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Wyehodzi eodziennie prócz dni poświątecznyeh. 

Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, 
Mickiowicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewicza ś, róg Garbarskiej, telef, 82, J. Karlina, Niemiec- 

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

€©ena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 

Geišiai As RAA AAS AED BO RAWA ZAMORA BTERAZKOWEZOWOW ZI 

| mysłowców  Chrzešcijan,. rząd w tej 

D | mierzę informuje się u kół gospo- 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 Inior- 
    
   

    

    

mator na 1926 r. 

2. Kalendarz 

czona. 

KANA 

Temat oklspany, a jednak musi- 

my do niego stale powracać. Mamy 

na względzie przysłowiowe upošle“ 

dzenie Wileńszczyzny przez czynniki 

miarodajne, szczególnie pod wzglę: prezesa Rady Ekonomicznej p. Stani- | 
5 „sława Wańkowicza. Nz : dem gospodarczym. 

Tym razem pobudką do porusze- 

nia tak banalnego tematu posłużyła 

dla nas notatka, jaka pojawiła się w 

jednem z pism miejscowych o treści 

następującej: 

„Instytut badań  gospodarczyab 
Ziem Wscbodnicb. W pierwszej po- 

łowie b. m. odbyło się w Warszawie 

organiżacyjne zebranie instytutu dla 

badań gospodarczych Ziem Wschod: 

nich pod przewodnictwem b. Delega- 

ta Rządu w Wilnie p. Walerego Ro 

mana przy udziale szeregu wybitnych 

osób interesujących się zagadnienia- 

mi gospodarczemi podniesienia kre- 

sów wschodnich. 

Ostatniemi czasy instytut wszedł 

już na drogę realizacji swych zasad- 

niczych postulatów. Przewiduje się 

Oprócz zasadniczej pracy w zakresie 

gromadzenia, opracowywania i publi- 

kowania danych co do stanu i moż- 

ności rozwoju stosunków gospodar* 

czych na ziemiach wschodnich, rów- 

nież szereg prac innych jak: opraco- 

wywanie monografji kresów wschod- , 

stworzenie filmu propagando- nich, 

wego, przygotowanie wystawy kreso- 
wej, urządzanie odczytów itp. 

Między innymi postanowiono u- 

tworzyć odpowiednią sieć członków 

korespondentów, którzyby na terenie 

kresów gromadzili *! dostarczaii in- 
stytutowi wszelkie materjały. W tym 

celu instytut zwrócił się do wszyst* 

kich wydziałow pocztowych na tere- 

nie ziem wschodnich, z prośbą, by 

wśród ludności podnosili potrzebę 

chętnego dawania statystycznych da- 
nych. 

Sądzimy, że wśród naszego, kre- 

sowego ziemiaństwa, znajdzie się du- 

žo chętnych, do współpracy w tej tak 

pozytywnej instytucji, która może się 
doskonale przyczynić do podniesienia 

ogólnego stanu gospodarczego na- 

szych ziem”. 

Jakkolwiek stan gospodarczy Wi- 
leńszczyzny już niejednokrotnie był 

badany i stał się przedmiotem licz- 

nych i źródłowo opracowanych me» 

morjałów, uważalibyśmy powstanie |п- 
stytutu dla badań gospodarczych za 
nader pożądane. 

Tego rodzaju instytucja spełnić by, 
gdzie prze- | ma być zawarty przez Polskę układ mogła w kraju naszym, 

rok 1926, artystycznie wykonany w 

kolorach. llość egzemplarzy ograni- 

gospodarczy Wileńszczyzny. 

      
"A 

ъ ч 
ścienny plakat na 

niskim jeszcze poziomie, rolę bardzo 

pożyteczną. 

To też uważaliśmy za stosowne 

zwrócić się po bliższe informacje do 

Ku naszemu wielkiemu zdumieniu 

p. prazes Rady Ekonomicznej oświad- 

"czył nam, iż słyszy o powstaniu tej 

Instytucji poraz pierwszy i że sfery 

gospodarcze Wileńszczyzny dotych* 

czas nie mają żadnych wiadomości 

w tej sprawie. Istotnie, rozmowy, ja” 

kie prowadziliśmy na temat ten z 
wybitnemi przedstawicielami handlu 
i przemysłu tutejszego, przekonały 

'nas aż nązbyt dostatecznie, iż myśl 

| powołania do życia instytucji gospo- 

"darczej, której terenem ma być Wi- 
leńszczyzna, powstała w Warszawie, 

gdzie tez ma zostać zrealizowaną. 

, Nie zaproszono więc, niestety, do tej 
pracy nikogo z przedstawicieli miej- 

*scowych sfer gospodarczych, - 
| Co więcej: p. referent informa- 

cyjno-prasowy jak i przedstawiciel 

Wydziału Prezydjalnego. przy Dele- 
gaturze Rządu, którzy, jak należało 

się spodziewać, winni być dokładnie 

poinformowani o powstaniu tej ofi- 

cjalnej placówki gospodarczej, byli 

zgoła zaskoczeni tą wiadomością. 

W ten sposób wracamy powoli 

obdarzało się poszczególne kraje, 
wchodzące w,skład b. imperjurffrosyj- 
skiego, instytucjami ad hoc stworzo- 

nemi dla celów zupełnie swoistych, 

nie majecych nic wspólnego z po- 

trzebami i dezyderatami ludności 
miejscowej, 

Mieszkańcy naszego kraju, tak 
jak za onych czasów są traktowani 
przez centrum pańswa nie jako oby: 
watele, powołani przedewszystkiem 
do pracy nad podniesieniem ekono- 
micznem i kulturalnem kraju, lecz 
jako ludzie, przeznaczeni do słucha- 

nia idących z góry „rozkazów”. 
Jako ilustracja do słów powyż- 

szych, niechaj służą dwa poniżej 
przytoczone fakty z ostatnich dni. 

Primo. Ze względów oszczędno- 
ściowych odwołuje się spis ludności, 
który posiada doniosłe dla naszego 
kraju znaczenie, zarówno kulturalne, 

jak i gospodarcze. 
Czyni się to zresztą w sposób 

zupełnie biurokratyczny, nie zasię- 

gając uprzednio opinji u przedstawi- 
cieli społeczeństwa tutejszego. 

Secundo. W najkrótszym czasie 

mysł i handel znajdują się na bardzo |handlowy z Łotwą, Ołoż, jak zapew- 

< jednej, a biurokratyzm z drugiej stro- 

|lityczne, Wcale nie rzadko spotkać! 

do błogich czasów carskich, kiedy | 

  

Redakcja i Administracja: W 

    

ILEŃSKA 15, Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* mieści się 
przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego. 
Czynne od 9 — 6 w. 

Rękopisów nadsyłanych 

  

nia nas wybitny przedstawibiel tutej- 

szego Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

darczych w Poznaniu, ignorując głos 

najbardziej w tej” sprawie powołanych 
przedstawicieli handlu i przemysłu 

sąsiadującej z Łotwą Wileńszczyzny. 

ltak na każdym niemal kroku 

spotyksmy się z systematycznem i 

godnem pożałowania ignorowaniem 

Wileńszczyzny nawet w sprawach, w 

których chociażby ze względu na 

tranzyt, opinja naszego kraju powin- 

na być wysluchana i brana pod 

uwagę. 
Wszystko to ma swe źródło w 

beznadziejnie tępym  centraliźmie, 

który zapanował we wszystkich dzie- 

dzinach naszego życia. Centralizm z 

ny przekształciły się obecnie w sy- 

stem, tak charakterystyczny dla rzą: 

dów Rzeczypospolitej. 

Bezduszny biurokratyzm zabija u 

nas zresztą wszelką inicjatywę spo- 

łeczną. Istną bowiem plagą dla prze 

ciętnego obywatela jest kołatanie do 

najrozmaitszych urzędów, 
A już najmniej ma się u nas zro- 

zumienia dla zagadnień gospodar- 
czych. którym na całym niemal świe- 

cie podporządkowane są Sprawy po« 

się u nas można z faktem, iż osoby, 

stojący na cele naszej administracji, 

pozostającej przecie w ścisłym związ- 

ku z życiem gospodarczem, zdradzają 

nieznajomość  najelementarniejszych 

bodaj pojąć z zakresu ekonomii spo= 
łecznej. 

Uderzającą wprost jest zgodność, 

panująca pod tym względem wśród 

sfer gospodarczych naszego kraju. 

Zapoznawanie spraw gospodarczych 

Wileńszczyzny stwierdzają z podziwu 

godną  jednomyślnością  zarówńo 

przedstawiciele wielkiego, jak i drob- 
nego handlu i przemysłu, zarówno Po* 

lacy, jak i Żydzi. 
Co najciekawsze, iż, jak już nie- 

jednokrotnie stwierdzono na konfe: 

rencjach gospodarczych, zrujnowana 

przez wojnę i kryzys ekonomiczny 
Wileńszczyzna płaci stosunkowo wię- 

cej podatków, aniżeli bardziej zasob- 

ne dzielnice Polski, 

Nie chodzi nam wyłącznie o kry 

tykę. Dążymy przedewszystkiem do 

poprawy istniejących u nas stosun: 

ków, oraz do zmian, zmierzających 
między innemi do uobywatelnienia 

szerokich mas wszystkich zamieszka- 

łych w naszym kreju narodowości. 
Tem niemniej jednak uważamy, 

że Wileńszczyzna domagać się win 

na w sposób zdecydowany uwzględ- 

nienia jej specyficznych potrzeb, a w 

pierwszym rzędzie gospodarczych. 

Jeśli doprawdy pregniemy, ażeby 

kraj nasz nie został doszczętnie zruj- 
nowany przez  trawiące państwo 

przesilenie gospodarcze, to winniśmy 

natychmiast rozpocząć akcję, zakro: 
Joną na szeroką skalę i popartą przez 

przedstawicieli Wileńszczyny w Śej 
mie i Senacie. Akcja ta winna zmie” 

rzać do konsolidacji wszystkich orge- 

nizacji gospodarczych w nasżym kra- 

ju i obejmować zarówno wielki, jak 

i drobny przemysł i bandel, zarówno 

przpdstawicieli kapitału, jak i pracy, 
zarówno Polaków, jak i mniejszości 

narodowe, ; 
Chodzi tu bowiem o byt gospo- | 

darczy naszego kraju. 
Tylko jednolity front gospodarczy 

w obronie naszych specyficznych po- 

trzeb może kres położyć systematycz- 

nemu upośledzaniu. przez czynniki 

miarodajne Wileńszczyzny i uratować     kraj nasz od doszczętnej ruiny eko* 

nomicznej. M, G—n. | 

„ Mickiewicsa rėg Garbarskiej.1. Tel. 82. 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popol, 
redakcja nie zwraca. 

Wiadomości poliyczne. 
Prof. Kem- P. marszał. Senatu 
merer u mar- Trąmpczyński przyjął 
szałka Trąm- we wtorek prof. Kem 
pczyńskiego. merera, rzeczoznawcę 
amerykańskiego dla spraw ekono 
micznych i odbył z nim pėltorago- 
dzinną konferencję. (Pat.). 

Prasa białor. donosi: 
Jak wiadomo, na miej 
sce b. posła białor. 

Kochanowicza, powinien był trafić do 
Sejmu z listy białor. z Nowogród 
zkiego p. Sobolewski. Otóż wcześniej 
niż zostały wykonane potrzebne for- 
malności, policja zaaresztoweła go, 
wytaczając mu proces polityczny, 
Obecnie, po odpowiedniej uchwale 
Sejmu o wstrzymaniu sprawy przeciw 
niemu aż do ukończenia obecnej ka- 
dencji sejmowej, Sobolewski został 
zwolniony z Łukiszek i obejmie od: 
dawna mu się należące miejsce po- 
selskie. (—n) 

Dekoracja o- 
ficerów czes- 

Nowy poseł 
białoruski. 

Wczoraj w południe 
odbyła się w posel- 

e orderem stwie polskiem w Pra- 
” :’.Ё:{:„?' dze uroczystošė ude- 

korowania 15 oficerėw 
czechosłowackich orderami „Polonia 
Restituta”, Ceremonję zagaił attache 
wojskowy ppułk. Sztabu Gen.Trzaska- 
Durski i odczytał dekret nadający od: 
znaczenie, poczem pos. Lasocki do- 
konał dekoracji. (Pat). 

SĘ | niemie. Zad niemiecki w no- 
Koja nlamis: cię wystosowanej do. 
angielskiego zadu angielsk. skarży 

się, że nowa ustawa 
o ochronie celnej zastosowaną zosta: 
ła z nadmierną surowością, już 4 dni 
po jej uchwaleniu przez parlament. 

Ustawa słęsowana jest także prze- 
ciw takim towarom niemieckim, któ- 
re zostały zamówione w Niamczech 
jeszcze przed uchwaleniem ustawy. 

Nota zaznacza, że w razie, gdyby 
Anglja nie uwzględniła tego zażale- 
nia, sprawa będzie musiała być prze- 
dłożona haskiemu trybunałowi roz- 
jemczemu. (Pat). 

z „amy zana 
EA онееннее н 

Po przeczytaniu we wczorajszym „Ku- 
rjerze" mowy posła do sejmu litewskiego, 
P. Budzyńskiego, można wyrazić ubolewa- 
nie, że ludność litewska w Polsce nie po: 
siada w Sejmie swego przedstawiciela. Po- 
mimo bowiem panoszącego się u nas na- 
cjonalizmu, wątpimy, aby mógł ten przed: 
stawiciel w stosunku władz polskich do 
ludności litewskiej znaleźć takie jaskrawe 
fakty gwałcenia elementarnych praw oby- 
watelskich I znęcania się nad ludźmi. Mo: 
żeby wówczas przekonał się p. Redaktor 
„Przeglądu Wileńskiego", że istnieje jednak 
poważna różnica pomiędzy rolą i władzą 
nacjonalizmu w Polsce, a w Litwie, 

Obowiązkiem posłów demokratycznych 
w Sejmie naszym powinno być bezlitosne 
tępienie i piętnowanie wszelkich czynów 
naszej administracji w stosunku jej do lu- 
dności litewskiej w Polsce, któreby choć w 
małym stopniu mogły być porównane z 
temi aktami zaciekłości nacjonalitycznej, 
jakle odmalował w swej mowie poseł Bu 
dzyński. Niech służą one u nas odstrasza- 
jącym i odrażającym przykładem. 

          

TEATR POLSKI. 
(gmach „Lutnia*. 

     
   

  

    
   

  

Dziś 

„Madame Pompadour* 
operetka Falia. 

Początek o g. 8-ej m. 15 wlecz, 

W niedzielę 10 stycznia 
o g. 12 m. 30 pp. 

po cenach najniższych 

3-ci poranek kameralny 
BA aka ABS DA SSR 

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Ui. Micklewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-e| wiecz. 

сованолчслалаетси лаСа 

Artysta malarz 
ADAM MIĘDZYBŁOCKI 
przyjmuje. obstalunki na portrety. 

Adres; pl Katedr. róg ul. Mickiewicza 1, m.6, 
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Z Litwy Kowieńskiej. 

?Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Kar 

nów funtów sterlingów, 

Litewskie 

spraw zagranicznych, wewnętrznych i 

jego obejmą prokuratorzy. (z). 

o kierunku bezpartyjnym. 
Żydowska „Judische Stimme” 

żydowskim”, twierdząc przytem, 

junga. 
Skompletowaniem 

p. Buchoff. (z). 

Cziczerina 
Oficjalny komunikat o pobycie 

Cziczerina w Kownie był następujący: 
We środę 23 grudnia komisarz spraw 
zagranicznych SSSR Cziczerin w to 
warzystwie dyrerektora Departamentu 
politycznego M.S.Z. p. Bałutisa, nad- 
zwyczajnego posła litewskiego i peł. 
nomocnego Ministra SSSR p. Bzłtru- 
szajtisa | nadzwyczajnego posła w 
Niemczech p. Sidikauskasa -specjal- 
nym pociągiem przybył z Wierzboło- 
wa do Kowna. 

Na stacji gościa spotkali: mini- 
ster spraw zagranicznych prof. Reynis, 
prezes sejmowej komisji spraw za- 
granicznych Szmułksztus, p. Joninas, 
p. Pietkiewiczius, p. Bławieszczunas, 
naczelnik załogi kowieńskiej pułk. 
Wilikis, naczelnik miasta Kowna i 
pow. kowieriskiego p. Morkus, wo- 
jenny komendsnt m. Kowna major 
Brazulewiczius, burmistrz p. Wilej- 
szys, gen. Galwidis-Bykauskas i inni 
wyżsi przedstawiciele władz cywilnych 
i wojskowych. Cziczerin zapoznał 
się z czekającymi na niego przed- 
stawicielami rządu, przyjął raport 
naczelnika eksporty honorowej, którą 
powitał po litewsku. 

Ze stacji w jednym automobilu 
z ministrem spraw zagranicznych 
prof. Reynisem i dyrektorem Depar- 
tamentu  polityczno- ekonomicznego 
p. Bałutisem p. Cziczerin udał 
do _ rezydencji  przedstawicielstwa 
SSSR, gdzie zatrzymał się na cały 
czas pobytu w Kownie. 

Cziczerin tego samego dnia zło- 
żył wizytę ministrowi spraw zagra- 
nicznych prof. Reynisowi, prezesowi 
ministrów dr. Bistrasowi i wice mar- 

Redukcja urzędników na 
Litwie. 

Gabinet Ministrów postanowił zre- 
dukować 10 proc. pracowników pań- 
stwowych ze względów oszczędno- 
ściowych. Redukcja w niektórych 
urzędach już rozpoczęta. 

Konferencja prawników. 

17 stycznia r. b. odbędzie się w 
Kownie w sali Trybunału Najwyższe- 
go konferencja litewskich prawników. 

Na konferencji tej będą poruszo- 
ne m. in. sprawy organizacji sądów. 
Konferencja ma zająć w tym przed- 
miocie pewne określone stapowisko, 
ktore będzie tematem rozwaźkń przez 
litewskie czynniki rządowe, (z). 

Klęska powodzi w Kownie. 

Według wiadomości nadeszłych z 
Kowna, w całym kraju panuje wielka 
powódź. Na przedmieściu Kowna w 
Pleksotach, woda podmyła brzeg i   od godz. 10 rano do 4 po południu 

Ceny przystępne. 

в 

„kilka budynków skutkiem tego ru- 
nęło do rzeki. Poziom wody na 

welis zakomunikował, że została podpisana 
sowem angielskiem w sprawie udzielenia Litwie pożyczki w sumie 3 miljo= 

Rząd litewski 
1 miljon funtów sterlingów w towarach. 

się , 

Pożyczka angielska dia Litwinów. 
ministrów w Kownie minister skarbu 

uruowa z konsorcjum finan- 

zobowiązał się z sumy tej przyjąć 
(a. k.). 

Tyiko 3 ministerstwa. 
koła rządowe noszą się z myślą zredukowania liczby miai- 

sterstw i rozłożenia pracy władz rządowych w ten sposób, by kierownictwo 
agend państwowych spoczywało tylko w 3 ministerstwach, a mianowicie: 

obrony krajowej. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych obejmie prócz działów dotychcza- 

sowych również sprawy komunikacyjne, oświatowe i finansowe. 
Ministerstwo sprawiedliwości na zostać również zniesione, a prace 

Nowa gazeta żydowska. 
30 grudnia ub. r. ukazał się pierwszy numer nowej gazety żydowskiej, 

nazywa nowe pismo „Rytas w języku 
iż duchowym twórcą i kierownikiem ga- 

zety jest niejaki p. Chodos, który swego czasu oświadczył, że w nadcho- 
dzących wyborach do sejmu będzie popierał partję litewską Ūkiningu Sa: 

personelu redakcyjnego zajął się redaktor '„„Echa” 

Pobyt komisarza Spraw zagranicznych 
w Kownie. 

szałkowi sejmu. Następnie u Pre- 
zydenta Republiki odbyła się uro- 
Czysta audjencja. Na podwórzu pała- 
cu Prezydenta straż honorowa z 

„orkiestrą powitała Cziczerina, które- 
| mu towarzyszyli przedstawiciel SS$R 
"w Litwie p. Aleksandrowskij i urzęd- 
|nik M.S.Z. do specjalnych zleceń p. 
j Bławieszczunas oraz eskorta z 16 
jeźdzców. 

Na cześć Cziczerina w Gabinecie 
Ministrów zostało wydane śniadanie 
w. którem brali udział „prezes mini- | 
strów_ dr. Bistras, dowódca wojsk 
gen. Zukauskas, dyrektorowie M.S.Z. 
pp. Balutis, Joninas i Szaulis oraz 
inni wyżsi urzędnicy, przedstawiciele 
SSSR w Litwie p. Aleksandrowskij 
i pierwszy sekretarz przedstawiciel- 
stwa SSSR w Rydze p. Barkuszewićz. 

| Wieczorem u ministra spraw za- 
granicznych prof. Reynisa został wy- 

,dany obiad, na którym uczestniczyli 
; przedstawiciele rządu. : 

Komisarz spraw — гадгап!сгпусЬ 
SSSR Cziczerin przybył do Kowna w 
powrotnej drodze po swej podróży 

  

Cziczerin zabawił jeden dzień po 
czem udał się do Rygi. 

„Echo” kowieńskie wyraża się o 
wizycie Cziczerina w Kownie bardzo 
pesymistycznie. Wskazuje ono na 
fakt, że Fnglja interpretuje wizytę 
Cziczerina w Kownie, jako wejście 
Litwy w orbitę antyangielskiej poli- 
tyki Rosji, co dla Litwy byłoby wy» 
soce niekorzystnem ze względu na 
rokowania z Anglją w sprawie po- 
życzki dla Litwy. 

„Niemnie i Wilji wzrósł znacznie. W 
i bliskości Kowna leżący majątek Mo- 
jrawianka znalazł się pod wodą. O ka- 
, tastrofach powodzi donoszą z innych 

; miejscowości Kowieńszczyzny, w szcze- 
| gólności zaś z powiatów: Poniewie- 
skiego i Kiejdańskiego. W niektórych 
wsiach zginęło dużo bydła. | 

Litewsko-amerykański traktat 
handiowy, 

jących prowizoryczny traktat handlo- 
wy litewsko-amerykański. (z). 

Podróż księży litewskich 
do Rzymu. 

reckis, ks. Grygajtis i 
udali się do Rzymu. 

Pismo łotewskie w Litwie. 
Za przykładem Litwinów, mniej- 

szość łotewska w Litwie rozpoczęła 
wydawać miesięcznik P. t. „Lietuvos   Latvis“, 

po Europie Zachodniej, gdzie konfe- 
rował z Briandem. W stolicy Litwy 

Przed kilku dniami odbyła się w. 
Waszyngtonie wymiana not, ratyfiku- 

Pisma podają, iż biskup Skwi- 
ks. Szaulis 
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шт Karin bi Suki Z. ostatniej chwili. 
Rzeczpospolita stanęła w obliczu 

katastrofy gospoderczej. Nie wnika- 

Jac w przyczyny tego smutnego zja- 

wiska, o którem sąd wyda historja, 

nauczycielstwo _ stwierdza, że nie 

wszystkie zamierzone czy podjęte 

środki ratowania skarbu są dość 

skuteczne i co gorsza, że wiele z 

nich może przynieść nieobliczalne 

szkody Państwu w niedalekiej już 

przyszłości. 

Jednym ze środków zaradczych 

ma być redukcja płac pracowników 

państwowych. Zamiast więc zreorga- 

nizować aparat administracji państwo- 

wej i przez uproszczenie go zyskać 

ważne oszczędności, kroczy się po 

linji najmniejszego oporu i obcina 

mechanicznie płace, przyczyniając się 

do większego zubożenia pracownika 

państwowego, nic zaś nie czyniąc w 

kierunku zwiększenia wydajności je- 

go pracy. 
Ale i tej redukcji nie stosuje się 

w sposób sprawiedliwy do wszyst- 

kich pracowników państwowych. К\е- 

dy bowiem ogół pracowników ma 

mieć zmniejszone płace od 4 do 6 

proc. miesięcznie, nauczycielstwo ma 

utracić ze swej płacy 15 do 25 proc., 

a nawet w poszczególnych wypad- 

kach do 40 proc. 
Nauczycielstwo — wbrew  pogło” 

skom, mającym swe źródło niestety 

także w pewnych organizacjach u- 

rzędniczych—nie jest uprzywilejowa- 

ne w. porównaniu z innymi urzędni- 

kami państwowymi. Przekonać się o 

term można przez zestawienie płac 

nauczycieli szkół powszechnych, na- 

uczycieli i dyrektórów szkół średnich, 

asystentów oraz profesorów szkół 

akademickich z płacami urzędników, 

od których wymaga się równego 
nauczycielom i profesorom przygo* 

towania naukowego i zawodowego i 
którzy zajmują stanowiska odpowie- 

dzialnością równe nauczycielskim. 

Odmienny sposób wynagradzania 

pracy nauczycielskiej, przyjęty w ca- 

łym kulturalnym świecie jest wywo- 

łany zupełnie wyfątkowym rodzajem 

pracy, z którym się żadne czynności 

administracyjne równać nie mogą. 

To więc, co w ustawach uposażenio- 

wych nosi miano dodatków, jest w 

rzeczywistości integralną częścią wy- 

nagrodzenia za pracę, wykraczającą 

w sumie daleko poza normę urzęd: 

niczą godzin zajęć. 
Ciała ustawodawcze Rzeczypospo” 

iitej uchwzliły sposób wynagradzania 

nauczycieli po długich rozprawach i 

głębokim namyśle, dając tem dowód, 

že zrozumiały istotę pracy nauczy" 
ciela. Nauczycielstwo, stojąc na sta- 

nowisku praworządności walczyć bę- 

dzie o to, że pod pozorem sanacji 

skarbu nie pozbawiono go należnych 

mu praw i zapowiana, że, chociażby 

  

‚ кега dla dobra Państwa poddało się | 
zarządzeniom, nawet w jego przeko: | 

naniu niesprawiedliwym przeciwi się 

z całą stanowczością wszelkim pró- 

bom nieuzasadnionej zmiany obo- 

wiązujących zasad  wynzgrodzenia 

pracy nauczycielskiej. 

A do zajęcia takiego stanowiska 

skłania nauczycielstwo nie interes , 

stanowy  materjalny, 

dobro szkoły, które jest jego pieczy 

powierzone i za które jest ono przed | 

przyszłością odpowiedzialne. 

W trosce o zmniejszenie budżetu 

Ministerstwa W. R. i O. P. ustawy 

sanacyjne uderzyły w najważniejszą 

część tego ministerstwa, w to, co 

stanowi jego rację bytu — w szkołę | 

samą. Przez nakaz by jeden nauczy- 

ciel szkoły powszechnej nauczał i 

wychowywał od 60 do 80 dzieci unie- 

najszerszych warstw narodu, przez 

zniesienie instytucji wychowawstwa 

podwarzono zasadę, że szkoła średnia 

ma nietylko nauczać lecz i wycho: 

wywać, przez zepchnięcie dyrektora 

szkoły średniej do roli urzędnika 

administracyjnego pozbawiono szkołę 

kierownika pedagogicznego i nauko- 

wego; przez obniżenie płac profeso* 

rów szkół akademickich utrudniono 

nawet wręcz uniemożliwiono im or- 

ganizację odpowiednią pracy nauko- 

wej, która wymaga książek, labora- 

torjów i podróży naukowych. 

Zarządzenia te sięgają tak głębo- 

ko w istotę szkolnictwa, narażają tak 

bardzo bezsporne jego podstawy, że 

w duszy każdego z nas lęk budzi 

się i trwoga o przyszłość szkoły pol- 

skiej, o to, kledy to się wszystko 

naprawi, co się teraz zepsuje. 

Jeżeliśmy — jak to mówią wzięli 

w budowie niepodległego szkolniciwa 

polskiego rozmach zbyt wielki — 

stańmy, ale nie cofajmy się, nie 

burzmy tego, cośmy w trudzie i 

znoju nieśli, nie marnujmy dorobku 

lat ostanich, bo wtedy naprawdę hi- 

storja powie o nas, żeśmy nie tylko 

* Nie wiemy, czy głos nasz kogo 
wzruszy czy przekona, my nauczycie- 
le uważamy jednak, żebyśmy nie 
spełnili swego obowiązku, gdybyśmy 
w chwili tak groźnej głosu nie pod- 
nieśli i gdybyśmy społeczeństwa nie 
ostrzegli przed niebezpieczeństwem 
szkole naszej grożącem. 

Tow, Nauczycieli szkół średnich 
i wyższych. 

Związek Zawodowy Nauczyciel- 
stwa Poskicb Szkół Średnich. 

Związek Nauczycielstwa Szkół   Zawodowych. 

  

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. 

Stanowiska attache's gospo: 
darczych. 

Nowy rząd łotewski 
pierwszem posiedzeniu 

budżet na rok bieżący. 
Następnie postanowiono zamiano- 

wać attaschć's gospodarczych, jedne- 

go dla Europy zachodniej z siedzibą 

w Londynie, drugiego zaś dla Rosji 

i państw skandynawskich. Miejsce 

urzędowania drugiego attach gospo" 

dzrczego będzie wyznaczone w naj- 

bliższych dniach. (z) 

Podpisanie traktatu handlowe- 

go estońskc-amerykańskiego. 

W końcu grudnia został podpi- 

sany w Waszyngtonie traktat handlo- 

wy estońsko: amerykański. W imieniu 

Stanów Zjednoczonych traktat podpi- 

sał sekretarz stanu Kellog, ze strony 
Estonji zaś — poseł estoński w Ame- 

ryce. 

na swem 
zatwięrdził 

  

Przechodzień sztuka Bogdana Ka- 
terwy w 3ch aktach. 

Katerwa, pseudonim autora, któ: 

o ile mi wiadomo popełnił jesz- 

cze dość słabą komedyjkę, pełną 

reminiscencji z Flers et Caillavet'a 

pod tyt. „Urwis”, w „Praecbodniu“ 

mial swą, može jedyną w žyciu chwi- 
lę natchnienia. Napisał rzecz nie 

błyskotliwą lub opartą na jaskrawych 

efektach scenicznych, lecz sztukę 

owianą subtelną poezją, całą w od- 

cinkach uczuć lekkich jak tchnienie 

/ zefiru, dyskretnych przemian i walk 
w głębi dusz ludzkich, sztukę cokol- 
wiek maniżrde et prócieuse, ale nie- 

zaprzeczenie zajmującą, wykwintną i 

czystą moralnie, co się we współ: 

czesnym repertuarze nie często zda 

rza. Nie ma w tej sztuce prawie 

wcale akcji, ni życia, są rozmowy, 

marzenia i monologi. By coš nie 

coś ożywić martwotę scen, autor 

wp! gadza nic nie znaczące, zbędne 

Podpisany traktat handlowy opie- 
ra się na tych samych zasadach co 
i traktat niemiecko-amerykański. (z.) 

Odwołanie posła francuskiego. 

Poseł francuski w Estonji, M. de 

Vienne, opuszcza swe stanowisko, 
obejmując przewodnictwo specjalnej 
TA aljanckiej w Konstantynopo- 

u. (z. 
Litwa. 

Konfiskata „Lietuvos Żinios". 

Numer 290 „Lietuvos Żinios” zo” 
stał przez władze litewskie skonfisko- , 
weny. Powody konfiskaty są dotych- 
czas nieznane. (z). ` } 
__ : 

Zarząd Spółki Akcyjnej „PAC“ ma 
zaszczyt zakomunikować, iż od dnia 

1 stycznia składy i administracja   Spółki „Pac” zostały przeniesione do 

własnego domu przy ulicy Metro- 
politalnej Nr. 5. . 

| , Godziny operacyjne od 9-ej do 

| 6-tej. 

postaci służby żebraka, stróżki, za- 

krótko ukazuje podlotka, za szybko 

się załatwia z bardzo zajmującemi 

objawami rozwoju duszy, serca i 

zmysłów tego młodego stworzenia. 
Jest tam konwencjonalna pani 

Stefi, przyjaciółka, a po za tem trzy 

osoby on, ona i mąż, przyszły mąż, 

ale to wszystko jedno, bo Barcz w 

tej trójce rmąż. Nie zdradzany bynaj* 
mniej i to jesttej sztuki dowcip, po- 
inta i intryga; pytanie: ile i jakich 

gatunków miłości może zawierać 

serce ludzkie, serce kobiece? Odpo- 

wiedź: jeśli miłości te są w wysokim 

gatunku, jeśli są wzniosłe i czyste, 

to nie nikomu mie szkodzi gdy się 
dwóch mężczyzn spotka w saloniku 

i w serduszku tkliwej, bezwolnej, 

słabej kobietki; obaj będą ją kochali 

i ona ich. Na szczęście bowiem on 
jest niewinnym, młodym chłopcem, 

zaś przyszły mąż, doświadczonym 
przez życie, starszym wdowcem. 

I nawet właśnie zetknięcie się z 
dzieciakiem idealnym, rozchwianym,     mistycznym artystą i kapryśnym, ta- 

jemniczym „Przechodniem”, zorjan-' 

    

Rząd łamie głowę 

WARSZAWA. 7.1. (Pat). W dniu 

Spraw Wewn. 
w sprawie bezrobocia. 
podsekretarz stan 

tów i urzędnicy obu ministerstw. 
Na konferencji omawiane były 

nad bezrobociem. 

7 stycznia odbyła się w Ministerstwie 

pod przewodnictwem p. min. Raczkiewicza konferencja 

W konferencji brali udział: 

) u Jankowski, wojewoda łódzki Darowski, 

ski, woj. kielecki Manteuffel oraz zainteresowani dyrektorowie departamen- 

min. pracy Ziemięcki, 
woj. śląski Bil- 

sprawy funduszu bezrobocia i zasił 

ale wzgląd na | ków dla bezrobotnych, sprawa rozpoczęcią robót budowlanych rządowych 

i samorządowych oraz kwestja kryzysu przemysłowego. 

Obecni wojewodowie oświetlili sytuację na terenie swoich województw 

trzone i zadecydowane na konfere 
w Prezydjum Rady Ministrów pod 

ji przedstawili szereg konkretnych wniosków. Wnioski te mają być rozpa- 

neji, która odbędzie się w dniu 7 b. m. 
przewodnictwem p. premjera Skrzyń- 

skiego z udziałem zainteresowanych sprawami bezrobocia ministrów i wo* 

Jewodów. 

Fantastyczne pomysły angielskie. 

LONDYN. 7.1. (Pat). „Daily Herald" pisząc o polsko-czeskiam zbliże- 

Demonstracje bezro 

GDAŃSK. 7.1. (Pat). Na 

możliwiono szkole powszechnej Speł* niu na tle gospodarczem uważa je za krok ku osiągnięciu unji politycznej 

nienie jej posłannictwa wychowawcy któraby połączyła obie republiki w jedno państwo. > 

botnych w Gdańsku. 

mocy rozporządzenia Senatu Wolnego Miasta 

Gdańska zapowiędziane na dziś demonstracje bezrobotnych w Gdańsku, 

zostały zabronione. 
W związku z tem, Senat 

już od godziny 5 rano. 
Wobec powyższego zarządzenia 

wielkie rozgoryczenie i oburzenie. 

zarzą dził ostre pogotowie policji i ochronę 

Senatu, między bezrobctnymi panuje 

Dotychczas w mieście panuje' spokój. 

Do czego dążą Sowiety. 

LONDYN. 7.1. (Pat). „Times* w 
kans" pisze, Cziczerin oświadczył otwarcie, 

pod tytułem: „Troublet Bal- artykule 
že rzęd sowiecki zmierza do 

uwolnienia państw bałkańskich od wpływów zachodu i do przeciwstawienia 

układom locarneńskim szeregu paktów wschodnich. 

Po wywołaniu na Bałkanach nieporozumień I nienawiści, Sowiety bę- 

dą mogły zaryzykować awanturę bessarabską. 

Misja utworzenia gabinetu zostanie po- 

wierzona kanclerzowi Lutherowi. 

BERLIN. 7.1. (Pat). Dzisiaj powra ca do Berlina kanclerz dr. Luther. 

W najbliższych dniach jak donoszą pisma prezydent Rzeszy ma mu 

powierzyć misję tworzenia gabinetu. 

O ile kanclerz dr. Luther utworzy rząd, przypuszczają, 

skarb zmarnowali, ale żeśmy, chcąc rząd parlamentarny. „Tagliche Rundschau” 

ratować skarb nieoględnie wiele in- widoki powodzenia i że znalszłby poparcie nawet na wypadek gdyby frakcja |. 

| nych dóbr państwowych zniszczyli. 

że będzie to 
sądzi, że gabinet środka miałby 

socjaldamokratyczna wstrzymała się od głosowania. 

    
  

    

Przegląd prasy. 
Jeszcze o uchwałach Kongresu 

w oświetleniu prasy.—Organ nl 

Liczne głosy prasy w dniach о$- ; 
tatnich zastanawiają się, czy uchwały | 
XX Kongresu P.P.S. sprowadzą pew: | 
ne zmiany w polityce wewnętrznej j 
państwa i do jakiej roli ograniczy się ; 
reprezentacja socjalistyczna w rządzie. \ 

„Kurjer Lwowski” wysnuwa z u-| 

chwał Kongresu następujące wnioski: | 

Analiza przemówień, z4równo rzą- , 

dowców, jakoteż opozycjonistów uja- | 

wnia rzecz doniosła. A mianowicie: na|- ; 

liczniejsze stronnictwo robotnicze pol- | 

skie patrzy na kwestję udziału socjali- | 

stów w rządzie przedewszystkiem jar 0 

na zagadnienie natury gospodarczej. 

Ludzie pytają Się: czy przez wejście do 

rządu przyczynimy się do uratowania 

życia przemysłowego w kraju? Przypo 

mnijmy tu, że w swoim czasie poseł 

Lieberman w odpowiedzi, udzielonej 

„Kurjerowi Lwowsktemu* ne temat zdol 

ności do życia obecnego Sejmu uważał 

uratowanie szerokich warstw robotni- 

czych od śmierci głodowej za zadanie 

najpilniejsze demokracji w Polsce. Se- 

njor socjalizmu p. Daszyński, poszedł 

na kongresie jeszcze dalaj, zdobywając 
się ńa śmiałe bardzo powiedzenie o 
niemeralności hasła: im gorzej dla ro- 

botników, tem lepiej dla socjalizmu. 
Poseł Daszyński, a wraz z nim, cały 
kongres, nie chce realizowania w Pol- 
sce socjalizmu za pomocą haseł tego 
rodzaju. Kongres wykazał olbrzymią 

miarę wyrobienia politycznego, gdy |- 
stanął na platformie konieczności rato- 
wania sytuacji gospodarczej Polski. 

„Kurjer Lwowski* zastanawia się 

nad pobudkami, które skłoniły P.P.S. 
do udziału w rządzie. 

Zagadnienie współpracy socjalistów 

z innemi stronnictwam: w rządzie koa 

licyjnym streszcza się więc w czemś 

innem. Chodzi mianowicie o to, czy 

ten krok, angażujący partję nazewnątrz 

I nakładający na nią odpowiedzialność 

tuje rozchwianą i niezdecydowaną 

Panią Janę, w kierunku ocenienia 

solidnego portu, jaki przedstawia pan 

Barcz i jego cieplarnie. 

„On* obudził jej drzemiące serce 

rozkołysał je i roztkliwił, niby Amor- 

bóg wszedł tajemniczo i przypadkiem 

do jej mieszkania, by pokazać jej 

swą wątłą dłonią pacholęcia, jak sil- 

nym, dobrym i szlachetnym jest 

człowiek, który ją kocha miłością 

realną, wyrozumiałą i pełną god: 

ności. 
Wszystko się kończy w atmosfe- 

rze smutnej trochę pogody. Dzieci, 

przeznaczone dla siebie, spotkają się 

kiedyś i pewnie złączą, matka czu- 

wać nad tem będzie, a starsi, po- 

znawszy się przy tej próbie, która 

nie była potrzebną do właściwaj Oce" 

ny wzajemnych uczuć, pójdą przez 

życie ze spokojną. pewnością. 

Sztukę opartą na subtelnych za- 

gadnieniach psychicznych, a scenicz- 

nie nie ożywioną, grać jest nie łat-. 

wo, bo można z niej zrobić szarżę 

lub śmiertelną nudę. 

P.P.S.—Misja prof. Kemmerera 
emiecki o monarchistach palsk. 

za całą polftykę rządu da się uspra- 
wiedilwić wynikami gospodarczymi. To 
jest kamieniem probierczym trwałości 
gabinetu koalicyjnego | wogóle w tym 
Sejmie rządów o charakterze parlamen- 

* tarnym. i 

O misji prof. Kemmerer'a pisze 

grudziądzki „Goniec Nadwiślański": 
Prof. Kemmerer, który był doradcą 

finansowym kilku państw amerykańsk., 
twierdzi, że Polska ma o wiele więcej 
danych, niż inne kraje do pomyślnego 

1 I szybklego zlikwidowania kryzysu fl- 
i nansowego. 

Prof. Kemmerer pragnie tylko przez 
i swój pobyt w Polsce sprawdz ć, czy |e- 

go zdanie, jakle sobie na podstawie 
3 długich badań zewnętrznych | teorety- 

cznych ustalił/—zostanie potwierdzone 
2 przy zetknięciu się z życiem Polski. | 

Nie wiemy dziś jeszcze jakie zdanie 
zdoła sobie wyrobić uczony ameryką- 
nin, po kilkudniowym pobycie w Polsce. 

4 Sądzimy jednak, że jego teoretyczne 
| rozwiązania zostaną potwierdzone w ca- 

łej pełni. | pragniemy, by tak było 
1 Bo Istotnie niema w Polsce žadnych 
į powodów do rozpaczy. 

Fakt, że był w Polsce angielski rze- 
! czoznawca, & 1 tego niema dla Polski 
| żadnego pożytku, nie może być uspra- 

wiedliwieniem dla szerzącego się pesy- 
mizmu, gdyż wiadomo, że zrad angiel- 
skiego rzeczoznawcy nie skorzystaliśmy, 

za co dziś ciężką ponosimy naukę I 
pokutę. * 

+ Swietną odprawę grupce monar- 
|chistów naszych daje łódzka „Freie 
| Presse". Gazeta podźreśla, że monar- 
|chiści polscy ze swym organem „Sło: 
wc“ żerują na naiwności ludzkiej. 
Lecz nic w tem niema dziwnego. 
Dziwniejszem natomiast jest, że nasi 

jposzukiwacze króla oddalili się bar: 
|dzo od szarej rzeczywistości. 

Podczas gdy z ust p.Cata ze „Słowa” 

„Przechodnia”, ominął te rafy. Już 
odrazu, widok młodego artysty, któ- 
ry zamiast Osterwy grał rolę tajem- 
niczego „Przechodnia”, sprawił wiel- 
ki zawód tym bardzo licznym oso 
bom, które przyszły oglądać znanego 
artystę w roli dla niego napisanej i 
w której się wsławił To był dość 
złośliwy figiel. 

Po za tem, pierwszy akt szedł 

co u Boga żywego tenton grobowo* 

bawionego raczej (zdawać by się po- 
winno) przygodą wejścia do niezna- 
nego domu? Po co takiż ton od 
początku do końca u pani Jany? 
Gdzież się podziała słodka, pogodna 
złorzeczność tej sztuki, która tylko 
ll-gi akt ma zatrącający o dramatycz- 
ność! Poco te głosy prawie grobowel 
Więcej prostoty, więcej swobodnego 
oddania się tej przygodzie, mającej 
dużo elementów ' wzruszeniowych, 
ale nie „tragicznej bynajmniej. Ar- 
tysta grający Przechodnia za każdym 
aktem był lepszy, bo chorobliwa   Nie zs wszystkierm zespół grający 

я ` 
'nerwowošė Zz jaką w |-m akcie trwo- 

| Aniwy białoruskiej, | 
„Dryhwa” dramat w 6 aktach 

Fr. Olechnowicza. 

Ostatsiemi laty białoruski ruch 

wydawniczy w Wilnie zredukował się 

do granic minimalnych. W roku 1924 

naprzykład wydano zaledwie kilka: 

dziesiąt książek (w tej liczbie niema' 

ło drobnych broszurek po 20 — 30 

stroni); w roku ubiegłym — jeszcze 

mniej! Nawet ruchliwa firma „Wy- 

dawnictwo Wileńskie” Kleckina, któ- 

ra niedawno tergu wzbogźciła wileń- 

ski rynek książkowy szeregiem 5(а> 

rannie wykonanych białoruskich wy- 

dawnictw, — ostatnio wstrzymała się 

od nowych nakładów. 
Główna przyczyna tego niefortun- 

nego stanu rzeczy jest słaby zbyt 

książki biał., brak zaś popytu na nią 

da się wytłumaczyć przez takie oto 

4 czynniki: 1) wzmożenie kosztów 

wydawniczych, 2) zubożenie ludności, 

3) nikły procent inteligencji białor., 

oraz brak świadomości narodowej 

wśród ludu białor., wreszcie 4) brak 
szkoły białor. 

Miemałą też rolę odgrywa oba- 

wa ludaości przedzodpowiedzialnoś- 

cią za nabywanie i czytanie chociaż» 

by nawet najlegalniejszych druków 

białor.; to jest charakterystycznem 

dla stosunków wiejskich. 

To też prawdziwą niespodzianką 

było ukazanie się w końcu roku ubie- 

głego nowej ksiąźki Fr. Olechnowicza 

p. t. „Drybwa”, wydanej nakładem 

Tymcz. Biaior. Rady w Wilaie I wy- 
konanej ze zwykłą starannością i ar- 

tyzmem przez zasłużo dla Kraju 

drukarnię „Lux”. (Zwłąsztza podnosi 

estytyczny wygląd książki, oryginal- 

nie wykonana przez znanego mala- 
rza RA. Międzybłockiego, podobizna 

autora, zamieszczona w początku 

dzieła.) 
A teraz przejdźmy do samego 

dzieła i jego twórcy. Otóż p. Fr. ©: 

lechnowicz (Aiachnowicz po białoru- 

sku) zasłużony autor już 16 utworów 

scenicznych (dramaty, komedje, obraz- 

ki, bajki) jęst niewątpliwie pierwszym 

dramaturgiem białoruskim w pełnem 

tego słowa znaczeniu. 
Można 'go również nazwać pierw- 

szym i pod względem talentu drama- 

to-plsarskiego; chociaż bowiem taki 

Kupala, w nieliczaych swych drama- 

tach przewyższa go rozmachem poe* 

tyckim i bogactwem symboliki, twór- 

czość jednsk sceniczną traktuje u- 

bocznie, dodatkowo, nie może prze- 

to być tu branym w rachubę. Nie 

mówię tu już o wyrosłej w ostatnich 

latach jak grzyby po deszczu kom- 

panijce osobników „robiących w dra: 

macie” agitacyjnym w Białorusi So- 

wieckiej, gdyby bowiem — nadspo- 

dziewanie i znalazło się w tej plewie 

komunistycznej jakieś ziarno zdrowe, 

nie tak łatwo mogłoby konkurować 

z utworami omawianego przeż nas 

autora. 

m ее 

wileńskiego pada cyniczny okrzyk:— 

„Niech żyje monarchjal” słyszymy rów- 

nież śpiżowy pomruk, nurtujący od dłuż- 
szego czasu masy polskie i przybiera: 

jący z dniem każdym na Sile. Jest to 

rozpaczliwy zew: „Głód! Głódl Dajcie 

nam chleba |” ‘ 

Przed zamkniętemi wrotami fabryk 

«widzimy tłumy mężczyzn I kobiet o bla- 

dych, wynędzniałych twarzach, na kto- 

rych głód wyrył swe straszliwe piętno. 

A dalej czytamy słows, zwrócone 

pod adresem naszych monarchistów: 
Czy wierzą naprawdę monarchiści, 

że swą ewangelją zbawią ludność I u- 
suną jej biedę? Niech sprobują glod 
nym robotnikom, zbiedniałym chłopom, 
z'ujnowanym kupcom — rzucić hasła: 
Niech żyje monarchja! Niech żyje króll 

Spotka ich wówczas bardzo bolesna 
odprawa. 

Pożałowania godnem jest, że monar- 
chiści zużytkowują bez korzyści dla 
Państwa tyle energjl, którą możnaby 
dla innych celów, patrjotyczniejszych I 

realniejszych poświęcić. Gdyby wszyst: 

kie warstwy ludności zużyły całą swą 

energję na zwalczanie zła ogólnonaro: 

dowego, jakiem jest kryzys gospodar- 

czy I wewnętrzno-państwowy chaos —   
i 

w tonacji absolutnie fałszywejl Po naa Chyba nie koniecznie. Przyja- 
Jciółka była w sam raz taka jak 

minorowy u młodego chłopaka, TOZ* | trzęba; zamiana ról podlotka z po- 

j Doskonałym 

byłoby nam o wiele lepiej! 

Niech te słowa niemieckiego or- 

ganu nasi monarchiści uważnie prze- 

czytają l... zastanowią się nad niemi. 

rzył, najniepotrzebniej, jakiś typ pra- 

wie patologiczny, uzasadnioną była 

później zdarzeniamil Niemniej nie 

miał odpowiedniej prostoty i szcze- 

rości, a zbyt częste pocieranie czoła 

robiło przykre wrażenie czegoś cho- 

robliwego. 

Pani Jana była poetyczna, tkliwa 

"1 wytworna, ale tak strasznie smut- 

nal Czyž cnota musi byč taka smut- 

kojóweczką, wyszłoby na dobre sztu- 
ce i artystkom te role grającym. 

i robiącym głębokie 
wrażenie umiarem, prostotą giestu i 

wyrazem był Barcz, nie szukający 
żadnych wymyślaych efektów i tem, 
w swej istocie żywy. 

Dskoracje ślicznie gustowne i na- 
strojowe. Za silne światło w l akcie, 
musi ono być inne w salonie kobie- 
ty wracającej z podróży,. wieczorem, 

m inne w południe, w pracowni ar* 
tysty. ' 4 ; 

| jeszcze parę uwag (najżycziiw 

Fr. Olechnowicz jest realistą, po- 

suwającym się czasami do granic nz- 

turalizmu; ulubionym tematem jego 

licznych komedyj i dramatów jest 

środowisko mieszczańskie, wileńskie 

zwłaszcza, które odtwarza po mi- 
strzowsku. Zasłużył się on również 
opracowaniem pierwszej Historji Te- 
atru Białor. i jest też znanym jako 
uzdolniony artysta zawodowy. 

Ostatni jego utwór p. t. „Drybwa” 
(Trzęsawisko) również jest osnuty na 
tle życia mieszczańskiego w Wilnie. 
Początkowo miał to być dramat bia- 

łoruskiej dziewczyny ze wsi, którą 
łamie zgniła atmosfera miasta—trzę- 

sawiska; dramat „lilji na bagnie*, — 
to też sztuka narazie liczyła tylko 4 
akty i nosiła tytuł „Mańka”. 

Później jednak autor, zachęcony 
widocznie żywotnością szeregu posta- 

ci iście „z dna*, stanowiących tło 

właściwej fabuły utworu, który stano* 
wi dramat miłosny dziewczęcła wiej- 
skiego, uwiedzionego przez studenta, 

— postanowił opracować gruntowniej 
te wspaniałe typy, rozszerzzjąc dra- 

mat do 6-ciu aktów i dając mu no: 
wy tytuł „Trzęsawisko*, w którym to 
utworze zgodnie że zmienioną jego 
nazwą, dramat Mańki aczkolwiek nie 
przestaje być głównym wątkiem sztu- 
ki, zostaje jednak nieco przyćmio- 
nym i odsuniętym na dalszy plan 
przez 2 nowe równolegle rozwijające 
się dramaty: starego studenta i poe- 
ty Lekduhry, oraz jego przygodnego 
kolegi Hołubowskiego, byłego urzęd- 

niczyny i zawodowego barmonisty. 

Obaj padli ofiarą alkoholu. Te dwa 

ostatnie wątki dramatyczne być mo- 

że nie mają tej wyrazistości kontu- 
rów, co dramat Mańki, są jednak w 
swej przyziemności jeszcze bardziej 
przygnębiające i beznadziejne... 

Doskonała galerja typów miesz- 
czańskich; jędrny język, swoisty kolo- 
ryt i sceniczność, — oto są główne 

zalety tego wybitnie wileńskiego ut* 

woru, który będąc wystawionym 

niedawno na deskach scenicznych 

gimnazjum białoruskiego, spotkał się 
z zasłużonem uznaniem publiczności. 
Wierzymy że autor nie spocznie na 
laurach i oczekujemy dzieł nowych, 
życząc mu dalszych Pa 

(CJ 

L Rosji Sowieckiej 
Zjazd partji komunistycznej. 

- W ubiegłym miesiącu w Moskwie 

odbył się 14y zjazd rosyjskiej partji 

komunistycznej, Na zjazd przybyło 

1253 delegatów od 1.025.000 człon 

ków. 
Na zjeździe wyłoniły się dwa kie- 

runki: pierwszy, który znalazł swój 

wyraz w referacie Stalina, zaznacza- 

jącym w sprawie polityki zagranicz 

nej, iż rząd sowietów będzie się sta- 

rał zbliżyć z temi państwami, które 

najbardziej ucierpiały w czasie wojny 

wszechświatowej (Niemcy, Bułgarja 

i in.) i że będzie i nadal wzmacniał 

swój związek i nawiązywał nici przy* 

jażni ze wszystkiemi ujarzmionemi 

narodami kolonjalnemi całego šwia- 

ta; z ostrą krytyką referatu Stalina 

wystąpił przedstawiciel lewicy partji 

komunistycznej, Zinowjew, który 

stwierdził, iź komuniści winni dążyć 

uie do zgodnego współżycia gospo- 

darczego z innemi krajami, lecz do 
wszechświatowej rewolucji. 

Wychodzący w Mińsku sow. „Młot” 
z tego powodu pisze: 

„Partja nasza musi żądać i żądać 

będzie od opozycji, by podporządko- 

wała się ona decyzjom większości 
zjazdu, by zaniechała swych dążeń, 

zmierzających do utworzenia w parcji | 

oddzielnych frakcji czy grup. Przed 

stawiciele opozycji oświadczyli juź 

na zjeździe, że podporządkują się 

większości partji. Po tych oświadcze- 
niach naprężenie wywołane początko- 

wo na zjezdzie z winy opozycji, nie- 
co osłabło. Nie ulega wątpliwości, 
że po zjeździe partja nasza będzie 
jednolitą, silniejszą jeszcze, niż przed- 
tem, że zachowa ona swą stalową 

moc i jedność, rękojmię zwycięstwa 

rewolucji na tałym świecie". 

    

szych)l Artyści Reduty, nie zdają so 
bie może sprawy z rozmiarów teatru 
na Pohulance, budowanego do śpie- 
wów, nie do mówienia na scenie, 
Prawie wszyscy mówią za cicho I w 
dalszych miejscach mie słychać ich, 
zwłaszcza pań, wcale. Proszono re 
cenzentów o udzielenie tej wiadomo* 
ści zespołowi. | inna sprawa: liczylie 
śmy na to, że, Reduta nauczy wil- 
nian punktualności. Istotnie w zdu- 
miewający sposób wszyscy się sta- 

wiaja na 8-mą i cóżi? Wczoraj się 

zaczęło z 40-m. opóźnieniem, oneg- 

daj z 20m., a gdy sią zaczyna pun- 
ktualnie, to spóźnionego o 10 minut 
recenzenta nie wpuszczają na wido- 
wnię ?1 

Aibo, albo. Wpuszczać po zaczę* 
ciu lub bezwzględnie być punktual- 
nym z rozpoczęciem, Teatr był naj- 
zupełniej pełny we środę. Wilno oce* 
nia Redutę. 

Hro.  
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STRZĘPKI. 
Z życia mojego feljetonu. 

Nudno | bezbarwnie wokół. Za oknem 

deszcz peda ze śnieglem. Łatwiej teraz o 

katar, niż o dobry temat. Nie' dalej jak 

wczoraj zajrzałem do swej szkatułki, odzie- 

dziczonej po mej Šš. p, prababce Kunegun- 

dzie, i przerzuciłem stare rupiecle, szuka 

J:c, o czem by tu parę słów napisać. 
„l tu skakała, | tam skakała 
A kamienie drała, drała" 

jak capisat kiedyś niezapomniany Soter 

Jexa Rozbicki. 

A na samym wierzchu leży sobie 
spinka, ot zwykła spinka od kołnierzyka 

nr. 38 A ileż rzewnych wspomnień | re- 
fleksji nasunęła mi odrazu. 

Pamiętam, było to lat temu... et, kawał 

czasu i to z okładem. Stoję przed lustrem 
Il zakładam kołnierzyk, a w drugiej ręce 
trzymam list, dopiero co otrzymany. Pisze 

kochany Banialucki: 

„Kochanieńki Kubusiu. Stokrotne dzię- 

ki za Twój list. Wzamian przysyłam CI swój, 
który możesz zużytkowaś w przyszłości dla 
swej autobiografji. Całuję cię oburącz... 

A teraz inna, hej swawolna myśl! 
Na uroczystym pięcioletnim jubileuszu 

nieżyjącego już (świeć Panie nad jego 

poczciwą duszą) malarza Pędzelskiego port- 

ret jego mam na dnie szkatułki, w trąbke 

zwinięty—ujrzałem tajemniczą nimfę. Cud- 
na była tak niezwykle. Uczułem przypływ 
natchnienia | w czasie tańca z nią napisa- 
łem Jewą ręką na gumowym mankiecie 
(mam ten mankiet do, dziś w szkatułce) 

taki oto wierszyk: 

„W krasie swych latek 

Jesteś jak kwiatek. 

Pozwól, że jak motylek 
Usiądę przy tobie na kilka cbwilek”. 

Łzy się kręcą na wspomnienie jak to 

in illo tempore bywało. A bywało też by- 

wało, Bożeż mój .Miłosierny... Czego się 
człowiek nie napatrzał, nie nasłyszał, nie 
najadł | nie napił... He, he... 

Stąd poszło © mnle przysło vle: pije 

Kuba do Jakuba... etc. etc. Ale tymczasem 
czarowna nić wspomnień pęka | z rzeczy- 
wistości wypada guzik. Już go nie przy- 

sz ba yjesz. Kuba. 

    

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Nowa operetka. 

WARSZAWA, 7.1. (Pat.). Teatr 
Nowości wystawił wczoraj po raz 
pierwszy operetkę Gilberta „Pary= 
żanka”. Główne role powierzono pp. 
Elnie Gistedt, Mierzejewskiemu Nelly 
Herten, Zdanowiczowi i Krzemień- 
skiemu. Prasa zwraca uwagę na do- 
skonałe głosy artystów, które zda- 
niem dzienników, wraz z efektowną 
oprawą dekoracyjną i bogactwem 
kostjumów, przyczynią się do powo- 
dzenia nowej operetki. 

Z zagranicy. 

Afera fałszerska w Buda- 
peszcie, 

Przesłuchiwania podejrzanych 
© fałszerstwo. 

WIEDEŃ. 7.1. (Pat.) „Neue Freie 
Presse" donosi z Budapesztu, że dziś 
będzie przesłuchanych około 30 osób, 
na które padło podejrzenie w toku 
dotychczasowych dochodzeń. 

Pięciu urzędników instytutu kar- 
toficznego zostało skonfrotowanych 
z aresztowanym sekretarzem księcia 
Windihratz Raabe, 

Po konfrontacji wszystkich pięciu 
aresztowano. 

Poseł Ullein, którego nazwisko 
wymienione kilkakrotnie, podczas do- 
chodzenia powrócił wczoraj z Włoch 
I zgłosił się do prokuratury, gdzie zo- 
stał przesłuchany, * 

O przebiegu przesluchania nic do- 
tychczas niewiadomo. 

Komu potrzebne były fałszywe 
banknoty. 

WIEDEŃ, 7.1. (Pat.) „Neues Wie- 
ner Tagesblat” donosi z Budapesztu, 
że śledztwo policyjne w sprawie fał- 
szerzy banknotów napotyka na nie- 
przywidziane trudności. 

Dochodzenia przeprowadzone przez 
francuskich agentów policyjnych wy- 
kazały, że szereg formacyj wojsko- 
wych na Węgrzech, które formalnie 
podlegają różnym  ministerstwom o- 
trzymują od wojska i urzędów cen- 
tralaych fundusze, które są admini- 
strowane wyłącznie przez wojskowych, 
wobec czago znaczna liczba tych woj- 
skowych pozostaje w kontakcie z fał- 
szerzami. 

Istnienie tajnych organizacyj woj- 
skowych pod różnymi nazwami i o- 
trzymywanie funduszów przez te or- 
ganizacje z budżetu państwowego 
wywołało w kołach dyplomatycznych 
wielki niepokój. 

Poszukiwanie drukarni falszy- 
wych banknotów frankowych. 

BUDAPESZT. 7.1. (Pat.) 25 agen- 
tów policii budapesztańskiej udało się 
na zamek Sarospatek i przeprowa- 
gdziło wraz z dedektywami francuskie* 

1 

Kia Ra ERA 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
O przeciwdziałanie 

Załamanie się życia gospodar 
czego, wywołane przedewszystkiem 
jednostronną polityką skarbową p. 
Wł. Grabskiego, której celem pierw- 
szorzędnym było ustabilizowanie wa- 
luty | zwrównoważenie budżetu, bo- 
daj kosztem  najżywotniejszych inte- 
resów życia gospodarczego, przeko- 
nało ostatecznie opinję publiczną, 
że zagadnienia walutowe, skarbowe 
i gospódar:ze są tak Ściśle ze sobą 
związane, że nawet największe sukce- 
sy, osiągnięte w jednej z tych dzie- 
dzia okażą się w końcu zawodne, a 
nawet niebezpieczne, jeżeli nie bę- 
dą wynikać z ogólnego wszechstron- 
nego planu, uwzględniającego har- 
monijnie wszystkie dziedziny wcho- 
dzące w sferę życia gospodarczego. 
P. Wł. Grabski nis chciał, czy nie 
mógł uwzględnić tego, dziś już, dla 
wszystkich pewnika i dla utrzymania 
złotego na pokrycie złota niszczył, 
(pomimo swoich najlepszych zamia- 
rów), życie gospodarcze kraju przez 
swoją politykę podatkowo-skarbową, ' 
pozostawiając w spadku po swoich | 
rządach zamknięte warsztaty pracy, 
setki tysięcy bezrobotnych, niebywa- 
łą nędzę najszerszych mas ludności, 
jak również pusty skarb, oraz, mimo 
wszystko, złoty mocno zdeprecjono- 
wany, który po upadku p. Grabskie- 
go w dalszym ciągu tracił na swej 
wartości. 

Utworzony z wielkim trudem po 
upadku Rządu p. Wł. Grabskiego 
rząd koalicyjny miał być wedle za- 
pewnień  najwybitniejszych swoich 
rzeczników rządem gruntownej, pla- 
nowej i skoordynowanej walki z kry- 
zysem gospodarczym i walutowym, 
a p. minister Zdziechowski w swojem 
exposė sejmowem w części obrazu* 
jącej stan skarbowo-gospodarczy w 
jakim objął rządy, wskazując na mo- 
menty wymagające uzdrowienia, moc- 
no podkreślił istniejący kryzys zaufa- 
nia, co szeroka opinja publiczna przy- 
jąła jako zapowiedź poczynienia przez 
rząd kroków zmierzających do przy- 
wrócenia tego zaufania, tak niezbęd- 
nego w życiu społecznem wogóle, a 
w życiu gospodarczem w szczegól- 
ności. 

PA cóż za obecnego rządu uczy- 
niono dla opanowania i przeciwdzia- 
łania kryzysowi zaufania? Czy takie 
zarządzenia, jak np. zamknięcie dy- 
skonta przez kilka dni w Banku Pol- 
skim, w początku grudnia, gdy na 
giełdach ze złotym wyprawiano naj- 
okropniejsze harce, nie wpłynął wła- 
śnie na zwiększenie paniki i niewia- 
ry w walutę polską I czy nie wply- 
nęlo to na zaostrzenie kryzysu za* 
ufania w najszerszych masach lud- 
ności? Prędko jednak zorjentowano 
się w sferach miarodajnych o kon: 
sekwencjach tego zarządzenia i przy- 
wrócono dyskonto w Banku Polskim. 

W początku grudnia wydano też 
i inne zarządzenie, mianowicie znie- 
siono operacje reportowe w Banku 
Polskim, zarządzenia tego jednak 
dotychczas nie zmieniono pomimo 
głosów prasy, zarówno ogólnej (Kurjer 
Warszawski), jak i prasy specjalnej 
(Przegląd Gospodarczy), wypowiada- 
jących się za zmianą tego zarządze- 
nia i wykazujących jego ujemne 
skutki, 

Temu właśnie zarządzeniu pragnie- 
my jeszcze kilka słów poświęcić. 

Wyjaśnijmy sobie przedewszyst- 
kiem co to jest operacja reportowa, 
Jeżeli mam pewną sumę, naprzy- 
kład, dolarów, które mam wpłacić 
mojemu wierzycielowi po pewnym 
okresie czasu i fundusz ten chcę 
użyć w produkcji, to nie chcąc brać 
na siebie ryzyka, wynikającego ze 
zmiany kursów waluty, oddaję te do- 
lary bankowi, który mi wydaje pewną 
ilość złotych po określonym kursie, 
jako tak zw. zaliczkę reportową, złote 
te używam produkcyjnie, a gdy nad- 
chodzi termin, kiedy mam memu 
wierzycielowi zwrócić dolary, wpła- 
cam bankowi taką samą ilość zło- 
tych, jaką otrzymałem i otrzymuję 
od banku tą samą ilość dolarów, 
którą mu złożyłem, bank otrzymuje 
za tę czynność prowizję, ja natomiast 
nie poniosłem żadnego ryzyka wyni-   

  

kającego ze spadku waluty, mogę 
wywiązać się ze swoich zobowiązań 
i normalnie kontynuować moją pro- 
dukcyjną pracę. Jak więc widzimy 

      

mi rewizję olbrzymich kazamat zam: 
u, 

Rewizja ta nie doprowadziła do 
żadnych wyników. 

Organy policyjne doszły do prze- 
konania, że drukarnia banknotów 
znajduje się w pałacu. 

Puzebudzenie stę Wezowjusza 
NEAPOL, 7.1. (Pat.). Wezowjusz 

jest od wczoraj popołudnia w stanie 
czynnym. 

Po zachodniej stronie utworzył 
się nowy krater wyrzucający znacz- 
ne ilości lawy. 

Na póinocnej krawądzi głównego 
krateru utworzył się również otwór, 
który wyrzuca masy lawy wśród sil- 
nych detonacyj. 

kryzysowi zaufania. 
jest to operacja bankowa dla Życia 
gospodarczego przydatna i pożytecz- 
na. Otóż takie zaliczki reportowe w 
połowie bieżącego roku również i 
Bank Polski zaczął wydawać niektó 
rym poważniejszym instytucjom go- 
spodarczym, szczególnie bankom, po 
bardzo niskiej stopie procentowej 
3—4 proc. rocznie, co zresztą da się 
wytłomaczyć chęcią przyjścia z po- 
mocą tym bankom, które w ostatnim 
roku przeżyły wielki kryzys. (Zaliczki 
te wydawała tylko Centrala Banku 
Polskiego, oddziały tej operacji nie 
prowadziły). 

Nie jest wcale wykluczone, że 
czynniki spekulacyjne zrobiły być 
może wielki użytek z tych operacji 
reportowych, ale wogółe jest to prze- 
cież tranzakacja dla życia gospodar= 
czego bardzo przydatna, a spekulacja 
korzysta z bardzo rozległej gamy naj- 
rozmaitszych form bogacenia się, a 
z tego jednak nikt mie wyprowadza 
wniosku, że trzeba zawiesić chociażby 
omawiane już wyżej dyskonto lub u- 
dzielanie pożyczek pod zastaw papie- 

„rów wartościowych, która to operacja, 
również przez Bank Polski prowa: 
dzona, pod wielu wzglądami podob- 
ną jest do operacji reportowej. Jed- 
nak Bank Polski pod wpływem Mini- 
stra Skarbu Zdziechowskiego, o czem 
oświadczył on w Sejmie, w początku 
grudnia zawiesił operacje reportowe, 
chociaż jak Ministerstwo Skarbu w 
specjalnym komunikacie wyjaśnia: 
„Operacja repoitowa (w Ban .u Pol- 
skim) polega na przyjmowaniu walut 
od tych przedsiębiorstw, które wyka- 
zują się, że otrzymały waluty z za- 
granicy na cele gospodarcze”. Z te 
go wyjaśnienia wynikać winno, że w 
czasach dzisiejszych kiedy wszyscy 
rozumieją konieczność przyciągnięcia 
obcych kapitałów dla uzdrowienia 
naszego chorego życia gospodarcze- 
go, i gdy z drugiej strony dąży się 
do wyrugowania kalkulacji dolarowej, 
która przy zwyżce dolara, obok ia- 
nych przyczyn, ma również wpływ na 
zwyżkę poziomu cen, operację repor- 
tową jako wykluczającą ryzyko wa- 
lutowe przedsiębiorców należałoby 
możliwie rozszerzyć, Ministerstwo 
Skarbu, jak czytamy w powyższym 
komunikacie, aczkolwiek przyznaje, 
że „ułatwienie tego rodzaju dopływu 
kapitału pożyczkowego z zagranicy 
jest dla życia gospodarczego bardzo 
pożyteczne *, zawiesiło jednak tę ope- 
rację w Banku Polskim. 

Można przypuszczać, że jakieś 
przyczyny bardzo poważne skłoniły 
czynniki miarodajne do wydania ta- 
kich zarządzeń i to w chwili, gdy pa- 
nika i nieufność wzajemna dochodzi 
do zenitu i gdy właśnie ze strony 
czynników miarodajnych konieczne 
są nie tylko słowa uspakajające, któ- 
re już tylko bardzo naiwnym prze- 
mawiają do przekonania, lecz czyny, 
któreby szeroką opioję upewnily, že 
ci, którzy rządzą wiedzą czego chcą 
ico robią. I w takiej właśnie chwili 
wydaje się zarządzenia, które, — jak 
wszystkie inne zapowiedzi restrykcji 
kredytowych w Banku Polskim, jak 
to nas pouczyło doświadczenie ostat- 
niego półrocza, — budzą niepokój i 
panikę w sfarach gospodarczych i tem 
samem przyczyniają się do wzrostu 
nieufności, tylko z powodu tego, że, 
jak czytamy w komunikacie Minister- 
stwa Skarbu: „szerzone są zapatry- 
wania, że udzielane przez Bank Pol- 
ski pożyczki na zastaw walut zagra- 
nicznych ułatwiają szkodliwą działal- 
ność walutową*, 

Jeżeli chodzi © rzeczywiste zwal- 
czenie spekulantów, to można było 
przeprowadzić szczegółową rewizję 
udzielonych pożyczek reportowych 
i cofnąć je w tych tylko wypadkach, 
gdy były wykorzystywane przez spe: 
kulantów, a ponadto można tak skru- 
pulatnie badać w przyszłości na jaki 
cel idą udzielone pożyczki reporto- 
we zmniejszyć do minimum szanse 
spekulantów, ale żeby przez to, że 
być może z części udzielonych przez 
Bank Polski pożyczek reportowych 
zrobiła użytek spekulacja nie należa: 
ło dochodzić aż do tak krańcowych 
wniosków, żeby 'zupełnie operacje 
reportowe zawiesić, tembardziej, že 
stało się to w dniach paniki, a rząd 
chce przecież zwalczać panikę i nie- | 
ufność. Należy więc operacje repor- 
towe przywrócić, należy tylko skru- 
pulatnie badać komu i w jakim ce- 
lu są udzielane, tembardziej, że jak 
widać z bilansów Banku Polskiego 
z ostatnich dekad, zaliczki reporto- 
we wynosiły w stosunku do innych 
operacji kredytowych Banku Polskie- 
go minimalną sumę, przeciętnie pa- 
rę miljonów złotych na dekadę, od- 
nośne obciążenie przecież ma swój 
odpowiedni i oprocentowany efekt 
w aktywach Banku. Operacje te na- 
leży nie tylko przywrócić, lecz w 
miarę możności rozszerzyć, bo mo- 
gą one w procesie uzdrawiania na- 
szego Życia gospodarczego przez 
wykluczenie ryzyka walutowego pry- 
watnych przedsiębiorstw, korzysta- 
jących z prywatnych pożyczek za- 
granicznych, (o których niezbędności   nikt dziś nie wątpi), odegrac w sze” 

LA. ART 

regu wielu innych środków, aczkol- 
wiek niewielką, lecz dodatnią rolę. 

Rząd może wyzyskać obecny mo" 
ment psychiczny na tle wzrastające- 
go obecnie kursu złotego i postarać 
się o przywrócenie operacji reporto- 
wych w Banku Polskim, a takie za- 
rządzenie, nie angażując rządu w ża: 
dne ryzykowne przedsięwzięcia, wpły- 
nie w szeregu innych środków na 
uspokojenie umysłów i paniki, a tem 
samem na złagodzenie kryzysu zau- 
fania nie tylko słowem, lecz czynem. 

N. G-cz. 

W sprawie Towarzystwa 
Akcyjnego „Pacific“ w Wil- 

nie. 

(Wywiad z wiceprezesem Rady 
Piadzorczej Twa Akc. „Pacyfik" 
i dyrektorem Oddziału Wileńskie- 

szawie p. Wiadysławem Milkiewi 
czem). 

W związku z wszczętą kampanją 
przez pewną część prasy wileńskiej 
przeciwko Towarzystwu Akcyjnemu 
„Pacific”, które miało przejść w ręce 
niemieckie, uważaliśmy za stosowne 
zwrócić się do p. Władysława Milkie- 
wicza, wiceprezesa Rady Nadzorczej 
tegoż Towarzystwa i dyrektora Od- 
działu Wileńskiego Banku Handlo- 
wego w Warszawie z prośbą o udzie- 
lenie nam bliższych informacji w tej 
sprawie. 

Na wstępie p. Milkiewicz zązna- 
cza: 

— Autor notatki o „Pacifie'u” 
był widocznie przez kogoś fałszywie 
poinformowany i nie zasiągnąwszy 
wiadomości u źródła, wprowadził w 
błąd i redakcję i czytelników. 

Przedewszystkiem Bank Handlowy 
ani jednej akcji „Pacific'u” nikomu 
nie sprzedał i łącznie z polską grupą 
miejscowych akcjonarjuszów, którzy 
zablokowali swe akcje w Banku Han- 
dlowym, posiada w dalszym ciągu 

ao akcji Towarz. Akc. „Pacy- 
BĘ г 
Jaki jest—-pytamy tedy—stosunek 

Towarzystwa Akcyjnego „Pacific“ do 
Międzynarodowego Biura Transporto- 
wego Schenker et C-0? 

— Rozszerzając dział transporto- 
wy w związku z powiększającym się 
ruchem eksportowym „Pacific” uzy- 
skał przedstawicielstwo Międzynaro- 
dowego Biura Transportowego Schen- 
ket et Co, które dawałoby możność 
kierować bezpośrednio lub otrzymy- 
wać przesyłki z zagranicy, unikając 
sosztownego pośrednictwa ekspedy- 
torów na granicach poszczególnych 
państw. 

Umowa powyższa z Tow. Schen 
ker et C-o zawiera tylko warunki 
przedstawicielstwa, żadnych zobowią- 
zań natury finansowej na „Pacific” 
nie nakłada i może być rozwiązana 
w każdej chwili. : 

— Czy nie zechcialby nas p. pre 
zes poinformować o obecnym skła- 
dzie Rady Nadzorczej? 

— | owszem. 
Rada Nadzorcza nadal składa się 

z tych samych osób, t. j. znajduje 
się w dalszym cięgu w rękach pol- 
skich. 

Jedyne zmiany jakie zaszły, to 
ustąpienie dotychczasowych dyrek- 
torów: p.p. Wińczy i Landsberga, na 
miejsce których Rada powołała no- 
wego dyrektora w osobie również 
Polaka wybitnego fachowca p. Fran- 
ciszka Girtlera. Zmiana ta była wy- 
wołana koniecznością obsadzenia te- 
go stanowiska przez odpowiedzialną 
osobę, dającą gwarancję fachowego 
prowadzenia interesu w nowym 
znacznie rozszerzonym zakresie. 

Wreszcie nasz szanowny  interle' 
kutor kończy z nami wywiad temi 
słowy: 

Sanacja przeprowadzona przez 
Żarząd T.wa wymagała redukcji per- 
sontlu nie odpowiadającego wyma- 
ganiom pracy, zaś przy uzupełnieniu 
tegoż personelu fachowcami z dzie 
dziny celnictwa i trasportu z koniecz- 
ności na pierwszym planie stawiana 
była fachowa wiedza i rutyna, a nie 
narodowość. 

Ponieważ 100 proc. eksportu z 
Wileńszczyzny idzie drogą na Rygę, 
Gdańsk, lub Krójewiec, gdzie cała 
korespondencja musi być prowadzo- 
na w języku niemieckim, więc fakt 
używania blankietów dla zagranicy w 
tym języku chyba nikogo nie powi- 
nien dziwić, 

G. 

Kronika miejscowa.   
Jeszcze w sprawie przedłuże- 
nia terminu wykupywania pa- 

tentów na r. 1926. 

Ponieważ niektóre lzby Skarbowe 
nie otrzymały jeszcze okólnika Mini- 
sterstwa Skarbu w sprawie odrocze- 
nia terminu wykupywania patentów, 
zdarzało się dotychczas, a między 
innemi i w Wiloie, iż sporządzone 
zostały piotokuły na tych, którzy 
wspomnianych patentów nie wy» 
kupili. 

Zarząd Kupców w Wilnie Intere 
wenjował w tej sprawie u p. Mini- 
stra Skarbu Zdziechowskiego w dniu 
4 bm. i p. Minister rozesłał okólnik 
do poszczególnych izb, przypomina-   jący, iż termin został przedłużony I 

go Banku Handlowego w War-! 

| 

  

zabraniający sporządzania nadal pra- 
tokułów. (zd) 

Przedłużenie terminu składa- 
nia podań o zezwolenie przy- 

wozu z zagranicy, 

Na zasadzie rozporządzenia Mini- 
sterstwa Skarbu został odroczony 
termin składania podań na zezwo- 
lenie importowania towarów z zagra: 
nicy do dnia 1-go lutego rb. (zd) 

Już jest prawie tak jak przed 
wojną. 

Według statystycznych danych w 
pow. Wileńsko-Trockim ilość zwie- 
rząt domowych znajdujących się u 
rolników dochodzi do norm czasu 
przedwojennego, natomiast w gm. 
trukońskiej norma ta została nawet 
przekroczona. (I) 

Nowe ceny maksymalne na 
mięso. 

W dniu wczorajszym w lokalu re* 
feratu do walki z lichwą i spekuiacją 
przy Komisarjacie rządu odbyło się 
posiedzenie komisji rzeczoznawców 
branży mięsnej przy komitecie oby- 
watelskim walki z lichwą i drożyzną 
w Wilnie. Na porządku dziennym 
było ustalenie cen maksymalnych 
na mięso wołowe w hurcie i detalu, 
oraz mięso cielęce. Po wyczerpu- 
jących wyjaśnieniach stron zaitereso- 
wanych na zasadzie urzędowych no- 
towań cen mięsa dokonywanych 
przez Magistrat m. Wilna, oraz cen 
notowanych na rynkach przez refe- 
renta komisja rzeczoznawców uchwa- 
liła jako maksymalne ceny następu- 
jące: 

Wołowe | gatunek trefas w hur- 
cie zł. 1.33, w detalu 1.50 za kg.; 
wołowe | gatunku koszarne w hurcie 
2.15 w detalu 2.50 za kg.; wołowe 
il gat. trefne w hurcie 1.13, w de- 
talu 1.30; wołowe il gatunek koszer- 
ne w hurcie 1.75 w detalu 2; cielę- 
cina | gatunek w hurcie 1,20, w de- 
talu 1.35 zą kg.; cielęcina Il gat, w 
hurcie 1.00 w detalu 1.15 za kg. 

Przekroczenie powyższych cen 
uważane będzie za objaw lichwy. 

Zwyżka cen na powższe gatunki 
mięsa wywołana jest w pierwszej 
linji przejścia bydła na paszę zimową 
jak również wzmożonym wywozem 
mięsa zagranicę. (a.k,) 

Z rynku. 

W dniu 5 b. m. na „Targowisku Po- 
narskiem” odbył się targ, na który dostar- 
czono bydła rogatego: 172 sztuki, z czego 
wołów 21 szt. buhal 11 szt. i 140 krów 
oraz 537 Situk świń, 121 sztuk cieląt 
230 szt., prosiąt 12 szt. oraz 1 koza i i owca. 

Piacono za klgr. żywej wagi bydła: 
klasy 2, od 58 gr. au 72 gr., klasy 3-ej od 
40 gr. do 60 gr., cielęta za sztukę od i2 zł. 
do 30 zł | owce od 20 zł. do 30 zł. wagi 
do 80 kigr. od 107 zł. do 113 zł., od 80 
kigr. do 110 klgr. od 157 zł. do 215 zł., od 
110 kigr. do 140 :lgr. od 195 zł., do 265 zł. 
ponad 140 klgr. od 198 zł. do 199 zł, 
sięta za sztukę od 4 zł. do 9 zł. Przebieg 
targu średni. (I)   
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Kronika krajowa. 

Zwolnienie darów amerykań- 
skich od cła, 

Ministerstwo Skarbu ogłosiło okól- 
nik w sprawie zwolnienia darów ame- 
rykańskich od cła: 

Do zwalniania od cła przesyłek 
pocztowych upoważnione. są rzędy 
celne 1-szej klasy. 

Zwalntane od cła mogą być tylko 
przesyłki zawierające używaną odzież, 
bieliznę i obuwie, oraz inne przed- 
mioty codziennego zapotrzebowania, 
które ze względu na swój charakter 
drobnych podatków i ich stosowną 
ilość nie nasuwają Urzędowi żadnych 
wątpliwości co do swego przeznacze- 
nia. 

Wymienione wyżej przesyłki mo” 
gą być zwalniane od cła tylko na pi- 
semne podanie strony, złożone w (- 
rzędzie celnym. 

Kryzys w Łodzi. 

W ubiegłym tygodniu w związku 
z berdzo krytycznem położeniem 
przemysłu wełnianego, zostają całko* 
wicie zamknięte następujące przed- 
siębiorstwa łódzkie: Marol Eisert i 
Wilhelm Szweikert. = Zamknięcie fa- 
bryk tych jest ściśle związane z za- 
przestaniem dostarczania przez firmy 
zagraniczne surowca, na skutek zach» 
wiania się największych i najbardziej 
solidnych łódzkich przedsiębiorstw 
wełnianych. 

Wydawnictwa gospodarcze. 

Świeżo opuścił prasę Il zeszyt 1-go 
tomu Zbioru Traktatów Handlowycb 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zeszyt ten zawiera: 
Konwencję handlową między Pol- - 

ską a Królestwem Serbów, Kroatów 
i Słoweńców 1922. 

Traktat handlowy i nawigacyjny 
między Polską, a Japonją 1924, 

Traktat handlowy pomiędzy Pol- 
ską, a Belgją i Wielkiem Księstwem 
Luksemburskiem 1923, / 

Konwencję handlową między Pol: 
ską, a Turcją 1923, Traktat handlowy 
i nawigacyjny pomiędzy Polską, a 
Finlandją 1923. Teksty traktatów po- 
dane zostały w języku oryginałów 
oraz. tłumaczeniu polskiem. 

Giełda warszawska | 

z d. 7—I 26 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno . 

Dolary 8,15 8,12 808 | 
Londyn 39,54 39,64 39,44 
Nowy-York jak gotówka 
Wiedeń 114,79 115,08 114,50 
Włochy 32,95 38,03 32,87 
Paryż 81,32 31,40 31,25 
Szwajcarja 157,55 157,75 157,15 
Poż. dolar. 64,7-64,50 
Poż. kolej, 118—112—118 
100 konwers, 43,50 
80/0 poż. konwers. 100 
4/$/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 18,50—18,35 

(w złot. 527,74) 

    

Рго- | 5% listy z. warsz. przedw. 20—20,50 
50%0 Listy z. Warsz. złotowe 28—28,10 
5 proc. poż. konwers. 48,50 

—   
  

  

, Dziś — Seweryna Op. M. 
Piątek Jutro—Marcjanny P. M. 

Wschód słońca— g. 7 m. 42 
Styczeń Zachód „„ —g.8 m.09 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. . 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna i N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udźiela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15).0dz. 
ой 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, ll piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28 
jęcia od 10 rano do 4 popoł. ' 

mons dla gruźlicznych — ASB 
gowskiego 1. 

„KOŚCIELNA. 
— Nowy biskup unicki. Ze 

źródeł  miarodajnych dowiadujemy 
się, że b. archimandryta Filip Moro- 
zow, po przyjeździe do Wilna arcy- 
biskupa Cieplaka, który ma nastąpić 
d. 25-go marca ma zostać miano- 

oprócz dni świąt. 

wany biskupem chełmskim i nowo 
gródzkim. (a.k.) 

URZĘ OOWA. 

— Okólnik w sprawie przyj- 
mowania interesantów. Jak już do- 
nosiliśmy w jednym z poprzednich 
numerów M. Spr. Wewn. wydało do 
wojewodów okólnik w sprawie przyj- 
mowania interesantów. Obecnie De- 
legatura Rządu wydała okólnik w tej 
samej materji do starostów. W okól- 
niku tym Delegat Rządu zwraca uwa- 
gę, iż zdarza się, że niektóre urzędy 
i-szej Instancji Administracyjnej nie 
przyjmują interesantów, zgłaszających 
się w czasie godzin urzędowych, lub, 
jeżeli przyjmują to po długiem przez 
interesantów wyczekiwaniu, 

Tego rodzaju traktowanie obywa: 
teli, zgłaszających się w urzędach po: 

"KRONIKA. 
Organa władz administracyjnych 

bez względu na pozycje w lijerarchji 
urzędniczej powinny dbać, aby oby- 
watele mogli bezpośrednio zetknąć 
się z nimi, oraz na żądanie intere- 
santów muszą wysłuchać ich petycyj 
dla zajęcia odpowiedniego do rodza- 
ju tych petycyj stanowiska. 

Kontakt z ludnością polega 
zasadniczo na sposobie zjednania za: 
ufania ludności do urzędów, co sta- 
nowi w administracji państwowej 
czynnik pierwszej wagi. 

Ze względu na powyższe Delega- 
tura Rządu poleca poszczególnym 
starostom dać osobiście przykład na- 
leżytego traktowania interesantów, 0- 
raz pouczyć podległy im personel, 
iż winni zaniedbaaia swych obowiąz 

jków odnośnie do zgłaszających się 
interesantów będą pociągani do od- 
powiedzialności i odsuwani od,stano- 
wisk, wymagających umiejętnego ob= 
cowania ze stronami. 

Interesantów należy załatwiać szyb: 
ko w godzinach na to przeznaczo- 
nych, z wyłączeniem załatwiania w 
tych godzinach jakichkolwiek innych 
spraw. Ponadto przyjmowanie intere- 
santów w urzędach I-szej instancji po- 
winno się odbywać w ciągu 3 go- 
dzin, u kierowników zaś tych urzę- 
dów w ciągu 2 godzin. Interesanci 
zamiejscowi muszą być załatwieni 
bezwarunkowo w dniu swego przy- 
jaszdu do urzędu. (zd) ! i 

— Zezwolenie na urządzanie 
imprez teatralno : artystycznych. 
Delegat Rządu w Wiinie wydał okól- 
nik w sprawie koncesjonowania im- 
prez widowiskowych sporadycznie. W - 
calu więc ujednostajnienia zasad przy 
udzielaniu koncesyj i utrzymania pew= 
nego porządku odnośnie do wszel- 
kich imprez teatralno - koncertowych, 
Delegatura Rządu ustaliła następują- 
ce zasady przy udziejaniu wyżej wy- 
mienionych koncesyj; O ile impreza   

zostaje w rażącej sprzeczności z 
zasadniczym celemm urzędów publicz- 
mych 1 obowiązków ciężących na 
ich organach, a przedewszystkiem 
na starostach którzy są przedstawi: 

a przez to muszą być łatwo dostęp   ni dla zaopiekowania się ludnością, | 

cielami władzy na terenie starostwa stowie mają prawo 

widowiskowa sporadyczna ma być u- 
rządzona przez znany zespół arty- 
styczny, względnie znane osoby, 
które dają gwarancję odpowiedniego 
poziomu imprezy, poszczególni staro- 

udzielania zezwo- 
leń na urządzenie tych imprez, bez“ 
zasięgania  opinji w tej sprawie 

 



- podwyższenia opłaty 

`па jest na fundusz bezrobocia. Spra- 

szyjod biletów wejściowych w kino- 

"m. w Klubię lateligencji 

4 

  

Wydziału Kultury i Sztuki Delegatu- 
ry Rządu. 

O ile natomiast zespół jest niez- 
nany, lub wogóle mało znany, w ta: 
kich wypadkach poszczególni staro- 
stowie winni zwracać się do Wydzia- 
łu Kultury i Sztuki Delegatury Rzą- 
du po odnośną opinję. 

Okólnik powyższy jest uzupełnie- 
niem okólnika zasadniczego i omawia” 
jącego zaszdy, jakiemi się winny kie- 
rować urzędy administracylne | szej 
Įnstancji przy wydawaniu zezwoleń 
na urządzanie imprez teatralno-arty- 
stycznych. (zd) 

— Kiedy i jakie zabytki sztu- 
ki można wywozić zagranicę. De- 
legatura Rządu wydała okólnik w spra- 
wie wywożenia zabytków kultury i 
sztuki z Okręgu administracyjnego 
wileńskiego po za granice Rzeczypos- 

politej. ! 
Okólnik ten wymienia następują: | 

ce zasady, regulujące tę kwestję: | 
1) Wywożenie zagranicę Rzeczpli- 

tej dzieł świadczących o sztuce i kul- ; 
turze epok ubiegłych jak to: obrazy | 
mm drzewie i płótnie, minjatury, szty- | 
chy, pergaminy, książki, rękopisy i 
t. d. jest w zasadzie zakazane. | 

2) Przedmiot zabytku, który ma 
być wywożony po za granicę Rzeczy- , 
pospolitej z obszarów Okręgu wileń- 
skiego musi być meldowany w od- 
dziale Sztuki Delegatury Rządu. Zaś- 
wiadczenie to będzie opiewało na czy* 
je ręce będzie wydane aby nie 
stało się przedmiotem handlu łącznie 
z samem dziełem sztuki. { 

3) Poniewaž wydawanie pozwole- 
nia aa wywóz złota i srebra jako też 
kruszców wszelkich należy do kom- 
petencji Izb Skarbowych, przeto obok 
zaświadczenia władz adminištracyj- 
nych powinno być jeszcze zaświad: 
czenie władz skarbowych. 

W razie stwierdzenia przez wła: 
dze celne, iż zabytki sztuki są wy- 
wożone zagranicę bez odpowied- 
niego zezwolenia — urzędy celne, bę- 
dą zatrzymywały te przedmioty i bę- 
dą sporządzały odpowiednie protoku- 
ły, celem pociągnięcia winnych nie- 
zastosowanie się do powyższego roz* 
porządzenia do odpowiedzialności i 
pozostawienia przedmiotu w kraju. 

— 

— Poufne posiedzenie Komi- 
sji. We wtorek dnia 5 b. m. od- 
było się poufne posiedzenie Komisji 
finansowej w sprawie zaciągnietej 
pożyczki przedwojennej oraz začią- 
gnięcia nowej. Jak informuje prezy- 
dent m. Wilna p. Witold Bańkowski, 
w najbliższych dniach udaje się w 
tej sprawie do Warszawy. 

Podobno pożyczka ta będzie za- 
ciągnięta pod zastaw jednego z wię- 
kszych przedsiębiorstw miejskich (zd) 

Na temże posiedzeniu wyjaśnio- 
no, że magistrat w najbliższych;dniach 
zakończy opracowanie budżetu miej- 
skiago na r. 1926. A 

Budżet ten wpłynie pod obrady 
miejskiej Komisji finansowej w na- 
stępnym tygodniu (I). į 

— Pomoe bezrobotnym. Dele- 
gatura Rządu zatwierdziła decyzję 
Rady Miejskiej m. Wilna w Sprawie 

za używanie 
elektryczności ze stacji miejskiej. 
Nadwyżka z tego źródła przeznaczo- 

wa dopłaty na tenże cel po 10 gro- 

teatrach została przesłana do rozpa- 
trzenia Ministerstwu Spraw Wewnę- 
trznych (o.k.) 
® — \№ każdą niedzielę odbywać 

się będzie w Klubie Inteligencji 
zabawa dla dzieci. W dniu 6 b. 

Pracującej 
przy ul. Św. Fnny Nr. 3 odbyła 
sie choinka dla dzieci członków tego 
klubu. Poniaważ ta impreza miała 
bardzo wielkie powodzenie Klub In- 
teligencji postanowił urządzsć w każ- 
dą niedzielę od godziny 4—7 po   
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połudn. zabawy dla dzieci członków 
Klubu, oraz dzieci wprowadzonych 
gośći. (zd) 

— Z działalności łaźni miej- 
skiej. W ubiegłym tygodniu spra- 
wozdawczym w łaźni. miejskiej (ul. 
Jskóba - Jasińskiego 3), wykąpano 
35 dzieci z ochron miejskich z cze- 
go 8 dzieci ochron żydowskich i 27 
—litewskich oraz z przytułków dla 
starców 169 star.ów 95—z przytuł- 
ków chrześcijańskich i 74—z żydow- 
skich. Jednocześnie w tymże czasie 
przyprowadzono 6 dezynfekcji w tej 
iiczbie jedna formalinoza oraz wy: 
dyzensekowano 246 kigr. rzeczy. (1) 

— Choroby zakaźne w Wil- 
nie. W ubiegłym tygodniu sprawo- 
zdawczym sekcja zdrowia przy ma- 
gistracie m. Wilna notowała następu- 
jące choroby zakaźne: 1) na tyfus 
brzuszny chorowało 5 osób; 2) na 
płonicę 12 osób; 3) na odrę 1 озо- 
ba, która zmarła; 4) na zimnicę 1 
osoba | 5) na gruźlicę 5 osób, z 
czego 1 osoba zmarła (I). 

ŻYCIE URZĘDNICZE: 

— Pobyt pp. starostów pow. 
postawskiego I brasławskiego. 
Bawi w Wilnie w sprawach służbo- 
wych poprzedni starosta powiatu Du- 
niłowickiego obecnie starosta postaw- 
ski p. Kazimierz Obrocki. Jedno- 

działom zamiast redukowania robot- 
ników w razie potrzeby „zmniejszać 
ilość dni roboczych. (a.k.)! 

_SPRAWY_ AKADEMICKIE. 
— Sobótka. Jutro, 9 stycznia w 

Ognisku Akademickiem (Wielka 24) 
odbędzie się tradycyjna sobótka. 
Wstęp tylko dla członków  Bratniej 
Pomocy i osób przez nich wprowa* 
dzonych. Do tańców, trwających od 
g.9 do 4 rana przygrywa akademickie 
trio smyczkowe. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Samopomoc szkolna. W 13 

szkołach powszechnych m. Wilna 

  

Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Z 
Wileńszczyzny na zjazd wyjechało 10 
delegatów. (8. k.). 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Zjazd białoruski odłożony. 
Zapowiadany kilkakrotnie od paž- 
dziernika rb. zjazd wszystkich orga* 
nizacji politycznych białoruskich or= 
ganizowany przez Tymczasową Radę 
białoruską został odłożony do końca 
lutego rb. (a.k.) 

Książka do nabożeństwa 
po białorusku. Świeżo ukazała się 
na półkach księgarskich  bialor. 
książka do nabożeństwa p. t. „Ho- 
łas Duszy” (Głos Duszy). Książkę 
wydaną na dobrym papierze, zdobią       nauczyciele zorganizowali samopo- 

moc, która rozpoczęła wydawanie 

powszechnych. (I). 
— Rejestracja chorych na jag: 

licę. Z dniem dzisiejszym wydzłał 
lekarski magistratu m. Wilna na sku3 
tak zarządzenia wydanego przez na- 
czelnego lekarza szkół powszechnych 
dr. Brokowskiego, zarządził rejestra- 
cję chorych na jaglicę dzieci szkół 
powszechnych. (!). 

— Na śniadania dla dziatwy 
szkolnej. Wydział szkolny magistra- 
tu m. Wilna wstawił do preliminarzu | 
miejskiego na rok 1926 sumę 13 t.| 
zł. do celu wydawania śniadań dla   cześnie przyjechał do Wilna starosta 

brasławski p. Zelisław Januszkiewicz. 
Pobyt wspomnianych pp. starostów 
pozostaje w związku z reorganizacją 
terytorjalną województw, która nie- 
dawno miała miejsce. (zd) 

WOJSKOWA. 
— Zmiany na stanowisku na- 

czelnego lekarza w _ garnizonie 

dziatwy szkół powszechnych m. Wil- 
na: (I). 

ŽYCIE ROBOTNICZE. 

— Podział Inspektoratów pra- 
cy. Z d. l-ym b. m. obwodowe in- 
spektoraty pracy zostały podzielone 
w sposób następujący: Inspektorat 

63 go obwodu z insp. Wrześniew- 
skim zełatwiać będzie sprawy odno- 

wileńskim. Naczelny lekarz garni- szące się wyłącznie m. Wilas,  In- 
zonu wileńskiego gen. brygedy Le- spektorat 64-go obwodu z insp. 
on Klott, zdał swoje agendy płk. Bortkiewiczem ' załatwiać będzie 
dr. Szczepanowi Ordyłowskiemu,— sprawy wpływające wyłącznie z po- 
przechodząc w stan spoczynku. Ko- 
mendant Obozu Warownego gen. 
brygady Olgierd Pożerski, w imie- 
niu służby, wyraził uznanie i po- 
dziękowanie gen. Leonowi Klottowi, 
za owocną, gorliwą i sumienną pra: 
cę na stanowisku naczelnego leka- 
rza garnizonu. (I) 

— Oszczędzać przetwory rop- 
ne. Z rozporządzenia D.O.K, Ill, Ko- 
menda Obozu Warownego rozkazem 
swym poleciła kolumnom samocho- 
dowym w celu zmniejszenia wy: 
datków na przetwory ropne, używać 
do jazdy samochody ciężarowe, pół- 
ciężarowe w godzinach wyłącznie od 
8—11 rano. (a.k.) 

— Małżeństwa podoficerów. | 
Szefosłwo Sztabu Generalnego M,! 
$.W. wydało rozkaz ażeby podofice- | 
rowie pragnący wstąpić w związki 
małżeńskie w podaniach swych prze- 
kładali prócz przewidzianych w po- 
przednich rozkazach dokumentów 
również świadectwo moralności i me- 
trykę urodzenia Swojej narzeczo- 
nej.—(a. k.) 4 

— Kursy współdzielcze. Refe- 
rat oświatowy MK. O. W. przystąpił 
do zorganizowania w Wilnie przy 
Komendzie Obozu Warownego kur- 
sów współdzielczych dla podoficerów 
a uj" mają od 2—3 tytod- 

ni.—(8. k.) * 
— Nauka pływania w wojsku. 

Jak się dowiadujemy, władze woj: | 
skowe obecnie rozpatrują Sprawę 
powszechnego nauczania pływania ! 
żołnierzy, celem uniknięcia wypad-' 
ków zatonięcia. (1). ! 

— Kursy narciarskie dla woj- 
skowych. W m. b. orez w lutym 
Komenda Obozu Warownego orga-, 
nizuje dwa kursa narciarskie, z któ-, 
rych pierwszy będzie dla pp. ofice- ; I 
rów, drugi dła podoficerów (1). ! 

— Przeciwko bezrobociu. Z. 
rozporządzenia Szefa administracji | 
M. S. Wojsk, Komenda Obozu Wa- 

wiatów. (a. m 
— Zmniejszenia płacy. Właści: 

ciele pracowni szewckich wykony- 
wujący obuwie lepszego gatunku na 
zamówienia obniżyli swoim  pracow- 
nikom zarobki 10 — 15 proc. z po- 
wodu zastoju. Dziwnem jednak jest, 
że robocizna tanieje, a soi jr 

a. k.). 
— Zapotrzebowanie robotni- 

ków. Do Okręgowego (rzędu Po- 
średnictwa Pracy wpłynęło * zapotrze- 
bowanie na 20 robotników przemy- 
słu drzewnego z własnemi narzę- | 
dziami do nedleśnictwa w w” 

а. К) | 
— Załatwienie zatargu. Długo- . 

trwający zatarg robotników budowia- 
nych z firmą inż. Piotrowskiego, 
dzięki interwencji 63-go obwodu zo- 
stał ostatecznie zlikwidowany. Robo- 
tnicy otrzymali zapewnienie firmy, 
że wszelkie należności zostaną im. 
niezwłocznie wypłacone. (a. k.). i 

Hotelarze i pracownicy. | 
Dnia 8 b. m. w lokalu inspektora ' 
pracy 63 obwodu odbędzie się wspól- ; 
na konferencja właścicieli hotelów z, 
przedstawicielami związku pracowni- 
ków hotelowych celem załatwienia 
długotrwającego nieporozumienia na 
tle wynagrodzenia za obsługę gości. , 
Na konferencję wezwani zostali wła- 
ściciele hoteli Sokołowskiego, Euro: 
pejskiego i Bristol. (a. k.). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebranie debitu. Minister= ; 
| stwo Spraw Wewnętrznych zabroniło 1 

rozpowszechniania na terenie Rze- ; 

czypospolitej Polski pisma codzien- , 

nego w języku rosyjskim wychodzą” | 
cego w Chicago p. t. „Wielikij Mir*. ) 

(a. k.). 
| 

— Zjazd delegatów L. O.P.P.; 
W d. 8 b. m. rozpoczynają się Ob“ 

| powicz, przygotował zaś do druku i 
i 

ół ; bezpłatnych śniedań dla dzieci szk | Ad. Stankiewicz. Książkę tą, 

liczne obrazki. Ułożył ją ks. K. Ste- 

wydał kosztem „Białor. Krynicy" ks, 
liczącą 

300 z górą stron, starannie  wytło- 
czyła drukarnia „Pax” (T-wo Wyda- 
wnicze „Pogoń*). Jest to pierwsze, 
tego rodzaju wydawnictwo  białor., 
zakrojone na szerszą skalę. Pierwsza 
książka do nabożeństwa po bialor. 
było, wydana przed kilku laty przez 
p. Poczobkę, — „Boh z nami* (Bóg 
z nami). Cena nowej książki wynosi 

wogródku. W tym celu utworzy się 
cały szereg ugrupowań wyborczych. 
Jest jednak tendencja do utworzenia 
jednej listy różnych narodowości 
i partyj, tak, że gdyby to doszło do 
skutku rozdział mandatów nastąpiłby 
w drodze porozumienia delegatów 
poszczególnych ugrupowań, przez co 
same wybory byłyby zbyteczne. (zd) 

— Nowe kółko rolnicze. W 
miasteczku Szumsku zawiązane ze- 
stało kółko rolnicze, które ostaniot 
przez władze zostało zarejestrowane 
Prezesem tego kółka został wybrany 
p. J. Strumiłło. (I). 

Z POGRANICZA. 
— Bolszewicy wysiedlają о- 

błąkanych. W dniu 5 b. m. około 
Tumiłowicz straż K. O. P. zatrzyma” 
ła kobietę z dwojgiem dzieci wysied- 
loną przez władze sowieckie. 

Wstępne dochodzenie ustaliło, że 
kobieta i dzieci są obłąkani. (I). 
  

  

  

Z sądów. 
Wczoraj w sędzie apelacyjnym była 

PE waoa sprawa p. Mieczysława Bur- 
go, właściciela majątku Reginowo, pówia-   od 2 do 4 i pół złotych, zależnie od 

oprawy; główny skład w księgarni 
białor. (Zawalna 7). (n). 

— Nowe pismo humorystycz 
ne. W najbliższych dniach ukaże się 
w Wilnie nowe białoruskie pisma 
humorystyczne p. t.  „Małanka* 
(Błyskawice). Będzie to dwutygod- 
nik ilustrowany, wzorowany na ana- 
logiczaych wydawnictwach polskich. 
W związku z tem inne bisłor. pis- 
mo humorystyczne p. t. „Awadzień* 
wychodzące w Wilnie od końca roku 
1924, ewentualnie ulegnie likwidacji. 

(a). 
Z CERKWI PRAWOSŁAWNEJ. 

— Skutki rzuconej klątwy. Po 
wyklęciu archimandryty Filipa Moro: ; 
zowa pozostało podobno wśród lud-, 
ności prawosławnej wielkie oburze- 
nie na władze duchowne, 
jące się tak barbarzyńskiemi meto- 
dami średniowiecznemi. | 

Jako protest przeciwko klątwie, 
kilka rodzin prawosławnych  przyłą- 
czyło się podobno do wyznawców 
archimandryty Filipy Morozowa. 

(Wiadomość powyższą podajemy 
na odpowiedzialność naszego infor- 
matora Red.). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt w Wil. Twie Rol- 
niczem. W dniu 15 stycznia br. 
odbędzie się zebranie Wileńskiego 
Towarzystwa Rolniczego, przyczem 
p. Brzostowski wygłosi odczyt na 
temat uprawy Inu na terenie Wileń- 
szezyzny. (zd) г 

ZABAWY. ' 

— Bal na rzecz handlowych i 
kursów. Bratnia pomoc dwuletaich | 
kursów ekonomiczno-handlowych w 
Wilnie pod protektoratem Kuratora 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego dr. 
Antoniego Ryniewicza, urządza w 
dniu 9 b. m. bal w salonach Kasyna 
oficerskiego (Mickiewicza 13) (1) 

RÓŻNE. 

— Konkurs na nowelę  mor- 
ską. Przypominamy, że ostatni ter- 

I min nadsyłania rękopisów na ogło- 
szony przez Ligę Morską i Rzeczną 
konkurs (łączna nagroda zł. 1000) 
upływa dnia 20 b. m. Sąd konkursu 
stanowią: pp. Zdizsław Dębicki, Mare 
jusz Zaruski, Jerzy Bohdan Rych- 
liński, 

Z_ PROWINCJI. 

— Wybory do rady miejskiej 
w Nowogródku. W Nowogródku 
odbędą się w najbliższych dniach 

rownego poleciła podwładnym od- rady zjazdu delegatów z całej Polski wybory do Rady Miejskiej m. No- 

* 
Ostrzeženie. 

    

KIESZONKOWY 1 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy I Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
lzby Skarbowej | Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel 1 
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KALENDARZYK NFORIATÓA 
na rok 1926 

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

INFORMATOR URZĘDOWY 

podatków wejewódzkich 

taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

CENA 40 GROSZY 

Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja: 
łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

odatków państwowych 

płat stemplowych 

Pewien osobnik, mianujący się Pawłem 
| Mrozowskim powołuje się na pokrewieństwo 
| ze mną, orez przyjmuje jakieś dotyczące 
| mnie zobowiązania. Ostrzegam więc tą drogą 
| zainteresowanych, że nic wspólnego z tym 
osobnikiem nie mam i żadnej odpowie- 
dzialności za jego czyny nie ponoszę, Win- 
nego zaś będę ścigał sądownie. 

Wilno, Sołtaniska 6. 

UWAGA!!! 
Bin, Bl, BADEJ, SPÓŁOZIELNIE 

Księgi rachunkowe rozmaitych linjatur i 
Amerykańskiej buchalterji. Repertorjum 

dla p Notarjuszy 

poleca 
ważny od 15/XI 1925 r. 

ela innych. W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Wilno _ Ś-to Jańska 1   

ama 

Nudeogo w аМи wtwślwiniałgięh dóweł Batorowicz. 

U I 

raktyką. Dowiedzieć się ulica 
„ 33, m.'4 od godz. 11 do 3. 

Dla M. G. ' 
cklewlcza 

   

} Przewogniczył sądowi p. sędzia Sawicki, 

į 

poslugu- | 

, Bazyljańskiej znalezione zostało w dn.15/Xl 

tu Słonimskiego, który został pociągnięty 
do odpowiedzialności z art. 154 cz. Ill I IV 

+ 2а to, iż w styczniu 25 r. będąc w urzędzie 
| pocztowym w Bytomiu w pow. Słonimskim 
obraził naczełnika wspomnianego urzędu 

ł słowami: „dureń pan jesteś, i to jest dom 
„publiczny. a nie urząd państwowy”, przy- 
czem oskarżony znieważył ponadto na- 

| czelnika urzędu pocztowego czynnie przez 
uderzenie go w twarz. 

Sprawa ta była już rozpatrywana w 
Sądzie Okręgowym w Slonimie i oskarżo- 
ny został skazany na 2 miesiące więzienia, 
lecz tamt. prokurator złożył apelację i 

'wczoraj po przemówieniu stron Sąd ape 
lacyjny w Wiinie po naradzie wydał wyrok 
skazujący oskarżonego na 1000 zł. kary z 

* zamianą na 4 miesiące więzienia. 

oskarżał prokurator Przyłuski. 
} Sprawiedliwości więc stało się zadość 

1 pan obywatel ze Słonima będzie miał na 
przyszłość nauczkę, iż nie wolno obrażać 
urzędnika państwowego, gdy pełni en obo- 
wiązki służbowe. reprezentując przez to 
państwo. (zd.) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Bójka. 5 bm. u Bielewicza Franci- 

szka, zam. Konarskiego 24, podczas libacji 
wszczęto bójkę, w czasie której Bielewicz 
poniósł ciężkie uszkodzenie ciała. 

Pogotowie Rat. udzieliło B. pierwszej 
pomocy lekarskiej i odwiozło go do szpitala 
sa. Sprawców pobicia B. narazie nie usta- 
ono 

— Poseł zgubił mandat pozelski. 
Dn. 5 b. m. o g. 18 zameldowano o zagu* 
bieniu mandatu poselskiego, wydanego przez 
Główną Komisję wyborczą Sejmu na na- 
zwisko Sobolewskiego Jerzego, posła na 
Sejm. (1) 

— Porzucenie dzieeka. 5 bm. Sa- 
kowicz Michalina, niewiad. miejsca zam., 
pozostawiła na podwórzu ochronki Im. Ma 
rji, przy ul. Sierakowskiego 4, dziecko. Sa- 
kowicz M. doprowadziła Zachowska Helena 
z wyżej wymien. ochronki do IIl Komisa- 
rjatu. 

—Podėje się do wiadomości, iż na ulicy 

25 r. zapasowe keło autowe, które znaj- 
duje się obecnie w składnicy Ekspozytury 
Śledczej na m. Wilno. 

—W dniu 4.1 rb. do Taruna Aleksandra, 
zam. przy ul. Połockiej Nr. 14, przybłąkała 
się suka rasy wilczej, nieznanego właściciela. 

— Kradzieże. 5 bm. dokonano kra- 
dzieży płachty brezentowej, wart. 500 zł. na 
szkodę Wileńskiego Syndykatu Rolnego w 
Wilnie. 

— 6 bm. Klimaszewskiej Weronice, zam. 
Ponarska 46, z niezamkniętej werandy na 
1-m piętrze skradziono szynki wieprzowe i 

meldował o usiłowaniu dokonania kradzie- 
ży ze składów nazwanej firmy, za pomocą 
wybicia otworów w murowanej ścianie. Na 
skutek krzyku przez T., sprawcy zbiegli, po- 
zostawiając swoje ubranie, narzędzia | spa- 
kowany towar w workach. Jeden z ucieka- 
jących został ujęty i sprowadzony do komi- 
sarjatu V, gdzie się nazwał Kantorem Ru- 
winem, zam. Piłsudskiego 7. 

  

    

Teatr i muzyka. 
— Tęatr Polski. Dziś | jutro „Mada* 

me Pompadour". Orkiestra, pod balutą 
D ra W. Szczepańskiego. 

— 8 ci poranek kameralny w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę 10 stycznia 
o g. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
Polskim 3-ci poranek kameralny kwartetu 
smyczkowego im. St. Moniuszki. Udział 
biorą: W. Halka-Ledochowska (1 skrzypce), 
St. Bajlsztejn (I! skrzypce), M. Salnicki (al 
tówka), Fr. Tchórz (wiolonczela). Partję for- 
tepjanową w kwintecie Schuberta wykona 
H. Szyrmo-Kulicka kontrabasową zaś—St. 
Piotrowicz, 

W programie: Mozart—kwartet smycz- 
kowy G. dur K. V 387 I Szubert—kwintet 
fortepjanowy z kontrabasem (Forellen). 

Ceny miejsc najniższe od 50 gr. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance. Gra dzisiaj o 8-ej wiecz. raz czwar- 
ty komedję -operetkę Fredry 1 Moniuszki 
„Nowy Don Kiszot". Jutro o 8ej „W Ma- 
łym domku” Rittnera po raz trzeci. W nie- 
dzielę o godz. 4-ej „Nowy Don Kiszet“, 
wiecz. o B-ej po raz czwarty komedja Że- 
romskiego „Uciekła mi przepióreczka*. W 
poniedziałek powtórzony będzie „Przecho* 
dzień". Najbliższą nowością Reduty będzie 
„Weselę* Wyspiańskiego. 

l w kasie Teatru uprasza się nabywać jak 
najwcześniej, celem uniknięcia wyczekiwa- 
nia przed kasą w ostatniej chwili. 

  

  

  
  

Rozmaiłości. 
Muzeum mikrobów. 

Jedyne w swoim rodzaju muzeum po- 
siada Londyn, a jest niem muzeum mikro- 
bów. Muzeum to mieści się przy Instytucie 
bakterjologicznym im. Listera. 

Zawiadująca muzeum „bibijotekarka“, 
młoda i pełna życia miss, nie ma copraw- 
da dużo kłopotu ze swemi „zb!iorami”, ale 
zato musi się mieć na ostrożności. Pod 
jej opieką znajduje się wszak 4.00 epru- 
wetek, zawierających naipiekglajssa okazy 
mikrobów. od bakcylów Kocha aż do sub- 
telnych spirochetów... 

Noc w muzeum mikrobów... 
godny pióra Poe'go. (w) 

Temat 

    

  

  

Mody. 
Oszczędnościowe sukienki. 

Mimo ciężkich czasów oszczędnościo- 
wych, karnawał zmusza do sprawienia no- 
wej sukni. 

Niemodne  „futeraliki* z przeszłej zi 
my z łatwością dadzą się przerobić, nie 
pociągając za sobą tych kosztów, jakich 
wymagałaby nowa, strojna sukna. Prze- 
róbka ta jest tem łatwiejsza, że suknie kom- 
binowane z dwu, lub nawet więcej kolorów 
1 gatunków materjału są obecnie bardzo 
noszone. 

Wystarczy obciąć niemodny futeralik 
poniżej bioder. góra bowiem żadnej pra- 
wie*nie uległa zmianie i dodać szeroką 
falbanę, jeśli nie z tego samego materjału, 
to z dobranego do jego gatunku jedwabiu, 
przyczem modne są godety o ton w kolos 
rze jaśniejsze od koloru sukni. Jeśli su- 
kienka ma być strojniejsza, najlepiej na- 
daje się koronka złota lub „vie:l or*, srebr- 
na lub biała ze srebrnym połyskiem, albo 
też tiul gładki, czy też haftowany metalową 
nitką, perłami. świecącymi kamieniami. pa- 
ciorkami i t.'p. Spódniczki nie są równe, 
przeważnie mają boki dłuższe. Wszelkiego 
rodzaju pasy bardzo są modne; do lekkich 
koronkowych sukien, modne są pasy z 
futra, lub aksamitu. Przy strojnych suk- 
niach nosi się wiele przybrań z pereł,   garderobę wart. 200 zł. 

— 5 bm. Walentyriowiczowi Aleksandr., 
zam. Il Rekanciszki skradziono z szufla- 
dy 100 zł. 

— 6 bm. Taboryskiemu Eljaszowi, zam. ; 
Sadowa 19, za pomocą wyłamania oklenicy | 
i otworzenia okna kuchennego, niewykryci ' 
sprawcy skradli różnej garderoby damskiej ; 
l męskiej, oraz czarny zegarek, wart. ogól- | 
nej 1000 zł. 

— Usiłowanie kradzieży. 5 b. m. 
Sokulska Zofja, zam. z. Drueta 8, zameldo- 
wała policji, że powracając wieczorem 2 b. 
m. do domu na z. Drueta, jacyś 3 osobnicy 
usiłowali ją zatrzymać, lecz S. zdążyła zbiec 
do domu. Przypuszczalnie nazwani osobnicy 
mieli zamiar ją okraść. 

— 5bm. Taraszkiewicz Michał, dozorca 
składów „Pacyfic”, zam. Kurlandska 6, za-   

sztucznych oczywiście, za to bardzo dużych, 
których kilka długich sznurów przyszywa 
się na jednem rąmieniu, lub też układa się 
równolegle na pasku z klamrą pośrodku 
na wzór pasów średniowiecznych. 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła I nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

W. Z. P. 

  

    

  

  

aksa se zes se łe SIEGE BIEGI Rutynowana 
Dobrze wprowadzony p 

  

   

  

     

   

   
   

   

    

  

   
Maszynistka»: 
RSE Je posady z 

Apteczny 

sa „WILNO* Księgę Handlową- 
xq Przemysł.-Informacyjną zawie- pz 
2, rającą nabardziej wyczerpują” yż 

ce ogólne informacje —ilustro- $$ 

j Uwaga! 
Wszyscy, którzy umieszczają 

» ogłoszenia do pism za pośre- 
24 dnictwem BIURA REKLAMO- 
WEGO Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, Garbarska 1 

qfrzymują bezpłatnie 

X wana, kilkaset stron druku. $$ 

Cena w sprzedaży 6 zł. 

|Płyty gramofonowe 
stare, złamane kupuję i zamieńię na nowe 

Elperin 

  

    

    
   

   

Róg Rudnickiej 
i Wszyst, Świętych 

L 
DGDAIKEŃ 

dowód osobisty, xe, aż 
Inne dokumenty. Szukaj 

BSA | natychmiast za pošre- 

/dnictwem ogłoszenia w 

  

Okazja!!! 
W centcum miasta wy- 

! dzieržawia się 100 oklen 
inspektów, z ogredem 
owocowym i warzywnym, 
wcda na miejscu. Wia- 
domość: Zarzecze Nr. 41 
w sklepie wódczanym. 

ZASTĘPCA 

° & па оМЕЙ муИ 
sk poszukiwany. Oferty pod A. P. Z. 228 do 

Aligemelne Propaganda — Zentrale Ham- 
burg 8. Dovenfleth 48, 

SES IKS ERIE KE EEE 
Jadłodajnia 

„POD ORLEM“ 
š-to Michalski Nr. 2. 

Wydaje zdrowe obiady I 

Ceny umiarkowane. 
  

| _Nwierze Wieńskim -|pq]ska Drukarnia 

„LUX“ 
WILNO, 

Leligowskiega 1. La 

3 itzycala 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 
  

Dama z dyplomem 
M 

„lstiłate de Beautó 
w Paryżu, otworzyła w 
Wilnie, przy ul.Mickie- 
wicza 37, m. I (tel. 657) 

lastytnt piękności 
w którym stos. się 

ost. nowości parysk. 
w tej dziedzinie. Ma- 
sarz twarzy. Usuwanie 
zmarszczek | wągrów. 

Masque pa 
W. Z. P. Nr. 58. 

  

   

  

   
    

      

kolacje. 

samo- 

dzielna Niania 
potrzebna do dwutygo- 
dniowego dziecka. Świa- 
dectwa wymagane, Wiel- 

ka 24, m. 8. 

  J 
* Druk. „Luz, To Ъ 

Bilety w b'urze „Orbis“ Mickiewlcza 11 | 
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