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Galgšytošė pocztowa opiacona ryczaitem. 

Wilno, Piątek 29 stycznia 1926 r. Cena 15 groszy. 
  

  

| Rok III. Nr. 23 (471) 

KURJER WILENSKI DEM 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteecznych. 
  

    

RIEZALEŻNY ORGAMB 

DKRATYCZEY. 
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Nie podobna pominąć bez paru 

słów omówienia faktu, który poda- 

ły już pisma niektóre o wyborach 
do rady miejskiej w Nowogródku z 

dnia 15-go stycznia b. r. Dnia tego 

bowiem przeszła bez głosowania w 

braku zgłoszenia jakiej kolwiek innej 

listy wyborczej jedyna wspólna lista 

wyborcze Centralnego Komitetu wy- 

borczego zblokowanych Polaków, 

Białorusinów, Tatarów i Żydów, de- 
sygnująca radnych do rady miejskiej 

Nowegródka. 

Na tle naszej ponuro zarysowu* 

jacej się rzeczywistości i coraz bar- 

dziej zaostrzających się stosunków 

narodowościowych fakt to rzeczywiś* 
cie znamienny i pobudzający do 
głębokich refleksji. 

-Minęły dawno czasy wspólnego 
budownictwa Rzeczpospolitej Jagiel- 
lońskiej, kiedy na polach Gruńwalda 

i Kłuszyna krew wspólna się lała o 

wspólne ideały. Minęły czasy wspól: 
nego zmagania się przeciwko prze- 
mocy moskiewskiej podczas 150 lat 

wspólnej niewoli państwowej, Minęły 

czasy wspólnej walki o wyzwolenie 

w latach 1919 i 1920, gdy w szere- 

gach dywizji litewsko-białoruskich dą: 

żących ku Dnieprowi lała się krew 

i białoruska i Polska. Minęły też cza- 

sy zatraceńczej beznadziejnej walki 

partyzanckich białoruskich oddziałów 

Powstania Słuckiego w imię idei o- 

parcia całej wyzwolonej Białej Rusi 

o zachod, o Polskę, walki bohater: 

skich straceńców wtenczas, gdy woj- 

ska polskie zmęczone w pościgu 

stanęły w półdrogi — a w Rydze 

bezduszni szalbierze polityczni wyty* 

czali na mapie słupy graniczne, ma* 

jące być wbijane później w żywe 

ciało narodu, przepoławianego w 

ten sposób na dwie części. 

Lecz i'to jeszcze w stosunkach 

polsko białoruskich na razie nie sta- 
nowiło punktu zwrotnego. 

Przyszły wybory do pierwszego 

jrmu zwyczajnego. Machjawelizm 

lityczny rodzimego nacjonalizmu, 

któremu przewodził wówczas ksiądz 

Lutosławski do współki z ciasnym 

krótkowidztwem chłopa piastowego 

za pomocą kunsztownie skonstruo- 

wanej ordynacji wyborczej postano- 

wiły usunąć mniejszości narodowe 

we wschodnich polaciach Rzeczypo- 

spolitej od wpływu na bieg spraw 

państwowych. 

Ordynacja wyborcza po raz pierw- 

szy dała odczuć obywatelom —pol- 

skim inoplemiennym, że są inaczej 

traktowami niż rdzenni Polacy. 

Zmusiło to mniejszości do зате- 

obrony, do bloku mniejszości prze- 

ciwko elementowi polskiemu — do 
rozpadnięcia się Polskiej Rzeczypos- 

politej na dwa obozy niepolski i pol- 

ski. 
Zblokowane mniejszości w znacznej 

części w wyborach odniosły zwycię- 
stwo, ale stały jeszcze na gruncie 

Państwowości Polskiej, mając nadzie- 
ję w ramach liberalnej konstytucji 

możności wywalczeniu sobie nalež- 

«dych im praw. Žresztą orjentowały 
się na Żachód, odrzucając od siebie į 

_ teorje idące od wschodu i bojąc się 

tam zatracenia, 
Jednak praktyka parlameńtarna, 

zetknięcie się z polskim wojującym 

- nacjonalizmem, akty bezprawia zdła- 

wienie wszelkich poczynań kultural- , 

nych przeciwstawiały je coraz bar”; 

dziej połskiej idel państwowej. 

  

"Krótkowzroczna polityka a rzeczywistość 
zwątpiwszy w możność kiedykolwiek 

porozumienia się z Polską odwróciły 

się od niej prawie zupełnie, szuka- 

jąc w Mińsku natchnień dla wytycz- 

mych swych orjentacji politycznych, 

kiedy w centrum w Warszawie z 

chorobliwego zaślepienia nacjonali: 
stycznego rodzą się coraz to nowe 

projekty ograniczeń wyborczych dla 

„Kresów”, kiedy w projektach ustaw 
samorządowych wprowadza się po- 

mysły pluralnych wyborów 1 jakichś 

w kurji narodowościowych dla rato- 

wania zagrożonej rzekomo polskości 

— tam w Nowogródku na głuchiej 
prowincji, gdzie nie docierają tak 

łatwo widocznie, kute misternie w 
centrum projekty  uszczęśliwienia 

kraju przy pomocy przegródek izo- 

lacyjnych i kaftanów bezpieczeństwa 

nakładanych na obywateli, umiłowa* 
nie kraju, współżycie przy pracy co- 

dziennej nad wspólnem dobrem po- 

zwoliły bez walki, bez kurji ochron- 

nych i prerogatyw plupalności zgod- 

nie przystąpić do wspólnej pracy dla 

wspólnego dobra. 

  

ważnego dzieła do obdarzenia wa- | 
szych przyszłych wybrańców życze- 

niami pracy szczerej, pełnej spra- 

wiedliwego i objektywnego poświę:, 

cenia w imię wszystkich narodo-i 
wości, zamieszkujących to nasze 

miasto, w imię socjalnej sprawied- 

liwości. 

Niech żyje Nowogródek, który 

dał świadectwo swej twórczej spo- 
łecznie dojrzałości! 

Niech żyje miasto, godne wiel- 

kich historycznych tradycji”. 
mars, 

* 
* 

Zjednoczena wspólna lista ra- 
dnych miasta MNowogródka, która 
przeszła jednomyślnie bez walk wy- 
berczych. 

Sejm i Rząd. 
(od wł. koresp. z Warszawy) 

Uchwalenie przez sejmo- 
wą komisję administracyj- 
ną projektu ustawy o wy" 
łączaniu | przylączaniu 

gmin wiejskich. 
Sejmowa komisja administracyjna 

pod przewodnictwem pos. Putka 
(Wyzw.) uchwaliła projekt ustawy, 
upeważniającej Radę Ministrów do 
wyłączania gmia wiejskich z więk- 
szych województ i przyłączenia do 
sąsiednich. 

Rozprawy w sejmowej ko- 
misji administracyjnej o 

-działaliności Polskiej Dy- 
rekcji Ubezpieczeń.   1) Szymanowski Mieczysław —doktór, 2) Następnie komisja rozpoczęła roz- 

Czechowicz Antoni — urzędnik, 3) Orłowski prawy nad wnioskiem posłów Putka 
Feliks — ziemianin, 4) Orłowski Paweł, o- | i Pawłowskiego, domagającym się od 
brońca sądowy, 5) Klajewski Lawr — ksiądz | rządu Sprawozdania o działalności 
prawosławny, 6) Safarewicz Selim — rolnik, | Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń. 
7) Kleniewski Stanisław — krawiec, 8) tężi Z 2godzianego referatu dyrekto* 
pieszko Feliks—rolnik, 9) Birukowicz Jan— | ra Departamentu Grubera, który w 
obrońca sądowy, 10) Chiniewicz Gerasim — ‚ A esi rządu udzielał 
rolnik, 11) Łebiedź Sulejman— urzędnik, 12) | wyjaśnień, zasługuje na uwagę oko- 

Ostaszyński Hirsz — kupiec, 13) Szmerko- , licznošė, že koszta administracji tej 
wicz Dawid — krawiec, 14) Ginzburg Maj- instytucji wynosiły w 1924 r. akurat 
rym—aptekarz, 15) Lejzerowski Mowsza — tyle, ile wynosiła ogólna suma od- 
właściciel domu, 16) Zyskind Dawid —han- | szkodowań, wypłaconych w tym roku   Widocznie są rzeczy które łączą 

obywateli we swpólnej pracy, które 

każą siebie wspólnie szanować I 

zdążać do wspólnego celu. 

trafimy tu sami się i porozumieć i 

życie sobie ułożyć, niech tylko cen- 

trum przestanie nas uszczęśliwiać re- 

ceptami, pisanemi gdzieś przy biur- 
kach bez znajomości życia, bez zna- 

jomości stosunków, dla których te 

recepty się piszą. 
Damy sobie sami radę i prosimy 

o jedno — pozwólcie nam samym 

kresie. 

Na zakończenie dla charaktery- 

styki nastrojów ludności Nowogrėd- 

ka, która przejawiła tyle dojrzałości 

obywatelskiej przytoczymy odezwę 

Centralnego Komitetu Wyborczego, 

na czele którego stał znany działacz 

białoruski Paweł Aleksiuk, a skiero- 

waną do ludności miasta: 
Obywatele! Kierując się dobrem 

ogólnem i ukochaniem kraju, my, 

reprezentanci ludności polskiej, 

białoruskiej, żydowskiej, tatarskiej, 

postanowiliśmy w dniu 14 stycznia 

1926 roku ułożyć jedną skonsoli- 
dowaną listę radnych do rady 

rmniejskiej m. Nowogródka. Kiero- 

waliśmy się poczuciem głębokiego 

przywiązania do rodzinnej ziemi i 

miasta, w którem żyli nasi dziado- 

wie, urośli nasi ojcowie, a żyć bę- 

dą nasze przyszłe pokolenia, jak 

żyjemy harmonijnie my. 

Obywatelel Dewizą życia spo- 
łeczeństwa, życia narodów winna 

być zgoda Ukochanie ojczyzny win* 

no stać się sztandarowem hasłem 

nas wszystkich. Podając do waszej 
ogólnej wiadomości o tej wzniosłej 

chwili naszego porozumienia, świa- 

domi jego znaczenia;i w dzisiejszo- 

„ści i w przyszłości, wzywamy was 

wszystkich w zrozumieniu tego po- 
з аа 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

  

W sobotę 30-go stycznia | niedzielę 
31 stycznia 

Koncerty symfoniczne 
Z udziałem H. Sołomonowa (skrzypce) 
1 Z. Bortkiewicz-Wyleżyńskiej (śpiew) 

kz . 

We wtorek 2-go Itilego A 
Koncert znakomitego pianisty | |   | właśnie kiedy kierownicze stary 

polityczne narodu * Białoruskiego ,   Józefa Śliwińskiego 

dlarz, 17) Niańkowski Szloma — handlarz,  t. j. 6 miljonów zł. 

Nowogródek dał przykład, że po-, 

18) Lewin Mojżesz — dentysta, 19) Szwarc 
Abram Morduch — b. obrońca sądowy, 20) 
Wolfind lcko — kupiec, 21) Leipchin Szaja 

Rubin — szewc, 22) Szapiro Jakób — ajent 
towarzystwa ubezpieczeń, 23) Pińczuk Lej- 
ba — zegarmistrz, 24) Salomon Samuel — 
nauczyciel. 

Obrano w ten sposób 5 Polaków, 4 

Białorusinów, 2 Tatarów | 13 Żydów. 

i 

| 

Suma złożonych składek ubez- 
pieczeniowych wyniosła 10 miljonów 

łzł. Na uwagę również zasługuje oko- 
j liczność, iż Polska Dyrekcja Ubezpie- 
jczeń lokuje swoje fundusze w Pol- 
skim Banku Handlowym, w Banku 
Budowlanym i t. p. instytucjach pry» 
watnych, pozbawionych bezpieczeń- 
stwa pupilarnego. 

  

się rządzić we własnym naszym za*, 
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Į plonie rokowania gospodar 
,Komunikacja kolejowa: pomiędzy Polską a Niemca- 
„mi — pomiędzy de" a Wschodem, przez Górny 

ląsk. 
(Telefonem od własnego a corel z Warszawy). 

W związku z rokowaniami gospodarczemi polsko-niemieckiemi toczą 
się obecnie narady, których celem — uregulowanie komunikacji kolejowej 
między Polską a Niemcami, normowanej dotychczas umowami  prowizo- 
rycznami, 

Narady te mają również na celu uregulowanie komunikacji między 
krajami, położonemi na wschód od Prus wschodnich i Polski. 

Komunikacja między Zachodem a Wschodem opierać się ma na 
międzynarodowych zasadach bezpośredniego ruchu kolejowego. 

Po za temi sprawami rożpatrywana jest szczegółowo sprawa komuni- 
kacji kolejowej przez niemiecki Górny Śląsk, 

W związku z tem wyłoniły się kwestje techniczne i prawnicze, 
szczegółowo rozpatrywane i omawiane na konferencjach w Berlinie, celem 
uzgodnienia interesów obu stron. 

    

Rokowania Gdańska z Polską w Spra- 
wie poczty. 

GDAŃSK, 28.1. (Pat). W odpowiedzi na interpelację co do wykonania 
orzeczenia Rady Ligi Narodów z września r. ub. w sprawie poczty polskiej 

w Gdańsku, zgłoszoną w Sejmie gdańskim przez nacjonalistów senat odpo- 
wiedział, że rokowania z Polską w tej sprawie już się rozpoczęły. 

Pomiędzy przedstawicielami Polski i Gdańska doszło do porozumienia 
w tym kierunku, że do chwili zakończenia wspomnianych rokowań pozo- 
staje w mocy obecny stan rzeczy w tej dziedzinie, 

0 czem razmawiali Ariand 2 Chamberlainėn. 
PARYŻ, 28.1. (Pat.). Dziś rano odbyło się spotkanie Brianda z Cham- 

berlainem. 
W rozmowie poruszono szereg aktualnych zagadnień, między innemi 

sprawę rozbrojenia Niemiec, administracji Zagłębia Saary, liczby wojsk o: 
kupacyjnych w Nadrenji, reprezentacji polskiej w Radzie Ligi Narodów, 
węgierskich fałszerzy banknotów. 

„Rąf Luthera ozyskał votum zaniania. 
BERLIN, 28.1. (Pai.) Na dzisiejįszem posiedzeniu Reichstagu rząd о- 

trzymał w głosowaniu imiesnem większością 11 głosów votum zaufania. 
Głosowało 460 posłów, z tego 160 — za, 149 przeciwko. Wstrzymeło 

się od głosowańia 151 posłów. 

    

  

  

Komuniści protestują. 
KRÓLEWIEC. 28.1. (Pat). Wczoraj . wieczorem odbyły się tu demon* 

stracje komunistyczne przeciwko * edszkodowaniem dla rodzin byłych: pa-       nujących, 

,Przyjęcie wniosku o emi- 
| gracji robotników polskich 
I do Niemiec przez sejmową | 
, komisję Ochrony Pracy. 

Na posiedzeniu selmowej komisji 
Ochrony Pracy przyjęto jednogłośnie 
wniosek posła Langera (Wyzw.) i ks. 
Wójcickiego (ChD) w sprawie robot- 
ników polskich, emigrujących do 
Niemiec. Wniosek ten wzywa rząd 
do umorzenia i wstrzymania kar 
admioistracyjnych i sądowych wobec 
robotników, którzy do dn. 1 stycznia 
b. r. udali się na roboty sezonowe 
do Niemiec bez zezwolenia władz 
polskich. 

Powrót min. Raczkiewicza 
z objazdu i zdanie relacji 
przez Niego premjerowi 

Skrzyńskiemu. 

Min. spraw wewn. Raczkiewicz 
powrócił do Warszawy i objął urzę- 
dowanie. 

W godzinach przedpołudniowych 
Pan minister przyjął wojewodę śląs: 
kiego Bilskiego w sprawie zgłoszo- 
nej przezeń rezygnacji ze stanowiska 
Wojewody. 

Następnie pan minister Raczkie- 
wicz był przyjęty przez pana premje- 
ra Skrzyńskiego, któremu zdał rela- 
cją z objazdu województw Poleskie- 
go i Nowogródzkiego. 

Konferencja w Radzie Mi- 
nistrów w sprawie likwi- 
dacji strajku tramwajo- 
wego I telefonicznego. 

W prezydjum Rady Ministrów od- 
była się konferencja przy udziale 
pana Premjera Skrzyńskiego, mini» 
strów: spraw wewnetrznych—Racz- 
kiewicza, przemysłu i handlu — O- 
sieckiego, pracy i opieki społecz. — 
Ziemięckiego na którym omawiano 
środki w sprawie jaknajrychiejszego 
zlikwidowania strajku tramwajowego 
i telefonicznego. 

W rezultacie poruczono ministro- 
wi Ziemięckiemu wydanie odpowied- 
nich zarządzeń. 

W godzinach wieczorowych oka: 
zało się, iż minister Ziemięcki nie 
mógł doprowadzić do porozumienia 
w sprawie strajku. 

Korespondent nasz dowiaduje się, 
iż Rząd polecił ministrowi Raczkiewi- 
czowi zlikwidowanie w jaknejkrótszym 
czasie strajku telefonicznego. 

Sprawa podatku majątko- 
wego w Radzie Ministrów. 

Jak się dowiadujemy w bieżącym 
tygodniu odbędzie się specjalne po- 
siedzenie Rady Ministrów, celem roz- 
patrzenia sprawy podatku majątko- 
wego. 

Jak wiadomo sprawa ta napotyka 
na duże rodzwięki w łonie Rządu 
Koalicyjnego, albowiem przedstawi- 
ciele P.P.S. i N.P.R. domagają się ka* 
tegorycznie ściągnięcia w całej pełni 
sumy przypadającej z podatku ma- 
jątkowego. 
    

    

Ugoda polsko-żydow- 
ska, a społeczeństwo 
żydowskie w Wilnie. 
Mija już pół roku, gdy zawarta 

została tak zwana ugoda polsko-žy- 
dowska, której twórcami są z jednej 
strony ministrowie Skrzyński i Grab 
ski, a z drugiej strony posłowie Reich 
i Thon, a społeczeństwo żydowskie 
nie przestaje się nią interesować. 

Wyrazem tego zainteresowania 
służyć może fakt, iż w tym tygodniu 
odbył się w Wilnie wieczór dyskusyj- 
ny, poświęcony sprawie ugody i z 
udziałem wybitnych przedstawicieli 
żydowstwa tutejszego. 

Pierwszy zabiera głos poseł Wy- 
godzki. Oświadcza on, iż pełnię praw 
da się osiągnąć tyłko przy pomocy 
zdecydowanej i konsekwentnej poli- 
tyki opozycyjnej. Przyznaje jednak, 
że liczne interwencje posłów żydow- 
skich ulżyły w znacznym stopniu do- 
lę Zydów. 

P. Wygodzki żałuje szczerze, iż   

. nie zawarto ugody ze społeczeństwem 
| polskiem, które, niestety, w przewa” 
żającej swej części nie ma zrozumie- 
nia dla postulatów wysuniętych przez 
przedstawicieli społeczeństwa żydow- 
skiego. 

Zesadniczo jednak poseł Wygodz- 
ki nie zwalcza ugody, jakkolwiek jest 
przeciwnikiem taktyki, stosowanej 
przez galicyjskich posłów žydow- 
skich. 

Zgola innego zdania jest poseł 
Lubliner-Stuczyński, który stwierdza, 
iż ugoda zaincjonowana przez p. 
Skrzyńskiego, przeznaczona była na 
eksport. 

Mówca stoi na stanowisku, iż o- 
bowiązywać u nas powinna konsty= 
tucja w całej swej rozciągłości, co 
czyni zbędną wszelką ugodę rządu z 
pewną częścią społeczeństwa. 

Zdaniem p. Stuczyńskiego, prem- 
jer Skrzyński popełnił nietakt, w sto- 
sunku do sejmowej reprezentacji ży- 
dowskiej, zapraszając do Polski p. 
Luciena Wolfa, wreszcie dechodzi do 
wniosku, iż tak zwana ugoda polsko= 
żydowska społeczeństwu żydowskiemu 
nic nie dała. 

Przedstawiciel sjonistycznej partji 
pracy „Hitachduth“ dr Scbwetterling 
naogół podziela poglądy, wypowie- 
dziane przez swego przedmówcę. Do- 
daje, iż ugoda pomiędzy społeczeń- 
stwem polskiern i žydowskiem ' jest 
rzeczą konieczną, Чдойв jednak za- 
wartą przez p. Stanisława Grabskie- 

Jgo traktować należy jako fikcję, 
Mówca podkreśla, iż frakcja sej- 

mowa „Hltachduth* od samego po- 
czątku przeciwstawia się taktyce „Ko- 
ła Żydowskiego”. 

Zdecydowanymi obrońcami tak 
zwanej ugody okazali się dr. praw 
Kerzner i p. Rudy. 

Dr. Kerzner jest zdania, iż t. zw. 
ugoda oznacza pewien modus viven- 
di w stosunkach  polsko-żydowskich. 
Mówca uważa, iż taktyka „Koła Ży- 
drwskiego" jest słuszna i że twórcy 
„Ugody” pragnęli w ten sposób ulżyć 
ciężkiej doli społeczeństwa żydowskie- 
go. Ma jednak za złe p. p. Skrzyń- 
skiemu i Grabskiemu, iż nie spełaili 
oni swych obietnic w stosunku dą 
odpowiedzialnych kierowników  poli- 
tyki żydowskiej w Polsce, 

W tym samym duchu przemawiał 
również p. Rudy. 

Ekspertyza, reprazantowana przez 
p. p. Eliezera Kruka, przewodniczą* 
cego Związku Rzemieślników, inży- 
niera Saula Trockiego, vice-przewod- 
nicżącego Związku Kupców i Prze- 
mysłowców Żydowskich i inżyn. A. 
Kroszkina, dyrektora wymienienego 
Związku, wypadła nie bardzo dodat- 
nio dla t. zw. ugody. 

P. Kruk podkreślił, iż dotychczas 
społeczeństwo żydowskie nie zna je- 
szcze wszystkich punktów ugody i że 
„numerus clausus”, który, zdaniem 
rmówcy, ma miejsce w Polsce, winien 
również być zastosowany przy refor- 
mie rolnej, przy przyjmowaniu urzęd- 
ników państwowych, przy udzielaniu 
subsydjum dla szkolnictwa i t. p. 

Mówca wyraża pogląd, iż ugoda 
winna być zawarta ze społeczeństwem 
polskiem, a nie z poszczególnemi o- 
sobistościami, stojącemi w tej chwili 
na czele życia politycznego w kraju. 

Reprezentanci kupiectwa żydow- 
skiego w osobach p. p. Trockiego i 
Kroszkina domagali się od posłów 
żydowskich kontynuowania na arenie 
sejmowej o pełne równouprawnienie 
Zydów. 

Naogół dyskusja nosiła charakter 
rzeczowy. 

Przewodniczącemi zebrania byli 
kolejno poseł Wygodzki i dr. Wir= 
szubski, 

Po wyczerpaniu listy mówców p. 
Wirszubski komunikuje zebranym, iż 
w-nejbliższym czasie odbędzie się 
wieczór dyskusyjny z udziałem pre* 
zesa „Koła Żydowskiego* d-ra Rej- 
cha i posła Grynbauma, poczem po: 
wzięta zostanie uchwała. 

Ciekawe, iż „Wilneh Tog”, który 
skwapliwie zamieszcza wszelkie по- 
tatki, mające na celu dyskredytowa- 
nie „Koła Żydowskiego” i t. zwanej 
ugody, dotychczas nie zamieścił spra- 
wozdania z wyżejwymienionego wie- 

| czoru dyskusyjnego. (a.) 
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Ekspose Ministra Skarbu na posie- Stany 

dzeniu Komisji Budżetowej Sejmu. 
Na dzisiejszem posiedzeniu ko- 

Zjednoczone w Międzynarodowym 
Trybunale Sprawiedliwości. 

WASZYNGTON. 28.1. (Pat). Senat uchwalił 76 głosami przeciwko 17 
przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości. 

misji budżetowej Sejmu p. minister 
skarbu Zdziechowski wygłosił obszer- 
ne expose, przyczem powiedział mię- 
dzy innemi co następuje: 

Powody stanu rzeczy. 

Przedstawiając poprawki do bud- 
żetu na rok 1926, uważam za swój 
obowiązek zanalizować powody 
tego stanu rzeczy, jaki rząd koalicyj- 
ny zastał. 

Naprzód bilans handlowy, który 
za 6 pierwszych miesięcy 1925 roku 
wywołał deficyt 526 miljonów złotych 
i pożarł nietylko zapas wslut, jaki 
mieliśmy w końcu grudnia 1924 r., 
ale równieź nadzwyczajne wpływy wa- 
lutowe w r. 1925. Pod względem wa- 
lutowym niebezpieczeństwo zakomu- 
lowało się w październiku i listopa- 
dzie, a niemoc Banku Polskiego do 
pokrywania zapotrzebowań waluto: 
wych wyraźnie zarysowała się w bi- 
lansie z 20 listopada, ogłoszonym 25 
listopada. Kilka dni później nastąpiło 
znane Panom silne załamanie się 
kursu. Bank Polski, który w dniu 31 
maja miał w obiegu 557 miljonów 
zł, w dniu 20 listopada, t. j. w dniu 
objęcia rządów przez rząd koalicyjny, 
miał ich tylko 349 miljonów. A więc 
polityka zmniejszania obiegu pienięż- 
nego i wywierania przez to wpływu 
na zapotrzebowania walut była pra- 
widłową ! zmniejszenie wciągu sześ- 
ciu miesięcy o 208 miljonów mogło 
było w znacznym stopniu zatamować 
odpływ walut zagranicznych. W dniu 
21 maja emisja bilonu wynosi 207 
miljonów, w dniu 20 listopada — 410 
miljonów, czyli znowu plus 205 mil- 
jony, tak, że Odpływ jednych bank- 
notów kompensuje się równocześnie 
dopływem innych, przyczem odpływa 

wielki musisłem wydać zarządzenie 

szeniu wydatków o 40 miljonów zło» 
tych. Wreszcie w Banku Polskim za- 
padła uchwzła o podniesieniu kapi- 
tału zakładowego. Choć nacisk ро: , 
datkowy w roku 1925 był bardzo 

z, > ———— 

Ewakuacja strefy kolońskiej. 

PARYŻ. 281. (Pat). Konferencja Ambasadorów przesłała ambasadoro- 

jo ściągnięciu podatków i nieodroczy” . wi niemieckiemu notę z oznajmieniem, iż ewakuacja strefy kolońskiej za- 

łem opłst z patentów, aczkolwiek by- ,kończona zostanie o północy 31 stycznia. 

ło to bolesne. Na polepszenie sytua- 
cji wpłynęły także ciągi, które otrzy- 
| mała spekulacja i pewien wzrost za: | 
śufania. Dzięki wszystkim tym šrod- | 
kom od 10 stycznia waluta stabilizu- ; 
je się około 7.30. 

7 

————————————— 

Pertraktacje sowiecko-japonskie. 

— 

Trudnošci kasowe. | tyczących rozgraniczenia sfery wpływów w Chinach i Mandżurji. 
! ———— 

Katastrofa ma morzu. 

NOWY YORK. 28.l. (Pat.). Radjodepesza wysłana ze statku  amery- 

kańskiego „Roosevelt* donosi, iż załoga tego statku wyratowała 12 ludzi 

z załogi rozbitego skutkiem burzy parowca angielskiego „Fatinoe*. 

„Roosevelt” po uspokojeniu się burzy usiłować będzie przyjść z po: 

mocą pozostałej części załogi, złożonej z kapitana statku i 12 marynarzy. 

W czasie niesienia pomocy statek amervkański stracił dwóch ludzi ze 
swej załogi. 

Zatonęło przy tem pięć szalup ratunkowych. 

a A TS 

nym, albo przez aktywny bilans płat- „się poważnie prezes Feder»l Reserve 

niczy, jak to było w Anglji, albo też ; Banku inztytucji emisyjnej Stanów 

przez konsumowanie rezerw. My mu- Zjednoczonych. Ważnym więc było 

simy pójść tą pierwszą drogą przez | by prof. Kemmeror przekonsł się na- 

odpowiednią politykę cen, co dopro* ; ocznie o wysiłkach rządu w dążeniu 

wadzi do najważniejszej rzeczy—sta | do równowegi budżetu w kierunku 

bilizacji miernika wartości — pienią* ; polityki wykluczającej wszelkie formy 

dza, po kursie takim, aby siła ne- | inflacji. 
bywcza złotego wewnątrz kraju bej Warunkiem korzystnej tranzakcji 

większą niż zewnątrz. — Jeżeli Cz > wartość o opinja ią = pri 

ż rewizję kosztów | się tę tranzekcję zawiera. nte- 
ne ilości bilonu wynosi tylko 10 Bije) aeddkcji. códe z Tj <inów Hi red kaństoią jest wchodzić w sto- 
Dla uregulowania terminowych zobo | > mniejszenie ceny oprocentowania  sunki tylko z plerwszorzędnemi fir- 
wiązań zagranicznych wyzyskališmy I Lanitaloų, to wówczas dopiero wol- mami. W stosunku do Bankers 
także 22 mij. złotych, króre ROWE ną nam będzie poprawić kurs walu- Trustu chodziło o to, aby się prze- 

"ty przybliżając się do parytetu zlo- konać w jakim stopniu wydzierża- 

Druga sprawa — to drudnošci 
skarbu w zakresie kasy. Przy defl- 
cycie 41 miljon złotych, wzroście za- 
dłużenia dostawcom z 37 miljonów 
na 55 miljonów na 1 grudnia 1925 
roku przy likwidacji okresu rocznego, 
która powoduje zawsze pewne wy- 
datki, wreszcie przy zobowiązaniach 
naszych walutowych zagranicą spra- 
wa kasy była również trudna jak i 
sprawa waluty. Niezbędnem było po- 
siadać pewien fundusz obrotowy. E 
misja bilonu była wprawdzie niebez- 

„Aiste, lecz dla przejściowej potrze- 

{ 
by i wobec terminowych zobowiązań 
państwa użyliśmy tego środka. Usta- 
wa z 28 listopada upoważnia do te- 
go ministra skarbu. Operacja taka 

traktowana była jako czasowa, która 
„rychło wyrównaną być musi. W kcń- 
"cu listopada i w grudniu emisja bi- 
lonu wzrosła o 30 milj. złotych, z 
czego już 10 stycznia spłecono 20 
mlj. złotych. Zwiększenie więc ogól- 

  

Bank Polski musiała być sparaliżo- rozrachunku z Dillonem wpłynęło je-: 
wana. szcze 1.100.000 dolarów. Daniny pu- 

ły gwarancję jednego z kredytów. in- 
właśnie pieniądz oparty na obrocie, terwencyjnych zagranicą — oswobo- 
a przypływa pieniądz oparty na kon- dziliśmy te pieniądze zastępując je | 1997 
sumcji, bo w znacznym stopniu na obligac.aami pożyczki dillonowskiej. 
budżecie. Wskutek tego działalność Cały fundusz obrotowy wynosi więc 
tego aparatu precyzyjnego jakim jest obecnie trzydzieści parę miljonów. Z 

| Požyczka zagraniczna. 

Nad znaczeniem pożyczki 

czości i obniżenie stdpy procentowej 

zagra- 
nicznej Zatrzymywač się nie bedę. 
Wpływ jej na podniesienie wytwėr- 

,wienie monopolu tytoniowego może 
, się przyczynić do stworzenia podstaw 
„dła opuracji pożyczkowej na większą 
skalę, mianowicie około 100 miljo- 
nów dolarów, i w jakim stopniu 

judział w zyskach przedsiębiorstwa 
'może wpłynąć na uzyskanie dogod- 

Wydatki przerastały zdolność 
państwa a nawet możności 

dochodowe. 

Dlaczego to się stało? Dlatego, ża 
cała maszyna państwowa była nakrę- 
cona na wydatki przerastające nietyl- 
ko zdelność państwa, ale nawet moż- 
ności dochodowe zawarte w kon- 
strukcji tej fustawy skarbowej jaką 
stworzyliśmy. Wydatki w r. 1925 wy- 
nosiły 1.874.000.000 zł., rzeczywiste 
dochody bez nadzw. 1.584.000.000 zł. 
więc d ficyt był 290 miljonów. Zała- 
mania się reformy monetarcej mo: 
głoby być odparte własnemi środka- 
mi, gdyby obrona nie byla unicest- 
wiona chorobą budżetu. W r. 1924 
zjadaliśmy środki, któreśmy posiada- 
li. W r. 1925 deficyt pokrywany był 
właściwie inflacją, a stwierdzić nale- 
ży, że tylko zdrowy bilans I zdrówy 
budżet mogą dać stabilizację waluty. 
Sprawa waluty | wzrost cen zczkcl- 
wiek niewspółmierny do spadku pie- 
niądza groziły przekreśleniem wszel- 
kich planów budżetowych na r. 1926. 
Pierwszego grudnia kurs wynosił 9.85 
16 grudnia kurs oficjalny 10,50 na 
czarnej giełdzie 12.50. W tym właś- 
nie momencie zaczął się załamywać 
i 30 grudnia wynosił już tylko 8.35. 

Środki stabilizacji kursu 
złotego. 

Jskiemi środkami doszliśmy do 
tego? Przedewszystkiem wpłynęliśmy 
na zmniejszenie rachunków reporto“ 
wych w Banku Polskim i ograniczy- 
liśmy obrót dewizami i te rozporzą- 
dzenia położyły kres spekulacji. Na- 
stepnie zaprowadzeno kontrolę nad 
bankami i kantorami bankierskiemii, 
naszkicowano zrówaoważony budżet 
na trzy miesiące i ustawę o zmniej- 

izluka, publiczność I kiylyka, 
Kiedy czytam i słyszę głosy 

publiczności, tak tłumnie bywającej 
na przedsrawieniach „Reduty*, Serce 
mi się raduje,źe oto sztuka wchłania 
w Siebie coraz szersze masy, że pu- 
bliczność uczy się rozumieć i oceniać 
tę sztukę, że odczuwa jej potrzebę 
i jej wpływ na siebie. A rie tak 
dawne te jeszcze czasy, kiady artyści 
skarżyli się na niezrozumienie ich 
pracy, na przysłowiową „obojętność 
ogółu", als to podobno było nie u 
nas i nie teraz, lecz gdzieindziej i 
kiedyś. 

Leży oto przedemną 
osnuta właśnie na tle stosunku pu- 
bliczności do sztuki, pióra znakomi- 
tego, przedwcześnie zmarłego humo- 
rysty rosyjskiego, Arkadjusza Awer* 
czenki, opowiadająca o następującem 
zabawnem zdarzeniu, jakie przytrafi- 
ło się jej autorowi na koncercie sym- 
fonicznym, którym dyrygował gen- 
jalny, dziewięcioletni chłopiec, Willy 
Ferrero. Fragment, który tu przyta- 
czam, wyjęty jest z większej całości, 

  

nowelke, | 

bliczne i monopole dały w grudniu 
131 mij. złotych. Oto środki, które 
pomogły nam do przebrnięcia tych 
najcięższych miesięcy. 

Przejściowy charakter emisji 
bilonu. 

Wysokość należności dostawcom 
wynosiła w dniu 15 grudnia 61 milj. 
a następnie 15 stycznia spzdła do 
35 milj. złotych. Cześć tego zostania 
pokryta specjalnemi kredytami otwie- 
rami dla ministerstw na miesiąc sty- 

czeń, międzyinnemi dla ministerstwa 
spraw wojskowych na 12 miljonów. 
Reszta będzie wtłączana do budżetu 
na rok 1926 z tem, że w najbliższych 
miesiącach ma byc amortyzowana. 
Jak wspomniałem emisja bilonu 
wzrosła jedynie o 10 miljonów, a 
więc korzystanie z ustawowego upo- 
ważnienia do wypuszczenia bilonu 
było tylko chwilowe i tylko w tym 
przejśćciowym charakterze może być 
stosowane nadal. 

Bank Polski od paru tygodni po- 
krywa 100 procentowo zapotrzebo- 
wanie walutowe i jego kruszczowe 
pokrycia wzrosło o 39,9 proc. Okres 
uigoewy zamknięty na 1-go stycznia 
nie przedstawia poważniejszego nie- 
bezpieczeństwa kassowego bo za- 
myka się nie niedoborem nieprze- 
kraczającym 20 miljonó, a zaległości 
podatkowe w dniu 15 stycznia wy- 
noszą 161 miljonów. 

Parytet złota. 

Witce] interesuje opinje publicz- 
ną sprawa powrotu do parytstu zło- 
ta. Do parytetu złotego można dojść 
trzema środkami: albo przez obniże- 
nie cen wewnątrz kreju, tak aby siła 
nabywcza złotego na rynku wewnętrz- 
nym była wyższa niż na zewnetrz- 

drukowane| swego czasu przez „Ko 
wieńskie Echo*. 

Nie jestem stenografem, — opo: 
wiada Awierczenko, ale mam dobrą 
pamięć. Dlatego będę się starał 
odtworzyć ze stenografiezną ścisłoś- 
cią rozmowę, którą prowadzono w 
drugim rzędzie za mną. 

— Przepraszam pana, — zapytał 
pewien jegomość swego sąsiada, po 
wysłuchaniu genjalnie poprowadzo- 
nego przez genjalnego dyrygenta 
„Tańca Anitry*, — czem pan to wy 
tłumaczy. 

— Co? 
— No to, że on tak znakomicie 

dyryguje! 
\ — — Poprostu karzełek. 

— To znaczy... co pan chcial przez 
to powiedzieć? 

— Mówią, że ten Ferrero to ka- 
rzełek, który ma już ze czterdzieści 
let. Olczono go w ciągu jakichś lat 
trzydziestu, a teraz dostał dyplom? 

— Ależ to niemożliwe! Niech pan 
spójrzy na jego twarz. Karzelki ma- 
ją twarze zmięte, pomarszczone, 
Willi zaś ma typową buzię ośmiolet- 
niego urwisa © rysach delikatnych 
i dziecinnych, 

jest jasny, ale sam przypływ takiej mej, pożyczki. 
lub lijo pożyczki zsgranicznej jest Monopol tytuniowy i Bankers 
niedoststeczny. Niezbędnem nato: ; Trust. 

miast jest wytworzenie takich  wa-| 

runków, które umożliwią przypływ Dochody z monopolu tytuniowe- 

kapitałów z zagranicy do naszego go nie mogą być przedmiotem po- 

życia gospodarczego. Co do pożycz- , działu, co się państwu należy przez 
ki, to myśleć możemu, tylko o ta- sam fakt posiadania tego przedsię- 

kiej, która będzie na dogodnych wa- ' biorstwa. Nę tem stanowisku stałem 

runkach. Trzeba mieć walutę napła- | i stać będę. Delegacja Bsnkers Tru- 
cenie procentu i amortyzację, trzeba stu zbadała organizację monopolu 
mieć zdrowy budżet — budźet nad- zaznajomiła się z sytuacją finansową 
równowagi. Musi się odbyć proces Polski i na tle jej sprawozdania o- 
likwidacji inflacji, przystosowanie na- ; trzymany propozycje, Prócz warunku, 

szego przemysłu i worsztatów dogo-! aby do 8:go marca nie partraktować 

spodarczej struktury państwa i do; ż nikim innym w Sprawie dzierżawy 

nowych rynków, które musimy zdo : | monopolu tytuniowego, żadnego in- 

być. Ten okres, który wyraża się nego zobowiązania rząd w tej spra- 
cyfrą 341 tysięcy bszrobotnych i 10 wie na siebie nie wziął. Zawarcie 
miljonów złotych miasięcznie na za- tej tranzakcjt zależne jest od rezul- 

siłki, musimy przebrnąć, jednocze- tatów układów z Banca Commercia- 

śnie jednak konieczny jest wysiłek le w związku z umową włoską i za- 
wszystkich, aby był najniej bolesny, leży od zatwierdzenia tej umowy 
natomiast by był twórczy i wyleczył Przez ciało ustawodawcze. Bankers 

nas z dotychczasowych błędów. Czas, Trust jest firmą  pierwszorzędną. 
ten musimy wyzyskać na przygoto- | Stol za nim American Tabacco Com- 

wanie pożyczki zagranicznej pracu -| pany jedno z największych przed- 
jąc na wszystkich polach nad kredy- | siębiorstw tytuniowych świata. Do- 

tem państwa. ,tychczasowe umowy są krokiem ku 

Jest wiele sił, które pracują wj oawiaze u nowych poważnych sto- 
tej dziedzinie na niekorzyść Polski. sunków finansowych z zagranicą. 
W ciągu ostatniego okresu w prasie sak s 
Stanów Zjednoczonych nie można Wwysiiki kan 
było umieścić ani jednej przychylnej * 
wzmianki informacyjnej o stanie 
rzeczy w Polsce, Nieostrożne nie- 
kiedy wzmianki w prasie polskiej 
wyzyskiwane są przeciw nam. Musi- 
my informowae oPolsce' z pierwszo- 
rzędnego źródła i oponowywać te 
ataki. 

Znaczenie misji profesora M, Kem- 

Na pytanie dotyczące funduszu 
gospodarczego odpowiem, że jest on 
częścią wpływów z pożyczki amery- 
kańskiej. Na kolej Gėrnošląską ze 
względu na wagę tego przedsiębior 
stwa asygnuje się po za budżetem 
2,500,000 złotych miesięcznie. Jaki 
dotychczas zrobiono wysiłek celem 

merera polega nietylko na tem, że |zmniejszenia wydatków: Wysiłek o 
jest powaga w swoim zakresie, zlej koło zmniejszenia budżetu na rok 
i człowiek, z którego zdaniem liczy] 1926 dokonany w znacznej mierze 

— A więc, w takim razie — to 
hypnotyzm. 

|  — Jaki hypnotyzm? towanol 
! — No taki, wie pen, co usypia. : — Nie mówię tego w znaczeniu 
;Zahypnotyzowano chłopczyka i wy» dosłownemi—w mleku. Być może, iż 
puszczono na estradę: wywijaj sobie chłopca poprostu torturowano, że 

, pałeczkąl |się nad nim znęcali: złapią za włosy 
— Przepraszam. Wszyscy uczeni, i szarpiąl „dyryguj, padlecu*. Chłop- 

są zgodni na tym punkcie, że pod |czyna płacze, ale dyryguje. Niekiedy 
wpływem sugestji człowiek może | nawet głodem ich morzą... 
czynić to,co umie i wstanie świado- — Ależ, mój panie... Pocóż tu 
mości w zwykłem życiu. Naprzykład: | się znęcać! Ot, nawet klowny, którzy 

— Co też pan opowiade! 

żecie około 100 miljonów. 

BERLIN. 28.1. Z Moskwy komunikują, że wysłannik S.S.S.R. w Tokio 

zwrócił się do rządu japońskiego z prośbą © rozpoczęcie pertraktacji do: ' 

przy pomocy delegatów oszczędno* 
ściowych Ministerstwa Skarbu, ale 
również i przy dużej pomocy Mini- 
sterstw, zwłaszcza Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i Oświaty, doprowadził 
do sumy 1,730,000,000:złotych. Jest 
to więc w porównaniu z realnym 

ści, które z niej. płyną. Mimo to od: 
wołuje się do komisji z prośbą, by 
traktowała ten budżet w tempie 
przyśpieszonym, w tempie pewnego 
zaufanie co do tego, że w wielu po- 
zycjach już maksymalny wysiłek zo- 
stał zrobiony. ; 

budžetem na rok 1925 wynoszącym 
1,999,000,000 wysilek dužy. 

W zestawieniu z wykonaniem bud- 
žetu na rok 1925, obejmującym | 
1,874,000,000 złotych przedstawia to 
sumę skromniejszą 0.1 miljony, 
ale trzeba też uwzględnić, że nastą-, 
pi wzrost w normalnych sumach wy: ; 
datków rzeczowych, tudzież waluto- , 
wych, które wynoszą w całym bud- 

    

    

Запоропос tezrobotnych 
I walla 2 ołoden. 

W każdem z czasopism, po całej 
Polsce, spotykamy wzmianki o wzra- 
„stającem wciąż bezrobociu, jedno- 

owo, masie eks: czesnie O mypadkąch samobójstw, 
portowe — urodzaj. | omdleń i śmierci na tle głodu, nie- 

Teraz co się tyczy dochodów, o* dojedań i nędzy, temberdziej w 
czywiście musi się tu pominąć po- większych skupieniach ludności, w 
zycję osiemdziesięciu kilku miijonów okolicach miast. Zaradzić temu jak 
z ceł, która wynika z naszej wyjąt- widzimy ni rząd ni samorząd w na- 
kowej sytbacji I z naszych rozporzą: leżnej mierze nie. może, mimo iż wy- 
dzeń w zakresie ulg celnych. Były dawane są zapomogi, zasiłki bezwrot- 
to wpływy zupełnie sztuczne. Na nie- ; ne, organizowane są prace i t. p. lecz 
korzyść 1926 roku przypada dalej o- ta pomoc wystarczy i tonie zupełnie 
strość kryzysu gospodarczego i fakt, setkom ludzi, a nie tysiącam. A głód, 
że ilaść bezrobotnych wzrosła ze 160 jak wiadomo, rzzem w parze z bez: 
tysięcy na 340 tysięcy, a dalej fakt robociem chodzi, bo i pomyśleć za 
zaniku wielu przedsiąbierstw. Z dru- jakież to środki nabędzie sobie ta- 
giej jednak strony niektóre przedsię- ki bezrobotny kawał chlebz, korzec 
biorstwa weszły w okres korzystniej- ziemniaków, warzyw nie mówiąc już 
szy konjanktur eksportowych, a rok ,o mięsie, najbardziej to odczuwa czło- 
1926 przypada po roku, w którym wiek który utrzymuje rodzinę. 

był większy urodzej, niż w 1924,| Otóż niespodziewając się prędko 
A więc wprawdzie dla ostrożności | pracy, w tem wypadku, sami bezro- 
nie ma się prawa preliminować do- botni przy pomocy rządu i samorzą- 
chodów wyższych, ale nie ma też gy, powinni przyjść sobie z pomocą. 

dostatecznego powodu, by przypusz- | Wkrótce rozpoczyna się wiosna, 
czać, że te wpływy obliczone SĄ W'a za nią lato, należy je wykorzystać 
sumie zbyt wygórowanej I že bud: j zorganizować roboty przy uprawie 
żet wskutek tego będzie nierealny. warzyw, ziemniaków dla wojska, o- 

: _  chron, burs i t. p. Na to przy pew- 
Budżet sag rządu ,nym poparciu iządu możnaby dostać 

ы РС ok zaliczki i majątki państwowe ро!ого ‹ 
W budżecie poprzedniego rządu ne bliżej miast, siłę sprzężajną z miej- 

wpływy były obliczone ne 1.430 mil- scowych garnizonów, nasiona i na- 
jońów ał., wpływy faktyczne wyniosły wozy, w końcu roku urodzaj oddać 
1.331 miljonów zł. W budżecie obec- tym instytucjom którym rząd wskaże, 

| Wartość wszystkich przedsiębiorstw 

nym wpływy obliczono na 1.267 
miljonów zł., a więc mniej więcej o 
70 miljonów mniej. Po ustaleniu wy- 
datków mają Panowie budżet, opan- 
cerżony istniejącemi ustawami i orga- 
nizacją administracji, a po drugiej 
stronio — realne, ostrożne oblicze- 
nie dochodów. 

Przez zmianę ustawodawstwa 
i organizację administracji — 

ku równowadze. 

Równowagę osiągnąć można tylko 
przez zmianę ustawodawstwa i reor- 
ganizację administracji. Tutaj do dy- 
skusji rzucam cyfrę 130 miljonów, 
jako tę sumę, któraby w ten sposób 
mogła być oszczędzona—72 miljony 
możnaby oszczędzić przez zmniejsze- 
nie wydatków przedsiębiorstw pań- 
stwowych, zwłaszcza kolei, które do 
tychczas niebyły przedmiotem żad- 
nego wysiłku. oszczędnościowego. 

nieprzemysłowych i górniczo hutni- 
czych bez kolei, lasów i poczty wy- 
nosi 260—300 miljonów, a według 
budżetu mają one dać tylko 581.000 
dochodu. Tu otwiera się wielkie pole 
do reorganizacji, bo jest oczywiście 
niedopuszczelnem, ażebyśmy, posia- 
dając taki majątek, wolny w wielu 
wypadkach od podatków, mieli się ° 
kontentować tak małym zyskiem. W | 
dziale kolei rmożnaby oszczędzić o- | 
koło 70 miljonów, co przy budżecie 
kolejowym 900 miljonów nie będzie | 
wymaganiem fantastycznem. 

Równowaga, oparta na fikcji uśpi- 
łaby tylko naszą czujność. Deficyt, 
wykązany przez trzeźwy rachunek, 
ma nas pobudzić do czynu i to jest 
formuła tego budżetu, który panom 
przedstawiam. Wysiłek minimalny 
doprowśdzi do równowagi, co jest 
koniecznością państwową, maksy- 
malny doprowadzi do nadrównowagi, 
która nam jest potrzebna, bo nie 
mamy wcale zapasów kasowych. 
Jako b. przewodniczący kosnisji bu 
dżetowej przeż dwa lata znam całą 
wagę kontroli parlamentarnej nad   

można zmusić pannę siłą hypnozy 
by pocałowała znajdującego się obok 
mężczyznę, ale nie można zmusić 

(jej, by mówiła po angielsku, jeśli 
przedtem nie znała tego języka. 

— Naprawdę? 
— Ależ takl 
— W takim razie 

bardzo dziwne. ; 
— Otóż właśnie. Dlatego też się 

pytam: w jaki sposób panby to му- 
tłumaczył? 

— ;\оіо go meczyli? 

to wszystko 

— Niby tak, jak owych malych 
akrobatów. Mówią, że ich przełamują, 
o nawet w mleku gotują, aby kości 

| zmiękły,   

demonstrują w cyrku trenowane ko- 
guty i szczury — nawet ci działają 
dobrocią. 

— E, tam z pańską dobrocią. 
Jeżeli osiągnięto co za pomocą do- 
broci—to same głupstwa. Kogut, po- 
ciągnąwszy dziobem za sznurek, 
strzela z pistoletu, a szczur spaceru- 
je w mundurze zawiadowcy. Ma pan 
całą dobroćl.. A tutaj — taki malec 
dyryguje orkiestrą symfoniczną. 

Tego dobrocią się nie zdziała. 
— Więc, zdaniem pana, rodzice- 

nad nim się znęcali? Osobliwa hy po 
teza. A według pańskiej recepty to 
tak wygląda: bierzemy zwyczajnego 
malca, zaczynami go tłuc, bić, zną-   Gąć się nad nim i chłopiec po roku   

budową budżetu i wszystkie korzy” 

trzy na rzeczy, 
— Przepraszam. Pan ciągle mnie 

pyta: wytłumacz i wytłumacz. A jak 
to pan sam tłumaczy? 

— Co WillyTerrero? 
— Właśnie. 
— Ja sądzę, że wyjaśnienie tego 

zjawiska, jeżeli wogóle istnieje, jest 
bardziej skomplikowane. Ostatnie 
zdobycie optyki... 

— Pan sądzi, że to za pomocą 
luster? 

— Proszę? 
— Wie pan: lustro pod odpowied- 

nim kątem ustawione.. Magicy i to 
potrafią. ) 

— Nie, to drobnostka! Widzialem 
tego lata w „Akwarjum“ mechanicz- 
nego portrecistę. Siedział sobie jakiś 
człowieczek i malował portrety osób 
z publiczności. Niech pan sobie wy- 
obrazi, że dowiedziałem się, jak się 
to robi: figura była połączona elek- 
trycznemi drutami F_ prawdziwym | 
malarzem, który siedzi sobie za ku- 
lisamt 1 rysuje na innym papierze. 
l co pun myśli: tak to: było sprytnie 

a przy tej akcji zatrudnić dość dużo 
robotnika, przeważnie kobiet i dzieci. 
Jednoczesnie trzeba byłoby zająć się 
produkcja warzyw dla siebie samych, 
rozchodzi się o ziemię, nawozy, na- 
siona, organizację pomocy fachowej 

i małe zasiłki pieniężne na drobne 
wydatki. Zachodzi pytanie ktoby tej 
akcji się mógł podjąć. 

Otoż czytałem niedawno ogłosze- 
nia ze Magistrat m. Wilna wydzier- 
żawia z kwietnia b. r. swoje podmiej- 
skie mejątki i działki ziemi w śród: 
mieściu, przestrzeń tej ziemi wynosi 
do 250 h., a ponieważ świadczenia 
na bezrobotnych musi łożyć i Magi- 
strat m. Wilna, więc najlepiej magi: 
stratowi tę akcję rozpocząć wydając 
zamiast znikomych zasomóg pienięż- 
nych, zapomogi w naturze w formie 
działek ziemi w mejątkach swoich, 
ziemniaki na sadzenie i nasiona. Na 
1 hekt. można mieć mniej więcej 10 
działek tak wielkich, aby je łatwo u- 
prawił z osobna 1 człowiek, przeto na 
250h. Straty jakie poniesie Magistrat 
nie wydzierżawiając te majątki będą 
nie duże, oceniając dzierżawę za rok 
250 h. w 10,000 zł. musimy skreślić 
z tej sumy zyski jakie otrzyma Ma- 
gistrat przy urządzaniu tam działek 
ogrodowych, gdzie będą przeprowa- 
dzone meljoracje, które wydajność 
gospodarstw podniosą na długie la- 
ta jak to: drenowanie chociażby za 
pomocą odkrytych rowów, usunięcie 
kamieni, wytrzebienie krzewów, zu- 
żytkowanie dotychczasowych nieużyt- 
ków, dokładna uprawa, nawożenie, 
połączone z równaniem powierzchni 
it p. 

Co się tyczy nawożenia to tako- 
we uskutecznić można przy pomocy 
obozów  asenizacyjnych, miejskich 
„PAutoasenizacji* i prywatnych wyda- 
jąc odnośne zarządzenia, aby w tych 
majątkach te nawozy również śmie- 
cia, śnieg z ulic w oznaczone miejs- 
ca zwożono, przyczem jak w Małych 
Leoniszkach mając torf odrazu nim 
zasypywać je, a później na działki 
sami bezrobotni je zwiozą, tylko te 
roboty trzeba wkrótce zacząć I nie 

STS AE ZEIT YO PAY EIC PTE CCETT O CY Z CZE OE EA O TOT POZZO, 

któż po dwuch dyryguje orkiestrą tak, że 
widział, by dyragenta w mieku go- : wzbudza zachwyt? Naiwnie pan pa- 

njalną dokładnością powtarzał ruchy 
żywego malarza 1 rysował rzeczy 
bardzo podobne. 

— Za pozwoleniem. Mechanicz- 
nego malarza można poruszać elek- 
trycznością, ale ten Ferrero —, to ży: 
wy chłopiec. Jego nawet profesoro- 
wie oglądali. 

— Hm, racja... Ale skoro tak, to 
zupełnie nie rozumiem: czem to się 
dzieje? 

Nie mogłem dłużej słuchać tej 
rozmowy. 

— Hej, panowie. To wszystko, 
coście mówili, jest być może bardzo 
ładne, ale dlaczegóż nie moglibyście 
przypuścić rzeczy daleko  prostszej 
niż elektryczność i system zwier- 
ciadeł... 

— Mianowicie? 
— Mianowicie—ten chłopiec po- 

prostu jest genjalny! 

— Eb, wybaczy pan,—odparł mi 
jeden z nich, autor teorji o katowa- 
niu, — oto właśnie chodzi, że takie 
wyjaśnienie było by zbyt łatwe”... 

Bywalec,   urządzone, że ten mały artysta z ge-|  
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STRZĘPKI. 

Ponury karnaweł. 

Dziwnie bezberwnie upływa w tym ro- 

ku karnawał w Wilnie. Ani widać, ani sły- 

chać, by się ludzie bawili. A przecież tyle 

wokół mamy powodów do radości, tyle 

szlachetnych protekstów do flrmowania ba- 

łów wielkiemi celami. 
Naprzykład w Warszówie: 

Dość wziąć pierwszą lepszą gazetę 

stamtąd, by przekonać się, że stollica nie 

próżnuje. Dzień w dzień bale pod wezwa: 

niem wszysikich świętych epiekunów. Sleż 

w tem wszystkiem czułego serca, i pamię- 

ci o niedoli bliźniego. 
Bal na ociemniałych, ba! na rachity- 

Karygodną jest ospałość naszych | 
suwerenów, którzy ze spokojnem su- 
miem mogą patrzeć na ten tłok 6-io 
procentowy, wyciskający co kwartał 
ostatni grosz przesiąknięty krwawym 
potem, przymierającego z głodu i 
chłodu lokatora. 

Zamiast wstrzymania biegu 6 proc. 
stawek kwartalnych, 95-iu proc. lud- 
ności miejskiej rzucono ochłap w po- 
staci nowelizacji Ustawy o Ochronie 
Lokatorów, nowelizacji zakrawającej 
na niecne kpiny z tysiącznych rzesz 
szukających dschu nad głową.   ków, podwieczorek na nieszczęśliwych ka- 

walerów, czarna kawa dla nie mogących 

wyjść zamąż panien I t. d. I t. d. 

Ponieważ, jak przypuszczam, obecny 

Dobroczyńcy rządowi proponują 
wstrzymanie biegu stawek komornia: 
nych tylko na lokale jednoizbowe, 
gdyż w ich wielkopańskim rozumo- 

Sprawa lokaforska W Sejmie. spr Gzozzyzse an = re 

KURJER 

ciężkiej potrzebie przelewali krew w 

znańskie tworzyć nowy rząd, lub wy 
wozili swe skarby zagranicę. 

Zdaniem rządu pana Skrzyńskie- 
go jest na pierwszym miejscu uzdro- 
wienie „opacznych cięć” Jego po- 
przedników w tej liczbie i powstrzy- 
mania zwyżek czynszu, gdyż inaczej 
Ochrona Lokatorów stanie się Ochro- 
ną kamieniczników. 

Sprawa lokatorska nie powinna le- 
żeć długo pod suknem w Komisji 
Prawniczej Sejmowej, sam premjer w 
trosce o byt 95 proc. ludności miaj- 
skiej skazanej na tułaczkę po cu- 
dzych kątach — winien nią się za- 
jać, by w ten sposób dowieść iż los 
obywateli lokatorów żywo go obcho- 
dzi. Tylko w ten shosób licząc się z 
powagą chwili potrafi uratować kraj 

w 

ŻYCIE GOS 
Bilans Banku Polskiego. 

(Od wł. korespondenta z Warszawy). 

(il E NS K 

Półurzędowo komunikóją, iż bilans 
Banku Polskiego na 20 stycznia r. 
1926 wykazuje zwiększenie zapasu 
złota o 7500 złotych; zmniejszenie 
zapasu walut i dewizo o 8.2 miljo- 
nów brutto. 

Wobec jedoakże zmniejszenia zo- 
bowiązań walutowych i reportowych 
o 3,6 miljonów złotych ubytek walut 
\ dewiz wynosi netto tylko 4.6 miljo- 
nów złotych, co się tłomaczy wzroe- 
stem zapotrzebowania dewiz ze stro- 
ny sfer przemysłowych, które w 1-ej 
dekadzie b. m. wstrzymały się z po- 
krywaniem zagranicznych zobowiązań, 

zastój karnawałowy w Wilnie jest wywoła | waniu robotnik, urzędnik, lub wy- 

ny brakiem inwencji w tym klerunku u na- | robnik tylko w jedno-izbowych no- 

szych inicjatorów, niżej podaję spis szla rach zamieszkiwać muszą, a ci któ- 

chetnych celów, na które można wyprawić rzy z braku lokali mniejszych po kil- 

z powodzeniem nie wiem ile zabaw i prze: į ka rodzin mieszczą się w lokalach 

oczekując na korzystniejszy kurs 
złota. 

Portfel wekslowy zmniejszył slę o 
8.3 miljonów złotych do sumy 279.8 
miljonów złotych. 

od niepożądanych zamieszek i po: 
zyska szacunek i zaufanie w szero: 
kich rzeszach ludu pracującego. 

Ufai w cbywatelskie poczucie 
obowiązku swych wybrańców, wąt- 

du. 

tańczyć parę tysięcy kilometrów. 

A więc: 

na zredukowane autobusy i taksometry, 

na uruchomienie nowego *plegutka“, 
na naprawę bruków wileńskich, 

na zubożały magistrat pod wezw. Św. 

Blurokracego, 
na oświetlenie elektryczne ulic wileń: 

skich etc. 

Niechby te bale doszły do skutku, a 
ręczę, że miasto nasze rajem by się stało 

kwitnącym. 
Kuba. 

  

  

  

zwlekać z niemi. 
można uzyskać subsydja czasowo i u 
rządu, które mam nadzieję Magistra* 
towi admówione nie będą. 

Co się tyczy organizacji pomocy 
fachowej to z tą chętaie sądzę poś- 
pieszą organizacji takie jsk Tow. O: 
grodnicze Wileńskie, Zw. Kółek Rol- 
niczych i Tow. Rolnicze, które w swo- 
ich szeregach sporo fachowców nali- 
czają. Rząd zaś ze swej strony może 
pobudzić bezrobotnych do tego ro- 
dzaju samopomocy, wydając zatrud- 
nionym w ogrodach, w pierwszą ko- 
lej, zapomogi pieniężne i t. p. Sami 
zaś bezrobotni, gdy otrzymają па |е- ' 
sieni „zasiłek* w postaci wyhodowa: 
nych przez siebie ziemniaków i wa- 
rzyw, będą szczególnie radzi że mniej 
uciężliwymi sią stali społeczeństwu i | 
rządowi w tak trudnym czasie, i nie 
tak strasznem im będzie widmo gło* 

Mabatbma K. 

Rad praktycznych znaj dziesięcioro 
В wszystko wnet ci pójdzie sporo: 
Chcesz coś sprzedać? kupić pyś chciał? 
Dać pracę? chcesz —byś pracę miał? 

Ku znalezieniu zguby przyjść? 
Żonę dostać? zamąż chcesz wyjść? 
Życzysz kapitał ulokować? 
Mieszkanie znaleźć? —odnajmować. 

Cel osiągniesz tanio przecie 
Ogłoszeniem swem w gazecie 
Jadnej, dwu, trzech—w ilu chcesz — 
Garbarską pod pierwszy -śpiesz 

do Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

Garbarska 1, róg Ad. Mickiewicza. Telef. 82. 

D A 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 

| Przyjm. 12—5, Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

Popierajcie L. O. P.P. 

  

  

    

Na io wyda w Nairi 
Nadesłane z kół teczoficznych 

z prośbą o umieszczenie. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
coraz częściej zaczynają pojawiać się 
w prasie wzmianki lub nawet więk: 
sze artykuły, omawiające w sposób 
przeważnie bardzo złośliwy, a często 
wręcz wrogi, fakt, który jedni nazy- 
wają Przyjściem Wielkiego Nauczy- 
ciela Swiate, inni — proklamowa- 
niem „nowego Mesjasza”. Szczęśli- 
wy wyjątek pod tym względem sta- 
nowi artykulik w jednym z ostatnich 
numerów „Wiadomości Literackich*, 
informujący o zakończeniu budowy 
wzniesionego staraniem członków Za* 
konu Gwiazdy amfiteatru w Sydney 
w Australji, mającego służyć za 
mównicę dla oczekiwanego Nauczy- 
ciela ludzkości. Ё 

Co się tyczy artykułów „Warsza- 
wianki* (mamy specjalnie na myśli 
artykuł z dnia 16 stycznia r. b. w 
Nr 16 p. t. „Nowy Mesjasz,), to 
właściwie mówiąc trudno go nawet 
poważnie traktować, tak zbywa mu 
na bezstronności i ścisłości. Prócz 
tego takie wyrażenia jak: „doktėr“ 
Annie -Besant — są conajmniej nie- 
właściwe w stosunku do kobiety, 
która swoją pięćdziesięcioletnią prze- 
szło pracą na polach — społecznem, 
politycznem, naukowem i religijnem 
zdołała zdobyć sobie rozgłos i naj- 
głębszy szacunek na obu pułkulach, 
| to bynajmniej nie w sferach wy- 
* rę rfe* ] «= ' f “ "zę +4" 

. Pw”. 

| warsztatów pracy 

|uczelniach polskich, to niezrozumia: 

Na zakup nasion ' 

WOLNA TRYBUNA. 

większych — są to ludzie zamożni — 
bogaci, z nich kamienicznik może 

'zdzierać ostatni łach z karku. i 
( Jeżeli dla uzdrowienia bytu Pań: | 
jwa niezbędne są ofiary kosztem re- | 
dukcji płac urzędoiczych, zwinięciem | 

i zniesieniem kil- 
* kudziesięciu . katedr na wyższych 

  
łem jest dlaczego Rada Ministrów 
nie nważa za nieodzowne zreduko- 

"wać bleg stawek komornianych, @а- 
| czego kosztem oflar sanacji skarbu, 
zasila kiesy posiadaczy  nierucho- 

„ mości? 
Gdy byt kraju zagrożony w takim; 

„stopniu, iż targnięto się na redukcje 
katedr na uniwersytetach, to nie mo- 
że być mowy by rząd troszczył się o 
zapewnienie 6 proc. zwyžek kamie- 
picznikom, czego nie stosuje do żad- 
nych przedsiębiorstw w Polsce. 

Różniczkowanie lokatorów według 
nomenklatury 80 i 120 zlotowej, 
kwestji mieszkaniowej nie uzdrowi, a 
głaskanie rocznem moratorjum zruj- 
nuje posiadaczy jednoizbowych cha- 
łup i zwiększy zastępy nędzarzy. 

W tej sprawie powinni zabrać 
głos nasi suwereni, gdyż od nich za- 
leży jaki obrót sprawa weźmie, prze- 
to z zapartym oddechem rzesze lo- 

| katorskie oczekują decydującego 
Credo swych wybrańców za których 
oddali swe głosy podczas wyborów 
do Sejmu. 

Jeżeli podczas debatów nad Usta- 
wą z dnia 11.IV-24 r. wierzyliście w; 
potęgę złotego, jeżeli uchwalając 
wbrew ostrzeżeniom wysokie stawki i 

  
liczono na rozwój przemysłu i han- 
dlu w kraju, to dziś gdy rozwiały się 
sny złote i zewszęd widzimy wyciąg: 
je błagalnie dłonie, lub groźnie 

wyzyskiwanych: zahamować niepo: 

ekscesów. | 
Racjonalna nowelizacja Ustawy o* 

Ochronie Lokatorów winna zaintere- 
sować p.p. posłów i senatorów, jak 
również i przedstawicieli rządu p. 
Skrzyńskiego, gdyż niepodobna ma- 
rzyć o spokoju w kraju, gzie nożyce 
redukcyjne obcinając pobory pracow* 
ników mięśni i mózgu, omijają tych, 
którzy w wielu wypadkarh na zniżce 
polskiego pieniądza, na protekcyj- 
mych pożyczkach, lub bogobojnych 
dostawach stali się multimiljenerami. 

Rząd p. Grabskiego głuchy na 
skargi głodnych i bezrobotnych, 
upadł i być inaczej nie mogło, gdyż 
niepodobna, by pozbawione pracy | 
kęska suchego chleba tych, którzy w 

pozatem autor rzecz powszechnie , 
znaną — stopień naukowy prezeski 
wszechświatowego Towarzystwa Teo 
zoficznego. 

Smutną jest rzeczą, że społe- 
czeństwo nasze dowiaduje się o fak- 
tach, do mówienia autorytatywnego 
o których powołani byliby raczej 
mężowi stanu i mężowie wiedzy w 
najgłębszem znaczeniu tych słów — 
od ludzi, którzy nie mają nic lep- 
szego do roboty, jak tylko ośmie- 
szanie wszystkiego,co przekracza gra” 
nice ich światopoglądu. 

Co się tyczy artykułu zamiesz- 
czonego w piśmie codziennem rosyj- 
skiem „Za Swobodu“ („Mimocho-; 
dom Kriszna Murti* Nr 15, 20 stycz- 
nia r. b.) — to stoi on pod wzglę- 
dem tonu o całe niebo wyżej. Autor 
zajmuje wprawdzie wobec samego 
faktu „Przyjšcia“, czy jakkolwiek to 
nazwiemy, stanowisko mocno scep- 
tyczne i nacechowane dużą dozą 
złościwości; jest to jednak złośliwość 
szlachetnego pozytywisty, który, za” 
miast tego żeby zgóry przesądzać 
sprawę, skłonny jest raczej powie' 
dzieć: „Nie wiem. Zobaczymy*. Du 
żo daje do myślenia w tym wzglę- 
dzie ustęp z artykułu (przekład mo 
żliwie dosłowny): 

„Bądź co bądź wydsrzenie (ja- 
kie miało miejsce) w Madras jest 
rzeczą wielce interesującą. Katastro 
fa wszechświatowa w istocie podwa* 
żyła cały świat. Powaga postępu, ro- 
zumu ludzkiego jest zachwiana. 
Ludzkość jakoś przestała wierzyć w 
ošwieconą Europą"...     

   
   ,przedniem posiedzeniu 

powrotnie, odrzucone przez władze, | ania Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

z powodu że radni wileńscy, jak pie | 

pimy by znalazł się w Sejmie czło- 
wiek, który znając obecny stan ma- 
terjalny klasy pracującej, 
niosł głosu w sprawie powsirzyma- 
aia dalszych zwyżek czynszu. 

Rządowi p. Skrzyńskiego I naszym 
wybrańcom wierzymy, iż nie zawiedą 

i sprawy loka- pokłedanych nadziei 
torskiej nie zaprzepaszczą, 

W imieniu Zarządu Zw. Loka- 
torów m. Wilna 

Zastąpca Prezesa Zw. Lokatorów 
S. Korkuć. 

  

  

+Swoboda słowa w wileń- 
skiej Radzie Miejskiej. 
Kiedy na posiedzeniu Rady Miej- 

skiej po omówieniu wniosku nagłe: 
go w sprawie bezrobotnych prezy- 
dent miasta zaproponował, a by 
pierwszy punkt porządku dziennego 
— wniosek radnych Godwoda, Na- 
grodzkiego i Wygodzkiego w sprawie 
wczęcia starań o przyśpieszenie wy- 
borów do Rady miejskiej—przesunąć 
na dalszy punkt porządku dziennego. 
Wówczas powstał radny Studnicki i 
korzystając z przyjętego powszechnie 
regulaminu, że za wnioskiem formal- 
nym woino przemawiać 2-m mów- 
com: jednemu za i drugiemu przeciw 
zabrał głos, w celu uzasadnienia, 
dlaczego jest przeciwko temu wnio- 
skowi i ledwo zaczął mówić, że z wi- 
ny magistratu te same sprawy, któ- 
re raz już były rozpatrywane na po 

sze nawet „Rzeczpospolita”, organ 
większości radnych, nie znają ustaw, 

latwa piec ONZ w» | podniósł się głos protestu ze strony 
słów i rrządu jest stanąć w obronie kliki magistrackiej i prezydent Bań- 

kowski odebrał bezprawnie głos rad- 
mierny wzrost czynszu i tem ustrzedz nemu  Studnickiemu nie dając mu 

kraj od niepóżądanych wstrząśnień i możności uzasadnienia, że z winy 
magistratu te same sprawy, o któ- 

rych już raz decydowała rada miej- 
ska powróciły na porządek dzienny 
dzisiejszego posiedzenia. 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

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

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

I nieco wyżej, 
myśli Aanie Basant: 

„Liga Narodów, Lokarno, kon- 

po zacytowaniu 

ferencje rozbrojeniowe — są to 
tylko paljatywy. Jedyny ratunek 
leży we wszechświatowej religji i 
w zjednoczeniu religijnem całej 
ludzkości. Wcielaniem zaś tej idei, 
jest właśnie nowy 
Ludzkości". 
Autor dodaje: 

„Idea jest wielka. Należy się 
spodziewać że kiedyś nastanie a- 
poka zjednoczenia religijnego ca- 
łej ludzkości. Chodzi tylko o to, 
czy spełni się to podług recepty 
Annie Resant" i t. d. 
Artykul, przy calym sceptycznym 

pozytywizm e, nie sprawia wrażenia 

„Nauczyciel 

niesmaku, jakkolwiek, również dale: | 
kim jest od bezstronności. 

Rzecz jasna — sprosfowanie błę- 
dów faktycznych, szczególnie w ar- 
tykule „Warszawianki*, należy do 
czynników specjalnie do tego powo- 
łanych. Nam—bezstronnym obserwa- 
torom jak również sympatykom 
„Žwiązku Jutrzenkį“, (a zapewne i 
członkom jego) chodzi tu o rzecz 
inną -= o wydobycie z tej przybie* 
rającej powodzi sprzecznych opinij 
i sądów — opinji i sądu prawdziwe- 
go, a więc przedewszystkiem be z- 
stronnego. 

Czy dla nas — polaków — jest 
rzeczą zupełnie niemożliwą odnale- 
zienie w tym labiryncie nici Aryad- 
ny? Bynajmniej. Nicią taką może dla 
nas służyć, jeżeli zechcemy pójść za 
nią, nasz mesjanistyczny romantyzm, 

nie pod- 

  

  

powracają (Dominikańska 

  

  

Pożyczki, zabezpleczone papiera- 
mi, zmniejszyły się o 5.8 mil. zł. 

Suma zdyskontowanych papierów 
krótkoterminowych została na nie- 
zmiennym prawie poziomie 18.2 mil. 
złot. 

  Dziś — Franciszka Sal. 
Piątek | Jutro—Martyny P. M. 

29 Wscnód słońca— g. 7 m. 18 
Styczeń | Zachód — „” — & 8 т. 47       

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 
orozumieniem z jednym z członków Zarz 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 

Bibiloteka | Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 
p od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

Porady iekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna i N.-Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
pieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

15)30dz. oprócz dni świąt. 

  
— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 
4 Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 
gowskiego 1. ‘ s 
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MIEJSKA. 

— Lustracja przedsiębiorstw 
przemysłowo - handlowych. Mini- 
sterstwo Skarbu wydało zarządzenie, 
aby zdniem 1 go łutago 1926 r. wła- 
dze skarbowe przystąpiły do lustracji 
przedsiębiorstw i spisywania protoku- 

mysłowych i kart rejestracyjnych, 
względnie za nabycie niewłaściwych 
świadectw przemysłowych. 

Płatnicy winni przeto we własnym 
interesie zaopatzyć się we właściwe 
świadectwa przemysłowe (karty reje- 
stracyjne), ponieważ — w razie stwier. 
dzenia naruszeń w tym kierunku u. 
stawowych przepisów — będą natych. 
miast sporządzane protakuły i nakła- 
dane kary pieniężne, które wynoszą: 

1) za prowadzenie przedsiebior- 

Brak tu oczywiście miejsca na po- 
woływanie się na wszystkich naszych 
wieszczów 
lub chodźby tylko na tych najwięk- 
srych — Mickiewicza, Słowackiego, 
Cieszkowskiego, Hoene-Wrońskiego... 

Dla wyrobienia jednak własnego 
samodzielnego sądu o zdarzeniu i 
zdarzeniach, które pszypuszczalnie 
nastąpią, wystarczyć może już samo 
tylko mickiewiczoskie „Widzenie” ks. 
Piotra w lll-ej części „Dziadėw“, tra- 
ktowane. rzecz prosta, nie jako po- 
etycka fantazja, lecz jako realna, 
konkretna, a jeszcze nie spełniona 
przepowiednia. 

Pottarajmy się więc znaleźć klucz 
do zagadki w przyszłości, lub, skoro 
przyszłość stała się teraźniejszością, 
to w teraźniejszości. 

{ Cała prasa zarówno swojska jak 
| i zagraniczna podała fakt prokla: 

mowania przez panią Besant mło: 
dego Hindusa Krisznamurti nowym 
oczekiwanym oddawna Nauczycie- 
lem Świata. 
Trudno. Zaprzeczyć niepodobna. 

Zresztą teza że w myśl tych czy in- 
nych. przestanek teoretycznych rola 
Duchowego Nauczyciela Ludzkości 
ma przypaść tym razem w udziale 
Naczelnikowi Zakonu Gwiazdy na 
Wschodzie — Krisznamurti — ogło- 
szona była w numerze wrześniowym 
z r. ub. oficjalnego organu Zakonu 
„Tbe Herald of tbe Gtar”. (Vol. XIV. 
No. 9. September, 1925. Special 
Congress Number). Przytoczone tam 
jest mianowicie w całości inauguru* 
jące ostatni kongres Zakonu Gwiazdy   
  

iów zanie posiadanie świadectw prze- |! 

PODARCZE. 
| Rachunki żyrowe i inne zobowią: 
zania zminejszyły się o 10.1 miljo- 
nów zł. 

Obieg biletów bankowych zmniej: 
szył się o 10.8 miljonów złotych. 
oraz przyjęty do zapasu Banku stan 
monet srebrnych i bilonu o 10.7 
milj. zł. Stosunek procentowy po- 
krucia kruszczowego wynosi 39,92 
proc. 

Inne pozycje nie wykazują więk- 
szych zmian. 

Giełda warszawska 

z d. 28—1 26 r. Giełda pieniężnay 
sprzedaż kupno 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,54 35,50 35,41 
Nowy-York -— jak gotówka 
Paryž « 27,40 27,47 27,83 
Szwajcarja 140,871/2 141,23 140,52 
Stockholm 195,60 198,09 195,11 
Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja 293,25 293,78 292,52 
Wiedeń 102,75 103,— 102,50 
Poż. dolar. 64, (w złot. 467,20) 
Poż. kolej, 119—124— 
£0/0 konwers. 43,50 
80/8 poż. konwers. 160— 
4/2/o listy z. T.Kr. 2. przedw, 20,75—20,30 
50/0 listy z. warsz. przedw.  22,—21,50   
  

KRONIKA. 
stwa bez Świadactwa przemysłowego 
— od 3 do 20-krotnej kwoty, nieu- 
iszczonej za świadectwo; 

i 2) za posiadanie niewłaściwego 
, świadectwa przemysłowego, względ- 
nie za nieposiadanie karty rejestra- 
cyjnej — do wysokości 3-krotnej kwo- 
ty, stanowiącej różnicę między ceną 
właściwego a posiadanego šwiadac- 
twa przemysłowego, względnie stano- 
wiącej należną opłatę za kartę reje- 
stracyjną. 

Kara ta nie zwalnia od obowiąz- 
ku nabycia właściwego świadectwa 
przemysłowego (karty rejestracyjnej). 

— Odebranie koncesji. Z po- 
wodu nieopłacania zaległych podat- 
ków przez firmę autobusową. „Połą- 
czenie Samochodowe w Wilnie” Wła. 
dze odnośne odebrały jej koncesję 
z dniem 27 b. m. na prawo jazdy.(i) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Zatarg na tle niewypłacania 
zarobków. Robotnicy rolni z ma- 
jątku Gudelki nadesłali do Inspekto- 
ratu Pracy w Wilnie podanie z zaża- 
leniem na właściciela majątku Gu- 
delki, który wymówił im posadę, (zd) 

— Drzewo dla bezrobotnych. 
Władze ministerjalne zgodziły się na 
wniosek Magistratu m. Wilna przyjść 
z pomocą bezrobotnym w Wilnie, 
przyczem przydzieliły 1000 tonn wę: 
gla kamiennego na opał dla bezro- 
botnych po pół tonny dla jednej ro- 
dziny. 

Węgiel ten zakupuje po cenie 
normalnej elektrownia miejska, zaś 
robotnikom będzie wydawany równo- 
ważnik pół tonny w drzewie, a to 
dlatego, że nie wszystkie piece w 
mieszkaniach robotniczych są przy 
stosowane do opału węglem. 

W najbliźszych już dniach nastąpi 
wydawanie dla robotników drzewa, 
przyczem pomoc w opale otrzyma 
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czego w Wilnie nie jak mylnie po: 
dano 36.395 zł, 48 gr. a zaledwie 
około 2.000 zł. 

WOJSKOWA. 
— Koncerty orkiestry Repre- 

zentac. Dziś, to jest dnia 29 stycz” 
nia r. b. w Sali Miejskiej orkiestra 
Reprezentacyjna W. P. daje dwa 
koncerty o godz. 16-tej i 20-tej, za- 
powiadane już ad dłuższego czasu, 
choć nie reklamowane. Wartość or- 
kiestry tej jest tak wysoka, że rek- 
lama jest nie tylko zbyteczna, ale 
nawet szkodliwa. Dochód osiągnięty 
przeznaczono całkowicie na rzecz 
oświaty w wojsku, jak również niz- 
kie ceny, prosimy sprawdzić, że żaden 
z prawdziwych miłośników muzyki, 
sposobności tej pominąć nie powi- 
nien. 

W programie: Chopin, Moniuszko, 
Paderewski, Nowowiejski, Wagner, 
Liszt, Beethowen i inni. 

Analogiczne Koncerty w tych sa- 
mych godzinach odbądą się również 
jutro, t. j. dnia 30 stycznia 1926 r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— V.Doroczna Szopka Akade: 
micka. Jak się dowiadujemy przed- 
stawienie „Szopki” Akadem. urządza” 
ne staraniem grona słuchaczy wydzia- 
łu Sztuk pięknych — rozpoczną się 
w połowie przyszłego tygodnia. (zd) 

Z KOLEI. 

— Plenum obrad kolejowych 
między Polską i S.S.S.R. w Wil- 
nie. Jak się dowiadujemy w sobotę 
dnia 30 stycznia b. r. o godzinie 11-tej 
rano zostanie zwołane pienum kon- 
ferencji kolejowej, jaka odbywa się 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej między 
władzami kolejowemi polskiemi i 
przedstawicielami Kolei zachodnich 
S.S.S.R. Na plenum ten zostaną zre- 
asumowane opracowania poszczegól: 
nych sekcyj, poczem po szczegóło- 
wem omówieniu zostanie prawdopo- 
dobnie zawarta umowa, dotycząca 
ruchu kolejowego na odcinkach O- 
lechnowicze i Radoszkowicze. (zd) 

z POCZTY. 

— Za cztery tygodnie. Obec- 
„Die Wileńska miejska sieć telefonicz- 
na ma do obsługi 325 abonentów 
telefonicznych. 

Przyłączenie do sieci telefonicz- 
nej w Wilnie pozostałych abonentów, 
których liczba przed uszkodzeniem 
komunikacji telefonicznej z powodu 
śnieżycy wynosiła 928 abonentów, 
jak nas informują ze sfer pocztowych 
jest kwestją co najwyżej czterech 
tygodni. (l) 

— Jakie agendy pocztowe zo- 
staną zniesione. Centralna Dy» 
rekcja Poczt i Telegrafów zwróciła 
się do tutejszej Dyrekcji pocztowej 
z zapyteniem, które z agend poczto- 
wych w województwie wileńskiem 
mogą być bez szkody dla dobrego 
funkcjonowania poczty zredukowaną. 

— Ilu ludzi pracuje na pocz 
cie. Wileńska dyrekcja poczt i tele- 
fów zatrudnia obecnie 928 pracowni- 
ków umysłowych, 800 niższych funk- 
cjonarjuszy i 250 monterów. 

Wymiesione liczby nie a 
robotników dziennych zatrudritonych 
przy budowie i konserwecji tras tele- 
fonicznych. (l)   — Liczba urzędów pocztowych. 

i filozofów -mesjanizmu, | 

około 2.000 rodzin bezrobotnich. (zd) , Województwo Wileńskie obecnie po- 

— Sprostowenie (komunikatu z | siada 145 urzędów i agencji poczto- 
Nr. 21, 27. I. 26.). Jak nam ze Źród: wych z tej liczby na m. Wilno przy- 
ła miarodajnego informują, komitet pada 4 urzędy i 9 agencji poczto- 
budowy domu Robotniezego zebrał wych. 
drogą składek członkowskich i do-| Największą ilość urzędów posiada 
browolnych datków na fundusz bu-| pow. Wileńsko Trocki (7 urzędów i 
dowy publicznego domu  Robotni: | 30 agencji pocztowych). (1) 

    

  

„sant, dotyczące i Wielkiego Nauczy- Besant „nowy Nauczyciel”, którym 
; ciela i Jego Apostołów. я asi A ma być Naczelnik Zakonu Gwiazdy 

W tymże numerze „Hsralda“ przy- na Wschodzie, odpowiada względnie 
toczone jest przemówienie dr. Jerze- odpowie tym kwalifikacjom, jakie w 
go Arundale'a, w którem proklamuje wieszczem uniesieniu przypisał mężo” 
on założenie przez Zakon Gwiazdy wi opatrznościowemu Adam Mickie 

Chrystusa — trzech wielkich uniwer- 
sytetów: w Adyarze ® Indjacb, w 
Sydney w Australjj i w Huizen w 
Holandji — dla Wschodu, Południa 
1 Północo-Zachodu — jako potrójnej 
bazy przyszłej działalności pedago- 
giczno oświatowej Wielkiego Nauczy- 
ciela Swiata. 

Pozaterm tenże numer „Herelda”, 
|jako stały refren wszystkich przemó- 
wień, mówi `о Wielkiej Hierarchji O- 
kultystycznej, odwiecznej strażnicy 
Wiedzy , Tajemnej — jej mocą rzą: | 
dzącej niewidzialnie światem. l 

A teraz — rozpatrzmy te enun: | 
cjacje sine Ira et studio w świetle 
„Widzenia ks. Piotra*; 

Jak baldakim rozpięta księga 
A tajemnicza 

Nad jego głową — osłania lice; 
Podnóżem jego są trzy stolice — 
Trzy końce świata drżą, gdy 

on woła . 
Bez wątpienia jest w „Widzeniu” 

wiele jeszcze miejsc niejasnych, zaś 
od komentowania niektórych, dziś 
zresztą dla bezstronnego badacza 
przejrzystych, uważamy za wskazane 
z pewnych względów narazie pow- 
strzymać się; cłou jednak problema: 
tu tkwi niewątpliwie w pytaniu, któ- 
re śmiało możnaby postawić „na 
ostrzu noża”:   w Holandji przemówienie pani Be-   

na Wschodzie a z ramienia Samego, 

  czy proklamowany przez panią 

wicz, czy też nie... 

Punktem kulminacyjnym „Widze- 
nia" jest jego zakończenie, i w niem 
to przedewszystkiem należałoby szu- 
kać klucza zagadki: 

„To namiestnik wolności na zie- 
mi widomy! 

On to na sławie zbuduje ogromy 
Swego kościoła!" 

Nad ludy i nad króle podniesiony, 
Na trzech stoi koronach, a sam 

bez korony; 
A życie jego — trud trudów, 
A tytuł jego — lud ludów; 

Z matki obcej; krew jego: dawne 
bobatery, 

A imie jego: czterdzieści i cztery. 

Przypadkowy zbieg okoliczności 
(czy też może coś innego) sprawił, 
że pełne oficjalne „imię* Naczelnika 
Gwiazdy w angielskiem jego brzmie- 
niu składa się z 44-ch liter: 

Krishnamurti — Head of the 
Order of the Star in the East. 

W każdym bądź razie odpowiedź 
bezstronna na zasadnicze, jak sądzą, 
wyżej sformułowane zagadnienie, po- 
winnaby brzmieć nie tak jak tego 
sobie życzy „Warszawianka* („teozo- 
ficzna oszustwo światowe*) |ecz ra» 
czej słowami Wróżkiz „Wyzwolenia* 
Wyspiańskiego: 

„Ja nie wiem nic — ujrzycie”... 
Sympatyk,



U BIAŁORUSINÓW 

— Białor. kalendarz kartkowy. 
W najbliższych dniach ukaże się na 
półkach księgarskich białoruski ka- 
lendarz kartkowy na rok 1926. 

Kalendarz posiada obfitą treść li- 
teracką, wykaz świąt katolickich i 
prawosławnych i jest drukuwany obu 
alfabetami: łacińskim i „grażdanką”. 

Zaznaczyć należy iż kalendarz ten, 
w swem pierwszem wydaniu, uka- 
zał się we właściwym czasie, lecz zo- 
stał skonfiskowanym i obecnie uka- 
zuje się w nowem wydaniu. 

Jest to pierwszy białoruski kalen- 
darz kartkowy. (-n.) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Z Wilna wyjechało 48 dele- 
gatów żydowskich do Warszawy 

Nielegalne przekroczenie ' 
granicy litewskiej. 'W dniu 26 
stycznia 26 r. przekroczył granicę 

| litewską Haufman Karol, przy którym 
j znaleziono rewolwer. Wspomniany 
Haufman został przez straż graniczną 
aresztowany i skierowany do władz 
sądowych. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Rozstrzelanie. Dn. 27 b. m. 
g. 6 m. 30, w pobliżu ul. Holenderskiej w 
górach, na mocy wyroku Sądu Doraźnego 
Okręgu Wileńskiego, został. rozstrzelany 
Franciszek Jacznik, lat 30, za napad na 
poster. Mokrackiego Józefa. Ekzekucja od 
była się spokojnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 
+7 b. m. Wilczakėwna Hanna, lat 22, zam. 
Subocz 29, usiłowa otruć się jodyną. 

Zawezwane Pogotowie Ratunkowe udzie- 

o 

  

KUR JER w 

— Świętokradztwo. Dn. 27 b. m. 
o g 11 m. 30, Szostakowski Modest, zam. 
Wiłkomierska 3, zameldował o kradzieży z 
otwartego kościoła Św. Rafała—metalowe= 
go krzyża, wart. 25 zł. Podejrzenia brak. 
Dochodzenie w toku. 

— Podrzutki. Dn. 27 b. m. post. Le' 
gawiec znalazł w pobliżu d. Nr. 7 przy ul. 
Subocz niemowlę płci żeńskiej, w wieku 
około 4 tygodni. Niemowlę odesłano do 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Dn. 21 b. m. Mazurkiewicz Helena, 
zam, Jagiellońska 25, idąc zaułk. Lidzkim, 
znalazła niernowię płci męskiej, przy któ- 
rem znaleziono kartkę pisaną w języku ży- 
dowskim, opiewającą, że takowe Jest ob- 
rzezane według obrzędu mojżesżowego i 
ma na imię Szołom. Niemowlę odesłano 
do ochrony żydowskiej przy ul. W. Pohu- 
lanka 15. 

— Zatrzymanie. Dn. 28 b. m. o g. 
2 m. 40, w podwórku d. Nr. 48, przy ul. 
Szkaplernej został zatrzymany Kozłowski 
Jan, lat 28, zam. Słowiańska 19, w którym 
to podwórku wymieniony usiłował ukryć 
kosz zawierający 5 kur i 1 koguta, 

BF SUNSET 

Na prowincji. } 
— Pod pociągiem. W dniu 26 b.m: : 

o godz. 16 m. 12 Łepin Adam, lat 50 bla- 
charz warsztetów kolejowych, w odłegłośl 
Va klm. od st Nowo-Wilejka, wpadł pod 

| lokomotywę pociągu nr. 112. 
Po zatrzymaniu pociągu | udzieleniu 

| pierwszej pomocy, Łapina odwieziono do 
szpitala kolejowego na Wilczej Łapie. 

! U poszkodowanego stwierdzono odcię» 
|cle prawej stopy lewej kiści I lekkie uszko- 
dzenie głowy. 

— Tejna gorzelnia.jfW dniu 23 bm. 
o g. 12 we wsi Starzynkach, gm. Kreśne, w 
mieszkaniu Glerłowskiego Łukasza, wykry- 
to poisjemną gorzelnię, 

Sprawcy— Gierłowski Łukasz | Ignato- 
wicz Aleksander zostali zaaresztowani | z 
aktami skierowani do sędziego sledczego. 

— Pożar. W dniu 26 b.m. o godz. 17. 
w zaścianku Kuzynowo, gm. Nowo-Trockiej 
na szkodę Blakiewicza Józefa spaliła się 
stodoła ! znajdujące się w niel dwie krowy, 
wół, koń, dwie owce, wieprz i 70 cent. 
słomy. Straty wynoszą 1560 zł. 

Wstępne dochodzenie ustaliło, iż pożar 

Nr. 23 (471) 

muzyczny z udziałem chóru „Lutni* pod 
dyr. Br. Gawrońskiej oraz kwartetu im. St. 
Moniuszki. 

Ceny miejsc najniższe. 

sceną operową Dominika Cimórosa „I! mat- j 
rimonio segreto”. 

Zarząd Reduty najuprzejmiej zawiada= | 
mia, że przedstawienia popołudniowe będą 
slę rozpoczynały punktuelnie o godz. 3 30, — Poranki muzyczne w Sall Miej- 
począwszy od najbliższej niedzieli. skiej. W niedzielę 24 bm. o 12.30 pop. 

Bilety sprzedaje do przedednia każ- | poranek w sali Mielskiej. W programie 
dego przedstewienia biuro „Orbis” Mickie- fragmenty operowe ze Starej Baśni I Kon- 
wicza li, od 9—4 30, w dnie powszednie „rada Walleuroda Wiad. Żeleńskiego oraz 
lod 10—12, 30 w niedzielę oraz kasa Halli Moniuszki w wykonaniu sumiennem. 
Teatru od 11—2 I od 5—8-ej v dolu przed- | 
stawienia. Ё 

— Teatr Polski. Koncerty w Te- | 
atrze Polskim. W sobotę dn. 30 b. m. | 
w sali Teatru Polskiego (Lutnia) odbędzie ; 
się koncert świetnego skrzypka. prof. Kon: | 
serwatorjum Wil. Hermana WEI 
udziałem Wit. Orkiestry Symfonicznej. Ar- | ы 
tysta, znany ze swej fenomenalnej techniki | „łach, Praktdodei: Wyka GRAD, 
er Bay ze Beethovena, Saint Salnsa, | wy organizuje pierwsze w sezonie a dru- 

4W. niedzkię szab-. 61 ów pi ali e nesioja Wilnis: Międzykiubowe zawo: 
na koncercie Wil. Orkiestry symfonicznej ACE ® 3 
Śpiewać będzie znana śpiówaczka nasza Program a Raja e 
Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska i wystąpi z | 1) Bleg główny senjorów trasa 12 klm. 
repertuarem operowym i  pieśniarskim \ 
„Dama Pikowa*, „Wiosna” i t. d. W pro- 2) Bleg starszych (ponad 3ż lata) „ „ 

  

  

  

  

Ze sportu. 
Zawody narciarskie. 

do przedst. amerykańskich żydów. 
„ liło desperatce plerwszej pomocy, pozosta- 

З нна i Pam do kz wiając takową na miejscu w stanie lec 
groźnym. Przyczyny usiłowania samobój- 
stwa —narazie nie ustalono. 

— Zamach samobójczy. oz: 
szej nocy na placyku Orzeszkowej Stani- 

Żydów aa Poke dla | sława Guryna, w celu samobójczym wypiła 
większą ilość esencji octowej. 

Przybyłe na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło ją w stanie groź- 

z iłożyć ży- d Иаа żydowskiego. (I żydowskich, mają Zoniprzedłożyć ży: SZA. alga e pigs arų Dž 27 bm. 

szawy przedstawiciela amerykańskic 
Żydów p. Kahana, który chce się 
zapoznać z warunkami życiowymi i 

ewentualnego przyjścia im z pomocą 
finansową, zi Wilna wyjechało do ; 
Warszawy 48 delegatów instytucyj 

pochodzących z kradzieży. 
— W związku z kradzieżą dokonaną w 

dn. 11 b. m. na szkodę Rudomino, przy 
ul. Wielkiej Nr. 22 zostali zatrzymani w 
dnlu 26 b. m przez wywiad Ekspoz. SI. 
Kctulewicz ve! Jaszkiewicz Ignacy, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania i Joppe Włady- 
sław, zam. Piłsudskiego 11. 

Obaj zawodowi złodzieje. 
Skradzione rzeczy sprawcy ukryli u do- 

zorcy d. Nr. 34, przy ul. Wielkiej, Antonie- 
go Koszyca, którego również zatrzymano. 

powstał wskutek podpalenia. |gramie utwory Swendsena (Karnawał pa- — W dniu 25 bm. o godz. 20 m. 30, ryski), Smetany (Weliawa). Halversena wskutek wadliwego urządzenia pieca wy* (Suita indyjska) i t. d. j 
buchł pożar w domu Spichoiskiej Feliksy, Początek obu koncertów o g. 8-ej wiecz. przy ul. Pohulańskiej 1 w Wilejce. Straż Ceny miejsc zniżone. { ogniowa niezwłocznie pożar stłumiła. i — Poranek w Teatrze Polskim. 

1 Straty wynoszą 100 zł. |W niedzielę nadchodzącą odbędzie się w | j — Kradzież klaczy. W nocy z dn. Teatrze Polskim kolejny poranex wokalny, 21na 22 b. m we wst Staboryszki Sm. w którym przyjmie udział wybitna śpłe- | Podbrzesklej na szkodę Łomockiej Melanji, | waczka Elza Igdał. Szczegóły programu skradziono klacz wartości 150 zł. będą podane niebawem. Ceny miejsc naj- 

Start wspólny 
8) Bleg nowicjuszy trasa 7 klm. 
4) Bieg pań „ 
5) Bieg uczni „ono 
6) Skok na szkolnej skoczni. 

Zgłoszenia (po 50 gr. od zawodnika — 
konkurencji) do dnia 29 go b. m. do godz. 
20-ej włącznie przyjmuje Sekretarjat A, Z. 
S. — Bakszta 11. 

Zawody powyższe, gromadząc na star- 
cie tout Wilna narciarskiego będą niejako 

„” ”   
  

  

nižsze. selekcją zawodników przed zbliżającemi się 
doskiemu delegatowi Zydów Amery- 
kańskich p. Kahanowi memorjały w 
sprawie potrzeby pomocy dla po- 
szczególnych zrzeszeń. (zd) 

o g. 9 m. 30, zatruła się gazem świetlnym 
rodzina Dr. Rozenkranca, zam. przy ul. 
Wielkiej 22. Pogotowie Ratunkowe udzieli- 
ło poszkodowanym pierwszej pomocy. Po- 

— Kradzieże. Dn. 27 b. m. Gordono- 
wl Szlomie, zam. Wiwulskiego 4, skradzio- 
no bieliznę ze strychu. 

Straty poszkodowany ocenił na 2000 zł. 

    

! — Reduta w Teatrze na Pohu- 

Teatr Ё muzyka. | 2-go lutego o g. 8-ej w. w sali Teatru Pol- 

(7 i 8 luty r. b.) mistrzowstwami A. Z. S. 
Należy przeto przypuszczać, że mi- 

łośnicy pięknego sportu narciarskiego zgro- 
madzą się licznie na starcie w Górach 

— Koncert Józefa Śliwińskiego 
w Teatrze Polskim. We wtorek, dn. 

skiego (Lutnia) grać będzie znakomity pia- 
Trzykrzyskich (wejście od FAntokola obok 

' Koszar 6 p. p. Leg.), gdzie punktualnie o 
godz. 11-ej zawodnik Nr. 1 ruszy do biegu. 

wodem zatrucia bylo wadilwe urządzenie 
rur gazowych. 

— Zaczadzenie. W dniu 27-go b. m. 

— Dn. 28 b. m. Popowicz Jan, Prezes lance. gra dzisiaj po raz siódmy komedję nista Józef Śliwiński. Wyjątkowo piękny Dyr. Poczt i Tel. zam. Sadowa 25, zamel- M. Bałuckiego „Dom otwarty . Jutro po program, jako też sława koncertanta, wró dował policji, że służąca jego posiadająca raz trzeci „Wesele* Wysplańskiego. W nie- %а słuchaczom prawdziwą ucztę artystyczną. 

Z POGRANICZA. 

  

— Szmugiel sacharyny. Na| o godz. 22 m. 35 przy ul. Ciasnej 3, wsku- dokumenty metryczne na imię Sleniaczko- dzielę o godz. 3.30 po raz siódmy dramat Szczegóły w afiszach. Bilety zawczasu na: _ Wstęp wolny. W razie odwilży i braku granicy litewskiej straż graniczna | tek pakiety RE ps pleca za- | wej Anastazji, którą w dniu 20 b. m. przy- , Ritinera „W małym domku” wieczorem zaś bywać można w kasie Teatru Polskiego śniegu (vis malor) zawody zostaną odwo- czadziała Anna Jaśkiewiczówna. 1 27 b. m. jął do służby dn. okradia go ; po raz ósmy komedja zeromskiego „llciek- Od g. 11—1 I od 3—9 wiecz. z różnej garderoby, bielizny I biżuterji oraz „ła mi przepióreczka", W poniedziałek ро ° — Z T-wa Muzycznego „Lutnia”. obuwia na ogólną sumę 3000 zł. Sprawczy- jraz plerwszy komedja stylowa Fr. Zabłoc- We wtorek 2-go lutego o g. 12 I pół po | ni zbiegła. *klego „Fircyk w zalotach”, zakończona poł. w sali „Lutnia” odbędzie się poranek / 
zy e 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wilno, Wiieńska 28, 

W przychodni przyjmują lekarze specjallści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 oczu 12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. G a bi net R оей tg ena i e I ek tro - l eczni cz y Leczenie premieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

777777 O I A III INS 

KKI HE EIKA BBS | = s : 

kalendarze na ГО MA E liepe оя, & 10 МИ ОО ] 

przyłapała przemytników, krórzy wie- me: (2 
źli ze sobą 25 kilogramów sacheryny. 
Przemytników aresztowano. (zd)     

Przybyłe na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło ją w stanie groź- 
nym do szpitala św. Jakóba. (I)   

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

  

Ogłoszenie. 
Zgubiono książkę wo|- 
skową oraz kartę mobi- 
lizacyjną wydaną przez 
P.K.U. w Wilnie 1 metry- 
kę urodzenia na imię 
lzyka Kowarskiego unie- 

ważnia się. 

Najtaniej !!! 
Ubrać się można w pra- 
cowni damskich su- 
kiem przy ulicy Rydza- 
Śmigłego 7—2. Wykona- 
nie szybkie i staranne. 
Przyjmują się roboty rę- 
czne: haftowanie, wyszy- 

Zatwierdzone | 
przez Min. Spraw Wewnętrznych 

BIURO 
REKLAMOWE 
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kiemi wygodami i łazienką. Zygmun-   

  

Wileński Informacyjny towska 18 m. 4. Kto chce sprzedać! ' wanie džetem I t. p. cena 2 zł Ė : Kto chce kupić! = 
® Ostrobramski i ЖЖЖ ж ЖЖЖЖЖ жж ЖЖ Kto pracę daje! Okazyjnie 

cena 75 gr. ka * X Kto pracy poszukuje! do sprzedania tremo, ul. Poradn. Kolejowca Polsk a DE ° ° 3 Kto co zgubił! „Mickiewicza 43—5. ` j cena 2 zł. К Kto się chce ożenić! ир 
Kieszonkowy % | I |? z 2 nz w o J. Kaminicki ilni я k k cena 30 gr. apitały lokuje. Pracownia obuwia. Przyj» o nar les Myte kocem — В айа 4 —3 гока н оче ul BE, ŠE NS Andas miasto ge m Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- 

giellońska. Oferty proszę nadsyłeć * 
do Kurjera Wileriskiego pod au * 

* ) ККК КЕ КК ККК 

—- Мазгуп! 5Ка 
BLI || | K (TOMI HI ! poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ullca Adama Mickiewicza A 33, m, 4 od godz. 11 do 3. 

la ь 
stare, złamane kupuję I zamienię na nowe 2 za | 

  

Józefa Zawadzkiego, 
Wielka 7. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach i 
składach materjał.' piśmiennych. 

I tu d. 

niech poda ogłoszenie do gazet 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. 

Tel. 82. 

| Kosztuje tanio, 

a cel będzie osiągnięty. 

przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
pism miejscowych i zamiejscowych Rutynowana 

Mttzyciejka 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob. 
cokrajowców — pojedyń- 
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na warunkach 

najbardziej dogodnych. 
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“jona mlekiem z koniakiem, 

HEL. ROMER. 

Baba z Kozłów. 
Iv. 

W chacie Mickunów przywitały ją płacze sen- 
nych, znudzonych i niezdrowych dzieci, oraz nowi- 
na. że Józińka „żywą krwią charcze...” 

Westchnęła baba. Wola boska. „Już sobie dzie- 
teczki nie życcia znaczy sie, a śmierć pisana...” za- 
mruczała głaszcząc po głowie chrypiącą ciężko dzie- 
wczynę. „Już i kołtun nie potrzebny, ani zamawia- 
nia... trzeba iść prosić może pożyczo konika, żeb 
ciebie do księdza zawieźć, sakramenty przyjąć, bo | 
gdzież proboszczu do takiej; kamury...” 

Poczem przysiadła przy swej skrzynce okutej 
i zamczystej i tam przegiądać zaczęła czy wszystko 
na śmierć w porządku: koszula nie nos:ona jest, su- 
kienka biała jest, wianeczek, z białych sztucznych 
kwiatów o który kiedyś już Józińka prosiła też, poń- 
czochy i trzewiki nowe, tak, wszystko przygotowane, 
gromnica leży na wierzchu, poduszkę trzeba zrobić 
nie krojąc broń Boźe płótna, tylko drąc w rękach 
i włożyć w nią nitupicz, kotki i chmielniczek, dla 
obrony Józinki od złych duchów... tak, może sobie 
śmierć przychodzić. Zrobi się wszystko jak trzeba, 
jak ojce, dziady uczyli... śledam za dziedam*... 

„Wyparzoną” w łaźni Józińkę, której ta przed- 
śmiertna kąpiel, a zwłaszcza, jakie takie rozczesanie 
kołtuna sprawiło chwilową ulgę, powieźli do kościo- 
ła i do księdza. Wróciła zdrowsza, ożywiona, napo- 

które jej proboszcz ka- 
załydać na drogę wraz z bułką, co umierające bie- 
dactwo wprawiło w słodką radość, a poczucie, że 

' przyjęła Sakramenty, uspokoiło obie: matkę i córkę. 

O
P
Z
Z
 

Były gotowe pod każdym względem. Co mę- 
czyć siebie i drugich, ani do pracy, ani do radości, 
to już lepiej do chwały boskiej iść prędzej, póki 
grzechu po spowiedzi niema i „czysto pomywszy sie 
na śmierć”, 

Leżała więc sobie Józińka sinawo-blada z za- 
padniętemi policzkami i oczami jarzącemi się błę- 
kitnie w głębi bronzowych cieniów, szkielety rąk 
spoczywały na czystej pościeli, a złoto-płowe włosy, 
ciasno splecione, zszarzałe, jakby zgasłe, pajęczą 
popielatością otaczały zapadłe skronie. W chrypiącej 
piersi rzęziły i rwały się struny życia, które ucho-   

dziło powoli, pogodnie i bez szarpań się młodego 
organizmu, raczej z rezygnacją wyczerpania. 

+ Chrapliwym szeptem przypominala dziewczynka 
czasami obecnym, by dotrzymali obietnicy i sprawili 
jej ładny pogrzeb. Kazała sobie pokazywać wlane- 
czek i białą sukienkę, a wtedy, głaszcząc chudemi 
palcami listki sztucznych róż, uśmiechała się trupim 
uśmiechem i powtarzała: „otóż kiedy ładnie będzie, - 
otóż pieknie”. Odwiedzające sąsiadki zaglądały jej 
w Oczy i rozsiadłszy się pod ścianami prowadziły 
otwarcie przewlekłe gawędy na temat terminu jej 
śmierci: „kap nia w subotu, a to nadfa praciūnie kali 
chto pamiorły prez nibdzielku u chacie lażyć”. 

Starało się tez niebożątko umrzeć Jak wypadało, 
ale wleklo się to jej istnienie niby cieniutka nitka 
Iniana złej przęśnicy. Już, juź urywa, juź rozłazi się 
kądziel.. nie, jeszcze chwyci, sklei i snuje się dalej. 
Gromnicę zapalali ze trzy razy, z pod głowy wyciąg- 
nęli poduszkę, której pierze „kuryne” daje ciężkie 
konanie, położyli kulik słomy. Kadzili kotkami, chmiel- 
niczkiem i nitupinem... a ona sobie dalej konała, ale 
żyła. Powoli, górny nastrój, jaki wytworzyło przeko* 
nanie o jej blizkiem zgonie, ustąpił miejsca zobojęt 
nieniu i lekko zgorszonemu zdziwieniu, że oto ta 
słaba kruszyna, naprzekor wszystkim przygotowaniom, 
żyje. Baba z wahaniem oddała na kupno skóry do 
uprzęży Mickuna grosze przeznaczone na podzwonne 
i zamyślała o odwiedzinach okolic najbliższych w celu 
zdobycia nowych funduszów, a takze dla tego, iż 
przywykła do włoczęgi, zmiany miejsca i ludzi, nie 
wiedziała co z sobą w chacie począć. Zrobiła wszak 
wszystko co było w jej mocy dla umierzjącej córki, 
wiedziała co będzie musiała zrobić dla zmarłej, ale 
teraz nie miała nic do roboty i przędła niedbale ką- 
dziel, spiewając wrzaskliwie i przewlekle okropnie 
smutne i tęskne białoruskie piosenki: „Horek, borek 
pialun u barodzie“, „Zara maja, ty wieczornaja“, al- 
bo godzinki ze Zlotego oltarzyka, przekręcając polski 
tekst z białoruska. 

| z powodu tej nieuwagi stała się rzecz fatalna. 
Nie ta, że Józińka skonała któregoś ranka, „cichińko 
jakby ptuszka odleciała", to było sprawą oddawna 
niejako umówioną, załatwioną. Ale wskutek tego, że 
w chacie były tylko małe dzieci, nikt gromnicy nie 
palił, i co gorzej, wracająca Mickunowa zobaczyła ją 
wyprężoną na pościeli, zlaną krwią sączącą się z otwar- tych ust... To właśniel.. Leżała... Bóg wie jak długo, 
z otwartą gębą! Znaczy się któś za nią pójdzie. I oczy 
miała niedomknięte, więc kogoś wypatrywała sobie 
do towarzystwa. Te szczegóły, wróżące zdarzenia na 
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Wspólwiaścisiali dńzei Batorowicz, 
M rw: р 

przyszłość, daleko silniej- 

matce, 
zbyła, a Fniołca Bogu 

giłki nikt pożyczyć nie' chciał, 

ciele też się nie 

drzeć gardła cełą noc i dzień. 

obmyła i ubierała córkę sama, 

krytym jedną kołdrą, 

tak żałośnie i tak umiejętnie, 

A na tle tego chóru, 

wodzący głos matki, 
ścianom chaty, 

ty ad matki adeszłaaal 

I wymawiała 
że matce kądzieli 
koszule nie wytcze, że 
bo przyjęła śmiertelne 

a któż mienia da truny włożyyy... 
odprowadzinil O. Jezul. Jezu! 

Całe życie jakie 

krótką chwilę, 
nad wyrokami boskiemi, 
cie, ułożone mniej 

które to 
więcej z góry i   

nna 

zaprzątnęły pozostałych w 
chacie, niż sama śmierć, której nieledwie winszowali. 

jako że kłopotu i codziennej troski się po” 
w niebie się przyczyniła. Na 

tem jednak kończyły się uprzejmości chrześcijańskie 
mieszkańców wioski. Konia na wywiezienie na mo- 

bo przesąd groził, że 
gospodarza wywiezie ten sam koń, śpiewać przy 

kwapili, rozumując trafnie, że baii- „fury (stypa) obejdzie się kieliszkiem monopołki i ka- 
wałkiem chleba z solą, wobec tego czyż warto było | 

Baba zachowała się po śmierci córki jak należy: 
nie wyięwając ani 

Jednej łzy, żeby jej ciężko nie było na tamtym świe- 
cie. Ziele święcone ułożyła pod głowę, 
kę, na opłatę „umarszczykom na 
czym, żeb dobrem serdcem do towarystwa przyjęli”. 
"Potem różańcem ręce zmarłej okręciła, i ułożyła ją 
na środku izby, głową na wschód, na tapczanie przy” 

jaką posiadała. 
już oddać się boleści, przepełniającej jej serce. Siadła 
na ziemi pod ścianą i bijąc głową o belki, rwąc wło- 
sy, szarpiąc koszulę na wychudłej piersi, „głosiła” 

że przychodzące baby 
zostawały dłużej i podniecone nerwowo, 
też półgłośnym jęczeniem wtórować: 
moooj, a Jezu, Jezul A Matyńka boooożyńkąaal* 

wybijał się ostry, spazma- 
tyczny chwilami, w innych momentach jękliwie za- 

która wyła swą krzywdę i żal 
i ludziom, i ogrodom, i polom, i la- 

som, i samemu Bogu w nieskończoności. 
„A Józińkaaa, a doczuszka ty majaaal Za cosz 

Ja baz ciabie sama sierota astałaaz| Czamuż ty baz pory ziamielku rzuciłaaa! 
temu sinemu trupowi dziewczynki, 
nie uprzędzie, : że płótna sobie na 

do niej swaty nie przyjadą, 
Swaty... i zabrały ją... do ślu- 

bu jej nie powiozą, wianeczek do 
na wesele, ale na žalobę... Wnukėw nie pokołysze... 

mogła mieć Józińka, przewijało 
się przed oczami obecnych i wzdychając medytowali 

wśród koniecznych, codziennych zająć, | 

nają w taki sposób, że jakby kto puch z kwiatu 
zdmuchnął. 

Pod wieczór jednak, Mickun z żoną naradzali 
się w sionkach co począć? Z trupem w stancji spać, 

' anadto już przeciwnie”. Wynieść więc trzeba Józińkę 
do sieni, na gliniane klepisko, na słomie ładnie po- 
łożyć. Dobrze. :A jutro? Trumnę kto zrobi i z jakiego 
drzewa? - Miałci wprawdzie Mickun parę pięknych 
desek z kradzionej osiny, ale chował je na sprząt 
gospodarski, przytem osina „nie bezpieczna jest na 
trumnę, bo, nie tu wspominając, tfu, tfu, z takich 
strzygi najcześciej wyłażą... Nikt w wiosce na trumnę 
drzewa nie da, ani konia... 

Należało skierować rozpaczającą matkę do po» 
bliskiego dworu z prośbą 6 te nieodzowne rzeczy, 
bowiem inaczej groziło Mickuniowi, że wszystkie cię- 
żary i niebezpieczeństwa spadną na jego rodzinę. 
Przekląwszy parę razy, bez wielkiej zresztą pasji: 
„Kap ich, tych bab, kab-jany skisly, aaach! sztož na 
maju halawu takaja bieda. Ot i chłopotaj ciepier 
z hetami żebrońdkamil” 'Mickun podtarł nos wskazu- 
jącym: palcem i wierzchem dłoni, tam i z powrotem, 
podgarnął porwany t wyleniały korzuch i ruszył do 
izby, gdzie baba wsiąż głosiła coraz chrypliwszym 
głosem swe majaczenia o życiu córki, a dzieci sie- 
działy rzędem na ławie, przypatrując się rozdziawio* 
ne wystrojonej Józi. 

— „Ciszotka a, pierestań na minuteczku, słu- 
"chaj co będa mówić?" trącił ją lekko w ramie, po- 
czem osłupiałej i złamanej we dwoje, wykrzyczał, 
dla nadania należytej mocy słowom, swoje uwagi, 
przypuszczenia | rady. Ulzniała je. Jak było nie przy- 
znać że miał słuszność? A gdyby jej nawet nie miał, 
wszak był gospodarzem chaty, miał prawo rządzić 
i rozporządzać się, a wiele łaski i dobrodziejstwa 
przecie już okazał. 

Baba więc dźwignęła się, padła dwa—trzy razy 
na kolana przed zwłokami córki, ucałowała jej sine 
usteczka i powlokła się do pobliskiego folwarku 
Wincowszczyzny, kędy rządziła i gospodarzyła od . 
dawnych lat swego wdowieństwa, pani Pelagja Kol- 
tupajłowa, z domu Borowszczanka, obu rodzin zna- 
nych w okolicy, obsiadłych na dzierżawach lub włas- 
nych folwerkach i mających takich krewnych, którzy 
byli profesorami uniwersytetu i takich, którzy się 
ledwie, ledwie, „rozpisać” umieli. 

(c. d. n.) 

a grosz w rę- 
mogiłach leżusz- 

Wtedy mogła 

zaczynały 
„A Boužeczka 

trumny : dają nie 

a kto na mogiłki 

Przygotowane ży- 
wiadome przeci- 
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