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«ona prsnumeraty: miesięcznie zł 4, Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 
Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

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

  

  

Z powodu podrożenia ceny póDieru, pod- 
wyższenia porta pocztowego orazgvowiększe- 
nią formatu pisma, zmuszeni jestefmy poczy- 
nając od 1 lutego podnieść prenum$ratę pisma 
na 4 złoty miesięcznie z przesyłką lub odno- 
szeniem do domów. 

Jednocześnie upraszamy pp. prenumera- 
torów o łaskawe uregulowanie zaległej pre- 
numeraty. 
       
PARK Т TIR RTNSRSAIKATICIS SIS 

* Od dnia 5-g0 lutego 

| Boroczna Aaogka Akadonitka 
urządzana staraniem Koła Słuchaczy Wydz. Sztuk Pięknych 
u. S$. B. Przedstawienia codziennie prócz czwartków w lokalu 
„Ogniska Akad.*—ul. Wielka 24. Początek o godz. 8 ej wiecz. 
punktualnie. Bleta do nabycia na miejscu. Tamże czynna 

kasa zamawiań na następne przedstawienia. 

Przed konferencją bałtycką. 
ich wciągnąć w jakieś konflikty zbroj- 

ne, które jej od wschodu zagražeją. 

Obawy te wydają się nam plonne. 

  

  

Oficjalaa prasa sowiecka wyraża 

niezadowolenie z projektu nowej kon- 

ferencli baltyckiej «w. Rydze, której - 

ani termin ani program nie jest zre- 

sztą ustalony. Powodem poruszenia 

tej sprawy przez „Izwiestja" jest 

ostatni pobyt min. estońskiego Piipa 

w Rydze, po którym zaczęto więcej 
mówić o owej konferencji. 

Organ sowiecki doszukuje się we 

wszystkich dotychczasowych konfa- 

rencjach bałtyckich ostrza zwrócone- , 

go przeciwko Rosji. Ubolewa przeto, 

że teraz, kiedy Sowiety uczyniły sze- 

*reg prób zbliżenia się do państw 

bałtyckich i Polski, spotyka je zapo” | 
wiedź nowej konferencji rzekomo 

antysowieckiej. Szczególnie niepokoi 

p. Czlczeryna wiadomość, że w pro- | 

gramie tej konferencji przewidziane 

jest jakoby zawarcie paktu gwaran- 

podtrzymywanie jest w dużej mierze 

dziełem propagandy  sowiecko"nie- 

mieckiej, której szczególnie ulegają 

i Lotwie i w Estonji stronnictwa 

socjalistyczne, 

| Zadaniem naszych demokratycz- 

"nych czynników politycznych jest 

przez bezpośredni kontakt z odpo- 

saa czynnikami państw bałtyc- 
kich rozproszyć te obawy i rzucić 

światło prawdy na rzeczywisty przy- 

jazny i bezinteresowny, stosunek sze- 

rokich mas społeczeństwa polskiego 

|do naszych dzielnych sąsiadów nad- 

bałtyckich. ! 
„To so się z naszej strony w tej 

, dziedzinie robi jest wielce niedosta- 

„teczne. Wszelkie niejednokrotnie 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od 4. $ do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej,1. Tel. 82. 
Czynne od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Prasa angielska o budżecie polskim. 
Anglicy chwalą reformę administracji. 

LONDYN, 5.IJ. (Pat) . „Daily Telegraph" pisząc o budżecie Polski na 
rok 1926 zauważa, iż rząd polski przyjął nienaruszalną zasadę utrzymania 
równowagi budżetu. 

Reforma administracji daje dobre wyniki. 
Min. Zdziechowski był w możności zapewnić komisję finansówą, że 

wydatki nie przekroczą 1.600.000.000 zł. 
Wobec szybkiego wzrostu czynnego bilansu handlowego ostatnich 

4'ch miesięcy, kqnsolidacja finansów Polski poczyniła pod koniec roku 
znaczne postępy i zapowiada się pomyślnie. 

    

} 

Prezydent Coolidge — inicjatorem 
osobnej konferencji rozbrojeniowej. 

Miejsce konferencji — Waszyngton. Termin — 
wiosna 1927. 

LONDYN. 5.Il. (Pat). Prezydent Coolidge i sekretarz Stanu Kellog za- 
mierzają zwołać do Waszyngtonu osobną konferencję rozbrojeniową głów- 
nie z następujących powodów: 

Dalsze ograniczenia zbrojeń morskich powinny być przeprowadzone 
bezpośrednio przez zainteresowane mocarstwa morskie a nie przez konfe- 
rencję Ligi Narodėw do której należą także państwa nie posiadające floty. 

Prezydent Coolidge pragnie jeszcze przed nowymi wyborami do Коп- 
gresu wypełnić swoje zobowiązania i objąć kierownictwo akcji rozbroje- 
niowej. 

W tym calu w lecie dub jesienią b. r. wysłanoby do mocarstw zapro: 
szenie = konferencję w sprawie rozbrojenia na morzu a ewent. także 
i na lądzie. 

Koaferencja odbyłaby się w Waszyngtonie w zimie lub na wiosnę ; 
1927 roku. 

Odwiekanie sprawy rozbrojenia. . 

Angilja usprawiedliwia się. 

LONDYN. 5.I1. (Pat). Rząd brytyjski powiadomił już sekretarza gene- 
ralnego Ligi Marodów, że nie zamierza sprzeciwiać się woli większości. 

Krótka zwłoka wywołana została chęcią umożliwienia Niemcom wzię- 
cia udziału w pracach komisji. 

Zwłoka, że może spowodować również że i sowiety zmienią swe do- 
tychczasowe stanowisko w stosunku do komisji i zdecydują się wziąć 
udział w jej pracach. 

  

Prośba Niemiec o przyjęcie do Ligi Na-' 
rodów — w drodze. 

GENEWA. 5.Il. (Pat). Prośba Niemiec o przyjęcie do Ligi Narodów 
nadejdzie do Genewy prawdopodobnie w poniedziałek. 

W związku z tem, na dzień 12-go lutego ma być zwołana nadzwy” 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na Lej 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 6-0 łatmowy, 

Terminy druku mogą!.być przez 

| — лан yi 
Łotwa. 

Napad na sowieckich kurjerów 
dyplomatycznych. 

RYGA. 5.1. (Pet.) Między stacjami 

wym napadu rabunkowego na dwuch 
dyplomatycznych kurjerów sowieckich 
z których jeden został zabity a dru- 
gi ranny. 

Rabusie zażądali przedtem w są: 
siednim przedziale pieniędzy od pew- 
nego pasażera któremu na pomoc 
pośpieszyli kurjerzy raniąc obu ban- 
dytów. 

Sladztwo w toku. 

Zagran. otrzymał od poselstwa so- 
wieckiego notę zakładającą protest w 
związku z zamordowaniem 
dyplomatycznego. 

twa w tej sprawie, składa całkowitą 
odpowiedzialność na rząd obecny i 
zastrzega dla rządu sowieckiego pra- 
wo domagania się zadośćuczynienia. 

Według doniesień dzienników, ist- 
nieje przypuszczenie, iż dwaj zabici 
napastnicy przybyli z zagranicy. 

W kieszeniach ich znaleziono ka- 
wałki dziennika szwedzkiego, zapałki 
i lampkę elektryczną z Kowna, oraz 
pieniądze litewskie. 

Okolice miejsca wypadku strzeżo: 
ne są przez policję celem uniemożli: 

j wienta ucieczki ewentuatnym pozo- 
stałym członkom bandy. 

RYGA. 5.1. (Pat.) Albats wyraził 
w imieniu rządu łotewskiego przed- 
stawicielowi Z.Z,S.R. ubolewanie z po- 
wodu bandyckiego napadu na rosyj- 
skich kurjerów. 

Również przedstawiciel łotewski 
w Moskwie wyraził w imieniu rządu 
„ubolewanie odpowiednim sowieckim 
władzom rządowym.   Napad tylko kryminalny. 

RYGA. 5.11. (Pat) Dotychczasowe 
śledztwo w sprawie napadu bandyc- 

jkiego na wagon pociągu idącego z 
| Moskwy do Rygi w którym to wago- 
nie jechali kurjerzy łotewscy, włoscy 

Ulksell i Salaspils dokonano dziś ra- |! 
no w moskiewskim pociągu osobo- | 

į 
RYGA. 5.ll. (Pat.) Minister Spraw 

kurjera | od 7 

Notą domaga się surowego śledz: | 

tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
na 4-ejjstr. 8-mio łamowy. 

administrację zmieniane dowolnie. 
у   

й 1 

t.p. Dworzec ma być przygotowany 
do wysyłania codziennie .do 15.000 
pasażerów z 44 pociągami dalszych 
przestrzeni. Ogólne koszty związane 
z budową obliczone zostały w sumie 
12.800.000 rb. Do budowy dworca 
przystąpić zamierzono z początkiem 
sezonu budowlanego. (a.k) 

Rewolucyjna opera. 

Znany kompozytor duński Hame- 
rik przysłał z Kopenhagi dyrekcji aka- 
demickich teatrów w Leningradzie 
nową ;swoją operę p. t. „Stefan”. 
Opera treścią przedstawia stan rosyj- 
sklej rewolucyjnej wsi z r. 1917, Do 
opery wprowadzono muzykę rewolu- 
cyjną, a między innemi „Bolszewicki 
marsz”. (a.k) 

Moskwa — ech j i 
j, Dla szybszego połączenia komuni- 
kacji pomiędzy Moskwą i Warszawą 
‹ lutego wprowadzono 3 razy ty- 
godniowo pociągi pośpieszne, które 
będą kursować z Moskwy do Mińska 
w niedziele, wtorki i czwartki, przy- 
chodzić zaś do Moskwy w soBoćy, 
poniedziałki i środy. (a.k) 

Nowa gazeta. 

Wszechrosyjski związek koopera- 
tyw postanowił w najbliższych dniach 
rozpocząć wydawanie specjalnej ga- 
zety codziennej poświęconej wyłącz- 
nie sprawom kooperacyjnym całego 
terenu S. S$. S. R. Gazeta ma wycho: 
dzić w Moskwie. (a. k.) 

Porozumienie z opozycją. 

Z Moskwy donoszą ze zwolennicy | 
polityki Zinowjewa doszli do astate- 
<znego porozumienia w sprawach 
Prowadzenia dalszej wspólnej pracy 
politycznej w myśl Ill-ej międzyna- 
rodówki. Jako podkreślenie porozu- 
mienia ma być na najbliższem po- 
siedzeniu kominternu wygłoszony 
referat przez Zinowjewa. (a.k.) 

      

Z zagranicy. 
Ameryka. Księża chcą pić wino. 

NOWY JORK, 5.. PAT. T-wo 
wstrzemięźliwości składające się z 
księży świeckich kościoła episkopal- 
nego liczące w swym składzie 21 bi- 
skupów a w tej liczbie i biskupa no- с Rady, ktė decyduje o łaniu nadzwyczajnego zgroma-, i rosyjscy, potwierdza wyreźnie kry- cyjnego, na wzór lokarneńskiego, słuszne utyskiwania i zarzuty czynio- a Iar Nurodė, Pa Mew rę į | 

4 

4 

| 

  

pomiędzy państwami baltyckiemi i ne rządowi łotewskiemu z tytułu je- 
Polską. Jak wynika bowiem z arty. go polityki w stosunku do ludności 
kułu „lzwiestij” Sowiety skłonne by- polskiej na Łotwie powinny być za- 
łyby też zuwrzeć podobny pakt ale łatwiane bez naruszania zasadnicze- 
z każdym z tych państw oddzielnie. | go dążenia do uzgodnienia wspól- 

Słusznie też komentuje tyskie | nych interesów Polski i Łotwy. Czę- 
„Siewodnia* tę inspirację sowiecką, | StSZY i ściślejszy kontakt na gruncie 
jako manewr mający na celu rozbl-, sąsiedzkiej wymiany gospodarczej i 

cie jedności państw bałtyckich i Pol, olektnalaej stanowić będzie nie- 

ski w sprawie uzgodnienia i uregu- 'pośledni środek ułatwienia tego za- 

lowania wspólnych | dania. interesów. Zna-, L $ 

mienne boxiem. jest to, že Sowiety Wileńszczyzna, jako najbliższy są- 
siad Łotwy, w pierwszym  rzędzie zbliżenie tych państw zesobą uważa- | 

ja za przeszkodę do zachowania z (jest powołana do podjęcia inicjaty- 

niemi dobrych stosunków. Chodzi WY w tym kierunku. Spodziewamy 

  

Amnesija w Bulgarji. .- ( 

Ma ona objąć większość przestępców politycznych. 

SOFJA. 5.11, (Pat). Wczoraj wieczorem w Sobranju odbyło się ošta>“ 
teczne głosowanie nad projektem ustawy o amnestji dla większości prze- 
stępców politycznych, których wykroczenia nastąpiły w okresie od 1922 r. 
do chwili obecnej. 

Prezes Rady Ministrów Liapczew w przemówieniu swoim podniósł 
dążenie rządu do możliwie większego rozszerzenia zakresu zarządzeń amne- 
styjnych które dotyczyć będą okeło 7.000 osób — wszystkich uczęstników 
rożruchów, poczynając od roku 1923 z wyjątkiem przywódców stronnictwa 
agrarno komunistyczaego którzy zagranicą pracują nad obaleniem istnieją- 
cego w Bułgarji ustroju. 

  

į minalny charakter napadu, 
; Istnieje przypuszczenie, że dwaj 
zastrzeleni sprawcy napadu nie mieli 

| wspólników. 
RYGA. 5.I1. (Pat.) Jak informują 

„w tutejszych kołach miarodajnych, 
wczorajszy napad na pociąg moskiew- 
ski nie miał padkładu politycznego. 

Estonja. 

Exodus Niemców z Estonji. 

W ostatnich czasach wielu Niem: 
ców estońskich, wśród nich szereg 
znanych działaczy miejscowych, wy- 
emigrowało do Brazylji, straciwszy 
prawdopodobnie nadzieję na powrót 
dawnych dobrych stosunków, kiedy 
pod skrzydłem carskiej Rosji, mogli 

wojorskiego rozpoczęło kampanję na 
rzecz zmiany ustawy o prohibicji do= 
magając się wprowadzenia sprzeda” 
ży piwa i lżejszych win. * 

Burze śnieżne. 

NOWY YORK, 5.11. (Pat.). Trwają: 
<a od pewnego czasu burza śnieżna 
powoduje opóźnianie się pociągów, 
dezorganizując w ten sposób komu- 
nikację na wybrzeżach Atlantyku, 

/ Syrja. — Rozruchy na tle reli- 
gijnym. 

DAMASZEK, 5,Il. (Pat.). Ostatnie 
morderstwa w Marunch dowodzą, iż 
ruch religijny rozszerza się, co po- 
twierdzają także wypadki w Dama: 

# 

tutaj, oczywiście, o nic innego, jak $!6 Że gościna „Reduty* wileńskiej —————— o TŽAGZIĖ krajem estońskim. Pomiędzy szku. o dalsze izolowanie każdego z w Rydze, będąca pierwszą próbą emigrantami są takie nazwiska, jek |. sry nana egzekucja dwuch 
/państw bałtyckich, aby w dogodnej bliższego poznania się twórczości "N ° - li žy G d > d ч %'ет Z ы PE sieja yy gii z 

p j ; ; c т i 1- ` nia trzec chwili módz je kolejno opanować. . Artystycznej polskiej z jena p acjona ISCi anscy urzę ują. Nuda 5 aron Taube, von Schu awropdjczyków. 

Każde ściślejsze ich i Polski porozu. ciagnie za sobą rewan powied- Jeden z żołnierzy francuskich zo* 
mienie na gruncie zachowania nie-. mich sfer łotewskich w Wilnie. 
zawisłości i jej wzajemnego zagwa: | ” Testis. 

  rantowania przed apetytami zachlan> | 

nych sąsiadów odrazu 

wzmacnia ich siły odperne. 

Cel polityki sowieckiej jest wy- 

reźny, jakkolwiek przykryty b. nie- 

zręcznie płaszczykiem dobrych i nie- 

winnych chęci. Nie wątpimy, że te | 

manewry spotkają się w Rydze i: 
Rewlu z należytą oceną i nie wpłyną | 

w żaden sposób hamująco na dal- 

sze usiłowania ku zbliżeniu wzajem- 

nemu państw bałtyckich, które leży 

również w interesie Polski. 

Pewna rezerwa, jaką zawsze się 

* wyczuwa w Łotwie i Estonji w spra* 
wie udztału Polski w tem zbliżeniu, 

pochodzi z obawy, (że Polska może 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zoija Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 

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

ogromnie , 

  

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

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

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

  
` 

| h   Wszechniemiec Wagner—kierownikiem biura praso- 
3 wego Senatu. 

GDAŃSK, 5.II. (Pat.). Pomimo trudnego położenia finansowego i gło- 
onej przez Senat gdański potrzeby oszczędności, stworzono przed kilku 

dniemi w Senacie biuro prasowe Senatu wolnego miasta Gdańska, 
Na kierownika tego biura powołano d-ra . Wagnera, kierownika osła- 

wionej wszechniemieckiej organizacji w Gdańsku tak zwanego Heimatsbun- 
du, gdzie znajdują przytułek i zbyt wszystkie nacjonalistyczne jawne i taj- 
ne organizacje niemieckie. 

  — 
Dr. Seipel w Berlinie. 

Uważa on przyłączenie Austrji do Niemiec za nie- | 
możliwe. 

" WIEDEŃ. 5.II. (Pat). Dr. Seipel oświadczył, że podróży jego przypi: 
suje się niesłusznie zbyt wielkie znaczenie polityczne. 

Dr. Seipel przyjechał do Berlina dla wygłoszenia szeregu odczytów 
i zrewizytowania d-ra Luthera i Marksa. 

W sprawie akcji za przyłączeniem  Austrji do Niemiec dr. Selpel za: 
znaczył, że przyłączenie takie jest obecnie niemożliwe, 

    

    

° & Basi Sowieckiej 
į Nowy dworzec w Kijowle. 

| Specjalna Komisja Ludowego Ko- 
misarjatu Komunikac]i S. S. S. R. za- 

i twierdzila projekt budowy nowego 
dworca według typu gmachów kole- 
jowych Europy Zachodn. i Ameryki. 

,Z wyglądu zewnętrznego i wewnętrz- 
| nego urządzenia wszelkich wygód dla 
publiczności nowy dworzec ma nie 
ustępować najlepiej urządzonym za- 
chodnio-europejskim dworcom kole- 

, stał zasztyletowany. 
Ludność zaczyna ujawniać roz. 

drażnienie z powodu przeciągających 
się rozruchów, przyczem europojczy= 
cy nie są przyjaźnie widziani. : 

Ataki na barykady trwają ciągie. 
Francuzi dążą do utworzenia rzę- 

du tymczasowego, lecz nikt nie wy- 
kazuje chęci przyjęcia obecnie na 
siebie tak trudnych obowiązków. 

  
Chiny. — Napad zbolszewizowa- 
nych studentów chińskich na 
presbiterjańską misję angielską. 

PEKIN, 5,11, (Pat.). Donoszą z Swa- 
tou, że komunistyczni studenci chiń   jowym. W jednem z pięter dworca 

urządzony zostanie specjalny hotel 
scy rozpędzili persone] kolegjum an. 
gło-chińskiego należącego do presbi- 

dla pasażerów. Prócz tego ma być Ąterjańskiej misji angielskiej, 
zmechanizowana praca przy dostar 
czaniu bagażu do pociągu, jak rów- 
nież wyładowanie go z pociągu, od. | 
dawanie na skład, ruchome poczty i 

Pozatem wojska chińskie zrabo- 
wały własność tej misji w Chao-Kou 
wyrządzając znaczne szkody w do 
mach tej misji, r 

 



" stawy o opłatach stemplowych. 

| w dziedzinie opłat stemplowych świad- 

 rozsadnikami prostytucji. 

“ teatralde czcigodnego prof. Luto 

traktujące wstępny dramat Rittnera 

i tralni w Wilnie mają naogół sąd w 

3 
m 
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"Z Sejmu. 
(Posiedzenie 5 b. m.) 

Czynności bankowe—nad- 
zór nad niemi. Podatek od 

lokali, 

WARSZAWA. 5.Il. (Pat.). Odesła- 
no w pierwszem czytaniu do komisji 
ustawę o zmianie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o wyko- 
nywaniu czynności bankowych, o 
nadzorze nad niemi oraz ustawę o 
podatku ad lokali. 

„Opłaty stemplowe. 

Przystąpiono do rozpatrywania u- 

Dłuższy referat w tej sprawie wy* 
głosił pos. Chełmoński (ZLN) który 
pokrótce skreślił postanowienie no- 
wej ustawy zawierającej 181 artyku- 
łów. Mówca między innemi stwier- 
dził, że o chaosie jaki dotąd istniał 

czy fakt, że ustawa cbecna uchyla 
przeszło 20 ustaw w tym przedmiocie. 

Po przemówieniu posła Cheimon- 
skiego rozwinęła się dyskusja szcze- 
gółowa poczem przystąpiono do gło* 
sowania w wyniku którego całą ue 
stawę uchwalono, uwzględniając nie- 
które poprawki w toku drugiego 
czytania zgłoszone. 

Składy amunicyjne pod 
Lubilnem. 

Po referacie posła Marjana Mali- 
nowskiego, uchwalono rezolucję ko- 
misji wojskowej wzywającą rząd aby 
zaniechał budowania nowych ukla- 
dów amunicyjnych tuż pod miastem 
Lublinem I aby wyznaczył na ten 
cel inne gruntę. 

Austrjacka ustawa grun- 
towa. 

Przyjęto na podstawie referatu 
posła Szydłowskiego (Piast) nowelę 
do austryjackiej ustawy gruntowej, 
unifikującą przepisy regulujące kwe- 
stję nadania górniczego na terenie 
Rzeczplitej. 

Dłuższą dyskusję wywołała spra: 
wa przedłużenia prawa miasta Lwo- 
wa i Krakowa de samoistnego po- 
bierania podatku powyższego, która 
wynikła w związkku z poprawką Se- 
natu przedłużającą to prawo na czas 
do 30 go czerwca r. b. podczas gdy 
Sejm uchwalił to przedłużenie do 31 
marca :. b. 

Komisja Skarbowa Sejmu opo- 
wiedziała się za poprawką Senatu. 

Przeciwko tej poprawce opowie- 
dzieli się posłowie Sanojca i Malik. 

Przemawiał również pos. Reger 
(PPS) poczem w głosowaniu 107 
głosami przeciwko 93, poprawkę Se- 
natu uchwalono. 

Likwidacja prywatnych 
biur pośrednictwa pracy. 

Sprawa zmiany ustawy o zarob- 
kowem pośrednictwie pracy w kie- 
runku skreślenia postanowienia na- 
kazującego likwidację  prywstnych 
biur pośrednictwa pracy zreferowana 
była przez posłankę Ładzinę (ZLN)e 

Sprawózdawczyni prosiła O przy- 
jecie odpowiedniej ustawy, zazna” 
czając, że działalność prywatnych 
biur pośrednictwa pracy nie nastrę- 
cza powodów do ich likwidacji. 

Odmienne stanowisko zajął pos. 
Reger, który uważa że działalność 
powyższych biur jest szkodliwą, że 
wdrówadzają one dumoralizację i są 

Pos. Reger postawił wniosek 
mniejszości aby likwidacja tych biur 
była przeprowadzona w cięgu 8 miu 
lat. W/głcsowaniu wniosek tem ze* 
stał użhwalony. 

Ankieta publiczna o kosz- 
tach pws przemysło-| 

wej. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) uza- 
sadiał nagłość wniosku PPS w spra- 
wie ankiety publicznej o kosztach | 
produkcji przemysłowej, zaznaczając 
przytem, że wobec zbliżającego się 
termicu zwołania międzynarodowej 

ogólnej sytuacji gospodarczej, wska: 

zanem jest ażebyśmy rozporządzali 

odpowizdnio poważnym materjałem 

Dlatego też P.P.S. proponuje rczpi- 
sanie odpowiedniej ankiety ua zasa- 
dach jawności i przymusowości ze- 
znań._ 

Że względu na to że sprawa jest 
pilna, mówca prosi o uchwalenie 

nagłości, merytorycznie zaś wniósł o 
odesłanie sprawy do komisji prze- 
mysłowo-handlowej. 

Ża nagłością jednak przeciw me- 
ritum wniosku opowiedział się im. 
ZLN p. Wierzbicki, który między in- 
nemi oświadczył, ża wniosek PPS 
wprowadziłby do życia gospodarcze- 
go nowy fnoment zamętu. 

Klub Z. L. N. w dziedzinie uzdro- 
wienia produkcji ma przygotowaną 
aastępującą rezolucję: Wzywa się 
rząd do powołania komisji między” 
ministerjalnej z udziałem rzeczoznaw* 
ców dla vstalenia jakie czynniki wpły- 
wają na drożyznę produkcji w Polsce 
i jakie środki należy przedsięwziąć 
dia rozwoju gospodarczego państwa, 
wzrostu własnego i przypływu ob 
cych kapitałów. 

W głosowaniu wniosek przyjęto. 
* * у 

Następne posiedzenie we wtorek 

dr. 9 lutego o godz. l6:ej. 
  

  

Ma marcinw magitacieg 
SM 

Że nieracjonalnie prowadzoną 
jest gospodarka miejska, wiadomo 
to każdemu, lecz dopiero gdy czło- 
wiek wglądnie w sedno sprawy, np. 
przysłucha się obradom chociażby 
jednej z komisyj magistrackich * go- 
spodarczej czy finansowej, to wtedy 
już jasno się przedstawia jak dużo 
miasto traci dzięki nieudolności swe- 
go magistratu i jogo partykularyz- 
mowi, tudźież niefachowości pracow- 
ników  magistrackieh. Za to, že do 
komisyj fachowych nie są zapraszani 
specjaliści ostatniej doby, ludzie z 
inicjatywą, chociażby Jako techniczni 

cydującego, ogół napewno dużo do- 
płaca w postaci niepomiernych de- 
nin-podatków. Dla przykładu weźmy 
chociażby dziedzinę gospodarki miej- 
skiej jak to: utrzymanie porządku 
i ziemie miejskie. Te dwa działy 
obsadzone są przez ludzi być może 
i nadzwyczaj uczciwych, lecz niego- 
spodarnych, nieobsznajmionych choć 
cokolwiek z temi specjalnošciemi, 

| otóż na posiedzenia komisyj i Rady 

boraty w formie rozmaitych wniesków 
i ostatnio preliminarzy, które jak naj- 
lepiej świadczą o przygotowaniu ich 
autorów do kierowania temi działami, 

  

doradcy nawet bez prawa głosu de-: 

jakie w zakres ich pracy wchodzą. ! 

Miejskiej trafiają z tych działów ela | 

КОВа МОВЕ В К) 

Nowy przybytek nauki w Wilnie, 
IBibljoteka im. Wróblewskich (100.000 tomów) prze- 

chodzi w bezterm. Depozyt Państwowy. 

Dnia 1-go lutego, Ministerstwo W. R. i O. P. w osobie Naczelnika 
Wydziału Bibliotek p. Stefana Dembego, podpisało umowę z Komitetem 
Biblioteki im. Wróblewskich, którego prezesem jest rektor Zdziechowski. 

Umową tą biblioteka składająca się z około 100.000 tomów i rękopi- 
sów przechodzi w bezterminowy depozyt i pod zarząd państwowy. 

Państwo otrzymuje oprócz tego gmach i kapitały. 
Fundacja ś. p. T. Wróblewskiego znajdzie pomieszczenie w kupionym 

przez Skarb b. pałacu Tyszkiewiczów. ы 
Kupiony przez Skarb w marcu roku ub. b. pałac Tyszkiewiczów 20- 

stał przeznaczony na pomieszczenie bibloteki im. Wróblewskich oraz in- 
nych bibliotek państwowych w Wilnie. 

Gmach ten został objęty w zarząd Wydziału Bibliotek dn. 1 b. m. 
przez Naczelnika tegoż wydziału p. Stefana Dembego. 

W ten sposób przybywa Wilnu nowy przybytek wiedzy, który rychło 
pozwoli zcentralizować księgozbiory państwowe. (Pat). 
p 2 ———7—————ų ; ų 

Koniec strajku tramwajowego. 
(Od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś 5 b. m. wiecz. zakończył się strajk tramwajów. 

S ZA a i i i i AB) 

miecha Aslavė 0 vigai tnyaizacyj wojskowych. 
Tępienie wojskowych organizacyj nacjonalistyczny:h 

BERLIN. 5.ll. (Pat). Rada Państwa zajmie się w najbliższych dnisch 
ustawą zakszującą wszelkich wojskowych stowarzyśzeń. 

Projekt ustawy przygotowany przez Min. Spraw Wewn. Rzeszy 
uwzględnia žądania państw Ententy w kwestji rozwiązania wszystkich orga” 
nizacyj, które peśrednio lub bezpośrednio zajmują się sprawami wojsko 
wemi i odbywają ćwiczenia wojskowe. 

  

Dokoła aiery falszerskiej w Budapeszcie. 
Rewizja w Instytucie Kartograficznym. 

Znaleziono tylko maszynę drukarską. 

BUDAPESZT, 5,Il. (Pat.). Francuscy urzędnicy policyjni zjawili się wczo* 

raj wieczorem w towarzystwie urzędników policji węgierskiej w Instytucie 
Kartograficznym, gdzie przesięwzieli rewizję. 

Podczas rewizji znaleziono maszynę drukarską, której fałszerze używa 
li do fabrykowania podrabianych frankowych banknotów. 

Narady partyj rządowych. 
Udział całego gabinetu z prezesem Rady Ministrów. 

BUDAPESZT, 5.11. (Pat.). Partje rządowe o: 
radę w której wzięli udział wszyscy członkowie 
Ministrów na czele. e 

Poseł dr. Kevez przedstawił stanowisko pertji w sprawie afery fał- 
szerstw banknotów frankowych i wyraził w Imieniu swojej partji prezesowi 
Rady Ministrów votum zaufania. 

  

yly wczoraj wieczorem na- 
binetu z prezesem Rady   

i = “ - > 

| Tajemnicza historja z listem hr. Bethiena 

„Kto upowažni! Instytut Kartograficzny do falszerstwa 
! j banknotów.., › 
| PARYŻ, 5.11 (Pat.) Budapeszteński korespondent „Matin'a” ogłasza 
jtreść listu hr. Bethlena do bzr. Perenyil'ego orez odpowiedź tegoż. 
į Orygina! odpowiadzi Perenyi'ego zniknął z dossier Prezydjum Rady 
| Ministrów. Pozostał tylko zdaje się bruljon, który odpowiada całkowicie 

4. 

tu, w powyższy sposób i ona mu- 
siała by być zredukowaną procento- 
wo. Że tak, a nie inaczej gospodarka 
musi się prowadzić, powinno być 
wiadomo pp. kierowników działów, 
gdyż dość im przejrzeć dziełko o po 
lityce miast w tej dziedzinie np. 
„Gorcdskoje dieło” roczniki lub „Pre- 
mier et deulėmė congrės de I'habi- 
tation du 9 aa 12 octobre 1919 i du 
10 an 14 Mars 1920". Lyon. i tam 
toby znaleźli. Inaczej również się 
prowadzi  wydzierżawianie działek 
złemi w samem mieście. Winny one 
być wydzierżawione przedewszystkiern 
rozmaitym organizacjom społecznym 
lub zrzeszeniom lokalnym do podzia* 
łu”między członkami, aby газрокой & 
potrzeby biednych mieszkańców mia 
sta równomiernie, a nie jedynie wy* 
dzierżawiać je powinowatym swoim 
Jak się to obecnie stosuje. Byłoby w 
tem znaczne ułatwienie i w admini" 
strowaniu i podnoszeniu kultury tych 

Ne 29 (477) 

wszędzie i tanio i estetycznie, a ta- 
go niestety nie wie p. Kierownik; za* 
bójstwem jest rozrzucanie takich szkó- 
łek i cieplarń po całem mieście np. 
pod szkółki wybrano piaski na Anto- 
kolu, cieplarnie ulokowano na Kopa- 
nicy, nie dziw ża potrzeba aż dwoje 
koni do wyjazdów p. Kierownikowi 
aby sprężyście administrować swoim 
gospodarstwem, bo zwożenie gnoju 
przewidziane jest furmankemi najem- 
nymi. Ogółem budżet rozchodowy 
wynosi coś do 100.000 złotych i ta 
suma ma być oddana w ręce nie fa- 
chowe do dowelnego się rozporządza- 
nia groszem społecznym. 

Tak, pora miastu pomyśleć dobrze 
co robi i pieniądze przestać na fata- 
łaszki wyrzucać, pora p.p. Kierowni- 
ków poprosić aby się nauczyligjak 
mają gospodarować. Potrzebne mia- 
stu i racjonalne gośpodarstwa i este- 
tyczne parki i ogrody dostosowane 
do ducha czasu, tradycyj narodu 1 о-   działek, jak również w: ściąganiu 

czynszu dzierżawnego i t. p. 
Przechodząc do omawiania preli- 

minarza na utrzymanie parków m. 
Wilna, muszę skonstatować, że w 
tem dziale rozrzutność przechodzi 
wszelkie pojęcie_j przedłożony komi- 
sji preliminerz głzostał opracowany 
przez oscbę nielgfmpetentną. Dla zo- 
brazowania tej f gospodarki, muszę 
zwrócić się wst. do roku 1925. Na 
utrzymanie parków  preliminowana 
była suma 120,170 złotych (dodać do 
tego strzymania części 4-ch kancela- 
rji i pracowników działu ziemi miej- 
skiej zajętych sprawą parków — su- 
ma ta się znacznie zwiększy), co się 
równa ówczesnego kursu 24 tys. do- 
larów. Otóż jedyne inwestycje jakie 
były przeprowadzone to przeróbka 
części dróżek w parkach, a resztę po- 
hłonęło utrzymanie ždministracji i 

urządzenie paru dywaników i podu- 
szeczek ma anemicznych gazonach 
i trawnikach. 

Toż dawno już trzeba byłoby prze- 
sadzić drzewostan skweru przed Ba- 
,syliką, który przy zakładaniu tego 
umyślnie gęsto był zasudzony, aby 
potem z niego część usunąć, prze- 
cież jeszcze po paru latach połowa 
tam drzew uschnie lub zachoruje po- 
ważnie, albo zaiste smutny widok 
przedstawia plac po Bosakach, drze: 
wa ostatecznie giną, a o tem p. Kie- 
rownik działu i nie wie i nie myśli. 
Nie umie on też i planu parków 
sporzędzić bo nie jest fachowcem, 
do tego to mu wygodniej, bo ina- 
czej obliczając kwadraturę przestrze- 

i zajętej parkami 
budżet do norm rzeczywistych. Nis 
dziw, że utrzymanie parków nas rocz- 
nie więcej kosztuje niż utrzymania 
znacznie większych i kosztowniej- 
szych ogrodów miejskich w Drezniej| 
lub Pradze (statystyka w pismach 
La vie a la Campaque) lub utrzyma- 
nie i rozbudowa parków w Rydze, 
gdzie w latach 
ny wynosił 30 tys. rubli, 

obcięli by mu4 

1910—13 budżet rocz- | 

toczenia architektonicznego miasta 
| naszego. Nie szkoda i wydatków gdy 
jtę zużyte z korzyścią dla miasta lecz 
| powtarzając za Kryłowem należy po- 
wiedzieć „bieda gdy szewc pierogi 
fpiecze, a szewstwem trudni się sam 
j piekarz”, 
į ! ‚ Agricola. 

        

Z calej Polski. 
| Sean Strajk tramwejarzy. 

Ošwiadczenie Klubu P, P. $. 

Klub radnych PPS wzywa Magi- 
strat, aby prowadził nadal pertrak- 
tucje ze zeiązkami zawodowemi pra- 
cowników tramwajowych, celem u- 
zgodnienia waruaków wznowienia 
pracy na platformie wysuniętych przez 
robotników żądań. 

Klub radnych PPS i poprzednio 
stał na stanowisku niezrywania per- 
traktacji ze związkami zawodowymi 
pracowników tramwajowych I tę swo- 
R deklarację jaknajenergiczniej po- 
piera, 

Oświadczenie N. P. R. 

Ogół klasy przcującej, zorganizo- 
wanej w Zjedn. Zaw. Poiskiem Na- 
rodowej Partji Robotniczej, z całą 
bezwzględnością potępia stanowisko 
zajęte na posiedzeniu w dniu w dn. 
28.1 r. b. tej części Rady miejskiej, 
która urągliwie odrzuciła wniosek'o 
wszczęciu pertraktacji ze związkami 
w sprawie zawarcia umowy zbioro- 
wej z pracownikami tramwajowymi. 

Rada miejska tym stanowiskiem 
przyczyniła się do większego zaostrze* 

| nia sytuacji i miasto naraziłą na ol- 
| brzymie straty. 

! 
! ' 
| 
4 

Lublin. Rozszerzenie działalności 
Gaiwersytetu Robotniczego. 

Powstała tu bibljoteka T. U. R. 
W obiegu — 1700 tomów beletryst. 

i popul. dzieł naukow. Opłata mies. 
Majątki miasta, a jest ich coś | oryginałowi. 

zyczem 
utrzymywano tam olbrzymiej ciepla 
sie © Rzkółki: 1 zł. od tomu dla obcego a 50 gr. 

okało 500 hb., położone w odległości ; 
1/4 kilom. od niego, dotychczas od- | 
dawane są w dzierżawę przeważnie i 
prywatnym osobom, nie fachowcom. | 

Ci ja dewastują, nie nawożą, za- 
chwaszczają, tak, że ostatnio z nich! 
miasto formalnie żadnego zysku nie- | 

je swoje tabory transportowe i m 
nizacyjne, prawie w śródmieściu, po- 
nosząc wysokie koszta stancjonowa- | 
nia, do tego zanieczyszczając tem 
całe dzielnice. 

Tabory wywożąc fekalje i śmiecia, 
najczęściej zsypują lub wylewają je 
prosto do ścieków, w samsem mieście, 
w najlepszym wypadku do dołów 
poza miastem. | 

Otóż czy nie można byłoby go- 
spodarkę w ten sposób poprowadzić, 
że te rodzaje gospodarstwa połączyć | 
pod jednym zarządem. Administrację 
dać mie biurokratyczną, lecz fachową, 

ma. Jednocześnie miasto rozlokowu- | że pierwszy protokuł badania sekretarza ks. Windischgratza został zniszczo- 

Następnie podaje korespondent, że na posiedzeniu parlamentarnej ko- 
misji śledczej w dniu 30 stycznia postawiono zapytanie kto upoważnił In- 
stytut Kartograficzny do udziałn w fałszerstwie banknotów. 

Na pytanie to odpowiedziano, że stalo się to z upoważnienia szefa 
sztabu armji, komisja jednak poleciła wykreślić niezwłocznie odpowiedź tę , 
z protokułu posiedzenia. „, "A 

Pozatem przed tą samą komisją minister sprawiedliwości przyznał się, 

ny pod pretekstem iż jest niezupełny i pełen sprzeczności. 

Rokowania Sowietów z przemysło- 
wcami drzewnemi Japonii. 

Długoletnia koncesja drzewna na Dalekim Wschodzie 

MOSKWA, 5.ll. (Pat). W połowie lutego rozpoczną się tu z przęmy-! 
słowcami drzewnemi Japonji rokowania w Sprawie długoletniej koncesji 
drzewnej na dalekim Wschodzie. 

Delegacja japońska reprezentowana będzie przez 10 wielkich towa- 
rzystw akcyjnych, które przeznaczyły na eksploatację kilka miljonów rubli. 
Delegacja japońska jest już w drodze do Moskwy. 

    

nej części działu Ziem miejskich. Sta- ! 

  dla członków T. U. R,—jest więc 
Za to marny całe etaty admini- | uprzystępałona nawet dla najbied- 

stratorów, kancelarij i ani jednego | niejszych. 
rzeczywistego administratora — fa- į 
chowca. | Zamość. Proces Komun. Partji 

Preliminarz roku 1926 jest powtó- ; Zechodn. Ukrainy. 
rzeniem preliminarzy lat ubiegłych i Odbył się tu proces K. P. Z. U 

znów administracja, przy cbecnym | Obwinibnych było 54. Skazano 
stanie robót w parkach, pochłania | ną więzienie od 2 do 6 lat— osób 

więcej 35 proc. ogólnej sumy miano-. 1g, pozystali uniewinieni. 
wicie 34.804 złotych plus wydatki pew- | Obrońcy wnleśli skargę apela- 

tystyka miast niemieckich, angiel- 077% й > 
skich i amerykańskich nigdzie w tych Działdowo. Kurs rolniczo gospo 
warunkach nie wykazuje tak znacz: | darczy dla dziewcząt. 

noo A Miniatacą pian" | Da. 13 stycz. r. b. otwarto tu kurs 
tacyj miejskich, tam te cyfry wyno- | 

1 5 „'rolaiczo-gospodarczy dla dziewcząt. 
szą do 15 proc. ogólnej sumy wydat- ; Zgłosiło się aż 80 kandydatek 
nego (patrz pisma Homes and Gar 
dens, The Garden i Gartenkunst.) Na 
robotnika sezonowego, który nawie» 
sem mówiąc przedstawia liczbę do 
7.500 osób i może uprawić wedle za- 

*Z braku miejsc przyjęto 44. 
Kurs powstał przy wydatnem po: 

parciu M stwa Rolnictwa. 

  

wszystkiem, į 
W melątkach ma gospodarzyč sa- taisza, unikneloby się kosztów opła” 

me miasto, tam winde być stancjo- cania pośredników przy zakupach 
nowane tabory, nawozy zwożone do produktów dla szpitali, ochron, do- 
majątków i tam zużywane. Urodzaje chodowość i zyski z majątków, pod- 
z majątków winne pójść na wyżywie- niosłyby się o zarobek dzierżawców, 
nie chorych w szpitalach miejskich żywy inwentarz taborów miałby świe” 
lub starców i sierot w schroniskach. żą paszę, wzamian pomagałby w 
Wygody i zyski z tego byłyby na- wolnych chwilach (i te by się zna-   konferencji ekonomicznej w sprawia 

Una 
komedja o Fircyk. 

Reduta: „Fircyk w zalotach” komedja w 8 
akt. Fr. Zabłockiego. { 

Na samym wstepie nieco polami- 
ki: niesłychanie oryginalne koncepcje 

sławskiego, publikowane początkowo 
na łamach „Słowa”, później zaś — 
„Kurjera Wileńskiego", koncepcje, 

„W małym domku* — jako zebaw- 
ną komedję, arcywesołego zaś i 
tszpiotowatego „Fireyka"—jako uro- 
czysty religijny obrządek kultu przod- 
ków”, jako — „scenę w z Dziadów" 
wprowądziły zupełnie zrozumiałe pc* 
mieszanie pojąć wśród teatralnej pu- 
bliczności. 

Pakt, że urzędowi recenzenci tea-   

| naszego słynnego uczonego i recen- 

stępujące: administracja mniejsza i lazły) pracy na roli, wreszcie wartość 

  

tej materji nieco różny od sądów chlubę naszej filozofji, prof. W, Lu- 
prof. Lutosławskiego, sąd może mniej | tosławskiego. 

A teraz do rzeczyl 
Są widowiska, któremi zdobywa 

się karty w historji teatru, i są tskie, 
któremi zdobywa się serca publicz: 
ności. Do tych ostatnich należy nie- 
wątpliwie „Fircyk*ew Reducie. Utwór 
sam, jako materjał do opracowania 
scenicznego, sależy zapewne do (je- 
żeli chodzi o tekst) najmniej wdzię: 
cznych tematów. Najlepszy bowiem 
dowcip po 150 latach wietrzeje, naj: 
komiczniejsze sytuacje wychodzą po- 
za nawias codziennego życia i rażą 
nieprawdopodobieństwer. Że jednak 
utwory takie jak „Fircyk” nabierają 
na scenis rumieńców życia, Ż2 wy- 
wołują żywy oddźwięk u słuchaczów— 

krytykę teatralną, zaliczaną dotych:| zasługa to nie taleatu autora, ale ra- 
czas do dziedziny literatury, i umie | czej barwności epoki, w której utwór 
šcič ją w rzędzie dyscyplin fllozoficz- [EM i ta barwność właśnie jest jak 

oryginalny, ale bliższy YĆ | 
io ile udzło mi się sprawdzić — 
wrażeniom publiczności, upoważnił 

zenta ad boc do uczynienia tym re- 
cenzentom zarzutu na pewnem ze- 
braniu publicznem, że są dyletanta- 
rmmi, a przeto niewarto wogóle się ze 
zdaniem ich liczy ć. 

Nie wien, czy ten zarzut dyle 
tanctwa stosował się do wszystkich 
piszących o teatrze w Wilnie bez wy* 
jątku (a więc i szan. prcf. Lutosław: 
skiego) i czy był to sąd fachowca o 
wtrącejących się w rzeczy nieswoje 
lsikach. y tym ostatnim wypadku 
należało by sprostować pogląd na   nych, z takim pożytkiem | sławą u- | gdyby książęcym płaszczem dla pię- 
prawianych od lat czterdziestu przezjkności którego inscerizator i aktor 

(małą, oprętystą | Suuoieiina pruude- ppp w — "r 

z ланОаороооанн о ррнсолоноочаснн льОНОНЕ ДНАОмос рар ЛОНч раиинниочосна оНАН 

    jsad sztuki ogrodniczej do 200 hekt. 
trawnisów parkowych idzie 20 proc. | 

majątku podniosłaby się znacznie. budżetu, coś do 22.500 zł. Na cieplar- WYJĄTKOWO TANIO ! 
Podliczając mniej więcej wszystko | nie, inspakty ich utrzymanie idzie do Na samych ulgowych warunkach 
dałoby to zyski prawie o 75 proc. 12 proc. budżetu, które to wydatki (ių inż hi 
większe niż przawiduje preliminarz.| na połowę możnaby zredukować M bl TOŻAĆ W J WI [Ie 

„Trzeba pamiętać, że powożna | przy obsadzaniu parków bylinami. Do e e poleca skład mebli 
część rozchodu na administrację Dz. 15 proc. budżetu idzie na ogrodzenie b 
ziemi miejskiej i porządku miasta barjery'i t. p. Otóż I ta pozycja ule- S. Ancełewicz, Wiluo, Niemiecka 15 
jest wykazana w preliminarzu w wy* głaby zmniejszeniu gdyby parki ob: (w podwórzu). 
datkach personalnych biura Magistra+ sadzono żywopłotami, co się stosuje pa 

  

  

„ożywiają swą inwencją ksiąžęce tru- alizmv. A wydobycie humoru tą me. Fircyk i stateczna Pedstolina, zazdro- 
chło. todą uważam za rzecz najtrudniej- sny, podejrzliwy Aryst i jego uczci- 

Peruki, czerwone obcasy, żaboty, szą. ` ‘тв, wesola žona, sefandula famulus 
aksamitne “ frakl i t. p. oto iście te Można było bowiem pójść po linji Arysta i „cwany”, sprytny lokajczyk 

Fircyka — charaktery jak widzimy — 
tradycyjnie szablonowe i nieskompli* 

k kowane. 
„a: Artyšci naogół dobrze zrozumieli 

airalaęe objekty i akcesorja, ugalwa”% najmniejszego oporu i rozbawić wi: 
cya talentem aktora. 2 trze; downię szarżą, parodją, karykaturą. 

a talentu, talentu niepośledniego, | * przaciež takie typy, jak fircyk, ja 
PE eso przed: | szuler, dziś są typami ujemnemi, и bli 

nlemi uwagę widza o olać |Imlon ich używamy obecnie w zma- | kia! „mozę, Klarysty, której warunki 
Emos ktėrym tryskają sceny Genių pogndiwym | zewnętrzne miegos się z jej cha- 

„Fircyka“ 1 który podbił serca publi- „Fircyk” oznaczał wtedy strojnisia, | rokterem i rażą wobec typu Arysta 
czności, nie jest dziełem Zabłockiego. | kawalera modnego, dziś oznacza | oraz sług Świstaka i Pustaka. W ich 
Jest on dziełem Reduty. mniej-więcej błazna; szuler przed 150 | djalogu, rozpoczynającym komedję 

Śmieliśmy się nie z dowcipnych | !sty to tylko miłośńik gry w karty, | zymało było właśnie świstactwa i pu- 
słów | nie z zabawnych sytuacji, [a- Į Karciasz Jak się teraz mėwl, a dzisiaj | stąctwa 
kie tam sobie wypisał Zabłocki, ale | OSzusta nazywamy szulerem. w końcu stwierdzić trzeba, że 
raczyliśmy się grą, tonem i gestami, Tym pojęciom neležalo przywrė- | pircyk“ jako widowisko sceniczne 
jednem słowem tem wszystkiem, |Cić pierwotną treść I to było nielada jest opracowany i wystawiony najle- 
czego niema w tekście, a co dobu* |zadaniem, które gładko rozwiązała jej ze wszystkich utworów, które 

Reduta. ia oglądaliśmy w Reducie.     a artyści. ы A " 3 ‘ 
azajutrz po premjerze napisałem, kcję utworu prowadzi sześć po-; 

staci, związanych parzysto prawem. T. Łopałewaki, że inscenizacja Reduty ukazała nam 
„Fireyka” w. koncepcji stylowego re- | kontrastu charakterów. Lekkomyślny : 
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Zagadnienie agadnieni 
Rzeczowy głos w sprawie bez- 

robocia. 

„Nowy Kurjer Polski” w Ne 4 z d. 

4 bm. zamieszcza artykuł p. t. „Wo- 
bec klęski bezrobocia”. 1 

Artykuł ten przez konkretne uję- 

e73 zagadnienia bezrobocla wyodręb- : 
Mia się zasłużenie z pošrėd „nawaly | 
sążnistych, potoczystych, bełkotliwych ; 

artykułów. 
Jest czynem. 
Przytaczamy go. w najbardziej zna” ; 

miennych urywkach z naszemi pod- 

krešlaniami zasadniczych jego wyty” . 

cznych. i 

Wobec klęski bezrobocia. | 

Od miesiąca bezrobocie wzrasta | 
w kraju w stosunku 2—3000 nowych | 
bezrobotnych na dzień i zamienia się i 
z każdym dniem niemal w istotną | 
klęskę gospodarczo-społaczną. ) 

i 

dać należy na zachowanie się mas 

wę z tego, że wszelkie próby „akcji 

czynnej” tylko wzmódz mogą ich 
niedolę. ' 

Regulowanie zagadnień gospodar- 

czych, a zwłaszcza społecznych przez 

czynniki administracyjne, jest rzeczą 
zawsze niezmiernie trudną. Niemniej 
muszą się problematem bezrobocia 

zająć w sposób pozytywny minister- 

blicznych, 
nim zajmować w niedalekiej przysz* 

nętrznych. 
Jedyna pozytywna rzecz, którą do 

dnia dzisiejszego dla bezrobotnych 

zrobiono, to wprowadzenie ubezpie- 
czenia od bezrobocia w myśl ustawy 

wy oraz t.zw. dodatkowej „akcji do- 
. raźnej” pobiera zasiłki około 50 proc. 
bezrobotnych, a zatem w. okrągłej 

cyfrze 175000 robotników. 
Robotnicy ci pobierają przecięt- 

4: w zależności od stanu rodziny 
1.50 zł. dziennie. 
Zasadnicze zastrzeżenia wysuwane 

przeciwko systemowi zasilkowemu,   jednak nie czas na teorje, gdy idzie 

o zapewnienie bytu satek. tysięcy je- 

dnostek. Jeśli społeczeństwo nie mo- 

że dać olbrzymiej ilosci obywateli 

pracy, to musije wspierać zasiłkami, 

choć zasiłki te mogą oddziaływać 
demoralizująco. 

W ostatnich czasach powzięto 

wśród czynników miarodajnych myśl 

Z najwyższem „podziwem spoglą- | 

robotniczych, które zdają sobie spra | 

stwo pracy i ministerstwo robót pu- ' 

aby nie potrzebował się | 

łości departament bezpieczeństwa pu* ; 

blicznego ministerstwa spraw wew- i 

z 18 lipca 1924. Na zasadzie tej usta- | 

są pod niejednym względem słuszne, 

spółdziałania w zwalczaniu bezrobo” , 

bezrobocia. 
Mówimy o wyżej wymienionych 

dwóch podstawowych warunkach na- 
leżytej organizacji robót publicznych 
tylko pobocznie, rozumiejąc, że są to 
sprawy bszsporne i nie wymagające 
koment: rzy. 

Sporne natomiast i wymagające 
jaknsjbardziej dokładnego przedysku- 
towania są Sprawy następujące: 

| Jakle roboty publiczne organi- 
zować. 

Komu powierzyć organizację 
tych robót. 

Jakie kategorje bezrobotnych 
przy tych robotach zatrudniać. 

* 
* 

Powyższy artykuł uzupełniamy da- 
nemi iokalnemi życia społecznego i 
gospodarczego Wilna. 

Na 4365 bezrobotnych w Wilnie 
| otrzymuje zasiłek z funduszu dla bez- 
robotnych — 477. 

Utworzony jest 
telski, 

ł Komitet ten może, powinien, wejść 
„w ścisłe współdziałanie z Wojewódz- 

| twem, Magistratem, Obozem Warow- 
„nym, Dowództwem Inžyn. i Saperów 

tid 
Nie w rozbieżności poszczegól- 

1 
Komitet Obywa- 

į 

nych poczynań, lecz w ich skupieniu. 
— pewność istotnie pożytecznej, o- 

| wocnej pracy. 

zrozumienia chwili, która wymaga 
„właśnie zespołowego czynu. 

Wilno nie może zawieść. 
Nie zawiedziel 

Inicjatywa Czerwonego Krzyża 
w Łodzi w sprawie walki z 

bezrobociem. 

Czerwony Krzyż w Łodzi pomaga 
/pośrednictwu pracy: otrzymujący za* 
robek poza Łodzią dostaje pieniądze 
na podróż; pozbawiony narzędzi pra- 

. cy—otrzymuje je; głodny otrzymuje 
„obiad dobry i b. tani. 

„Państwowy fundusz gospodar. 
na rozbudowę st. m. Warszawy 

Komitet rozbudowy Warszawy na 
mocy ustawy z dn. 22.1V—1925 r. o 
rozbudowie miast zatwierdził 14 po- 
dań o na sumę ogėlną 927 
tys. zł. 

| Zatrudnienie bezrobotnych. 
j Według wydziału technicznego 
/przy robotach miejskich w Warsza- 
wie w dniu 3 lutego zatrudnionych 
było 3621 osób. 

KWYUSRZIJCSEZE 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 

W sprawie bilonu. | 
(Rozmowa z członkiem Komisji Skarbowo-Budżetowej Senatu 

senatorem Bronisławem Krzyżanowskim). 

WA SL BEN LA ] 

W ostatniem swojem exposė na ; natychmiast zwróciłem się do Mini- 

posiedzeniu Komisji Skarbo wo-Bu- | sterstwa Skarbu z wyświetleniem, że 

dżetowej Sejmu p. Minister Zdzie- ; w dniu objęcia wladzy przez p. 

chowski między innzmi oświadczył, ; Zdziechowskiego, było w obiegu bi* 

| że w dniu objęcia przezeń Minister: | lonu 340, a nie 410 miljonów zlo- 

stwa Skarbu ogólna suma bilonu ; tych. 

| wynoślia 410 miljonów złotych. Zgodnie z posiadanemi przezem- 

Z tego powodu p. Władysław | nie informacjami, na dzień 31-go 

Grabski, b. Minister Skarbu, ogłosił | grudnia 1925 r. bilonu w obiegu by« 
(list w niektórych pismach warszaw- |ło rzeczywiście 410 miljonów zło: 

! skich, w którym _— stwierdza, iż w ; tych. 

(chwili ustąpienia, przezeń z Mini: ; W jaki sposób pan senator 

sterstwa znajdowało się w obiegu : jaśnia powstanie tej różnicy? 

  

  
ob- 

Wlino już kilkakrotnie dało wyraz 

| bilonu 340,8 miljonów złotych. 
Pan Grabski na potwierdzenie 

słuszności swego oświadczenia powo- 

łuje się w swoim liście na opinję 

Komisji Kontroli długów  państwo- 

wych, pozostającej pód przewodnic- 

twem Marszałka Trąmpczyńskiego i 

powołanej na mocy prawa do kon- 
trolowania sumy bilonu i biletów 

zdawkowych. 
Wobec różnicy zdań między o- 

becnym a byłym Ministrem Skarbu, 

| uważaliśmy za stosowne zwrócić się 

| po wyjaśnieniu do członka Komisji 

| Skarbowo-Budżetowej Senatu p. 

Brenisława Krzyżanowskiego. 

Pan Senator Krzyżanowski w od* 
, powiedzi zaznacza: 

| ,— To oświadczenie p. Władysła* 
Ń Grabskiego, zdaje się, jest zgodne 

} 

| wa 
(z faktycznym stanem rzeczy. Istot- 
|nie na posiedzeniu Komisji Skarbo- 
„wo-Budżetowej Senatu, które miało 

pa
na
 

Odpowiedź p. Krzyżanowskiego 

; brzmi: и 

— Częściową odpowiedź na to 

pytanie daje ustawa z dn. 28-go li- 

„stopada 1925 r., ogłoszona w „Dzien- 

|niku (lstaw* Ne 119 i upoważniająca 

Ministra Skarbu do wypuszczania bi- 

letów skarbowych na sumę do 100 

miljonów złotych z prawem wypu- 

szczenia biletów zdawkowych do 50 

procent nominalnej wartości každo- 

razowo emitowanych biletów skarbo- 

wych. 

Jsk wiadomo Minister Skarbu e- 

mitował te bilety na sumę 30 mil- 
jonów. To mu dało prawo do wypu* 

szczanta bilonu tylko na 15 miljo- 

nów złotych. W mojem przemėwie- 

niu w Senacie na temat wspomnia- 

nej ustawy wskazywałem właśnie na 

szkodliwość wypuszczania - biletów 

zdawkowych i bilonu.     miejsce jeszcze przed jego expose 

na plenum Sejmu I Senatu, p. Zdzie- 
chowski na zapytanie jednego z se- 

natorów oświadczył, iż suma bilonu 

znajdująca się w obiegu wynosiła w 

dniu objęcia przezeń władzy 410 mi- 

senatora Krzyżanowskiego jaki jest 

jego stosunek do polityki skarbowej 
obecnego Ministra Skarbu. 

— Zajmuję stanowisko krytyczne 

w stosunku do poczynań p. Zdzie- 
chowskiego. Przyznać jednak trzeba, | 

ljonów złotych. llością zarówno bile-|że niektóre z jego zapowiedzi są zu- 
|tów Banku Polskiego jak i 
|od dawna się interesuję. Liczba, po- 

| dana przez p. Zdziechowskiego, wy- 

| damska mi się przesadzoną. To też į 
1 

pierwszym rzędzie deklarację, opie- 

wającą, że inflancji tworzyć on nie 

będzie. M. G. 

Szczególny nacisk położył Zjazd 

) ten, mogący stać się poważnym czyn: į 
,nikiem w programie sanacji. 

Wreszcie wyreził Zjazd gotowość 
, najdalej idąćej współpracy Izb Han- 
jdlowych i Przemysłowych z Rządem 
| czynnikami społecznemi nad kon- 
:solidacją stosunków gospodarczych 
„na wewnątrz i nawiązaniem normal- 
nych stosunków na zewńątrz i uwa: 
ża, że współpraca ta przyczynić się 
może do podtrzymania zaufania spo* 
łeczeństwa jako pierwszego warunku 
osiągnięcia tak pożądanej stabilizacji 

waluty, a z nią sanacji całego nasze- 
go życia gospodarczego. 

Trzeci dzień Zjazdu poświęcono 
naradom z przedstawicielami czecho- 
słowackich lzb Handlowych, którę 
doprowadziły do zassdniczego uzgo* 
dnienia wytycznych wzajemnej współ- 
pracy. 

W szczególności uchwaliła konfe- 
rencja utworzyć przy polskich i cze- 
chosłowackich organizacjach gospo- 

| darczych specjalne wydziały dla uła- 
twienia wzajemnych stosunków, jak 
udzielanie pomocy rozjemczej przy 
sporach handlowych, 
mowania o wzajemnych zarządzeniach 
gospodarczych i zmianach ustawodaw- 
czych, współdziałania przy urządzaniu 
torgów i wystaw, wydawania organu 
informacyjnego i t. d. 

Kronika miejscowa. 

Konferencja z p. dyrektorem 
Gliwicem. : 

Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan niniejszem ko- 
munikuje, że w dniu dzisiejszym o 
godzinie 10 m. 30 odbędzie się w lo- 
kalu Stowarzyszenia Bakszta Nr. 7 
konferencja w sprawach gospodar- 
czych z dyrektorem Departamentu 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. 
Gliwicem. 

Członkowie i osoby interesujące 
się życiem gospodarczem proszeni są 
o przybycie.   

Przy tej sposobności pytamy p.“ 

  
Nowy okólnik w sprawie ulg 

į podatkowych. 

|  lzba Skarbowa otrzymała od Mi- 
, nisterstwa Skarbu okólnik w sprawie 
zezwolenia na udzielanie rat przy 
zaległościach podatkowych, powsta- 

jłych przed 1 październ. 1925 r. (& ^ 
przy podatkach, płatnych do tego ro- 

Ponadto lzba Skarbowa ma pra- 
bilonu j pełnie dobre. Do nich zaliczam w | wo we własnym zakresie odpisywać 

zaległości podatkowe do 500 zł. (do- 
tąd tylko 100 zł.) Odpisanie większych 
zaległości należy do Ministerstwa 
Skarbu. 

stałego infor- 

3 

kłód, kloców i dłużyc w r. 1924 wy” 
wieziono 188.051 ton, w roku zeszł. 
zaś 494,724 tony, bali, desek i łat 
wywieziono w r. 1924 1.123,812 ton. 
W roku zeszłym zaś 1.139.589 ton; 
podkładów w roku 1924 wywieziono 
206.675 ton, w roku zeszł. 361.033 t.; 
wyrobów bednarskich w r. 1924 wy» 
wieziono 44,474 ton, w roku zeszłym 
zaś 73.789 ton; mebli w r. 1924 wy* 
wieziono 4.139 ton, w roku zeszłym 
zaś 4.786 ton. 

Dochodowość lasów pafistwo- 
wych. 

W roku 1925 wpłynęło gotówką 
do Centralnej Kasy Państwowej ty- 
tułem czystych dochodów z lesów 
[państwowych 36,031,232 zł. 0,5 gr. 
į nadto spodziewany jest w ostatecz- 
(nym bilansie za rok 1925 wzrost 
! wierzytelności, wynikających z umów 
' na rzecz Issów państwowych cona|- 

| mniej około — 10,000,000 zł. tak, że 
czysty dochód z lasów państwowych 
za ubiegły rok dosięgnie sumy oko- 
ło 46,000,000 zł. 

Przeciętny zatem czysty dochód 
pieniężny za 1 ha ogólnej powierzch- 
ni lasów państwowych wynosi w ro- 
ku 1925:— 12 zł. 60 gr., a z 1 hek- 
tara powierzchni, produkującej, las 
sumę 14 zł. 60 gr., a łącznie z wie: 
rzytelnościami—16 zł. 00 gr. względ- 
nie 19 zł. 00 gr. 

Dla porównania z dochodami przed- 
wojennemi należy zaznaczyć, że prze- 
ciętny dochód w. okresie przedwo- 
jennym z lasów państwowych, poło- 
żonych w obecnych granicach Rze- 
czypospolitej wynosi 15 zł. 25 gr. 

Werost produkcji papieru w 
Polsce postępuje stale naprzód 

W r. 1925 wytworzono 76,000 tonn 
papieru, gdy w r. 1924 tylko 48,000 
tonn, a przed wojną 70,000 tonn. 
Zarazem podniósł się jednak import 
papieru z 18 tys. ną 32 tys. tonn. 

Wzrasta również polska produk- 
cja celulozy i w r. 1925 przekroczy” 
ła już poziom przedwojenny (34 tys. 
tonn). 

Zmniejszenie importu owoców 
zagranicznych. 

Import owoców zagranicznych w 
roku zeszłym zmalał znacznie, w po" 
równaniu z rokiem 1924, 

Śliwek zagranicznych przywiezio* 
no do Polski w 1924 r. 12,571 tonn, 
w roku zeszłym zaś już tylko 5,806 
tonn; jabłek i gruszek przywieziono 
w 1924 r. 4,107 tonn, w roku zesz- 
łym zaś 2,049 tonn; winogron przy- 
wieziono w 1924 r. 4,919 tonn, w ro- 
ku zeszłym 1,587 tonn; fig i daktyli 
przywieziono w 1924 r. 5,943 tonn, 
w roku zeszłym zaś 3,975 tonr; o- 

  

| Zjazd. izb Przemysłowo - Han-, 
diowych, i 

Dnia 27 i 28 stycznia obradował 
w Katowicach zjazd polskich Izb Prze- i 
mysłowo - Handlowych. W ciągu dwu- 
dniowych obrad Zjazd przedyskuto- 
wał szereg aktualnych spraw doty- 
czących obecnej sytuacji gospodar 

Kronika krajowa. 

Zamierzona reorganizacja w 
ministerstwie skarbu. 

W związku z ogólnemi projekta- 
mi reformy administracji dowiaduje- 

rzechów w 1924r. przywieziono 9,067 
tonn, w roku zeszłym zaś 5,293 tonn. 

Jedynie cytryny i pomarańcze wy 
kazują—nieznaczny zresztą — wzrost 
importu w roku zeszłym, w r..1924 
przywieziono 30,804 tonn, w roku 
zeszłym zaś 32,412 tonn. 

cia za pomocą uruchomienia robót | 

publicznych. Najdalej poszła w tym | Lwów wobec bezrobocia. 
kierunku Warszawa, gdzie nałożono | We Lwowie—7.000 bezrobotnych. | 

specjalny 25 proc. podatek na bilety Powstał Komitet rozbudowy miasta. 

tramwajowe i zapewniono w ten spo- Dr filji Banku Gospod. Krajow. mają | 
sób niezbędne dla zorganizowania wpłynąć rządowe kredyty budowlane ; 
robót publicznych środki finansowe. jeszcze w b. m. j 

° — Za przykładem (Warszawy mają iść ; | 

na konieczność obniżenia opłat sądo* : 
wych i notarjalnych, których obecne | 
stawki są nadmiernem obciążeniem |. 
przemysłu i handlu, szezęgóinie dot- | 
ora z uwagi na obecny kryzys 

gospodarczy. my się, że rząd zamierza między in- 
Zjazd uchwalił poprzeć usiłowa- | A, przeprowadzić reorganizację 

nia, zmierzające do podniesienia ja: | administracji w ministerstwie skarbu- 

j 
\ 

    

' 
inne samorządy, i mówi się o tem, 

że.państwo zniesie zakaz prowadze- | 

nia robót inwestycyjnych, dotychczas ; 

ebowiązujący samorządy wszelkiego , 

stopnia. 
Gdy się zważy, że į 

najbardziej zainteresowane w tej spra” ; 

wie, t.j. ministerstwo pracy i m-stwo , 

robót publicznych kierowane są obe- 

cnie przez przedstawicieli największe- 

go stronnictwa robotniczego, to przy* 

puszczać trzeba, że rząd do problema- 

tu bezrobocia przystąpi Zz calą powa- 

gą, a zatem z piogramem we wszel- 

"kich szczegółach opracowanym. 
Niezbędnem jesi: 

aby roboty były istotnie po-! 

trzebne, a nie dorywczo wyna- 
iezione; 

aby prowadzone były z nale- 
żytemi środkami finansowemi, 
a nie przerywane po pewnym 
czasie z powodu braku pie- 

niędzy, 
Oba warunki powyższe są niezbę- 

starczania bezrobotnym robotnikom 

pracy został osiągnięty; katastrofalny 

idestrukcyjny wpływ braku pracy na 

psychiczny ustrój robotnika ustaje 

tylko wówczas, o ile robotnik ma wra- 

żenie, że praca, którą mu dostarczo- 

no, jest potrzebna. 

przez sympatyków: 
Wskutek niezależnych odemnie 

względów, niniejszy artykuł ukazuje 

się z kilkodniowem opóźnieniem, 
niemniej ponieważ odnosi się do 

sprawy, która nie została rozwiązaną, 
może się jeszcze przydać. 

Zeszłej niedzieli, sprawozdawcy 
teatralni, obecoi i dawniejsi, oraz 

grono osób, które nazwiemy „sym- 
patykami”, bo tylko to ich kwalifiko- 
wało do wzięcia udziału w tem po- 
siedzeniu, otrzymało zaproszenie od 
Reduty. Miało się, wedle zapowiedzi, 
dyskutować о Weselu. | owszem. 

Ale stało się zupełnie co innego. 
Mianowicie usłyszeliśmy z ust p. Li- 
manowskiego, wygłoszone ze znaną 
swadą t temperamentem mało liczą 
cym się z rzeczywistością, szereg 
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2 ministerstwa | marca r. b. do dyspozycji p. Ministra | sznkach prywatno-prawnych. 
bezrobot- | 

dne, aby psychologiczny skutek do- | 

Poczekalnia dla bezrobotnych 

Na życzenie p. Min. Spr. Wewn. 
jgistrat warszawski oddał b. halle 
21 przy ul. Ciepłej do dnia 31-go 

Ma 
lo 

celem przeznaczenia dla 
nych, zgłaszających się do państw. 
urzędu pośr. pracy. 

W Wilnie dotychczas bezrobotni 
wyczekują na schodach lub na ulicy. 

Trochę czujnej uwagi — i głodni i 
zziębnięci mogliby znaleźć to czaso- 
we pomieszczenie. 

Pomoc dzieciom bezrobotnych 

(Lublin i Kielce pracują nad zor- 
| ganizowaniem pomocy dzieciom bez- 
robotnych. 

Stwierdzono, 
inych wzrosła w ciągu zeszłego roku 
o 75 proc. 

Ogólna liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych przekracza 1 miljon. 

Bszrobocie objęło więcej niż 40 
proc. rzemieślników i 25 proc. robot- 
ników fabrycznych. 

Szczególnie wielką ilość beżro: 
| botnych wykazują obie stolice. 
  
skarg i zarzutów skierowanych do 
wileńskich recenzentów. . Poczem 
członkowie zespołu, albo nam po 
wtarzali że reżyserja i tak, 
wie, czego im jeszcze do doskona- 
łości brakuje, albo starali się, po 
paru przemówieniach dyskusyjnych, 
tłumaczyć, że ostatecznie... nigdzie 
nikt Reduty lepiej nie przyjmował jak 
Wilno i stołeczne recenzje były mniej 
łaskawe. To wszystko, chociaż, od- 
nośnie do zaprzęczenia (dyskusja nad 
Weselem), stało się jakoś nieznaczną 
pułapką, było jeszczę poniekąd zro: 
zumiałe | aczkolwiek żadne „gorzkie 
żale” artystów czy dyrekcji, nie po- 
winny krępować wolnego słowa kry: 
tyki, ostatecznie, jako dyskusja osób 
zainteresowanych, była dopuszczalna. 

Co natomiast przybrało cechy 
skandaliczne, to filipika, kazanie, 
admonicja nauczyciela gimnazjalnego, 
kapelena więzień wojskowych i pros 
fesora filozofji, skierowane do kry- 

czej. 
|  Żjazd uchwalił domagać się zrów- 
| nania odsetek zwłoki z tytułu zale- 
| głych danin publicznych z ustawową 
| stopą procentową, obowiązującą w sto- 

kości i wartości wywozu płodów, ek- 
sportowanych dotąd z Polski w sta- 
nie niedostatecznie uszlachetnionym, 
zastrzegając się jednak przeciwko pro- 
jektom przymusowej reglamentacji 
wywozu, która odbiłaby się ujemnie 
na rozmiarach produkcji, wymagają- 
cej w naszych warunkach raczej po- 
mocy organizacyjnej, wychowawczej 
i kredytowej. 

W końcu uchwalono następujące 
rezolucje, w których Zjazd wyraża za- 

tatowa gruntownego uprawnieniatech- | dowolenie ż powodu podjęcia akcji 
niki przygotownnia traktatów i m. in, jw kierunku gruntowej reorgenizacji 
metody współdziałania rządu z lzba- | administracji publicznej w duchu ce- 
mi w tej dziedzinie. | lowej oszczędności zarówno Państwa, 

Zjazd rozpatrywał m. in. sprawę jak i samorządów oraz ograniczenia 
(usprąwnienia gospodarczego i pod-. gospodarczych funkcyj Państwa do 

niesienia produkcji przemysłowej. Po- , właściwych rozmiarów. zwraca się po* 

morza i uchwalił udzielić wszelkiego ' nownie do Sejmu Ustawodawczego 
jpoparcia w sprawie uruchomienia z prośbą o najrychlejsze załatwienie 
przemysłu rybnego na polskim wy* projektu ustawy o rozciągnięciu in- 
brzeżu. Celem bliższego zeznajomie- , stytucji lzb Handlowych na cały ob: 

| - Wyczerpującej dyskusji poddano 
| sprawę sposobu przygotowania trak- 
| tatów handlowycb, wykazując szereg 
| braków w tej dziedzinie i żądając ż 
uwagi na wielkie znaczenie, które po: 
siada na dalszą metę polityka trak-   

że ilość bezrobot- | 

bez nas | 

nia się ze stosunkami gospodarcze” 
mi polskiego wybrzeża morskiego i 
możliwościami naszej ekspansji mor: 
skiej postanowił Związek lzb odbyć 
w maju b. r. Zjazd w Gdyni. 

Następnie uchwalono domegać się 
od Rządu rychłego ujednolicenia prze- 
pisów prawnych, dotyczących nadzo- 
ru sądowego, celem uniknięcia upa- 
dłości, względnie postępowania ugo-* 
dowego. 

tyków i sprawozdawców teatralnych. 
Zresztą istnienie ich w Wilnie kate- 
gorycznie negował prof. Lutosławski, 
przyznając z rozbrajającą skruchą, iż 

jsam takowym nie jest. Istotnie, ko- 
mu np. sztuka gdzie są aż dwa mor- 
derstwa, wydaje się humorystyczną, 
a epoka rozbiorów Polski, obrazem 
jej potęgi, ten nie tylko o krytyce, ale 
o psychologii i historji nie ma pojęcia. 

Kapelan Śledziejewsk! w mętnej 
i chaotycznej przemowie, tak szor- 
stko i gromiąco miażdżył śmiałków, 
którzy „nie rozumiejąc Reduty ośmie* 
lili się o niej pisać”, że znać w tem 
było daleko więcej reminiscencji wię- 
ziennych rekolekcji, niż pojąć o sztu- 
ce... mo i zasad kulturalnego prowa* 
dzenia dyskusji. Prof. Lewicki (jeśli 
się nie mylę) miał zą złe, że krytycy 
zwracają uwagę publiczności na ta- 
kie drobiazgi, jak zbytnie ciemności 
na scenie lub zbyt cicha dykcja ar:   

|szar Państwa. 
W dalszej rezolucji Zjazd uznaje 

w pełni potrzebę przejścia od zmien- 
nych i chwiejaych zarządzeń gospo- 
darczych ubiegłej doby do rewizji 
zasad całej naszej polityki gospodar- 
czej I koncepcji ustalonego racjonal- 
nie planu gospodarczego, dalej stwier- 

| dza doniosły objaw budzenia się sa- 
mopomocy gospcdsrczej społeczeń- 

nie się drobiazgów, publicznośćjjby 
ich nie zauważyłal” Nie zauweżyłaby 
że nie widzi i nie słyszy?! No i to 
pogląd logiczny i rzeczowy! 

Po wysłuchaniu -tych przyjemnych 
uwag, które recenzenci przyjęli w po* 
korze ducha, nastąpiły objaśnienia 
paru osób. Co do istnienia jednak 
aż trzech fachowych recenzentów w 
Wilnie, (z których dwóch z powodu 
tak oryginalnych stosunków teatral- 
nych nie pisze sprawozdań). | co do 
niemożliwości brania udziału przez 
sprawozdawców w przygotowywaniu 
sztuk, tak, jakby tego chciała Redu- 
ta, Jest to chcieć wynaturzyć cha- 
akter recenzenta. Jeśli on weźmie 
dział w robocie przygotowawczej, 

to albo nie będzie chciał swojej 
współpracy krytykować, albo wszedł- 
szy w orbitę wpływów grających, 
straci bezstronność sądu, i ulegnie 
suggestji, przestanie być osobą ро-   tystów, „gdyby nie te uwagi, czepia- 

6 . 
stronną, otrzymującą robotę gotową 

stwa i zwraca uwagę Rządu па fakt“ 

Z Z o 2 

Krytyka krytyków, 

| Reorganizacja dotyczyć ma departa- 
|mentu kasowego i budżetowego. 
Przytem na miejsce skasowanego 

|jednego z departamentów ma po- 
wstać nowy departament o szerszym 
zakresie działania. Sprawa reorgani- 
zacji tej ma być zdacydowana w naj- 
bliższych dniach. 

Ubezpieczenie pracowników 
[umysłowych do bezrobocia. 

Stow. kupców polskich komuni- 
kuje, iż opłacanie składek na fun- 
dusz bezrobocia, za zatrudnionych 
pracowników umysłowych, powinno 
nastąpić w poszczególnych okręgach, 
od daty wymienionej w rozporządze- 
niach min. pracy i opieki społecznej, 
wprowadzających w życie wspomnia- 
ną ustawę. Rozporządzenia te ukażą 
się w komitecie polskim, w ciągu 4 
miesięcy od daty wejścia w życie u- 
stawy, t. j. pomiędzy d. 3 stycznia 
a 3 maja r. b. 

Wywóz drzewa wzrasta. 

Bilans handlowy roku ub. zazna- 
czył się znacznym wzrostem wywozu 
drzewa. W r.1924 wywieziono papie- 
rówki 229.658 ton, w roku zeszłym 
zaś 690.563 tony; okrąglaków i ko- 
palniaków w roku 1924 wywieziono 
162.179 ton, w roku zeszł)345,469 t;   
do osądzenia, stanie się potulnem 
narzędziem w rękach dyrekcji. 

czał ją bezkrytyczny chór, 
nych z cielęcym zachwytem dyletan- 
tów, czy żeby życzliwi, jaknajżyczliwsi 
ludzie (i niżej podpisana dała tej 
życzliwości dowody); mieli swobodę 
wypowiadania swego zdania o rezul- 
tatach ich pracy? Publicznie, bo tak 
jest na całem świecie. | nie powiana 
się tej w prasie krytyki Reduta oba: 
wiaćl Ma sympatje Wilnian, teatr 
pełny, a gazety są mniej czytywane 
u nas niż się to ludzłom przybyłym 
ze stolicy wydaje. Ale narażać ludzi 
fachowych lub kształcących się w 
dziedzinie recenzji teatralnych, na 
impertynencje dyletantów, nie mają- 
cych żadnych kwalifikacji do dawa 
nia nauk w tej dziedzinie, to wytwa"” 
rza atmosferę, którą by można ne- 
zwać terorystyczną gdyby nie była 
konieczną. A na śmieszność lepiej   

Czy o te chodzi Reducie, by ota- | 
wpatrzo” ̀ 

Historja finansów. 

LONDYN, 5:Il. (Pat), W rocznym 
, dodatku Timesa p.t. Annual financial 
and commercial Review, który wyj- 
dzie 9 lutego, ma się ukazać historja 
finansów różnych państw europejsk. 

Najwięcej miejsca ma być poświę- 
cone Francji i Polsce, jako państwom, 
których sytuacja finansowa najwięcej 
powoduje obaw. 

Sowiety zakupują maszyny nie- 
mieckie. 

Na propozycję Dzierżyńskiego ja- 
ko przewodniczącego najwyższej rady 
gospodarczej postanowiono, iż spe- 
cjalna komisje, która przybędzie 
wkrótce do Berlina zakupi maszyny 
dla rosyjskiego przemysłu metalur- 
gicznego. T 
ао льчалЬ Ъ ЧОИ ЛРЯИЕ ЕО ННЕ ЯЕ. . DS LII TNA TNS | 
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Gielda warszawska 

  
z d. 5—II 26 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 

Dolary 7,291/2 731 7,27 , 
Londyn 35,55 35,51 35,60 
Nowy-York — jak gotówka 
Paryż „40 27,47 27,33 
Szwajcarja 140,72 141,08 140,47 
Stockholm 195,60 193,09 195,11 
Praga 21,61 21,66 21,56 | 
Holandja 292,95 293,68 292,22 
Wiedeń 102,75 106,65 102,40 
Poż. dolar. 64 (w złot. 466,56) 

„nie dać się narażać przez takich 
| przyjaciół, od których niech Bóg broni. 

Krytyki teatralne mogą pisać lu* 
dzie, którzy odebrali specjalne, fa* 
chowe w tym kierunku wykształce” 
nie dziennikarsko-literacko-artystycz- 
ne, którzy po za tem znają „rzemio: 
sło” aktorskie, sami grali lub reżyse* 
rowali sztuki. Tacy zdolają w całej 
pełni ocenić i zrozumieć wysiłek 
artystyczny, odróżnić na premjer:e 
tremę od niedociągnięcia, nie dać 
się oszołomić dekoracjami, ani no- 
wością, ale odczuć rzetelne pragnie- 
nie poszukiwania bezpośredniego ze- 
spolenia się z widzem-słuchaczem 
przez szczerego artystę, którego /а- 
chowy krytyk, zawsze odróżni od 
zarozumiałego kabotyna. 

H. Romer. 
P. S. Dla ścisłości zaznaczam, że 

od premjery Wesela odstąpiłam felje* 
tony sprawozdań temtralnych p. Łe 
palewskiemu. p  
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Listy z prowincji. 

Z Woj. Nowogródzkiego. 

W grudniu 1925 roku z inicjatywy 
Związku Kółek Rolniczych ziemi No- 
wogródzkiej zostały założone w po- 
wiecie Nieświeskim Koła Młodzieży 
Wiejskiej w Janowiczach, Kuchczy- 
cach, oraz zreorganizowano Koło Mło- 
dzieży w Babajewiczach. W nowo- 
powstałych ogniskach kulturalnych 
prace bardzo dobrze się rozwijają i 
dają doskonałe rezultaty. Młodzież 
bardzo chętnie się zbiera w dnie 
świąteczne na wspólne poczytanki, 
prenumeruje tygodniki fachowe, wy- 
pożycza książki, oraz perjodycznie 
organizuje przedstawienia teatralne. 

Objeżdzając w styczniu r. b. re- 
jon Klecki paw. Nieświeskiego w 
sprawie ożywienia pracy w. założo- 
nych Kołach Młodzieży Wiejskiej, 
oraz powołania do życia innych Kół 
—dn. 8.1 byłem zaproszony na przed- 
stawienie i zabawę Koła Młodzieży 

„ Wiejskiej w Janowiczach, zorganizo- 
waną poraz pierwszy. Przedstawie- 
nie odbyło się w remizie miejscowej 
Straży Ogniowej. Salka nieduża, lecz 
bardzo mile przybrana zielenią, była 
wypełniona publicznością. Porządek 
wzorowy. O godz. 19:ej kurtyna się 
podnosi i oczom widzów przedste- 
wia się wiejski chór: dziewczęta w 
miejscowych wiejskich kostjumach i 
monistach, chłopcy w długich / wy- 
szywanych koszulach. Chór odšpie- 
wał harmonijnie z wielką powagą 
„Rotę*, „Nie rzucim ziemi skąd nasz 
ród”. Publiczność wstaje. 

Następnie odegrane były w języ- 
ku blałoruskim „Dziadžka Jakób”, 
tragedja w 2ch aktach i „Koński 
portret", komedja w 1 akcie. Wspa- 
niali byli „Wróżka* w 1 akcie i „Ja- 
kób* w Il akcie tragedjj, jak również 
doskonały był i stary „sąsiad* w II 
akcie tejże tragadji.. Chociaż sztuki 
te zamało były opracowane, jednak- 
że widoczne było w grze przejęcie 
się rolami, oraz dążenie do realnego 
przedstawienia rzeczy. W drugim 
akcie chór wiejski zupełnie dobrze 
wykonał kilka piosenek. Po przed- 
stawieniu młodzież została na zaba- 
wę taneczną. 

Do zorgenizowania przedstawie- 
nia i zabawy dużo pracy  przyłożyli 
Pp. Duda—Kierownik Szkoły w Ja-; 
nowiczach i Przewodn. Koła, p. Mo- 
krecki—członek Zarządu Koła i p 
Łonka—nauczyciel szkoły w Kapła- 
nowiczach. 

Dn. 9.1 r.b. Zarząd Koła Młodzie- 
ży Wiejskiej w Janowiczach wspėl- 

. 

nie z lnstr, Ośw. Pozaszkolnej Z.K.R. ' 
z. N. ułożył plan pracy na najbliższe 
mieśiące. Według tego planu w dnie 
przedświąteczne i świąteczne mają 
się odbywać pogadanki i wspólne 
poczytanki z rolnictwa, 
meljoracji. Sekcja teatralna ułożyła 
program przedstawień, przyczem na 
przyszłość będą  odgrywane na 
każdem przedstawieniu dwie Sztuki: 
jedna w języku polskim, druga ześ 
w białoruskim, 

Odbyły się również posiedzenia 
Zarządów Kół Mł. Wiejskiej wspólnie 
z Instruktorem Oświaty Pozaszkolnej 
w Babajewiczach i Kuchczycach: 

Dn. 9, 101 13 stycznia rb. zostały 
założone nowe Koła Młodzieży Wiej- 
skiej w Kapłanowiczach, członków 
45, Żapolu członków 50, Babiczach 
członków 35. Wszędzie notuje się 
ogromne zainteresowanie pracą oświa- 
towo-kulturalną, lecz niestety, nara- 
zie bardzo trudne warunki, wynikają- 
ce z powodu braku pomieszczeń dla 
odczytów i przedstawień, nie pozwa- 
iają należycie pracy rozwinąć, Lud: 
ność miejscowa dobrze rozumie po* 
trzebę „Swietlic” i Domów Ludowych 
i bardzo chętnie przystępuje na prze- 
robienie dla tych celów dawnych bu- 
dynków gromadzkich tak zwanych 
„magazynów zbożowych”. Rozchodzi 
się tylko o niedużą zapomogę na 
przeróbki, której tak trudno zdobyć. 

   

hodowli 1' 

„A w Kapłanowiczach ludność zgo- 
dziła się sama zbudować świetlicę i 
remizę strażacką i w tym celu zwró- 
ciła się do Żarządu dóbr. ks. Radzi- 
wiłła z prośbą o udzielenie chociaż: 
by 100 wierzchów sosnowych  tytu- i 
łem ofiary, ewentualnie po cenach ; 
dostępnych na wypłatę. Zarząd obie" | 
cał sprawę* przedstawić ks. Radzi- 
wiłłowi, lecz dotychczas żadnej de-| 
cyzji nie nastąpiło. Wobec takich 

  

„KU RJER 

trudności prace prowadzą się w wię: 
kszych izbach wiejskich i szkołach 
powszechnych, zazwyczaj mieszczą- 
cych się również w takich samych 
izbach. ; 

W takich warunkach prowadzi się 
praca w kierunku podniesienia kule 
tury na rubieżach Wschodnich. 

P. S. 

    

KRONIKA. 
į Dziś — Doroty P. M. 

Sobota | Jytro— Romualda Op. 

j  Wscnód słońca— g. 7 m. 04 

Luty | zachód —g- Pm. 03 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

BMibijoteki | muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—llniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 
10 r. do 6 wiecz., wwpożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 
porezumieniem z jednym z członków Zarz 
T-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, 

Biblioteka | Csytajnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 
a od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

1-8. 
Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym | ich rodzinom w Poliklinica 
nm ańska 15),odz. oprócz dni świąt. 

od 8—g. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lemce powtarza dzisiaj „Fircyka w zalo- 
tach", stylową komedję Fr. Zabłockiego, 
zakończoną sceną operową Dominika Ci- 

; marosa „Il matrimoniosegreto”. Jutro o 
įgodz. 12-ej w poł. w świetlicy Reduty na 

ohulance odbędzie się poranek poświęco- 
ny twórczości Emila Zegadłowicze, nad któ- 
rego „Głazem granicznym* Reduta rozpo- 

| częła już pracę z udziałem autora. Jutro 
o godz. 3.30 po poł. po raz dziewiąty ko- 

! medja Bałuckiego „Dom otwarty”. Wie- 
,czorem po raz ósmy sztuka Katerwy „Prze- 
chodzień*. W poniedziałek po raz piąty 

| „Wesele” Wyspiańskiego. We wtorek po raz 
| plerwszy „Ewa“ Jerzego Szaniawskiego z 
! udziałem Władysława Staszkowskiego, redu- 
towca, pracującego obecnie w Teatrze Na- 
rodowym w Warszawie. 

Zarząd Reduty niniejszem podaje wia- 
domość podaną przez jedno z pism wi- 
leńskich jekoby Reduta wprowadziła od d. 
1 lutego 30 prec. zniżki na bilety do teatru. 
Zarząd Reduty komunikuje, że ceny bile: 
tów pozostały niezmienione, a wszystkie 
organizacje Stowarzyszenia, które korzysta- 
ły dotąd ze zniżek będą je otrzymywały na- 
dal w tej samej wysokości t. j 50 proc. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde: 
go przedstawienia biuro „Orbis” Micklewi- 
cza 11 od 9-—-4.30 w dnie powszednie i od 
10—12.30 w niedziele oraz Kasa Teatru od 
11—12 ej iod 5—8-ej w dniu przedstawienia 

— Poranek wokalny w Teatrze 
Polskim. Jutro w niedzielę 7-go lutego o 
g. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
Polskim kolejny poranek wokalny z udzia- 
łem wybitnych artystów: Marji Carmarie i 
Sergiusza Benoni. 

Akompanjament — R. Rubinsztelna, W 
programie: Bellini, Bizet, Dellbes, Grecza- 
ninow, Rachmaninow, Rossini I inni. Ceny 
miejsc najniższe od 50 gr. 

URZĘDOWA. 

— Uposażenie starostów. Mi- 
nisterjum spraw wewnętrznych ro- 
zeslalo okólnik do wojewodów, w 
którym podaje do wiadomości, iż 
w myśl uchwały rady ministrów, 
wprowadzony będzie dodatek do 
uposażenia tych starostw, którzy nie 
pobierają dodatków od sejmików 
powiatowych. Ma to na celu wy” 
równanie częstokroć rażących różnie 
w uposażeniu starostów. Dodatek 
wynosić będzie 300 punktów mie- 

— Sprzedaż wybrakowanych 
koni wojskowych. Dowództwo 
Korpusu powiadomiło Wojewódzki 
Urząd, iż sprzedaż z licytacji wybra- 
kowanych koni wojskowych odbę- 
dzie się w następujących miejscach 
i terminach: w Podbrodziu 8 lutego, 
w Nowo Święcianach 10 lutego, w 
Glębokiem 12 lutego, w Lidzie 8 
lutego. 

Jak już podawaliśmy w jednym 
z poprzednich numerów kupować 
wspomniane wybrakowane koni woj- 
skowe mogą wszyscy, przyczem in- 
stytucje rolne mogą korzystać z 
krótkoterminowago kredytu. (zd) 

— Ile wydano dowodów Os0- 
bistych. Komisarjat Rządu na m. 
Wilno w roku ubiegłym wydał 10,239 
dowodów osobistych i 181 dowodów 
terminowych tj. takich, petenci któ 
rych nieudowodnili dokumentalnie 
przynależności do państwa polskiego. 

Natomiast w m. styczniu rb. wy: 
dano 531 dowodów osobistych, 15 
dowodów osobistych terminowych 10 
kart na prawo pobytu w Wilnie ob- 
cokrajowcom, oraz wydano 83 akty 
zaświadczeń obywatelstwa polskiego 
i 36 poświadczeń obywatelstwa. (!) 

_MIEJSKA. 
— Sprawa rozwiązania Rady 

Miejskiej. Kiikakrotaie poruszana 
Sprawa rozwiązania Rady Miejskiej 
prowadzona jest w delszym ciągu 
przez grupę radnych, W tym celu 
w niedzielę dn. 7-go lutego r. b. w 
lokalu Klubu Inteligencji pracującej 
(ul. św. Anny) odbędzie się zebranie 
grupy radnych i zaproszonych przed- 
stawicieli społeczeństwa interesują- 
cych się gospodarką miejską, celem 
przeprowadzenia energicznej akcji 
dążącej do rozwiązania Rady Miej- 
skiej przed ogłoszeniem sejmowej 
ustawy samorządowej. (a. k.). 

W sprawie budżetu miej. 
skiego. We wtorek dnia 9 go b. m. 
o godz. 8 wieczór, odbędzie się po- 
siedzenie Rady Miejskiej w celu о-) 
statecznego zatwierdzenia budżetu 
miejskiego na rok 1926. (I). 

— Skargi na wymiar podat- 
ku. Swego, czasu przy magistracie 
m. Wilna została wybrana komisja, 
która miała za zadanie rozpatrywa- 
nie skarg na wymiar podatku  loka- 
lowego. 

W roku ubiegłym do komisji tej 
wpłynęło 2400 skarg, z których zo* 

stałe 400 spraw będzie załatwione w 
najbliższych dniach. у 

Trzeba zaznaczyć, że przeszło 70 
procent, zażaleń zostało załatwiono 
przychylnie. (1). 

— Nowa linja autobusowa. 
Kilka firm autobusowych 
nieczynnych nosi się z zamiarem u- 
ruchomienia nowej linji autobuso- 
wej p. n. „Sarmwil”, (I). 

— Aresztowanie przemytnika 
sacharyny. Wczozaj w godzinach 
rannych został aresztowany niejaki 
Gilner Fiszer, u którego znaleziono 
20 kilegramów sacharyny. Przy ba- 
daniu okazało się, iż procederem 
przemytnictwa zajmował się on już 
od dawna, przemycając ją przez gra- 
nicę litewską. 

Sacharynę znalezioną w zajezdzie     

  

sięcznie. 

  

przy ulicy Zawalnej organe  policyj- 

  

stało załatwiono 1900 spraw, pozo: | 

obecnie į SA 
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ne skonfiskowały zaś przemytnika 
zamknięto pod kluczem. (zd.). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Powrót starosty pow. Wi- 
leńsko-Trockiego x Warszawy. 

, Starosta powiatu Wileńsko- Trockiego 
| p. Witkowski po powrocie z Warsza- 
wy objął z powrotem urzędowanie, 

(zd) 
Posiedzenie Wydziału Sejmiku 

pow. Wileńsko Trockiego. Jak się 
dowiadujemy posiedzenie Wydziału 

; Sejmiku powiatu Wileńsko-Trockiego 
; odbedzie się w dniu 8 lutego br. 
ja nie jak było podawane 5.1. br. (zd) 

Z KOLEI. 

— „Starsi stacyjni*. Na skutek 
protestu wniesionego za pośrednict- 
wem Związku Kolejowego Z. Z. P. 
do ministerjum kolei o zamianę na- 
zwy służbowej telegrafistów kolejo- 
wych jako „starszych stacyjnych*,ato , 
ze względu że nazwą tą obdarzeni / 
są również inni pracownicy, wobec ! 
czego telegrafiści czuli się hierarchicz- 

demu za ujęcie w dniu 12-1-1926 r. 
ha ul. Kijowskiej groźnego bandytę 
Rysia, 

Główna nagroda w wysokości 2000 
zł. przypadła jednemu z prywatnych 
dedektywów, który wskazał miejsce 
gdzie można było go ująć, zawdźię 
czając temu Ryś dostał się na Łu- 
kiszki. (I) 

SPRAWY ŻYJOWSKIE. 

— Nowe stowarzyszenie ży 
dowskie. w dniu wczorejszym do 
Komisarjatu Rządu wpłynęło podanie 
z prośbą o zatwierdzenie Statutu 
Stowarzyszenia żydowskiego p. n. 
„Chewrokadziszo* (Święte towarzy- 
stwo), celem stowarzyszenia jest 
przestrzeganie przepisów rytuału re- 
ligijnego żydowskiego przy udzielaniu 
zmarłym żydom płci obojga ostatniej 
posługi i dbanie pod każdym wzglę- 
dem o honor nieboszczyka przed i 
podczas pochowania go na terenie 
m. Wilna. (I) 

z POCZTY. 

— Nadużycia na poczcie. W 

  

  nie obniżonymi, Ministerjum Kolei 
nadesłało wyjaśnienie, że w najbliż- 
szym czasie zostaną wyeliminowani 
bileterzy z kategorji służbowych „sta- 
cyjnych”, a tem samem telegrefišci 
nie będa poniżeni. (r. k.) ! 

— Telegrafiści kolejowi nie 
mają prawa do umundurowania. 
Ministerjum Kolei wyjaśnia, że tele- 
grafiści kolejowi ze względu, że peł- 
nią służbę czysto wewnętrzną i nie 
stykają się bezpośrednio z publicz: 
nościę nie mogą korzystać z praw | 
umundurowania tak samo jak nie ko- ; 
rzystają kasjerzy 1 inni pracownicy. | 

ŻYCIE ROBOTNICZE. | 

— Ze Związków Zawodowych. * 
Dziś dnia 6.11 b.r. o godz. 16:tej w, 
domu własnym przy ul. Kijowskiej 19 
odbędzie się zebranie członków Zu. 
Zaw, Kolejarzy, na którem przema- 
wiać będzie generalny sekretarz za- 
rządu głównego tow. Grylowski o о- 
becnej sytuacji w kolejnictwie. 

W niedzielą 7.1 br. o godz. 14-tej 
przy ul. Kijowskiej 19 odbędzie się | 
walne zebranie członków Związku i 
Zawodowego Dozorców, na którem 
przeprowadzone będą wybory do za: 
rządu. (m) Sckócóa 

— Kledy odbędzie się proces 
Bruderferejnu. Jak się dowiadu- 
jemy proces osławionego „Bruder“ 
ferejnu" wielkiej organizacji złodziej- 
skiej odbędzie się w początkach 
maja. W najbliższych dniach poda- 
my szczegóły aktu oskarżenia prze- 
ciwko członkom tej złodziejskiej 
bandy. (zd) 

SPRAWY_ AKADEMICKIE. 

Zebranie Akademickiego 
Koła Dramatycznego. Dziś o godz. 
5-ej w lokalu Ogniska Aksdemickie- 
go, odbędzie się zebranie Akademic- 
kiego Koła Dramatycznego. Zarząd 
prosi o punktualność. 

— Sobótka w Ognisku Aka 
demickiem. Dziś w Ognisku Aka- 
demickiem, niezależnie od mającego 
się odbyć Dorocznego Balu Akade- 
mickiego, urządza swą tradycyjną 
Sobótkę. Początek tańców nastąpi 
natychmiast po skończonem przed- 

wieniu Szopki Akademickiej t. zo, 
o godz. 10ej. Wstęp tylko za legi: 
tamacjami i zaproszeniami Bratniej 
Pomocy Pol. Młodz. Akadem. Ilość 
kąrt wstępu dla uniknięcia tłoku 20- 
stała ograniczoną. 3 

# РОЫСЛ 
— Nagroda za ujęcie Rysia. | 

Komenda Główna policji państwowej | 
wyasygnowała wywiadowcom służby | 
śledczej pow. Wileńsko-Trockiego | 
Franciszkowi  Songinowi, Józefowi 
Antoniewiczowi i Gulińskiemu Stani-   

  

slawowi 300 zł. t. j. po 100 zł. każ- 

' zarejestrowały w m. 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZEN 

  

wydziale zleceniowym okręgu poczto- 
|wego m. Wilna ujawnione zostały 
nadużycia popełniane przez urzędni: 
ka tegoż wydziału Korneljusza Żyliń- 
sklego. Żyliński, jak wykazało prze- 
prowadzone dotychczasowe docho- 
dzenie ustaliło, że pieniądze wpływa- 
jące z dokumentów zlecenionych i 
weksli protestowanych zamiast wy- 
płacać wierzycielom przywłaszczał on 
sobie. Żylińskiego aresztowano. Spra- 
wę przekazano prokuratorji. (a. k.) 

RÓŻNE. 

— 15 osób przybyło z Litwy. 
Władze administracyjne m. Wilna 

styczniu 15 o- 
sób, które wysiedlono z Litwy. (I) 

— Wysiedienie z Polski. wła: 
dze administracyjne "m. Wilna wy- 
siedliły w styczniu 4osoby do Litwy 
oraz jedną osobą do Rosji, z po- 

„wodu tego, że nielegalnie przekro- 
„<zyły granicę i nie mieli prawa po- 
bytu na terytorjum Państwa polskiego. 

— Odezwy komunistyczne. W 
nocy z dnia 3-go na 4-go, bm. nie: 
znani sprawcy w okolicy Wilejki 
powiatowej rozrzucili odezwy komu- 
nistyczne, drukowane w języku bia- 
łoruskim. 

Odezwy te zostały natychmiast 
skonfiskowane przez władze bezpie- 
czeństwa publicznego. (I) 

— Związek robotników rolnych 
w powiecie Oszmiańskim na ostat- 
nim swym zebraniu postanowił zor: 
ganizować szereg kół gminnych, 
które mają za zadanie objąć reje- 
strację wszystkich robotników rol- 
nych. (1) 

Z POGRANICZA. 

Cwiczenia Szaulisów. Od 
kilku dni na odcinku 4 kompanji po- 
licji granicznej zauważono ćwiczenia 
szaulisowskich oddziałów litewskich, 
które przeciągają się do późnej nocy. | 

ZABAWY. | 
— Z za kulis balu Zw. Ofice: 

rów Rezerw. Okr. Wil. Bal Związ- 
ku Oficerów Rezerwy Okręgu Wileń- 
skiego, dn. 6 bm. urządzany jest m. 
in. na cześć wodza monarchistów 
gen. Dowbor-Mušnickiego, 

Powątpiewać więc należy, czy 
wszyscy, umieszczeni na liście go- 
spodyń i gospodarzy, byli dokładnie 

„ polnformowani Oo charakterze tego 
balu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. sora otii=oNeZĆ 

W Wilnie. 

liowanie samobójstwa. Dn, 
„231 m. 30 Antoni Rymkiewicz 

zam. Połocka 11, w podwórzu domu nr. 25 
Przy ul. Nowogrodzkiej, usiłował otruć się 
esencją octową. Wezwane pogotowie ra- 
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tunkowe odwiozło desperata do szpil. ży- 
dowskiego w stanie niegroźnym. 

— Miła żonusia. Dn. 4 bm. Józel 
Broniewicz, zam. $ubocz 67, zameldowej 
policji, że żona jego Helene, zabrawszy 
różne rzeczy łącznej wart. 600 zł. wyjecha 
ła w niewiadomym kierunku. 

— Zatrzymanie. Dn. 4 bm. zosieł 
zatrymany Keiner Fiszer. zam. Szpitaloa 11 
za nielegalny handel sacharyną krystalicz- 
ną, której znaleziono u niego około 20 klg. 
Doch. w toku. 

— Kradzieźe. Dn. 4 b m. Stanisiew 
Sławiński, zam. W. Pohulanka 20, zame!- 
dował policji. że w nocy z dm. 3 na 4 bm. 
za pomocą rozgięcia krat w oknie skra- 
dzlono mu z piwnicy różne wędilny i ma- 
pasty ogólnej wart. 300 zł. Podejrzenia 
rak. 

— Dn. 4 bm. o g. 9 m.40, Juljan Stru- 
lis, zam. we wsi Gieluny, gm. Worniańskiej, 
zameldował policji, że skrsdziono mu z 
wozu palto I 2 kury og. wart. 70 zł. Spraw- 
cę kradzieży w osobie Józefa Drego. zam. 
Archanielska 48, zatrzymano. 

— Dn. 4 bm. o g. 14, Chaja Silin, zam. 
z. Dziśnieński 13, zameidowała policji, że 
skradziono jej z mieszkania różne przed- 
mioty łącznej wart. 20 zł. Kradzieży powyż- 
szej dopuściła się Chaja Szymańska, zam. 
Sybirska 20. 

— Dn. 4 b. m. o g. 14 m. 10, Kazi- 
mierz Kurnowski, zam. we wsi Rutnia, gm. 
Rudziskiej, zameldował policji, że skradzio- 
no mu z wozu różne przedmioty łącznej 
wart. 20 zi. Sprawczynię kradzieży w oso- 
bie Pizef Frajdy, zam. Rudnicka 15. 

— Dn. 4 bm. o g. 10 m. 15, Motel Ra- 
binowicz zam. Lwowska 18, zameldował 
policji, że z podwórka tego domu skra- 
dziono mu drzewo wait. 50 zł. 

— Dn. 4 bm. o g. 17 m. 80 Dawid Bu- 
raczyński, zam. Ponarska 15,. zameldował 
policji, że ubiegłej nocy skradziono mu z 
zamkniętej jatki około 100 klg. mięsa wo- 
łewego wart. 150 zł. 

Dn. 4 bm. o g. 12 post. Wojcicki 
zatrzymał na gorącym uczynku kradzieży 
desek z gmachu wojskowego przy ul. Leg- 
jonowej, Władysława Kimborka, zam. Swier- 
kowa 11, Lika Jana,—Cedrowa 41 i Stani- 
sława Gryszkiewicza,—Klonowa 8. 

— Kradzież. Dn. 4 bm. og. 14 m. 20 
Mendel Krywoszelin, zam. Wileńska 47, za- 
meldował policji, że w dniu 28 ub. m. skra- 
dziono mu z mieszkania za pomocą wła- 
mania garderobę I biżuterję wart. 4000 zł. 
1 40 doi gotówką. 

— Zatrzymanie złodziei. Dn. 4 b. 
m. ze sklepu Aleksandra Kuszelewskiego, 
przy ul. Sw. Jańskiej 7, dokonano kradzie- 
ży manufaktury wart. 120 zł. Sprawtów 
kradzieży w osobach Jurewicza Witolda 
zam. Bosaczkowa 4, Wacława Miiera, Sło- 
mianka 7, oraz llkiewicza Stanislawa—Snie- 
gowa 5, ujęto. 

Na prowincji. 

Samobójstwo. Dn. 26 ub. m. o 2 
13 w folw. lzabelino, gm. Mikołajewskiej, 
pow. Dzisnieńskiego, *'wystrzałem z rewol- 
weru w piersi usiłował popełnić samobój- 
stwo Żołnierowicz Wiktor, robotnik powyż- 
szego folwarku. Przyczyna usliowania sa- 
mobójstwa—zniechęcenie do życia. 

— Tragiczny koniec wessłej za- 
bawy. Dn. 31 ub. m. o g. 3 na zabawie 
we wsi Tarłopy, gm. Łużeckiej, wynikła bój- 
ka, podczas której został zabity Szymbor- 
ski Maksym, mieszk. wsi Chałuje przez 
Łapę Michała, Paulskiego Ignacego, Paul- 
skiego Władysława, Morchatę Stanisława, 
Krywko Pawła, Krywko Józefa, Rudaka 
Franciszka i żołnierza Łapę Konstantego. 
Тгира zabezpieczono. (i) 

Rozmaitości. 
Z mąrtyrologji prasy. 

Dzienniki francuskie zamieszczają cie- 
kawe świadectwo tego, że historja która 
w obecnych czasach staje się międzynaro- 
dową, ustawicznie się powtarza ! to, co z 
prasą włoską uczynił Mussolini nie jest 
niestety czemś „nlebywalem“. 

W 1728 roku wydany został we Francji 
« dekret królewski skazujący па piętnowanie 
rozpalonem żelazem, pręgierz | wreszcie 
zesłanie na galery „wichrzyciela”, który 
poważył się zniesławiać w swych utworacn 
majestat królal 

Najwidoczniej kary wyżej wymienione 
nie przestraszały zbytnio, przestępców bo- 
wiem w 1754 roku wydanem zostało prawo 
skazując autorów pamfietów politycznych 
na karę śmierci. 

Podczas wielkiej rewoiucji niezliczone 
wyroki śmierci zostały wykonane za wystą- 
pienia w artykułach prasowych przeciw 
zmieniającym się dyktatorom. 

Również Mapoleon okazywał wielką 
wrażliwość na najsłabszą krytykę prasową 
skierowaną przeciw cesarstwu—pisma były 
konfiskowane | wydawnictwa natychmiast 
zawieszane. 

19-ty wiek zaznaczył się we wszystkich 
państwach Europy szeregiem uciążliwych 
prześladowań przeciw wolności prasy, lecz 
głos jej brzmiał coraz donośniej | obecnie 
świat cały uznał potęgę wielkiego Mocarst- 
wa—Prasyl 

  

      

  
  

Powól „Wictoria” 
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Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Zokolowśki.    


