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lizm litewski nałożył sam na siebie | Raport ambasadora de Mello Fran- 
hamulce. Bił, lecz z umiarkowaniem. | co, referenta spraw mniejszości w 
Zadając ciosy mniejszościom naro: | Lidze Narodów z 8 sierpnia 1925 r. 
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Wszyscy, którzy w Biurze Re- 

klamowem Stefana Grabowskiego, 

przy ul. Garbarskiej 1, tel. 82 opłacą 

prenumeratę Kurjera Wileńskiego za 

kwartał otrzymują bezpłatnie: 

1. Kieszonkowy kalendarzyk Infor- 
mator na 1926 r. 
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2. Kalendarz šcienny plakat na 
rok 1926, artystycznie wykonany w 
kolorach. Ilość egzemplarzy ograni- 

_czona. 
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$ KURJER WILEŃSKI $ 
= l wszelkie pisma codzienne i inne wychodzące w Wilnie I na = 
25 Prowincji zaprenumerować można za pośrednictwem X 

% BIURA REKLAMOWEGO  $ 
ж Stefana Grabowskiego X 
5 ||. Garbarska 1. % 

МОО JAGKIEJ JIS XEDOS JOKIO 

iólni Akt Iragedji polskiej na Lwie 
Od jesieni napływają z Litwy Ko- ruchy „niepodległościowej* polityki 

wieńskiej coraz obfitsze wieści o litewskiej większości wobec zdanych 
wzmaganiu się terroru przeciwpol- na jej niełaskę mniejszości, 
skiego. Stosunek władz litewskich do; Przecież w praktyce środki oka: 
mniejszości narodowych wogóle a zały się niewystarczające. Uroczysta 

„ mniejszości polskiej w szczególności, ! „deklaracja” praw mniejszości, zło- 
uległ w ostatnich czasach dalszej ' żona przez Litwę w Genewie staje 
ewolucji, Czas najwyższy rzeczy te |się dziś nie czynnikiem ładu i po- 
wystawić na jasne słońce, przed , stępu a narzędziem demoralizacji, po- 
oczy społeczeństwa naszego i świata. ucza bowiem złą wolę, że zobowią- 

) | wielkich potęg. „Entente'a*, 

| własnych obywateli, 

dowym, szukał pozorów, usprawiedli- 

wiających swoją politykę ekstermina- 

cyjną. Krótko mówiąc bał się jeszcze 

„Liga 

Narodów i t. p. pojęcia wzbudzały 

szacunek J... lęk. : 
Z tej przyczyny dbano o opinię 

mocarzy tego świata, niszcząc słab- 

szych liczebnie, a silniejszych ducho- 

wo i gospodarczo współobywateli Po- 
laków. A więc obcinając prawa wy- 
borcze mniejszościom, konfiskując 
polskie majątki za karę polityczną, 
tamując polskie szkolnictwo, ogląda* 
no się na „Konstytucję“, liczono z 
„Deklaracją o mniejszościach”, szu- 
kano dróg okólnych, by obchodzić 
zobowiązania konstytucyjne wobec 

również jak i 
zobowiązania międzynarodowe. 

Gdy się to poczęło udawać — 
śmiałość rosła. Rozszerzono front a- 
taku, zmieniono broń. 

Z jednej strony rozpaliły się ape- 
tyty nie tylko na polską ziemię, lecz 
i na niemieckie i żydowskie kapitały, 
tkwiące w handlu i przemyśle. 

Z drugiej strony suwerenne рга- 
wa litewskošci, zrozumiano, Jako pra- 
wo do życia wyłącznego, a więc mi- 
łą dla dzikiego instyktu zabawą tę- 

również i żydowskiej, oraz niemiec- 
kiej odrębności kulturalnej, tępienia 
krótko mówiąc wszystkiego, co nie 
litewskie. 

Ponieważ za Polakami nikt się nie 
ujął, poprobowano eksperymentu wal- 
ki z tamtemi dwoma mniejszościami. 

Kierownicy polityki litewskiej wy- 
czuli mianowicie, że Niemcy zmuszo- 
ne są popierać ich nawet w wypad- 
ku eksterminacyjnej polityki Litwy 

mu tyle zawdzięczają. 
Przestali się bać również między- 

narodowych wpływów kapitału ży: 
dowskiego, czując, że i bez niego 
przetrwają... do czasu. 

pienia juź nie tylko polskiej, lecz 

wobec współrodaków państwa, które- 

głosi, że przedstawiciel Litwy złożył 
w sprawach szkolnictwa przed nim, 
przedstawicielem Ligi, następujące 
oświadczenie: 

„O języku szkolnym dzieci — de- 
cydować będzie w państwie litew- 
skiem li tylko wola rodziców”. 

Raport ten odczytano 5 września 
1925 r. na posiedzeniu Rady Ligi. 

W miesiąc zaś potem w paździer- 
niku ministerstwo oświaty w Kownie 
przystąpiło do generalnej likwidacji 

szkolnictwa początkowego polskiego 

(prywatnego i publicznego), równie, 
jak niemieckiego w państwie litew- 
skiem. 

Wbrew powyższym oświadczeniom 
przedstawiciela 
Narodów władze litewskie orzekły 
na podstąwie paszportów, że dzieci 

Litwy wobec Ligi 

(m 
nych protokularnie, jak katowanie 
ludzi za należenie do „Pochodni”. 
Powtórzenie ścisłe prac rosyjskich 
czerezwyczejsk. Groza idzie po kra- 
ju, Masy ogarnia strach przed pol- 
ską robotą kulturalną, zaczynają uni- 
kać polskich zebrań i stowarzyszeń, 
boją się prenumerować polskich 
pism itp, Za kilka miesięcy zaś, 
gdy przyjdą wybory, będą się bały 
dla tych samych powodów, brać 
udział w polskich komitetach wybor- 
czych i popierać polskie listy, Ży- 
cie polskie zamiera dosłownie pod 

| batem. 
O miedzę od Wilna, od nas poi- 

skość upada. Grozi jej zagłada osta- 

teczna. Po wyzuciu braci naszych 
z dóbr materjalnych, obecaie władze 
litewskie postanowiły negować im 

(dorobek kulturalny, okraść ze skar- 
| bów psychiczaych, a dokładniej zra- 
j bować te skarby młodemu pokoleniu 
aktami fizycznej przemocy, wobec 
wobec których iść w parze może 
tylko terror popowstaniowy władz 
moskiewskich względem polskości na 
Litwie. 

Czy rumieniec wstydu nas nie 
obleje? Patrzymy bezradnie na likwi- 
dację pięćsetletniego dorobku cywi- 
lizacyjnego polskości nad Niemnem 
w haniebnej bezczynności. 

l A.C. 

  

————  ————— 
polskie w szkółkach polskich w. 
Kownie są Litwinami. Na 1300 ucz. 
niów i uczenic tych szkółek począt- 
kowych znalazły władze tylko 200 
„paszportowych” Polaków, Reszta to 
Litwini, 

sumieniem narodowem mas pol- 
skich—poprzemieniano niemal wszy- 
stkie początkowe szkoły polskie w 
„Kownie, Kiejdanach, Poniewieżu itp. 
na litewskie, 

„ patycznie do planowanego związku państw 
DENY ARON po dza, że Rosja pragnie utrzymywać stosunki z każdym z państw datkowych Polaków na Litwie niesie 

swój grosz do władz państwowych i 
municypalnych po to, by uczono zań 
dziatwę ich w szkole nienawiści do 
polskości przez specjalnie dobrany 
w tym celu personel nauczycielski 
przydzielony do szkółek polskich, @’ 
celu ich zlitwinizowania. 

To samo ma miejsce ze szkółka- 
mi niemieckiemi. 

Śtoimy, wobac faktu niewątpliwe- 
go. Doniosłości jego tłumaczyć nie 
trzeba. Państwo litewskie zdecydowało 
się na zupełną likwidację polskiego 
szkolnictwa początkowego na swem 

Cziczerin prostuje „informacje prasy 
litewskiej. 

W wyniku powyższego gwałtu nad 
GDAŃSK. 4.1. (Pat). Z Kowna donoszą: 
Poselstwo sowieckie w Kownie, ogłasza oświadczenie w ktėrem za- znacza, że widzi się zmuszonem sprostować fałszywie podane pizez oficjal. ną prasę litewską oświadczenie Cziczerina, wygłoszone podczas jego poby- | 

państw bałtyckich 1 sprawie wil - AE tu w Kownie o związku eńskiej. 
Prasa litewska podała — głosi komunikat — że Rosja odnosi się sym- 

oddzielnie, a w żadnym razie nie ze 
Po stwierdzeniu powyższego, 

ocenia związek 3-ch państw: Estonji, 
landji, Łotwy, Estonji i Polski. 

W sprawie wileńskiej prostuje poselstwo 
w sposób następujący: Cziczerin podkreślając 

bałtyckich, poselstwo zaś stwier- 
bałtyckich 

związkiem państw bałtyckich. 
Cziczerin oświadczył, że Rosja inaczej 
Łotwy i Litwy, niż 4-ch państw: Fin- 

informacje prasy litewskiej 
poglądy S. S. S. R. na kwe- stję wileńską, nie powoływał się na traktat ryski z Polską, gdyż zasadnicza teza, że los ziemi wileńskiej może być rozstrzygnięty tylko na podstawie porozumienia Polski z Litwą, wynika z układu rosyjsko-litewskiego z 1920 r. 

Protest obcych państw przeciwko wy- 
górowanej taryfie celnej. 

KOWNO. 4.l. (Pat). Obiegają tu pogłoski, 
w niektórych pozycjach niemal do 300 proc. 
głego wprowadzenia w życie tej taryfy, t. 
konsulowie państw „obcych mają 

że wskutek podwyższenia 
litewskiej taryfy celnej i na- 

j. już w dniu 3:go stycznia r. b. 
złożyć protest przeciwko tym utrudnie- 

prawa mniejszości językowych, 

Nie mamy do czynienia li tylko | zania prawne, nie poparte bezpo- 
ze wzmożeniem ileściowem przešla- 

doweń za kordonem litewskim. Cho- 
dzi o zmianę stanowiska gnębiciela 

wobęc gnębionych i wobec opinii 

świeta. Obserwujemy zatem przesu* 

nięcia natury zasadniczej; psychika 

nacjonalizmu litewskiego przybiera 

coraz nowę, bardziej brutalne zna- 

miona. 

Śtan ten znajduje dokładne a nie- 
uniknione odbicie również w między- 

narodowem życiu Republiki Litewskiej 
ostatniej doby. 

W r. 1922 przyjęto nowopowstałe 

państwo litewskie do Ligi Narodów 
i uznano je „de jure* w świecie cy- 
wilizowanych państw dopiero po zło 

żeniu przez Litwę wobec Ligi Naro- 

dów  „Deklaracji*, zabezpieczającej 

ple- 
miennych i wyznaniowych w grani- 
cach Litwy. 

Europa zdecydowała, že tego 
starczy, Sądziła, że powyższy przy- 

mus prawny, łącznie z opieką faktycz- 

ną Ligi Narodów poskromi wybu» 

jałości ślepego nacjonalizmu Litwi- 

nów wobec mniejszości, kraj ten za- 

mieszkujących, a przerastających na- 

ród panujący kulturą: Polaków, 

Niemców, Żydów, Łotyszów. Jest bo- 
wiem rzeczą znamienną, że wszyst- 

kie mniejszości narodowe w Kowień: | 

szczyźnie górują poziomem cywiliza* 

cyjsym nad Litwinami. Ostatnim po- 
zostaje jedynie przewaga pięści nad 
nimi. Chodziło o jej ukrócenie. 

Liga Narodów słusznie zatroskała 
się o to, obserwując pierwsze od- 

rednią egzekutywą siły fizycznej dają 
się na początek bagatelizować, potem 
pomijać, wreszcie gwałcić w, sposób 
jawnie cyniczny. 

Bóg wysoko, Liga Narodów dale- 
ko, a w domu, po za osłoną cenzu- 
ry lub nawet i bez niej, robić można 
wszystko, co się zamarzy. 

terytorjum i pogromu tego dokonało, 
Ćwierć miljona rodaków nąszych 

pozostało w warunkach potwornych. 
Dzieci ich zmuszone są uczęszczać 

Następnie jak wspomnieliśmy, 
zmieniono broń. (derzono jawnie, ' 
cynicznie, drwiąco. Rospasano terror, 
urągający podstawom praworządnoś- , 

ADO az równa, | przenikają się jadem nienawiści do 

cześnie. 

Księża kowieńscy poczuli się wre- | Dalej już iść nie można. Poczu: 
szcie suwerenami bez zastrzeżeń i po. , <le bezkarności posunięto na Litwie 

do szkółek, w których młode dusze / 

narodowości i języka ojców i matek. ' 

  

Litwa współczesna okazała, że 
stoi niżej poziomu, przy którym przy» 
mus moralny i opinja świata 
jakikolwiek walor. 

Zdobywa ona w praktyce, w ze- 

kazali, co umieją. 

* 
ma * * 

£A teraz fakty. 
Liga Narodów potępiła na posie-, 

tknięciu z mocarstwami i Ligą Naro- „dzeniu 10 czerwca 1925 r, przepis u- 
dów poczucie nieodpowiedzialności stawy agrarnej na Litwie, pozwalają- 
za swe czyny. Oto konsekwencja | cy na konfiskatę ziemi każdemu właś 
współczesnego układu sił w Europie cicielowi za przestępstwa polltyczne 
dla nacjonalizmu czynników rządzą- | to na podstawie orzeczeń admini- 
cych w Kownie. stracyjnych. 

Niema bardziej deprawującej me- Ustawa pozostała, działa, jest na- 
tody, jak pisanie praw „obowiązują: dal biczem, który wisi nad ludžai, 
cych* dla nieletnich i pouczanie ich zdanemi na widzimisię werdyktów ad- 
następnie, że mogą prawa te lekce- ministracyjnych. 
ważyć. Nadmierna nawet swoboda , Liga Narodów orzekła, że „Dekla- 
rodzi zawsze z czasem poczugie racja", Czyli zobowiązania międzyna- 
odpowiedzialnošci w obdarowanym. rodowe Litwy nie pozwalają na usu- 

Przeświadczenie bezkarności na- nięcie z szyldów i nadpisów publicz* 
tomiast — rozzuchwala do granic nych języków mniejszości. 
ostatecznych, powoduje ewolucję Tu znaleziono inna drogę: ustawę 
wsteczną, przedewszystkiem zdzicze- odwołano, ale gdy tylko znaleźli się 
nie moralne, skłonność do sadyzmu. śmiałkowie i wywiesili nie-litewskie 
Prawda ta występuje tem siiniej, im nadpisy, wysłano na nich szaulisów 
chodzi o czynnik ludzki pierwotniej- į pozwolono im bezkarnie wszystkie 
szy, surowszy kulturalnie. Obserwuje- te szyldy i ogłoszenia zamalować. 
my ją dziś w całej rozciągłości na A więc wbrew ustawie działa się 
przykładzie Litwy. jawnym terrorem, 

W okresie zabiegów Litwy a Przechodzimy wreszcie do rzeczy 
uznanie „de jure“ I przyjęcie w po- jeszcze donioślejszych, do oświaty, 

  
  czet członków Ligi Narodów, nacjona: ' do szkolnictwa mniejszościowego, 

| do ostatecznych konsekwencyj, 
Liga Narodów, adorowana na po- 

czątku, podejrzewana o słabość na-' 
| stępnie, jest dziś więcej niż ignoro- 
waną przez Kowno, Mówi się w Ge- 
newie jedno, a robi się w Kownie 
wręcz odwrotnie. Dyktatorzy kowień- 
scy mają dziś dla Ligi Narodów już 
tylko szyderczą drwinę. 

To samo dzieje się i z poczyna 
niami oświaty pozaszkolnej. 

Towarzystwo „Pochodnia*, opia- 
kujące się całością problematu oświa- 
towego Polaków litewskich traktowa- 
nem jest przez władze litewskie ze 
szczególną nienawiścią, 

Poseł Wiktor Budzyński, w mowie 
swej wypowiedsianej w $ejmie litew- 
skim 14-go grudnia 1925 r, daje peł. 
ny obraz terroru jakiemu poddaną 
jest ta instytucja oświatowa polska 
na Litwie. ; 

Zebrania oddziałów T wa „Pocho- 
dnia”, działającego legalnie, są nie« 
dopuszczane przez władze, a człone 
kowie T:wa pociągani do šiedz- 
twa przez policję polityczną za sam 
fakt należenia do „Pochodni“, 

Wreszcie znajdujemy tam stwier- , 
dzenie nieprawdopodobnych wprost, 
a jsdnak prawdziwych faktów, opisa» 

niom handlowym. 

  

Z państw bałtyckich. 
: Lotwa. 

Udaremniony zamach komunistyczny 
| w Rydze. 

Pisma ryskie donoszą, iż na krótko 
nia wykryto tam spisek komunistyczny, 

Zamachowcy zamierzali opanować w święta 
nały, poczem mieli rozbroić oficerów. 

Komuniści łotewscy wyznaczyli specjalne „setki* dla opanowania pa* łacu prezydenta republiki, gmachów ministerjalnych i prezydjum policji. | Władze bezpieczeństwa dokonały licznych aresztowań. (z). 

Estonja. 

Protest rządów zagranicznych. 
Przedstawiciele Angiji, Włoch, Niemiec i Finlaadji założyli u rządu estońskiego energiczny protest przeciwko _niskiemu wymiarowi odszkodo* wań za wywłaszczoną ziemię obywateli zagranicznych. (z), 

Język urzędowy w Estonii. 
W ostatnich dniach wypłynęła | zykami. Stan taki zaostrza jsprawa używania języka w wykony» 

j waniu czynności biurowych w przed- 
siębiorstwach handlowo-przemysło- | nie mogą znaleźć z tych powodów wych. у | zajęcia w przedsiebiorstwach pry- Kontrola państwa wystosowała do | watnych. Dlatego też kontrola pań: rządu list, w którym podkreśla, że w | stwowa zaleca rządowi wydanie za- przedsiębiorstwach o języku handlo- rządzenia, umożliwiającego używanie wym rosyjskim lub niemieckim, za- | języka estońskiego, jako urzędowego, trudnieni są wyłącznie pracownicy, oraz przedsięwzięcie wszelkich środ» używający w życiu . codziennem po- ków, by języki obce nie były uprzy* wyższe języki, a nie wykwalifikowani | wilejowane. (z). 
korespondenci, władający danemi ję: ‚ 

' Czytajcie „Kurjer Wileński", 

  

przed świętami Bożego Narodze- 

koszary wojskowe 1 arse- 

bezrobo* 
cie wśród pracowników umysłowych, 

ja zredukowani urzędnicy państwowi 

  

Z Litwy Kowieńskiej. | 

ъ
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РОЙ rozlanen 
Wykluczenie posła Jana Dąbskiego ze stronnictwa. 

Sąd partyjny nad 9 posłami. 

W ubiegłą niedzielę zebrał się w gmachu sejmowym Zarząd Główny 

i „Jedności Ludowej”. „Wyzwolenia” 
debat nad działalnością Podczas 

rządu głównego pos. Bagiński, 
jawne działanie na szkodę 

o brak pracy na terenie sejmowym, 

nie stosunków, panujących w „Wyzwoleniu. 
członek zarządu p. Tepper Następny mówca, 

magający się wykluczenia posła Dą 

sąd partyjny 9-ciu innych posłów, jak np. 

"Przeciwko wnioskowi przemawiał jedynie pos. Polakiewicz, prosząc 

o odroczenie decyzji, do czasu pow 
czasie na wiecu w Skarżysku. 

W głosowaniu przyjęto wniosek p. Teppera 21 głosami przeciw 1, 

przy 1 wstrzymującym się. 
(lchwała wykluczająca pos. 

atakując posła Jana Dąbskiego za jego 

stronnictwa. 

Dąbskiego ze stronnictwa i oddająca pod 

№ УнО МИ. 
Walki wewnetrzne. 

stronnictwa zabrał głos sekretarz za- 

Mówca oskarża posła Dąbskiego 

karjerowiczostwo i szkodliwe oświetla- 

postawił wniosek, do- 

bskiego ze stronnictwa i oddania pod 
Walerona, Ledwocha i innych. 

rotu p. Dąbskiego, bawiącego w tym 

KU R.JE R w l EEN SUKÓ1 

Wiadomości polityczne. 
„Danziger Zeitung“ 

2 <= podaje w RE no- 
minacją „Van am 

Komisarzu. mela na stanowisko 
Wysokiego Komisarza Ligi Narodów 
w Gdańsku, artykuł angielskiego pis 
ma „Nation*, w którem — według 
Danz. Ztg. — między innemi ma się 
znajdować następujący ustęp: 

„Rada Ligi Narodów przez miano- 
wanie van Hammel'a sama dostar+ 
czyła amunicji swym wrogom w Niem- 
czech. 

Rada Ligi, która przy rozpatrywa- 
niu wielu ważnych kwertyj, dała do: 
wód swej dodatkowej działalności, w 
tej sprawie dopuściła się wielkiego 
błędu, który może pociągnąć za so- 
bą poważne skutki”, Pismo angiel- 
skie nazywa — jak stwierdza Danz, 
Zgt. — van Hamell'a przyjacielem 

sąd partyjdy 9 ciu innych posłów oskarża pos. Dąbskiego o świadome 

i stałe rozbijanie całości stronnictwa, łamanie karności klubowej | prowa” 

dzenie podziemnej akcji, mającej na celu zniszczenie stronnictwa, celem 

zaspokojenia ambicyj osobistych. ы 

Postanowiono jednocześnie zwołać kongres stronnictwa najdalej w 

marcu b. r. 
Głosy prasy, 

Polski a wrogiem Niemiec. (Pat.) 
Organ minisra Bene- 

o sza „Ceske Slovo" w 
F artykule wstępnym pl- 

= sze. Na ideę czecho- 
sło wa cko-polskiego 

związku w dzisiejszym stanie rzeczy, 
zapatrywać się trzeba krytycznie. 

Idea wymaga oceny i rozwagi. 
Należy nad nią pracować, nie wy- 
starczy o niej tylko myśleć. (Pat). 

Prasa rumuńska wy- 
o = a jednomyślnie u- 

- bolewanie z powodu 
stępcy tronu d kle ecyzji ks. Karola. 

o Wede informacji а- 
gencji Rador motywy decyzji księcia 

mają charakter ściśle osobisty a by- 
najmniej nie polityczny. 

W dniu dzisiejszym zbiera się 
zgromadzenie narodowe, celem przy- 
jęcia do wiadomości zrzeczenia się 
ks. Karola praw do tronu oraz prze- 
kazania tych praw zgodnie z kon- 
stytucją synowi ks. Michałowi. 

W lzbie i Senacie zostanie przy” 

|jęte oddzielnie włączenie do statutu 
| rodziny królewskiej postanowień zwią 
'zanych z nowym stanem rzeczy. 
! Niezwłocznie potam* premier i 
minister sprawiedliwości odjadą do 
Sinaja, w celu przedłożenia postano- 
wień parlamentu do aprobaty krė= 
lewskiej, Izba i Senat zakończą swe 
prace na posiedzeniu popoludnio- 
wem. 

Agencja Rador komunikuje: Infor- 

| 

  

Nadszedł czas ocknienia z„grabszczy- 
zny”, dojrzano źródła złego w zbyt wiel- 
klm budżecie państwowym, padło hasło 
redukcji | oszczędności. Bezsprecznie 
są to postulaty słuszne I o wielkiej dla 
Państwa doniosłości, I jako takie muszą 
zostać zrealizowane. Czy jednakowoż, 
znając owe choroby naszego życia po- 
litycznego, jak |ednostronność i krań- 
cową przesadę w realizacji pewnych 
programów, można całkowicie uwolnić 
się dziś ou wszelkich obaw w tym kle- 

runku? 
Widzieliśmy jak przesada wypaczyła 

rozbudowę państwowości w zwyrodniały 
etatyzm, a naprawę skarbu w bezmyśl 
ny fiskalizm. Uzasadnioną jest więc dziś 
obawa przed przesadą w stosowaniu 
nowego hasła dnia, t. j. redukcji i osz 
czędności, co mogłoby się objawić w 
mechanicznem kreśleniu pozycji budże- 
towych ze szkodą dla najżywggźliejszych 
Interesów Państwa. 

Nie przepowiadamy nic złego, lecz 
przestrzegamy. 

Łódzka „Freie Presse" w kores- 
pondencji z Rygi czyni bilans polity- 
ki bałtyckiej za r. 1925. Autor pod- 
kreśla postępy, jakie uczyniła polity- 
ka wewnętrzna Estonji, która wpro- 

Ne 3 (451) 

wadziła dla swych mniejszości naro- 
; dowych autonomię kulturalną. Gorzej 
'przedstawia się sprawa ta na Łotwie 
gdzie niemożliwość stworzenia trwa- 
łej większości parlamentarnej, parali: 
żuje wszelkie poczynania grup demo- 
kratycznych, dążących do definityw- 
nego rozwiązania problemu narodo- 
wościowego. Ciekawe jest oświetlenie 
stosunków panujących w Litwie Ko- 
wieńskiej. Korespondent „Freie Pres- 
se” plsze: 

Najzacofańszem państwem pod wzglę- 
dem tolerancji narodowościowej jest 
Litwa, gdzie mniejszości narodowe, 
zwłaszcza w ostatnim roku zostały b. 
upośledzone. Nawet, pod naciskiem 
czynników zewnętrznych, utworzony 
sejm kłajpedzki, nie zahamował w u- 
mysłach kowieńskich sfer :ządowych, 
chęci uciskania Niemców Kłajpedzkich. 

Zamykając bilans polityki wew- 
nętrznej państw bałtyckich, „Freie 
Presse* podkreśla, iż mimo wszystko 
kreje te wyzwalają się systematycz- 
nie z pod wpływów nacjonalistycz-   nych. 
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XX Kongres P. P. S 
Rezolucja w sprawieipolityki wewnetrznej. 

Obrady XX kongresu Polskiej , Z, P. P. S., Jako warunek jej udziału 

    

„Kurjer Poranny" pisze na mar- 
ginesie powyższej uchwały: 

Uchwała „Wyzwolenia” spowodu- 
je niewątpliwie ponowną secesję w 
klubie sejmowym stronnictw, o czem 
zresztą oddawna głośno opowiadano 
w kuluarach sejmowych, zaś pos. 
Dąbski I zbliżeni do niego koledzy 
sejmowi wcale się z tymi zamiarami 
nie ukrywali. Oderwanie się grupy 

p. Dąbskiego miało nastąpić w tych 

dniach, a przeto dycyzję wczorajszą 
„Wyzwoleniz” uważać można niejako 
za uprzedzenie faktu. Jeżeli chodzi 

o formalną stronę przebiegu dysku- 

sji zarządu głównego, to można by 

zarzucić jedynie, że przeobraziła się 

w rozprawę sądową bez udziału o- 

skarżonych, którzy w ten sposób 

jednostronnym bezapelacyjnym wer- 

dyktem zostali potępieni. 

„Kurjer Polski“ przepowiada roz- 
łam i oświetla stosunki zakulisowe 
stronnictwa: 

Uchwała zarządu głównego, wy” 

kluczająca posła Jana Dąbskiego ze 

stronnictwa nie pozostanie bez wpły- 

wu na dalszy rozwój wypadków w 

„Wyzwoleniu”. Już dziś można wy: 

razić przypuszczenie, iż rozszerzy za-, 

powiedziany od dłuższego czasu roz- 

łam, nie zwężając go do osoby posła 

Jana Dąbskiego, co leżało w inten- 

cjach zerządu. 
Poseł Dąbski już od dłuższego 

czasu myślał o opuszczeniu szeregów 

„Wyzwolenia”, jednak z zachowania 

się jego wnosić było można, iż wy- 

stąpieniu swemu nada charakter 

zbiorowego ptotestu przeciw panują 

cym w tem stronnictwie stosunkom, 

wytworzonym przez t. zw. klikę. Po- 

słowie bowiem do niej należący nie 

dopuszczali do pracy w klubie niko- 
go z poza swego grona. 

* 
* * 

Nie można powiedzieć, aby „Wy- 

zwolenie” w stosunku do swoich 

członków krępowało się jaklemiš 

względami formalno-proceduralnymi. 

wydanie wyroku in confumacia wy* , 

kluczającego niedawnego prezesa | 

stronnictwa nie jest wypadkiem po- j 

wszednim w stosunkach parlamen- 

tarnych. 
„Wyzwolenie” jest stronnictwem, | 

; rozbiciu. Wykluczenie posła Dąbskie- | 

|go niechybnie pociągnie za sobą: 

dalsze konsekwencje w tym kierun: | 

ku. Dotychczas tkwi w niem kilku | 

posłów z Ziem Wschodnich. Jeżeliby | 

z tej parcelacji mogła wyniknąć ja- 

kaś konsolidacja Ich z innemi na- 

fszemi przedstawicielami na gruncie ! 

programu krajowego — skutek taki ; 

można byłoby nazwać pomyślnym. 

Poseł Dąbski nie jest politykiem, 

którego los mógłby w nas wzbudzić 
współczucie. Rola jaką odegrał pod- 

czas zawierania traktatu pokojowego | 

w Rydze nie może nigdy być stu-, 

szowaną przez inne jego zasługi, pz | 

rych, zresztą, w późniejszej jego | 

działalności nigdy dopatrzeć się nie! 

bylo možna. 

  
  

i 

nn } 

Oskarżenie na sądzie partyjnym ii 

Jdei samej nie odrzucamy, prze- | macje jakoby zrzeczenie się ks, Ka- 

ciwnie witamy ją, sprzeciwiamy się | rola praw do tronu żostawało w 

jedynie niekrytycznemu jej pojmowa* | związku, ze sprawą zamówień dla 

niu przez część prasy naszej i pol- | lotnictwa rumuńskiego samolotów 

skiej. Focker'a, są całkowicie zmyślone. 

W życiu historycznem należy my- Decyzja ks. Karola nie została 

śleć realnie bez niepotrzebnego sen- podyktowana względami natury woj: 

tymentalizmu | romantyzmu. ; skcwej. (Pat) 

o m EE 

Kongres zdecyduje, czy Socjaliści fran-   
cuscy wejdą do rządu. 

PARYŻ. 4.1. (Pat). Liczne depariamentalne ugrupowania socjalisty- 

j czne rozpatrywały w dniu wczorajszym w związku z rozpoczynającym: się 

110 b. m. kangresem narodowym socjalistów, kwestję udziału socjalistów 

w rządzie. 
Poglądy jakie wyrażano, były podzielone, jednakże wedle przewidy- 

które w szybkiem tempie idzie ku | mh niektórych dzienników, większość kongresu wypowie się przeciwko 
udziałowi w rządzie. 

  

Przegląd prasy. 
Zaufanie wewnętrzne podstawą kredytu zewnętrznego. —Oba- 

wa przed przesadą — Bilans polityki wewnętrznej państw bał 

tyc 

Toczące się pertraktacje w Spra- 
|wie uzyskania kilku narsz pożyczek | 
zagranicznych, klerują uwagę czynni- 
ków miarodajnych na sprawy wew- 

,nętrznego zaufania 
(które przedstawiają się u nas b. źle. | 

kredytowego, | 

  

spodarstwa Krajow., który jest banklem 
państwowym, A który ani myśli o wy- 

konaniu nakazanej przez ustawę walo: 

ryzacji swoich listów zastawnych I obli- 

į gacyj komunalnych I t.p. papierów kre- 
i 
{ dytowych długoterminowych. 

Czynniki skarbowe zaś żyły zmie- 

Partji Socjalistycznej, które budziły 
powszechne zainteresowanie z powo- 
du silnej opozycji w łonie partji prze- 
ciwko oportunistycznej polityce do 
czynników kierujących oraz udzialo- 
wi partji w Rządzie Koalicyjnym, zo-, 
stały ukończone, po burzliwych obra- 
dach przyjęto cały szereg wniosków 
i rezolucyj. Stanowisko dotychczasowe 
władz  .lerowniczych w głównych 
linjech zostało utrzymane. S;zrawoz: 
danie z działalności € KW przez XX 
kongres PPS. zostało przyjęte do za- 
twierdzającej wiadomości. Naczelnym 
organom partji za ofiarną i wydajną * 

,P. P. $. do wystąpienia z koalicji w 
chwili, gdy te ciała partyjne uznają, 

pracę wyrażono podziękowanie. 

Podajemy obecnie tylko rezolucję 
główną kongresu w sprawie polityki 
wewnętrznej. 

Po wstępie stwierdzającym potrzebę 
gruntownej reformy systemugospodar- 
czego jeszcze przed całkowitym zdo- 
byciem władzy przez klasę robotniczą 
Oraz ogólników na temat konieczno- 
ści najścisłejszego współdziałania z 
proletarjatem całego świata zorgani- 
zowanym w Międzynaro 'ówce Socja- 
listycznej i Zawodowej. 

Il Kongres stwierdza, że: kryzys 
gospodarczy Polski wyrasta w znacz- 
nej mierze z tych samych przyczyn, 
które spowodowały kryzys Światowy; 
ale kryzys polski ma czechy  szcze- | 

+ III. Kongres uznaje 

w Rządzie. 
Kongres poleca kierowniczym wła- 

'dzom partyjnym i ministrom socjali- 
stycznym pilnowanie, aby postulaty 
nasze były wykonane, a wobec dą- 
żeń klas posiadających do ich sabo- 
towania, upoważnia do stawiania naj- 
ważniejszych ządań Partji w sposób 
ultymatywny, szczególniej w sprawach 
pomocy dla bezrobotnych, ściągania 
podatków i danin od klas posiadają- 
cych, walki z drożyzną, uruchomienia 
przemysłu, reorganizacji administracji 
i służby wojskowej. 

Kongres upoważnia C. K. W. i Z. 

iż opór innych stronnictw uniemożli- 
wia wykonanie naszego programu, 
bądź też, iż sytuacja polityczna ule- 
gła zmianie. / й 

za wytyczne 
polityki P. P. S. w okresie najbliž- 
szym punkty następujące: 

a) bezwzględną obronę zdobyczy 
robotniczych i walkę z dążeniem Ка 
pitalizmu do przerzucenia ciężaru 5а 
nacji na masy pracujące; 

b) bezwzględną walkę ze speku- 
lacją i drożyzną, szczególnie przez 
stabilizację waluty, zapewnienie po- 
daży artykułów pierwszej potrzeby i 
kontrolę cen; 

<) zaprowadzenie kontroli pzń- 

„Ilustrowany Kurjer Codz." pisze | niającemi się, jak w kalejdoskopie 
więc: nakazami dnia”, „programami*, etc. 

Fatalna ustawa waloryzacyjna z 14-go ; Do wielu chronicznych chorób nasze: 
maja 1924 r., tycząca się wierzytelneści go życia państwowego przybyła jed- 

k 
2 = pa Panc Ga poda | nostronność w ujmowaniu zagadnień 

j chwili bieżącej. konana) zupełnie zabiła kredyt długo- 

terminowy na normalnych warunkach. | Trafnie Określa dotychczasowy stan 
„Kurjer Lwowski". Byłoby błędem mniemanie, że pokrzyw- 

I tylko znowu przesadzie | krańcowo- 
dziła ona tylko wierzycieli hipoteczn. 

ści w przejmowaniu się newemi hasła= 

gólnie ostrego napięcia wskutek za- stwowej z udziałem organizacji ro-. 
równo błędów państwowej polityki 
gospodarczej, jak i przedewszystkiem | PA ENEA 
wskutek rabunkowej | nieumiejątnej | d) utrzymanie demokracji parla- 

gospodarki naszego kapitału przemy- mentarnej, jako formy ustroju pa 
aja yt okey spekulacji kapitału fi- | stwowego, obronę jej przed propo: 

na s kids аы sola | gandą faszystowską i monarchistycz- 

Rzeczypospolitej sta b 2 progu ka- A a owada = żęcię. | sora 
tastrofy; bezrobocie osiągnęło rozmia- tucji 17 marca we wszystkich jej prze- 
ry niebywałe; przesilenie zaś politycz- | pisach, w szczególności — dotyczą- 

Wydawnictwo wiedeńskie o Polsce dzi- 
siejszej. 

| WIEDEŃ. 4.I. (Pat). „Wiener Allgemeine Zeitung* donosi, że nakła- 
dem tego dziennika pojawi się bogato ilustrowąne dzieło p. t. „Dzisiejsza 

Polska* w językach: niemieckim, francuskim i angielskim. 

Dzieło to bądzie 

go i gospodarczego Polski. 
Materjał opracowany został z nadzwyczajną dokładnością i stanowić 

będzie pewnego rodzaju encyklopedję o Polsce, oraz sprostuje liczne nie- 

prawdziwe wiadomości o Polsce, obiegające zagranicę.” 

Wydawnictwo wzywa instytucje polskie, ażeby do dnia 10-go stycznia 

nadeslaly do redakcji jeszcze brakujące, artykuły i ilustracje. 
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ь ua nie bardzo chętnie będzie płacił po” 

List Z Francji. | datki podług widzi mi się jakiegoś 
| urzędnika, ale sam będzie robił ma- 

. lutkie szwindelki, aby się Jaknajwy- 
lata dypl tyczne | 9 у 

яои::‚%'.::':ЕЁОЁ‚:,:КЁЕЯД_Р ‹;:::,у‹.'…. godniej „wykręcić”. Na tem tle od- 

rykańskiego jest teraz skierowana na | bywa się wciąż walka w obozach 

plam ne oo wa parlamentarzystów DG Pa- 

ORO, ranka, salon nowie ministrowie Daladier, Chan- 

i Urga o tempso Renoult,  popierani przez 
swoich kolegów z kartelu są zdania, 

że dążenie Doumer'a do podwojenia 
Syrji I z Abd-El Krimem w Maroku, tę 

dniu poważnego przesilenia polityczne- wysokości podatków pośrednich nie 

go. Wrażenia, które tu podajemy wy- 

odtwarzało całokształt życia politycznego, kujtątalie | 

{ 

, 

  

„že drukarnia państwowa będzie mo- 

jgła zaangażować wszystkich bezro: 
jbotnych, a Francja otrzyma nową 

| niessodziankę w postaci najpospolit- 

| szej inflancji. Pan Doumer widzi w 

| takiem wyjściu ruinę kompletną Fran- 

łeji, która pójdzie w ślady Niemiec 

inflacyjnych i zmuszona będzie do... 

bankructwa. 

A Kartel żąda usilnie, aby rząd 

wyzbył się wszystkich majątków ziem” 

skich i sumami otrzymanemi ze 

Skutki jej są daleko gorsze, do tej pory 

mi, brakowi samokrytycyzmu oraz nie= 
jeszcze należycie nie obliczone w swem 

! ujemnem działaniu dla paūstwa | spo- 

i chęci do zastanawiania się 1 refleksji łeczeństwa. 

Do rozgoryczenia i nieustannego spo- 

ru między wierzycielem a dłużnikiem 

przedwojennym, powstałego na tle tej 

ustawy, przyłączył się zanik oszczędno- 
ści, a tem samem brak tanlego kredy- 

tu. Z drugiej zaś strony ustawa walory- 
zacyjna uchodzi zagranicą za objaw nie 

uregulowanych stosunków wewnętrzn. 

u nas—a tembardziej zupełne niewyko* 

nywanie nawet jej skromnych w stosun- 

ku do wierzyciela postanowień. Przecież 
na bojkotowanie ustawy 1 nieszanowa- 

nie jej postanowłeń pozwalają sobie 
nietylko rozmaite poznańskie, lwowskie 
It d twa kredytowe ziemskie, które 
powoli a z premedytacją łupią swych 

wierzyciell z resztek mienia—ale nawet 
dawny Bank Krajowy obecnie Bank Go 

ze strony ówczesnych czynników rządo- 

wych a skłonności do łatwego ulegania 
sugestji przez nasze społeczeństwo, przy* 
pisać należy do absurdu dochodzący 
fiskalizm skarbowy, połączony z zupel- 
nem łekceważeniem wymogów życia 
gospodarczego. 

wpatrzona w cedułę giełdową, zahy- 
pnotyzowana metalicznym dźwiękiem 
bilonu srebrnego i złotego „na paryte- 
cie”, ludność płaciła pokornie ile cd 
niej żądano lub oddawała swój dobytek 
na licytacje podatkowe. Jeden po dru 
gim gasły kominy fabryczne i powięk- 
szała się falanga bezrobotnych, a po- 
słowie z wiarą w nowego Mesjasza— 
Grabskiego uchwalali coraz nowe peł- 
nomocnictwa. 

    
wybory dadzą bardziej zdecydowaną 
większość parlamentarną. 

Po za sprawą uzdrowienia flnan-- 
sów zajmuje usilnie opinię publiczną 
Francji przyjazd do Paryża wysłanni- 
ka Abd-El-Krima, niejakiego pana R. 
Gordon Canniga, kapitana 10 pułku 
huzarów angielskich. Ten kapitan— 
osoba bardzo podejrzana, — miał ja- 
koby założyć w swoim czasie spółkę 

skich w póła. Marokku; spółka ta 

z innymikapitanem angielskim Gardi: , 
ner w celu eksploatacji kopalń ryfeń- | je rząd angielski, czy wszyscyzłodzie- 

ne, o ileby nie zostało szybko opa* | 
nowane, groziło niebezpieczeństwem ; 
samym podstawom demokracji par< 
lamentarnej. 

W tych warunkach nastąpiło wej- 
šcie P. P. S. do rządu koalicyjnego | 
jako próba współdziałania z inneml | 
stronnictwami, «elem uniknięcia ka- | 
tastrofy, | zarazem, jako wysiłek | 
zmierzający do możliwie najskutecz- 
niejszej obrony interesów klas pracu- 
jacy h wobec grożących im zamachów. | 

Kongres, zatwierdzając decyzję | 
Rady Naczelnej, przyjmuje  przystą- ; 
pienie do koalicji do wiadomości i 
akceptuje postulaty, zgłoszone przez ! 

niu pełnomocnictw ze strony Abd- 
El-Krima — to jednak cała prawie 
prasa francuska — przyjęła przyjazd 
jego do Paryża jaknajgorzej, niektó- 
re dzienniki ogłosiły Sensacyjne re: | 
welacje z przeszłości przytoczonych 
przezemnie dwóch kapitanów angiel- | 
skich, a „Echo de Paris“ nazwało 
Canninga poprostu oszusteim (escro- 
queur), dziwi się, że władze nie 
zamknęły go do więzienia, i zapytu- 

je w Anglji są w randze kapitana. 

cych praw mniejszości narodowych; 
,f) wywalczenie autonomii terytor- 

jalnej dla mniejszości, zamieszkują- 
cych zwarte obszary; 
  

Ognisko Akademickie 
dziś w dn. 5/I urządza 

МЕН Wieczomicę [aneczną 
w okresie ferji świątęcznych. 

Wstęp tylko dla członków B;. Pom. 
i osób przez nich wprowadzonych. 

Do tańców przygrywa trio. 

  

wicami w kącie południowa-wschod- 
nim Francji. Burza w Lyonie była 
do tego stopnia silna, że zniszczyła 
część stacji hydraulicznej, zasilającej 
prądem elektrycznym Lyon i okolice. 
Szkody są wielkie. 

Na zakończenie dodam pewną 
informację, która zainteresuje trochę 
Świat artystyczny w Wilnie, a szcze- 
gólniej płeć piękną. Oto wkrótce roz- 
pocznie się budowa miasta filmowe- 
go we Francji, na wzór istniejącego 
w Ameryce — Hollywood. Miasto to 

Francję, która znajduje się w przede- 

każą się wielu z naszych czytelników | może w żaden sposób doprowadzić | sprzędaży tychże zasilił skarb. Na- 
do pewnego stopnia ciekawemi, to też 

w nadziei, iż listy te nie obciążą zbyt- 

nio umysłów również zakłopotanych 

Wilnian, umieszczać będziemy stale ko- 

respondencje naszego współpracownika, 

przebywającego z naszego ramienia we 

Francji. ` Redakcja. 

Wyprzedzony przez pół tuzina 

swoich kolegów — ministrów skarbu, 

przyszedł do 
p. Doumer, który „zażądał pełnomoc- 

nictw i przedstawił obszerny program 

sanacyjny*. My, Polacy, ofiary doś: 

* miadczeń, dokonanych na. naszych 

żywych ciałach przez naszego „wy- 

bawcę* Grabskiego, najlepiej może" 

my sądzić o jakości tego programu. 

I śmiem zapewnić czytelników „Kur- 

jera“, że wszystkie te zarządzenia, 

któremi p. Doumer chce ratować Fran- 

cję, są to tylko paljatywy, które po- 

dnosić będą kurs franka co pewien 

czas, ale nie w ten sposób, aby go 

ustabilizować ostatecznie. Przekona- 

liśmy się juź zresztą, że skuteczność 

zarządzeń wykazuje tylko życie sa- 

mo, to też sądzę, że Francuz, który 

u siebie „w interesie" lubi spokój, 

DRT T AT OR ORO ол 

do tego błogiego stanu, aby nietylko 

budżet był pokryty, ale aby rząd mógł | 
razie jednak nie widać żadnego wyj- 
ścia z sytuacji, gdyż przepisane wa: 

  podobno pracuje już pod egidą zna: Inne dzienniki obiecują podać w 
nego badacza Riff'u—Niemca Lan- | dniach najbliższych treść umów, ja« 

stanie na wybrzeżu zachodnim Francji 
nad zatoką Biskajską z pobliżu Biar- 

j wnosić corocznie do „Banque de kacje dla parlamentu już się rozpo- 

|France* pewne raty tytułem zwrotu | czynają, a frank jest bardzo niepo- 
zaciągniętych pożyczek, t. zw. „infla- | słuszny 1 spada sobie z dnia naj 

genheim'a, który, z ramienia słynnych 
Braci Mameshei (znani przedsię- 

ciągu 10 lat bogactwa mineralne 

'przez wielkie konsorcjum angielsko- 
| biorcy w Afryce północnej) badał w ; niemieckie, którego przedstawicielem 

koby już zawartych z Abd El Krimem ritz. Tereny odpowiednie zostały już 
nabyte od pewnego bogatego księcia 
czy też markiza, który prowadził swój 
majątek ziemski w wielkiem zanie- 

władzy obecny minister , 

cyjnych" w naszem ujmowaniu spra- 

wy. Zdanie to jest silnie popierane 

przez Painlevego, który ostatnio zmie- 

nił fromt. Fakt „zdrady“ Painleve'go 

| znalazł swój oddźwięk w licznych , 

| kołach prawicowych w formie ostrej ; 

, krytyki taktyki Painleve'go, uważane” , 

| go dotychczus za ugodowca. Pewien 

| dziennik puścił się nawet na złośliwą 
karykaturę na ministra wojny, które- 

| go przedstawia jako małego żołnie: 
|rzyka, uderzającego szabelką w ple- 
cy olbrzyma Doumera, co wywołuje 
zdziwienie stojącego obok prezesa 

' Brianda, oraz okrzyk: „Toi aussi mon 
„fils” (I ty także, synu mój). 
| Tymczasem p. Doumer głosi, że 
w razie jeśli parlament odmówi po: 
parcia w jego zamierzeniach, zmu- 

|szony będzie wówczas podwyższyć 
podatki bezpośrednie oraz wszelkie 
opłaty państwowe do tego stopnia, 
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dzień „langsahm aber deutlich*, jak 
to Niemcy mówią, to też nie może- 
my żadnego przypuszczenia robić na 
ze kto zwycięży p. Doumer, czy 
ank. 

Narazie rząd już zapowiedział (za 
zgodą parlamentu) podwyższenie o 
00 proc. wszystkich opłat w zakła- 

dach naukowych—oraz znaczne pod- 
wyższenie taryfy kolejowej, poczto- 
wej i telegralicznej itp., lecz niewia- 
domo, czy opłaty te nie wpłyną do 
kas państwowych już jako zdewaluo- 
wane franki i brąki w budżecie będą 
jeszcze większe. 

Mówią jednak powszechnie, że 
jeśli się sytuacja nie wyjaśni w 
ciągu najbliższych dni, to p. Gaston 
Doumergue, prezydent Francji, sko- 
rzysta z przysługującego prawa i roz- 
wiąże parlament w nadziei, iż nowe 

Riffa. Podług wynurzeń poważniej- 
| ma być właśnie kapitan Canning. | 

Napięcie umysłów francuskich jest dbaniu. A położenie tych terenów w 
szych organów prasy paryskiej pan dosyć duże, ale przygrywa mu przy: 

kapitan Canning jest w posiadaniu jemne ciepło panujące od kilku dni 
ATS 
od Abd:el-Krime, wzamian jakoby z 
„robienie” pokoju z Francją i Hisz- 
panją. 

Abd-El-Krim czuje widocznie, že 
nie zdoła wywalczyć sobie niepodle- 
głości i mieć podstawy do nazwania 
się wszechwładcą Riffu, szczególnie 
po odparciu jego walecznych Dže- 
bellów przez armję francuską. 

Od dłuższego czasu panował względ- 
ny spokój na froncie ryffeńskim, ale 
ostatnio podczas pobytu kapitana 
Canninga w Paryżu, znów działa 
Abd-El-Krima rozpoczęły turkot, w 
celu akorapanjowania „rokowaniom” 
paryskim. 

Choć p. Canning jest w posiada-   | 

na eksploatację, otrzymanaj "= całej prawie Francji. Podczas świąt 
Bożego Narodzenia deszcz lał jak z 
cebra, zupełnie jak w Wilnie latem, 
a narciarze, którzy na święta udali 
się do miejscowości położonych u 
podnóża Alp, w celu zorganizowania 
zawodów sportowych, wrócili zrozpa” 
czeni do swoich domów w nadziei, 
iż Nowy Rok przyniesie dużo śniegu 
i mróz, lecz szanse na urzeczywistnie- 
nie się tych przewidywań są nikłe, 
gdyż termometr pokazuje 14—15 
stopni powyżej zera, a jutro mamy 
już 1 stycznia 1926 r.l 

Ciepło to nastąpiło po silnych 
wiatrach z morza Śródziemnego, któ- 
re wyparły niską temperaturę i wy- 
wołały burze z grzmotami | blyska- 

| pobliżu Pirenejskich gór i oceanu 
Atlantyckiego daje najlepsze gwa- 
rancje, że miasto filmowe  lllbarritz 
w niczem nie ustąpi po kilku latach 
Holływoodowi. Będziemy więc mieli 
w Europie swój Hollywood, a piękne 
Europejki nie będą się potrzebowały 
starać o wizy amerykańskie, celem 
wypróbowania swoich zdolności na 
ekranie. Wystarczy Wilniankom wsiąść 
na okręt w Gdańsku i dojechać bez 
wizy do Biarritz, a stamtąd zrobić 
mały spacerek do wytwórni. 

Francja ma jeszcze wiele cieka- 
wych rzeczy do opisania, to też zaj: 
mę się niemi w następnym liście, 

H. L.   Lyon, 31 grudnia 1925 r. 

° ——т- 
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List do Redakcji. 
Wielce Szanowny a jednak Porządny 

Panie Redaktorze. — Słuszny masz do mnie 
żai, że w ciągu tygodnia nie dałem Ci nic 
do pisma, niesłusznie przypisujesz to jed- 

nak intrydze państwowego monopolu spi- 

rytusowego, gdyż po pierwsze: na alkochol 

patrzeć nie mogę. a po drugie — piję z 
zamkniętemi oczami. Przyczyny były głęb- 
sze. 

Niosłem ci już kolejny strzępek na te- 
mat odświętny, aliści burza mnie na ulicy 
opętała i słup telegraficzny trzesnął w łeb 
z taką siłą, że pękł na dwie połowy (oczy- 
wiście — słup). A był to widać słup od te- 
legrafu Iskrowego, gdyż iskry mi przy tem 
z oczu poszły. Całe szczęście, że nigdzie 
w pobliżu prochu nie było, bo byłaby eks- 
plozja na amen... 

Gorzej się jednak stało, bo wśród tych 
iskier ze mnie wytrysłych była też iskra ta- 
lentu, którą gelwanizuję swoje cmentarne 
tematy, 

Długo w omdleniu czekałem na uru- 
chomienie elektrowni, aż wreszcie gdy mo- 
tory ruszyły, jakiś litościwy monter przy- 
tknął mi butelkę lejdejską do ust I zaele- 
ktryzował okrzykiem: 

Gotówkę dają... 
Zerwałem się na skrzywione wskutek 

upadku nogi, a to już był Nowy Rok. Ku- 

piłem więc Kurjer (należy mi się zwrot 15 
groszy) | oczom nie wierzę: płachta jakaś 
wielka zrobiła się ze zgrebnego pisma, a 
na wstępie wielkiemi literami zapowiedź 
nowych współpracowników... 

Zapytuję przeto: co was tak rozdęło w 
tych ciężkich czasach? 

I kto są ci nowi współpracownicy? 
Żądam aby każdy z nich poddał się 

uprzednio moim fachowym eględzinom | 
egzaminom, bo teraz różni ludzie zabiereją 

się do pisania i przkrość innym robią. 

Ostrzegam cię, Redaktorze przed po- 

pełnieniem tego kardynalnego i prezydjal- 

nego błędu. 
Racz przyjąć moje serdeczne momento 

mori. 

Twój Kuba. 

A — — -` 

g) ustanowienie jednolitej dla 
całego państwa a opartej o pięcio 
przymiotnikowe prawo głosowania 
ordynacji wyborczej do samorządu 
i przeprowadzenie wyborów samo- 
rządowych; 

h) zaprowadzenie sądów — рггу- 
sięgłych na całym obszarze państwa, 
zniesienie sądów doraźnych i wszel- 
kich zarządzeń wyjątkowych: 

i) stosowanie wskaźnika 
nianego; * 

|) wzmocnienie i rozszerzenie po- 
mocy dla bezrobotnych; 

k) wstrzymanie podwyżki komor 
nego dia mniejszych mieszkań; 

|) demokratyzację armji w jej 
ustroju, redukcję budżetu wojskowe- 
go z zachowaniem obronności Państ: 
wa, zmniejszenie liczby wojska ko- 
szarowego, jednoroczną służbę woj- 
skową; : 

ł) zmniejszenie wydatków admi- 
nistracyjnych przez reorganizację za- 
rządu państwa w kierunku jej u- 
proszczenia; 

m) urzeczywistnienie reformy rol- 

drożyź: 

nej; 
п) bezwzględne ściganie  nad- 

użyć urzędniczych, odpowiedzialność 
majątkową urzędników, osądzonych 
za nadużycia; 

o) zawarcie taaktatów  handlo- 
wych z Niemcami i Z. В. 5. 5. 

IV. Kongres stwierdza, iż nie- 
zmiennem dążeniem P. P. S. jest! 
tworzenie rządu, opartego o zaufanie | 
mas pracujących miast i wsi, oparte- | 
go o stałą większość robotniczych 
i lewicowo-ludowych stronnictw w 
Sejmie. 

Rząd taki powstać może w wy- 
niku nowych wyborów. Z tych 
względów Kongres zatwierdza decyzję 
Rady Naczelnej, domagającą się przy- 
Śpieszenia rozwiązania obecnego Sej- 
mu i przyśpieszenia nowych wybo 
rów na podstawie dotychczasowej 
ordynacji wyborczej. 

Kongres wzywa kierownicze wła- 
dze partyjne do zorganizowania w 
chwili, którą uznają za stosowną, 
odpowiedniej akcji masowej. 

V. Kongres podkreśla z naciskiem, 
że możność utworzenia większości le- 

Pei ingesem. Mein 
Veino 

Wczoraj w sali Delegatury odbyło 
się z inicjatywy ks. biskupa Michal- 
kiewicza zebranie przedstawicieli 
władz i społeczeństwa dla wybrania 
Komitetu, któryby się zajął zorgani- 
zowaniem uroczystości związanych 
z objęciem katedry arcybiskupiej 
przez ks. biskupa Cieplaka. Oprócz 
tego zebranie miało wybrać dzień 
dokonania ingresu i zaprojektować 
program uroczystości. 

Zebranie było niezwykle liczne i 
dosyć burzliwe. Komisja organizująca 
zebranie zaproponowała przyjęcie 
en bloc listy członków projektowane- 
go Komitetu, co wywołało sprzeciw 
znacznej części zebranych. Niektórzy 
z nich, a w szególności p. St. Brzo- 
stowski zaprotestowali przeciwko nie- 
uwzględnieniu w liście członków Ko- 
mitetu organizacyj drobnej własności 
rolnej i kilku innych. Senator ks. 
Maciejewicz wystąpił przeciwko umie" 
szczeniu na liście, obok przedstawi: 

cieli różnych zrzeszeń, poszczegól- 
nych osób, niczego sobą nie repre- 
zentujących. Wywiązała się dosyć 
gorąca i gwałtowna dyskusja, która 
doprowadziła aż do pewnego zgęsz- 
czenia atmosfery, zwłaszcza pomię- 
dzy przewodniczącym ks. biskupem 
Michalkiewiczem a oponentami. W 
końcu jednak opozycja została prze- 
głosowaną i proponowana przez pre- 
zydjum zebrania lista członków Ko- 
mitetu przeszła en bloc. Figurują na 
niej szefowie poszczególnych urzę* 
dów i samorządu m. Wilna z Dele- 
gatem Rządu na czele, przedstawi- 
ciele kilku organizacyj społecznych, 
oraz personalnie pp. Cz. Jankowski, 
J. Korolec, St. Jarocki i paru innych. 
P. Jarocki wyboru nie przyjął, mc- 
tywując swoją odmowę brakiem zgo- 
dy zebranych na wybór przóz akla- 
mację. 

Dosyć dziwnem wydaje się, że 
do komitetu nie zaproponowano ni- 
kogo z przedstawicieli ludności kato- 
lickiej niepolskiej narodowości. Za- 
pewne wskutek tego obecnych na 
sali kilku Litwinów, po przyjęciu 
proponowanej listy, opuściło zebra- 
nie. Z pośród katolików Białorusinów 
nie było, zdaje się, na sali nikogo. 

Jak wynika z tego, uroczystość 
ingresu pierwszego arcybiskupa wi- 
leńskiego ma nosić charakter w 
znacznej mierze urzędowy i wyłącz” 
nie polski. Należy wyrazić ubolewa- 
nie, że = się tą sprawą sfery 
zajęły i w tym wypadku stanowisko 
wyłączności narodowej, zgóry niejako 
utrudniając zadanie najwyższego 
przedstawiciela kościoła w kraju, któ- 
rego ludność katolicka narodowości 
niepolskiej stanowi poważny odsetek, 
Byłby jeszcze czas ten błąd naprawić, 
gdyby się znalazła po temu dobra 
wola u powołanych czynników. 

W przerzedzonej po załatwieniu 
1-go punktu porządku dziennego sa- 
li nastąpiła jeszcze długa i chaotycz- 
na dyskusja, co do dnia ingresu. 
Zdania się podzieliły. Praponowano 
4i 25 marca oraz drugi dzień świąt 
Wielkiejnocy. Każdy 2 tych terminów 
nasuwał różne trudności. Wreszcie 
przez głosowanie ustalono dzień 25 
marca. Szczegółowy program uro- 
czystości ma opracować obrany ko- 
mitet. 

Pozostaje tylko wyrazić życzenie, 
aby obrady i prace jego cechowała 
większa rzeczowość I spokój, niż to 
miało miejsce na wczorajszem ze- 
braniu. 

  

  

    

Nauczycielstwo prze- 
ciw p. St. Grabskiemu. 

Dnia 2 go i 3-go b. m. obradował 
w Warszawie Zjazd delegatów Zw. 
Zawodowego naucz. szkół średnich. 
Rezolucje zjazdu zwrócone są wy- 
bitnie przeciw ministrowi Grabskiemu. 
Rezolucje brzmią: 

„Zjazd delegatów Z. Z. М. P. S, Sr.: 
1) wyraża oburzenie z powodu re- 

dukcji płac i uważa, że takiemi 
środkami nie wolno poprawiać finan- 
sów państwa;   wicowej w przyszłym Sejmie zależy w 

znacznym stopniu od zmiany postę: 
powania Stronnictw włościańskich, 
które niejednokrotnie wykazały brak 
zrozumienia dla interesów robotni- 
czych i istotnych potrzeb demokracji. 

Kongres wzywa wszystkie organi- 
zucje partyjne, by rozpoczęły ener- 
giczną propagandę wśród mas włoś- 
ciańskich, szerzącą zrozumienie, że 
niema sprzeczności pomiędzy żąda: 
niami klasy robotniczej, a interesami 
ludu wiejskiego, że jednostronny e: ' 
goizm stanowy stronnictw włościań- 
skich rozbija wspólność walki prole- 
tarjatu i drobnych rolników, osłabia 
demokrację i w konsekwencji — od-, 
bija się fatalnie na istotnych potrze” 
bach włościaństwa. ' 

Kongres wzywa wszystkie organi- | 
zacje „partyjae do bezwględnej walki 
przeciwko propagandzie komunistycz- i 
nej, jawnej i zamaskowanej, rozbija, | 
Jącej jedność ruchu robotniczego" | 
szykującej teren dla faszyzmu, zagra- | 
żającej niepodległości kraju. : 

2) stwierdza, že redukcje te godzą 
nietylko w nauczycieli, ale i niszczą 
szkolnictwo; . 

3) winni zarėwao M. W. R. I O, 
P., które projekt redukcji opracowało, 
jak i czynniki sejmowe, które nie: 
dostatecznie rozpatrywały sprawę; 

4) wzywa nauczycielstwo do e- 
nergicznej obrony swych praw 
wszystkiemi rozdorządzalnemi  środ- 
kami. 

P. Wojeński zreferował projekt 
p. St. Grabskiego ustawy o ustroju 
szkolnictwa, podkreślając wszystkie 
liczne, niestety, wady zamierzonej 
„reformy* szkolnictwa, np.—projektce 
wanej bez lakiegokolwiekbądž poro- 
zumienia się, lub zasiągnięcia opinii 
zainteresowanego i kompetentnego 
tu nauczycielstwa. To też projekt 
godzi w całej rozciągłości w pod- 
stawy demokratyzmu szkolnictwa, 
zagwarantowane konstytucją,  mó- 

KO:RJ ER WI 

niedemokratyczae przywileje szkołom 
średnim w stosunku do powszech- 
nych, wreszcie—sankcjonuje prawnie 
obecną, niską organizację  szkol- 
nictwa powszechnego, którą nale- 
żałoby uważać za zło przejściowe. 

W wyniku dyskusji nad referatem 
—zjazd postanowił: | 

1) Zaprotestować przeciwko ni- 
weczeniu przez p. St. Grabskiego 
dotychczasowej zasady współpracy 
min. wyzn. rel. i ośw. publ. z na- 
uczycielstwem w organizacji szkol- 
nictwa. 

2)W myśl memorjału zarz. gł. zw., 
—zaprotestować przeciw projektowi 
ustawy o ustroju szkolnictwa, jako 
godzącemu w zasadę  obowiązko- 
wości powszechnego nauczania i po- 
garszającemu obecny stan rzeczy w 
szkołach średnich. 

3) Zaproponować powołanie ko- 
misji wspólnie ze zw. zaw. naacz. 
szk. powszechn.—w celu opracowa: 
nia własnego projektu organizacji 
szkolnictwa. 

Zjazd zakończył się wieczorem. 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 

  

Dziš — premjera 

„Madame Pompadour“ 
operetka Falia. 

Początek o godz. B-ej m. 15 wlecz. 

  

Jutro 6 stycznia o g. 4ej pp. 

po cenach najniższych 

Rewja świąteczna 

| ПЫ PRETA-ÓAY" <JEBAZKCUZRE 

Przedłużenie, względnie wprowadzenie 
tqlów doraśnyh w województwach 

wschodnich, 
Na mocy art. 2 ust, z dn. 30 czerw. 

ca 1919 r. w przedmiocie sądów do- 
raźnych (Dz. Pr. P.P. Ne 55 poz. 34). 
Rada Ministrów rozporządzeniem z 
dn. 16 grudnia 1925 r. (Dz. U. N 126 
poz. 901) postanowiła przedłużyć, 
względnie wprowadzić na czas od 1 
stycznia do 30 czerwta 1926 r. na 
obszarze b. zaboru rosyjskiego, w wo- 
jewództwach wschodnich sądy doraź- 
ne, które wymierzać będą karę śmier- 
ci lub ciężkiego więzienia za wymie- 
nione niżej przestępstwa: 

Śmiercią karany będzie: 
a) Kto dopuści się przewidzianego 

w art. 453 K. K. zabójstwa funkcjo- 
narjuszy publ. podczas wykonywania 
przez nich obowiązków służbowych. 

« b) Kto dopuści się zabójstwa (art. 
453 K.K.) za pomocą substancji wy- 
buchowych, lub przyrządów wybucho- 
wych. 

c) Kto dopuści się zabójstwa osób 
urzędowych podczas pełnienia obo: 
wiązków służbowych, albo zabójstwa 
wartowników wojskowych, zabójstwa 
w bandzie, lub wcelu zysku. 

d) Kto dopuści się uszkodzenia 
toru kolejowego lub tąboru drogi że- 
laznej, albo parowców, lub morskich 
statków (cz. II i III art. 558 K. K.). 

e) Kto przez podpalenie, wybuch, 
lub zatopienie uszkodzi cudze mie- 
nie wogóle, a zwłaszcza kościół lub 
dom modlitwy, pomieszczenia insty- 
tucji państwowych, lub społecznych, 
publ. bibljotek lub muzeów, albo 
wogóle jeżeli uszkodzenie czy to 
wskutek właściwości położenia, przed- 
miotu, albo wobec warunków popeł- 
nionego czynu groziło — o czem wi- 
nowajca wiedział — niebezpieczeń- 
stwem pożaru, wybuchu, lub potopu, 
wymienionych objektów — to wino- 
wajca ulegnie karze, choćby przed- 
miot uszkodzenia był jego własno- 
ścią. 

f) Kto czyni przygotowania, lub 
bierze udział w zrzeszeniu, utworzo- 
nem w celu dokonania przestępstw 
wymienionych pod d) i e). 

g) Kto dopuści się rozboju, to jest 
zaboru cudzego mienia, w celu przy- 
właszczenia za pomocą wprowadze- 
nia w stan nieprzytomności, uszko- 
dzenia ciała, gwałtu na osobie, lub 
grożby karalnej (art. 589 K. K.) 

  

wem, 
krótszy od lat 8 karany będzie: 

2) Kto dopuści się wyrobu, naby- 
cia, przechowania lub zbycia mater- 
jału, lub przygotowania wybuchu, gdy 
materjał ten z wiedzą winnego prze- 
znaczony był do popełnienia zbrodni 
(art. 222 K. K.) 

b) Kto weźmie udział w bandzie, 
utworzonej w celu uszkodzenia cu- 
dzego mienia w przypadkach, wska- 
zanych w art. 564 (Ust. II cz I art. 
279 K. K.), lub w celach rozboju. 

£) Kto uszkodzi telegraf, telefon, 
gdy uszkodzenie dokonane było w celu 
zetrzymania przesyłki zawiadomienia 
rządowego. 

d) Kto uszkodzi most przeznaczo- 
uy do uržytku powszechnego (art. 
557 K. K.) 

c) Kto dopuści się przestępstwa 
wymieaionego pod d i c. 

Od wyroków sądów doraźnych 
niema apelacji ani kasacji. Wyrok 
śmierci wykonany będzie przez roz-   

ności nauczania, stwarza aż trzy 
wiącą o obowiązkowości i powszech- 

typy—fragmenty gimnazjów, ża] 

strzelanie w ciągu 24 godzin po o: 
głoszeniu wyroku. (zd) 

  

kim.) 

Lk) S KAI 

ŽYCIE GOSPODARCZE. 
Taryfa Towarowa Polskich Ko- 
lei Państwowych a uposiedze- 

nich. 

Jednym z najgłówniejszych czyn- 
ników powstrzymujących rozwój go* 
spodarczy naszych Ziem Wschodnich 
jest ich fatalne położenie pod wzglę- 
dem komunikacyjnym. Z jednej bo- 
wiem strony granice państwa  pol- 
skiego ukształtowały się na Wscho- 
dzie i Północy w ten sposób, iż zie- 
mie te zostały odcięta od ujścia swej 
najważniejszej, naturalnej arterji ko- 
munikacyjnej, jaką dla nich zawsze 
był Niemen, z drugiej zaś, nowe sto- 
sunki graniczne bądź wręczj unie- 
możliwiły, bądź znacznie utrudniły 
komunikację kolejową z najbliższymi 
portami morskiemi, jakiemi dla ziem 
naszych są: Ryga, Libawa i Kró- 
lewiec, 

Jednoczešnie stosunki polityczne 
z sąsiednią republiką litewską ukształ- 
towały się w ten sposób, iż trudno 
przypuszczać, by sytuacja obecna w 
najbliższej przyszłości uległa napra- 
wie; ostatnie bowiem jesienne roko: 
wania w Kopenhadze i Lugano, by: 
najmniej do zbytniego optymizmu 
nie usposobiają. To też w warunkach 
obecnych zdawałoby się rzeczą natu- 
ralną i wskazaną prowadzenie przez 
rząd polski takiej polityki komunika- 
cyjnej i taryfowej, któreby chociaż 
częściowo usiłowały naprawić zło pły- 
nące z obecnego niepomyślnego po- 
łożenia komunikacyjnego tych ziem 
iw ten sposób, dźwigając je pod 

kl. BV kl. VI kl. VII 

nie gospodarcze Ziem Wsshod- . 

Tabela porównawcza opłat kolejowych. 

kl. VIII 

względem gospodarczym, dążyły do 
ściślejszego się zespolenia 2 resztą 

ństwa. ° 
Niestety, dokładniejsze zapozna- 

nie się z naszą obecną polityką ta- 
ryfową kolei państwowych nasuwa 
wręcz odwrotne refleksje, jak to 
postaramy się udowodnić w artykule 
niniejszym. 

* 
* * 

Przeglądając obowiązującą z dniem 
1-go stycznia 1925 r. na naszych ko- 
lejach państwowych taryfę towarowa, 
widzimy, iż uwzględnia ona zasadę 
różniczkowania opłat za przewczy 

| kolejowe, zależnie od odległości, na 
jakie te ostatnie są dokonywane, 
przyczem dyferencjał stosowany wy- 
nosi od 3 do 20 gr. za przewóz 100 
kg. na każde 100 kilometrów, zależnie 
od klasy towarów, to znaczy iż w miarę 
wzrastania odległości, opłata za prze- 
wóz ładunków zmniejsza się co każ- 
de 100 kim. Tak np. jeżeli przy od- 
ległości 100 klm. opłała za przewóz 
jednego metra nawozów sztucznych 
wynosi 45 gr., a przy odległości do 
200 klm. 0.70 gr. to różnica w opła- 
tach przewozowych pomiędzy 100 a 
200 klm. wynosi 0.25 gr., to przy 
przewozie tej samej ilości nawozów 
sztucznych na odległość do 500 klm., 
opłata pobierana jest w wysokości 
1 zł. 22 gr. a przy przewozie do 
600 klm. 1 2l. 35 gr. — a więc w 
tym wypadku różniczka jest znacznie 
mniejsza i wynosi a 13 gr. czyli za- 
ledwie połowa, jak to wynika z po- 
niższej tabelki.   

ki. IX | kl. 9 
  

żelazo, 
blacha, 
zboże 

maszyny 
roln. nafta, 

oleje 

sole, 

węgiel 

cement, 
nawozy 
sztuczne 

nawozy 
sztuczne, 
ziemniaki 

nawozy UWAGI 

sztuczne 

  

0.65 
0.45 

1.40 
1.10 

2.50 
1.00 

3.50 
0.80 

4.30 
0.70) 

0.85 
0.60, 

1.45 
0.50 

1.95 
0.45 

240 
0.40, 

280 
0.35 

ЗЛЭ 
0.50 

3.65 
0.50 

415 
0.50 

465 

1.10 
0.40, 

8 1.50 
0.30 

180 
0.25 

2.05 
0.20 

2.25 
0.35 

2.60 

500] 5.00 
0.60) 

5.60 
0.90 

6.50 

600 

700 
0.90 0.35 

800] 7.40 2.95 
0.90 0.35 

900] 8.30 3.30 
8 0.50 0.90 0.35   

5.15 3.65       9 9.20 

Jeżeli jednak w dalszym ciągu bę- 
dziemy studjować tabelkę powyższą, 
to uderzyć nas musi następująca za- 
dziwiająca okoliczność—oto zasada 
rożniczkowych opłat przewozowych 
stosuie się tylko przy odległościach 
do 600 klm. Przy dalszych zaś, sto- 
sowanie jej nietylko ustaje, lecz od- 
wrotnie różniczka podwyższa się 
znacznie (od 7 gr. do 30 zależnie od 
klasy) i odtąd pozostaje niezmienio- 
ną przy każdych dalszych 100 klm. 

Ziemie Wschodnie nietylko że pono 
szą znaczniejsze koszta przewozowe, 
wynikające z ich większej odległości 
od rynków zbytu, lecz i opłacają wyż- 
szą opłatę za przewóz jednego ton- 
nokilometru niż inne prowincje pań 
stwa, daleko pomyślniej pod wzglę- 
dem komunikacyjnym położone. 

Zwłaszcza w niepomyślnej pod 
tym względem sytuacji znajduje się 
Ziemia Wileńska i Wilno, które odle-   gle jest od Gdańska, dokąd kie- 

< Ciężkiem więzieniem beztermino- "uje się przewozem nasz eksport i 

lub terminowem a czas nie i ne o 766 klm, od Katowic, skąd spro- 
skąd przywožone są towary zagranicz- 

wadzamy węgiel i nawozy sztuczne 
(Chorzów), a dokąd, celerń dalszego 
eksportu do Czech i Austrji, wywozimy 
nasze bydło i trzodę chlewną — o 

nicze — o 765 klm. i wreszcie, by 
się ogranicfć tylko do najważniejszych 
miejscowości, od Kołune, skąd spro- 
wadzamy nawozy potasowe — o 863 
klm. 

To też śmiało możemy powiedzieć, 
iż obecna taryfa nietylko że nie ko: 
ryguje niepomyśniej sytuacji komu: 
nikacyjnej, lecz pogarsza ją jeszcze 
znacznie, powodując znaczne podro* 
żenie przewozu ładunków zarówno 
przywożonych, jak i wywożonych z 
tych ziem. Okoliczność ta zabójczo 
wpływa па rozwój życia gospodar" 
czego naszych ziem, i to zarówno 
przemysłu, jak i rolnictwa, podno 
sząc prawie o 10 proc. koszt produk- 
cji, z drugiej zaś strony obniżając o 
takiż procent wartość na miejscu 
wywożonych płodów rolnych i leś-   Dych, przeważnie objętościowych, o 

0.55 

0.90 

1.20 

1.40 

1.55 

1.65 

1.90 

2.15 

240 

2.65 

Z powyższego wynika, iż nasze | 

748 klm., od Poznania skąd przywo- . 
zimy zboże, spirytus i narzędzia rol-' 

0.45 
0.25 

0.70 
0.20, 

0.90 

0.40 
0.15) 

0.55 
0.15) 

0.70 
0.12 

0.82 
0.10) 

0.92 
0.08) 

1.00 

0.35 

0.30 

0.20 0.17 

1.07 
0.15 

1.22 
0.13 

1.35 
0.20 

1.55 

0.15 

0.10 

0.25 0.15) 

1.15 
0.25 0.20 0.15) 

1.30 
0.15) 

1.75 
0.25 0.20 

1.95 1,45 
0.25 0.20 0.15 

2.15 1.60       
je produkcji których w du*- 
żym stopniu zależy od kosztów prze- 
wozu na rynki zbytu. ° 

Powyžsze upošledzenie taryfowe 
(Ziem Wschodnich oddawna bylo žy- 
"wo odczuwane przez miejscowe życie 
| gaspodarcze, to też nie brak było 
jusiłowań, zmierzających w kierunku 
usunięcia go, przez uzyskanie stoso 
wania taryfy różniczkowej i prży prze- 

| wozach na odległościach powyżej 600 
kim. O ile wiemy, w sierpniu b. r. 

' między innemi wypłynął odpowiednio 
|umotywowany wniosek jednego z 
członków do Wileńskiej Dyrekcyjnej 
Rady Kolejowej, i po przestudjowa- 
niu go przez Komisję Taryfową Dy- 
rekcji został z przychylną opinją prze- 
słany do Ministerstwa Kolei. Sprawa 
ta w grudniu została ponownie ро- 
ruszona na dorocznem posiedzeniu 
Rady Kolejowej w Wilnie, która jed- 
nogłośnie uchwaliła prosić prezesa 
Dyrekcji oraz swych przedstawicieli 

В 5 

ma większych niž 600 klm. odlegloś. 
ciach. 

Niestety, dotychczas sprawa ta nie 
została przez Ministerstwo załatwiona 
i Ziemie Wschodnie w dalszym ciągu 
opłacają wyższe opłety przewozowe, 
które hamują ich rozwój gospodar- 
czy, a kolei przynoszą znaczne straty, 
zmniejszając ilość przewozów, 

Czas najwyższy, by nasze instytu- 
cje gospodarcze, a w pierwszym rzę- 
dzie posłowie Ziemi Wileńskiej do 
Sejmu i Senetu zainteresowali się 
bliżej tą palącą sprawą i doprowa- 
dzili do pomyślnego jej załatwienia, 
dopomagając w ten dodatni sposób 
produkcji krajowej i to zarówno rol- 
niczej jak i krajowej, która w związ- 
ku z przeżywanym kryzysem gospo: 
darczym, znajduje się obecnie, jak 
wiadomo, w położeniu niezmiernie 
ciężkiem. Rusticus. 

Kronika zagraniczna. 

O reformie walutowej 
w Czechosłowacji. 

Z powodu pogłosek o wrowadze- 
niu nowego pieniądza opartego na 
parytecie złotym w Czechosłowacji 
minister finansów Czechosłowacji En- 
glis oświadczył oficjalnie przedstawi- 
cielom prasy zagranicznej, iż pogłoski 
te są przedwczesne. Korona czecho- 
słowacka od 2 lat jest ustabilizowana | 
i oparta na dolarze. Wszelkie zmiany 
w systemie monetarnym Czechosło- 
wacji w bieżącym okresie kryzysów 
gospodarczych i finansowych w Eu- 
ropie środkowej przedstawiałyby dla 
gospodarstwa narodowego poważna 
niebezpieczeństwo, tembardziej, że 
system skarbowy i finansowy państwa 
nie osiągnął dotychczas dostateczne- 
go stopnia konsolidacji. Wszelkie re- 
foriny w tej mierze są niewątpliwie 
melodją przyszłości i będą dokonane 
dopiero po wyjaśnieniu sytuacji go- 
spodarezej w Europie środkowej. 

Wydawnictwa Gospodarcze. 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Socjologiczny” zeszyt 4ty zawiera 
między innemi dwie bardzo cenne 
prace: prof. Ludkiewicza „Ustawa o 
wykonaniu reformy rolnej i prof. 
Taylora „Ciężar inflacji w Polsce”, 

Kronika krajowa. 

Polski syndykat hut żelaznych. 

Według pogłosek w sferach prze- 
mysłowych w grudniu doszło do po* 
rozumienia syndykatowego między 
poszczególnemi hutami żelaznemi w 
Polsce. Zgodnie z temi wersjami 
sfery gospodarcze tłómaczą sobie 
zwyżkę cen żelaza, jaka miała miej- 
sce w ostatnich czasach z 205 zł. za 
tonnę na 250 zł. Fakt ten jest żywo 
komentowany przez prasę niemiecką, 
która upatruje w tem niekorzystny 
moment konkurencyjny dla zakładów 
hutniczych na niemieckim Górnym 
Śląsku. 

Weterani a państwowy poda- 
tek od iokali. 

Min. skarbu wyjašnilo, že wetera- 
nėw 1863r., pobierających zaopatrze* 
nie weterańskie, jako dar narodowy, 
należy uważać za emerytów, pobie- 
rających wsparcie na starość i nie- 
moc, wskutek czego zaopatrzenia 
weterańskiego nie można uważać za 
zwykłą emeryturę. Wobec tego loka= 
le zamieszkane przez weteranów 
1863 r. są wolne od państwowego 
podatku od lokali. Weterani nie ko- 
rzystają z tego uwolnienia w wypad- 
kach, gdy oprócz zaopatrzenia eme- 
rytalnego posiadają dochód z samych 
źródeł w rozmiarach przewyższają” 
cych zaopatrzenie weterańskie. 

Giełda warszawska 

z d. 4—1 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupnu 

Dolary 8,20—8,07*/2 8,10 8,05 
Londyn 34,50 39,60 39,40 
Nowy-York 8,15-8,10 8,12 8,08 
Paryż 81,50 31,58 31,12 
Praga 24 16 24 41 24,09 
Szwajcarja 157,55 157,95 157,15 
Stockholm 218,85 219,40 218,30 
Poż. dolar. 64,7>-65,25 (w złot. 530,95)   w Państwowej Radzie Kolejowej o 

podjęcie starań u Min. Kolei, celem 
przyśpieszenia pomyślnego załatwie- 
nia powyższego wniosku — o stoso- 
waniu różniczek i przy przewozach 

  

   

  

    

Jutro—Telesfoua M. 
Wtorek | Dzis — Trzech Króli. 
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Styczeń 

Wschód słońce — g. 7 m. 44 

Zachód — „” — д. 8 т. 05 

Bibijoteki I muzea. 

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

Bibljoteka T-wa inienia Wróbłewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 
orozumieniem z jednym z członków Zarz 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

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

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

Bibiloteka I Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 
wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 
1—8, 

Pož. kolej, 110—105-—1:0 
'10/0 konwers. 43,50 
'8ojo poż. konwers. 100 
; 4/a%/0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 18,50 —18,35 

50/0 listy z. warsz. przedw. 19—19,25 
5% Listy z. Warsz. ziotowe 28—28 10 

  

KRONIKA. 
| Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

fDominikańska 15)20dz. oprócz dni świąt. 
ой 8—9. 

  

URZĘDOWA. 

— Nie wolno urządzać biegów 
w dni powszechnie i godzinnach 
rannych na drogach. Delegatura 
Rządu wydała zarządzenie opiersiąc 
się na artykule 4 ustawy z dnia 7.X 
24 r. o przepisach porządku na uli- 
cach i drogach publicznych. W za- 
rządzeniu tem zwraca uwegę Komi- 

sarza Rządu i poszczególnych starostw, 
by na ulicach i drogach publicznych 
nie były urządzane żadne biegi bez 
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pozwolenia odnośnych władz. Szcze- siła się delegacja kupców žydow 

gólnie zabrania się urządzać biegi w skich z prośbą udzielenia ulgi w о- 

dni powszednie, oraz w godzinach płacie podatku obrotowego za cukier 

rannych a to ze względu na to,że w za rok 1925. Petenci proszą o u* 

tym czasie odbywa się w najwięk- względnienie przeżywanego kryzys! 

szym tempie praca w polu. (zd) „I przyjęcie podatku w skali, jaka prz 

| padałaby w r. 1926. W roku 19 

MIEJSKA. podatek wynosił 2,5 proc. w roku 
"zaś 1926 wynosi 0,5 proc. od obrotu. 

-- Echa akcji spisowej. Jak SiĘ Tyrektor Izby Skarbowej obiecał de- 
dowiadujemy akcja spisowa, która legacji odnieść się przychylnie przy 

została odwołana przez Ministerjum rozpatrzeniu ich prośby. (a.k.) 

Spraw Wewnętrznych z powodu о-/ — — Prolongata wykupu paten- 

becnej sytuacji finansowej | gospo: tów, Ministerstwo Skarbu rozesłało 
darczej Państwa znajdowała się już do poszczególnych lzb Skarbowych 

w stadjum wykonanis, tak, żenaprzy- okólnik, mocą krórego zostaje pro- 

kład w Wilnie rozdano cały szereg |ongowany termin wnoszenia opłat 

arkuszy spisowych pomiędzy miej:'zą świadectwa handlowe na r. 1926 
scową ludność. Na ogół rozdano ©* go dn. 15 stycznia rb. Po upływie 

koło 10 proc. wszystkich arkuszy. dwutygodniowego terminu tj. do dn. 

Obecnie odbiera się te arkusze ,1 lutego rb. do nieopłacających za- 

ludności. | stosowana będzie kara w stosunku 

Dotychczasowy referent spisowy 4 proc. miesięcznie, po tym terminie 
na m. Wilno p. Lemiszewski zostaje stosowany będzie art. 112 ustawy 

przeniesiony z powrotem do urzędu skarbowej, przewidujący zamknięcie 
p. Komisarza Rządu na m. Wilno. | przedsiębiorstw. (a.k.) 8 

— Trzeba płacić. W dniu wczo- 

ZZONOWE. : rajszym prezes Wileńskiej Izby Skar- 

— Składanie zeznań podatko- bowej p. Malecki, polecił prezyden- 

wych. Na podstawie Artykułu 4 towi m. Wilna, żeby w jaknajkrótszym 

Ustawy z dnia 1-go kwietnia 1925 o , Czasie wydał rozporządzenie natych- 

przedłużeniu mocy obowiązującej , miastowego uregulowania zaiegłości 

przepisów o wymiarze i poborze, Podatku państwowego od lokali za 

państwowego podatku od nierucho- | TO 1925. 
mości (Dziennik Ustaw z dnia 30-go Zaległość ta wynosiła na 1.ХИ r. 

kwietnia 25 r. Nr. 43, poz. 296). Ma-; 1925 80 proc. od sumy podatku. () 

gistrat miasta \МИпа wzywa właści- | 
cieli eis względnie za- | SPROWY SZKOLNE, 
stępców do złożenia w Wydziale Po-,  _. х 

datkowym Magistratu miasta Wilna L L t e 
(Dominikańska 2, pokój 38) do dnia 7 k Kółek Rolni- 
1 lutego 1926 roku zeznań o wszel- nė i Р я я 

kich zmianach w wysokości czynszów SA aż got wn Ta 
najmu tych nieruchomości, lub ich ii As SZM stycz- 
części, które niepodlegają przepisom niu b. r. odb 9 się w Ostrowcu — 
ustawy o ochronie lokatorów i które 10, 11 į 12, ” Wozniańdch 13, 14i 
zaszły w ciągu roku 1925. 15 w Gierwiatach — 17, 18 I 19 0- 

Winni niezastosowania się do Po* raz w Podbrzeziu 24, 25 | 26 
wyższego, jako też winni podania w, Wykłady, urozmaicone licznemi 
zeznaniu nieprawidłowych danych u- O cieszą się ogromnem 

ae wz obowiązujących powodzeniem i budzą duże zaintere- 

aa hw = państwowym ; sowanie wśród miejscowych rolników. 

5 Jednocześnie w 1le właściciele Ревосесан są pko wi 
Aoidė zhiasioji ch: Budowić Ghica być ku Kółek Rolniczych ziemi Wileńskiej 

zóókani:-dd gp: płat s aa Y“ agronomowie Stanisław Osiciemski i 

YA owego Czesław Makowski. 
podatku od nieruchomości na zasa- 

SPRAWY AKADEMICKIE. sadzie artykułu 1 Ustawy Nr. 88 z | 
dnia 22 września 1922 r. winni do-, 

— Stypendja akademickie u- 

legną redukcji. W związku z Sy: 
starczyć do Wydziału Podatkowego | 

(pokój Nr. 38) odnośne zašwiadcze- 
tuacją finansową i gospodarczą kraju 

im. Stefana 
nie Sekcji Technicznej Magistratu m. . 

Wilna. (1) ' Rektorat Uniwersytetu 
— Pp. restauratorzy nie ko- Batorego otrzymał rozporządzenie 

rzysteją ze zniżki. Według otrzy- Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

manych informacji Ministerstwo Skar- Oświecenia Publicznego w sprawie 

bu nadesłało miejscowej lzbie Skar- redukcji stypendjów akademickich. 

bowej wyjaśnienia w sprawie opłaty Według tego rozporządzenia sty- 

za Świadectwa handlowe na rok 1926 pendja akademickie nie będą we 

od przedsiębiorstw restauracyjnych. właściwym terminie studentom wy- 

Z nadesłanege wyjaśnienia wynika, płacane i pozatem ulegną w najbliż- 

że przedsiębiorstwa restauracyjne nie szej przyszłości poważoej redukcji. 

korzystają ze zniżki opłaty za świa- Tak więc ofiarą redukcji padają 

w pierwszym rzędzie najbiedniejsi 

z biednych, — stypendyści uniwer- 
dectwa handlowe,  wzwiązku z 

sytecey, którzy zostaną pozbawieni 
przemianowaniem m, Wilna do kla: 
sy ll-ej podatkowej (a.k.) 

w opłacie ostatniego środka utrzymania, umoż- 

liwiającego im dotychczas racjonalne 
— Starania o ulgi 

studjowanie obranego przez siebie 

  

podatku obrotowego. Do dyrek- 
tora lzby Skarbowej w Wilnie zgło- 

    

       

   
Reklama 

to potęga. 6 150) i 

K a RS AR 

«klerunku naukowego. Nadmienić 
przytem wypada, iż stypendyści są 

to najzdolniejsi zazwyczaj akademicy, 

którym władze uniwersyteckie przy- 

znały stypendja właśnie dla ich wy- 

bitnych zdolności na polu naukowem, 
pozatem pozycja pod Jaką figurują 

w Ministerstwie Oświaty stypendja 

akademickie jest tak mała, że można 

ja było bez uszczerbku dla ogólnej 

sanacji życia gospodarczego рого- 

"stawić nie naruszoną. W  Świetle 

więc tych ostatnich uwag powyższe 

rozporządzenie wydaje się nam co- 

najmniej nieracjonalnem i wielce 

krzywdzącem naukę polską. (zd) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Dalszy rozłam w Związku 
Oficerów rezerwy. Jak się dowia- 
dujemy prezes Okręgowego Związku 

Oficerów rezerwy mecenas Eugenjusz 

Falkowski podał się do dymisji. Dy- 

misja p. prezesa jakoby spowodowana 
była istniejącym rozłamem w skła- 

dzie Zarządu. W wyniku ustąpienia 

p. prezesa i poprzednich członków 

Zarządu ma być w najbliższem cza- 

sie zwołane walne zebranie, <elem 

wyboru nowego Zarządu. (a.k.) 
— Zjazd Zawodowego Związ- 

ku Pocztowców. W niedzielę o 

godzinie 5.30 odbył się zjazd Zewo- 

dowego zwiazku urzędników i pra- 

cowników pocztowych Wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Zjechali 
się na zjazd przedstawiciele z całego 

Okręgu Wileńskiego. Omawiano ca- 
ły szereg spraw organizacyjnych, 
oraz aktualną obecną sytuację finan- 
sową pracowników, którzy przez 

obcięcie im w znacznym stopniu 

pensji znajdują się w rozpaczliwem 

położeniu. W końcu wybrany został 

nowy Zarząd Stowarzyszenia na 

rok 1926. (zd) 
Zjazd  Chrześcijańskiego 

; Związku Nauczycieli Szkół po: 

|wszechnych. W niedzielę dnia 3 

stycznia 1926 r. w sali Śniadeckich 
Uniwersytetu Stefana Batorego od- 
był się zjazd Crześcijańskiego Związ- 
ku nauczycieli szkół powszechnych. 

Zebrało się około 200 osób z czego 

40' delegatów kół prowincjonalnych. 

Zjazd rozpoczął się przez odprawie- 

nie mszy św. poczem nastąpiły o- 
brady. 

Wybrano nowy zarząd, przyczem 

prezesem został obrany dotychczasowy 
prezes związku, zastępcą p. Malawko 

oraz 16 członków zarządu związku. 

Poseł Ksrnecki wygłosił referat 

o ideologii Żwiązku Nauczycieli i o 

pracach Zarządu Głównego, jakie on 

; poczynił w ub. roku, dr. Brochow- 

| ski o gzuźlicy oraz p. Pieniążkowa o 

| przygotowaniu rezerw gospodarczych. 

Po południu omawiano na zjezdzie 

sprawy wewnętrzne administracyjno= 
gospodarcze. (zd) 

Dla bezrobotnych. Magi- 

strat m, Wilna polecił właścielom 

kinematografów doliczać do iletów 

wejściowych po 10 ną; od biletu 

na fundusze bezrobocia, a.k.)   

    

w I 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

jest dźwignią handlu 

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych re zultatów. 

= x xxx x 

  

— 

Reklama piov,adzi 
do zwycię stwa. 

podwyższyć może swe zyski 
tylko ten 

Reklama jest drogą 

do fortuny, 

LuE Nos K=l 

z POLICJI 

Asp. Smoliński Komendantem 

6 Kompanji Straży granicznej. 
Były urzędnik Komendy Okręgowej 

Policji Państwowej aspirant Śmoliński | 
został mianowany komendantem 6-ej 

kompanji policji granicznej. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Bezrobotni Żydzi oblęgają 
Zarząd Gminy Żyd. Gmina Żydow- 
ska I zarządy synagog wileńskich. są 
w ostatnich dniach wprost oblęgane 

przez całe masy beziobotnych Zy- 
dów, którzy proszą o chleb. Pomię- 
dzy niemi znajduję się tacy, którzy 

jeszcze rok temu byli bardzo zamoż- 
nymi i którzy sami hojną ręką wspo” 

magali biednych. 
W tej sprawie odbyło się wczoraj   posiedzenie lotne Zarządu Gminy 

Żydowskiej i synagog wileńskich, | 

które uchwaliło wszcząć energiczną | 

akcję, w celu przyniesienia doraźnej 

pomocy głodnym bezrobotnym. Po: 

nadto postanowiono w drodze skła: | 

dek zebrać odpowiednie sumy, kto- 

reby umożliwiły przez dłuższy czas; 

rozdzielać żywność pomiędzy bezro: | 
botnych. 

Z PROWINCJI. | 

— Pies przynosi do domu| 

trupa noworodka. Baciulewiczowa 

Michalina zamieszkała w Pietrucho= 

wie zameldowała w posterunku Po=| 
licji Państwowej w Leandwarowie, iż 

pies przyciągnął na jej podwórze 

zwłoki jakiegoś porzuconego dziecka. | 

Na miejsce wypadku wyjechał śoktor | 

i siędzia śledczy, celeim wyświetlenia 

zagadkowej sprawy. (zd) į 
— Inspekėja powiatu Wilef- 

sko Trockiego. Starosta powiatu 

Wileńsko-Trockiego przeprowadza =) 

becnie inspekcję poszczególnych gmin 

podporządkowanego mu powiatu. | 
Ostatnio przeprowadza inspekcję gmi- | 

ny rudziskiej. (zd) i 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
i 

w Wilnie. 

— Zabójstwo. Dnia 3 bm. o godz. 

przypuszczalnie 17 m. 30 w mieszkaniu 

swojem przy ul. Kalwaryjskiej Nr 9 por. 1 

p. a. p. Rudaklewicz Tadeusz oraz przybyły 

do niego piutonowy tegoż pułku Olkiewicz 

Stanisław z niewiadomej rarazie przyczyny 

postrzelili się. В 

Wezwany na miejsce lekarz pogotowia 

skonstatował zgon plutonowego. Por. Ru- 

dakiewicra w stanie groźnym przewieziono 

do szpił. Św. Jakóba, gdzie o godz. 22 

zmarł. 

o godz.11 Helena Czereszko, zam. Fabrycz: 

na 14 usiłowała popełnić samobójstwo 

przez wypicie esencji octowej. Desperatkę 

w stanie niegroźnym pogotowie ratunkowe 

przewiozło do szpit. Św. Jakóba. Przyczyna 

samobójstwa — brak pracy. 

— Pożar. Dn. 2 bm. o godz. 16 przy 

ul. W. Stefańskiej 38 w mieszkaniu Nr“, 

należącem do Leśkowicza Fajwusza wy- 

buchł pożar z powodu zapalenia się sadzy 

w zepsutym piecu, wobec czego zapaliła się 

podłoga i sufit. Przybyła straż ogniowa 

l ogień w przeciągu pół godziny stłumiła 

przy pomocy wyrwania podłogi. Strat oprócz 

wyrwania podłogi nie było.   
zzz 

    

   
      

Reklama Dnia 8-go 

dostarczają węgiel jaworznicki po oryginalnych ce- 

nach kopalnianych. Osoba 

| blński Franciszek, 

— Zamach samobójczy. Dnia 2bm. | 

KOMUNIKAT. 

rano na rynku Kalwaryjskim w Wilnie, odbędzie się 

  

— Podrzutki. Dnia 2 b. m. o g. 18, 
zostało znalezione w wejściu frontowem d. 
Nr. 3 przy ul. Św. Anny niemowlę płci żeń- 
sklej w wieku 1 miesiąca. Przy niemowię- 
clu znaleziono kartkę w języku polskim 
„nie ochrzczony | porzucon 
mowlę odesłano do przyt. 

— Dn. 3 bm. Panakoński Edward, zam. 
Nowogrodzka 34 znalazł niemowię płci mę 

skiej w wieku około 4 miesięcy, które pod- 

niósł z chodnika przy ul. Szeptyckiego. Nie- 

mowię odesłano do żłobka Dzieciątka Jezus. 
— Dn. 3 bm. o godz. 16 m. 45 zostało 

znalezione w b amle dom Nr. 2 przy ullcy 
Wileńskiej niemowlę płci męskiej 'w wieku 

około 3 tygodni, przy którym znaleziono 
kartkę z napisem: „nie chrzczony”. Nie- 
mowlę skierowano do przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

— Porzucony. Dn. 3 bm. o godz. 18 
m. 30 znaleziono zbłąkanego chłopca lat 7, 
rzekomo, porzuconego przy zb. ulic Mickle- 
wicza i Wileńskiej. 

Przy porzuconym znaleziono list za- 
adresowany do ochrony Antokolskiej z 

prośbą o zaopiekowźnie się nim. 
Kradzież I opór włzdzy. Dn. 3 bm. 

o godz. 12 Sołtaniczowie Michał i Aleksan* 
der, zam. Sołtaniska 48 zameldowali o kra- 
dzieży pieniędzy w sumie 7 zł, parę buci- 

ków damskich 1 bielizny na sumę 20 zł. 

dokonanej w piwiarni Olechnowiczów Jó- 
zefa | Jadwigi mieszczącej się przy ul. W. 
Stefańskiej 48. 

Wysłany w celu dokonania rewizji 1 
odnalezienia skradzionych rzeczy post. Gul- 

wraz z poszkodowanymi 

zastał w piwiarni Józefa I Jadwigę Olechno- 

wiczów, którzy w towarzystwie gości pili 

wódkę. W chwili zbliżenia się poster. do 

stołu Olechnowiczowie stawili czynny opór. 

Rzeczy skradzione Sołtanowiczom zostały 

ujawnione. Olechnowiczów aresztowano. 

— Kradzieże. Witukiewiczówna Marja, 

zam, Zarzecze 22 zameldowała, że w nocy 

z dn. 31.XII na 1 b. m. ze sklepu tytoniu 

przy ul. Wielkiej 43 został skradziony tytoń 

w paczkach | papierosy na sumę 500 zł. 
Skradziony towar należy do Baranowskiego 

Aleksandra zam.;.przy ul. Rossa, u którego 
meldująca była sklepową. Podejrzenia brak. 
Dochodzenie w toku. 

— Dn. 2 b. m. o godz. 21 ze składu 
należącego do Nurja Włodzimierza, miesz- 
cząc. się przy ul. Zawalnej 48 nieznani 

sprawcy za pomocą szkebla w futrynie 
drzwi skradli 5 skrzyń zapałek i. „Progres 

Wulkan” 
Straty ocenione na 58 zł. 

Dn. 2 b.m. o godz. 19 dokonano kra- 

dzieży kieszenkowej na sumę 110 zł na 

szkodę Godkowskiego Hipolita, zam. Miła 3. 

Dn. 3 b.m. o godz. O m. 30 Brodecki 

Morduch, czasowo zam. w hotelu „italja”, 
stale zaś w Łodzi, ul. Pskowska 4, zamel- 

dowal o kradzieży kieszonkowej 10 szt. 
weksli wart. 3534 zł. 50 gr. Weksle wysta- 
wione przez f. „Mituer I Lew”. Kradzieży 

dokonali nieznani sprawcy w teatrze Palace. 

oraz 37 ryz bibułki papierosowej. 

Na prowincji. 

— Dnia 28 ub. m. o godz. 11 nagle 

zmarł mieszk. m. Trok Jasiński Michał, 

który w tymże dniu o godz. 8 powrócił do 

domu po 6 tygodn. kuracji w miejscowym 

szpitalu. ы 
— Dnia 24 ub. m. na szkodę Tomasze- 

wicza, zam. w zašc Jaszubieniszki, gminy 

Bystrzyckiej skradziono konia wart. 160 zł. 

    

  

  

Teatr i muzyka. 

— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra, dzisiaj o godz. 8-ej po raz trzeci 

komedję Żeromskiego — „Uciekła mi prze- 
pióreczka”. Jutro (Trzech Króli) dwa przed- 
stawienia; o g. 4-ej popoł. po raz ostatni 

pieśni I kolendy polskie, ujęte w kształt sce- 

niczny dla dzieci, młodzieży | dorosłych 
(Ceny zniżone do połowy). Og. 8 po raz 
pierwszy „Przechodzień”* B. Katerwy. We 

czwartek o 8 po raz trzeci „Dom otwarty” 

M. Bałuckiego. 
Bilety sprzedaje biuro „Orbis”, Mickie- 

wicza li (kasa zamawiań) od 9—4 30, oraz 
kasa Teatru od 11—3-e] i od 5—8-ej wlecz. 

  

stycznia 1926 r. o godz. 10-tej' 

  

z biedy”. Nie | 
zieciątka Jezus. | Trzech Króli) w Sali Miejskiej o g. 12-eji pól 

i OAZA 
Zarząd Reduty uprasza o wykupywanie bi- 
letów na dzień przed przedstawieniem, lub 
najpóźniej do godz. 6-ej w dniu przedsta- 

wienia, w celu uniknięca natłoku przy kasie. 

Koncert południowy w Sail 
Miejskiej. We środę 6 stycznia (święto 

pop odbędzie się Koncert Wil. Towarzystwa 

Muz. „Lutnia”, na którym m. in. powtórzo- 
ny będzie program wielkiego koncertu ju- 
bileuszowego, który się cieszył tak wielkiem 
powodzeniem. Usłyszymy więc śliczną kan- 
tatę mitologiczną St. Moniuszki „Milda” z 
udziałem zwiększonych chórów T wa I soli- 
stów: pp. W. Hendricha, J. Korsak-Targow- 
sklej i pref A. Ludwiga. 

Pragnąc udostępnić szerszej publiczno: 
ści poznanie tego pięknego dzieła, ceny wy- 
znaczono najniższe, w parterze od 60 gr. 
(siedzące) balkon 30 gr. 

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

— Teatr Polski, Dziś o g. 8.15 wiecz. 
ukaże się po raz pierwszy powszechnie lu- 
biana melodyjna operetka Falla „Madame 
Pompadour”. W rolach głównych wystąpią: 
H. Kramerówna (rola tytul.), J. Kozłowska, 
L. Sempoliński, S. Woliński. Operetkę pro- 
wadzi W.Szczepański. Wystawienie tej ope- 
retki wzbudziło ogólne zainteresowanie. 

— Przedstawienie popołudniowe 
w Teatrze Polskim. Jutro o g. 4ej pp. 
wystawioną zostanie po raz ostatni po ce- 
nach najniższych „Rewja świąteczna”, 
składająca się z pieśni. piosenek, mono- 
logów I produkcji tanecznych, w wykonaniu 
wybitniejszych sił artystycznych. 

  

    

  

Ruch wydawniczy. 
— „Świat Kobiecy" nr. 24-ty zawie- 

ra: List o modzie, Boże Narodzenie, W noc 
wigilijną, Urywki z listów o zazdrości, Dwa 
nowe fllmy polskie, Kronika warszawska, 
Sprawozdanie z teatrów warszawskich i 
krakewsklch, Najlepsza uczenica Chopina, 
Roboty ręczne, Zwierzenia księżniczki fil- 

mowych gwiazd, Szlachetne obyczaje w 
domu, Dobra Gospodyni, Dzielna kobieta 
musi mieć aż 41 zawodów, Nowe książki, 
Odpowiedzi od Redakcji i t. d. Do każdego 
numeru. dołączony arkusz wzorów robót 
ręcznych. 

        

Rozmaitości. 
Sadze na mgle. 

Mgła londyńska, przez parę lat zacho- 
wywała się dyskretnie I rzadko kiedy zja- 

wiała się nad miastem 1 to w nie swojej 

najgorszej postaci. Ostatnio jednak wraca 

do dawnych przykrych nawyczek, coraz 
częściej osłania Londyn nieprzeniknionym 
całunem, pogrąża go: brunatnym. gęstym 
obłokiem, który Londyńczyk zwie „gruchów= 
ką”. „Grochówka” ubiegłego tygodnia była 
jedna z najbardziej dotkliwych. Instrument 
do badania mgły, umieszczony na wysokim 
budynku na Viktorja Street stwierdził, że 

na przestrzeni 121 mil kwadratowych, admi- 
nistracyjnego okręgu hrabstwa Londynu za- 

wisło w powietrzu... 240 tonn sadzy. Nie 
dziw, że w mieszkaniach londyńskich po 
opadnięciu mgły pozostała na wszystkich 
sprzętach, obiciach I t. p. lepka, tłusta, 
czarna powłoka... (9) 

| DUSIA SG EEST 

Redaktor Józef Batorowicz. 

OK BRO SKN TECRARPPRYKE TOI: SKIE STT IKS 

Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy z (Wileńska 28) 
od godz. 1—5 po pol. 

W. Z. Po 

  

  

| ZACK AEK A REKE az 
Dobrze wprowadzony 

Kopalń węgla 5. 1. 
w Jaworznie 

ж КК ЭКК ЗК ККК 

Maszynistka 
szukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

Adama Mickiewicza mA 4 ой godz. 11 do 3 
G. 

licytacja wybrakowanych koni wojskowych. 
* ZAST bėk 

Ę 

| (—) SKORYNA mir. \ : Ę 

{ Komendant Uzupełnień Koni Nr. 7- i M nalerjał Abutiowy 

DRA reprezentan
ci + poszukiwany. Oferty pod A. P. Z. 228 do * 

| 
а 

Allgemeine Ргорвдапаа — Zentrale Ham- ž 

DWOTZNCKICH KOR Žas nnn жосжненней 

  

„Dynamo“ Krakėw, Wol- Od zarsz do wynajęcia bezpośrednio od 

20. Tel. 4230. Wprowadzeni zastępcy ро- włeściciela domu 
e" wek edek KE EAEIK KRIKAGEIKZKZĘ Powiatowy šejnitu Wifsko - Trockiego > | Wydział 

  
  

* KIESZONKOWY @ przedłuża 
* 

{ do dnia 15go stycznia 1926 roku 

Ж / 
* KONKURS na 2ch nauczycieli do szkoły 

* 
%% rolniczej w Bukiszkach (10 klm. od Wilna 

3 
3Ę po szosie): 1) ogrodownictwa i pszczelnictwa, 

\ i 
Ж 2) ogólnokształcących przedmiotów | 

* | 
k ogłasza konkurs na 3) kierownika ro 

* па гок 1926 AE | iededkkaas ma posadę pod M. 1 
ё sze owinien się znaleść w 36 | wymagane jest średnie wykształcenie rolni- 

7 „ka pd ka go, zawieraopróczKalendarjum 
Ap palatinų Žž Kaina ro 

7 
iczna — po! r. conajmniej semina- 

* INFORMATOR URZĘDOWY 36 004 nauczycielskie i praktyka pedagogiczna 

z adresa I godzi jęć podatków państwowych * Nr. 3, šrednie uo wd kara Ją tech- 

ais 
h niczne i praktyka drogowo-budowiana. 

kam ZANA * Wynagrodzenie dla nauczycieli według 

Urzędu Komisarza Rządu taryfy pocztowej 34 | norm przewidzianych przez Min. Rolnictwa 

Komendy | Komisarjatów Policji kursu dolara od 1919 roku 3k 1 D. P. nadto mieszkanie, opał | światło; 

Ж ЁЁЁЭ"ЁТ‹.ЁГЁМЁЁкцшы-и Rozkład jazdy pociągów E. dla posady Nr. 3 — uposażenie do VII gr. 

* lzby Skarbowej 1 komorników, ważny od 15/XI 1925 r płac urzędników państwowych włącznie, w 

z Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel I wiele innych. ž zaležnošci od kwalifikacyj. 

Oferty wraz z własnoręcznym napisa- 

ZY 3% | nym życiorysem, rejentalnemi odpisami 

5 CENA 40 GROS z świadotie i ja w zg Eon 

: н olskiego, wnosić należy do Wydz, Powia- 

Ж Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja- 3k o Wilnie, ul. Wileńska Nr. 12. 

X tów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych * 

r 
‚ Przewodniczący Wydziału 

жжж WIKIA Kk KKK KK Starosta: (—) podpis nieczyt. 

w średnim wieku prosi 
o slużbę przy dziecku 

+ nowonarodzonem lub 
przy starszych dzieciach 
może być także pokojo- 

„wą 1 równocześnie do- 

glądać gospodarstwa do- 

į mowego, na miejscu lub 

na wyjazd na wieš Anto- 

kolska ul. d. Nr. 548 w 

j suterynie dla  Radziko- 
wskiej. 

ннн 

Przybłąkała Się koza 
dn. 2 b. m. wlecz. Wia- 
domość ul. św. Wincen- 

tego d. Nr. 20. 

  

Dama z dyplomem “ 
„Institute de Boantć 

w Paryżu; otworzyła w 

Wilnie, przy ul.Mickie> 
wicza 37, m. 1 (tel. 657) 

Iastytut piękności 
w którym stos. się 

ost. nowości parysk. 

w tej dziedzinie. Ma- 

sarz twarzy. Usuwanie 
zmarszczek | wągrów. 

Masque pf 
W. Z. P. Nr. 58.           

szukiwani. 

ROA EEE IE PA EARN 

a ! 

Uwaga! 
$j Wszyscy, którzy umieszczają 

4 ogłoszenia do pism za pošre- 

4 dnictwem BIURA REKLAMO- 

3 WEGO Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1 

otrzymują bezplatnie = 
- „WILNO“ Księgę Handlową- 

   

Przemysł."Informacyjną zawie: £ 

rającą nabardziej wyczerpują” 

ce ogólne informacje —ilustro- 

wana, kilkaset stron druku. 

Cena w sprzedaży 6 zł. 

Ilość egzemplarzy ograniczona 

  

Es Wszystkie, 472. 

Sklep, oraz masarnia 
z motorem, w centrum mlasta. Dovledzieč 316 

w Biurze Ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

КОСО ИИа И 
UWAGA!!! 

RANNI, BIURA, AANDEL, SPÓŁDZIELNIE. 
Amerykańskiej buchalterji. Repertorjum 

dla p Notarjuszy 

E A Ksiegi rachunkowe rozmaitych linjatur i 

poleca 

w. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Wilno  Ś-to Jańska 1 

NIN NN 
którzy   

„LUX“ 
WILNO, 

al. Żeligowskiego 1. 

ją jakiebądź Informacje 

o miejscu pobytu p. Ja- 

dwigi Frani, córki Ale- 
ksandra i Aleksandry Mi- 

kinaff, ostatnio w 1914 r. 

zamieszkałej w Kownie, 

uprasza się o nadesłanie 

takowych do Kolegjum 

Wileńskiego Ewangelicko 

Reformowanego w Wil- 

nie, ul. Zawalna 11.   

  
ы „iwiaźcigiehi dė44; Batorowicz, 

Druk. „Lux,, Żeligowskiego 1. 
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