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KURJER_WILENSKI 
Wychodzi eodziennie próez dni poświąteeznyeh. 

  

  

WIEZALEŹŻNY ORGAM 

DEMOUKRATYCZEY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranie 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru 
Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewieza 4, róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

ka 22, telet. 605, | wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 
W. Borkowskiego, 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego” mieści się 
przy 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.   

Cenx ogloszeń! Za wiersz milimetrowy nś 1 str. groszy 20, na 4-ej 
s ars tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, na 4-ejistr. 8-mlo łamowy. 
stronie 10. Komunikaty 

Terminy druku mogąjbyć przez administrację zmieniane dowolnie.     

Z chaosu powojeanego wyłania» 

ła się Polska w warunkach ciężkich. 

Ż jednej strony walka orężna o byt 
io granice — z drugiej strony or- 
ganizowanie jednoczesne życia gospo- 
darczego, społecznego— montowanie 

aparatu administracyjnego. Niewia- 
domo było jaka jeszcze ta Pol- 
ska będzie, nie było programów, 
brak było planów jasnych, wyraźnych 
i przemyślanych. Wszystko się im- 
prowizowało. A w tym chaosie im- 

Prowizacyjnym, każde poczynanie, 
każda inicjatywa byle umiejętnie u- 

zasadniona | energicznie poparta 
wcielała się w czyn, niezależnie czy 

była dostosowana do jakiegoś logicz* 
nie przemyślanego Planu — czy nie. 

Zresztą jak mówiliśmy — tego 
Blanu ogólnego | konsekwentnego 
ie było. 

To też ten rozrost machiny 

państwowej, rozbudowywanej i dobu- 
dowywanej często gwoli tylko po- 

trzebie zaspokojenia czyichś ambicji 
i kieszeni, rozrósł się do potwór= 

nych rozmiarów, brzemieniem nie 
do udźwignięcia legł na całym kraju 

| l wszyskich jego mieszkańcach, re- 
glamentując i wiążąc całe życie spo- 
łeczne i gospodarcze, krępując swo- 
bodę indywidużlną jednostek, 

Machina ta wkiótce pochłaniać 
zaczęła też lwią część całego budże- 

tu państwowego. 
| oto gdy z ustaleniem się walu- 

ty należało ustalić i unormować i 
cały bieg życia państwowego—skon- 

statowano — że Polska nie mówiąc 

już o innych względach — ale i fi- 

nansowo dźwigać w tak dziwaczny 

sposób rozbudowanej machiny pań- 
Stwowej nie może. 

Hasło oszczędności rozbrzmiało w 

całym państwie. Hasło wprowadzenia 

jakiegoś ładu w życie—zdjęcia z o- 
bywatela tego bezmyślnego ciężaru, 
którym jest biurokracja nasza.   Zdawało się, że uczucie ulgi ro- 

/ zebrzmi wszędzie, kraj cały odetch 

Kia radośnie, życie Stanie się łat- 
wiejsze i prostsze. Ale oto, to hasło 
oszczędności — które miało za sobą 

pociągnąć wprowadzenie ładu, pla- 
| nu, uproszczenia życia — jako prze- 
ciwwagę chaosu rozrzutności, wywo- 

łało gdzieś z czeluści bodajżą, pie- 

kielnych inne hasło —hasło redukcji. 
l oto „redukcja* ta z funkcji po- 

mocniczej, jako konsekwencji osta- 

tecznej wprowadzenia w życie pew- 
mych uproszczonych metod urzędo- 

wania i rządzenia — jako konsek- 

wencja wprowadzenia jakiegoś ładu 
i sensu do całej machiny rządzącej 
— urosła do rozmiarów jakiejś be- 
stji apokaliptycznej, jakiejś istoty ży- 

(wej msjącej treść sama w sobie, 

| jakiegoś molecha, którym matki za- 
| czynają już straszyć małe dzieci. 
| loto redukcja poczęła | hulač, 

Oczywiście w poczuciu bezgranicz- 
nej sprawiediiwości postanowiono obe 

dzielić tą przykrością równomiernie 
wszystkie gałęzie administracji pań- 
stwowej jej wszystkie dziedziny 
niezależnie od funkcji, które pełnią, 

dd Ich pożyteczności i sileużyteczno- 
ści. Potraktowano to, jąko tą: konie" 
czną Przykrość, którą w imię patry- 
otyzmu muszą znieść wszyscy. 

Ale oczywiście trudno redukcję 
zastosować do wszystkich, bo było- 

by to likwidacją wogóle całej ma* 
chiny Państwowej — utworzono więc 
pewne protentowe ryczałty, | tu za* 
częło działać już zwykłe prawo wal- 
jo byt. Ostali się silniejsi — pod   

La A SIS ATI WRZE IS NS TO RNB ITS TS TI I EI ITT IO TI — 

0 udwrócenie syslemi redukcji | 
nóż poszli słabsi — kategorje urzęd- 
nicze najniższe. Wprawdzie one naj- 
mniej obciążają Państwo — ale tu 

nikłość kosztów każdego redukowane- 

go postanowiono zrównoważyć - iloś- 

cią redukowanych. 

Ztąd ta powszechna depresja, a 

często rozpacz i wzrost ilości bezro- | 
botnych pracowników umysłowych z 
jednej strony, a z drugiej zwiększe- 

nie tego chaosu i nonsensu  bez- 

dusznego i nietkniętego systemu 
administracyjnego, który pozostał 

ten sam bez możności tylko pełnie: 

nia zakreślonych mu funkcji wobec 

zmniejszenia personelu wykonaw- 
czego. 

Žmniejszono czy postanowiono ; 

zmniejszyć sił obronną państwa i 
ilość powoływanego pod broń re- 

kruta, pozostawiając wszystkie kan- 

celarje wojskowe.  Zamierzono i 

częściowo wykonuje się już reduk- 

cje szkół powszechnych i nauczycie- 

li w kraju analfabatów z pozostawie: 

niem wszystkich kuratorjów nauko- 

wych, redukuje się policję i Organa, 

bezpieczeństwa z pozostawieniem 

nietkntętemi Okręgowych Komend 

Policyjnych, redukuje się rozmaite 

maszynistki i niższych urzędników w 

województwach, a często i starost: 

wach, pomimo przeciążenia - pracą | 

tych organów administracji, bezpo- 

średnio stykających się z ludnością, 

z pozostawieniem  nietkniętemi sy- 

stemu organizacji i liczby samych 

województw. 

Otóż ten porządek dotychczaso- 
wej bezdusznej roboty — sprowadzo- 

nej do redukcji jedynie ryczałtowego 
procentu najniższych pracowników 

pewnej kategorji trzeba byłoby zdaje 
się odwrócić 

Dawniej na terenie Gciu gub. 
litewsko - białoruskieh istniał jeden 
okręg naukowy — na całe . Królestwo 

Kongresowe również jeden. Obecnie 
w każdem województwie mamy jed- 
no Kuratorjum. 

Zdaje się, że na całą Polskę wy 

starczyłoby zupełnie 5 kuratorjów 

naukowych. lleżby to miljonów dało: 
by się przez skasowanie zbędnych 

kuratorjów zaoszczędzić—i ileby przez 

to szkół powszechnych dałoby się 

uratować. 

To samo dałoby się powiedzieć 

o województwach i innych wyższych 

organach administracyjnych. 

Już ed przeszło roku Biuro Prac 

Politycznych w Wilnie domaga się 

skasowania województwa Nowogródz- 

kiego. Obecnie organ piastowców 

„Echo Warszawskie” domaga się 

skasowania wogóle 7-iu województw. 
Dwóch wschodnio-małopolskich, Tar: 

nopolskiego i Stanisławowskiego, wo- 

jewódżtwa Pomorskiego, Kieleckiego, 
Poleskiego i Nowogródzkiego. 

Piastowiec poseł Erdman był głów- 
nym twórcą obecnego podziału ad- 

ministracyjnego. Propozycje Echa są 

więc pod tym względem znamienne. 
Skasowanie wojewódziw pociągnęło" 

by redukcję całego szeregu innych 

zbędnych okręgowych urzędów, prze- 

dewszystkiem okręgowych komend 

policji państwowej—takiem brzemie 

niem kładących się na skarbie pań. 

stwa. 
Ta z góry przeprowadzona reduk- 

cja możeby prędzej wpłynęła rów. 

nież i na zmianę całego systemu 
administracyjnego — na jego decen- 

tralizacją I dekoncentrację zarazem, 
na obdarzenie większą kompetencją 
odpowiedzialnością urzędów pierw- | 

  

Sytuacja strajkowa w Warszawie, 
Groźba przystąpienia do strajku elektrowni. 

| (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

t Sytuacja strajkowa w Warszawie jest w dajszym ciągu niezmienna. 
| Wszelkie próby pośrednictwa i interwencji, prowadzone przez władze cen- 
'tralne, nie osiągają pozytywnego rezultatu. 
{ O ile wczorajsze wieczorne narady u p. marszałka Rataja nie dadzą 
konkretnych wyników, trzeba będzie liczyć się z dalszem przedłużeniem 

się strajku. 
Sytuacja pogarsza się o tyle, iż jest możliwy wybuch stęajku w elek- 

- trowni. 

| Wybuch strajku w elektrowni warszaw- 

| , skiej — bardzo możliwy. 
(Telefonem od własnego. korespondenta z Warszawy). 

  

W Ministerstwie Precy i Opieki Społ. odbyła się wczoraj konferencja 
w sprawie zstargu w elektrowni warszawskiej. 

ł Żatarg ten powstał na tem tle, że wskaźnik drożyźniany Dyrekcja 
elektrowni wypłaciła tylko niektórym pracownikom. Związki zawodowe do- 
magają się wypłacenia wskaźnika wszystkim pracownikom bez wyjątku. 

W wyniku konferencji ustalono, że Dyrekcja elektrowni zastanowi się 
jeszcze nad możliwością przyznania wskaźnika wszystkim pracownikom 
sy odpowiedź mogłaby nastąpić nie wcześniej, jak w przyszłą 
rodę. 

Związki zawodowe zakomunikowsły, że zreferują tę sprawę na dzi: 
siejszem zebraniu pracowników elektrowni. 

W kołach zainteresowanych twierdzą, iż wybuch strajku na elektrowni 
jest bardzo możliwy. 

  

A EE EC ЧЕОча 

( Praga niemiecka o zwycięstwie dt. Luthera 
BERLIN. 29.1. (Pat), Wszystkie pisma przyznają, że nowy gabinet Lut- 

hera znajdował się wczoraj w największem niebezpieczeństwie. 
j Nowy rząd ze swej strony nie zaniechał niczego, celem uzyskania 
| większości. 
| Prasa umiarkowana nie kryje, że 10 głosów większości uzyskanych 
jwczoraj przez Luthera przypisać należy nieobecności pewnej części nie- 
| miecko-narodowej. Decyzja socjalnych demokratów o powstrzymaniu się 
od głosowania nie była powzięta jednomyślnie. 

Prasa rządowa uważa, że nowy gabinet może liczyć na poparcie. 

a оее онр 
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„Bankiet France-Pologne na cześć amba- 
sadora Laroch'a. 

PARYŻ. 29.1. (Pat). Stowarzyszenie France-Pologne wydało pod prze- 
wodnictwem b. ambasadora i prezesa stow. Noulens'a wielki bankiet 
z okazji mianowania dyrektora departamentu politycznego Larech'a amba- 
sadorem Francji w Warszawie. 

W bankiecie wiięli udzial prócz ambasadora Francji w Warszawie 
i jego małżonki oraz ambasadora Polski z małżenką jak również wyższych 
urzędników ambasady polskiej, arab. Brazylji, ministrowie Finlandji, Estonji, 
Rumunji, Łotwy, Czechosłowacji, deputowani — członkowie grupy  parla- 
mentarnej francusko'polskiej, generałowie — b. szefowie wojskowych misji 
francuskich w Polsce, gen. Archinard organizator armji polskiej we Francji, 
wielu wyższych urzędników Min. Spraw Zagran. wreszcie szereg wybitnych 
osobistości z kolonji polskiej w Paryżu. 

Przemowienia okolicznościowe wygłosili prezes Stow. France-Pologne 
oraz amb. Chłapowski i Laroche. 

Amb. Laroche zaznaczył, że sprawa stosunków Francji z Polską nia 
przedstawia się wyłącznie pod kątem widzenia uczuć lub polityki lecz węż- 
ły ekonomiczne mogą i powinny zająć nalężne im miejsce w stosunkach 
Francji z Polską. 

Rządy Francji i Polski zrozumiały doniosłość tej sprawy. 
Podpisane przez nie układy są znakomitym dowodem wzmożenia wy- 

siłków zmierzających do powiększenia wzajemnej wymiany towarów pomię- 
dzy obu krajami. 

  

Hr. Bethlen — o aferze frankowej. 
BGDAPESZT. 29.1. (Pat). W czasie narad partji Jedności, prezes Rady 

Min. hr. Bethlen podkreślił w odpowiedzi na jednomyślne votum zaufania 
wyrażone mu przez partję, że afera frankowa musi być całkowicie wyja: 
śniona. 

Ani rząd, ani partja, nie ma nic do ukrywania. 
W interesie kraju leży — mówi premjer — ażeby zostały zgodnie 

odparte haniebne próby narażenia na szwank czci narodu węgierskiego. 

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

    

  

szej instancji w stosunku do drugiej— 

a tej ostatniej do centrali i mini- | 
sterstw w Warszawie i t. d. 

W każdym razie reforma życia | 
państwowego nie może polegać je-' 

dynie na redukcjach, a oszczędność, | 

o ile ma być przeprowadzonz, to | 

lima polegać nie tyle na redukcjach 

  

Tańtów salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach I oddzielnie 

art. bal, Alt. Walden-Hankūs 
' Zapisy i informacje codziennie 

od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

wma (wejście a. jak do Kina wejście gi Przedewszystkiem więc powinno „Polonji“). 

     by się rezpocząć od wojewodów i 
kuratorów szkolnych. mrs,   

  

Wiadomości polityczne. 
W prezydjum Rady 

Ministrów odbyło się 
posiedzenie Komisji sa* 
morządowej państwo- 
wej rady oszczędno- 
ściowej pod przewod- 

nictwem sen. Zdanowskiego 
Uchwalono połączyć biura wy- 

działów powiatowych z biurami sta- 
rostw organizacyjnych w tych sa- 
mych biurach w ten sposób, by jed- 
na  kancelarja obsługiwała obie 
władze. ° 

Tą drogą uzyska się znaczne osz: 
czędności zarówno w personelu urzę- 

Uchwały Ko- 
misji samo- 
rządowej 

państwowej 
rady oszczę- 
dnościowej. 

   

dniczym jak i w zakresie lokali, 
urzędowych. 

Wczoraj w godz. 
z. mA wieczorowych odbyła 
Rataja w Się w prawatnem miesz- 

sprawie Sy- kzniu p. marszałka Ra- 
pac straj- taja konferencja w 

owej. 
sprawie sytuacji straj- 

kowej. 
W konferencji wzięli udział: P. 

premjer Skrzyński, min. Ziemięcki, 
Raczkiewicz, Chądzyński, Moraczew” 
ski i przywódcy klubów koalicyjnych. 

Zebrani naradzali się nad šrodka- 
mi, któreby miały zlikwidować strajk 
tramwajowy i telefoniczny. 
Posiedzenie Pod przewodnictwem 
komisji dla prezesa Rady Minist- 
reformy ad- rów i przy udziale pod- 
ministracji. sekretarza stanu Stu- 

daińskiego odbyło się wczoraj posie- 
dzenie uormisji dla reformy  adtmi- 
nistracji. 

W naradach uczestniczyli p. p. 
Bobrzyński, Smólski i sen. Kasznica. 
Powzięto szereg uchwał. 

„ Pod przewodnictwem 
as wojewody  Moskalew- 
państwowej skiego odbyło się po- 

I samorzą- siedzenie komitetu de- 
dowej.  jęgatów  nadzwyczaj- 

nych ministra skarbu do spraw osz- 
czędności państwowej i samorzą- 
dowej. 

Przedyskutowano projekt wyod- 
rębnienia przedsiębiorstw państwo- 
wych i usamodzielnienia ich. 

Uchwały ostateczne zostaną pow- 
zięte na posiedzeniu komitetu w 
dniu 1 lutego b. r. 
Podatek ma- _ Stimowa komisja 
jątkowy w skarbowa przyjęła pro- 
sejmowejko. jękt noweli do ustawy 

ke. o podatku  majątko- 
; wym zgodnie z ргоро- 

zycją podkomisji. (pat.) 

Działalność Sejmowa komisja 
Dyr. Ubez, administracyjna powy” 

zaa ao słuchaniu  sprawozda- 
ы « nia prezesa Polskiej 

zt zat bóg: Dyrekcji Ubezpieczeń 
Wzajemnych p. Doermena, wybrała , 
specjalną podkomisję dla zbadania 
działalności tej instytucji. (pat.) 

Nadużycia w Sejmowa komisja 
P. K. ©. — w budżetowa wysłuchała 
sejmowejko- na dzisiejszem posie- 

oai © dzeniu referatu posła 
p Szydłowskiego o spra* 

wozdaniu N. |. K, w sprawie nadu:/ 
żyć w P. K. O. ! 

Ze sprawozdania wynika, że stra- | 
ty wynikie z powyższych nadużyć w 
przeważnej części mogą być pokry: ; 
te bez szkody dla Skarbu Państwa. , 

Nad powyższem sprawozdaniem | 

  

opozycji, które już zgłosiły votum 
nieufności — 170 głosów, wreszcie 
partje, które nie zajęły zdecydowa- 
nego stanowiska wobze rządu — 160 
głosów. 

Celem uzyskania  znaczniejszej 
większości kanclerz Luther i dr. Stre- 
seman meją według doniesień pism. 
odbyć dziś konferencję z partją go- 
spodarczą, której przedstawiciele w 
dyskusji wczorajszej zajęli bardzo u: 
stępliwe stanowisko. (Pat.). 
  

  

  
  

Z Kowna. 
Litwie proponują pzżyczkę na 
sumę 15 miljonów dolarów. 

KOWNO. 29.1. (tel. włas.) Ze źró- 
deł mierodajnych donoszą, że wielki 
amerykański Kóncern proponuje Lit- 
wie pożyczkę na sumę 15 miljonów 
dolarów. W pierwszych dniach lute- 
go sprawa ta zostanie całkowicie wy- 
Jašnioną. 

Pertraktacje pomiędzy Kow- 
nem a Kłajpedą. 

KOWNO. 29.1. (tel. włas.) Dale- 
gacja Kłajpedy, prowadząca pertrak- 
tacje z rządem centralnym w spra- 
wach ekonomicznych i finansowych, 
wyjechała wczoraj; 1 lutego delegac- 
ja powróci do Kowna z potrzebnymi 
materjałami dla zakończenia zapo- 
czątkowanych partraktacji. 

Pertraktacje handlowe Litwy 
z Rosją Sowiecką. 

Jak donosi „Letuvos Zinios” li: 
tewskie ministerjum do spraw żagra- 
nicznych wręczyło poselstwu sowiec- 
kiemu projekt umowy handlowej. 

Zjednoczenie litewsko- 
łotewskie. | 

Najbliższy Kongres Zjednoczenia 
litewsko-łotewskiego ma się odbyć 
w czerwcu b. r. w Rydze. W Kon- 
gresie mają przyjąć udzfał wszystkie” 
instytucje społeczne bądź o charak- 
terze społecznym. Jak twierdzą w 
sferach oficjalnych umowa handlowa 
między Litwą a Łotwą będzie za- 
warta w marcu r. b. 

Zjazd rzemieślników. 

Odbył się piąty z kolei zjazd rze- 
mieślników. Między innemi zostały 
wygłoszone referaty przez członków | 
sejmowej frakcji żydowskiej. 

Zjazd federacji pracy. 

Wczoraj zaczął obradować zjazd 
federacji pracy. 

Zjechało się około 200 delegatów, 
w tej liczbie i z Kłajpedy. Na uro- 
czystem otwarciu zjazdu byli obecni 
ministrowie z premjerem na czele. 

latarg Racyjsko- Japoński 
Wyczekujące stanowisko Ja- 

pońji. 

MOSKWA. 29.1. (tel. włas.) Rząd 

    

  

  

  М. ł£ K. odbyła się obszerna dysku- japoński zajmuje stanowisko wycze- 
sja. Minister sprawiedliwości ośwind-, kujące i jeden z. przedstawicieli ja: 
czył, że nadużycia, popełnione przez | Pońskiego ministerstwa oświądczył 
b. prezesa P. K. O. p. Huberta Lin- korespondentowi sowieckiemu, że ko- 

dego, badane są przez sędziego šied- | niecznością jest lojalnie zakończyć 
czego w przyśpieszonym trybie urzę: | konflikt. 
doewania, P. minister polecił na ra-| 
zie wyodrębnić pewną grupę tych 
nadużyć, przyczem sędzia przepro- 
wadzi śledztwo oraz doprowadzi do 
rozprawy sądowej, która prawdopo- 
dobnie nastąpi już w marcu. (pat.) 

Po wczorajszem prze- 
Partje umiar- mówieniu kanclerza w” 
k za 2 
чо‘::‚п:п:ц-і- . Ralchstegu, żądającem nia dlarządu Od partji zajęcia wy- 
niemieckiego raźnego stanowiska 

wobec gabinetu, par- 
tje umiarkowane złożyły wniosek wy- 
rażający votum zaufania dla rządu. 

Głosowanie nad tym wnioskiem 
odbędzie się w ciągu dnia dzisiej- 
szego, Siły poszczególnych partyj c- 
bliczają w sposób następujący: koa- 
licja rządowa — 181 głosów, partje 

  AACFiGT: ZOEUROPOK EST W ZEW 

TEATR POLSKI | 
(gmach „Lutnia”. 

  

Jutro w niedzielę o g. 12 m. 30 pp. 
„po cenach najniższych 

Poranek wokalny 
o godz. 8 ej wiecz. 

Koncert Wil. Orkiestry 
Symfon:cznej 

We wtorek 2-go lutego 

Jedyny Koncert znakomitego 
pianisty 

Józefa Śliwińskiego 
Początek o g. 8-ej wiecz. 
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owa senatora 
na posiedzeniu Senatu w dn. 27b. m. w Spra- 
wie ustawy o pobieraniu podatków w naturze. 

W imieniu Klubu Pracy, do któ- 
rego należę mam zaszczyt prosić o 
odrzucenie tej ustawy. (lstawa ta 
jest wogóle szkodliwa. 

Motywują to w sposób następu- 

jacy: 
Ustawa ta daje możność po- 
pełniania całego szeregu na- 

dużyć, 

które skontrolowsė będzie bardzo 

trudno. 

Ustawa ta krzywdzi skarb. 

O ile nie mówi nic o tem, w jaki 
sposób ma być to zboże ważone I 
mierzone, o ile nie mówi o tem, że 
ma tu być pewien określony gatu- 
nek, o tyle pobieranie tego podatku 
będzie wychodziło na krzywdę skar- 
bowi. 

Ustawa ta jest wyrazem cofa- 
mia się wstecz. 

Polska nie przeżywa takiego okresu, 
żeby trzeba było cofać się do syste- 
mu gospodarki pierwotnej. 

Ustawa ta jest papierowa, 

mówi bowiem o przyjmowaniu zboża 
przez upoważnione organa, a tym- 
czasem niema ustawy, któraby okre- 
ślała ściśle te organa. Takich огда- 
nów upoważnionych w Polsce niema. 

Ustawa ta jest niesprawiedii- 
wa 

z tego względu, że wkłnda obowiązek 
dostarczania zboża na płatników po- 
datkowych. Odległości w Polsce są 
najrozmaitsze: bardzo małe i ogrom= 
ne, kilkunasio-milowe na wschodzie. 

Ustawa ta nie przytacza żadnych 
racji, dla których ciężar dostawy ma 
być zwalony na płatnika. 

Ustawa ta jest wogóle niepo 
trzebna: 

jeżeli w Polsce jest kryzys, to zupeł- 
nie nie dlatego, aby ludność Polski 
źle, nieakuratnie płaciła podatki: wy- 

kazy obecnie sporządzone w  Mini- 

sterstwie Skarbu stwierdziły, że prze- 
ciętna podatków, płaconych w ciągu 

roku 1925, jest o 8 proc. wyższa od | 
sumy preliminowanej. 

Nie dotyczy to podatku majątko 
wego. Podatek majątkowy dał w re- 
zultacie tylko 20 proc., a 80 proc. 
stanowi zaległość, więc jeżeli ta usta- 
wa ma na względzie wyegzekwowa- 
nie podatku majątkowego od ludno- 
šci, to chybia celu. Polska płaci wo- 
gėle podatków zadużo, m podatek 
majątkowy był błędem, który się 
mści na naszym budżecie. (stawa 
do wyegzekwowania tego podatku 
dąży, a to zupełnie niepotrzebne. 

Ustawa ta, niezależnie od ewen- 
tualnych nadużyć, daje rządowi moż- 
ność nielojalnego wykonywania jej, 
daleko bardziej niż inne ustawy. Re- 
prezentanci rządu, mówili, że nie 
wchodzą w grę korce zboże, tylko 
wagony, ale w ustawie o tem ani 
słowa: więc 
mniejsze ilości; 
rolnika—wyražna. 

krzywda małego 

w wykonywaniu ustaw, gdybyśmy nie 
mieli w inaych dziedzinach podob- 

£ nych przykładów. Miesiąc temu np. 
uchwaliliśmy ustawę o doprowadze- 
niu do równowagi budżetu. Ta usta- 
wa między innemi mówiła o terminie 
wprowadzenia kas chorych. 

Nie wchodzę w to czy kasy cho- 
rych są bardziej lub mniej pożądane 
wogóle: wiem, jaką rolę odgrywają. 
Ale jeżeli ustawa nasza przedłużyła 
termin do końca 1926 r., jeżeli są 

įtakie miasta które zwracają się do 
rządu z prośbą żeby właśnie ta u- 
stawa była wykonana t. j. żeby kasy 
chorych nie były wprowadzane w 
chwili obecnej, to jednak głosy tych 
miast pozostają głosem wolającego 
na puszczy. 

Przytoczę przykład miasta Lidy. 
Zapsda jednogłośna uchwała Rady 
Miejskiej m. Lidy powstałej z wybo 
rów, aby kasa chorych była wprowa- 
dzona dopiero w końcu roku. Rząd 
pomimo tej jednogłośnej i jednolitej 
opinji wprowadza kasę obecnie, czyli 
nie stosuje ustawy, którą sam prze 

;prowadzał w Sejmie i Senacie w gru- 
fdniu 1925. Powyższy przykład ilustru- 
je co może czekać i tę ustawę któ- 
rą, w tej chwili omawiam. 

Twierdzę, że 

ustawa ta bynajmniej nie przy- 
nosi zaszczytu rządowi koalicji, 

ale to mniejsza. Ulważam, że Senat 
powinien dbać o własne stanowisko. 
Senat nie powinien wypowiadać się 
za uchwaleniem tej ustawy, która 

nic eprócz złego nie może 
przynieść 

i która 

w najgorszym razle będzie u- 
stawą papierową. 

Ostatecznie musimy się liczyć nie- 
tylko z opinją krajową, ale i zagra- 
nicy. Zagranica dobrze zna naszą sy* 
tuację, dobrze wie, gdzie jest słaba 
jej strona. Uzdrawianie tej sytuacji 
za pomocą taxich sposobów, takiej 
ustawy nie może nam przynieść ani 
zaszczytu, ani żadnych realnych ko- 
rzyści. 
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į L gaūsių bałtyckich. 
Łotwa. : 

Lotwa ma uzyskač požyczkę 
zagraniczną. 

Łotewski Minister Skarbu Blum- 
berg w wywiadzie dziennikarskim 
oświadczył, iż są poważne szanse, 
że Łotwa uzyska pożyczkę zagranicz- 
ną w kwocie 10 miljonów dolarów 
płatną po upływie 20 lat. Pożyczka 
ma być przeznaczona przeważnie na 
budowę kolei pomiędzy Libawą a; 
Mitawą. 
Ratyfikacja Konwencji litew- 

sko-łotewskiej. 
Sejm łotewski przyjął w dniu 19 

b. m. konwencję litewsko- łotewską, 
dotyczącą spławu drzewnego. 

Estonja. 
Konferencja eatońsko-fińska 

Kilka dni temu odbyła się w Re- 

wlu konferencja estońsko fińska w 

sprawie wprowadzenia ułatwień ru- 

chu osobowego i towarowego ро- 

między Estonją a Finlandją. Konfe- 

rencja powyższa jest wynikiem uch- 

wał konferencji bałtyckiej z roku ш-, 

biegłego. 

  

Listy z Francji. 

(Od naszego a Ry, 

Walka między francuskim mini- 

strem skarbu a frankiem francuskim, 

staczana od szeregu miesięcy z wiel- 

ka zawziętością, skończoną została 
narazie — zawieszeniem broni. 

Od 1 stycznia kurs franka ustabi- 

lizował się chwilowo, i gorączka fi 

nansowa w opinji publicznej przenio* 

sła się do mozgów poselskich. Ale 

nie widać blizkiego końca w rozwią: 

zywaniu problemu sanacyjnego. Po 

pierwsze parlament nie pracuje tak 
intensywnie, jak na to zasługuje 
sprawa tej miary, co sanacja skarbu, 
i czytając sprawozdania parlamentar- 

"two prowadzi 

Podziękowanie Mussoliniego 
dla rządu estońskiego. 

Ambasador włoski w Rewlu p. 
Starniew wyraził Ministrowi Wojny w 

„Imieniu Mussoliniego podziękowanie 
za niezwykle gościnne przyjęcie, |a- 
kie zgotował rząd estoński dla lotni- 
ków włoskich podczas ich pobytu w 
Estonji. 
Parlament Estoński — o nadu 

życiach w Banku Państwa. 
REWEL, 29.1 (tel. wł.) Z głównej 

Kasy Banku Państwa roztrwoniono 
5.320.000 rnarek. Ustalono, ze kasjer 
główny spekulował pieniędzmi. Śledz- 

osobiście generalny 
prokurator Kzłgut. 

Socjaliści wnieśli terminową inter- 
pelację na ręcę ministra skarbu. 

Rosyjsko-Baltycka fabryka—w 
sytuacji bez wyjścia, 

REWEL, 29.1 (tel. wł.) Rząd repu- 
bliki zasekwestrował część nierucho 
mości Rosyjsko-Baltyckiej fabryki, 
gdyż z powodu braku środków na 
zakup topliwa fabryka ta pozostawiła 
przeszło 5000 mieszkańców dzielnicy 
fabryki bez elektryczności już przez 
szereg dni. 

Rząd postanowił terminowo żądać 
* od fabryki zwrotu długu, „100 milj. mar. 

  

,Jawnia. Po drugie większość parla- 
mentarna, t. j. kartel lewicy jest 
„dotknięta” boleśnie faktem, że p. 
Doumer nie naradzał się uprzednio 
z większością i wniósł projekt swój 
do komisji finansowej, która ma o- 
becnie wiele kłopotu z poprawianiem 
odpowiednich paragrafów. Silna opo- 
zycja większości lewicowej wymienio- 
nej komisji wywołała olbrzymie nie- 
zadowolenie kół prawicowych, zaś 
członkowie komisji należący do tych 
kół manifestują swoje niezadowolenie 
opuszczaniem posiedzeń komisyjnych, 
co w okresie gorączki sanacyjnej nie 
jest wcale pożądane. Z pośród 44 
członków komisji finansowej tylko 
jedenastu było obecnych na ostatnich 
bardzo ważnych posiedzeniach. 

Miałem możność rozmawiania z 
kilku posłami z kartelu i odniosłem 
wrażenie, że energja niezbędna po 
słom na szybkie załatwienie projek-   ne, lub słuchając rozmowy w kulua- 

  

rach, ma się wrażenie, że się jest w tów jest im zupełałe obca, gdyż do- 

rodzimym gmachu sejmowym, przy | tychczas stronnictwa parlamentu trzy- 

ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie | mały się wzajemnie zasady, że pra- 

ra bardziej nieudolność się u- wica głosowała za jakimś wnioskiem 

КОВ 
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| rencji państw bałtyckich. 
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i RYGA, 291. (Pat). Jaunakas Zin 
mogą wejść w grę i | zwiększyć znacznie swój wywóz przez porty łotewskie. 

| kowania z bankami zagranicznemi, 
| pożyczek. Ryga przeto mieć będzie 

Nie mówiłbym o tej nielojalności | jednem z najważniejszych ośrodków handlowych Europy wschodniej. 

® e | e ‹ 

. — Polsk Kripianowskiggj |  Litwa—Łotwa a Polska. 
KOWNO. 29.1. (Pzt.). Minister spraw zagranicznych Reynis oświadczył 

dstawicielowi półurzędowego dziennika „Lietuva”, że Łotwa w żadnym 
;razie nie da się wciągnąć w żądne połączenia w których uczestniczyć bę- 

\ 411е także Polska. Odnosi się to również do zwoływanej w Rydze konfe- 
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as sądzi, iż związek sowiecki zamierza 
Rozpoczyto już ro- 

które są skłonne udzielić większych 
wszelkie widoki na to, że stanie się 

  
      
  

Po złej drodze. 
Nędza i głód w Wilnie zatacza 

coraz szersze koła. Na odbytem or: 
ganizacyjnem zebraniu Obywatelskie- 
go Komitetu pomocy bezrobotnym 
ujawniono następujące cyfry. 

P.U.P.P. zarejestrował w samym 
Wilnie 4435 bezrobotnych, (w tym 
900 pracowników umysłowych), Ży- 
dowski Komitet srowadząc samodziel- 

ną rejestrację 3000 osób, — czyli li 
czba dla Wilna przekracza 1000. — 
Wszystkie tartaki nie pracują, wobec 
nieumiejętnie ułożonej taryfy przewo* 
zowej. Jedyną fabryką intensywnie 
pracującą jest: „Wytwórnia wyrobów 
drzewnych Sobecki i S-ka”, która ma 
zapewniony zbyt tkanin drzewnych 
i mogła by zwiększyć ilość robotnic, 
lecz napotyka trudności w nabywaniu 
surowce. 

Dawne Wilno, centrum handlowa 
administracyjne kraju, dzisiaj zostało 
sprowadzona do roli małego miasta. 
Żadnej ekspansji. Wieś stratowana 
przez wojnę i okupacje i jeszcze nie 

odbudowana, — wielkie latyfundja— 
ogarnięte szałem dzikiej parcelacji, 

rabunkowej gospodarki leśnej, pokry- 

te nieuprawnymi rolami i walącymi 
się budowlaini gospodarczymi dopeł- 
niają obrazu. Inicjatywa miejscowa 
zabita, samorządy są parodją — po- 
wstają wedle woli starostów i „austry- 
jackich przepisów *. Biurokratyzm idzie 
drogą tryumfalną, co raz głębszą wy- 
twarzając przepaść między ludnością 
i państwowością. Wileńszczyzna, do- 
krojona do Kreis Amtu, przepraszam 
województwa, kurczy się duchowo, 
ekonomicznie: 

Zapoznawanie spraw kresowych 
wypisuje groźne słowa na szali na- 
szego bytowania. 

Robi się malowaną polskość w 
postaci sadzenia emblematów  pań- 
stwowych na każdym miejscu. Krze- 
wienie kultury polskiej, nie mówiąc 
o prowincji, lecz w samym Wilnie, 
powierza się ogólnie znienawidzo- 
nym jakby „c-k kaprulom“. Inspek- 
tor Hirsz, przerzucił, redukcje, na- 
uczycielstwo, dzieci i szkoły; zabija 
całkowicie inicjatywę swymi niezli- 
czonymi okólnikami,  wezwaniami. 
Nauczycielstwo Wilna jest całkowicie 
pochłonięte korespondowaniem z p. 
Hirszem. W szkolnictwie litewskiem 
nie widać istotnej pracy  pedago- 
gicznej, lecz wszędzie papier, papier. 

Dusimy się pod  nawałą rozpo- 
rządzeń nieraz sprzecznych jedno z 
drugiem. 

W duszę, ciało i mózg włazi na: 
kaz, okólnik, rozporządzenie, zarzą- 
dzenie i odwołanie, a to przy ogól- 
nej nędzy i wyczerpaniu wytwarza 
stan apatji i duchowego marazmu. 

Czas skończyć z tymi próbami 
skondensowanego austrjacko - mo- 
skiewsko-pruskiego biurokratyzmu. 

Tutejszy. 

zainteresowania się głosowaniem wca- 
le nie było. Metoda ta zawicdła cał- 

winni się zdecydować raz na zawsze, 
jak postąpić wobec tych projektów 
sanacyjnych. 

Gdyby nie „neutralne* stanowi- 
sko, jakie wobec rządu zajmują so- 
cjaliści, którzy nie chcą rządzić ale 
pragną popierać, sytuacja ogólna wy- 
jaśniłaby się szybko, i nie mielibyśmy 
tych wszystkich komisji parlarmentar= 

nych. Ale socjaliści, którzy w rzeczy 
|wistości są panami położenia nie- 
tylko teraz, ale w ciągu ostatniego 
roku, starają się powoli ale systema- 
tycznie przygotować grunt dla wpro- 
wedzenia w życie swojego bliżej nie- 
znanego programu finansowego. Je 
dno jest wiadome, że obiecali oni 
poprzeć rząd kartelu, o ile w projek= 
cie rządowym uwzglądnione zostaną 

  
  

Słowackie stronnictwo ludowe zamierza 
wstąpić do rządu. 

PRAGA, 29|. (Pat). Wczoraj odbyło się w Bratysławiu zebranie wy- 
działu wykonawczego słowackiego stronnictwa ludowego w sprawie możli- 
wości wstąpienia stronnictwa ludowego do rządu. 

[ 

  

  

  

„Dapatrzenie poszkodowanej w czasie Woj- 
ny ladności w budulec drzewny. 
W związku z akcją odbudowy do- 

mów mieszkalnych i budynków go- 
spodarstwa wiejskiego, zniszczonych 
wskutek działań wojennych i w wy- 
niku urzędowych Sprawozdań nie- 
których Starostów, w dn. 28.1. 1926 
wojewoda, p. O. Malinowski, odbył 
naradę z Byrektorem Dyrskcji Lasów 
Państwowych w Wilnie p, Grzego- 
rzewskim, przy udziale Naczelnika 
Wydz. Administracyjnego, Inspektora 
Ochrony Lasów i Inspektora FAdmi- 
nistracyjnego Urzędu wojewódzkiego. 

Przedmiotem narady była kwe- 
stja wykorzystania wszelkich możli- 
wości w zaopatrzeniu ludności po- 
szkodowanej w budulec drzewny z 
lasów pańswowych. 

Po zobrazowaniu dotychczasowe- 
go biegu akcji tej, oraz biorąc pod 
uwagę pozostały krótki okres zimo- 
wy cięcia i zwózki budulca, zwróco- 
no szczególną uwagę na zwiększe- 
nie intensywności w wydawnictwie 
materjałów leśnych przez właściwe 
zarządy leśne,  przedewszystkiem 
tym zainteresowanym i w tym 
stopniu zapotrzebowania, w jakim 
dotąd zostało ustalone w porozumie= 
niu z Starostwami, z którymi Nad- 
leśnictwa winny pozostawać w sta- 
łym kontakcie aż do czasu zaspo- 
kojenia najistotniejszych potrzeb od- 

„budowy, mając przytem na wzglę- 
„dzie, by budulec wydawany z lasów 
, państwowych odpowiadał swemu prze- 
j znaczeniu i zapotrzebowania były za- 
jspokojone rnożliwie najbliżej po- 
+łożonego obrębu do miejsc ssmej 
| budowy. 

Wobec wzmożonej ilości zapotrze- 
bowań przez poszkodowanych drew- 
na budulcowego i w razie braku za- 
pasów, Dyrekcja Lasów Państwowych 
wyjędna zezwolenia na ewentualne 
dalsze cięcia. 

Po omówieniu zmian w trybie po* 
stępowania przy wydawnictwie ma- 
terjałów leśnych na odbudowę, uzna- 
no za niezbędne natychmiastowe 
doraźne porozumienie  poszczegól- 
nych Starostów z Nadleśniczymi ce- 
lem przyśpieszenia wydawnictwa bu- 
dulea, zapewnienia jego jakości oraz 
ustalenie niezbędnej maksymalnej 
ilości budulca do wydania jeszcze w 
sezonie obecnym. 

Ponadto poruszono projekt prze- 
kszania objektów leśnych, oddanych 
przez płatników daniny lasowej w 
myśl art. 8 Ustawy z 6 VII. do dy- 
spozycji Rządu Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych celem zlikwidowania tych 
objektów w drodze sprzedaży z licy- 
tacji na rzecz Skarbu Państwa (zd). 

  

  
  

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfllis 

7 Białorusi Sowieckiej 
Białoruszczenie idzie Jak po 

grudzie! * 

„Sowieckaja Biełaruś” podaje sze- 
reg zajmujących danych, dotyczących 
rezlizacji uchwały o zbiałoruszczeniu 
t. z. „rabfaku” (Wydz. Robotniczego) 
przy Białor. Ulniwersytecie Państw. w 
Mińsku. 

Jedną z palących kwestyj „rabfa- 
ku” jest sprawa zbiałoruszczenia go. 

W bieżącym roku szkolnym na 
lszym kursie „rabfaku” wprowadzo- 
no język białoruski jako wykładowy 
(rosyjski język pozostał tylko jako 
przedmiot). 

Narazie szło jak po grudzie, po- 
nieważ wielu ze studentów prawie 
że nie posiadało języka białoruskie 
go (PI), jednakża z biegiem czasu 
stosunki się jakoś ułożyły. 

Tempo białoruszczenia hamuje 
jedvnie ta okoliczność że chocisž 
wykłady się odbywają po białorusku, 
lecz podręczniki są rosyjskie (!), wo- 
bec czego „rabfakowcy* zmuszeni 
są do tłómaczenia terminów nauko- 
wych na własną rękę. 

Co się zaś tyczy profesorów to 
wyznać należy że są oni całkiem 
nieprzygotowani do wykładania po 
białorusku, to też podczas konferen- 
cyj końcowych lub wstępnych prze- 
ważnie „robią* po rosyjsku! 

Nawet sam dziekan „rabfaku” p. 
Slonim (I) nigdy ani się słówkiem 
nawet nie zająknie po białoruskuł 

Z powyższego widać jak wolno 
postępuje albruthenizacja (białorusz- 
czenie) w Białorusi Sowieckiej. (n). 

Przyrost ludności. 

Podług wiadomości C. Ś. U. (Cen- 
tralny Zarząd Statystyczny) w prze- 
ciągu pierwszych 4 miesięcy 1925 r. 
na terenie B. S.-S. R. (Białoruś So- 
wiecka) zarejestrowano 50,027 naro- 
dzin, w tej liczbie na wieś przypada 
46,820 narodzin. > 

Przyrost ludności Białorusi So- 
wieckiej za rok 1924 wynosi: w mia- 
stach — 19 osób na 1000 mieszkań- 
ców, zaś w okręgach (na prowincji) 
— 29 na 1000. (—n) 

Roziegłe projekty. 

W chwili obecnej ogólna ilość 
„siemigodek” (w języku ogólnoludz= 
kim — gimnazjów) we wszystkich o- 
kręgach (b. powiaty) Białorusi Sow. 
wynosi 237, większość ich atoli znaj- 
duje się w miastach. 

Wobac tego Ludowy Komitet 
Oświaty zamierza w najbliźszym cza- 
sie otworzyć cały szereg nowych gim- 
nazjów z takiem obliczeniem, by na, 
każdy rejon (b. gmina) przypadała 
nie mniej niż jedna „siamiochhodka”. 

Szkolnictwo niższe w r. 1925—26 
obejmuje 94 proc. dzieci w młodszym 
wieku po miastach i 68 procent po 
wsiach. (—n) 

Życie gospodarcze. 

„Biełsielsajuz” prowadzi pertrak- 
tacje co do nabycia dla Białorusi 
2,000 koni, które będą sprzedawane 
na miejscu według cen rynkowych. 

Z zakładu hodowli ptactwa „Pa- 
ciewszczyzna* (Mińszczyzna) Lud, 
Komisarjat Rolnictwa rozpoczął roz- 
dawnictwo ptactwa artelom, komu" 
nom oraz poszczególnym osobom. 

Wśród tego ptactwa zasługują na 
uwagą: kury—minorki, gęsie i kacz 
ki najlapszych gatunków krajowych, 
czarne indyki i t. p, (—n) 

  

Jegzcze 0 Klmónachu. 
Nie chcąc przedłużać czegoś w 

rodzaju dyskusji 0 wydawnictwie 
P.B.K. w krótkich słowach małe do- 
pełnienie umieszczamy do feljetonu 
22 numeru „Słowa* p. Cz. Jankow- 
skiego. 

Na ogół Sz. autor Almanachu, 
pominął milczeniem te zarzuty, któ- 
re nie ulegały wątpliwości, resztę 

  

  i skórne. Przyjmuje 9—12 I 5—8. 

ul. Mickiewicza 24 m. 4. I 

"row wartošciowych. 

zaś, ustawił w innej plaszczyžūle i 
zbijał je argumentami, nie odnoszą- 

szereg kandydatów na prem* 
jerów, między innymi 

kowicie i skutek tej taktyki jest taki, powoli wysuwa się na wierzch nowy Steeg, z pochodzenia Żyd, którego 

że presa bije w alarm, iż należy u- kryzys gabinetowy, który będzie krót- reakcja francuska nazywa złośliwie 

zdrowić parlament „od wewnątrz” kotrwały, jeśli porozumienie nastąpi Von Steeg'iem. „/ictixa Francaise" i 

(jak w Warszawie) i że posłowie po- |i jeśli przejdą poprawki lewicowe i' „Nouvel Siecie* (ten ostatni — to 
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cemi się właściwie do tego co było 
w krytykach wyrażone. 

Tylko dwie recenzje zostały pod- 
dane rozstrząsaniu p. Cz. Jankow: 
skiego: Kurjera I Przeglądu. Czemuż 
nie wspomniał sz. autor o faijetonie 
w „Dzienniku“ stawiejącym w formie 
żartobliwej, te same zrzuty. 

Porządek chronologiczny został 
przytem dowolnie przez antora zmie- 
niony. Nie w „Kurjerze* odezwały- 
się poglądy zbliżone do stanowiska 
zajmowanego przez red. "Przeglądu* 
ale chyba mogło być na odwrót, bo 
recenzja p. H. Romer-Och*nkowskiej 
ukazała się o wiele wcześniej, niż 
sprawozdanie w „Przeglądzie. 

— Główny zarzut jaki stawiałem 
sz. autorowi Almanachu, był nie ten, 
który mi sz. autor przysisuje. 

Prócz opuszczenia kilkudziesięciu 
(sie kilku, jak zaznacza p. Jenkow- 
ski) nazwisk ludzi, którzy w Wilnie, 
o Wilnie pissli i tu wydawali swe 
książki, zarzucałam umieszczenie w 
dziale liferatów, ludzi, którzy nic li- 
terackiego nigdy nie napisali. Na za* 
sadzie kilku, kilkunasiu, a choćby 
kilkudziesięciu artykułów dziennikar- 
skich, nikogo jeszcze do literatów 
nie zakwalifikowano. 

Z tego zarzutu, ani z opuszcze- 
nia jednych, nieobecnych teraz, a 
umieszczenia innych równisż od lat 
całych ule mieszkających w Wilnie 
(Hłasko Baranowski) też się nie tłu- 
maczy p. Jankowski, 

Almanach literacki wileński, jest 
w zrozumieniu  najlogiczniejszem, 
przegląd sił literackich ludzi pracu- 
jących, tworzących literacko, z Wil- 
nem związanych tą twórczością. Czy 
mieszkają długo czy krótko, te jest 
sprawa obojętna. Ale sz. autor umie- 
ścił ludzi nie miesksjących tutaj, lub 
takich, którzy jak niektórzy prof. 
sami zaprzeczają nazwie literatów do 
siebie stosowanej uważając się za 
uczonych i to w dziedzinie od Wilna 
bardzo dalekiej. Miejmy nadzieję, 
że wtórne wydanie FAlmanschu bę: 
dzie kompletniejsze i o twórczości 
literackiej obecnej doby w Wilnie da 
kompletniejsze pojęcie niż szkic do 
Almanachu, który się tak na nowy 
rok pośpieszył. + 

H. R. 
  

  

TTT 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Prosimy niniejszem o łaskawe 
zamieszczenie następującego oświad: 
czenia: 

Ostatnie przedstawienia szumnie 
reklamowanej „Opery Warszawskiej” 
w Wilnie, a zwłaszcza przedstawienie 
„Fausta“ urągały w niebywały spo- 
sób wszelkim pojęciom o pięknie mu- 
zyki i spaczyły w zupełności arcy- 
dzieło Gounod'a. Powodowani troskli- 
wością © wysoki poziom muzycznych 
produkcji, musimy jaknajsilniej za- 
protestować przeciwko przedstawie” 
niom w rodzaju, jakie cam dali ar: 
tyści Opery Warszawskiej. 

Profanacja arcydzieł muzycznych 
nie jest nigdzie dopuszczalną, atem: 
bardziej w Wilnie, które kroczy w jed: 
nyrtn rzędzie z innymi miastami Pol- 
ski, w dziedzinie wymagań kultural- 
nych. 

Gościnę Opery Warszawskiej przy|- 
miemy z największą radością, ale 
niechże to będzie doprawdy Zespół 
odpowiedzialny, a nie czterech soli- 
stów, dia których, jak przekonaliśmy | 
się, poziom całości przedstawienia 
jest najzupełniej obojętny. 
przyjeżdźający do naszego miasta mu- 
szą zrozumieć, że byle ochłapem Wil- 
na się niezadowoli. Tego Zzrozumie- 
nia wymagamy od członków stołecz- 
nego teatru śpiewnego. 

Adam Wyleżyński dyrektor Kon- 
serwatorjum wileńskiego; 

Stefah Lidzki — Śledziński kapel- 
mistrz 1go p. p. Legjonów. 

Eugenjusz Dziewulski kspelmistrz. 
Dr. Tadeusz Szeligowski profesor 

konsarwatorjum. 
Prof. Bogumił Reszke kapelmistrz 

6-go p. p. Leg.   Prof. Adam Ludwig. 

A 

kiedy lewica głosowała przeciw i nad- poprawki socjalistyczne, które godzą na fotelu marszałkowskim. Wymienia- regulator cen, rozwija się powoli 

wrót; zaś w wypadkach ogólnych — w pierś wszystkich posiadsczy papie- ją cały „wśród klasy robotniczej ruch w kie- 
znajduje się runku zaprowadzenia ruchomej skali 

Jak widzimy, z tego wszystkiego także obecny rezydent Marokka, p. | płać. Warto zwrócić uwagę na wzrost 
drożyzny podług statystyki oficjalnej 
ogłoszonej w „Bulletln de la statisti- 
que de la France". Czytamy tam 
m. in; 

Artyšci ‹ - 

socjalistyczne. Rozumie to dobrze o- ; organ faszystów francuskich) twier- 

becny premjer p. Briand, który, acz dzą, że, gdy Von Steeg będzie prem- 
ugodowiec, jednak powoli przychilać | jerem, to podniesie się kurs — mar- 
się zaczyna na stronę kartela i woli ki niemieckiej... W sprawie tej pan 
„ustąpić” z projektów swojego mini, Steeg niedawno konferował z Dou: 

stra skarbu cośkolwiek, aniżeli — z. merguem w Paryżu, dokąd był spec- 
fotela premjerowskiego zupełnie. (jalnie wezwany. 

Gdyby jednak do porozumienia ; Jednakże spokój, który panuje na 
dojść nie mogło, to bozpośrednim | giełdzie, oraz pogłoski o możliwem 

skutkiem będzie okoliczność, że pan , porozumieniu nie odbijają się wcale 
Doumergue, prezydent rzeczypospoli- | na różnych manipulacjach „drożyź: 

tej francuskiej, skorzysta z przysłu- |nianych* przemysłu i kupiectwa. W 

gującego mu prawa i rozwiąże par; obawie przed ewentualnym  spad- 
lament. ' kiem franka już podniesiono ce- 

Aie karteliści starają się uniknąć | ny na różne artykuły nietylko pierw- 
tej ewentualności i chcą w razie ko- szej potrzeby, ale także i na wyroby 
nieczności zmienić obecny gabinet | luksusowe.   na gabinet „herriotowski” ale bez Podczas gdy kupiectwo zaczyna 
udziału Herriota, który woli siedzieć spoglądać na funt sterling, jako na 

Przyjmując mnożnik 100 w lipcu 
1914 r. mamy obecnie następujące 
cyfry na 45 artykułów. 

Paźd. 25. Listop. 25, Grudz. 25. 
We Francji 584 618 646 

W Paryżu 433° 444 463 
(niektėre artykuly pierwszej ł 
potrzeby ceny detaliczne). x 

Ale wzrost tych cyfr w niczem nie 
przeszkadza projektodawcom sanacji 
finansowej, aby opodatkować handel 
artykułami pierwszej potrzeby i wy- 
wołać w ten sposób niezadowolenie 
klasy pracującej, która w wypadku 
wyznaczenia nowych wyborów może 
pokazać zgoła inne oblicze. Idealiści 
francuscy z dziedziny dziennikarskiej 
chcieliby wprowadzić stan istniejący 
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STRZĘPKI. 

Moje odpowiedzi. 
Faktem jest, że powaga mója I popu- 

larność rosną z dniem każdym. Codziennie 
otrzymuję dziesiątki listów, w których oby- 
watele rożnego stanu, wieku I płcl zwraca- 

ja się do mnie w sprawach prywatnych I 
publicznych, prosząc © rady I wskazówki. 

Chcąc zadość uczynić żądaniom moich 
szanownych korespondentów będę od cza- 

Bu do czasu Odpowiadał na tem miejscu, 

na ich najbardziej palące pytania. 

Dziś daję odpowiedź kilku najbardziej 
nalegającym. 

Wynalazcy: Pomysł połączenia grze- 
chotki ze smoczkiem dla niemowląt warto 

bezzwłocznie opatentować. A może by uda 

ło się połączyć szczoteczkę do zębów z 
maszyną do szycia? Ma pan przecież nie- 
wątpliwe zdolności w tym kierunku. 

Poecie: Pisać wiersze to każdy dziś po- 

traf, ale honorarjum za nie otrzymać to 

większa sztuka. 

Podróżnikowi. „Jak długo trwałaby po- 

dróż na księżyc balonem, ile kilogramów 

żywności trzebaby wziąć w drogę, w co się 

ubrać, żeby było ciepło, gdzie wylądować 
na miejscu, aby uniknąć katastrofy, w ja- 

kiem towarzystwie asekurować się na życie 

It, d. i t. d.?* Nie wiem. 
Zakocbanej. Jeżeli krosty na twarzy 

masaż nie może usunąć, radziłbym kwas 

siarczany, który znakomicie wygładza cerę. 

Podatnikowi. „Kiedy przestaniemy pła- 

cić podatki“?— Po śmierci. 
Zięciowi. „W jaki sposób pozbyć się 

nienawistnej teściowej?" Rozwieść się z 

żoną... 
Reszta odpowiedzi w dniach najbliż- 

szych. Kuba 

  

  

Z poczty. 
Redukcje urzędników. wlieńską dy- 
rekcja pocztowa. Z prezes | jego 

Redukowaćl.. Tak zadecydował 
p. Zdziechowski, wszechwładny dy- 
ktator finansowy Rzeczypospolitej 
Polsktej, rezpoczynając urzędowanie 
i oto pierwszym skutkiem tej decyzji 
okazał się nagły wzrost liczby samo- 
bójstw wśród dotkniętych jej działa- 
niem, nieszczęsnych urzędników рай- 
stwowych. 

Jednakże, w celu złagodzenia 
owej klęski, postanowiono aby naj- 
pierw usunąć, oczywiście członków 
rodzin pracowników „odnośnych urzę- 
dów*, a więc: różne żony, córki, sy- 
nów etc. Teraz pytanie: jak to wy» 
gląda w praktyce? 

Mały przykład: weźmy wileńską 
pocztę, kogóż tutaj ta klęska dotknę- 
ła? Może żonę p. inspektora Mało- 
chleba, albo p. naczelnika urzędu 
głównego? Może córki p. prezesa 
Okręgowej Dyrekcji? 

Niel P. inspektor umie być su- 
rowym, srogim, ba — nawet, deli- 
katnie powiedziawszy — niegrzecz- 
nym ale tylko dla swoich podwład- 
nych; do siebie stosuje zupełnie, 
inną miarę. Zaś p. prezos wykazuje 
znaczną dbałość o... swoją rodzinę, 
czego mu za złe brać nie można, 
gdyby tego za daleko nie posuwał, 
t. j. aż do kolizji z obowiązującemi 
(także i jego) urzędowemi przepi- 
sami, 

Parę razy już wspominaliśmy w 
naszem piśmie, w związku z różne- 
mi „redukcjami” na poczcie o cór: 
kach p. prezesa, które obie praco- 
wały dotychczas w ojcowskim urzę- 
dzie, mając wcale pokaźne kategorje 
płacy, bo „ósemki”, Zdaje się, że to 
one właśnie winue być dotknięte re- 
dukcją w pierwszym rzędzie „wyso- 
ko postawiony” ojciec (V-a kategorja 
płacy, plus 1000 zł. miesięcznie do- 
dutku „kancelsryjnego“) chyba bę- 
dzie mógł je utrzymać w razie ich 
bezrobocia”, 

Tu jednak mamy świetny wzór 
jak się należy w podobnych wypad- 
kach „urządzać*. Jedną z panien 
Popowiczówien przeniesiono do urzę* 
du poczt. „Wilno 1*, gdzie stworzo- 
no dla niej nowy wydział „gazetowy” 
(oszczędaości! drugą zaś, do urzędu 
„Wilno 2“. Cjskawe czy i tam zo- 
stanie utworzony dla niej nowy wy- 
dział? 

w Angiji, gdzie handel artykułami 
pierwszej potrzeby nie jest wcale o- 
podatkowany. Można sobie zjeść tam 
obiad | być pawnym że się podatku 
za to nie płaci, zaś we Francji może 
się zdarzyć pewnego dnia wypadek, 
że gospodyni będzie chciała kupić 
dwa bochenki cbleba i dostanie tyl: 
ko jeden, bo drugi będzie stanowił 
podatek. 

Ja mam wrażenie, że, gdyby ta 
sama gospodyni przyjechała do Pol- 
ski i zainteresowała się trochę po- 
dótkiem obrotowym, wprowadzonym 
w dziedzinie naszej sanacji—toby do- 
piero zrozumiała, że we Francji żyje 
się, jak u Pana Boga za piecem. 

Kilka dni temu odbyła się tu 
manifestacja niezadowolonych urzęd- 
ników, którzy pod deszczem i śŚnie- 
giern urządzili wielką demonstrację 
na placu „de la Concorde", najiad- 
niejszym w Paryżu. Można bylo po- 
słuchać zarówno i „międzynarodów- 
ki* jak i piosnki rojalistów „Repub- 
lika—to bankructwo* („La republique 
g'est la banqueroute"). Aresztowano 

niczkę Xl-ej czy Xil-ej kategorji pła- 

Polska a międzynarodowe 

tsrgi wy Lyonie. 

Wśród szczęku oręża, w pełni rcz* 
gwaru wojennego, p. Edward Herriot 
mer Lyonu, powziął myśl śmiałą i 
nepozór nieziszczalną. Rosja miała 
targi w Niżnim Nowgorodzie iż, któ- 
re stsły się z czasem wielkim ryn- 
kiem na pograniczu gospodarczem 
między Europą i Azją. Niemcy wy- 
stawiały rok rocznie swoje towary w 
Lipsku, dokąd zjeżdżały się liczne 
zastępy kupców z całego Świata. 
Były Prezes Ministrów, a obecnie 
Prezes lzby Deputowanych, zrozu- 
miał potrzebę wytworzenia również 
we Francji wielkiego ośrodka mig“ 
dzynarodowej wymiany handlowej. 
Aby cel ten osiągnąć, należało wziąć 
za podstawę zasoby finansowe i ro- 
zwój przemysłowo-handlowy jednego 
z wielkich miast Francji. P. Herriot 
wybrał Lyon, które to miasto za- 
wdzięcza mu w znacznej mierze 
swój rozkwit ekonomiczny w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia. Wzięto się 
energicznie do dzieła i dokonano 
go w ciągu lat kilku zaledwie. | oto 
co rok od lst osmiu w pierwszy po- 
niedziałek marca zjeżdżają do Lyonu 
kupcy z całego świata, 

Cudzoziemiec zwiedzający to 
miasto, pełne pięknych pamiątek i 
zabytków, uderzony jest widokiem 
gmachu o imponującej fasadzie. To 
budynek: Targów Międzynarodowych. 
Wszedłszy do środka znajduje się w 
olbrzymimtvestibulu o marmurowych 
ścianach. skąd rozchodzą się sze- 
roko rozgałęzione korytarze i ulice, 
połączone balkonami i pomostami, 
zaopatrzone w najnowsze zdobycze 
techniki w postaci dzwigów mecha- 
nicznych i innych urządzeń, kryte 
ulice Targów przedstawizją widok 
nadzwyczaj pouczający i ciekawy. W 
budynku Targów mieści się około 
trzech tysięcy „standów”* na których 
każdy sprzedawca rozłożyć może 
swoje towary. Specjalna linja kolei 
żelaznej Paris—Lyon—Mediterranee 
przecina jedną z ulic krytych, ob: 
sługując Targi Międzynarodowe. Ca- 
łość wystawy stanowi ogromny, ru- 
chliwy świat, we dnie błyszczący w 
promieniach słońca, poprzez oszklo= 
ne galerje, wieczorem mieniący się 
tysiącem różnobarwnych lamp, wytwa- 
rzających wspaniałe efekty świetlne. 

Dotychczasowe koszta głównego 
gmachu Targów wynoszą 60 miljo- 
mów franków. Obliczają, że podob- 
ny wysiłek pociągnąłby za sobą o- 
becnie wydatki w sumie 150 miljo- 
nów franków. 

Cały przemysł i handel francuski 
jest reprezentowany na Targach 
Lyońskich. Poczynając od matalurgji 
i ciężkiego przemysłu, automobilzmu 
budownictwa, przemysłu włókienni- 
czege, a kończąc na galanterjj, ce- 
ramice, wyrobach dekoracyjnych, 
księgarstwie, turystyce znalezć tam 
można wszystko, cokolwiek sprze- 
daje się i kupuje w Europie. 

Cudzoziemiec, zwiedzający gmach 
Targów, spotyka się z jaknajdalej 
idącemi udogodnieniami, które świad- 
czą o doskonałej i starannej organi- 
zacji wystawy, urządzonej w ten spo- 
zób, aby kupiec mógł dokonać maxi- 
mum tranzakcji w możliwie jaknaj- 
krótszym czasie. 

Ruch na Targach Lyońskich zwię- 
ksza się z każdym rokiem, przekra- 
czejąc najśmielsze przewidywania. 
Corez to nowe kraje, ostatnio Brazy- 
lja i Argentyna, zgłaszają w nich 
swój udział. 

Otrzymaliśmy z Polski szereg li- 
stów z prośbą o informowacie w jak- 
najszerszej mierze kupców i przemy” 
słowców polskich o Targach Lyoń- 
skich. Czynimy to jaknajchętniej, i 
możemy zapewnić wszystkich naszych 
przyjaciół z Polski, że jeżeli przybę- 

    

Kogo zatem zredukowano? Urzęd- 

cy, żonę urzędnika tejże kategorji,   
| 
których pensje w sumie wynosiły tro- 
chę więcej niż 200 zł. (cor). 

również kilka osób, zatrzymano jed: j 
nak na dłużej tylko pewnego robot- 
nika (prawdopodobnie za to, že uda- 
wał urzędnika). 

Jednocześnie z tą manifestacją 
odbywa się manifestacja —parlamen- 
tu, który stara się jaknajszybciej wy- 
dostać z komisji finansowej projekt 
podwyższenia djety poselskiej z 
27.000 fr. rocznie na 42.000. (Kurs 
dolara podskoczył z 20 na 26,50 fr.). 
Możemy być pewni, że najprędzej 
zostanie załatwiona ta sprawa. 

Sensacyjnem echem odbiła się 
w tych dniach sprawa powrotu Jac- 
ques Sadoula do palestry, zapewnie 
znanego bardzo czytelnikom wileń- 
skim, tego samego Sadoul'a, który 
odegrał dwuznaczną rolę podczas po- 
bytu w Moskwie, jako członek misji 
francuskiej. Prasa prawicowa zamieś- 
ciła wobec tego szereg złośliwych u- 
wag i przytoczyła dosłowny tekst do- 
kumentów rewolucyjnych w swoim 
czasie podpisywanych przez Sadoula. 
Przeciwnicy jego uważają, że człowie- 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
dą do Lyonu, znajdą w tem mieście 
Jaknajserdeczniejsze przyjęcie. 

Nie zapraszamy gości zagranicz- 
nych po to tylko, aby czynili u nas 
zakupy. Chodzi tu o tranzakcje w 
szerszem tego słowa znaczeniu, t. j. 
o wymianę obustronną. 

Francuskie sfery kupieckie pragną 
zapoznać się również z towarami pol- 
skiemi, nadzjącemi stę do wywozu. 
Na targach Lyońskich pragniemy uj- 
rzeć polskie wyroby garbarskie (a 
zwłaszcza prześliczne wyroby skėrza- 
ne warszawskie) i włókiennicze, drze- 
wo, którego brak tak dotkliwie od- 
czuwamy, nie mówiąc już o węglu, 
nafcie i zbożu, które Francjs zmu- 
szona jest sprowadzać z zagranicy. 

Z prawdziwą radością największy 
po stolicy gród Francji, oraz wszyscy 
ci, co zwiedzać będą nasze targi, uj- 
rzą tam wyroby przemysłu i rolnictwa 
polskiego, najwymowniejsze świadec- 
two odrodzenia tego wielkiego na- 
rodu. 

Swiadomi jesteśmy również faktu, 
że stosunki handlowe pomiędzy na- 
rodami podtrzymują ich stosunki ро- 
lityczne i intelektualne. 

Wzywamy usilnie naszych przyja- 
ciół należących do bratniego narodu, 
aby przybyli licznie na Targi Lyoń- 
skie. Znajdą tam bowiem sposobność 
do podniesienia zwycięstwa na rzecz 
swej wielkiej Ojczyzny. 

J. Caponat 
Szef Gabinetu Prezesa Izby Deputow. 

Międzynarodowe targi w Lyonie 
wydają „Przewodnik Nabywcy” w ję- 
zykach francuskim, angielskim, hisz- 
peńskim i niemieckim, tomik 220:0 
stronicowy, zawierający. w kompiet= 
nem i praktycznem ujęciu omówie- 
nie poszczególnych działów przemy- 
słu francuskiego, oraz niektórych 
krajów zagranicznych. Książeczkę tę 
można otrzymać darmo na zamówie- 
nie, zwracając się do kierownika pro- 
pagandy Targów Lyońskich (Directe- 
ur des services de propagande de la 
Foire de Lyon, 1, rue Blanche, Paris 
19-ėme). 

Zjazd rady naczelnej kupiectwa 
polskiego. 

Pod przewodnictwem prezesa p. 
B. Hersego odbył się zjazd członków 
rady naczelnej zrzeszeń kupiectwa 
polskiego całej Polski. Ze sprawozda- 
nia dyrektora naczelnego posła War- 
talskiego okazuje się, że rada rozwi. 
nęła bardzo ożywioną działalność w 
sprawach handlu. Opiajowała ona 

| PORASTA RYKI 

® 
MINISTERSTWO SXARBU 

o, PAGMJOMA POŹYGZKA DOLAROWA 
SERIJA II. 

Z dniem 1 lutego 1926 roku zostaje wypuszczona serja 
Il 5 proc. Premjowej Pożyczki Dolarowej na sumę 5.000.000 do- 
larów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w odcinkach 
po 5.00 dol. z terminem płatności dnia 1-go lutego 1931 r. 

Obligacje zaopatrzone będą w 10 kuponów płatnych z dołu 
w terminach półrocznych.   

    kowi zkazanemu na śmierć nie bar- 

Właściciele obligacji serji 
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dzo jest do twarzy w berecie adwo 
kackim. (Czytelnikom ciekawym tej 
sprawy proponuję przeczytać jedno 
aktówkę Grubińskiego „Lenin”, gdzie 
Sadoul jest świetnie charakteryzowa* 
ny). Ale te uwagi w niczem nie prze- 
szkadzają Sadoulowi w pracy adwo- 
kackiejj mówią nawet, że cieszy się 
on wielkiem powodzeniem w swojej 
kancelarji adwokackiej. 

Jeśli dotychczas wydawało się nam 
wszystkim, ża na zachodzie o Polsce 
nic nie wiedzą, to twierdzenie to o- 
balonem zostało niedawno przez pew- 
ne towarzystwo filmowe, które w 
filmie komicznym nad scenką, gdzie 
matka zmuszą synka swego do gra” 
nia na fortepjanie, umieściło napis: 
„Matka chce zrobić: z małego Dodo 
drugiego Paderewskiego — ale nie 
polityka”, przyczem ostatnie trzy sło- 
wa były mocno podkreślone. 

W pierwszym liście moim pisałem 
o nmiezwykłem cieple, jakie panowało 
we Francji w „zeszłym* roku, ciepło , 
to wywołało bardzo wielkie szkody 
przez powodzie, które mnożyły się z 

W ciągu lat 5:ciu wylosowanych zostanie 2.140 premji na sumę 

1.250.000 dolarów, płatnych w effektywnej walucie. 

GŁÓWNE WYGRANE: 
10 premji po 40.000 dolarów, 
30 premji po 8.000 dolarów, 
2.100 premji na ogólną sumę 61.000 dolarów. 

|-sze losowanie odbędzie się w dniu 1-szym marca 1926 r. 

Dolarowej mogą wymieniać je na obligacje Serji ll, poczynając 
od dnia 1 lutego 1926 r. z prawem zachowania ostatniego ku- 
ponu, płatnego w dniu 1 marca 1926 r. 

Sprzedaż za złoto, waluty i dewizy zegraniczne oraz za 
złote odbywać się będzie, poczynając od dnia 1 lutego 1926 r. 
we wszystkich Oddziałach Banku Polskiego, Banku Gospodar- 
stwa Krajowego oraz w Pocztowej Kasie Oszczędności. 

AGY NYYGGY GYGGGYGIGYGGGAWGY 
Ir O ACZ IL I A AS O ŻECZY EA AE 

w sprawie rozporządzeń do ustaw o 
zabezpieczeniu podaży artykułów po- 
wszechnego użytku, kalkulacji cen i 
przy opracowaniu szeregu projektów 
ustaw jak naprz. zmiany świadczeń 
socjalnych. 

Zjazd wypowiedział się  katego- 
rycznie przeciw projektowanamu do: 
puszczeniu prowadzenia handlu w 
niedzielę i zatwierdził program pracy 
rady na przyszłość najbliższą. Obej- 
muje on cały szereg postulatów, do- 
tyczących ogólnych zasad polityki 
podatkowej, a w szczególności podat- 
ków: przemysłowego, dochodowego, 
majątkowego i komunalnych, dalej 
ustawodawstwa socjalaego, polityki 
kredytowej i walutowej, koncesji | 
działalneści monopoli i wszystkich 
najważniejszych dziedzin życia doty» 
czących handlu. 

Między innemi rada podjęła już 
pewne prace nad zorganizowaniem 
samopomocy kredytowej kupięctwa. 
Zjazd wypowiedział się za dalszem 
prowadzeniem tej akcji i skierowaniem 
jej na teren istniejących już spółdziel- 
ni kredytowych. 2 

W dyskusji nad temi wszystkiemi 
sprawami przemawiał m. in. prezes 
Stowarzyszenia Kupców i Przemysłow- 
ców w Wilnie Tadeusz Miśkiewicz. 

Kronika miejscowa. 

— Lustracja Urzędu funduszu 
Bezrobocia. W najbliższych dniach 
odbędzie się w rzędzie funduszu 
Bezrobocia lustracja, którą przepro” 
wadzi inspektor z Głównej Dyrekcji 
Fuoduszu Bezroboala p. Szmidt. (zd) 

— Ilu mamy bezrobotnych w 
Wilnie. W dniu wczorajszym w Pań- 
stwowym Urzędzie Pośrednictwa Pra- 
cy na liście bezrobotnych widniało 
ogółem 4686 osób. Z tej liczby na- 
leży wnosić, iż bezrobocie w Wilnie 
wzrasta wprost z niebywałą szybko- 
ścią, bo w ciągu nie całego miesiąca 
liczba bezrobotnych prawie się po- 
dwoiła. (zd). 

Giełda warszawska 

|& 4. 29—1 26 г. _ Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 7,30 7,28 7,26 
Londyn 35,54 35,50 35,41 
Nowy-Yoik — jak gotówka 
Paryż 27,677/2 27,60 27,50 
Szwajcarja 140,85 141,20 140,50 
Stockholm 195,60 196,09 195,11 
Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja — 293,25 293,78 292,52 
Wiedeń 102,75 108,— 102,50 
Poż. dolar. 64, (w złot. 467,20) 
Poż. kolej, 120—125— 
102 konwers. 43,50 
800 poż. konwers. 100— 
«/2/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 22,— 22,50 
50/0 listy Z. WATSZa przedw. 21,75     DS 
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Dziś — Martyny P.IM. 

  

  

Sobota , Jutra—Piotra Nolasko. 

30 |  Wsenód słońca— 9. 7 m. 17 

Styczeń | zachód —g. 8 m. 49 

URZĘ DOWA. 

— Powrót p. Dworakowskiego 
z Postaw. Naczelnik Wydziału Pie: | 
zydjalcego Delegatury Rządu p. Dwo- 
rakowski _ powrócił z podróży 
służbowej do Postaw i objął z po- 
wrotem urzędowanie. (zd) 

MIEJSKA. 

— Kursa dla dorosłych. Cent- 
ralny Zarząd Polskiej Macierzy Szkol- 
nej Z. Ws. niniejszem powiadamia, 
że w lutym uruchomia w Wilnie 
kursy dla dorosłych, nauka bezpłat- 
na. Zapisy słuchaczy na powyźsze 
kursy przyjmuje Biuro Centralnego 
Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Benedyktyńska 2—3, codziennie z 
wyjątkiem Świąt, od 12:tej w poł. do 
5-tej wieczór. 

— Zajście w jadłodajni dla 
bezrobotnych. W aniu 28-go b. m. 
jak zwykle zebrali się bezrobotni 
pracownicy umysłowi w kuchai za- | 
pomogowej (mury po-Franciszkań- 
skie), by otrzymać należny im obiad. 

Niestety spotkał ich tam okrutny 
zawód, gdyż wyszła do nich otyła 
kucharka i potężnym basem oznaj- 
miła, że dziś obiadu nie będzie. 

Bezrobotni na chwilę oniemieli, 
gdy nagle wyrwał się jakiś wy* 
rostek i wykrzyknął: 

„Czy nie słyszeliście co wam po- 
wiedziano”? 

„Chcecie żebym wam powtórzył"? 
Tu nagle przerwał mu jakiś zre- 

dukowany urzędnik, były kapitan 
wojsk polskich: 

— Co jest? 
— Jakto? | : 
Niema dla nas obiadów? ага 

do prezydenta! Muszą byćl 
Za chwilę cała gromada bezro- 

botnych pracowników umysłowych z 
talerzami, miskami, widelcami i no- 
żami stanęła przed wice-prezydentem 
m. Wilna p. Lokucjewskim, opowia- 
dając mu całe zajście. 
44 Zdenerwowany p. Łokuciejewski, 
za chwilę z bezrobotnymi zjawił się 
na miejscu wypadku, gdzie po 10-ciu 
minutowym dochodzeniu z punktu 
zwolnił opieszałą kucharkę, rozkazu 
jac by obiad był ugotowany, który 
to był rozdany z dwugodzinowem 
opóźnieniem. (I) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Z Uniwersytetu. W sobotę, 
dnia 30 stycznia rb. o godz. 12-ej i 
pół w Auli Kolumnowej odbędzie 
promocja p. Ignacego Abramowicza, 
starszego asystenta Kliniki Okulistycz: 
nej na doktora medyeyny. Wstęp 
wolny, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Кю będzie prezesem Brat- 
niej Pomocy Akademickiej. Ww 
dniu jutrzejszym w sali V=tej Uni- 
wersytetu im. Stefana Batorego od- 
będzie się zbiorowe zebranie wszyst- 
kich prowincjonalnych kół akademic- 
kich. Jak się dowiadujemy na pa- 
rządku dziennym prócz spraw, O któ- 
rych podaliśmy w jednym z poprzed- 
nich numerów znajdzie się sprawa 
uzgodnienia kandydatury ma stano- 
wisko prezesa Bratniej Pomocy „Aka- 
demickiej. Wszystkie prawie koła 
prowincjonalne zgodne są na tym 
punkcie, iż należy wysunąć wspólnego 
kandydata i przy wyborach głosować 
na niego, przytem osoba kandydata 
musi dawać gwarancję, iż między in- 
nemi będzie dbać o interesy akade- 
mików pochodzących z prowincji, 
którym warunki materjalne układają 
się jaknajgorzej. (zd). 

— Sobótka w Ognisku Akad, 
Dziś w dn. 30 b. m. w Ognisku Aka- 
demickiem odbędzie się V-a tegorocz- 
na Sobótka. Do tańców, trwających 
od godz. 9:ej do 4ej w nocy, przy- 
grywa akademickie trio smyczkowe.   

godziny na godzinę. Na szczęście wo- 
da wszędzie powoli opada, a pized- 
mieścia Paryża przybierać zaczynają 
stopniowo swój wygląd dawniajszy. 
Zarówno o tem, jak i „banknotach“ 
węgierskich w jęz. frankuskim wydru- 
kowanych czytelnicy „Kurjera Wileń- 
skiego” wiedzą dobrze z innych źró- 
deł — nie będę więc zbytnio obcią- 

żał ich nowinami. 
Na zakończenie przytoczę jeszcze 

małą historyjkę na tle religijnam, 
która żywo poruszyła nietylko ducho- 
wieństwo francuskie, ale i calą 
opinję publiczną. Działo się w mia- 
steczku o nazwie trochę operetko- 
wej „Bombon”, gdzie z tuzin chłopa 
napadło na proboszcza Desnoyers i 
dotkliwie go pobiło, po uprzedniem 
uprowadzeniu go przemocą po od- 
bytej mszy. Stalo się to na skutek 
tego, że proboszcz zasklepił pewną   pannę  Marją Mesmin — rzekomo 

;jasnowidzącą, kapłankę nowej sekty. 
Zwolennicy „panny Marji” żądali od 

„proboszcza by zdjął „czary”, a gdy 

  

w wymieniony wyżej sposób. Trzeba 
wiedzieć, że panna Mesmin, zwana 
przez sekciarzy „Maman Marie” a 
przez siebie chrzestną córką Naj- 
świętszej Marji Panny, była kiedyś 
odźwiernę w Bordeaux i utworzyła 
„lożę” przez zwykły zbieg okolicz- 
ności, który polegał na tem, że ob- 
razek Panny Najświętszej pod wpły- 
wem wilgoci, jaka panowała w mie- 
szkaniu panny Mesmin, pokrywał się 
parą, 8 gdy zrobiło się cieplej — 
obrazek zaczął „płakać”. Ktoś z mie- 
szkańców puścił w obieg tę nowinę 
i oto ze wszech stron zaczęły przy 
przybywać tuziny fanatyków, aby zo | 
baczyć cudowny obraz i cudotwor- 
czynię, Oto tło powstania sekty. Gdy 
obrazek został zaniesiony do klaszto- 
ru, gdzie, jak widać, wilgoci było 
mnlej, łez więcej nie było, Panna 
Mesmin nie przestraszyła się wcale 
i wydobyła skądś inny obrazek, po: 
kryty jakimś zwiąskiem chemicznym, 
który wydawał na powietrzu bardzo 
miłe zapachy. Tu już ustala się na   

"ten upierał się, zemścili się na nim zawsze mocne stanowisko „Maman 

` 

Wstęp za okszaniem legitymacji lub 
zaproszenia Bratniej Pomocy. 

llość kart wstępu jest ograni- 
czona. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Obejmowanie szkół i klas. 
Na zasadzie rozporządzenia Kurato- 
rium O. S$. W. z dn. 20-1-26 r. L. 
1-1432-26, obejmowanie szkół i klas 
przez kierowników i nauczycieli win- 
ne z reguły odbywać się protokular- 
nie, przyczem należy stosować się 
do następujących zasad; 

a) W szkole jednoklasowej, w któ- 
rej etat był dotychczas niezajęty lub 
w której” zaszia przerwa w nauce 
szkolnej, nowomianowany nauczyciel 
przesyła Inspektorowi Szkolnemu je- 
dynie doniesienie o objęciu urzędo- 
wania, załączając spis inwentarza 
szkolnego, przejętego na miejscu, 
oraz uwagi o poziomie dziatwy, za- 
pisanej do szkoły. 

b) Gdy nauczyciel przyjmie szko- 
łę jednoklasswą bezpośrednio od na 
uczyciela odchodzącego, akt ten wi- 
nien być stwierdzony  protokularnie. 

| c) W szkole wieloklasowej prze- 
wodniczy kierownik szkeły przy przej- 
mowaniu klasy lub poszcz. godzin 

j przez nowego nauczyciela, przy przej- 
| mowaniu szkoły przez nowego kie- 
jrownika, na przewodniczącego winien 
być wyznaczony trzeci kierownik 
szkoły w miarę możności o równej 
lub wyższej organizacji. 

Dalszy tox postępowania jest ana- 
logiczny, jak w odniesieniu do szkół 
jadnoklasowych. (zd) 

— Dokształcające kursa dla 
nauczycieli prywatnych zakładów 
naukowych. Wykłady na poloni- 
stycznym kursie dokształcającym dla 
czynnych nauczycieli prywatnych za- 
kładów naukowych rozpoczną się dn.. 
3 lutego (we środę) 1926 r. o godz. 
6 wieczorem w gmachu @. 5. В. 
(święto-Jańska 12) w sali Il (ewent. 
Il, VI). Rozkład lekcyj będzie ogło- 
szony na miejscu. 

Opłatę za luty w wysokości 10 
zł. należy uiścić najpóźniej dn. 6-go 
lutego. Nieuiszczenie opłaty w ter- 
minie do 4 każdego miesiąca (z gó: 
ry) pozbawia prawa dalszego korzy- 
stania z wykładów. . 

Opłatę przyjmuje i informacij u- 
dziela kierownik administracyjny kur- 
su p. Walenty Kompanowski w dni 
lekcyjne w auli Nr 2 od 5 i pół do 
6 wiecz. (zd) 

— Komplety obrazów histo- 
rycznych dla szkół. inspektorat 
Szkolny m. W:laa otrzymał komple- 
ty obrazów historycznych, dla . za- 
opatrzenia w nie szkół, które ich 
dotychczas nie mają. (zd) 

Sprostowanie. W kronice 
„Przychodnia dla dzieci* z dn. 24. 
zamiast 1 złot miesięcznie — miało 
być 1 złoty pėlrocznie, 

WOJSKOWA. 

  

— Powrót gen. Pożerskiego z 
Warszawy. Wczoraj powrócił z Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych, do- 
kąd udał się w sprawach wojsko- 
wych Komendant Obozu Warownego 
generał Pożerski. (zd). 

_ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Zabawy w Stow. rzędni: 
ków Państwowych. W dniu wczo- 
rajszym Kemisarz Rządu na m. Wil- 
no p. Kazimierz Wimbor, udzielił zez- 
wolenia Stowarzyszeniu Urzędników 
Państwowych na urządzanie zabaw 
tanecznych w soboty i dnie przed- 
swiąteczne. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Dodatkowe wybory w Smor- 
goniach do Wydziału powiatowe- 
go Sejmiku Oszmiańskiego. Wo- 
jewódzkie wiadze wydały zarządzenie 
w powiecie Oszmiąńskin w mia- 
stecztu Smorgonie przeprowadzić do* 
datkowe wybory do wydziału powia- 
towego Sejmiku Oszmiańskiego. (zd 

  
  

Maris”, która miast poprzedniego 
przydomku „Notre Dame des Pleurs” 
przybiera nowy: „Notre Dame Em: 
baumėe". 

| Podczas wojny panna Mesmin roz- 
rwijała wśród tłumu dużą działalność 
jprzy pomocy pewnego syryjskiego 
j biskupa, który przebywał jako uchodź- 
ca we Francji, a ostatnio, proboszcz 
Desnyers — niby zwolennik — wstę: 
puje do „loży” i w końcu wykrywa 
wszystko. 

Sprawą tą zajęło się niatylko 
wyższe duchowieństwo, ale również 
Akademja Medycyny w Paryżu. 

j. Kika słów jeszcze o kapitanie 
„ Cannigu, wystanniku Abd“ El Krima. 
, Wrėcit z pustemi rękoma do Riff'u, 
odprowadzony do granicy przez funk- 
|cjonarjuszy tajnej policji, aby „panu 
ambasadorowi” nic się nie stało. 

H. L. 

Paryż, 18 stycznia 1926 r. 

mL



Z SĄDÓW. 

— Kiedy będzie proces 93 ko- 
munistów. Jak się dowiadujemy w 
poniedziałek dnia 1 lutego odbędzie 
się w Sądzie Okręgowym w Wilnie 
proces 93 komunistów, oskzrżonych 
o należenie do nielegalnch organi: 
zacyj i tworzenie band dla celów 
dywersyjnych. Oskarżać będą ppro- 
kuratorzy Jankiewicz i Kowerski. 

Z POCZTY. 

— I tu redukcja. Generalna Dy- 
rekcja poczt i telegrafów zwróciła się 
do Wileńskiej dyrekcji pocztowej z 
reskryptem o nadesłanie ilości urzę- 
dów, które naleźałoby zredukować. 

Z_ PROWINCJI. 

— Morderstwo Szpyrkowicza 
pozostaje nadal tajemnicą. Przed 
kilku miesiącami miasteczko Jaszu- 
ny zostało zaalarmowane mordem, 
jakiego dokonano na rządcy tamtej- 
szego majątku Stanisławie Szpyrko- 
wiczu. Ponieważ denat utrzymywał 
na długo przed swoją śmiercią bl!'ž- 
sze stosunki z gospodynią dworu p. 
Hajdamowiczówną Marją i stosunek 

„ten z jego inicjatywy uległ nagłej 
później przerwie — gospodyni dwo- 
ru odgrażała się kilka rzzy iż must 
się na nim zemścić, a nawet mieła 
się porozumiewać w tym kierunku z 
służącym Jankiewiczem, którego ze* 
mordowany Szpyrkowicz ze służby 
wyrzucił —- włedze policyjne areszto- 
wały Hajdamowiczównę i Jankiewi- 
cza, którzy w dniu przedwczorajszym 
stanęli przed sądem, Oskarżsł pod- 
prokurator Kowalski, który domzgał 

рО 

|NCRICWA GSZSGASS CENGBAKEKE LECZNICA LITEWSKIEGO STOW 
NIE REKLAMA — FAKT 
8.000 Portretów    

    otrzymacie z powrotem w całości 
z portretem. Za passe-partout, 

każdy czytelnik do 10 sztuk. 

Dla rozpowszechnienia naszego zarładu fotograficznego mię- 
dzy czytelnikami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 8000 
portretów darmo. Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 
totografję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 
szym dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie | na 
odwrotnej stronie fotografji podać prosimy również nazwisko I śdres, 
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 neszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna- 
czyliśmy ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 
usługę, gdy będziecie (a to napewno) z portretów zadowoleni, pro- 
simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Fotografję wysłaną 

bez żadnego uszkodzenia wraz 
przesyłkę, 

sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystdjąc 
Już od dłuższego czasu również cieszył się uznaniem I tem samem 
se zupełną gwarancję co do uczciwcści 
Jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000 złotych temu kto dowiedzie, 
że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy I listy pro- 
slmy adresować: Zaktad fotograficzny .Fcto Portrei” Warszawa, ul. 
Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 586. Telefony: 18451. Zamawiać może 

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

się usilnie wysokiej kary stojąc na 
stanowisku, iż morderczmi są озКаг- 
żeni. Sąd jednsk pod przewodnic- 

twem sędziego Okulicza poszedł po 
linfi wywodów mecenasa Andrejewa 
i obrońców p. p. Pinesa i Rubinowa 
uniewinniając oboje. 

Morderstwo więc Szpyrkowicza 
pozostaje nadal tajemnicą. (zd). 

Z POGRANICZA. 

Aresztowanie na granicy 
podejrzanego osobnika. W dniu 

28 stucznia r. b. we wsi Gełżuny 
gminy Niemenczyńskiej został aresz- 
towany niejaki Bitold Jan, przy któ» 
rym znalezłono jakieś tajemnicze do 
kumenty pisane szyfrowo. Władze 
policyjne skierowały podejrzanego 
osobnika do władzy sądowej. (zd). 
    

    

Z sądów. 
Sąd Okręgowy skazuje na 5 lat— 

Sąd apelacyjny uniewinnia. 

W dniu wczorajszym w sądzie apela= 
+<cyjnym w Wilnie rozpótrywaną była sprawa 
Josiela Frejzingere, oskarżonego z artykułu 
111 za współdziałanie w uprawianiu szpie- 
gostwa na rzecz państw ościennych. 

Wspomniany Frejzinger był przez pe* 
wien czas konfidentem policji politycznej 
1 stykając slę jako-taki siłą rzeczy z ©so- 
bami pracującymi na korzyść państw ościen- 
nych mał, jak mu zarzuca akt askarżenia 
zdradzać szpiegom państw ościennych ta- 
Jemnice państwowe. Sąd Okręgowy skazał 
Frejzingera na 5 lat vięzienia, opierając 

|się na zeznaniach świadków | na poszla- 
kach, które jakoby miały być wystarczają- 
<cemi dla dowiedzenia mu winy. 

Sąd apelacyjny wczoraj po rzeczowem 

dzony przez sąd Okręgowy na 5 lat wię- 
zienia wyszedł on z sądu wolny. (zd)   

  

  

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11| od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; 
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Ostrzeżenie. 
Prosimy o zwrócenie specjalnej uwagi na adres naszego zakł. 

fotogr. gdyż w ost. czasach ukazały się ogłoszenia o podobnym 
charakterze niesum. firm, przeważnie z. m. Łodzi ujawniającą się 
wyłudzaniem dodatkowych opłat, ponieważ przed wykończeniem 
zamówienia żądeją dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por- 
tretów, czego należy się bezwzględnia wystrzegać. 

My zaś po otrzymaniu 5 zł. za koszta wymienione w ozna- 
czonym terminie wysyłamy portret rozmiaru 35 х 45 bez żednej do- 
płaty, dzięki czemu ctrzymujemy liczne podziękowania od naszych 
klijentów, którzy nas polecają wśród swych znajomych. 
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KURUER WILENSKA 

WYPADKI i KRADZIEŻE. ) wano do sędziego sledczego. Skradzioną 
—————n nnn Na [KICZ ZWYÓCONO poszkodowanemu. 

: — Przyczyna pożaru w kosza- 
w wilnie. 

— Kradzieże. Dn. *8-1, rb. Krowiali- 
sowej Rozalji, zam. z. Kowieński 3, skradzio- 
no z niezamkniętego mieszkania podczas 
e chwilowej nieobecności — kołdrę wart. 

zł. 

pożar w koszarach 85 pp. w N.-Wiiejce wy- 
buchł wskutek wadllwego urządzenia pieca. 

Pożar zniszczył 3 pokoje 1 2 korytarze. 
Dalsze dochodzenie prowadzi żandarmerja 
wojskowa. (I) 

— Pożar. W dn. 26 b. m. o godz. 7 
m. 45, wybuchł pożar w Urzędzie gminnym 
w miasteczku Mielegjanach 

Zachodzi przypuszczenie, iż pożar pow- 
stał wskutek wadliwego stanu komina. 

Kasę gminną i Kance'arję— uratowano. 
Strat narazie nie ustalono. 

— Dn. 28 b. m. o g. 23 m. 55, z nie- 
zamkniętego mieszkania Gujdo Domiceli, 
zam. Podgórna 3, skradziono różną garde- 
robę damską wart. 107 zł. 

— Dn. 28 b. m. o g. 13 m. 30, poster. 
Ziniewicz Teofil, zatrzymał sprawczynię 
kredzieży, popełnionej w dn. 27 b. m. | 

      

  Dyrekt. r'oczt I Tet. Popowicza — Sienlako- 
wy Anestazji. 

Skredzione rzeczy oprócz zegarka i 
damskich butów z cholewami— odebrano. i 

— Dn. 28 b. m. o g. 16 m. 30, Perec- | 
sztejn Hirsz, zam. Kozia 7, zameldował o | 
kradzieży obrus, wart. 15 zł. 

Ruch wydawniczy. 
— „Ruch Prawniczy, Ekonomicz- 

ny I Socjologiczny”. Wyszedł z druku 
,l-szy zeszyt za 1926. Na treść zeszytu skła- 

Sprawcę kradzieży w osobie Walukie: | dają się: Artykuły: „Reforma Senatu" przez 
wicza Wacława zam. przy ul. Prywatnej 9, | prof. Suligowskiego; „Sprzeczność z Kon- 
zatrzymano. j stytucją” przez prof. Gołąba; „Rada stanu 

Rzplitej* przez prezesa Kopczyńskiego; „W 
i sprawie podniesienia poziomu  studjów Ma prowincji. 
prawno-ekonomicznych“ przez prof. Rut- 

rach. Wstępne dochodzenie ujawniło, iż | 

— КЮ był zabójcą. Prz:prowadzo- 
ne dochodzenie ustaliło, Iź Leśniewski Jan, 
został zabity w dniu 14.1 rb. w folw. Iwa- 

! помо przez Miczniewicza Bronisława na 
i 

  
inas 

tle zemsty osobistej. 
Sprawcę z aktami skierowano do sę- 

dziego sledczego. 

— S$ymuiowany napad. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaiiło, iż rzekomy 
napad w lesie około maj. Michaline, w dniu 

Wymieniony wracając w stanie nietrzeź* 
wym z Duniłowicz pogubił swoje rzeczy, 
bojąc się zaś rodziny, zameldował, iż zo- 
stał obrabowany. 

Akta skierowano do Podprokuratora. 

— Złodzieja schwytano. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż kradzieży 
klaczy | wozu na szkodę Noworowa Jana 
(a nie Hormona, jak omyłkowo podano by- 

przemówieniu obrońców | po dłuższej na (ło poprzednio) dopuścił się Wandoch Jan, 
radzie wydał wyrok podej va) Frej: | mieszkaniec wsi Dziadzicze, gm. Kurzeniec- 
zingera, tak že pomimo tego iż był zasą- | klej przy współudziale Bierozy Maksima, 

mieszkanca osady Zienowo, gm. iżeńskiej, 
których zaaresztowano | z aktami skiero- 

    

i 
10.XI 25 r. Szakon Hipolit symulował. j 

MANNA DZ AAC „m AWZ 

ARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

kowskiego; „Walka o reformę rolną" przez 
prof. Brzeskiego; „Polityka finansowa a 
rozwój gospodarczy* przez Dr. Janickiego; 
„Rozpiętość między cenami artykułów rol- 
nych 1 przemysłowych” przez Edw. Szturm 
de Sztrema; „Rokowania polsko-niemiec- 
kle" przez Dr. Zejączkowskiego; Przegląd 
Piśmiennictwa: 46 recenzyj z zakresu pra- 
wa, ekonemiji i socjologji orsz bogata bi- 
bljografje literatury polskiej i obcej; Prze- 
gląd Prawodawstwa cywilnego, handlowego, 
procesu cywilnego oraz zooowiązania mię-'/ 

(dzynarodowe Polski | kronika ustawodaw- 
cza; Przegląd Orzecznictwa karnego i cy= 
wllnego Sądu Najwyższego oraz Najwyższe- 
go Trybunału Admin. wszystkich dzielnic; 
„Jedno z zegadnień w przyszłej pragmaty- 
ce sędziowskiej" przez W. Miszewssiego 
etc. Kronika Ekonomiczna: rolnictwc, prze- 
mysł I handel, stosunki robotnicze, waluto- 
we, Spółdzielczość, gospodarka komunalna 
ubezpieczenia, gospodarka światowa. Mis- 
cellanea. Przegląd czasopism. 

renumerata we wszystkich księgar- 
niach 15 zł. z przesyłką, 

Redakcja. 

Wilno, WileAska 28. 

Teatr i muzyka. | 
— Reduta w Teatrze na Pohu: | 

lance gra dzisiaj po raz trzeci „Wesele“ | 
Wyspiańskiego. Jutro o godz. trzeciej | pół | 
po poł. po raz siódmy gdramat T. Rittnera 
„W małym doreku*. Wieczorem po raz 
ósmy komedja St. Żeromskiego „Uciekła 
mi przeplėreczka“. 

W poniedziałek po raz pierwszy dany 
będzie „Fircyk w zalotach* komeaja stylo- 
wa w trzecn aktach Fr. Zabłockiego, za- 
kończona sceną operową Dominika Cima- 
rosa „li mmatrimonio, segreto”. 

Į Zarząd Reduty najuprzejmiej zawiada- 
| mia, że przedstawienia popołudniowe roze 
poczynać się będą o godz. trzeciej i pół 
zamiast jak dotychczas o czwartej. Zmiana 
ta została wprowadzona ze względu na ko- 

| nieczność  punktualnego rozpoczynania 
| przedstawień wieczornych 1 obowiązuje jaż 
j od najbliższej niedzieli. 

> Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
‚ 99 przedstawienia biuro „Orbis* Mickiewi- 
cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie I od 
10—12.39 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 
11—2 | od 5—8 w dniu przedstawienia. 

— Teatr Polski. Koncert niedziel- 
ny w Teatrze Polskim. W sali Teatru 
Polskiego .Lutnia* w niedzielę dn. 31 b.m. 
o g. 8:ej wiecz. odbędzie się koncert Wi- 
leńskiej Orkiestry symfonicznej pod batu- 
tą Adama Wyleżyńskiego, z udziałem uta- 

; lentowanej śpiewaczki Zofji Bartkiewicz-Wy- 
,leżyńskiej. Program składa się z najbar- 
'dziej lubianych utworów literatury symfo- 

; nicznej, oraz arji i pieśni z towarz. orkiest- 
ry. Początek o g. 8ej wiecz. Bilety po ce- 
nach zniżonych do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego o 11—1 i od 3—9 wiecz. 

į 
— Poranek w Teatrze Polskim. 

' Jutro w niedzielę Pig: 12 m. 30 pp. odbę- 
„dzie się w Teatrze Polskim poranek z u- 
działem Elzy Igdal (śpiew), Aleksandra 

' Kontorowicza (tkrzypce), Rafała Rubinsztej- 
„na (akompanjament). W programie: Glinka, 
Arditi, Rachmaninow, Chopin, Sarasaite, 

| Wieniawski, Moniuszko. Ceny miejsc naj- 
niższe od 50 gr. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego 
jedyny koncert znakomitego mistrza 

fortepianu. Józefa Śliwińskiego, (sala „Lut- 
"Na 

Nr. 24 (472) 

sta tak świetnie Int.rpretuje, znajdują się 
takie dzieła, jak Sonata g moll Czajkow- 
skiego, utwory Debussy, Albenize, de Falla 
1 innych kompozytorów ostatniej doby. Po- 
czątek o g. B-ej wiecz. 

— Poranki muzyczne w Sail Miej- 
skiej. W niedzielę 24 bm. o 12.30 pop. 
poranek w sali Mieiskiej. W programie 
fragmenty operowe ze Starej Baśni I Kon- 
rada Walleuroda Wied. Żeleńskiego oraz 
Halki Moniuszki w wykonaniu sumiennem. 

— Koncert—Wieczór ,,"rzeglądu 
Artystycznego”. Dnia 4 go lutego odbę* 
dzie się w sali Kiubu Handlowo:Przemysłe- 
wego (dawn. Sali Plastyków) przy ul. Mic- 
kiewicza 38-a—Koncert—Wieczór „Przeglą- 
du Artystycznego” z udziałem znakomitej 
śpiewaczki operowej p. Marį! Skowrofisklej, 
artysty b. teatrów cesarskich p. Mieczysla- 
wa Worotyńskiago огах znanych bosono- 
żek, b. uczenie instytutu rytmiki p. Heleny 
Łaszkiewiczowej, pp. Anety Rejzerówny I 
Nadzleji Radinėwny. Po koncercie—czaraa 
kawa i tańce salonowe. Należy spodziewać 
się, że zajmujący program oraz sympatycz* 
ny cel koncertu wzbudzą odpowiedale zaln- 
teresowanie kulturalnych sfer publiczności 
wileńskiej. 

    

    

- Rozmaitości. 
Manja kalendarzowa. 

Towarzystwo reformy kalendarzś, rezy- 
dujące w N. Yorku zamierza wnieść do Li- 
gi Narodów projekt wprowadzenia już w r. 
1927 nowego kalendarsa „księžycowego“, 
który ma zastąpić obecny kalendarz gre- 
gorlański. 

Według powyższego projektu rok skła- 
dałby się z 13 miesięcy po 4 tygodnie każ- 
dy. Każdy miesiąc liczyłby jednakową liość 
dni, które miałyby zawsze jedną datę. Tak 
więc poniedziałki wypadałyby zawsze 1, 8, 
15 1 22 każdego miesiąca, wtorki—2, 9, 16 
1 23 etc. etc. Miesiąc trzynasty nazywałby 
się „Trecember”. 

Przesądni, których nie brak na świecie, 
nie zgodzą się napewno na feralną trzy- 
nestkę. (w)   | nia*) we wtorek dn. 2 lutego, już rozpo: 

„<zęto sprzedaż biletów. W 

oczu 14—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—1]12; skórne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 
w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. ° 

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

Akasa ek e k k KKK | 

KIESZONKOWY 

KALENDARZYK IMFOAMATOR 
na rok 1926 

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

INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 
łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

жж ККК ЭККК К 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

  

pracowniczka 

, zamówienie na 

stępnych suknie 

todą za cenę 35 
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Dowynajęcia 
stejnia parokonna i garaż 
samochodcwy na sa- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: ul. Ad, Mi- 

  

Ogłoszenie. | 
Krawcowa; — długoletnia 

najpowa- | 
żniejszych firm przyjmuje 

futra, stroje balowe I ko: 
stjumy po cenach przy- 

Tamże przyjmują się u- 
czenice do nauki kroju i 
rysunków najnowszą me- 

nejnowszych letnich żur | 
nalach. Skopówka 7 m.8 

Władysława. 

Poszukuję mieszkania 
2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł Oferty 

  

Hauczytielkė 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dia ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 

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

Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygóodami i łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

Potrzebne mieczkanie = 
od zaraz 4 —5 pokoi w rejonie ul. * 
Mickiswicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- * 

suknie, 

od 8 zł. 

zł., przy 

|® 
„k 
„k 

portret fotograficzny rozmiaru passe-partout 35x45 cm. pod mdresa | godziny przyjęć podatków państwowych w Redakcji dla _„Poszu- gielońska. Oferty proszę nadsyłać warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu Władz państwowych jak podatków wojewódzkich kującego”. do Kurjera Wileńskiego pod „X. S“, dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę. ae: end s opłat stemplowych Do woastoce т 3% * 7 tary ocztowej na ! Imię Komendy! Ręmisaatów bone ||| MY BeON S oku wynajęcia | Ašaka skai ska 363 xkakskik Nazwisko ego nzeryp „ESKOAKE Rozkład jazdy pociągów 2 pokoje. Pogławy, roo aa Е Adres Izby Skarbowej i Komo ników, ważny od 15/XI 1925 r. Karlsbadska Nr. 10. J. Kaminicki Okazyjnie Przy grupach należy twarz sma do powiększenia Poczt i Telegr Dyrekcji Kolei I wiele Innych. Pracownia obuwia. Przyj- do sprzedania tremo, ul ©; й 
ы Ery ni Rutynowana mują się obstalunki | re:| Mickiewicza 43—5. 

peracje. Tatarska 7. 

    2 Palska Lekcji, 
korepetycji z języka nie- 
mieckiego w zakresie 
gimnazj. udziela b. stu- 
dent uczelni z jęz. niem. 
Oferty dla M. S. do Biura 
Reklam. Grabowskiego, 
Garbarska 1, z wyzna: 
czeniem godziny na omó 

  

programie, ; 
oprócz Schumana 1 Chopina, których arty- 

Chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

  

jka u X“ 
WILNO, 

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Najtaniej II! 
Ubrać się można w pra- 
;cownil damskich su- 
klem przy ulicy Rydza- 

| Śmigłego 7—2. Wykona- 
nie szybkie i staranne. 
Przyjmują się roboty rę- 
czne: haftowanie, wyszy- 

wanie dżetem i t p. 

  

Dowynajęcia 
dwa lub trzy pokoje, duży 
salon z dwoma balkona- 
mi wejście frontowe na- 
przeciw Katedry, nadają- 
ce się na biuro, Arsenal- 
ska Nr. 4 m. 4. Tamże 
sprzedają się szczeniaki 

„szpice”. 

ZGU6IKEŚ 
dowód osobisty, s, vos kę, lub 
Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 

'dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wiieńskim. 

<Wolemieszknia 
pokoje, stancje, pensjona- 
ty, ogłaszajcie sięza po- 
średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra- 
bo Wilno, Gar- 
barska 1, tel 82. Układ 
ogłoszeń, Informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie. 

Oferty zapewnione 

Przyjmuję 
bieliznę do prania z re- 

  

  

  

drukarnia 

  

    

HEL. ROMER. 

Baba z Kozłów. 
V. 

Folwarczek Kołłupajłów był „niewielczyńki ale 
apetytny” jak o nim mawieła sama pani Pelagja. 
Cudem oszczędności, pracy, bieganiem po dyrekto- 
rach banków ( Żydach, mimo rodzimego bezłedu, 
potrafiła wychować troje dzieci, dąć im chleb w rękę, 
w postaci fachu kolejarza, kancelistki i aptekarza, 
oraz ocalić swą apatytną Wincowszczyznę, od zaku- 
sów rosyjskich urzędników powiatowych, którzy na 
nią zęby stale ostrzyli, kusząc biedną wdowę przy 
każdym jej kłopocie, wielką ilością rubli za sprzeda 
nie ojcowizny. 

Nie tylko Pan Bóg, zle i wszyscy święci i spo- 
ro śmiertelników, wiedziało o tytanicznych walkach, 

/ jakie staczala z temi, jak nazywała kolizjami, pani 
Peleczka. 

Miotała się i płakała; gdzie było trzeba, grzmiała 
pięknym, nizkim kontraltem, gdzie trzeba, umisła, 
z pod jasnych rzęs błyskając siwemi oczami, słuchać 
w milczeniu najbardziej „pikujących” moskiewskich 
szykan. 

Jeździła w jedną szkapę kałamaszką, z podfur- 
_ mańszczykiem wyrostkiem, w każdą pogodę do po- 

wiatówki, tłukła się nocami III klasą do Wilna, tam 
„zakładała” folwark w „Żiemielnym Banku”, w ter- 
minach zanudzała dyrektorów prośbami o piolongaty. 

"W pocie całego ciała i śmiertelnej męce, dźwigając 
_ się na piętra, kolebiąc po nogołomnych brukach 

1 wyklękując w Ostrej Bramie aa wszelkie intencje, 
żywiła tę swoją Wincowszczyznę własną męką, trwo- 
gą | krwawą, nieustanną troską. Dzieci zaś żywiła 
2 Wincowszczyzny: „siuliła” gęsi, kaczki, indyki, 

Wspsiwinścieiwii śdaoi Batorowiez. 

    
  

  icklewlcza Nr. 33, m. 4 od = Adama 
Dla M. G. 

oraz jaszczyczki masła .dyrektorom gimnazjów, by 
przecież nie nadstawiali zbytnio ucha na niezupełnie 
prawidłowe „udarenja* synów czy córki. 

Gdy wracało bo to na wakacje, po nieopisanej 
katordze stancji u rosyjskiego nauczyciela, wychu 
dzone, osłupiałe, z mową pokaleczoną i chaosem 
pojęć w głowach, w oberwanem odzieniu i z powlo- 
ką azjatyckiego grubijaństwa, pani Peleczka zabie- 
rała się do swej progenitury systemem zdawna uło- 
żonym. 

Kazała szorować się w lažai, okarmiała w dzień 
i nawet w nocy, jeśli które chciało, dawała spać 
przez tydzień ile zdołali, a potem wiozła zieloną 
kałamaszką do spowiedzi, do białego, swojego kościo- 
ła, gdzie razem z niemi klęczala całą mszę i do 
sakramentów przystępowała. 

Powróciwszy zaś do domu, miłego dworku 
z ganeczkiem pod kolumnami z sosnowych belek, 
zamykała okna i okiennice bokóweczki i wydobyw- 
szy ze starego kantorka, o obłupanym fornirze ma- 
honiowym | pogiętych bronząch, Śpiewy historyczne 
Niemcewicza, oraz Zdanowicza  Historję Polską, 
z krwawych ran serca wydobywała słowa, objaśnia- 
jące tym dzieciom przeszłość ich narodu, lżoną 
w obec nich przez rok cały. Chlipnęła nie raz ser- 
decznie przy tych wykładach, a dzieciuki z nią, 
zwłaszcza gdy jekieś żelazne obrączki i krzyżyki 
z kajdan więźniów 63 roku im pokazywala, z naj- 
głębszej skrytki kantorka dobytych. 

Później starsze, spokojniej, obojętniej, ale zaw- 
sze życzliwie patrzyły na „Mamuni” rzewliwość i pa- 
miątki. Zdawały sobie doskonale sprawę z jej dla 
nich trudów, z krzywdy jaką im „ruska gimnazja” 
wyrządza i z konieczności samoobrony przeciw po- 
niewierce cudzych, obcych, przeklętego „nabiegłego 
narodu”, który ssał tutejszych, swoich ludzi, gniótł 
ich, śmierdzącym juchtem i machorką gniotem, ma« 
jąc zielono:kopulastą cerkiew, brodatego popa pija- 
nicę i lico cesarskie, za symbole władzy, 

godz. 11 do į 

  

  

Wiadomošė ul. Moniu- 
cklewicza Nr. 43 m. 7. szkl M 8 m. 4.   

Rychło też wytworzyły sobie, jak wielu ich ko-' 
legów, ochronny pancerz, nieprzeniknionej obłudy, 
z wszelkiemi pozorami lojalności, bo czyż rozsądnie 
było zadzierać? | matkę na nowe kłopoty narażać? 
Ale na dnie, jak perłę zamkniętą w skorupie ostrygi, 
i z jej męki utworzoną, chowali śliczny, wciąż dzie- 
cinny kult dla mamuni i- polskich wierszyków, do 
których z czasem przybył Pan Tadeusz, Trylogja 
i kilka powieści Rodziewiczówny. Starszy syn, po 
silnym tyfusie osłabiony, porzucił miejsce na kolei 
i postanowił „przy mamunł” gospodarzyć, ożenić się 
i choćby sam orać i kosić, ale żyć swojem życiem, 
swoim chlebem i swoją wolą, a nię kłaniać się 
wciąż cudzym. Pani Peleczka swatała mu więc co 
posażniejsze panienki z okolicy i z przyjemnością 
myślała o synowej i wnukach. 

O bohaterstwie swem w tej walce, którą pro- 
wadziła całe życie, by ocalić ziemię dla dzieci i dzień 
dla ziemi rodzinnej, nie wiedziała oczywiście, a gdy- 
by jej ktoś powiedział, że było coś wielkiego w tem 
zwycięstwie niemądrej kobleciny nad całym syste- 
mem carskim, plasnęła by po swojemu rękami i za- 
wołała: „Któż wie col Ot facetna historjal” ь 

Z córką miała więcej trudu, bo wpływy i po- 
kusy światowe, w postaci stosunków z córką pełne- 
go jenerała, oraz nadmierna ilość rosyjskich roman- 
sów, czytywana z koleżankami, sprawiła, że panna 
Meleczka śpiewała cygańskie romanse przy bałałajce, 
i chętnie deklamowała Puszkina, uważając np. Pana 
Tadeusza za coś „zaściankowego”. Ale że przy- 
kładnie odmawiała różaniec, i z czeladzią śpiewała 
w Wielki Tydzień Gorzkie żale, a wcale łaskawym, 
choć lekko pogardliwym okiem spoglądała na dzier- 
żawcę dużego folwarku w sąsiedztwie, była wszelka 
nadzieja, że wróci spokojnie w swoje strony, popra- 
cowawszy „na wyprawę”, u znajomego, starego adwo- 
kata w Wilnie, którego żona pilnowała jej „jak oka 
w łbu”, wedle określenia wdzięcznej pani Peleczki, 

W ów wieczór, gdy zmordowana płaczem i la:   

wienie warunków. 

  

› 

peracją. Wiadomość: ul. 
Nowogrodzka 21.   al. Żlipowskiego I. 

PO 
> 

mentem oraz całodziennym suchym postem matka 
Józinki, dowlokła się do ładnego dworku wśród lip, 
zarastających cały ogród Wincowszczyzny szpalerami 
I altanami, panował tam ruch dość. niezwykły o tej 
porze. | kiedy baba wgramoliła się po schodkach 
jednej z bokówaczek, które obrastały i podpierały 
dom główny, niby grzybki, grzyb-macierzę, otwiera- 
jąc drzwi na płaską, żelazną klamkę zamknięte, zna” 
lazła się odrazu w wirze, : gwarze i symfonji zapa- 
chów, znamionujących każdemu, najmniej nawet 
wprawnemu oku, uchu, a zwłaszcza powonieniu, że 
odbywa się tam wielkie i ważne misterjum przyrzą* 
dzania kiełbas, salcesonów, polędwic, szynek, kiszek, 
boczków, kumpiaków, głowizny, kwaszeniny i co tam 
jeszcze natchnienie, tradycja i specjalne uzdolnienie 
gospodyni wymyślić zdołało. 

W czeladnej, przepełnionej mdłym zapachem 
surowego tłuszczu, wnętrzności świńskich i mięsa, 
(orez jędrnemi smugami kKorzennych woni pieprzu 
dwuch gatunków, kolandry, goździków i t. p. trono- 
wała na obiadnej ławie zasapana i spotniała pani 
Peleczka. Przyodziana po domowemu w szary czer- 
kas swojego tkania, z którego spodnica kloszowo- 
fałdzista i kaftan luźny, z niską białą kryzką u. szyi, 
spiętą broszką przedstawiającą palmę turecką 
z oksydowanego srebra, wyolbrzymiały jeszcze jej 
opasłą postać, rozlaną w bezkształt bladego tłuszczu. 

Ogromny warkocz płowo-złotych włosów, upinał 
się nad twarzą, która za młodu była prawie piękna, 
gdyż klasyczny profil, i dziś jakąś pańską dumą 
wznosił się nad tłustym podbrėdkiem, a drapieżne 
i chytre oczy, z pod jasnych rzęs spoglądały bystro 
na wszystkie strony naraz, zdawało się. Rozkazy jej 
głosu grzmiały jak komenda i wprawiały raz po razu 
„dzieuczaty w serję- ruchów szybszych i bezładniej- 
szych niż przeciętna ich, białoruska „lentość”, gada- 
ły przytem nieustannie. * 

(c. @, n.)


