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LENSKI 
Wychodzi eodziennie próez dni poświąteeznych. 
  

Cena 15 groszy. П 

NIEZALEŻNY ORGAG 
DEMOKRATYCZEY. | 

  Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę rzyjmują: 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 
Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewieza 4, róg Garbarskiej, tslef. 82, J. Karlina, Niemies- 

ka 22, telef. 605, | wszystkie biura reklamowe w kraju i sagranicą. 

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

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.   
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia 
groszy. Układ ogłoszeń na 

  

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, ne 4-e 

-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ej!str. 8-mlo łamowy. Terminy druku mogą, być przez administrację zmienitne dowolnie, 

tekstowe) za wiersz milimetrowy 

  

  

Chytry 
Kłajpeda jako port umiera, nie- 

zadowolenie wśród ludności rośnie. 

Życie gospodarcze staje, Drzewo pol- 
skie |est potrzebne — niema moż: | 

ności wywiezienia przyznanego trak- 

tatem litewsko bolszewickim drzewa 

z Rosji. Jednocześnie jednak pragnąc 

wyciągnąć wszystkie korzyści ekono* 

miczne ze spławu drzewa z Polski, 

Litwa chce utrzymać swe zasadnicze 

stanowisko wojny z Polską i nie 

wchodzi z nią w żadne stosunki. Ma 
być nadal bojkotowana Polska. Oby- 

watelom litewskim ma być nadal 

wzbroniony wjazd do Polski, obywa» 

telom Polski wjazd do Litwy = op- 
rócz drzewa. Ten jeden gatunek to- 
watu ma być uprzywilejowany wśród 

różnorakiego rodzaju dóbr=l ma być 

wpuszczany — lecz pod eskortą pra- 

womyślnego miejscowego obywatela. 

Własciciel sam ze swojemi flisakami 

nie będzie miał wstępu do portu—bo 

„wojna” trwa—a „Wilno okupowane 

jest przez wroga”. 

O tę zasadę, że przez mur chiń: | 

ski, oddzielający Polskę od Litwy mo- 

że się przedostawać tylko drzewo, za- 

sadę stawianą przez rząd litewski, 

rozbiły się rokowania polsko-litew- 

skie w Lugano. 

Litwa potrzebując drzewa, chce 

jednak warunki polskie ominąć i o: 

minąć wogóle konieczność przystą- 

pienia z Polską do nowych ukła: 

dów — pragnie więc sprawę spławu 

uregulować osobną ustawą odnoszą - 

са się abstrakcyjnie do wszystkich, 

Chce powiedzieć Niemen otwarty dla , 

wszystkich na jednakowych warun- 

kach, tylko zła wola Polski nie chce 

z tego korzystać i kładzie się w po- 

przek europejskiej powojennej wys 

mianie dóbr. 

Zarniar jednak jest zbyt naiwny. 

Już sam fakt głoszenia wojny z Pol-; 

ską i utrzymywanie stosunków wy- 

pływających ze stanu wojny stawia 

Polskę w zupełnie innej sytuacji niż 

każde inne państwo, i obywatela każ- 

dej innej narodowości, mającego 

wjazd wclny niezależnie od tęgo czy 

jedzie z drzewem czy bez drzewa. 

Każdy inny obywatel ma ochronę 

swojego konsula, którego obywatel I 

kupiec polski nie posiada. 

Dlatego też niema najmniejszej 

wątpliwości, że te „chytre posunię- 

cie” litewskich mężów stanu przynie- 

sie im tylko nową kompromitację. A 

zlikwidcwaniem owego humorystycz- 

nego stanu wojny w czasie pokoju, 

który jednak tamuje bieg Spraw go- 
spodarczych, będzie musiała zająć się 

Europa, o ile nie zechcę nadużywać 

pod tym względem cierpliwości Pols- 

ki, która to cierpliwość tęż ma swo- 

je granice. 

Otóż podług prasy kowieńskiej 

ów „chytry projekt” który miał obejść 
konieczność ponownych rokowań z 

Polšką, i dać Litwie „kapitał* bez 

konieczności schodzenia ze swego 
dziennego stanowiska wojny z Pol- 
ską przedstawia się jak następuje: 

„W Ūciesze ma być utworzony 
port kontrolny, gdzie będą się za* 

trzymywali kupcy, kierownicy ich In- 

teresów, lub osoby upoważnione, ak- 

spedytorzy, obsługa transportów, fli- 

sacy i wogóle wszystkie osoby, me 

gące udowodnić, że mają stosunek do ' 
transportu lasu. W porcie kontrolnym IF 
obsługę transportu i flisaków zastę: | 

pują obywatele Litwy. Codzoziemcy, 
należący do obsługi mogą też jechać 
z transportem, lecz nie więcej jednej 

projekt. 
cy ci powinni uzyskać poświadczenie, | 

które jest ważne tylko na jeden se 

zon spławu. 
Las tranzytowy nie podłega ocle- 

niu, ani żadnym innym specjalnym 

opłatom, pobierany będzie tylko po” 

datek za korzystanie z dróg wodnych, 

który to podatek nie będzie większy 

niż od lssu litewskiego. W podróży 
tranzytowy las pod każdym względam 

jest uważany jako lae litewski. Obsłu= 

ga cudzoziemska podlega wszystkim 

ustawom litewskim oraz przepisom 
dotyczącym spławu i korzysta z praw 

na równi z obsługą litewską. Również 

w  Kłajpedzie ma miejscu ładunku 

tranzytowy lės jest traktowany jak 

las litewski, 
Transport leśny jest dozwolony 

tratwami, łodziami i statkami, nie 

mającemi własuego popędu. Wszystkie 
dokumenty, dotyczące tranzytu, mogą 

być sporządzone w jakimkolwiekbądź 

z języków europejskich, lecz rėwno- 
legle obowiązkowo w litewskim. 

Przybywająca do Kłajpedy obsługa 

cudzoziemska otrzymuje w wydzizle 

pasportowym Gubernatora Kiajpedz- 
kiego bezpłatną wizę, lub pozwolenie 

na wyjazd przez wybrany przez cu- 

dzoziemca punkt graniczny. Kupcy i 

baudlowcy leśni, obywatele państw, z 

któremi Litwa nie ma stosunków dy: 

plomatycznych, otrzymają u konsulów 
lub przedstawicieli litewskich sagrani- 

cą wizę na wjazd do Litwy, o ile ma- { 

ją oni potrzabę ma przyjazd tutaj w. 
sprawach tranzytu, 

Pocztowo telegraficzna korespon- 

dencja w sprawach tranzytu jest do- 

'zwolona również z temi krajami, z 

(któremi Litwa nie utrzymuje stosun- 

! ków dyplomatycznych", 

Nie ma więc mowy, aby na tych 

warunkach Litwa dla ratowania swe- 
go gospodarczego położenia mogła 

drzewo otrzymać. 

Jeśli się wojnę głosi, musi się 

ponosić jej konsekwencje. 

Jeśli zaś te konsekwencje są nie: 

wygodne to i ten cbsurd wojenny 
przedewszystkiem zlikwidowany być 

powinien. 

Wolna wymiana ludzi, towarów i 

korespondencyj, z zapewnieniem opie- 

ki konsularnej niezależnie od tego 

czy podjęte zostaną stosunki dyplo- 

matyczne — to minimum, bez które- 
go zdaje się Litwa drzewa polskiego 

mieć nie będzie. 
ms. 

— Sprostowanie. We wczorajszym 
artykule wstępnym Przykład małej Estonii 
przez niedopatrzenie wkradły się następu- 
jące błędy zniekształcające sens paru ustę- 
pów. Ma być: „dobrze było by posłać na- 
szych urzędników na lekcje praworządności 
do Estonji".. |... „liberainem i konsekwen- 
fmem jest prawo estońskie* a nie „lberal- 
nem | konserwatnem”, jak błędnie złożo- 
nem zostało. 

    

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. Ul. Mickiewicza 24 m, 4. 

Ftrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. tańców 

Aif. Walden-Hankusa 

  

* Mieklewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 
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jStosunek do Locarno. 

łooo Komi a graw mieści raniony 
(Telefonem od własnego. korespondenta z Warszawy). 

W związku z wiadomościami o obradach rzeczoznawców w sprawie 
mniejszości narodowych i Ziem Wschodnich, koła rządowe zwracają uwagę, 
iż znawcy mają prawo inicjatywy i wydawania opinji z zakresu zagadnień 
wschodnich. : 

Rozdzialy 
torjalnej. 

zz zr. EI 

0 stę miejmy da РОЫ w Rakie ii Hanów 
PARYŻ. 26.1. (Pat). Briand przyjął ambasadora Chłapowskiego. „Nouvaau 

Siecle” stwierdza, że ambasador powiadomił Brianda o pragnieniu rządu 
polskiego uzyskania stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. Zdaniem 
dziennika — Briand niezawodnie przyjmie aknajżyczliwiej prośbę wystoso- 
мапа przez Polskę w powyższej sprawie. „0łouveau Siecle” zapytuje jednak, 
co powie na to Anglija, 

POW 
c 

P. Skrzyński obmyśla środki przeciwko 
bezrobociu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Prezes Rady Ministrów p. Skrzyński odbył wczoraj dłuższą konfe- 
rencję z ministrem pracy i opieki społecznej p. Ziemięckim w sprawie 
dotyczącej zwalezania bezrobocia. 

EE 
S III. 

Wojewoda śląski zgłosił dymisję. 
(Telefonem od własnego korozpczdenta z Warezawy). 

Wojewoda śląski p. Bilski wskutek trudności, 
wództwie Sląskiem, zgłosił prośbą o dymisję. 

P. premier przyjął go wczoraj w obecności wice ministra Olpińskiego 
na posłuchaniu. 

P. wiceminister zaproponował nie przyjmować dymisji p. Bilskiego. 
Sprawa ta zostanie załatwioną po powrocie min. Raczkiewicza, który ma 
być dziś w Warszawie. 
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Losy monopolu tytuniowego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

referatów nastąpią na zażadzie merytorycznej, a nie tery- 

powstalych na Woje- 

Przedstawiciele Bankers Trustu p.p. Fischer i Sichel opuścili Warsza- 
wę po gruntownem zbadaniu wartości monopolu tytuniowego i dalszych 
możliwości jego rozwoju, jak również warunków gospodarczych kraju, jako 
terenu, na którym możliwości te będą realizowane. 

Zebrane materjały, rozpatrzone z przedstawicielami naszego rządu, 
będą przedstawione centrali amerykańskiej. Następnie na pedstawie ma- 
terjałów tych złożone zostaną rządowi polskiemu formalne propozycja co 
do sposobu traktowania i istoty zamierzonej operacji kredytowej. 
OCS Ew 

śnamiemna dekliracja rządowa dra kuthera. 
— Wstąpienie Niemiec do Ligi 

(Narodów. — Aktualność kwestji odszkodowań dia 
b. panujących?! 

BERLIN. 26.l. (Pat.). Dzisiaj popołudniu kanclerz dr. Luther odczytał 
w Reichstagu deklarację rządową. 

W zakresie spraw zagranicznych nowy gabinet opierać będzie swą 
politykę na traktatach lokarneńskich I na programie uprzedniego gabinetu 
kancierza Luthera, wyłuszczonym w mowie kanclerza w dniu 23 listo- 
pada roku ub. 

Najważniejszem zadaniem rządu — powzięcie decyzji w przedmiocie 
; wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów. 

Narazie kanclerz ogranicza się do wzmiankowania o najbardziej aktu- 
„alnej sprawie tj. zmiejszenia sił okupacyjnych w  Nadrenji, rząd Rzeszy 
ma nadzieję na ich pomyślny dla interesów niemieckich wynik. 

į W polityce wewnętrznej nowy gabinet zajmie się poważnie kwestją 
„reformy prawa wyborczego i kwestją odszkodowań dla b. panujących, bez 
| uciekania się do plebiscytu. 

W sprawach gospodarczych i społecznych, rząd nie zaniedba niczego 
celem ulżeńia nędzy szerokich warstw ludności 

Kanclerz poruszył sprawę rokowań handlowych z krajami zagranicz- 
nemi. Powinny te rokowania doprowadzić do ożywienia ogólnego handlu 
świato wego. 

Rząd Rzeszy zamierza wszelkiemi środkami sprzyjać dojściu do skut- 
ku bardziej ogólnych konwencyj międzynarodowych mających na celu 
zbliżenie gospodarcze między poszczególnemi krajami. Rząd Rzeszy utrzy- 
muje wszystkie deklaracje złożone przez rządy poprzednie w Sprawie ra- 
tyfikacji konwencji waszyngtońskiej o 8-miogodzinnym dniu pracy. Wejście 
w życie tej konwencji Niemcy uzależniają od jednoczesnego wejścia jej w 
życie w Angliji, Francji i Belgii. 

e w czEcnę 

2 Białoni Śowieciej| оя 
Dnia 9 stycznia r. b. odbyło się 

Kina ruchome. zebranie sekretarzy kółek MOPR'a 
„jm. Mińska. Postanowiono przepro- 

Obstalowane dla obsługiwania re- | waezić ponowną rejestrację członków 

  
; jonów 25 kin ruchomych już nade-|w ciągu najbliższego miesiąca. Jed- 

szły do Mińska i po ukończeniu kar: | nocześnie uchwziono otworzyć kursy 
sów dla kino-mechaników przez o-|dla aktywu Mopr'owskiego. Kursy te 
becnych słuchaczy tych kursów, kina 
zostaną natychmiast wysłane na wieś,   trwały 8 tygodni, (f) 

# ы 6 ar аа, аы 

  
są obliczone na 70 słuchaczy I będą | nie 

Wiadomości polityczne. 
ł 

Od pewnego czasu i 
Gen. Sikorski część 
pragnie mieć 
swój organ. 

skcjonarjuszów | 
Tow. Akc. „Prasa“, wy- 
dającego „Kurjer Pole; 

ski* usiłuje zmienić skład redakcji i 
wprowadzić do niej ludzi zbliżonych 
do gen. Sikorskiego. Klerównictwa | 
pisma grupa ta zaproponowała za, 
nemu literatowi i wydawcy tygodni: | 
ka „Šwiat“ p. Stefanowi Krzywoszew: | 
skiemu, który jednak propozycji nie | 
przyjął. 

Grupa popierająca zamiary gen. | 
Sikorskiego, reprezentuje przemysł 
wojenny.  Usiłowania jej . napoty: 
kają dotąd opór wśród innych akcjo- 
narjuszów oraz obecnego składu.re- 
dakcji „Kurjera Polskiego“, 

O tych ambicjach gen. Sikorskie- 
go donosił w jednym z ostatnich nu- 
merów „Kurjera Wileńskiego" nasz 
korespondent warszawski. : 

Prasa атегуКай5Ка |0- 
mawia wczorajsze głośo- 
wanie w sanacie ame- 

4 '."‚;:'.’:.'.‘. rykariskim, ktėry 63-ma 
Hasklego. glosami przeciw 26 ciu 

przyjął wniosek w spra- 
wie zakończenia dyskusji dotyczącej 
przystąpienia Ameryki do trybunału 
międzynarodowej sprawiedliwości. Z 
okoliczności, które towarzyszyły temu 
głosowaniu wynika—zdaniem prasy, 
że wniosek rządowy zmierzający do 
przystąpienia Ameryki do trybunału, 
ma -zapewnioną większość. 

W. wywiadzie z rzym- 
skim przedstawicielem 
„Excelsiora” Mussolini 
oświadczył, że Francja 

i Włochy winny być złączone serde- 
cznymi węzłami i utworzyć trwały 
blok przeciwko innemu blokowi o 
którego wcześniejszem czy później- 
szem utworzeniu marzą niektóre nae 
rody europejskie. Mussolini podkre- 
Ślił, że nikt zwłaszcza żaden z fran- 
cuzów nie powinien być zaniepoko- 
Jony sprawą imperium włoskiego, 
przyczem dodał, że nic nie powinno 

St. Zjedn. 
Am. Półn. 

Mussolini 
Jest łaskaw 
dia Francji. 

  dzielić Francji i Włoch. (Pat.) 

Reuter, Ambasada 
sans, rosyjska oznajmia, że | 
wieckie, dyrektor kolei wschod- 

nio chińskiej Iwanow | 
aresztowany niadawno przez władze 
chińskie został wypuszczony na wol- 
ność. Ponadto doszło do porozumię- 
nia między Czang-Tso-Linem a kon- 
sulem generalnym w Mukdenie w 
sprawie transportów wojsk chińskich | 
kcieją wschodnie-chińską. ) 

i 

  
Z 

1 państw bałiydkih 
tLotwa. 

Zjazd staroobrzędowców 
w Rzerzycy. 

W niedzielę 24 b. m. odbył się 
w Rzerzycy na Łotwie 6-ty zjazd de- 
legatów gmin staroobrzędowców 
Łotwy pod przewodnictwem posła do 
sejmu łotewskiego, p. Kallistratowa. 

Prócz delegatów od 48 gmin w 
zjezdzie wzięli udział przedstawiciele 
staroobrzędowców z Łotwy—p. Pro- 
zorow i z Polski—p. B. Pimonow (z 
Wilne). 

Jak wiadomo, staroobrzędowcy 
polscy po odbytym niedawno  zjeź: 
dzie w Wilnie, mają wkrótce poczy- 
nić odpowiednie kroki w Ministerst- 
wie Wyzn. Relig. i Ośw. Publ. ce- 
lem uzyskania prawnej podstawy dla 
swego kościoła i zatwierdzenia stułej 
Rady Staroobrzędowców, mającej 
raprezentować przed władzami ich 
wyznaniowe i kulturalne interesy. 

Staroobrzędowcy na Łotwie są 
już od kilku lat zorganizowani w 
gminy, których reprezentuje wobec 
władz łotewskich Komitet Centrsiny. 
Organizacja ta ma służyć wzorem 
dla zamierzeń staroobrzędowców w 
Polsce. 

Pięciolecie uznania Łotwy 
de iure. 

Wczoraj, 26 stycznia. upłynęło 5 
lat od chwili uznania Łotwy de iure 
przez Radę Najwyższą państw Enten- 
te'y. Polska i Finlandja uczyniły to 
prawie jednocześnie. 

Prasa ryska poświęciła tej ważnej 
dla Łotwy dacie dłuższe wzmianki i 
artykuły. Dzień wczorajszy posiadał 
tam charakter świąteczny. 

Rezultaty podróży min. Plipa. 
Unja celna estońsko-łotewska. 

Estoński minister Spraw Zagran. 
prof. Pilp, po powrocie wczoraj z Ry- 
gi do Rewia, wyraził zadowolenie z 
rezultatów swej podróży. Między is- 
tonją a Łotwą istnieje pełne porozu- 
mienie co do konieczności zwołania 
konferencji państw bałtyckich. Prog: 
ram jej, jak również termin nie jest 
jeszcze określony. Oba państwa 'są 
zgodne w tem, že udzial'w koūfe- 
rencji Łotwy jest b. pożądany. Per 
traktacje estońsko:łotewskie w spra- 
wie unji celnej zostaną wznowione 
w pierwszej połowie lutego. Prezes 
delegacji estońskiej oświadczył, że 
zawarcie unji ceinej nie może nastą- 
pić zaraz. Narazie zostanie zdwarta 
tymczasowa umowa w tej sprawie. 

ы ы 

Lebranie organizacyjne Stowarzyszenia 
Pragjaciół Ligi Karedów w Wilnie, 
W ubiegłą niedzielę odbyło się 

Zebranie organizacyjne Stowarzysze- 
nia Przyjaciół Ligi Narodów w Wil- 
nie. W imieniu grona inicjatorów ze- 
branie zagaił p. K. Okulicz, poczem 
na przewodniczącego wybrany został 
prof. W. Komarnicki. Referat infor- 
macyjny o celach i organizacji Unii 
Międzynarodowej Stowarzyszeń Przy- 
jaciół Ligi Narodów wygłosił sen. 
Stan. Posner. 

Po przyjęciu statutu Stowarzysze- 
nia Wileńskiego, oraz Statutu Fede- 
racji Ligi Narodów, do której to Ра- 
deracji Stowarzyszenie  Wileńskie 
wchodzi jako jej członek-założyciel, 
wybrany został Zarząd Tymczasowy, 
któremu zebranie poruczyło załatele- 
nie formalności, związanych z zalega” , 
lizowaniem Stowarzyszenia Wileńskie- | 
go i zgłoszeniem tegoż do Federacji ' 
Ogólnopolskiej, a przez to i do Unii | 
Międzynarodowej, której siedziba 
mieści się w Brukseli. 

Ponadto Zarząd Tymczasowy ma 
za zadanie opracować regulamin we- 
wnętrzny Stowarzyszenia i zwołać 
pierwsze inauguracyjne zebranie wal- 
ne. W skład tymcz. Ztkrządu weszli 
P.p. Stan. Bagiński, poseł Chomiński, 
prof. Ehrenkreutz, prof. Komarnicki, 
Kaz. Okulicz, prof, W. Štaniewicz i 
M. Swiechowski.. 

Zaznaczyč naležy, že Stowarzysze- 
Wilefiskie jest czwartem z rzędu 

tworzących się w Polsce. Dotąd Istnia- 
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ły one: w Warszawie, Lwowie i Po- 
zneniu. Do Rady i Zarządu hajlicz- 
niejszego Stowarzyszenia Warszaw- 
skiego wchodzi przeszło 50 wybitnych 
posłów, senatorów, uczonych, polity- 
ków i działaczy społecznych z wszel- 
kich obozów politycznych, poczynając 
od Stronnictwa Chrześcjańsko - Naro- 
dowego aż do Polskiej Partji Socjali- 
stycznej włącznie. į 

"Należy spodziewać się, iż ta po- 
ważna i pożyteczna inicjatywa, mająca 
na celu zbliżenie się do nurtujących 
Świat powojenny prądów międzyna- 
rowych i oddziaływanie na nie w 
myśl uzgodnienia z niemi interesów 
polskich i zajęcia w dziedzinie 
organizacyjnych poczynań cywilizo: 
wanego Świata należnego Polsce sta« 
nowiska spotka się z życzliwem i 
pełnem zrozumienia poparciem o- 
świeconych sfer naszego społeczeń- 
stwa. 

| W sobotę 30 stycznia 

W ognisku akademickie 
Wielka 24, odbędzie się 

LABAWA TANECZNA 
Wejście dla członków Bratniej Po- 

mocy I wprowadzonych gości. 
ASTA IZY AAEDYTETWOERE WEZTNA NKK BACA
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Sejmu i Senatu. 
Ratyfikacja układu lonsyń- 
skiego i protokułu insbru- 
ckiego. Budżet za r. 1925. 
Projekt zmniejszenia wy: 
datków na r. 1926. Zapo-' 
wiedź expose ministra 

skarbu. 
WARSZAWA. 261. (Pat.). Na dzi- 

siejszem rannem posiedzeniu Seimo- 
wa Komisja Budżetowa po referacie 
posła Kucharskiego (ZLN) przyjęła 
projekt ustawy w sprawie ratyfikacji 
układu w Londynie dotyczącego dłu- 
gów tak zw. reliefowych oraz uchwa- 
liła ratyfikację protokułu w Insbru- 
cku w sprawie udziału Polski w dłu- 
gach austrjackich i węgierskich, mie- 
nowicie w rencie złotej. Jeszcze ko- 
misja spraw zagranicznych ma pow- 
ziąć w tej sprawie uchwałę. 

W dalszym ciągu posiedzenia, 
przewodniczący komisji i referent 
generalny budżetu pos. . Głąbiński 
(ZLN) przedstawił wydatki finansowe 
w/g tymczasowych zestawień kaso- 

wych za rck 1925. Według tych ze- 
stewień, wydatki w r. 1925 wyniosły 
1.874 miljony — dochody zaś 1.584 
miljony. Daficyt pokryty został nad- 
wyżką dochodów nadzwyczajnych w 
sumie 335.600.000 zł. Nadwyżkę do 
chodów nadzwyczajnych w sumie 
39.200.000 przeniesiono na rok 1926. ; 
Dochody na rok 1926 preliminoweno 
w mniejszych sumach, a to z powo- 
du przewidzianego zmniejszenia do- 
chodów z ceł i opłat państwowych. 
Narazie rząd srojektuje zmniejszenie 
wydatków preliminarza na 1926 rok 
o 270 mil., musi nastąpić dalsza re- 
dukcja w wydatkach, ażeby budżet 
mógł być zredukowany jeszcze О 
220 milj. do sumy 1.500 milj. zł. 

Miniser Skarbu wygłosi na po- 
siedzeniu komisji w najbliższy czwar- 
tek swoje expose. 

Projekt nowelizacji usta- 
wy o podatku majątkowym. 

WARSZAWA: 26-1. (Pet.). Na dzi- 
sjejszem rannem posiedzeniu Komi- 
sji Skarbowej pod przewodnictwem 
posła Byrki, przystąpiono do obrad 
nad sprawozdaniem specjalnej pod- 
komisji wyłonionej do rozpatrywania 
projektu nowelizacji ustawy O po- 
datku majątkowym. Referat w imie- 
niu podkomisji wygłosił pos. Dunin 
CH.N.). Komisja uchwaliła wnioski 
podkomisji dotycząca wysokeści kon- 
tyngentu podatku majątkowego i 
rozdziału tego kontyngentu na posz” 
czególne grupy podatników. W myśl 
tych wniosków, sumę podatku ma- 
jątkowego ustalono na 407 mili. zł. 
z czego na grupę pierwszą (rolni- 
ctwo) wypada do zapłacenia 150 
milj. — na drugą (przemysł i handei) 
188 milj. wreszcie na grupę trzecią 
(drobny handel i inne kategorje) 69 
milj. Wnioski rządu dotyczące uisz- 
czenia podatku majątkowego akcja- 
mi odrzucono. Utrzymano jedynie 
możność płacenia tego podatku ob- 
ligacjami. 

O sprawozdaniu Najwyż- 
szej Izby Kontroli za r. 1924 

Pociągnięcie do odpowiedzia!- 
ności sądowej winnych nadu- 
żyć na”szkodę Skarbu Państwa 

WARSZAWA, 261 (Pat.) Na dzi- 
siejszem popołudniowem posiedzeniu 
Sejmowa Komisja Budżetowa wysłu- 
chała referatu posła Rymara (ZLN) 
dotyczącego sprawozdania Najwyższej 
Izby Kontroli za rok 1924. 

Komisja przyjęła cały szereg re: 
zolucyj wzywających rząd do pocią- 
gnięcia do odpowiedzialności karno- 
sądowej urzędników resortu Ministr. 
Przem. i Handlu winnych nadużyć 
па szkodę Skarbu Państwa. 
UREGLBTCJ NICE LADA | 

FAkuszerka-masażystka 

Ut. Mickiewicza 44 m. 17. Przyjmuje 
o6d godz. 8 ej rano od 7-el wiectr. 

būdą W małym domki. 
Świetna sztuka Rittnera „W ms- 

łym domku* w nowym ukazała się 
kształcie w teatrze Reduty, dzięki u- 
działowi w niej Marji Dulębianki* 
Jakkołwiek była grana bardzo dcb” 
rze i przedtem, to trzeba przyznać: 
że gra wyrazista Dulębienki nowe 
rzuca światło na możliwą interpreta- 
cję intencji autora. 

Typ Marysi, zaniedbanej i spou- 
falonej ze służącą żony doktora, jest 
uwypuklony w grze Dulębianki, mo- 
że aż do przesady w scenie kolacji, 
podczasj której ona zbyt natarczywie 
się narzuca nasyconemu jej wdzię: 
kami inżynierowi, co go nareszcie 
pobudza do ucieczki, gdy spostrzega, 
że rozpalił ogień, którego nie umie 
stłumić ani zgasić. 

W tej interpretacji Marysia jest 
dziewczyną wstrzymaną w rozwoju 
przez katastrofę uwiedzenia przez lo- 
katora matki. Spóźniony wybuch tem 
peramentu, wywołany w 8 lat później 
przez innego lokatora, głównie tem, 

  

  

że on na nią zwrócił uwagę — wy- 

——--——-———————— 

„Projekt ustawy o pobiera- 
niu podatków bezpośred- 
nich i opłat skarbowych. 
Rezolucje w sprawie za- 
pewnienia równowagi bud- 

żetowej. 

WARSZAWA, 26.1. (Pat). Sanacka 
komisja skarbowo - budżetowa pod 
przewodnictwem sen. Adelmana 
(Ch.D.) w pierwszym punkcie porząd- 
ku dziennego, rozpatrywała projekt 
ustawy c pobieraniu podatków bez- 
pośrednich i niektórych opłat skar- 
bowych w naturze zbożem i węglem. 
Sprawozdanie o projekcie przedłożył 
sen. Popowski (ZLN) przyczem za-' 
proponował kilka zmian. Po dyskusji, 
ustawę ze zmianami referenta, uchwa- 
łono. W dalszym ciągu posiedzenia 
komisja przeszła do porządku dzien- , 
nego nad wnioskiem sen. Białego 
(Piast) w sprawie przedłożenia wy* 
kazu pracowników przy władzach 
centralnych i wyższych uczelniach, 
jako niacelowym. 

Sen. Szarski (Ch.N.) referowa! 
następnie dwie rezolucje sen. Stec- 
kiego (Ch.N.) i sen. Kaszaicy (Ch.N.) 
orsz sen. Szeraszewskiego (Koło Żyd.) 
zaś san. Woźnicki (Wyzw.)— rezolucję 

„sen. Kalinowskiego (Wyzw.) zgłoszo- , 
ną w toku rozpatrywania uchwalo- 
nego już w grudniu ub. roku pro- 
jektu ustawy o środkach zapewnienia 
równowagi budżetowej. 

Pierwsza z tych rezolucyj wzywa 
(rząd, aby przystąpił do zmniejszenia 
| nadmiernych 
| obciążających produkcję oraz usu- 
| nięcia przeszkód krępujących wolność 

stawodawstwa podatkowego. 

sie wniósł nowelę do ustawy o Ka- 
sach Chorych, któraby dela rządowi ; 
wgląd i wpływ na normowanie obo- | 
wiązujących  obscnie nadmiernych | 
stawek, Trzecia zaś wzywa rząd do 

K OB J RR W-i LEN S. K. 

|  Zilustrujemy to na przykładzie. iż w chwili obecnej posiadamy 60› 

Otóż wzmiankowana (stawa prze- procent bezrobotnych, co oznacza, | 

widuje dla właścicieli nieruchomości, iż o takiż odsetek skurczyła się pro- | 

| prawo eksmisji lokatorów, między in- | dukcja polska i przytacza opinję ; 

nemi również w wypadku zalegania angielskiego czasopisma „The Eco- 
. ® opłacie dwóch następujących po so- nomist, że pomoc dla Polski wska- 
bie rat komornego. Przepis ten miał zana jest nietylko z punktu widzenia 

"na względzie ograniczenie możności interesów Polski, lecz również Europy. 

Me 21 (469) 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
* Kronika krajowa. 

| zą do Ameryki, któraby reprezento- 
2-ga serja pożyczki dolarowej. j wała jedynie zorganizowany handel i 

я rzemiosło, celem uzyskania tam przy- 
WARSZAWA, 26.1 (Pat.) Z dniem stępnego, a znacznego kredytu. 

wysiedlania lokatorów z racji przy” | Senator Rottenstreich jest też zda- 
padkowego nieopłacenia jednej raty, nia, iż przy obecnym braku zaufania 
gdyż przecież mogą być okoliczno- ze strony społeczeństwa do różnego 
ści, które powodują jednorazową nie- rodzaju pożyczek państwowych, po- 
punktualność ze strony lokatora, ma- życzka wewnętrzna, zainicjowana we 
jącego szczerą chęć do płacenia. Lwowie, nie uda się, co jeszcze ber- 

ustawowych kosztów , 

‚ ргасу, wreszcie do rewizji zasad u-, 

Druga, aby w jaknajkrėtszym cza- | 

Jest to riewątpliwie zupełnie uspra- 
wiedliwioną, zupełaie słuszną inten- 
cią prawodawcy — ochronić lokato- 
ra od przykrych I nawet bardzo po- 
ważnych skutków jednorazowego za, 
legania z opłatą komornego za pe- 
wien czasokres. } 

Jednakowoż należy również zwró- 
cić uwagę na odwrotną stronę tego 
przepisu, a mianowicie: przepis ten 
ogranicza eksmisję w wypadku zale- 
gania z opłutą dwóch po sobie na- 
stępujących rat. Powstaje pytanie: 
czy można w myśl Ustawy o ochro- 
nie lokatorów eksmitować lokatora 
w wypadku nieopłacenia komornego | 
za trzy czasokresy, lecz nie następu* ; 
jące po sobie? : 

Mogą przeciež byč wypadki, gdy 
lokator wpłacił do depozytu Sądu 
komorne za styczeń, marzec i maj, 
lecz nie zazłacił za luty, kwiecień i 

' czerwiec. — (lstawodawca tego wy- 
padku nie przewiduje, co może spo- 
,wodować pewnego rodzaju nadużycie 
za strony płatników-lokatorów. 

Następnie zważyć należy, iż (sta- 
wa powyższa pozostawia bez odpo" 
wiedzi pytanie: czy lokator zobowią- 

„zany jest płacić komorne z góry, czy 
też z dołu za każdy czasokies wy- 
najmu? 

Od odpowiedzi tej zależy kwestja 
dopuszczenia eksmisji w wypadku 

zalegania z opłatą „dwóch następu- 
jących po sobie rat komórnego”. 

niedopuszczenia,aby poszczególne mi- Wreszcie praktyka życiowa, jako też 
nisterstwa wypłacały swym pracow: | sądowa, wykazuje jaszcze jedną wa- 

nikem remuneracje z sum Oszczę- dą obecnej Ustawy o lokstorack, 
dzonych przy wykonywaniu budżetu. ; mianowicie: w myśl powyższej zasa- 
W stosunku do remuneracyj która dy | w wypadku istnienia umowy o 
wypłacono w drugiej połowie 1925 płaceniu kornornego za cały rok od- 
roku, rezolucja ta domaga się aby razu może zdarzyć się fakt, iż loka- 
rząd rozdane sumy wycofał traktując ; tor nie płaci w clągu następnego 
je jako pożyczki zwrotne w pierwszych | całego roku, a jednak nie może być 
trzech miesiącach r. 1926, Dyskusję | wyeksmitowanym. Powyższa bowiem 
nad pierwszemi dwiema rezolucjammi | zasada dotycząca „dwóch rat”: w tym 

odroczono, co do trzeciej zaś na wnio: | wypadku wcale nie została zachwiana. 
sek rafaranta sen. Wožnicklago, ko- Z powyższego jasnem się Staje,   misja zwróciła się do rządu 0 prze-| iż tego rodzaju wady obecnie obo- 
dłożenie jaj ścisłyeh danych dotyczą- | wiązującej Ustawy o ochronie loka- 
cych wypłaconych w roku 1926 urzę: 'torów powinny być usunięte. 
dników V-ciu najwyższych kategoryj ; 
renumeracyj. ° j 

Projekt ustawy o kosztach 
leczenia ubogich. Nowela 

do ustawy sanitarnej. 

WARSZAWA, 26.1 (Pat.) Na ran: 
nam posiedzeniu Senackiej Komisji 
Administracyjnej i Samorządowej u- 
chwalono ze zmianami projekt usta- 
wy o kosztach leczenia ubogich na 
obszarze b. zaboru rosyjskiego i no- 
welę do ustawy sanitarnej w sprawie 
przymusu szczepienia ospy. 

WARSZAWA, 26.1 (Pat.) Najbl:ż- 
sze posiedzenie Sejmu wyznaczone 
zostało na dz. 3.I1 r. b. 

    

  

  

W sprawie Ustawy o 
ochronie lokatorów. 

(Uwag i). 

W związku za zmianami, mające-' 
mi zostać wprowadzonemi do obec: ; 
nie istaiejącej (istawy o ochronie lo-, 
katorów, warto byłoby, ażeby ko- 
misja sajmowa zastanowiła się szcze- 
gólnie nad wyświetleniem kwestii 
czasokresów wynajmu lokali oraz, 
nad kwestją czasu uiszczania się z 
komornego i świadczeń dodatkowych. 
Są to kwestje, które niestety obac- 
nie obowiązująca (stawa w przed- 
miocie ochrony lokatorów narazie 
jeszcze nie rozstrzygnęła. 

trąca ją z równowagi i naraża na 
smutne konsekwencje. 

Taką grę usprawiedliwizją słowa 
doktora w rozmowie z sędzią, że za- 
bił on dziecko. 

Wykwintna gra państwa Wierciń- 
skich zyskała także kilka 'nowych ry- 

(sów, które świadczą, że w Reducie 
j się odbywa ustawiczna praca nad u- 
; doskonaleniem wyrazu  rzeczywisto- 
jści. Nauczyciel jest typem, jakiego w 
życiu nie spotykamy, ale gra pana 
Wiercińskiego czyni go żywym i 
prawdopodobnym. 

J:go szlachetność — i egotyzm 
Doktora, równie charakterystycznie 
oddany przez nadzwyczajną grę pa- 
na Chmielewskiego, to kontrasty, 
które pomimo iragicznego końca, 
nadsją sztuce charakter wzniosłej 
komedji, przedstawiającej ciasne ho- 
ryzonty małego miasteczka. 

Sędzia, „szczególniej w ostatniej 
rozmowie z doktorem, gdy filozofuje 
na temat medycyny i sprawiedliwo- 
ści, jest nadzwyczaj wiernie i zgcd: 
nie z rzeczywistością życia przedsta-, 
wionym. Mie mniej udatna jest i sę- 
dzina. Całość robi duże wrażenie 

Komisja Ssjmowa, do składu któ- 
rej wchodzą, należy przypuszczać, 
doświadczeni prawnicy, powinna w 
pierwszym rzędzie uzgodnić prawną 
konstrukcję powyższej Ulstawy z za- 
gadnieniami, wyłaniającemi się z ży- 

cia iz praktyki sądowej. 
Leon Słonimski 

adwokat. 

  

  

  

  

Z prasy żydowskiej. 
(Prestige, czy byt państwa? Adomi 
nistracja państwowa, a damokra- 
cja. Poseł Thon o ugodzie polsko: 
żydowskiej. tia marginesie Zjazdu 
rolników 1 ogrodników žydow- 

skich). 

Senator dr. P. Rottenstreich, po- 
ruszając w „Hajncie" sprawę obacnej 
ciężkiej sytuacji w kraju, krytykuje 
czynniki miarodajne, iż stawiają one 
wyżej ambicję, aniżeli byt państwa, 
poczem pisze: 

„Mamy rząd koalicyjny, ale oka- 
zuje się, że rząd, mając za sobą 
trzy czwarte głosów w Sejmie, nie 
usiłuje pójść jedyną drogą, jaką 
szły również inne państwa. Jeden 
minister pilnuje, ażeby drugi nie 
czynił tego, czego nie życzy sobie 
on, lub jego stronnictwo. Kontro- 
lują się nawzajem, ale nie daje się 
zauważyć wspólnej woli, wspólnego 
planu”. 
Pan Rottenstreich podkreśla fakt, 

nale grają i przez to wartość dzieła 
podnoszą. 

Obecność widza na takiej sztuce 
jest i miłą rozrywką i zarazem po: 
budką do namysłu nad pewnemi za- | 
gadnieniami życiowemi. 

Czy doktór, gdyby nie uległ 
spóźnionemu szałowi zazdrości, a 
uznał trochę wcześniej swą własną 
winę, nie mógłby jeszcze zaznać 
szczęścia w pożyciu z przebudzoną 
żoną? Wszak łatwo było ją przeko- 
nać, że afekt inżyniera był nieszcze- 
rym, i że sam inżynjer zasługiwał na 
ostry sąd o nim panny Wandy. 

To dziecko, igrające z ogniem, 
jakiem jest Marysia, mogło jeszcze 
stać się dojrzałą kobietą, rozumieją 
cą odpowiedzialności życiowe i wy- 
baczającą ciężką winę męża, która 
ją rzuciła na pastwę bezdusznego 
przybysza. 

Nie dziwimy się, Że teatr, za   każdym razem, gdy Reduta gra „W 
małym domku”, się wypełnia oce" 
niającymi piękno tej gry widzami. 
Takie przedstawienie widzów nie tyl 
ko bawi, ale i podnosi. 

Reduta gra wybitnie polskie sztu-     włeśnie dla tego, ża wszyscy dosko” ki i pomimo to przyciąga dużo bar- 

dziej poderwie zaufanie do nas za- 
granicą. i 

Wreszcie dochodzi on do diskąs 
pującej konkluzji: 

„Nie możemy dalej gospodarczo , 
obumierać. Byt państwa wymaga, ; 
ażeby nastąpiła poprawa. Nasi są: | 
siedzi, jak naprz. Niemcy dostały | 
dla przemysłu 100 miljonów kre- 
dytu. Przemysł tam ożywia się, 
stopa procentowa staje się mniej- 
szą, a my obumieramy. Jeśli rząd 
nie pośpieszy z pomocą, to może 
być za późno. Kraj jest wyczerpa- 
ny. Dłużej czekać nie może. Po- 
między prestigem, a bytem pan- 
stwa decydować musi byt pań: 
stwa. 
Krytyką administracji państwowej 

zajmaje się również białostocki dzien: , 
nik „Dos Naje Leben”. Pismo do 
chodzi do wniosku, iż obecne nadu- | 
życia, ujawnione na komisji sejmo* | 
wej, powinny dać narodowi polskie" ; 
mu możność stwierdzenia, że wojsko 
ma służyć ebronie granić kraju i na- 
leżeć do narodu i jak wszystkie in- 
stytucje narodowe winno być podle- | 
głe jego woli I jego ustawom demo | 
kratycznym. 

Ugoda polsko żydowska nie scho 
dzi ze szpalt prasy żydowskiej. Po: 
święca jej artykuł wstępny розе! 
Thon w krakowskim „Nowym Dzien- 
niku”. 

Czytamy tam: 
„Zrobiliśmy t. zw. „ugodę”, aże- 

by uzyskać choćby minimum tego, 
co nam Konstytucja gwarantuje. 
Pragnęlilbyśmy stworzyć sobie ta- 
kie warunki bytu, które nam unie- 

. możliwiają pełne oddanie sięwspół- 
pracy nad rozbudową państwa, bez 
wszelkich zastrzeżeń. 
stwem, jakobyśmy chcieli tu stwo- 
rzyć jakieś „Kanaan”. Nasz „Kana- 
an” budujemy sobie tatn, gdzie ono 
rzeczywiście jest, — w Palestynie. 
Tu chcemy tylko żyć jako równo" 
uprawnieni obywatele, którym się 
niczego nie odmawia, co we wszy- 
stkich demokratycznych państwach 
świata stanowi gwarantowane i ni- 
gdy nie zaprzeczone prawo oby- 
watelskie. Kto nam tego odmawiz, 
jest naszym wrogiem i wrogiem 
tego państwa, a my mamy natu" 
ralne prawo i naturalny obowiązek 
przeciw niemu się bronić. 

To jest nasza stara żydowska 
defenzywa. Tylko defenzywa”. 
Inną zgoła kwestją zajmuje się 

Warszawski „Nasz Przegląd”. Z racji 
zjazdu Rolników i ogrodników ży: 
dowskich, jaki odbył się w ubiegłym 
tygodniu w Warszawie „N.P.” pisze: 

„Prawdziwie wzruszające były 
wczoraj przemówienia chłopów ży: 
dowskich. Przyjechali na zjazd z 
dalekich, zapadłych kątów prowincji 
i prostym, niewyuczonym językiem 
mówili © swem zmaganiu się z 
przyrodą, z ziemią, nędzą i głodem. 
Mówili o tem jako chłop żydowski 
długie lata musiał walczyć z prze- 
śladowaniami — jak mimo wszyst- 
ko—wytrwał—i wrósł już w glebę, 
użyźnianą w ciężkim znoju. O tem 
zmaganiu się chłopa naszego w 
ciężkiej walce o byt — nie wiele 
wiedziało społeczeństwo żydowskie. 
Miejmy nadzieję, że odbywający 
się zjazd zwróci wreszcie powsze- 
chną uwagę na nową, narastającą 
warstwę”. 

  

Czytajcie „Kurjer Wileń:.* 

  

dzo widzów, dotąd mało z polskim 
teatrem obaznanych. To stanowi zja- 
wisko bardzo godne uwagi i dużą 
narodową zasługę. 

Fakt pobytu Reduty w Wilnie 
jest pod względem narodowym naj- 
donioślejszym faktem w życiu nasze- 
go mlasta w clągu ostatnich lat. 
Niestety nie jest on dostatecznie 
oceniony w prasie wileńskiej, gdyż 
dla niektórych recenzentów operetka 
ma większy urok 

Trzebaby pobudzić , szczególniej 
te warstwy ludności, które dotąd 
prawie teatru polskiego nie znają, 
(a mówię nie tylko o żydach, lecz 
także o wielu miejscowych rodzinach 
o polskich nazwiskach, lecz z bardzo 
słabą świadomością narodową) aby z 
obecności Reduty w Wilnie korzysta- 
ly I poznały piękno polskiego gestu 
i słowa. Doktór i doktorowa są ty- 
pami, które mogą się wszędzie tra- 
fić, ale nauczyciel jest nawskroś Po- 
lakiem, szczególniej w tem ujęciu, 
jakie mu daje pan Wierciński. 

W. Lutosławski. 

  

1-go marca r. b. przypada termin 
płatności 6 proc. premjowej pożyczki 
dolarowej. Ponieważ dolarówka cie- 
szyła się dużym popytom, Min. Skar- 
bu chcąc umożliwić publiczaości ko- 
rzystne lokowanie drobnych nawet 
oszczędności, wypuszcza drugą serję 
dólarówki. Warunki nowej serji są 
znacznie korzystniejsze niż poprzad- 
niej. Losowanie premji odbywać się 
będzie co dwa rniesiące zamiast jak 
dawniej co trzy miesiące, przyczem 
suma wygranych losowanych pierw- 
szego roku podwyższona została o 
50.000 dolarów i wynosi obecnie 
250.000 dol. Ponieważ pożyczka spła- 
cana jest po 5-cie latach, ogólna su 
ma wylosowanych  premji wyniesie 
1.250.000 dolarów. Obligacje serji 
ll-ej będą na żądanie właścicieli wy- 
kupywane przed terminem płatności 
przez Bank Polski według kursu do- 
lara. Obligacje serji l-ej mogą być 
„konwertowane na serję ll-gą, przy: 
czem o ile konwersja będzie doko- 
nana przed pierwszym marca, t. |. 

;przed terminem płatności ostatniego 
kuponu, właściciele obligacji mają 
prawo kupon odciąć i zachować do 

(realizacji, W ten sposób w ciągu lu: 
tego oprocentowanie będzie podwój- 
ne. Sprzedaż odbywać się będzie 
nietylko za waluty zagraniczne lecz 
i za złote, aczkolwiek zarówno kapi- 
tał jak | proc. oraz premje spłacane 
będą w efektywnych dolarach. Cena 
dolarówki wyniesie przy dzisiejszym 
kursie dołura o koło 36 zł. Nowe 

| dolarówki nabywać można we wszyst- 

Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
kich oddziałach Banku Polskiego, ; 

  

: Opłaty stempiowe od podań 
© ulgi podatkowe. 

Z powodu podnoszonych często 
wątpliwości, ministerstwo skarbu wy- 
jaśniło, że podania o odroczenie, 
rozłożenie na raty i częściowe lub 
całkowite umorzenie zaległego po- 

| datku przemysłowego, jako też po- 
'dania o zoiżenie psdatku dochodo- 
| wego, podlegają zasadniczo opłacie 
stermplowej w wysokości 2 zł. 
i Zazaaczyć należy, że urząd za- 
łatwiający podanie, może odstąpić od 
'żądania powyższej opłaty, jeśli do 
podania dołączono świadectwo ubó- 
jstwa, a urząd uzna to świadectwo 
i 
/za dostateczne. 
| | > 
| Kronika miejscowa. 

! 

Sprawy gospodarcze Wilef- 
szczyzny, a Ministerstwo Prze- 

' mysłu i Handlu: 

| Dyrektor departamentu handlo- 
wego w Ministerstwie przemysłu i 
handlu p. Hipolit Gliwicz zawiadomił 
Związek Kupców 1 Przemysłowców 
Zydowskich, iż d. 1-go lutago przy- 
bywa do Wilna celem zapoznania 
się z dezyderami tutejszych sfer go- 
spodarczych i žė o godzinia 12-tej 
pragnąłby konfarować z przedstawi* 

„cielami wymienionego Związku od- 
,nośnie żywotnych spraw gospodar- 
czych Wileńszczyzny. 

Posiedzenie Rady Ekono- 
micznej. 

w P. K. О. poczynając od nia 1 go | 

Jest kiam- | 

lutego. 

Komunikącja z Rosją. 

Minist. kolei podaje do wiado- 
mości informecje o dokonanych prze- 
wozach w komunikacji z Rosją za 
grudzień r. z. : 

| Przybyło z Rosji do Polski: rudy 
| żelaznej 52 wagony, ryb 20 wag., 
oleju 3 wag. Razem 75 wagonów. 
Wysłano z Polski do Rosji: tkaniny 
bawełnianej 77 wag., naczyń emaljo= 
wanych 72 wag., 
roln. 41 wag., parafiny 24 weg., byd- 
ła 3 wag., manufaktury 2 wag., koni 
1 weg. innych 12 waq., 
wag. Tranzytem przez Polskę: 7 Ко- 
sji 249 wag. do Rosji 544 wag. Ogó- 
łem: Z Rosji 324 wag., do Rosji 776 
wagonów. 

razem 232 

Konferencja w sprawie umowy 
polsko-niemieckiej. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
w ministerstwie przemysłu i handlu 
pod przewodnictwem podsekretarza 
stanu dr. Fr. Doleżala i przy udziale 
dyr. dep. handlowego Inż. H. Gliwica 
konferencja międzyministarjalna — w 
sprawie ustalenia postulatów celnych 
polskich w związku z negocjacjami o 
umowę handlową , polsko-niemiecką. 

Jak wiadomo delegacja niemiecka 
przybiecała wręczenie w dn. 25 stycz- 
nia r. b. postułatów celnych nie- 
mieckich, odpowiedzią na nie będą 
opracowane ostatnio dezyderaty pol- 
skie w sprawach celnych. 

Stosunki ekonomiczne Pol- 
ski z zagranicą. 

Handel polsko-rosyjski. 

Urzędowa agencja sowiecka „Tass” 
podaje obliczenia urzędowe o handlu 
zagranicznym sowietów przez grani 

|cę europejską w roku 1924/25. Jak 
wiadomo sowiety obliczają rok go- 

| spodarczy okresami żniwnemi. Obrót 
jogólny handlu rosyjskiego wynosi 
.1,141,1 milj. rubli, w tem wywóz rb. 
507,8 milj. przywóz 683,3. Bilans 
handiu sowieckiego jest więc bierny. 

+ Niedobór wynosi 155,5 rmnilj. rubli. 
' Pierwsze miejsce w eksporcie ro- 
„syjsklm zajmuje Aoglja, drugie Niem- 
icy, trzecie Łotwa. Polska piętnaste. 
* Inaczej kształtują się stosunki w przy- 
;wozie do Rssji. Tutaj pierwsze milej, 
| sce zajmują Stany Zjedn. Ameryki, 
i drugie Anglja, trzecie Niemcy.. Pol- 
ska zaś dwunaste. 

Qdział Polski w handlu tym wy- 
nosi: 
rosyjskim i rb. 108 milj. w przywo- 
zie. Przewyżka, wywozu tow. pol. 
do Rosji nad przywozem tow. rosyj- 
skich do Polski wynosi więc 6,5 milj: 
rubli. 

Ponieważ od sierpnia roku ub. 
zaczął się dopiero większy obrót to- 
warowy między Polską i Rosją — 
należy się przeto spodziewać, że cy- 
fry te w r. przyszłym znacznie się 
powiększą. 

Delegacja "kupiectwa žydo- 
wskiego do Amerykl. 

W centrali związku kupców żyd. 
w Warszawie odbyło się dnia 17 b. 
m. wielkie zgromadzenie kupców 
branży włókiennicznej, na którem po 
przedstawieniu krytycznej sytuacji ku- 
piectwa żydowskiego: w Polsce i po 
przemówieniu senatora Truskiera—u- 

  

  
  

maszyn i narzędzi ; 

rb. 3,3 milj. rubli w wywozie 

W związku z przybyciem do Wil- 
na dyrektora departamentu handlo- 
| wego Ministerstwa Przemysłu i Hand- 

lu p. Hipolita Gliwica odbędzie się 
dzisiaj w sali konferencyjnej Dele- 
gatury Rządu posiedzenie Rady Eko- 
nomicznej. 

! 

| Ceny rynkowe 
i 
i 
+ w dnlu 26—1-—1926 r. 

   

    

   

     
   

            

   

Chleb biały kllo . . . . « . « . . 053 
„ stołowy . . « « » "i 0.47 
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s s Santos . . « « « « . 12— 
i » Santos Pect 4— 
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Makareny warszawskie . . . . . . 190 
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Olej rośl. zagran. . . . . «. . . . 870 
Bb...» ; KIEJOWY CZ 445.6 00 2.40 

Jaja sztuka . 
Pieprz. « + « » - ° 
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Naa litr .. .. ARCE... 
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...... # 120 Oblad urzędowy 

Giełda warszawska 
z d. 26—1 26 r. Giełda pieaiężna 

sprzedaż kupno 

Dolary 7,30 1,32 7,26 
Londyn 35,54 35,50 35,41 
Nowy-York — jak gotówka 
Paryż 27,05 27,12 26,98 
Szwajcarja 140,95  - 140,82%/a 141,18 
Stockholm  195,60 196,09 195,11 

Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja 293,25 293,78 292,52 
Wiedeń 102,73 108,— 102,50 
Poż. dolar. 64,25 (w złot. 469,02) 
Poż. kolej, 118—124— 
50/6 konwers. 43,50 
800 poź. konwers. 100— 
4/2 listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,60—20,— 
50/0 listy z. warsz. przedw.  20,25—20,25   3 77772 
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STRZĘPKI. 

O szkodliwości przesady. 

Nie ulega wątpliwości. że uprzejmość 

jest cnotą, która zdobi nietylko ludzi, ale 
nawet i redakcje. Lecz w cnotach unikać 
należy przesady, by nie narazić się na 
śmieszność. 

Oto przykład: 

Znany ze swej przyjaźni dla teatru(któ- 
та to przyjaźń niektórzy za złe mu poczy* 

tują! „Kurjer Wileński*we wczorajszym nu- 

merze przesadził nieco w swej przyjaźni, 
podając obok siebie dwie wiadomości z 

teatru, nawzajem się wykluczające. 
W jednej wzmlance zawiadamia nas, 

że dziś odegrana zostanie „stylowa komed- 
ja Fircyk w zalotach-Zabłockiego”, a okil- 
ka wierszy poniżej sygnalizuje, że zamiast 
Fircyka odegrany zostanie Przechodzień — 
Katerwy. 

Zapytuję redakcję jak soble wyobraża 
tę stylową sytuację? 

Czy to ma być 
tach?" 

Czy Zabłocki z Katerwą zawarli spółkę 

autorską na wzór francuskich? 

Jeżeli tak, to w jaki sposób, skoro je* 

den z kontrahetów podobno od stu lat nie 

żyje? 

A leżeli nie, to kto na tej spółce wyj- 

dzie jak Zabłocki na mydle? 
Możliwie rychłe wyjaśnienie tej ponu- 

rej zagadki wpłynie uspakajająco na opinię 

publiczną, która poruczyła mi rozwikianie 
tej tajemniczej sprawy. 

Czekamy... 

„Przechodzień w zalo- 

Kuba 

(Odpowiedź Redakcji: Zgadzamy 
się zupełnie z tem, że przesada naraża nie- 

kledy na śmieszność, ale wściubianie swe- 

go nosa w różne cudze sprawy, jak to czy* 

ni stałe wyżej podpisany nasz współpra- 
€ownik, również nie zasługuje na pochwałę. 

Umieszczając więc w imię bezstronności 

powyższą napaść, zastrzegamy się na przysz- 

łość przed tego rodzaja wycieczkami pod 
naszym adresem). 

Rdzimę porządeczki.. 
Skarb państwa potrzebuje pienię: 

dzy — rząd słusznie żąda opłaty po- 
datków, lecz niestety rząd sam, a za 
nim samorządy nawołując z pato- 
sem do płacenia naleźności — dają 
jak najgorszy przykład, zalegając naj- 
nieaktualniej z opłatą należności pry- 
watnym osobom i podrywając tem 
ostatecznie — resztki zaufania. 

Wbrew temu oklepanemu twier- 
dzeniu iż należy wszystko ukrywać 
co złe, podłe, nieuczciwe lub głupie, 
aby nie radować wrogów potężnej 
Polski, pozwolimy sobie zerwać za- 
słonę i ukazać niektóre co najmniej 
oryginalne praktyki stosowane przez 
rząd i samorządy. Będąc małym po- 
siadaczem folwarku sprzedałem na 
prośbę zarządu gminy, na której cze- 
le stoi obszarnik — jako wójt — 
pewną ilość belek na mosty — na- 
leżności pomimo kilkakrotnych upo- 
minań nie mogę otrzymać; trwa to 
od 3 miesięcy, a tymczasem zajęto 
mi meble za lokalowy podatek. Na- 
leżność wynosi 300 zł. prawie, a gmi- 
na liczy kilkanaście tysięcy hekta- 
rów. Qdemnie ściągać będzie rząd, 
ba nawet magistrat procenta za 
zułokę, — a ja obejdę się sianem, 
a z powodu wzrostu drożyzny będę 
mógł znacznie mniej kupić artyku. 
łów żywności niż przedtem. Gmina 
ta nazywa się Leonpolska,| pow. 
Dziśaleński, ! 

Jeden z moich krewnych poka- 
zywał mi znów kwity za sprzedany 
owies, siano i słomę oddziałom woj- 
skowym i od 5 miesięcy mie może 
otrzymać pianiędzy, bo w kasie od- 
nośnej wojsk. inst. niema pieniędzy, — 
a podatki każą płacić, a kwitów woj- 
skowych mie przyjmują, a procenta 
rosną, a jemu biedakowi ruchomości 
opisują. 

Pewna firma budowlana nie mo- 
że od 3 lat otrzymać pieniędzy od 
pewnego szefostwa inżynierji i sape- 
rów, które chcąc przewiec sprawę — 
nie płaci. Sprawa idzie do trybunału 
administracyjnego — firma poniosła 
olbrzymie straty — prawie bankru- 
tuje — otrzyma z powodu drugiego 
już spadku w międzyczasie — zni* 
komą część tego, co się jej należy— 
tembardziej, że jedziemy pod szero- 
ko rozwiniętymi żaglami oszczędno- 
ści, która dotknęła biednych nauczy” 
cieli, urzędników, no i tych co żyją 
z przedstębiorstw pracujących dla 
państwa, lecz nie horendalnych renu- 
meracji dla rozmaitych wyższych 
urzędników, lub ich faworytów. 

Firma wyżej wymieniona nie mo- 
że opłacić należności wielu prywat- 
nym osobom w tej liczbie i mnie, a 
również jednemu bankowi; należność 
zaś od skarbu — wynosi kilkadzie- 
siąt tysięcy złotych, co zupełnie ure- 
gulowało by jej stan finansowy. Та- 
kich przykładów setki słyszałem — 
tysiące takich w Polsce się dzieje,— 
lecz preciętny obywatel boi się skar* 
żyć, bo boi się zemsty — mitręgi i 
na przyszłość zamknięcia dostępu, 
większość zaś lubi spokój, mówiąc 
„niech tam moje przepadnie”; ta 
metoda jednak jest zgoła błędna, nie 
kupiecka, ani nawet zwykła rachun- 
kowe; tylko Polak lub Słowianin mo- 
Że tak rozumować; szeroki gest, za 

  

to pustki w kieszeni. Dalej metoda 
ta rozzuchwala jeszcze bardziej czyn- 
niki, które stoją u steru, patrzące i 
tak na przeciętnego obywatela pań- 
stwa polskiego z góry, | uwažające, 
że jedna jest miara stosunku Pań- 
stwa do miego, a inna obywatela do 
Państwa. Nie będę chyba daleki od 
prawdy, że podług polskiego przy” 
słowia: „Wiedzą sąsiedzi, jak kto sie- 
dzi”, jest to jedną z głównych przy- 
czyn nie otrzymywania pożyczek za: 
granicznych lub otrzymywania na b. 
ciężkich warunkach (podług p. Gr. i 
Zdz. b. korzystnychi) Nieakuratność 
urzędów i samorządów, które kroczą 
wślad za panią matką — graniczące 
z niewypłacalnością — nie mogą stwo- 
rzyć najmniejszego cienia zaufania 
ze strony czynników zagranicznych, 

kroć haniebnie zawiedzionych. | nic 
nie pomogą żadne tromtradrackie 
pseudo - patrjotyczne niepoważne, 
zgoła odezwy, nawołujące do odda- 
wania złota i klejnotów (które w 
większości dawno sprzedane na opła- 
cenie podatków etc) — kto dał, ten 
już nie da więcej, kto nie dał 
dotąd tryumfuje i tembardziej nie da. 
Możnaby najwyżej zwrócić się do 
duchowieństwa, aby dało choćby 
wota bezużytecznie wiszące i kuszą: 
ce niepotrzebnie głodujące rzesze — 
lecz zakrzyczą, że to bolszewizm. 
Więc cicho. Szal Histeryczne fraze: 
sy — pełne patosu — nie obmyślo- 
ne, a pełne rozgłosu tak lubione 
przez Polaków — nic mie zdziałają, 
na to trzeba zaufania całego lub 
przynajmniej większości społeczeń- 
stwa, lecz takowe trzeba zdobyć 
nie taniemi efektami, obietnicami 
nie spełnianemi, należnościami nie 
opłaconemi, oszczędnościami na gło- 
domorach, nauczycielach i urzędni- 
kach, i oszukiwaniem własnego spo- 

| łeczeństwa — lecz cywilną odwagą i 
rzetelną uczciwością, sumiennością i 
akuratnością i traktowaniem wszyst- 
kich obywateli bez różnicy wyznania 
i narodowości na równi. Inaczej i naj: 
patrjotyczniejsze poczynania nie nie 

pomogą. 
Buzebjusz Łopaciński. 

| 

Walae zebranie osadników pow. wl- 
Ińsko - trockiego. 

W niedzielę d. 24 b. m. w sali 
Pomocy żołnierzowi polskiemu przy 
ul. Dominikańskiej odbyło się walne 
zebranie członków Związku Osadni- 
ków pow. wileńsko-trockiego z na- 
stąpującym porządkiem dziennym: 

(1) zagajenie, 2) wybór prezydjum ze- 
brania, 3) sprawozdanie zarządu z 
dotychczasowej działalności, 4) spra- 
wozdanie rady nadzorczej, 6) dysku 
sja nad sprawozdaniem i udzielenie 
absolutorjum zarządowi, 7) wybór 
delegatów na zjazd ogólny C. Z. O., 
8) uchwalenie preliminarza budżeto- 
wego na r. 1926, 9) plan pracy na 
przyszłość, 10) wybór członków za* 
rządu — Rady Nadzorczej — Komisji 
Rewizyjnej i 11) wolne wnioski i in- 
terpelacje. — Na zebranie przybyło 
około 100 osadników w przeważają- 
cej liczbie cywilnych. Po zagajeniu 
zebrania przez prezesa związku za- 
proszono do prezydjum jako prze- 
wodniczącego p. Makowskiego, na 
sekretarza p. Terkowskiego. Po wy* 
czerpującem sprawozdaniu z działal- 
ności związku i stanu kasy omówie- 
nierm przez prezesa związku, walne 
zebranie udzieliło votum zaufania 
dla poprzedniego zarządu i postano- 

preliminować na r.1926 w bud- 
żecie sumę 6.100 zł., wyrażając jed- 
nocześnie gorące podziękowanie p. 
Józefowi Feli, za jege działalność 
nad rozwojem osadnictwa. W prze- 
prowadzonych wyborach do zarządu 
weszli jako prezes p. Józef Fela 
(ponownie) i członkowie zarządu pp. 
Czerepo, Kozyro, Lang, Masalski. 
Podczas obrad zjazdu otrzymano za- 
wiadomienie z Ministerstwa Rolni- 
ctwa 1 Dóbr państwowych, że lista 
starających się osadników o zapomo- 
gi budowlane została zatwierdzona i 
zostaną one wypłacone w m. lutym 
r. b. W końcu zebrani postanowili, 
ażeby osadnictwo w celach swego 
rozwoju współdziałało w zakładaniu 
kooperatyw i mleczarni spółdzielczych 
it p. (a. k.) 

  

  
  

  

    

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Międzysłowiański kurs Sto- 
wiańskiej Kultury Ludowej. 

Dnia 3 lutego w Krakowie w Sa- 
li Małopoiskiego Towarzystwa Rolni- 
czego rozpoczyna sią miesięczny 
międzysłowiański kurs poświęcony 
zagadnieniom Słowiańskiej Kultury 
Ludowej. 

W Krakowie będą omawiane za- 
gadnienia kultury duchowej, a druga 
część poświęcona kulturze gospodar- 
czej odbędzie się w Pradze, poczy- 
nając od dnia 15 lutego r. b. 

W charakterze referentów prze- 
widziany jest udział pp.: ministrów— 

M. Hodży, Si, Radicza, К, Wiszkow-   

a nawet | własnych rodakėw tyle- | 

К Ч ЗЕ R 

skiego, profesorėw—T, Grabowskiego, 
St. Buska, Fr. Bujaka, J. Bystronia, 
AL Jury, Gołąbka, Nowickiego, Ed. 
Reicha, F. Klindery, Szlecy, Ногака, 
Choloupki, Petra i Chotka, posłów— 
J. Poniatowskiego, J. Dębskiego, M. 
Malinowskiego, Al. Prokupka, F. 
Chwalkowskiego, Stefanka, Marchy i 
Wenzla oraz wielu innych działaczy 
ludowych wśród narodów slowian- 
skich. 

Bliższych informacyj udziela Se- 
kretarjat Śłowiańskiego Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej w Warszawie, Tam- 
ka 1, lub Centrala Związków Naro- 
dowych. 

Sensacja w Warszawie. ›   Jak donosi „Kurjer Poranny” przez 
dwa dni na bramie domu przy ul. 
Twardej wisiało ogłoszenie o miesz- 

jkaniu do wynajęcia. Jest to pierwszy | 
tego rodzaju wypadek od 10 lat nie 
tylko w Warszawie, ale zapewne w 
większości miast Europy. Tłum ga- 
piów oglądał przez dwa dni owe 
ogłoszenie jak niezwykłe dziwowisko. 
Już po dwóch dniach znalazł się 
amator, bowiem ogłoszenie zdjęto. 

  

Wczoraj organa policji państwo 

Wspomniany Pietko vel Muśnic 

dowych. (zd). 

Dziś — Jana ZłotoustegojB. W. 
Środa | Jutro—Flawjana M. 

27 Wsenód słońce— g. 7 m. 22 
Styczeń | zachód „ —g.8 m. 43 

uRZĘGOWA. 

— Nadanie Krzyża zasługi 
wstrzymane. Ze względu na zamie- 
rzoną zmianę w trybie postępowania 
przy nadawaniu Krzyża Zasługi, Pre- 
zydjum Rady Ministrów wstrzymało 
przyjmowanie i rozpatrywanie odno- 
Śnych wniosków aż do dalszego za- 
wiadomienia. 

Wobec czego Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych polaciło p. p. wojewo- 
dom wstrzymać narazie przedstawia- 
nie Ministerstwu Spraw Wewnetrz- 
nych wniosków 0 nadanie Krzyża 
Zasługi. (I). 

Prolongata pozwoleń na 
broń. W zwiazku z terminem odno: 
wienia pozwoleń na broń i karty ło: 
wieckie Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych zezwoliło urzędom admi: 
nistracyjnym l-ej instancji (starost* 
wom) na prolongowanie tych pozwo- 
leń na r. 1926 przez umieszczenie 
na dotychczasowych pozwoleniach i 
Kartach łowieckich odpowiednich ad- 
notacji. ё 

Opłaty skarbowe od prolongat 
ściągane będą w wysokości takiej 
samej, jak od wystawienia nowych 
pozwoleń po potrąceniu 50-ciu gro- 
szy za blankiet. (I). 

MIEJSKA, 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dn. 28 stycznia o 

godz. 8 wiecz. w lokalu magistratu 
m. Wilna odbędzie się posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

Na porządku dziennym: 
1) Wniosek radnych Godwods, 

Nagrodzkiego i Wygodzkiego w spra- 
wie wszczęcia starań o przyśpiesze- 
nie wyborów do Rady Miejskiej; 

2) Sprawa rewizji uchwały Rady 
Miejskiej z dn. 20.lll i 10.IV 1924 r; 
w przedmiocie godzin handlu w za” 
kładach gospodnio-szynkarskich i jad- 
łodajniach; 

3) Wniosek w sprawie prowizo- 
rycznego kredytu budżetowego na 
luty 1926 r. 

4) Projekt statutu stanowisk słu- 
żbowych w Magistracie m. Wilna; 

5) Referat w przedmiocie statutów 
niektórych podatków, uchwalonych 
przez Radę Miejską na r. 1926; 

6) Wniosek w sprawie zastosowania 
do instytucji rządowych i wojsko 
wych normalnej taryfy za energję 
elektryczną z elektrowni miejskiej; 

7) Wnlosek w sprawie umorzenia 
drobnych zaległości podatkowych. 

8) Sprawa udzielenia Uniwersy- 
tetowi Stefada Batorego zasiłku jed: 
norazowego; : 

9) Wniosek w sprawia częściowej 
modyfikacji uchwały Rady Miejskiej 
z dnia 30 grudnia 1925 r. w przed- 
miocie akcji pomocy bezrobotnym; 

10 Podanie dzierżawcy działki 
ziami miejskiej przy ul. Aatokolskiej 
W. Bekesza o zmniejszenie tenuty 
PRN : 

111) Wybory trzech delegatėw 
Rady Miejskiej dla rewizji ksiąg lom- 
bardu Wileńskiego T wa przemysło* 
wo-zastawowego. (|)   

trzymały niejakiego Pietkę, który służył w armji 
szeregowiec i podobno miał być pojmany przez bolszew 
w r. 1920. Zatrzymany zeznaje, iż uciekł od bolszewików, 
do swego miejsca urodzenia na Litwie. 

Zapytany, jak. się nazywa, wymienił nazwisko Muśnicki, lacz ponieważ 
znalezione przy nim dokumenty wskazywały niezbicie, iż właściwem jego | 
nazwiskiem jest Pietko — policja przeprowadziła u niego gruntowną rewizję | 
i okazało się, iż uciekł on z więzienia w Białymstoku, 
przypuszcza policja za przestępstwo polityczne. 

WTO EN SZK 

Z zagranicy. 
Szkolnictwo polskie we Francji 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

W Ministerstwie Spraw Zagr. od- 
było się 67 posiedzenie międzymini- 
sterjalnej komisji opieki kulturalnej, 
poświęcone specjalnie zagadnieniom 
szkolnictwa polskiego we Francji. 

Szczególną uwagę poświęcono 
sprawie nauczycielstwa, zapewnieniu 
mu odpowiednich warunków pracy 
i poprawieniu jego stanu materjal- 

nego. 
We wszystkich tych sprawach 

osiągnięto całkowite uzgodnienie po- 
glądów. 

Bezrobotni w Czechach. 

Podług statystyki czechoslowa- 
ckiego ministra Opieki społecznej w 
końcu listopada r. ub. liczono w 
państwie 42.485 bezrobotnych. Ilość 
zgłoszonych do tego czasu ofert dla 
pracowników wynosiła w tymże cza- 
sie 12.361. 

— 
Aresztowanie szpiega bolszewickieg O: 

wej powiatu Wileńsko-Trockiego za- 
litewskiej jako starszy 

ików do niewoli 
chcąc się dostać 

gdzie siedział, jak 

ki (czyżby krewny wodza monerchi* 
stów poznańskich) został aresztowany i oddany do dyspozycji władz są- 

  

KRONIKA. 
— Uchwalenie budżetu miej- 

skiego. Miejska komisja finansowa 
ostatecznie uchwaliła budżet miejski 
na rok 1926, który wynosi 6.381.307 
zł. (I) 

— Komisja rzeczoznawców 
branży galanteryjnej. W ubiegłą 
sobotę w referacie walki z lichwą i 
drożyzną przy Komisarjacie Rządu m. 
Wilna odbyło się posiedzenie komi- 
tetu obywatelskiego do walki z dro- 
żyzną wespół z komisją rzeczoznaw- 
ców w celu ustąlenia cen maksimi- 
nalnych na artykuły galanteryjne. 

Na podstawie przedstawienia spe- 
cyfikacji i rachunków przez Związek 
Kupców Żydów w Wilnie oraz wy: 
słuchania poszczególnych członków 
kupiectwa chrześcijańskiego, Komisja 
postanowiła przyjąć do wiadomości 
cennik przedstawiony przez strony 
zainteresowane, icraz uznała, że ze- 
względu na bardzo znaczną ilość ar- 
tykułów galanteryjnych cennik powi- 
nien mieć zastosowanie do artyku: 
łów przeciętnego gatunku, zaś w skle: 
pach posiadających inne gatunki po- 
winien być odpowiednio zmieniany 
lub uzupełniany, w wypadkach zaś 
nieporozumienia między sprzedawca- 
mi i nabywcami za podstawę należy 
brać faktury, które każdy sprzedaw- 
ca winien posiadać i na każde żąda- 
nie okazywać. Ogólnie w zastosowa- 
niu cennika, ceny niektórych przed- 
miotów nieznacznie zmalaly. (ak). 

— Cech bednarzy. W dniu 
wczorajszym do p. Komisarza Rządu 
na m. Wilno wpłynęło podanie ce- 
chu bednarzy z prośbą o zatwierdze- 
nie statutu. (I) 

— Przedłużenie koncesji dla 
właścicieli kin na r. 1926, Woje- 
woda Wileński przedłużył właścicie- 
lom kin wileńskich koncesję na cały 
rok 1926, (zd.) 

— Zajście w murach po Fran' 
ciszkańskich. W dniu 25 b. m. w 
rmurach  po-Franciszkańskich, jak 
zwykle dokonywało się wydawanie 
obiadów dla bezrobotnych. 

Zawdzięczając małemu  lokalowi 

jten cel przez sławetny nasz magist- 
|rat m. Wilna oraz zgromadzonej w 
nadmiernej ilości bezrobotnych zro- 
bił się tłok. 

Bezrobotni popychając jeden dru- 
giego, chcąc się dostać pierwszy 

lony na obiad wywalili drzwi i wszy- 
scy wtłoczyli się do małego pokoiku, 
w którym on urzędował. Utrzymanie 
porządku wobec braku posterunko- 
wego było rzeczą niemożliwą, dzięki 
czemu tłum oblegający urzędnika 
skradł mu szal, rękawiczki oraz pu- 
gilares z ostatniemi jego groszami. (I) 

— Nie udał się kawał, za to 
udał się szoferowi. W ubiegłą nie- 
dzielę zosteł w nocy okradziony do- 
szczętnia sklep wódczany inwalidy 
Klubnickiego przy ul. Antokolskiej 
Nr. 82. Złodzieje skradziony łup za- 
pakowali do worków przy zaułku Ci- 
chym, czekając na dorożkę lub auto. 
W pół godziny po wypadku kradzie- 
ży nadjechało auto, na które zło- 
dzieje załadowali wódkę, każąc się 
wieść na stację kolejową. Szofer jed- 
nak widocznie się domyślał kogo 
wiezie, gdyż zamiast ich odwieść na 
stację powrócił po drodze do 6-go 
komisarjatu. 2 złodzieje widząc, co     

| korytarz, jaki został przeznaczony na ; 

mi do urzędnika. który wydawał ta- 

„się święci zamknęło, kryjąc się w 
| opiekuńczych skrzydłach ciemnej no- 
|cy, trzeci zaś został przez policję za- 
: trzymany (zd). 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wystawa Staszycowska. W 
| dniu 23-cim b. m. została otwarta w 
* Bibljotece Publicznej i Ulniwersyżec- 
| kiej w Wilnie wystawa, poświęcona 
pamięci Stanisława Staszyca, składa- 
|jąca się z jego autografów, portre- 
jtów i dzieł. Wystawa ta, mieszcząca 
się w gablotach w Czytelni Publicz- 
nej Bibljoteki dostępna jest dla czy- 
telników i publiczności w dnie po- 
wszednie w godzinach otwarcia Czy- 
telmi (od 9 rano do 6 wieczorem). 
Zamknięcie nastąpi w dn. 1 lutego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Kto będzie prawdopodobnie 
prezesem Bratniej Pamocy Aka- 
| demickiej. W dniu 4 lutego br. 
| odbędą się wybory do Zarządu 
Bratniej Pomocy Akademickiej. Naj- 
poważniejszym kandydatem na sta- 
nowisko prezesa Bratniej Pomocy 

(będzie miał przy wyborach poparcie 
prawie wszystkich kół prowincjonal- 

inych akademickich. Ugrupowania 
| partyjne akademickie czynią przed- 
|wstępne narady, dla uzgodnienia 
| kandydatur. Najżywszą propagandę 
|wznowiła „Młodzież Wszechpolska”, 
która czuje, że ostatnio usuwa się 
„jej z pod nóg grunt w życiu akade- 
mickiem. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 
  

— Lokcie szkolne na noclegi 
|dla wycieczek turystycznych. Mi- 
| nistersrwo Wyznań Religijnych i O 
"świecenia Publicznego  okėlnikiem 
swym do wszystkich  kuratorjów 

szkolnych między innemi i do kura- 

|go zawiadomiio, że zezwoliło na u- 
dzielanie lokali szkolnych na noclegi 
dla wycieczek turystycznych pod wa- 
runkami następującemi: 

1) z noclegów mogą korzystać 
jedynie wycieczki młodzieży szkolnej 

„oraz wycieczki towarzystw krajoznaw- 
,czych i turystycznych, w żadnym jed- 
jmak razie osoby nie należące do 
| zrzeszeń wspomnianych; 
‘ — 2) lokal szkolny może być udzie- 
lony jedynie podczas wakacji bądź w 

| czasie ferji świątecznych, w innym cza- 

| wycieczka nie zakłóca w niczem nor- 
| malnego biegu prac szkolnych  u- 
,dzielenie noclegu należy do zarządu | 
_ szkoły; 
| 3) korzystająca z lokalu wyciecz- 
ka odpowiada materjalnie za wszel- 

|kie uszkodzenia lokalu szkolnego i 
jego inwentarza 

| 14) opuszczając udzielony sobie 
lokel, wycieczka obowiązana jest u- 
przątnąć go i pozostawić go w nale- 

żytym porządku. (I). 

' _ŻYCIE URZĘDNICZE. 

j — Redukcja płac urzędników 
; samorządowych. Ministerstwo Spraw 
| Wewnętrznych podjęło akcję zredu- 
kowania płac urzędników samorzą- 

j dowych. Okólnik Ministerstwa do 
; Wojewodów zaleca interwencję w 
| związkach komunalnych. Jak wia: 
domo na podstawie rozporządzenia 
p. Prezydente Rzeczypospolitej płace 
urzędników związków komunalnych 

| mają być zrównane z płacami urzęd- 
jsików państwowych. Ministerstwo 
zarządziło, aby niniejsze rozporzą” 
dzenie było niezwłocznie wykonane. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

‚ — — е zebrano na dom robot- 
niczy? Według obliczeń komitetu 
budowy domu Robotniczego w Wil- 
nie dotyczczas zebrano drogą  skła- 
dek członkowskich i dobrowolnych 

' datków na fundusz budowy publicz 
' nego domu Robotniczego w Wilnie 
36.395 zł. 48 gr. (I). 

\ SPRAWY PODATKOWE. 

— O składaniu zeznań o ob- 
rotach. Na ulicach m. Wilna oraz 

„we wszystkich powiatech Ziemi W:- 
jleńskiej, rozplakatowane zostały, do 
| wiadomości płatników podatku prze 
,mysłowego, obwieszczenia lzby Skar- 
|powej o obowiązku składania zez- 
nań o obrotach, osiągniętych w II 
półroczu 1925 r. pod rygorem kary 
pieniężnej do 500 zł. 

Formularze zeznań otrzymywać 
można w (rządach Skarbowych po- 
datków | opłat skarbowych, które 
ponadto, na żądanie płatników, u- 
dzielać będą wskazówek o sposobie 
ich wypełnienia. 

WOJSKOWA. 

— Orkiestra reprezentacyjna 
W. P. Zježdzsjąca do Wilaa na 2 wu 
dniowe występy gościnne Orkiestra 
Reprezentacyjna W. P., cieszyła się 
zawsze tak u swoich jak i obcych 
jaknajlepszą opinją. 

Występy jej na gruncie naszym 
ograniczają się do wybitniejszych u- 
roczostości państwowych, a zorgani- 
zowane w roku 1923 zimą poranki 
muzyczne w Teatrze Nowości w War- 
szawie cieszyły sie wielkim uzoaniem 
tak wśród publiczności, jak i kry- 
tyki,   

torjum szkolnego okręgu wileńskie- ; 

sie zaś tylko o tyle, o ile przybywająca ; 

, Moalogiczne zdanie wśród krytyki 
ji entuzjazm publiczności przyjął Or- 
j klestrę Reprezentacyjną w Konsten- 
tynopolu i Rumunji, szczególnie pra- 
sa turecka i angielska podkreślały 
jej niezmiernie wysoką wartość arty- 
styczną. 

Jak po stoliey i obcych przyjmie 
orkiestrę tę publiczność wileńska, 
wyjaśni najbliższa przyszłość. (I) 

— Nle dzwonić nadaremno. 
W związku z nowym kursem oszcz4- 
dnościowym w wojsku, władze woj- 
skowe wydały rozkaz, zabraniający 
nadużywania aparatów służbowych 
do rozmów prywatnych, a służbowe 
i telefonogramy ograniczyć do mini« 
mum, w razie ważnych wypadków, 
czy zajść w koszarach czy garnizo- 
nach. 0 

— Osobiste. Komendant obozu 
warownego Wilno gen. bryg. p. Ol- 
gierd Pożerski, wyjechał w sprawach 
służbowych na kilka dni do Warsza- 
wy. Zastępować go będzie dow. sam. 
bryg. kaw. gen. Kubin. (I) 

— Nie pij alkoholu, Komenda 
Obozu Warownego wydała rozkaz w 
dniu 2 lutego r. b., jako w dzień   

| Akademickiej jest p. Bydelski, który | wstrzerniężliwości, by we wszystkich 
podległych oddzłałach refarenci kul- 
turalno ošwiatowi i wygłosili odczyty 
i pogadanki ma temat szkodliwego 
wpływu alkoholu, na życie człowie- 
ka. (I). 

— Przeniesienie. Otrzymujemy 
wiadomość, že Major Sniežko, kom. 
szefostwa budowlanego 3 sop. Wil- 
no III, został przeniesiony do Grod- 
na, na jego zaś miejsce został na- 
znaczony pułk. Siestrzencewicz. (I). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Przyjazd dygnitarza żydow- 
skiego do Wilna. Wśród spole- 
czeństwa żydowskiego w Wilnie wiel- 
ką radość sprawiła wiadomość o 
przybyciu z Ameryki prezesa Zjedno- 
iczenych Towarzystw  filantropijnych 
żydowskich p. Kahana, którego przy- 
‚ 1824 oczekiwany jest w pierwszej po- 
łowie lutego rb. P. Kahan, przyjeżdża 
do Polski, by zapoznać się z warun- 
kami ekonomicznemi, w jakich żyje 
społeczeństwo żydowskie w Polsce. (1) 

— Gmina żydowska pomąga 
j bezrobotnym. Na ostatniem posie- 
dzeniu żydowskiej gminy wyznanie- 
wej postanowiono przyjść z wybitną 
pomocą dla robotników żydowskich 
pozbawionym pracy. Postanowiono 
więc wyłonić specjalny komitet po- 
mocy bezrobotnym, do którego we- 
szliby przedstawiciele wszystkich u- 
grupowań żydowskich reprezentowa- 
nych w łonie gminy. Wybory do 
tego komitetu i ukonstytuowanie się 
jego nastąpi na najbiiższem  posie- 

! dzeniu gminy (I) 

z SĄDÓW. 

— Sensacyjne sprawy. Na 18 
lutego wyznaczono ostatni termin 
sprawy Muraszki, w tut. sądzie ape- 
lacyjnym, a w dniu 1-go lutego w 
sądzie okręgowym, rozpocznie się 
głośny proces 53 komunistów, któ- 
rzy organizowali na 1-go maja 1925 
r. rozruchy uliczne i demonstracje w 
Wilnie. (1). 

z POCZTY. 
  

— Jak się rozdziela remune- 
racje na poczcie. Jak się dowiadu- 
jemy Wileńska Dyrekcja Poczt | Te- 
legrafów otrzymała około 2500 zł. 
na remuneracje dla urzędnikow. 
Wczoraj właśnie rozdzielane były te 
pieniądze pomiędzy pracowników 
Dyrekcji i dziwnym zbiegiem oko* 
liczności remuneracje w wysokoś- 
ciach od: 100 do 200 złotych otrzy- 
mali tylko urzędnicy od 7 stopnia 
wzwyż, zajmujący stanowiska naczel- 
ników wydzlałów. 

Czyżby tylko urzędnicy od 7-go 
stopnia wzwyż pracowali ponad go- 
dziny urzędowania? Jak nam wlado- 
mo z tą pracą jest tam odwrotnie. 
Dofrawdy niedobrze się dzieje u 
nas na poczcie. Syty tyje a chudy 
dalej chudnieje. Tak to bywa... (zd.). 

RÓŻNE. 

— Transakcje handlowe dele- 
gacji sowieckiej na konferencję 
kolejową. Członkowie delegacji ro- 
syjskiej na konferencję kolejową, 
która odbywa się obecnie w Wilnie 
pomiędzy Polską i Rosją, odwiedzili 
onegdaj skles perfumerji i kosme- 
tyczny B ci Segall przy ul. Mickie- 
wicza, gdzie poczynili ogromne za- 
kupy perfum, pudrów i innych arty- 
kułów luksusowych na dość wysokie 
sumy. 

Transzkcję tę delegacji kolejowej 
neleży tłumaczyć brakiem w Rosji 
tych artykułów oraz wielką trudno- 
ścią dowozu wszelkich artykułów 
luksusowych do Bolszewji, wobec 
czego jest ogromna różnica w cenach 
w Polsce i w Rosji. Dalegacja ro- 
syjska więc przy sposobności odby* 
wzjących się pertraktacyj kolejowych 
wykorzystuje tę sposobność, zsku- 
pując wielką ilość tych artykułów, 
co niewątpliwie po przyjeździe do 
Rosji opłaci się im sowicie. (zd) 

Z POGRANICZA. 

Nielegalne przekroczenie 
granicy. W dniu 25-go stycznie b.   r. przekroczył granicę polsko-litew-
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ską Hausner Ernest, narodowości pol- 
skief, który przy badaniu zeznał, iż 
wobec ciężkich warunków życia w 
Litwie i szykanowania go przez Lit- 
winów przeszedł na stronę polską. 
Władze polskie pozostawiły go na 
wolnej stopie. (zd.). 

NADESŁANE. 

— Kriszna—Murti. W świeżo 
otrzymanym przez redakcję numerze 
styczniowym „The Herald of the Star”, 
„oficjalnego organu Zakonu Gwiazdy 
mą Wschodzie, zamieszczone jest za- 
kończenie przemówienia p. Kriszna- 
murti, Maczelnika Zakonu Gwiazdy, 
do członków jego, które miało miej- 
sce na wszęchświatowym kongresie 
jubileuszowym Towarzystwa Teozo- 
ficznego w Fdyarze pod Madrasem 
w lndjach w dniu 28 grudnia r. ub. 
Przytaczamy je w przekładzie z en- 
gielskiago in extenso: 

„Oczekujemy wszyscy Jego, który 
jest wcieleniem wzniosłości, i On 
wkrótce będzie z nami. On jest już 
z nami. Przychodzi On po to, by 
prowadzić nas wszystkich do tej do- 
skonałości, która jest wiekuistem 
szezęściem. Przychodzi nas prowadzić, 
przychodzi do tych, którzy nie rozu- 
mieją, którzy cierpią, którzy są nie 
szczęśliwi, którzy są nieoświeceni. 
Przychodzi On do tych jedynie, któ- 
rzy łakną, pragną i tęsknią. —Przycho- 
dzę do tych, którzy łakną współczu- 

„cia, którzy łakną szczęścia, którzy 
j spragnieni są ochłody, którzy sprag 

nieni są odnaleść szczęście w rze- 
czach wszystkich. Przychodzę  prze- 
twarzač, nie zaś obalać, przychodzę 
budować wzwyż, nie ześ rujnować”. 

  

8.000 Portretów 

  
NIE REKLAMA — F 

Dla rozpowszechnienia naszego zakładu fotograficznego mię- 
dzy czytelnikami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 8000 
portretów darmo. Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 
fotografję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 
szym dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie Г па 
odwrotnej stronie fqtografji podać prosimy również nazwisko I adres, 
a otrzymacie w przeciągu 14 dni retuszowany, artystycznie 
wykonany ze zdumiewającem podobieństwem portret. 
Oprawiony w eleganckie passe partout rozmiaru 35x45 em. Skorzy- 
stajcie jaknajprędzej z naszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna- 

List do redakcji. 
W numerze 18 z dn. 23.1 Kurjera Wi- 

ieńskiego wyczytałem wysoce zabawną od- 
powiedź p. Bolesława Zielińskiego w imie 
niu swoim i swych kolegów Wielmcżnych 
wiašcicleli „Warszawlanki“ pod molm ad- 
resem na mój artykulik p. t. „Sclavus sal- 
tans”. Zaznaczam więc w związku z tą od- 
powiedzią że primo odpowiedź ta jest 
kompletnie zbędna, albowiem nie zwraca- 
łem się do W. włascicieli „Warszawianki”, 
jecz poruszyłem sprawę ogólnej natury i 
nie chodziło mi tu o jedną „Warsza- 
wiankę”, ale o inne podobne lokale; po 
drugie co do treści odpowiedzi to dziwić 
się należy, Że właściciele restauracji tak 
mało mają smaku, nie może to wzbudzić 
zaufania do ich kulinarnych zdolności i wy- 
robów Ich kuchni; kto zna moje poglądy 
uśmiał się serdecznie z imputowanej mnie 
chęci zostania właścicielem „W arszawianki*. 

Zresztą takiemi dowcipami nie można 
zbyć poważnej kwestji I usplić opinji my- 
ślącego ogółu. 

Euzebjusz Łopaciński. 
  

  

  
  

Z sądów. 

К ОВ О ВЕ 

strzelić do niego z karabinu dwa razy. 
Bandyta padt ugodzony kulami w piersi | 
w nogę. Ale i policjant, któremu krew z 
zadanych mu ciętych ran ciekła strumie- 
niami, omdlały osunął się na ziemię. 

] dopiero ludzie przechodzący przypad- 
kowo ulicą zaslarmowałli 
pogotowia, która obu półżywych, bandytę i 
poliejanta odwiozła do szpitala. 

Wezorej rozegrał się w Sądzie Okręgo* 
wym epilog tej sprawy. Bódyta stanął 
przed sądem doraźnym odpowiadając za 
godzenie na życie policjanta na służbie. 
Prokurator domagał się usilnie kary šmier- 
ci. Sąd w składzie przewodniczącego sę- 
dziego Owslanki | Wyszyńskiego oraz Bo; 
rejki po zbadaniu wszystkich okoliczności 
wydał wyrok śmierci przez rozstrzelanie. 
Wyrok winien być wykonany w ciągu 24 
godzin. Obrońca oskarżonego wniósł proś- 
bę do p. Prezydenta o ułaskawienie. (zd.) 

Trzy lata więzienia za szpie- 
gostwo. 

W roku 23:cim organa policji politycz- 
nej wpadły na trop rozgałęzionej I dosko- 
nale zorganizowanej szajki szpiegowskiej, 
która przemycała z Rosji bibułę komuni- 
styczną, dawałe wywiadowi rosyjskiemu wia- 
domości o dyslokacji wojsk I sprzedawała   

Kara śmierci na bandytę za na- 
pad na policjanta. 

W grudniu 25 r. posterunkowy Mok- 
racki Józef stojąc na posterunku na zaul- 
ku Lidzkim w nocy zauważył 2 podejrzane 
indywidua, które swem zachowaniem się i 
ruchami zdradzały, że nie mają czystego 
sumienia. Posterunkowy Mokracki zbliżył 
się do nich I znajdując się od nich na kil- 
ka kroków krzyknął: „stój”l Ma to wezwa- 
nie jeden z podejrzanych osobników rzucił 
się do ucieczki, drugiego zaś zatrzymał 
policjant. Wywiązała się bójka. Pedejrzane 
indywiduum, 
czuk Franciszek z biyskawiczną szybkością 
wydobył z za cholewy nóż I zamierzył się, 
godząc w twarz pesterunkowego, który ty!- ; 
ko dzięki odchyleniu głowy uniknął nie- 
chybnej śmierci. Bandyta był silny i poll- 
cjant długo się z nim borykał, otrzymując 
w czasie bójki jeszcze kllka dżgnięć w pier- 
si t brzuch i t. d. Udało mu się jednak w 
końcu odepchnąć od siebie bandytę | wy- 

KT 
I! Darmo !!! 

jak się później okazało а- | Stołowa, 
j systematyczne znoszenie się z funkcjona- 

tajemnice urzędowe. Bliższe badania do- 
prowadziły do aresztowania całegu szeregu 
kupców, którzy mieli swe przedsiębiorstwa 
na granicy polsko-rosyjskiej 1 pod przy- 
krywką uprawiśnia handlu zajmowali się 
szpiegostwem na rzecz Rosji Sowieckiej. 
Wiadomem było, iż członek G.P.U. w MIŃ- 

,sku stale się z nimi znosił ! między Inny- 
jmi zaich pośrednictwem i przy Ich pomocy : 
był nawet w Wilnie. 

į Wczoraj | przedwczoraj 
szpiedzy przed sądem Okręgowym, odpo- 
wiadając za uprawianie szpiegostwa na 

* rzecz państw ościennych. Dowodów obcią- 
; žających było najwięcej odnośnie do osoby 

któremu dowiedzonem zostało 

rjuszśmi G.P.U. w Mińsku. 
Sąd po zbadaniu sprawy | przesłucha: 

nia całegu szeregu świadków, rekrutują - 
cych się przeważnie z konfidentów policji 

policję i karetkę , 

stanęli kupcy: : 

\У]!__ЗЕНЗК1 

ześ oskarżonych, a między innymi Aker. 
mana sąd wobec braku dowodów rzeczo- 

, "ych uniewinnił. (zd) 

| Pomimo zamłaru organizowania 
| w Polsce,band dywersyjnych szau- 

lis wyszedł z sądu wolny. 
W roku 1924 został na granicy polsko- 

litewskiej zatrzymany Kazimierz „Kaszel, 
który przy badaniu przyznał się iż jest 
szaulisem | organizacja szaulisowska przy- 
słała go do Polski, w celu organizowania 
tutaj band dywersyjnych. Zarazem jednak 
nadmienił, iż przekroczył granicę i udał 
się do Polski tylko na wyrąźny rozkaz na- 
czelnej władzy szaulisowskiej | po przekro- 
czeniu granicy chciał się oddać w ręce 
polskie. Władze policyjne. nie dowierzały 
mu wówczas i w rezultacie szaulis Keszel 
stanął przed sądem Okręgowym, 
„ - Ponieważ całe oskarżenie opierało się 
tylko na zeznaniach samego oskarżonego, 
mecenas Kulikowski, który go bronił miał 
ułatwione zadanie, gdy zaznaczył, że z 
chwilą, jeżeli się oskarża na zasadzie zez- 
nań, które wskazują, że oskarżony był sz4- 
ulisem i przyszedł do Polski dia organizo- 
wania band dywersyjnych | w to się wie- 
rzy—trzeba wierzyć | drugiej części zezna- 
nia, gdzie oskarżony wyjaśnia, iż nie miał 
zamiaru działać na niekorzyść Polski i 
chciał się oddać w ręce Polaków. Sąd pod 
ciężarem tych przemawiających do logiki 
wywodów p. mecenasa, oskarżonego unie- 
winnił. (zd.) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

w Wilnie. 
— Usiłowaaie samobójstwa. Dn. 

25 bm. ekoło g. 1$ usiłował popełnić sa- 
mobójstwo przez otrucie się esencją octo- 
wą dozorca domu nr. 5, przy ui. Kasztano- 
wej, Sienkiewicz Franciszek, zam. tamże. 

Zawezwūne pogotowie ratunkowe udzie- 
liło desperatowi dorażnej pomocy. 

{ Stan zdrowia nie budzi obdw. 
Przyczyna usiłow. samobójstwa nara- 

zle nie ustalona. 

  

-- Nieszczęśliwa wypadki. Dn. 35, Budsław-Wołkołaty został napadnięty przez i 

‚ — — Dn. 25 b. m. o g. 18 post. VI kom. 
Zejmo Stefan, będąc w służbie we wsi Rę* 
kaciszki w podwórzu d. nr. 6, poślizgnął 
się i upadł na ziemię nadwarężając sobie 
prawą rękę. 

Peszkodowanego natychmidst przewie- 
ziono do ambul. pogot. ratunk. 

— Pożar. Dn. 25 bm. o g. 7 m. 30 w 
d. nr. 56, przy ul. Kalwaryjskiej, w sklepie 
naczyń szklanych należ. do Blumberga 
Chackiela, zam. tamże z powodu krótklego 
spięcia przewodów elektrycznych wybuchł 
pożar. 

Ogień sirawił część sufitu i podłogi 
wyższego piętra oraz dachu na przestrzeni 
około 2 metr. kwadr. 

: Zawezwana straź ogniowa ogień stłu- 
miła. й 

Wypśdków z ludźmi nie było. Straty 
narazie nie ustal. 

— Pokąsane przez psa. Dn. 25 b. 
m. og. 8 m. 35, przez psa nieuetalonego   narazie właściciela, zostały pokąsane Wo- 
łodko Stefanja, zam. N. Subocz 9 1 Zask 
Aleksandra, zam. Majowa 12. 

Pies podejrzany o wściekliznę został 
niezwłocznie zabity, głowę jego przesłano 
do zakładu Pasteurowskiego. 

Lekarz przy Urzędzie p. Komissarza 
Rządu powiadomiony. 

— Kradzieże. Dn. 25 b.m. dokonano 
kradzieży materjałów piśmiennych wart. 14 

izl. 70 gr, na szkodę księg. Stowarz. Naucz. 
| przy ul. Królewskiej 1, przez Pietuszkę An- 
toniego, zam. Kalwaryjska 25. 

— Da. 25 bm. Wilczyński Józef, zam. 
'Święciańska 14. zameldował policji iż nie- 
(znani sprawcy za pomocą otwarcia drzwi 
| sposobom machanicznym. skradli 
{ па bieiižnę, garderobę i obuwie oraz Świa- 
„dettwo z ukończenia gimnazjum. Straty 

| ocenia na 700 zł. 

Nr. 21 (469) 

Teatr | muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Fohu- 

łance, korzystając z gościny Marji Dulę- 
bianki, zamiast „Fircyka w zalotach", daje 
dzisiaj sztukę 3. Katerwy „Przechodzień”, 
który będzie powtórzony również jutro, we 
czwartek, poczem, ze względu ma swą 
pracę w Teatrze Narodowym, artystka wy- 
jeżdza dc Warstawy. 

ność ujrzenia gościa wszystkim tym, któ- 
rzy nie otrzymal! już biletów w vbiegią so- 
botę. Niezależnie od tego p. Dulębianka 
zapowiedziała swój przyjazd na pierwsze 
przedstawienie „Fircyka w zalotach. 

Bilety sprzedaje do przedednia każ- 
dego przedstawienia biuro „Orbis” Mickie- 
wicza 11, od 9—4 30, w dnie powszednie 
lod 10—12, 30 w niedzielę oraz kasa 
Teatru od 11—3 i od 5—8-ej v dniu przed- 
stawienia. ! 

Rozmaitości. 

      

  

    
mu róż- | 

Q wykonanie chłosty. 
W roku ubiegłym, w stanie Michigan 

(Stany Zjedn.), uchwalono prawo, mocą 
którego winni grabieży zbrojną ręką mieli 
otrzymywać karę chłosty. W tym celu przy 
więzieniach w stanie Michigan utworzono 
nową posadę — biczownika. Wkrótce po- 
licja przyłapała w m. Łansing bandę uzbro- 
Jonych bandytów, złożoną z czterech męż- 
czyzn I 2 kobiet Sąd skazał wszystkich na 
pół roku więzienia i chłostę. Mężczyźni 

/ poddali się losowi. Kobiety zaprosestowały 
gwałtownie przeciw karze w imię... obrażo- 

„nej wstydliwości. Przeciw chłoście nie opo- 
« + nowały, wykonawcą wyroku musi być jed- 

Na prowincji. 

1 — Napad. Dn. 23 bm. na posterunku 
Wołkołata, pow. postawskiego, zameldował 
Rzniewicz Piotr mieszk. wsi Arcedry, gm. 
Wołkołatskiej, że dn. 21 bm, o g. 18 po- 

| wracając z targu w Budsławiu na drodze 

politycznej wydał wyrok, skazujący Stołowa bm. Krasilnikowa Chaja, zam. Kaiwaryjska 2 osobników, którzy mu zrabowali 13 zł. 
ze uprawianie szpiegostwa na rzecz państw 
ościennych na 3 lata więzienia z zalicze- 

6, zameldowała o oparzeniu się gorącą wo- ' 
dą córki swej Ra!, lat 4 którą w stanie nie- 

— Samobójstwo. Dn. 30 b. m. © g. 
14 m. 30 powiesił się Krasowski Jan, zam. | 

niem mu aresztu prewencyjnego. Resztę grcžnym przewieziono do szpit. św. Jakóba. w Woropajewie. pow. Postawskiego. (I) 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 

Wilno, Wileńska 28. 

STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ | Potrzebny szatnik 

111 od 3—4; choroby wewnętrzne ed 10—4; chirurgiczne od 1—2 kobiece 11—12 
oczu 1%—8; uszu, nosa | gardła 2—4; zę. jów..10—12; skórne |! weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 

  

Maszy nistka|t (dalia 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

Leczenie premieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektryez- 
ńe wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum anal! ‹ 

  

Dowynajęcia 

samochodowy na 2 sa- 
mochody lub-taksometry. 

Ogłoszenie. 
Krawcowa; — długoletnia ; 
pratowniczka 
żniejszych firm przyjmuje 

; nak kobieta. 
Sprėwa stała się głośną. Zajęły się nią 

+ też ligi kobiece. 
{ W końcu prawodawcy stanu Michigan 
* musieli ustąpić i odwołać wykonanie kary 

iehłosty do czasu wynalezienia oprawcy — 
kobiety. 

Historja jakby wyjęta z opowieści auto- 
| biograficznej J. Londona p. t. „Na szlaku”. 
    

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

z kaucją do restauracji 
„Wórszawianka”. Wileń- 

ska 38. 

Sklep spożywczy 
„w centrum miasta do od- 
stąpienia na dogodnych 
warunkach. Wiadomość 
w Biurze Reklamowem 

Garbarska Nr. 1. 

  

  

najpowa- Dowynajęcia 

W ten sposób Zespół Reduty daje moż» . 

* 

czyliśmy ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 
usługę, gdy będziecie (a to napewno) z portretów zadowoleni, pre- 
simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Fotografję wysłaną 
otrzymacie z powrotem w całości bez żadnego uszkodzenia wraz 
z portretem. Za passe-partout, przesyłkę, opakowanie i zwrot ko- 
sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 
już od dłuższego czasu również cieszył się uznaniem I tem samem 
daje zupełną gwarancję co do uczciwcści naszej propozycji, my 
jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000 złotych temu kto dowiedzie, 
że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy I listy pro- 
simy adresować: Zaktad fotograficzny „Foto Portret” Warszawa, ul. 
Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 586. Telefony: 13451. Zamawiać może 
każdy czytelnik do 10 sztuk. 

zamówienie na suknie, | pokój słoneczny z ume- 
futra, stroje balowe | ko- ; blowaniem 1 całkowitem 
stjumy po cenach przy- ; utrzymaniem: Oflarna 
stępnych suknie od 8 zł. 2— 10. 
Tamże przyjmują się u- 

i Rutynowana czeniee do nauki krojm i | 

я a ° rysunków najnowszą me; | » в 

Е о вианетето —& ИЮИИОИМа -: ИИ 
Władysława. bieliznę do prania z re- 

- peracją. Wiadomość: ul. 
н ŻY Nowogrodzka 24. 

Dowyneajęcia 
_ dwa lub trzy pokoje, duży | i i 
salon z dwoma balkona- 
mi wejście frentowe na- ; 
przeciw Katedry, nadają- pokoje, stancje, pensjona- 

Wiadomość: ul. Ad. Mi- Pidama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3. ckiewicza Nr. 43 m. 7. 
Dla M. G. 

  

žino nieda 
od zaraz 4 — 5 pokoi w rejonie ul. 

Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- 

giellońska. Oferty proszę nadsyłać 

do Kurjera Wileńskiego pod „X, S*. * 

* * 
ж ЗЮ ж КК жж 
KIRŁE BRA DLBUA RADKA BLELEA 

naloniarze na ro 1076 

  

  

  

    
XX + studentka uniwersytetu | 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 

, cokrajowców — pojedyń- 
„czo lub w kompletach. 

  

Kte chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 
Kto pracę daje! 

Kto pracy poszukuje! 

Kto co zgabiłi 
Kto się chce ożenić! 

    

  

  
  

Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład fotogra- 
ficzny „FOTO-PORTRET' w Warszawie nadesłać mi darmo 
portret fotograficzny rozmiaru passe-partout 35x45 cm. pod 
warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu 
dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę, 

    

  

  

  

      

  

  

| Wiadomość ul, Moniu- ' ce się na biuro. Arsenal- ty, ogłaszajcie sięza po- Imię Wileński Informacyjny Kto chce zamąż wyjść! į szki M 8 m. 4. j ska Nr. 4 m. 4. Tamie średnictwem Blura Re. 2 zł Kto kapitały lokuje! sprzedają się szczeniaki klamowego St. Gra- Nazwisko cena 2 zł. Kto szeka wiesżkOWIAI „szpice”. bowskiego Wilno, Gar- PK Ostrobramski Któ odwajskójć AGCA Lekcji, | barska 1, tel. 82. Układ Przy grupach należy twarz przeznaczoną do powiększenia cena 75 gr. 
oznaczyć X. 

Ostrzeżenie. 
Prosimy o zwrócenie specjalnej uwagi na adres naszego zakł. 

czasach ukazały się ogłoszenia o podobnym 
charakterze niesum. firm, przeważnie z. m. Łodzi ujawniającą się 
wyłudzaniem dodatkowych opłat, ponieważ przed wykończeniem 
zamówienia żądają dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por- 

fotogr. gdyż w ost. 

tretów, czego należy sią bezwzględnie wystrzegać. 

klijentów, którzy nas pelecają wśród swych znajomych. 

  

HEL. ROMER. 

Baba z Kozłów. 
- Któż mową tę, kto dzwonów głosy zrozumiał? 

Te łany zbóż, z wysokiej wieży wyglądających jak 
różnych odcieni chusteczki, blado-żółte, zielone-srebr- 
ne lub modrawe, za podmuchem wiatru? Te wiel- 
kie oka błękitnych, lśniących złotem i srebrem je- 
zior, okelonych rzęsą sitowia, szeleszczącego suchym 
głosem swą nadwodną piosenkę? Czyjeż serce drżało 
gdy powoli, po słabych, nieśmiałych dzwiękaeh, 
jakby pytaniach, pukaociach do serc dzwonów, jakby 
jakaniach się niepewnych głosu, który z męką wy- 
dziera z głębi jestestwa wiecznie skrywaną tajem- 
nicę, gdy po pierwszych jękach, warczeniu i gniew- 
nych zgrzytach, targniętych, szarpanych za głowy 
olbrzymów, porywały się do zwykłej rozszalałej opo- 
wieści. Z początku spokojnie, majestatycznie, obo- 
jętnie niejsko, zaczynały powtarzać dzieje, zapewne 
tego, co się koło nich ed wieków działo. Ot kro- 
nika byle jaka, tysiąca śmiercii narodzin, łez i śmie- 
chu, wesel i procesji. Cóż to ważnego w 

 skończoności, w którą płyną ich głosy? 
Ale z chwili do chwili, mnogość tych zdarzeń, 

ich bezużyteczna, niepojęcie bezęelowa męka, natłok 
krzyków z z przeszłości idących, gęstwa szlochów 
snująca się mgłą z wilgotnego dna wieżyc, zastygłe 
w przestrzeni skargi, dzwiękiem. śpiżu obudzone 
I rozpłomienione, wszystko to, zakręcało w koło roz- 
Pętanych dzwonów wir strasziiwy, i popędzało ich 
gorączkowym rytmem, spokojne huśtanie się wiel- 
kich, ofiarnych czar. 

Wszystkie te glosy wlewaly sie w nie jak za- 
trute i upajające wino w oflarne kielichy. Jak' taniec 
zakrętny zgrzytliwych szkieletów. | wtedy dzwony 
musiały już szaleć, Chciały wyrzucić ze siebie te 

My zaś po otrzymaniu 5 zł. za keszta wymienione w ozna- 
czonym terminie wysyłamy portret rozmiaru 35 x45 bez żadnej do- 
płaty, dzięki czemu otrzymujemy liczne podziękowania od naszych 

tej nie- ' 

  
  

TEE" W sólelędaieiali 26x0i Batorowicz, 

    

  

    

    

    

cena 2 zł. 

Kieszonkowy 
cena 30 gr. 

Wydawnictwa Księgarni 

Józefa Zawadzkiego, 
Wielka 7. 

tę Do nabycia we wszystkich księgarniach | 
składach materjał. piśmiennych. 

Pamiętajcie 8 chlebie dla głodnych dulecj. 

    

        

    
   

     

wieści, te prawdy, te głosy. Wykrzyczeć je, wyję- 
częć, wyśpiewać, wyhuczeć!  Odpędzićl Śpiewać 
tylko Panu Zastępów, który oto zaklęty w przezro- 
czej Hostji, w słońcu Monstrancji płynął tam wespół 
z ludem swoim, w śmiechu weselnym dziecinnych, 
szczebioczących dobrą nowinę dzwoneczków potrzą- 
sanych przez chłopców mszalnych. 

Śpiewać tylko Magnificat Bogu Stworzycielow!, 
u nie stworzeń męki wyznawać, nie ziemskiego ro- 
bactwa być rzecznikiem, ale chwalcą splendorów M :- 
jestatu, Daremnie... szarpały ich gardzielsmi tak 
nędzne ręcę... po przez sznury ku górze szły widać 
jakieś potężne, chociaż Rieme skargi, jakieś nizinne 
skarhlenia, tajemnicą wcielenia wlewały się w te na- 
brzmiała wrzaskiem jęzory i biły niemi bez miłosier 
dzie, raz po razu, Śpiesznie już, bez pardonu, bez 
respektu, ni majestatycznego umiaru, w rozedrgane, 
rozszlochana Ściany Śpiżowych kwiatów. Dzwony 
szalały. Zdyszane, przerażone, że jeszcze i tym ra- 
zemn nie zdołają wypowiedzieć wszystkiego, że nie 
doniosą dość wysoko tych wieści z Krainy swojej, 
ryczały, rozbijając słodkie, letnie powietrze, aż falą 
drżącą biło o gardła i serca ludzi zebranych około 
białych ścian kościoła. Spieszyły tak gorączkowo, ta- 
kie pragnienie niesienia ulgi, taka rozpacz, a potem 
dziki tryumf cierpienia niosły ich głosy, że w zapa- 
miętaniu wylatywały prawie za okna wieżyc, podno- 
sząc swym rozpędem biedne stworzenia uczepione 
przy sznurach. 

l długo jeszcze, gdy opadli z sił Komaiszko 
i baba Jurczycha, ucierali nosy w palce i pot z brud- 
nych twarzy, szemrały i skarżyły się w górze dzwo- 
ny, zamierającym szlschem niewysłuchanej opowieści. 

Potem powoli zacichały te roagłośne  szlochy 
śpiżowych piersi i tylko ciche westchnienia ulatywa- 
ły z wież, a uspokojone ciszą biało-siwe gołębie, 
opadały stadkiem trzepotliwem dzwony i gruchały, 
depcząc Śpierzchłemi, koralowemi łapkami ich zmart- 
wiałą potęgę. 

Baba z Kozłów zasłuchiwała się w głosy dzwo* 

Poradn. Koiejowcz Polsk. 
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niech poda ogloszenia do gazet 
za pośradnictwen 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. 
Tel. 82. | 

Reklam. 
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Kosztuje tanio, 
m cel będzie osliagniety. 

nów do łez, do najtajniejszych jąków duszy. Zdawało 
się jej, że ich dźwięki z pod serca wyrywają I roz- 
szarpują na świat wszystkie jej bóle, jak wicher len 
targa po polach w jesieni. Nieskończone za zmar- 
łych szeptała pacierze, a w chwili procesji, padając 
na twarz przed Wielkim Sakramentem, chwytała na. 
sercu utajony skarb, z którym się nie rozstawała 
nigdy. Był to związany szafirową wstążką i zawinięty 
w chustkę białą w czarne kwiatki... płowy warkocz 
włosów, cienkich i miękkich jak len „paczesny”. Gdy 
baba ten talizman trzymała w dłoniach, modlitwa jej 
składała się z jednego słowa—jęku jednego imienia — 
szlochu. Powtarzała po cichu, ze stękaniem rodzącej 
matki: „Amilka, Amilka, Amilkal” 

Czy wołała ją z zaświatów, czy Bogu krzywdę 
swą i ból ukazywała? Któż to wiedzieć na pewno 
może? Łączyła wspomnianie zmarłej w dalekiem 
mieście młodziutkiej córki, z obecnością Boga 

"w Najświętszym Sakramencie. Pokazywała Ciału 
i Krwi Pańskiej, co z jej ciała i krwi zostało na tej 
ziemi, matce na pamiątkę i żal wieczny. Užebranym | 
groszem płacona nauka szycia, ot со przyniosłal 
Jakąś ciężką chorobę w szpitalu iten warkocz, przez 
dobrych ludzi, co spełnili prośbę umierającej, przy* 
słany na pamiątkę. 

— „Miętkie, długie włoski miała Amilka! Amil- 
ka, pochowana w takiej daleczynie, że i na mogiłę 
jej mie zajdziesz matko i na Zaduszki gromnicy hie 
zapalisz i wianeczków nie zaniesiesz... nie już córko 
ja dla ciebie nie mogę, a pacierze moje takie żało 
śliwe, že;niewiem czy nie krzywdzą one ciebie 
w szczęśliwości niebieskiej, gdzie przebywasz Ва 
wieki wiaków amen”. : 

l po skończonem nabożeństwie, dźwigała stę- 
žala kości baba z Kozłów, kupowała trochę soli, 
cukru i herbaty w kramie i kuśtykała na kulawej 
nodze do swoich Kozłów, н 3 
I gdzie... umierała na suchoty jej druga i ostałnia 
córka 16-sto letnia dziewczynka, Józińka. 

mieckiego w 
imnazj. udziela b. stu- 

dent lni . niem. try- Oferty dla R. S. do Biura (OWÓW OSODISIJ, Ka, rai Polska Orukarala 
Grabowskiego, | [nne dokumenty. Szukaj 

Garbarska 1, z wyzna- 
czeniem godziny na omó- 

wienie warunków. 

  

% | Dowynajęcia 
duży pokój z umeblowa- 
niem, wszelkiemi wygo- 
dami | łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

  

„ sześcioro 

dzie miała kąt w chacie |   

i ogłoszeń, informacje bez- 
korepetycji z języka nie- | płatnie, bezinteresownie 

: zakresie | Oferty zapewnione 

natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim. 

  

Poszakuję mieszkania „LU X 
2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 
w. Redakcji dla „Poszu- 

kującego“. 

  

al. Żeligowskiego 1 

  

Na jakiejś wystawie hygjeny, lub w muzeum 
pokazów Barnuma, doskonale by można było prze- 
nieść żywcem tę chatę, by całą jej ohydę i mor- 
dewnię ludzi ukszać oczom zdumionej Iiuropy. Na- 
wat mieszkańcy wioseczki, której domki krzywo 
i kulawo, jak- pijanice z kiermaszu wracające prze- 
kuliwały się po przez pochyłość pagórka, nad drogą, 
głęboką jak parów, nawet przywykłe do brudu i za- 
duchu, nieładu i byle jakiego sklecenia t. zw. dachu 
nad głową, nawet obojętne Bialorusiny, po odwie- 
dzeniu rudego Mieękuna, wychodziły z onej rezy- 
dencji spluwająe, zaciągając się silniej machorką 
| mruczą€ o „zabijstwie narodu, w takiej pomyjnej 
jamie”. To już była ocena rzeczowa i mocna. 

W jednej izbie, czarnej, jak sadze, któremi były 
okopeone nigdy nie bielone ścienne belki, przetkane 
mehem, gęsto przez prusaki i tarakany zamieszka- 
łe, mieściła się rodzina Mickuna. On z żoną, jego 

„ryżych” dzieci, (troje umarło zbunto* 
wawszy się przeciw niezwykłym, nawet dla niemo- 

"wląt tego kraju warunkom), po za tem, w kącie koło 
pieca, zagrodzonym brudną płachtą, mieścił się bar- 
łog baby i kaszlącej nieustannie Józińki. Pod pie- 
<em, zimą, przebywał parsiuk, króliki gnieździły się 
gdzie chciały, kilka kur obfite składały ślady swych 
spacerów, stale wypędzany Bukietka, chudy pokurć 
w białe i czarne łatki, szmyrgał w każdy ciemny kąt 
i tam zaszyty, dusił milczkiem małe króliczęta. Jeśli 
dodać do tego karmioną w tejże izbie kozę, beczki 
z kapustą i botwiną, stojące tu, gdyż marzły w sion- 
kach, a nad bokówką prawie nie było dachu, to, 
nie wspominając juź o pomniejszyeh szczegółach, 
jak niepospolita ilość pluskiew za świętemi obraza” 
mi, pchał w pościeli i wszów we włosach mieszkań- 
ców, będziemy mieli mniej więcej bilans zażywanych 
w tem miejscu rozkoszy. 

(e. d. n.) 

   


