowe. Wystawiała 
przed wojną w warszawskiej Zachę- 
cie, ostatnio wystawa jej portretów i 
pejzaży miała w Kownie duże powo- 
dzenie. W Rydze również. Techni- 
ka kredkowa p. Z. Romerowej posiada 
si ę wydobywającą rysy charaktery- 
styczne twarzy portretowanych, zaś 
w główkach dziecięcych wiele subtel 
nego objawia wdzięku. Najlepsze 
może były typy dziadów proszalnyt b, 
mislce realistycznie traktowanych oraz 
uderzające podobieńswem portrety 
znanych ludzi: Rainisz poety łotew- 
skiego, Maisoniza litews .iego, M. Ro- 
mera prof. niw. w Kownie, posłów 
po!skichido sejmu Kowieńskiego itp. 

Śliczne są główki dziewczęce, wiej 
skia wsętrza i krajobrazy zamglone, 
smętne, doskonale „chwytające* du- 
Szę natury północnej, zwłaszcza top- 
niejące śniegi są takie prawdziwel 
Wśród obrazków rodzajowych odzna- 
Czał się korowód straszydeł, świątecz- 
nych Kukieł, wielce charakterystycz- 
nych. 

Wystawa, otwartą była w obecno- 
Ści władz łotewskich i ambasady 
polskiej, licznie odwiedzana, miała 
powodzenie, które się objawiło zaku- 
pieniem kilku obrazów. 

w Rzeżycy widzieliśmy studja p. 
Hanny Romerowej, która za dni kil- 
ka pokaże nam swe prace w Wilnie. 

wia w Zachęcie (zbiorowa wystawa 
w 1924 r.) i w Paryżu w Alliance. 
Jestto pierwszorzędna akwarelistka, 
Siła jej techniki, sposób wydobywa- 
nia świateł i cieni, barw z pejzażu, 
i rysów. twarzy, znamionuje niezwy- 
kły talent, jędrny, dojrzały, zdumie- 
wający w kobiecie młodej i mającej 
jeno bardzo krótkie studja za sobą, 
Umie podchwycić nietylko fizjognomję 
drzew i architekturą wiejskich wnętrz, 
ale rysy zasadnicze typów wiejskich, 
zadumanych pastuszek, dzieci i do- 
rosłych. Wilno, tak pozbawione po- 
kazów malarskich z zaciekawieniem 
oczekiwać będzie zapowiedzianej wy- 
stawy. M-ski. 
inn 

rai aa mis 

    

Pisałiśmy niejednokrotnie o poczcie 
wogóle, a wileńskiej—w szczególności. 

Pocztowe „porządeczki* są wszystkim 
obywatelom b. dobrze znane. 

Do bukietu kwiatków takich, jak kllku- 
dniowa wędrówka listu z jednej ulicy na 
drugą etc. przybył nowy, wyrosły tym razem 
na urodzajnej glebie inewacyj w przesyłce 
czasopism, 

A więc roztrąbiono urbl et orbi o 
wprowadzeniu zmian od Nowego Roku w 
ekspedycji pism na wzór zagraniczny. 

Cierpliwe administracje gazet przygoto- 

Z. | adwokacką. 

Z Komisji Kodyfikacyjnej R. P. 

Sekcja postępowania. cywilnego 
Komisji Kodyfikacyjnej pracuje obec- 
nie w szybkim tempie nad: 1) pro- 
jektem ustawy postępowania cywil- 
nego, 2) ordynacją egzekucyjną, 3) 
ordynacją upadłościową, 4) ordynacją 

Na podstawie wstępnych projek- 
tów przygotowawczych, opracowanych 
przez członków sekcji, komitet ra- 
dakcyjny wypracował już projekt u- 
stawy postępowania cywilnego, któ 
ry, po odbytem drugiem czytaniu, 
rozesłano członkom sekcji, celem po 
czynienia uwag. 

Spodziewać się należy, iż z koń 
cem roku 1926, najpóźniej zaś, zgod- 
nie z zapowiedzią, w pierwszych mie- 
sięcach r. 1927, będzie ostatecznie 
wykończony, w trzeciem czytaniu, 
projekt ustawy postępowania cywil- 
nego. 

Ordynacja egzekucyjna znajduje 
się w opracowaniu podkomisji przy- 
gotowawczej. Referent, profesor Stef- 
ko, przygotował już projekt części 
ogólnej z motywami. Projekt przygo- 
towawczy całości będzie niewątpliwie 
gotów do końca roku 1926. 

W opracowaniu znajduja się or- 
dynacja upadłościowa, oraz ordynacja 
adwokackz, 

Z zagranicy. 
Środkowo-europejska 

rencja kolejowa. 

Dnia 15 i 16 stycznia zbierają się 
w Norymberdze przedstawiciele nie- 
„mieckich, węgierskich, austrackich i 
czechosłowackich kolei celem omó- 
wienia spraw, dotyczących komuni- 
kacji kolejowej po przez terytorja 
tych krajów. 

Wielki koncern bankowy. 

Donoszą o rozpoczęciu rokowań 
w Nowym Jorku w sprawie utworze- 
nia olbrzymiego związku bankowego, 
którego łączny kapitał przekraczałby 
miljard dolarów. 

konfe- 

Niemiecki przemysł filmowy 
uzyskał kapitały amerykań- 

skie. 

Między największym niemieckim 
koncernem filmowym Ufa, a dwoma 
wielkiemi koncernami amerykańskie- 
mi Paramount i Motrogoldwyn zo- 
stał dziś zawarty kontrakt, mocą któ- 
rego strony wymieniają między sobą 
swe wytwory, a pozatem koncerny 
amerykańskie wspólnie z Ufą produ- 
kują filmy w Niemczech. 

Amerykańskie towarzystwa užy- 
czyły niemieckiemu koncernowi na- 
razie kredytu 4 miljonów dolarów. 

De Jonvenel odrzucił warunki 
Druzów. 

„United Press" donosi z Jerozo- 
limy, że delegacja Druzów, która 
prowadziła w Bejruth rokowania z 
Jouvenelem nie doszła do porozu- 
mienia. De Jouvenel odrzucił warun-   

zarządzeń. Na krótko przed Nowym Rokiem | 
władze pocztowe zawiadomiły, że opłacenie i 
ryczałtowej należytości pocztowej za prze» 

syłkę pism zostaje w mocy do G stycznia. 

Tymczasem noworoczne numery gazet , 
dla miejscowych prenumeratorów zwraca się | 
administracjom, gdyż w ostatniej chwili , 
przyszło spóźnione zarządzenie, anulujące | 

ryczałt. Е 
W ten sposób, św. Biurokracy pocztowy 

pozbawia prenumeratorów regularnego c- 
trzymania pisma, a administracji gazety wy: 
rządza szkody' ' 

Dziwnė „porządki"! 

Jadłodajna Hygjeniczna 
(Wileńska 27—1) 

Wydaje obiady od 12 do 4 m. 30 
w cenie od 50 gr. — do 80 gr. l 
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L Alų Ii My 
(Premjera „Nowego Don: Kiszota, 

Fredry — Moniuszki — Koncerty kame- 
ralne—Koncerty popisowe konserwa- 
torjum— Praca prof. Ludwiga na po: 
rankach muzycznych i poranki Lutni). 

Osiemdziesiąt pięć lat dzieli nas 
od chwili, gdy Moniuszko dał ilustra* | 
strację do krotochwilnej komedji Fre: 
dry p. n. „Nowy Don Kiszot”. Zda-' 
wałoby się, że te rzeczy mogą trącić , 
t. zw. „myszką”, A jednak... tej „my- | 
szki”, rozumianej jako czcigódna 
pieśń na rzeczy zbutwiałej, nie od- 
czuwamy... Przeciwnie... Wionęła na 
nas zę sceny czarodziejska moc sty- ! 
lu epoki, dech jej myśli, subtelna woń 
kwiatu uczuć i myśli autora, patrzącego 
na swe żywe otoczenie, przez pryz- 
mat pogodnego uśmiechu. Kto wie, 
czy Fredro,a z nim i *Moniuszko,— 
nie zażartowali groteskowym šmie- 
chem nad romantycznością ich wła» 
snych dum, jako dzieci romantyzują- 
cej epoki? | oto płynie niefrasobli- 
wy żart w fabule i muzyce. O fa: 

„Jak Anglicy walczą z propa- 

® 
   

  

ki Druzów, ponieważ nie przedsta- 
wiają one żadnych podstaw do dal- 
szych rokowań. 

gandą komunistyczną. 

Angielska rada wojskowa przesła: 

kierować się mają w wypadkach 
ujawnienia propsgandy komunistycz- 
nej, prowadzonej przez emisarjuszy 
bolszewickich w oddziałach wojsk w 
całej W. Brytanji. W instrukcji rada 
wyraża zadowolenie z powodu zwal- 
czania tej propagandy przez samych 
żołnierzy. 

Ofenzywa gen. Czang-Tso-Lina. 

„United Press" donosi z Pekinu, 
że marszałek Czang-Tso-Lin rozpo- 
czął obecnie ofenzywę przeciw gene- 
rałowi Fen-Yung-Ksingowi. 

Sytuacja w Chinach. | 

Według urzędowych wiadomości 
z Tsing-Tao, oddziały garnizonu w 
Szantungu zdobyły dużą ilość kara- 
binów, należących do armji Feng-Ju- 
Ksianga; na karabinach tych są ini- 
cjały „S.5.S,R. 1925", Ż tych samych 
źródeł donoszą, że w armji Fenga 
znajduje się znaczna liczba rosjan. 

Według depeszy z Pekinu, gene- 
rał Li-Czing Lin, który ostatnio po: 
niósł klęskę w walce z Feng Ju 
Ksiangiem, przybył wczoraj rano do 
Tsing-Tao, skąd wyruszył natychmiast 
do Tsinanu. 

Bolszewicy chińscy w Niem- 
<zech protestują. 

Komitet wykonawczy sekcji Ku- 
mintangu w Niemczech, organizacji 
zbliżonej do Sowietów, wydał mani: 
fast występujący przeciw interwencji 
wojsk japońskich w Mandžurji i skła- 
dający odpowiedzialność za rozlew 
krwi na Japonię. 

Trumna Tutankhamena. 

Z Kairu komunikują, że” przywie- 
ziono tam z Luxor złotą trumnę Tu- 
tankhamena. Trumna ta wystawiona 
zostanie w najbliższych dniach na wi- 
dok publiczny w Muzeum narodowem 
egipskiem. 

Straszne wylewy we Francji. 

Wylewy przybrały poważne roz- 
miary w niektórych okolicach Francji, 
a mianowicie na północy i na pół: 
nocnym wschodzie, gdzie wiele fa- 
bryk musiało zaprzestać pracy. Wo- 
da na Šakwanie przybiera i osiągnie 
prawdopodobnie maksymalny poziom 
we wtorek 5 b. m. 

Trzęsienie ziemi we Włoszech. 

Wczoraj wieczorem odczuto trzę- 
sienie ziemi, mające kierunek pio- 
nowy w Wenecji, Trjeście, Udine, Ve- 
ronie, Cadore i Rawennie. Trzęsienie 
nie wyrządziło żadnej szkody. 

Jak donoszą z rozmaitych miejs- 
cowości woda zaczyna tam opadać. 
Szkody, wyrządzone wylewami nie są 
jeszcze obliczone. Pruskie M-stwo 
Spraw Wewnętrznych przeznaczyło 500 
tys. mk. jako pierwszą pomoc dla po- 
wodzian. 

WYJĄTKOWO TANIO!! 
Na samych ulgowych warunkach 

różne W dużym wyborze 
Meble poleca skład T 
S. Ancelewicz, Wilno, Niemiecka 15 

      ła dowódcom poszczególnych oddzia- 

90995999990909000900099090 
JAN K 
Wiieńska 44-a (w po 

najl. przedw. firm. 

  

bule i komedji, zabiera głos koleżan- 
ka Ochenkowska. Ja—rzucę tylko 
parę uwag—o muzyce. 

Panuje powszechny pogląd wśród 
muzykologów polskich, że Moniusz 
ko silnie ulegał w okresie pierwszym 
twórczości, wtedy, gdy, pisał: operetty : 
wileńskie, (a więc i „Don Kiszota“) 
wpływom opery włoskiej. Zbyt kate” 
gorycznym i bezwględnym jest taki 
pogląd. Jeżeli i była pewna zależność 
Moniuszki od muzy włoskiej, to w' 
linjach prądu ducha ogólnego epoki, 
w sposobach ujmowania rysunku, po- ; 
wiem, pewnych melodyjnych Zwro-| 
tów, noszących piętno symbolu, lecz | 
nie od ducha muzyki włoskiej, t. j. | 
rzeczy niepochwytnej, tworzącej ta- 
jemnicę rasy, tajemnicę jej indywi- | 
dualnych zapłodnień twórczych, sta- 
nowiących isotę etnicznej odrębności 
muzycznego wyrazu. ” ł 

1stota ducha twórczości Moniusz= | 
ki--byla już wyraźnie — swojską, to“ 
jest wyrażającą się w użyciu rytmów 
i rysunku frazy muzycznej, wysnutej 
z ducba etnicznego środowiska. F by-.. 
ło to środowisko białorusko-polskie, | 
atmosfera syntez 

Polęca kawę świeżo paloną w kilku gatunkach, herbatę 
Wszelkie kasze. Ocet winny. Spirytus ska- 

żony. Sery litewskie. Wędliny wiejskie. Konserwy rybne i t. P. 
CENY NAJNIŻSZE. 

  

ALITA 
bliżu mostu Zielonego) 

(w podwórzu). 
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tycznej otoczenia, w którem rozwijał 
się muzyczny zmysł Moniuszki—prze- 
sycany melodjami litewsko-bialoru- 
sko-polskiego folkloru. Moniuszko 
znał mełodje litewskie, białoruskie—i 
pclskie. W duszy swej, jak w tyglu 
przetopił je i wysnuwać zaczął coraz 
hojniej i szerzej swe pomysły mu- 
zyczne. Tak się zarysowała jego in- 
dywidualność,—i to właśnie już wy- 
„tažnie w „N. D. Kiszocie“, Brzmią w 
nim embrjony jego ludowej melodji; 
błyskają promienie świtowe przysz: 
łych motywów „Strasznego Dworu” 
„Verbum nobile* i niektórych pieśni, 
Zarysowuje (się, słowem to samo, 
co w psychice Syrokomli, czu- 
jącej duszę natury Białorusi wyśsie- 
wanej w języku polskim. Pozorna 
włoska „filuternošė“ Rossiniego i 
Mozarta, — jest właściwie  bumorem 
samego Moniuszki, który wprost 
Przypadkowo wpada w podobieństwa, 
ale nie jest w zależności bezpośre- 
dniej od Mozarta. Prędzej jeszcze 
można uznać słaby wpływ Rossi- 
niego. 
Słowem— muzyka N. D. Kiszota— 

    

cunkowa w Wilnie. 

Powołana do życia przez Radę 
Ekonomiczną w listopadzie roku 1924 
Wojewódzka Komisja Szacunkowa na 
Województwo Wileńskie, jest bardzo 
mało popularna wśród sfer gospo 
darczych naszego Kraju. Czynnikiem 
decydującym jest ciężki kryzys gos- 
podarczy, przeżywany przez państwo, 
zwłaszcza w czasach ostatnich. 

Wojewódzka Kornisja Szacunkowa 
ma szczególne znaczenie dla więk- 
szych przedsiębiorstw handlowo-prze- 
myslowych, obowiązanych do prowa- 
dzenia ksiąg handlowych. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie spółek, znajdu- 
jących się w Wileńszczyźnie w bar- 
dzo ograniczonej ilości. W naszym 
kraju bowiem przeważają przedsię- 
biorstwa drobne. 

Godzi się jednak zaznaczyć, iż 
Wojewódzka Komisja Szacunkowa 
posiada niepoślednie znaczenie i dla 
przedsiębiorstw drobnych, albowiem 
orzeczenia tej Komisji służyć mogą 
jako wadjum w Banku Polskim, Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego, ewentu- 
alnie przy dokonywaniu tranzakcji w 
zakładach monopolu tytoniowego, spi- 
rytusowego etc. 

Nie od rzeczy bedzie przytoczyć 
niektóre ustępy rozporządzecia p. 
Ministra Skarbu w tym przedmiocie, 
zamieszczone w Ne 92 „Dziennika 
Ustaw” z roku 1924, Brzmią one jak 
następuje: 

„Dla dokonywania oszacowania 
nieruchomości, maszyn, narzędzi tech- 
nicznych i wogóle przedmiotów nie 
przeznaczonych do zbytu, a potrzeb- 
nych do prowadzenia  przedsiębior- 
stwa, za wyjątkiem przedsiębiorstw, 
podlegających kompetencji władz gór: 
niczych 1 hutniczych ($ 2) zostają 
utworzone wojewódzkie Komisje Sza- 
cunkowę. 

względnie w $ 2 ust. 1, powinno być 
dokonane przez ustanowione na pod- 
stawie niniejszego rozporządzenia Ko- 
misje Szacunkowe w wypadkach na» 
stępujących: 

a) gdy przedsiębiorstwa przemy- 
słowe i handlowe, których majątek 
był już'poprzednio szacowany przez 
komisje wojewódzkie, działające z 
ramienia Ministerstwą Przemysłu i 
Handlu, zechcą szacunek ten zmie- 
nić i ustalić do bilansu szacunek 
inny; 

b) gdy przedsiębiorstwa przemy- 
słowe i handlowe, mając ku temu 
słuszne podstawy, zechcą oszacować 
poszczególne przedmioty majątkowe 
w kwocie przekraczającej cenę na- 
bycia; 

c) w wypadkach przewidzianych w 
$ 15 ust. 1 i w $ 17 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 25 
czerwca 1924 r.; 

d) we wszystkich innych wypad- 
kach, gdy z żądaniem takiem zwróci 
się do Komisji przedsiębiorstwo. 

1. Komisja wojewódzka względnie 
górnicza dokonywa oszacowania na 
podstawie przedstawionego jej, a spo- 
rządzonego przez zarząd przedsiębior- 
stwa inwentarza i szacunku. 

2. Przy ustaleniu szacunku powin- 
ny być uwzględnione ceny nabycia 
szacowanych wartości, obecne ceny 
rynkowe i stopień zużycia szacowa- 
nych przedmiotów. 

Materjały odnośie powinny być 
dostarczone Komisji przez zarząd 
przedsiębiorstwa. 

3. Komisja nie jest obowiązaną 
sprawdzać inwentarz i stan sząco- 
wanych przedmiotów. Za ścisłość od- 
nośnych danych jest odpowiedzialny 

stawi dane te komisji”. 
Jak informuje nas prezes Komisji 

p. Władysław Koziełł Poklewski, Wo- 
jewódzka Komisja Szacunkowa czyni 
wszelkie ułatwienia przy przeprowa” 
dzeniu formalności, związanych z 
szacunkiem, oraz uiszczaniu wyna- 
grodzenia. 

|, O braku zainteresowania dla Wo- 
jewódzkiej Komisji Szacunkowej ze 

  
Oszacowanie przedmiotów mająt- , 

kowych, wymienionych w $ 1 ust. 1, 

zarząd przedsiębiorstwa, który przed- | 

szczyzny Świadczy fakt, iż w ciągu 
roku i dwóch miesięcy zaledwie 24 
przedsiębiorstw handlowo - przemy- 
słowych, czynnych w naszym kraju, 

jtwem tej Komisji. 
Obowiązkiem Wojewódzkiej Ko- 

misji szacunkowej jest spopularyzo- 
wanie tej niewątpliwie pożytecznej 
instytucji wśród szerszych kół gospo- 
darczych naszego kraju. 

Dodajmy, iż w skład Komisji 
wchodzą oprócz prezesa p. Koziełł- 
Poklewskiego, p. p. Tadeusz Miśkie- 
wicz i Saul Trocki, i że adres Komi- 
sji jest: Mickiewicza Ne 17 (Bank 

Rolniczo-Przemysłowy. M. G. 

Kronika miejscowa. 
—- \ sprawie cen na drzewo 

opałowe, budulec dla ludności. 
Na mocy zarządzenia Delegatury Rzą- 
du z dnia 31 grudnia 1925 r, w przed- 
miocie określenia cen dzrzewa opa- 
łowego, zajętego w lasach prywatnych 
na miesiąc styczeń 1926 r. dla zao- 
patrzenia ludności w drzewo opalo- 
we i budulcowe obowiązywać będą 
następujące ceny za jeden metr prze-   

105 
| bu 
‚ 10, 

kim. 2,10 zł. okrąglaki grabu i dę+ 
wyżej 14 cm. 0,5 kim. 1,65 zł. 

15,20, klm. 1,15 zł. 0,90 proc. za metr. 
Jawor, klon, jasion, wiąz, brzost 

i brzoza od 0,5 do 10,15 od 1,90 do 
0.30 zł. za metr. 

| Sosna, olcha czarna 
od 1,65 do 0,50 za metr. 
| Świerk i jodła od 1,30 do 0,35 A. 
za metr. Osina, lipa, topola, olcha 
od 1,05 do 0,11 zł. za metr. (zd.) 

į 
i 
Н 

i modrzew 

Kronika krajowa. 
| Ostateczne dane co do zbio. 

rów w roku 1925, 

Według ostatecznych obliczeń 
Głównego Urzędu Statystycznego 

| zbiory ważniejszych ziemiopłodów w 
| Polsce w roku rolniczym 1925 przed: 
jstawiają się następująco: przeciętna 
;wydajność z ha w quintalach wynosi 
(dla pszenicy 14,4, dla żyta 13,3, 
|jęczmienia 13,7 i owsa 12,8. 
|. Ogólny zbiór pszenicy wynosił 
| 15,750 tys. q., jęczmienia 16,790 tys. q., 

| żyta — 65,419 tys, q., i owsa 33,145 
(tys. q. 
| Liczby te są cokolwiek mniejsze 
od podawanych poprzednio, gdyż 
uwzględniono w nich zniszczenie 
Spowodowane przez powodzie oraz 
niesprzyjające warunki atmosferyczne 
w czasie zbiorów. 

Rewizja koncesyj monopolo- 
wych. 

W odpowiedzi na 
posła Dziducha i tow. 
wizji koncesji p. minister skarbu w 
piśmie do p. marszałka Sejmu wy- 
Jašnil, co następuje: 

Rewizja koncesyj monopolowych, 
postanowiona rozporządzeniem Pre- 
zydenta Rzeczpospolitej, nie jest 
wstrzymana i wszystkie Izby Skarbo- 
we rozpoczęły czynności przygoto- 
wawcze do rewizji zgodnie z гогро- 
rządzeniem wykonawczem, wydanem 
8 lipca r. b. i ogłoszonem w Dzien= 
niku Ustaw Rz. P. z 23 lipca Ne 74 

interpelację 
w sprawie re- 
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NAKLADEM LUDWI 
wyszła 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 
) LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CZTERY WIEKI. la 
a 
@® 

: 
W WILNIE 

Do nabycia we wszystkich 

przeprowadzał szacunki za pośrednic- , 

strzenny w pasach odległościowych: . 
Grab i dąb od 14 cm. i wyżej 

15 klm. 1,40 zł. i 1,05 zł. za metr ! 

99999009 909990 9999999909 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

tem bardzie, że czynności, związane 
z rewizją kilkudziesięciu tysięcy kon- 
cesyj wymagają znacznego wysiłku 
władz skarbowych i znacznego czasu. 

| Kronika zagraniczna. 

Kryzys gospodarczy na wschod- 
į nich kresach Prus. 

Parlament pruski zajmował się na 
posiedzeniu z dnia 17'b. m. położe- 

|niem gospodarczem G. Śląska i Prus 
Wschodnich. 

W szczególności podnosili mówcy 
|w swych wywodach katastrofalny 
wzrost bezrobocia na G, Śląsku i do- 

| magali się wszczęcia natychmiasto- 
wej akcji pomocniczej na całym te- 

| renie pogranicznym oraz podjęcia 
budowy połączenia kolejowego Mi- 

|kulczyc z Brynkiem oraz Zabrza z 
: miejscowością Borsigwerk. 

Go do Prus Wschodnich parla- 
"ment przyjął jednogłośnie wniosek, 
domagający się zasadniczo uprzywi- 
lejowanego traktowania i popierania 
tego terenu ze strony rządu pruskie= 
go, ściągania rolniczych długów kre- 
dytowych dopiero z dochodów roku 
1926, zamiany kredytu osobistego na 
kredyt hipoteczny oraz daleko idą- 
cych ulg przy ściąganiu zaległych 

' podztków. 
Kiedy Pomorze polskie i polski 

G. Śląsk doczekają się ze strony 
miarodajnych czynników tak daleko 

'idącego zrozumienia dla swych ko- 
, nieczności życiowych? 

,Opinja gospodarczych sfer nie- 
mieckich o konieczności zawarcia 

„traktatu handlowego z Polską. 
| Członek  prezydjum wielkiego 
związku handlowego. „Hansabund* 

| wygłosił niedawno temu w Bytomiu 
| referat, w którym m. in. wywodził, 
,<o następuje: „G. Śląsk (niemiecki) 
| potrzebuje natychmiastowej pomocy. 
Rzesza powinna za wszelką cenę dą- 
żyć do zawarcia traktatu handlowego 
z Polską. W interesie obu państw 

w dużym stopniu udział. G. Śląsk 
jest również bardzo zainteresowany 
w przywozie wielu artykułów z Pol- 

jski, szczególnie zboża, kartofli, drze- 
|wa i t. p.” 

|szą uwagę, ile że prasa niemiecka 
| stale usiłuje dowieść, jakoby Niemcy 
nie były w tym stopniu, jak Polska, 
zainteresowane w nawiązaniu nor- 
malnych stosunków handlowych, 

  

leży, aby nieszczęsną wojnę gospo- 
darczą zastąpiły długoterminowym 
traktatem handlowym. W r. 1923 
wynosił wywóz Niemiec do Polski 

i Na ostatnim posiedzeniu górno- 
śląskich związków kupieckich w By- 
tomiu zapadła rezolucja, domagająca 

|się od rządu zawarcia w najkrótszym 

46 proc. całego wywozu niemieckie- 
go, w czem niemiecki G. Śląsk brał 

(czasie traktatu handlowego z Polską, 
Głosy te zasługują na tem więk- 

Giełda warszawska i 

z d. 2—1 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 37,55 87,54 37,36 
Holandja 332,10 332,93 331,27 
„Londyn 40,04%/4 39,90 59,80 
Nowy-York 8,25-8,20 8,22 8,18 
Paryž 81,15 31,23 31,07 
Praga 24,44 24,50 24,38 
Szwajcarja 159,55 159,55 159,15 
Stockholm 221,40 
Poż. dolar. 64,75-65 

221,95 20, 
(w złotych 534,19) 

KA CHOMIŃSKIEGO » 

DRUKARSTWA 
(1525 — 1925). 
znaczniejszych księgarniach. 
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wkroczenia Moniuszki na tory naro- 
dowego wieszczenia špiewnošci du- 
szy kresowej, Artyści pana Osterwy 
zrozumieli Moniuszkę, przeżyli z nim 
jego pogodę i uśmiech wobec śmiesz- 
nostki ludzkiej... Oddali też i humor, 
niefrasobliwy i krotochwilny, cechu- 
jący wiersz Fredry. A tem samem 
dali nam widowisko, obrazek bucha- 
jący życiem, czarujący stylem. To 
szczyty artyzmu za który nie kry- 
tykę, lecz dank składamy. 

Chóry Reduty, wzmocnione szko: 
łą prof. Ludwiga, — który chętnie 
wspiera kulturalne życie Wilna, — 
brzmiały czysto, ensemble idą wzo- 
rowo—bez zarzutu. Czuło się wczu- 
cie zespołu zarówno w styl tekstu, 
jak i muzyki. Fredro, jakby zmart- 
wychwstał w nieśmiertelnej szacie 
swego szczeropolskiego humoru. 

Z radością spoglądzliśmy na nić 
łączącą scenę, z wypełaioną wi- 
downią. 

Ia polu estradowem w ciągu gru- 
dnia był wielki ruch. Kwartet im.   

   

'jąc m. ina. utworami kwartet ś. P. 
f Statkowskiego. Koncert poprzedziła 
gorąca przemowa p. Józefowicza. 

; Konserwatorjum dało nam dwa 
| popisy: koncert kwartalny i na rzecz 
niezamożnych uczniów. Z radością 
muszę zaznaczyć, że cały program 

į šalewny, fortepjanowy i skrzypcowy 
złożony był z utworów polskich kom- 
pozytorėw. Nareszciel A jednak Cho- 
pina nie byłol 

Ze śpiewaczek wyróżniła się P. 
Janowska silnym glosem i poczuciem 
rytmiki. Iami odtwórcy, p.p. Trocki, 
Gleb Koszańska już są nam znani. 
Postępująl Ładnie wykonały duet u- 
czennice p. Ludwiga —Mackiewiczów- 

©500000 09090008 
a 

gogiczną z Warszawy, któraby mogła 
nadać kierunek twórczości talentów 
polskich na Kresach. 

Koncerty popularne w „Lutni” u- 
traciły swą linję, ato dzięki ciągłemu 
uczestnictwu osób, które już utraciw- 
Szy głos, rwą się do estrady na każ- 
dy poranek. Nie dość tego—pomię: 
dzy utwory włoskie wciąż wciskają 
się kompozycje rosyjskie —wtenczas, 
gdy Warszawę i europejskie centry 
już zalewa fala pieśni polskich Opień- 
skiego, Jotejki, Szymanowskiego, Nie« 
wiadomskiego, Gorskiego i td. 

Poranki prof. Ludwiga w Sali Miej- 
skiej wcale się rozwijają planowo. 
Dotąd wykonano (z udz. prof, Ludwi-   na i Zienkiewiczówna. Kwartet Kon 

serwatoryjny (kl, dyr. Wyleżyńskiego) 
złożył egzamin wstępny jaknajlepiej. 
Nie szkodziłoby tylko ustosunkować 
dynamikę wiolonczeli i altówki do 
skrzypiec. Naogół biorąc konstatuje- 
my fakt, że uczelnia się rozwija dzię- 
ki udziałowi takich sił, jak prof. Ki- 
mont-Jacyno, br. W. Ledochowska i 
innych. Czekamy, kiedy się odezwie   

| ga, PP. Targowskiej i Hendrychówny) 
Ill, IV akty „Cyganerji* i sceny z 

! „Lohengrina“ i „Tannhėuzera“, 
| Jakiś przełom w Wilnie nareszcie 

| następuje. „Reduta* wypełniona, Sala 
i Miejska— również. Muzyka zaczyna 
| zaciekawiać Wilnian. Tworzą się pod- 
| waliny—i to wyraźae— przyszłego te- 
,atru śpiewnego w ognisku pracy„Re- 
duty”. P. Osterwa wierzy w Wilno! 
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Monopol podwyższył 
ceny na wybory tyto- 

niowe. 

Dyrekcja monopoli państwowych 

z dniem 1 stycznia 1926 r. podwyż- 

szyło ceny na papierosy, cygara i ty- 

toń, wobec czego z dniem dzisiejszym 

ceny na wzmiankowane artykuły są 

następujące: 

Papierosy: 

Sfinks 10 gr. za szt. 

Dames i Kairo 0,9 gr. za szt. 

Ariston 7,5 gr. za szt. 
Pani 7.0 gr. za szt. 
Egipskie i Maden 6,5 gr. za szt. 
Ergo 5.0 gr. za szt. 
Fervor, Kadi, Klub, Płaskie i Prezy- 

dent 4,5 gr. za szt. 

Grand Prix, Warszawskie 4.0 gr. za szt. 

Damskie i,Medium 3,5 gr. za. szt. 

Avanti, Caporal, Markiza | Mary 

3.0 gr. za szt. 
Aromatika, Orzeł, Radjo, Сст Боу 

2,5 gr. za szt. 
Wisła, Pomorskie | Lech 2,0 gr. za szt, 

Sokół i Wanda 1,5 gr. za szt. 

Tytoń: 

Kir — 88 zł. za kg. 
Ksanti — 75 zł. kg. 
Najrzedniejszy Sułtański — 64 zł. kg. 

Macedoński—50 zł. kg. 
6 Turecki — 40 zł. kg. 

Przedni Turecki — 30 zł. kg. 

Średni » 25.20 zł. kg. 
Kresowy — 20 zł. kg. 
Machorka — 9 zł. kg. 
Krajowy — 5,20 zł. kg. 
Żyłka — 6 zł. kg. 
Do fajki: Kapitan — 30 zł. kg. 

Przedni — 12,80 zł. kg. 
Kapral — 10 zł. kg. 

„” „ Kresėwka śląska — 7 zł. kg. 

Skrętki — 0,70 zł. kg. 

Cygara: 
Pro Patria — 1,25 zł. za szt. 
El Allento — 1,15 zł. szt. 
Książe Józef — 0,95 zł. szt. 
Hawanna Ratuszowa — 0,75 zł. szt. 
Brytanica Klub. — 0,45 zł. szt. 
Derby Oryginal — 0,40 zł. szt. 
Formoza, Kuba — 0,35 zł. szt. 
Portorico — 0,20 zł. szt. 
Comme il faut — 0,15 zł. szt. 
Gabinettes — 0,10 zł. szt. 

Wyroby nie wymienione w cen- 

niku, a pochodzące z produkcji mo: 

nopolowej i znajdujące się jeszcze 

obecnie w obiegu mają być sprze- 

dawane według cennika ustanowio- 

nego rozporządzeniem Ministerstwa 
Skarbu z 15 paźdz. 25 r., względnie 
1 lutego 1925 r. (zd). 

  

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

Dziś o g. 12 m. 30 pp. 

po cenach najniższych 

Poranek muzyki niemieckiej 
o g, 4 pp. po cenach zniżonych 

„Królowa Montmartre" 
operetka Vada Ennem'a. 

o g. 8 w. po róż ostatni 

   

  

   

  

   
    

      

  

Jutro w poniedziałek przedstawienie 

zawieszone z powodu próby 

jeneralnej.    
    

Popierajcie L. O. P. P. 

    

   
   

  

    

Reklama 

to polęga. 

Reklama prowadzi 

do zwycięsiwa. 

LECZNICA LITEWSKIEGO ST 

w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 

Rządu. Delegat Rządu p. Malinow- 

Ka R_J EE WILLE RNS K |! 

KRONIKA. 

  

Jutro—Daniela M. 
Niedziela; Dziś — Tytusa В. 

Styczeń 
Wschód słońca— g. 7 m. 44 

Zachód _„„ —g.3 m. 02 

  

  

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

URZĘDOWA. 

— Urlop świąteczny Delegata 

ski Olgierd wyjechał na trzy-dniowy 

urlop świąteczny i wraca do urzędo- 

wania w dniu 4 bm. rano. W czasie 

jego nieobecności, zastępować go 

będzie i przyjmować interesantów 

Naczelnik Wydziału Prezydjalnego p. 

Dworakowski. (zd) 
— Dziennik Urzędowy Dele- 

gata Rządu. W najbliższych dniach 

ukaże się z druku nowy numer Dzien- 

nika Urzędowego Delegatury Rządu, 

w którym jest dokładny opis granic 

miasta Wielkiego Wina, oraz cały 

szereg ważniejszych rozporządzeń p. 

Delegata. (zd) 
Załatwianie interesantów 

w urzędach państwowych. Urzę- 

dy wojewódzkie otrzymały okólnik 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 

sprawie prawidłowego załatwiania in- 

podobnych wypadków i Obiecał, że 

te sprawy będą rozpatrywane w na|- 

bliższej przyszłości na radzie Mini- 

strów i jeżeli się okaże, że zarzuty 
podane przez Senatora odpowiadają 
prawdzie sprawy te będą Odpowied- 
nio załatwione. (zd.) 

— igi dla płatników podat- 
ków komunalnych. Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych ze względu na 

to, iż od całego szeregu płatników, 

podatków komunalnych otrzymuje 

ciągłe skargi na związki komunalne, 

które ściąga od nich nadmierne po- 

datki, poleciło stosować przepisy prze- 

widziane w art. 3 I 4 przepisów u- 

stawy z dnia 31 lipca 1924 r. które 

dają związkom komunalnym moż- 

ność pobierania przez nie mini- 

malnych kar za zwłokę. 

W wypadkach więc odroczenia, 

lub rozłożenia na raty należności po” 

datkowej zarządy komunalne mają 

prawo pobierać pół lub najwyżej je: 
den procent miesięcznie, zwłaszcza w 

stosunku do płatników, którzy ko- 

rzystali z odroczeń powstałych z ty- 

tułu klęski nieurodzaju, lub wylewów. 

Ponadto Ministerstwo Spr. Wewn. 

uznaje za wskazane, aby przy pobie- 

raniu daniny postępowano w ten spo: 

sób, jak nakazują w tym względzie   teresantów w biurach rządowych. 

, Według tego okólnika interesanci 
w szybkim te-; mają być załatwiani 

mpie w tych godzinach, 
przeznaczone na przyjęcia 

Iktóre są 
interesan- 

tów, przytem w tych godzinach wy-, 
kluczone jest załatwianie jakichkol- 
wiek innych spraw, dopuki wszyscy , 

i — 
Interesanci nie zostaną załatwieni. 

Ponadto w razie konieczności 
„wyjścia kierownika biura z urzędu 
musi on bezwarunkowo zostawić za- 

stępcę, który w godzinach przyjęć 
musi przyjąć interesantów. Intere- 
santów zamiejscowych kierownicy 

biura obowiązani są bezwzględnie za- 

łatwiać w-dniu ich przyjazdu do od- 

, sośnego urzędu. ' 

Winnych niezastosowania się do 

pywyższego rozporządzenia Min. Spr. 

' Wewn. będzie pociągało do odpo- 
wiedzialności dyscyplinarnej. Spe: | 

cjalny nacisk położony jest w wspo- i 

mnianym okólniku odnośnie do woje” . 
| wództw wschodnich. Skończy się więc 

to nieskończenie długie wyczekiwanie 

w poczekalniach urzędowych na za- 
łatwienie spraw. (zd) 

= Wywiad senatora Rubinsz- 
tejna u p. Ministra Raczkiewicza. , 
Senator rabin Rubinsztein podczas wy* 
wiadu u p. Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych Raczkiewicza interpelował go 
w sprawie nadmiernego nałożenia 

przez urzędy komunalne podatków na 

mieszkańców miast, podczas gdy wsie 
płacą nominalne podatki, tak, iż w 
niektórych wypadków zachodzi mię: 
dzy płatnikami taki stosunek, iż 
właściciel ziemski płacirówne podat- 
ki z właścicielem kramiku handlowe- 
go. Ponadto zainterpelował jeszcze w 
sprawie odbywania się rynków w so, 
boty, co uniemożliwia ludności ży. 

dowskiej targować z powodu święt 
i wreszcie w sprawie odciągania tar, 

gów lokalnych, daleko od miasteczek 
przez co się je upośledza. 

| Pan Minister w Odpowiedzi ze- 
natorowi Rubinsztejnowi prosił o po-   

  

przepisy Ministerstwa Skarbu. Przy: 
tem związki komunalne mają stoso- 

wać ulgi generalne we wszystkich 

tych wypadkach, kledy na wezwanie 

zarządów Związków komunalnych za- 

ległości zostaną przez płatników uisz- 

czone w pewnym określowym termi- 

nie, oznaczonym przez te zarządy. 
Wilja ruszyła. Wczoraj ruszy* 

ła Wilja i porwała tratwy, ciągnąc za 

sobą całe góry kry. Przedsięwzięte zo- 

stały środki ochronne w razie wyle- 

wu. Poziom wody podniósł się wczo” 

raj o 2 metry ponad normalny i 

w dalszym ciągu się podnosi, Jsk 
nas jednak informują niebezpieczeń- 

stwa większego wylewu niema. jW 
związku z tem potaniały w Wil- 
nie ryby, co można wytłumaczyć wiele 
kim połowem w mętnej wodzie ryb 
przez rybaków. (zd.).j 

„ŻYCIE URZĘDNICZE: 

— Pracownicy komunalni bę- 

dą otrzymywać pobory urzędni- 
ków państwowych. Wydział Sa- 
morządowy Delegatury Rządu po- 

' wiadomił przewodniczących Wydzia- 
łów powiatowych, że w myśl rozpo” 
rządzenia p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o dostosowaniu uposażenia 
członków zarządów i pracowników 
związków komunalnych w takim sto- 

sunku, by mogły one być obliczane 
na miesiąc styczeń 26 r. według 

wskazówek zawartych w okólniku 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 

dnia 19 grudnia ubiegłego roku, to 

uposażeniu urzędników  państwo- 
wych. (zd) 

Z POLICJI 
— —. 5- 

— Zmiany w Policji. Dotych- 

czasowy Komendant Policji Państ 

wowej powiatu Swięciańskiego pod- 

komisarz Kiczorowski został miano- 

wany kierownikiem 6 go Komisarjatu 

Policji Państwowej m. Wilna, nato= 

miast dotychczasowy jego zastępca 

p. podkomisarz Najdowski został 
mianowany Komendantem P.P. pow.   danie mu konkretnych przykładów 

tylko t 

Wilno, 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

'Maszyni 

@®- o 150b %% 

podwyższyć może swe zyski 

Święciańskiego. (zd) 

en 

stka 

znaczy, ze muszą one odpowiadač   
  

jest dźwignią handlu 

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

RS Ei USZY DOW BICZ ы 

OWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wileńska 28. 

dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

2—4; zębów 10—12; skórne | weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

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

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

Reklama jest drogą 

OGŁOSZENIE. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebranie debitu pismom 
bolszewickim. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych pismem z do. 9. XII. 
25 r. L. dz. 10595/25 odebrało debit 
pismom wychodzącym w języku bia- 
łoruskim w Mińsku pt. „Czerwonyj 
Sciaq” oraz pismem z dn. 4. XII. L. 
10565 pismu wychodzącemu w języ- 
ku ukraińskim pt. „Holos Ukrainy“. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Krym czy Palestyna. Przed- 
wczoraj w lokalu Makkabi odbył się 
przy zapełnionej sali odczyt poszcze- 
gólnych działaczy żydowskich i później 
wywiązała się dyskusja na temat 
„Krym czy Palestyna”. Cały szereg 
mówców opowiedział się przeciw za- 
kładaniu kolonji żydowskiej w Kry- 
mie, tłómacząc, iż jedynem miejscem, 
stosownem dla kolonizacji przez Ży* 
dów jest Palestyna. Przeciw koloni- 
zacjj w Krymie opowiedzieli się 
między insymi przedstawiciel praco- 
wicowego Bundu i przedstawiciel 
sjonistów p. Zajdsznur. Mecenas 
Czernichow wyszedł z założenia, iż 
trzeba tyłułam próby spróbować prze- 
prowadzić kolonizację na Krymie i 
w Palestynie, a dopiero w przyszłości 
opowiedzieć się kategorycznie za 
jedną z tych miejscowości. Ze- 
brani zgodzili się z wywodami mece- 
nasa Czernichowa. (zd) 

RÓŻNE. 

— Starostwo pow. Wil.-Troc- 
kiego odbierze karty łowieckie. 
Inspektor Łowiectwa Prawidlowego 
zwrócił się do starostwa Wileńsko- 
Trockiego, by takowe odebrało karty 
łowieckie całemu szeregowi osób, 
którym prawo do ich posiadania 
skończyło się. (zd) 

Z PROWINCJI.   — Zatwierdzenie gmin staro- 
obrzędowców. Na mocy rozporz. | 
Delegatury Rządu z dn. 29 lipca 25 r.) 
zostały wciągnięte do rejestru gmin | 
wyznaniowych gminy staroobrzędow- 
ców (bez popowców) w Giedejkach, | 
pow. Oszmiańskiego, gminie staro- | 
obrzędowców (bez popowców) w Ry: | 
mianach powiatu Brasławskiego || 

gmina staroobrzędowców w Mikoła- | 
junach pow. Brasławskiego. (zd) 

  

  

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

iance. Dzisiaj dwa przedstawienia, o godz. 
4-ej popoł. Pieśni i kolendy polskie ujęte 
w kształt sceniczny p. t. „Po Wilji*. Wido- 
wisko to jest przeznaczone dla dzieci i mło 
dzieży i ich wychowawców. (Ceny zniżone 
do połowy). Wieczorem o 8-ej po raz trzeci 
„Nowy Don Kiszot* Fredry z muzyką Mo- 
niuszki. 

Jutro, w poniedziałek dramat Rittnera 
„W małym domku” po raz drugi. We wto- 

rek po raz trzeci komedja Żeromskiego— 
„Uciekła mi przepióreczka”. Najbliższą pre- 
mjerą będzie „Przechodzień” B. Katerwy. 

Zarząd Reduty uprasza o wykupywanie 
biletów zniżkowych na dzień naprzód, lub 
najpóźniej do godz. 6-ej w dniu przedsta- 

wienia, w celu uniknięca natłoku przy kasie 

1 umożliwienia punktualnego zaczynania 
Rana Bilety sprzedaje biuro „Orbis”, 

lekiewicza 1i (kasa zamawiań) od 9—4 30 
| kasa Teatru od 11—3-ej I od 5—8ej w. 

— Koncert południowy w Sail 
Miejskiej. We środę 6 stycznia (święto 
Trzech Króli) w Sali Miejskiej o g. 12-ej i pół 
pop. odbędzie się Koncert Wil. Towarzystwa 

Muz. „Lutnia”, na którym m. In. powtórzo- 
ny będzie program wielkiego koncertu ju- 

bileuszowego, który się cieszył tak wielkiem 
owodzeniem. Usłyszymy więc śliczną kan- 

Bie mitologiczną St. Moniuszki „Milda“ z 
udziałem zwiększonych chórów T-wa I soll- 

| Muzycznych” 

stów: pp. W. Hendricha, J. Korsak-Targow- 
skiej I prof. A. Ludwiga. 

Pragnąc udostępnić szerszej publiczno- 
ści poznanie tego pięknego dzieła, ceny wy- 
znaczono najniższe. 

Bilety nabywać można codziennie w blu- : 
rze kolejowem „Orbis” od 9—16 I pół (ul. , 
Mickiewicza 11), zaś w dniu koncertu w ka- 
sie Sali Miejskiej cd g. 10 r. 

— Teatr Polski, Dziś o g. 8.15 wiecz. 

Nr. 2 (450) 

, miennie opracowan. artykułów, całokształt 
; wiadomości niezbędnych dla każdego urzę- 
, dnika 1 pracownika kolej. 200 stron ścisłego 
„druku z portretem Prezydenta R. P. Cena 
; egz. brosz. zł. 2, w opr. płóc—3. 

  
  

Rozmaitošci. 
    

ukaże się po raz ostatni Rewja noworo- ; 

czma, skladająca się z pieśni. piosenek, 

monologów, produkcji tanecznych —w wy- 

konaniu wybitniejszych sił artystycznych— | 

H. Kramerówny, Z. Kosińskiej, H. Łaszkie- 
wiczowej, L. Sempoliūskiego, B. Witowskie- 

о, 5. Wolińskiego na czele. Conferensier: 
„ Sempoliński. 6 

Szczepańskiego. 
W poniedziałek z powodu próby jene- 

ralnej z op. „Madame Pompadour” Falla— 
przedstawienie zawiesone. 

— Przedstawienie popołudniowe 

w Teatrze Polskim. Dziś o g. 4ej pp. 

ukaże się po cenach najniższych od 50 gr. 

holenderska operetka „Królowa Montmart- ; 
re"—Vada Ennema, która zdobyła olbrzymi 
sukces artystyczny, dzięki wytwornej grze ; 
całego zespołu oraz efektownej wystawie. | 
W rolach naczelnych wystąpią: H. Кгате- : 
równa,—primadonna Teatru krakowskiego, 
St Woliński—wybitny artysta teatrów war- 
szawskich, nadto Z. Kosińska, 

pelmistrz=W. Szczepański. 
— Poranek muzyki niemieckiej ' 

w Teatrze Polskim. Po szeregu po- 
ranków muzycznych w sali Teatru Polskie- 
go „Lutnia* poświęconych muzyce róż- 
nych narodowości, program poranku nie- 
dzielnego (dn. 3 stycznia) obejmie wokal- 
ną I Instrumentalną muzykę niemiecką | 

różnych epok. Piękny i obfity program bę- | 
dzie miał najwybitniejszych naszych arty= 
stów estradowych w osobach wytwornych 

leśniarzy: Z. Bortklewicz-Wyleżyńskiej | 
ł. Derwiesa, oraz świetnego skrzypka — 

Aleksandra Kontorowicza I pianistki A. Ro- 
zenkranc. Początek o g. 12 m.30 pp. Ceny 
najniższe. 

  

  

  

  

Ruch wydawniczy. 
— Muzyka. Ukazał się podwójny nu- 

mer (listopad-grudzień) miesięcznika „lu= 
zyka”, redagowanego przez Mateusza GIIń- 
skiego. Obszerny, w pięknej szacie wydany 
zeszyt zawiera na wstępie nieznany wiersz 
M. Konopnickiej © Chopinie oraz sora 
jące artykuły: X. H. Felchta—„Giovanni Pa* 
lestrina* (1525—1925), C. Jellenty— „Stefan 
eromski wobec piękna muzycznego”, A. 

Casella—„Problemy harmonji newoczesnej”, 

A. Chybińskiego—„Paweł Dukas", F. Schre- 

rera —„Mój autoportret”, B. Szarlita — „Od 

Jana Straussa do Leona Falla , Rimskiego- 

Korsskowa—„W Gbronie prawdy” (list otwar- 
ty), St. Niewiadomskiego — „Życie I twór- 
czość R. Statkowskiego”, K. Szymanowskie- 
go— „Pamięci Romana Statkowskiego”. 

W dziale bieżącym oprócz „Impresji 
M. Glińskiego 1 sprawozdań 

z kraju (Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań) 
i zagranicy (Berlin, Paryż, Wiedeń, Buka« 
reszt, Nowy-York), zamieszczone zostały na- 

, stępujące obszerne rubryki: Nowe Wydaw- 
nictwa, Przegląd Prasy, Kronika, Muzyka 
polska s Urz Rozmaitości i inn. 

W dodatku nutowym—nieznany „Prelu- 
da” ś. p. Romana Statkowskiego. 

Numer zawiera 90 str. (25 ilustr.) I ko- 
sztuje 2.50 zł. 

Adres Redakcji I Admin. — Warszawa, 
Kapucyńska 13. 

Nakładem Księgarni Wydawniczej Józ. 
Zawadzkiego w Wilnie ukazały się następu- 
Jące kalendarze na r. 1926: 

wileński Kalendarz Informacyjny 
księga adresowa m. Wilna. Zawiera prócz 
działu kalendarzowego: Wiadomości staty- 
styczne o Polsce, Przegląd wydarzeń z za- 
kresu polityki zagran. «oraz spraw polskich 
za r. 1925, tudzież Przegląd wileński, Dział 
informacyjny (taryfy I informacje) oraz Dział 
adresowy (adresy Wilna | adr ważniejsz. 
władz I urzędów w Warszawie). Całość oz- 
doblona ilustracjami | tablicami statystyczn. 
Cena zł. 2. 

Kalendarz - Poradnik Kolejowca 
Polsklego—pierwsze tego rodzaju wydaw- 
nictwo w Polsce. Na treść składają się prócz 
działu kalendarzowego Poradnik Obywatel- 
ski (Rzplita P. w świetle liczb I faktów, we- 
dle najnowsz. źródeł) oraz Poradnik Służ- 
bowy (wiadomości I wskazówki praktyczne 
z SAY kolejnictwa I gospodarki kolej ). 
Wydawnictwo to, pozostające pod redakcją 
Jerzego Kamińskiego, a przy E palaidais 
wybitnych fachowców, podaje w szeregu su- 

rklestra pod dyrekcją W. | 

L. Sempo- ; 
Hński, B. Wilowski I S$. Brusikiewicz. Ka- ' 

Jak można zostać posłem? 

W tych dniach został obrany posłem 
do angielskiej Izby Gmin major J. W.Hilis. 
Więcej niż połowę głosów otrzymał major 
od wyborców koblet. Skąd te fawory? 

A oto major w swej odezwie do wybor- 
,ców czyń obiecywał: „Zapewnić mogę pa- 
jnie, iż o ile zostanę wybrany a konserwa- 
„tyści utrzymają się jeszcze 6 miesięcy u 
„steru rządów, pończochy jedwabne stanie- 
ja”. Trudno się oprzeć kuszącej wymowie 
podobnego programu wyborczego. (v) 

    

  

  

Ceny rynkowe 
w dniu 31—XII—25 r. 

; Chleb biały kilo 
„ stołowy 
w ARROWYŚ 103% ws PATGCAO9 

Herbata arange kilo od złot. 
w opakow. pap. 

у 8 w biaszackach 
| Kawa palona Guatemala 

Santos 

   

    

   

  

   

      

   

    

   

  

   
   
   

  

   
   

| » 

Kakao luzem 
„„ м Opakowaniu 

Cukier kostka | gat. 

„ kryształ 
Miód sztuczny 
Marmelada 
Cykorja “ gat. Gleba 

Groch w połówkach 
Fasola 2 
Kasza manna ameryk. . . . . . . 

. gryczana cala 
perlowa drobna 

średnia 
® pęczak . .. . .. 

jęczmienna drobna 
® šrednia 

gryczana przecierana 
jaglana * .. 

ka pszenna ameryk. pat. . . . m
a
.
.
.
.
.
a
:
 

= 

kart. flana 
gryczana | gat. 
jęczmienna 

Makarony warszawskie . . . .. . 
# włoskie 

Sól biała .. . 
„ warzonka 
„” 5гага 

Masło deserowe 
stołowe 

„ kuchenne 
Tłuszcz roślinny . 
Mleko litr 

   

Szmalec ameryk. 
Olej rośl. zagran. . . . . . . . - 

w "w  MIEJOWY «© wZETZTWWTZ 2.40 
dója aztuką sija Ia ass е 
Pieprz. - « о + › 
Śledzie sztuka . . . 

4 wędzone 
Zapałki 10 pudeł. . L 
Mala WF. - so) s ab 0 00/6 2 ы 
Mydlik warsz. paczka . . . . . » 0.15 
Proszek do bielizny . . « « « . . 0.40 
Mydło miejscowe ‚ . . .. , . 2— 

„  przywozowe . . . . « « » 2.20 
Świece paraf. ‚ . „ . » о ос ее 2.30 

„  półstearyn.. . . . . .. . 285 
Pasta do obuwia czarna. . . ... 0.20 

й » $ KÓlOB- we 16-59 0.25 

AT Anai SOS RA TINKLAI Sk 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy kimi (Wileńska 28) 
1 od godz. 1 po pol. 

I VL 

      

  

      
   

  

       
     

Reklama 

do fortuny, 

—
.
 

—-
 

„k 
* 

adresa | godziny przyjęč 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komissrza Rządu 
Komendy I Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej 1 Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolei 

ses łe less sł s sk ae KKK 
KIESZONKOWY 

KALEMOAKZYK IMFORMATOK 
na rok 1926 

wyszedł z druku i powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMĄTOR URZĘDOWY 
podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 
opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 

ważny od 15/X1 
1 wiele innych. 

CENR 40 GROSZY 
` 3 

ik Žądač we wszystkich kslęgarniach, skladach materja- 

Ж łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

(R . 
| "L LLLL LL LL LL L ККК 

kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

Bez odstępnego!!! 
| remontu — zaraz 

| wolne mieszkanie 
skład z jednego pokoju, 
przedpokoju I kuchni, 

osobne wejście. Wlado- 
mość: Zarzecze Nr. 2 

w wódczanym sklepie. 

  

'Rutynowana 

czy (elka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji 1 Rorepetys 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob: 
cokrajowcóy — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

1925 r. 

  

Okazja!!! 
W centrum miasta wy- 

dzierżawia się 100 oklen 
inspektów, z ogrodem 

owocowym | warzywnym, 

woda na miejscu. Wia- 

domość: Zarzecze Nr. 41 
w sklepie wódczanym. 
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UWAGA!!! iż й — tukanai Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- i i-k RANKU, BIORA, KAADEL, SPÓŁDZIELNIE. |pąszukuje posady : praktyka. Dowiedziećsie ika | Aa Ray „POŁBUT" ponieważ | PIOMOOŚĆ — POWab M sprzedania Rgienčiki Polska Brakanala 
Księgi rachunkowe „roemaitych am | Dia M. G. takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, | EMAI4 na twarz, biust, poza poem zarobek Takiadovi 

ai S iaotarjaas Od zaraz do wynajęcia bezpośrednio od ceny są bardzo przystępne. Kupując jak ius "r Aa © liai Zaka Nr30 „Wenus. - 66 
кеч właściciela domu obuwie firmy „POL-BUT” każdy wości. Żądajcie katalo- | * I na Wieże : 5 ją =" L d X y Niania ži, [9990 й ‹ zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane, 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496, 

gów, załączając znaczek 
pocztowy. Labor—skrzyn- 

ka pocztowa Ne 61. Byd- 
goszcz. 

szczyźnie. Dowiedzieć się 
ul. Jakóba Jasińskiego 
Nr. 1 m. 1, od 12 — 15 

i od 18—19. 

Ww. BORKOWSKI 
Miekiewicza 5. _ Wilno  Śto Jańska I 

NU NU UN 

Nrdurgo мт imieniu współwiaścięiełi dózai Batorowicz. 

potrzebna do dwutygo- 

dniowego dziecka. ay. wi LNO, 

dectwa wymagane, Wiel- 
ka 24, m. 8. al. Żeligowskiego 1. 

Duk, „Lus,, Żeligowskiego 1. 

Sklep, oraz masarnia 
z motorem, w centrum miasta. Dowiedzieć się 

w Biurze Ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 
  

      
     


