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  Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą 4. 6. Prenumeratę przyjmują: Księsarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papiera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę 1 ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, telef. 82, J. Kariina, Nłamiec- 
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Codzienni4 od godz. 8 do 11 wiecz. 
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służbowego. Ten „bezrobotny” włada Na stałe decydujące zwycięstwo 
przy tem nadal duszą stworzonej w tej walce nie zanosi się w żadnym 
przez siebie i zaprawianej do zwy- kraju poza bolszewja, gdzie, jak wie- 
cięstw armji i nie ma żadnych ob-+ my, wyniki zwycięstwa są takie, że 
jawów inwalidyzmu. zwyciężonego wroga, przedsiębiorcę, 

Zepchnięty tylko przez jego veto organizatora pracy, trzeba sztucznie 
kandydat na głowę rządu, najspryt | wskrzeszać w postaci t. z. Nepa i niejszy i najbogatszy z byłych prole- przywilejów dla kapitału zagranicznego, 
tarjuszy, w ciągu paru lat upada tak U nas do charakterystyki wzejem- 
nizko, że go dziś broni tylko jego nego stosunku obozów „walka* staje 
własna gazeta. się coraz bardziej słowem  przebrz- 

Twórca złotego, którego jużbyśmy | miałem. Jej faza obecna przypomina 
byli radzi nazwać twórcą skarbu, | wyż, wspomniane strzelanie do prze- 

  | gadnieniem glėwnem Ww związku z 

(Głos dyskusyjny — patrz Nr. 

Rozejrzyjmy się raz jeszcze w da- ь 
nych realnych naszego Życia, w jego | 

największych potwornościach, niedo- 

rzecznościąch i w najcenniejszych 
walorach, 

Doczekaliśmy się w wyniku Wiel- 
kiej Wojny spełnienia marzeń ojców 
i dziadów w zakresie daleko szer- 
szym, niż je nam obiecywał na po- 
czątku tej wojny Mikołaj Mikołaje- 
wicz. 

Przeżyliśmy coś w rodzaju „ko- 
szenia dobrych ziół i złych” (treść 
rewolucji według genjalnego ujęcia 
Wyspiańskiego). Naród, który według 
niego „gdzieś się zapodział”, odna- 
lazł się i występuje jawnie i solidar= 
nie — w uroczystościach narodowych 
i m narod. Państ 
czyli to, co Wyspiański za koniecz- | 
ność Wyzwolenia uważał, państwo o 
ustroju demokratycznym, przekracza: 
jącym marzenia nie tylko ojców i 
dziadów, ale też wielu wspołczes- 
nych, przekraczającym na razie u- 
miejętność wykorzystania tego u- 

stroju. 
Zokresu niewoli przez okres Wiel- 

kiej Wojny wstępujemy w okres Wiel- 
kiego Pokoju i wolnej pracy twór- 
czej, może przyszłych Stanów Zjed- 
noczonych Europy, co byłoby zno- 
wuż tylko dalszem spełnieniem ma" 
rzenia o Braterstwie Ludów najlep: 
szych naszych i nie naszych ojców i 
dziadów z Kościuszką, z Mickiewiczem 
ma czele. 

Nie mamy kopalni złota i brylan- 
tów na fundament skarbu, ani dziko 
rosnących drzew chlebowych, dakty- 
lowych, ananasów i t. p. Czynnikiem 
życiodajnym, najmocniejszem wiąza- 
dłem społecznem u nas i gdzieia- 
dziej była, jest i będzie— praca. 

W największej demokracji świata, 
mającej jednocześnie najmocniejszą 
i najpracowitszą arystokrację, — w 
Anglji, dochodzi do władzy Partja 
Pracy, w której jest miejsce dla syna 
lorda i dla syna rybaka, jest miejsce 
dla zgodnego współżycia , rozmaitych 
„izmów”, Ё 

Przed paru laty największy ze 
współczesnych naszych pisarzy, Że- 
romski, wydaje broszurę „Początek 
świata pracy”. Nawolywalem nada- 
remnie ojców P. P. S, żeby swoją 
zasłużoną, ale podstarzałą firmę w 
tym duchu zreformowali. 

„Droga” wydaje projekt „Konfe- 
deracji Ludzi Pracy”. Wreszcie po- 
wstaje w naszym Sejmie Partja Pra. 
cy, o której narazie tyla można ро- 
wiedzieč, že pierwsza stanowczo ze- 
rwała z demagogją, niema w swem 
przedstawicislstwie ani analfabetów, 
ani ludzi ż iepkiemi rękami; o ile 
wiemy, w Sejmie pracuje rzetelnie, 

Rozmyślając głębiej nad tem za- 

tem, co omawiany Autor nazywa 

    

  

275, 276, 291, 296 i 2 K. W.). 

Prace bywają konieczne i uży” 
teczne, ale bywają też zbędne i 
szkodliwe. 

„Kasiarz* lub „handlarz* żywym 
towarem mogą wyładować w swoim 
zawodzie ogrom nowoczesnych wy 
nalazków, odwagi i pracy, a jednak 
nie zdobędą naszego uznania. 

Ogrom tegoż wyładowują bolsze- 
wicy w zburzeniu starego ustroju, w 
budowę najnowszego opartego niby 
na dyktaturze tejże pracy (proletarja- 
tu), Ale duszą przewrotu była tam 
przestarzała śmiercionośna zasada bi- 
blijna — oko za oko, ząb za ząb, z 
przesadą stosowana. | zabite przez 
nich burżuzzja, biurokracja i wszyst- 
kie grzechy caratu zmartwychwstają 

postaci ar : 

ucieleśnianej w bolszewiźmie najsta 
nowczej przeciwstawia, co stanowi 
duszę naszego najcenniejszego walo 
ru (Idei Jagiellońskiej, „poczucia i 
zrozumienia ludzkiej wspólnoty” 
przez Kościuszkę, wiarusa legjonów 
Piłsudskiego) jest nie co innego, tyl- 
ko Miłość, ukochanej wolności na- 
szej i waszej ponad życie. 

Szukając wyjścia z chaosu musi 
my nazywać najbrzydsze zjawiska po 
Imieniu, miejmyż odwagę nazwać też 
najpiekniejsze. Słowo staje się ciałem, 
nie odwrotnie, Więc naszem hasłem 
twórczem i stałym miernikiem ma- 
terjału ludzkiego do jego wcielenia 
musi być Miłość i Praca. 

Wróćmy do potworności i niedo- 
rzeczności naszego życia, które zwa|- 
czać musimy, do I tezy Autora. 

«„ bije teraz ostatnia godzina, 
aby z chaosu duchowej nędzy, koł- 

tuństwa, wstęcznictwa i bolszewizmu 
(dodajmy i bezrobocia) wydobyć ży- 
cie polskie“. Oto parę iilustracyj z 
niedawnej przeszłości i teraźniej- 
szości: 

Polak, który wcześniej od innych, 
wstąpił zagranicą na politechnikę po 
to, żeby studjować technikę, jako 
środek walki o niepodległość, a do 
chodzi do szerokiego i poważnego 
rozgłosu dobrobytu, jako ujarzmiciel 
sił przyrody przez naukę i pracę, 
rzuca wszystko na wezwanie, że jest 
w kraju potrzebny, pracuje I tu о- 
wocnie w swoim zawodzie, większo- 
ścią przedstawicieli narodów Rzeczy: 
pospolitej żostaje wybrany na jej 
pierwszego Prezydenta, powitany 
przez państwa zachodnio-europejskie, 
jako znana im i solidna firma... i w 
parę dni potem. zamordowany przez 
fanatyka „nad - polaka” nasiąkniętego, 
jak gąbka, jadem nienawiści zaczer- 
pniętym z pism partji działającej pod 
hasłem— Bóg i Ojczyzna. ' 

«Kule mordercy i szereg nieuda- 
łych spisków były przeznaczone dla 
tego, kto nie tylko chciał, ale i po: 
trafił najwięcej z żyjących zrobić dla 

    

   

ściąga do tego skarbu przez parę 
lat złote, gdzie są i gdzie ich niema, | 
ale nie widzi, czy nie chce widzieć, 
jak mu je pod okiem rozkradają i 
sam je hojnie rozdaje naprawo i na- 
lewo wpływowym przedstawicielom 
narodu, byle dłużej utrzymać się u 
władzy. 

Mamy największe bezrobocie w 
kopalniach najbogatszej dzielnicy, bo 
nie możemy zbyć za granicę nad- 
miaru węgla, a nie brak nam w do- 
mu tycb, co w zimie marzną. Ź państw 
zachodnio-europejskich mamy naj: |: 
więcej nieużytków zdatnych do u- 
prawy, a nie umiemy zaprządz do 
tej zdrowszej i potrzebniejszej pracy 
tych głodujących kretów— górników. 

Nie możemy zbyć za granicę bu: 
dulcu, a mamy ostrzejszy od miej 

nych robotników i techników budo- 
wlanych. 

Najcenniejszym naszym walorem 
była i być musi miłość i tolerancja, 
a na czele oświaty stoi przedstawi- 
ciel zbankrutowanego „egoizmu na- 
rodowego”, który wachał się uczcić, 
jak należy, największego pisarza, 
gdyż ten był na papierze kalwinem, 

Tenże odpowiedzialny kierownik 
oświaty zabiera się do zwalczania na- 
szego analfabetyzmu przez redukcję 
sił nauczycielskich i obarczenie pozo- 
stałych taką ilością godzin dodatko- 
wych, która z ich pracy zrobi bezna- 
dziejną pańszczyznę. 

Gdzie wyjście—przedewszystkiem 
z bezrobocia? 

Słusznie mówi autor (teza 8): Łą- 
czność interesów pracy i interesów 
produkcji — to pierwsza teza dla no- 

wożytnej demokracji. 
A my „Czynimy tak, jak gdyby 

przypuszczając, że życie gospodarcze 
odbywa się jedynie za sprawą podsi- 
wiałego naczelnika inżyniera, który 
mignął nam za szybą zamkniętego 
auta i jakby poza nawiasem gospo- 
darczych poczynań był walący przez 
bramy fabrycznego podwórza, tłum 
robotniczy *, 

Jeżeli się nie mylę, to co jest u 
nas, a w mniejszym stopniu gdzie- 
indziej, jest następstwem t. z. walki 
klas, przeżytkiem „socjalizmu nauko- 
wego*, który się nadmiernie nad „u 
topijny“ (romantyczny) wynosił i sam 
się utopijnym staje, dzięki niezdro. 
wemu dodatkowi marteej biblijnej 
zasady — oko za oko. Ma on za- 
pewne tę zasługę w przeszłości, że 
stronę słabszą do organizacji związ- 
ków zawodowych doprowadził. 

Niestety doprowadził jednocześnie 
do fatalcego rozbicia odpowiedzialno: 
ści: Burżuj, przedsiębiorca, dotychcza- 
sowy organizator pracy (prawica) — 
Interesuje się tylko zyskiem doraž- 
nym z pracy dla niego płynącym, 
tylko za to odpowiada, Związek Za- 
wodowy (lewica) odpowiada tylko za 
utrzymanie lub podniesienie warun- 

latujących gęsi. Jest to okres, bodaj 
bezterminowy, obustronnego wyczer- 

poglądowego apostoła tego uzdrawia- 
jącego prądu możemy uważać sław- 

regi beziobot | niiego „Moje życie t dzieło" mamy | 

pania energji bojowej, inicjatywy, о- 
kres graniczącej ze śmiercią bier- 
ności. 

Odpowiednio do wzrostu szere- 
gów bezrobotnych robotników wzra- 
sta szereg bezrobotnych przedsiębior- 
ców. 

Wyjście, jeżeli się nie mylę, leży 
w nowym prądzie, zwanym „Solida- 
ryzmem*, pismo „Droga” poświęca 
termu prądowi kilka artykułów. Jeden 
z jej współpracowników, W. Fr-wicz 
wykańcza całą książkę. Gdzieindziej 
musi istnieć bogata literatura tegož 
zagadnienia. Sądzę, ża za wybitnego 

nego fabrykanta samochodów Forda, 

w wypożyczalniach w polskim prze- 
kladzie. 

Majstrujący od dzieciństwa, ku u- 
trapieniu ojca, syn fermerski, potem 
wspólnik warsztatu, potem głowa 
wielkiej firmy, która wypuścłia w świat 
kilka miljonów samochodów, rozwi- 
nął w sobie szerokie, wprost roman- 
tyczne ambicje zawodowe — żeby je- 
go samochody były coraz lepsze i co- 
raz przystępniejsze, a robotnicy pra- 
cowali coraz produkcyjniej, ale coraz 
króciej za przyzwoitą opłatą. Robot- 
nicy poszli mu na rękę — wylicza, 
komu z nich zawdzięcza, jakie drob- 
ne ulepszenia techniczae podnoszące 
nieraz parokrotnie wydajność dane- 
go odłamu pracy. Na pierwszem 
miejscu wymienia polaka, który mu 
dał taki wspaniały wynik przez posta- 
wienia dłóta w tokarni pod innym 
kątem. Przy takiem czynnem i owoc- 
nem współdziałaniu robotników do- 
chodzi do tego że płaci im, nie wy” 
łączejąc dużego procentu inwalidów 
minimum 5 dolarów ze 6 cio godzin- 
ny dzień pracy, że rozrzuca oddziały 
fabryki wyrabiające oddzielne części 
po pustkowiach, gdzie dsje tym ro- 
botnikom możność zajmować się do- 
datkowo rolnictwem — dając tak po- 
żądany płodozmian pracy. 

Naszych bezrobotnych tam nie 
poszlemy, gdyź, jak wiemy, przyjmu- 
ją coraz niechętniej w coraz bardziej 
ograniczonej ilości. 

Od tych, co wracają, słyszymy 
nieraz — żeby u nas tak pracowali, 
jak w Ameryce, to i u nas byłaby 
Ameryka. 

O cóż chodzi — dla samouków 1 

arystokracji pracy stron obu, przed: 
siębiorców i robotników droga stoi 
otworem do odbudowy, gdzie się da 
rozbitej, zamierającej odpowiedzial- 
ności za wyniki pracy. 

Dr. N. C. 

  
  

Nauczyciel tańców | 

M. FROST 

żańskiego ogłasza, 
na cele reformy rolnej dwór 

pującą sensacyjną wiadomość: Jak się 
dowiadujemy, 
obecny Marszałek Sejmu przesłał na 
ręce wicemarszałka Sejmu prał. Sta- 
ugajtisa list z zawiadomieniem o zło- | 
żeniu przezeń mandatu poselskiego. 
Przywódca Łkin. Saj dr. 

rząd miejski lombard wszedł na wła- 
ściwe tory swej działalności i mógłby 
całkowicie opłacać się jako 

|tucja miejska, gd, ‹ 
mu udzielić potrzebnego kapitalu о- 
brotowego. Obecnie 
cza się tylko niewielkie sumy, a mi- | 
mo to codziennie trzeba odmawiać 
więcej niż połowie klijentów poży- 
czek z powodu braku 
Obrót obecny sięga 
jeżeliby można było otrzymać kre- 

Litewskiego z 15, XII. 1925 r. 

4.158.520 lit. Eksport ześ z SSSR do 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Parcelacja własności ziemskiej w Łitwie. 

Według wiadomości „Lietuwy* | do parcelacji przeznaczono 117. 200ha. w roku 1925 ostatecznie rozparcelo- | W roku 1924 wydzielono kolonistom wano 130.041 ha ziemi dworskiej, 54953 ha ziemi w wioskach, nieza- którą podzielono na 12.510 działek. kończońo kolonizowanie 30.788 ha Rozpoczęto, lecz nie ukończono pare ji w roku 1926 zamierza się dokonać celoweć 38,127 ha. Na przyszły rok | kolonizacji na 90.000 ha. * 

Wywlaszczenie. 
Ziemski „twarkitejas* pow. Bir szagołaf gm. Waszki, pow. Birżań* 

iż zostal wzięty skiego, własność spadkobierców p. 
Dauk- Korfowej. 3 

P. Petrulis złożył mandat posła do 
Sejmu. ! 

“ „Lietuvos Žinios" podają nastę- miejsce p. Petrulisa zaprosił następ: 
nego kandydata p. Wincentego We- 
deckisa, prezesa oddziału Uk. Saj. w. 
Rosieniach, który też 21 b. m. przy- 
był do Kowna, lecz z powodów niez- 
nanych w daiu tym do Sejmu jesz 
cze nie został wprowadzony i odje- - 

Draugelis na chał z powrotem do Rosień. : 

Kryzys kowieńskiego lombardu miej- | 
skiego. R 

Założony przez kowieński samo- 

b. Minister Skarbu, a 

dyt na drugie sto tysięcy, to lom- 
bard mógłby przynosić stały zysk. 
W celu zmniejszenia wydatków Za- 

insty- rząd Miejski zmniejszy wszystkim 
yby miasto moglo, pracownikom grudniową pensję o 

| jedną trzecią część, lecz robić tego 
bowiem poży- | na czas dłuższy nie można, wobec 

czego zarząd miejski zwrócił się po- 
nownie do Banku Litewskiego i 
Państwowej Kasy Oszczędności z 
prośbą © pożyczkę. Ma ona być 
udzielona i wtedy lombard miejski 
zacznie działać bez strat. й 

Bilans Banku Litewskiego. 
„Memeler Dampfboct* w Nr. 301 z 24. XI. 25, 

środków. 
100.000 litów i 

podaje bilans Banku   Aktywa. 

Złoto . L й 32.254.051,96 lit. \ 
Srebro 3 T ь > ‚  6.339.341,00 „ 
Bilon . т ‚ — 1.787.124,07 „ 
Dolary, funty ster. t in. wysokoc, wal, 
Dyskonto i pożyczki 
Inne aktywa. . . ‚ 

28.003,319,21 „ 
49.113,854 95 , 

156.974.582.05 м. _ 

Pasywa. 

39.476.860,92 „ Dy   Kapitał akcyjny | . ° 12.000.000,00 lit, , 
| » rezerwowy. ‚ i 625.000,00 „ 3 i 

Banknoty | J » 4 82 625.007,26 „ 
Depozyty i wklady й . ‚ 23.252629.02 „ 
Inne pssywa ; . ‚ ° . 38.471.946.77 „ 

; 156.974,582.05 lit. Sj 

Eksport litewski do SSSR. ją 
być wyroby b. fabryk Szmidta, Tile 
mansa i Frenkla; objektem zaś eks- 
portu sowieckiego ma być manu- 
faktura, kalosze, bydło, soda, tytoń, 
produkty naftowe itd. (ogółem 30 
rodzai towarów). 

„Lietuvos Žinios" podają, że na 
ręce eksporterów litewskich napły- 
nęły z SSSR zamówienia na sumę 

Litwy wyraża się sumą 3.194,998 lit. 
Objektem eksportu litewskiego mają 

Eksport nabiału litewskiego. 
„Lietuvos Žinios“ podzją, że w cią- robiono w ciągu pierwszego półrocza 

gu pierwszego półrocza 1925 r. Lit. 1925 r. 3.920.000 klg. mleka, podczas, 
jwa eksportowała zsgranicę 102.000 gdy w ciągu całego 1924 r. przero- 
klg. masła i 35.000 klg. sera. Rynek biono zaledwie 1.420.000 kig. zaś w 
wewnętrzny pochłonął 46.000 klg. ma-. ciągu 1923 r. 83,300 kig. 
sła. We wszystkich mleczarniach prze- į 

Skarga Klajpedzian w Lidze Narodėw. 
Jak donosi "Memeliand Rund“ gwalcenie systematyczne przez rząd į 

"schau“ Sejm Kłajpedzki zwrócił się litawski umowy Kłajpedzkiej. Reda 
telegraficznie do generalnego sekre- Ligi Narodów na nejbliższem posie- ) 
tarza Ligi Narodów ze skargą na dzeniu rozpatrzy tę sprawę. н 

Juosupajtis zrzek! się misji utworzenia | 
Dyrektorjatu Kłajpedzkiego. 

Gubernator kraju Kłajpedzkiego Do porozumienia jednak nie do* į 
Polski, 

Tenże pomnaża oficjalnie od pa- 
ru lat szeregi bezrobotnych, ponie- 

waż przedstawiciele narodu i rządu 

nie mogą się uporać z ułożeniem 
dla niego dość ciasnego . kontraktu 

najcenniejszym  naszyńi walorem, 
przychodzimy. do wniosku, że praca | 
jest najmocniejszą więzią społeczeń: 
stwa, jego * ruchomym szkieletem, 
ale jako bezsporne hasło do wiąza- 
pia ludzi nie wystarcza. _   Trocka 2. 

Nowoczesne tańce salonowe. 
Ostatnie nowości sezonu. 

Informacje udzielane są 
codziennie. 

ków pracy. 

Za jej celowość na dalszą metę, 
za jej piękno i wydajność nie odpo- 
wiada nikt. Oficjalnie są to dwa wro- 
gle obozy między którymi trwa i     trwać musi „walka ”, V a pana 

"przyjai zwrócony przez p. Juosupaj- sło. Obecnie przedmiotem dyskusji 
tisa mandat na utworzenie Dyrektor- jest artykuł 17 konwencji kłajpedz- 
jatu. 17 grudnia miały miejsce, nieo- | kiej, który określa kompetencję utwo- 
ficjalne rokowania z przedstawiciela" | rzenia Dyrektorjatu. Większość Sej: 
mi większości Sejmiku. Jako kandy- | 
datów na prezesa Dyrektorjatu pro- ja korzyść, dowodząc, że Gubernator | 
ponowano dr. Gajgałajtisa i p. Źwilu- | przy tworzeniu Dyrektorjatu ma po: 
sa z Mazur, siadać prawa formalne, zka 

  

| miku interpretuje ten artykuł naswo- — 
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 mzć już istniejące, np: z 

  

poja ай butem liewoiego in. rów . 
skusję 

grudnia 1925 r. Przebieg dyskusji podajemy poniżej: 

Rune wILELNSKA 

Prasa francuska o upadku Kłajpedy. 

Na 6 (454) 

Wiadomości polityczne. 

Referował pos. Szmulksztis (ch“ 

em.) który mimo to, że należy do 

tronnictwa rządzącego poddał dzia- 

lność M. $. Z. pewnej krytyce. Pos” 

Szmułksztis stwierdził, że M. S. z 

należy do tych szczęśliwych mini- 

sterstw, które często uważają za nie- 

potrzebne zdawanie sprawozdań pie- 

niężnych i rachunkowości z wyda- 

nych pieniędzy i wydają takowe 

bez kontroli, nie stosując się 

do istniejących ustaw. Np.: poważ- 

nego wydatku z górą 1, mil. lit. 

na kupno dcmów zagranicą nie na- 

leżało robić pomimo aprobaty Sejmu, 

tembardziej, iż tranzakcję tę doko- 

nano na warunkach dla nas nie- 

łatwych. Dalej mówca narzeka, iż 

niektóre stanowiska M. S. Z. są ob 

sadzane ludźmi nieopowiednimi: np. 

referentami są zwykli biuraliści, nie 

zaś fachowcy w danej dziedzinie. 

Pozatem Ministerstwo to posiada w 

stosunku do innych największą licz- 

bę samochodów. Szkodliwem dla in- 

teresów państwa i nienormalnem 

zjawiskiem jest również fakt, iż do- 

tąd wakują posady niektórych na- 

szych posłów zagranicznych. _. 

Z opozycji w sprawie budżetu 

M. S$. Ź. pierwszy zabrał głos pos. 

Sleżewiczus (lud.) treść mowy które- 

go była następująca: 

_ Gabinet Ministrów nie miał pra- 

wa bez aprobaty Sejmu wydawać 

tak wielkie sumy, jakie zostały wy- 

dane na kupno domów dla poselstw 

zagranicznych, zwłaszcza w ciężkiej 

chwili obecnego kryzysu gospodar- 

czego. 
Organy papieskie wypędziły posła 

jest obronić naszej niepodległości ani 

naszych interesów państwowych. Wre* 

szcie konsulaty litewskie zagranicą 

nie są zorganizowane tak, aby były 

micznych Litwy z zagranicą. 

Istnieje u nas Departament 

spraw Wileńszczyzny. Gdzież jego 

działalność? ; Czy są nawiązane sto- 

sunki z tamtą stroną linji demerka- 

cyjnej, a Białorusinami i in.? Czy M. 

S. Z. nie wie nawet czy należy przy- 

ciągnąć na swoją stronę tych Biało- 

rusinów, czy nie? | tutaj więc niema 

planu. 

Ressumując, M. S$. Z. nie umie 

aktywnie prowadzić swej polityki. Jest 

to jakiś martwy urząd, gdzie tylko 

kursują odpowiednio zanumerowane 

papiery. 

Drugim mówcą był pos Robinzon 

(Fr. Żyd.), który poddał minżdżącej 

krytyce działalność litewskiego M. S. 

Z. Mowę jego podamy osobno. 

Przemówienie Ministra prof. Rey- 

nisa było poświęcone wyłącznie po- 

lemice z pos. Szmułksztisem, Sleže- 

wiczusem i Roblnzonem t nie zawie- 

rało żadnej treści o charakterze pro- 

gramowym. 
P. Minister z góry zapowiedział, 

iż z powodu późnej pory zamalo ma 

czasu ma wypowiedzenie się. Na 

wstępie wyjaśnia, dlaczego Minister : 

stwo czasami nie ma możności do- 

konać rozrachunku. Sprawa kupna 

domów została w swoim czasie wy- 

jaśniona w odpowiedzi na zspytanie 

sejmowe. W Pradze chociaż mamy 

ministra pełnomocnego, lecz nie mie- 

szka on tam. Jast to rzeczywiście   
naszego przy Watykanie, nie przeszka- 

dza to jednak, by pozycja na utrzy- 

manie tego poselstwa figurowała w 

budżecie. Po co? Doniosłej wagi pla- 

cówka dyplomatyczna w Pradze Cze- 

skiej, gdzie cieszymi się wielką sym- 

patją nie jest obsadzona. Jest to nie* 

dopuszczalne niedbalstwo. To samo 

widzimy w Rzymie, gdzie długi czas 

nie było posła i gdzie dotąd nie po- 

trafiła nasza dyplomacja zdobyć po" 

trzebnych nam wpływów. 

Poselstwa nssze słabo orjentują 

się w polityce zagranicznej. Np.: w 

tak ważnej kwestji jak pakt gwaran* 

cyjny, nie byliśmy należycie infor- 

mowani. Poslowie nasi czerpali swe 

informacje z gazet i te wiadomości | 

przesyłali nam. 
Nic więc dziwnego, iż pozostawa- | 

liśmy i pozostajemy w tyle polityki 

światowej. Nie można bowiem sku- 

tecznie prowadzić polityki zagranicz- 

nej, będąc jak tabaka w rogu i nie 

wiedząc co się dzieje na 

kiej polityki światowej. 

bardzo pod tym względem 

organizacja centrali M. S. Z, gdzie 

dość powiedzieć, niema tak bardzo 

potrzebnego w obecnych stosunkach 

międzynarodowych Departamentu E- 

konomicznego, który kiedyś przez 

bardzo krótki czas istniał i następnię 

Szwankuje 

został zwinięty. We wzajemnych sto- ; 

sunkach z sąsiedniemi państwami 

nasze M. $. Z. również nie jest na| 

wysokości zadania. Nie troszczy się 

ono, by zawszeć potrzebne nam trak- 

taty z innemi państwami, ani wyko- 
Rosją. 

Dopiero niedawno udała się de- 

legacja nasza do Rosji, lecz należy 

wątpić, by w ciągu jednego tygodnia 

udało się jej osiągnąć poważne wy- 

niki... 
Wogóle w polityce zagranicznej 

Litwy nie widzimy żudnego planu, 

żadnej orjentacji, nie wiemy, czego 

chce nasze M. S. Z. jasą drogą ma- 

my kroczyć w stosunkach międzyna* 

rodowych. Można się zgodzić czasem 

/z tem, iż zdarzają się czasami niepo* 

wodzenia, nieszczęśliwe posunięcia, 

2 wypada wprowadzzć pewne korek- 

tywy; lecz przedewszystkiem należy 

mieć przed sobą jasno wytkniętą lin- 

je postępowania. Takiej, niestety, nie 

mamy. Podobna polityka, jaką upra* 

wia nasze M. 5. Z, nie w stanie 

Podniebna Księżniczka. 
Był sobie pewnego razu biedny 

Pers, któryby odpowiedział na imię 

„Bazir”, gdyby go tak zawolano. Ale 

ponieważ był nędzniejszym ponad 

wszelkie najskromniejsze nawet, wy- 

megania szacunku, nikt nie odzywal 

się do niego. Rozmawiał najwyżej 

z parjasami, którzy mało troszczyli 

się o jego imię, przyzwyczajeni do 

wołania na siebie w ten uproszczony 

sposób: „Hej tam, odezwij się, wsza” 

rzu jedenl“ 
Bazir nie miał żadnego rzemiosła. 

Gdy głód mu kiszki ściskał, szedł 

krok w krok za wózkiem, rozwožą- 

cym worki z ryżem, robił dziurkę w 

jednym z worków i zbierał sobie z 

tej ryżowej fontanny dwie garście 

ziarna, z których żył cztery dni — 

ryż bowiem pęcznieje niezmiernie w 
gotowaniu. 

Gdy czuł pragnienie, ściskał za 

paszczę małego zabawnego lwa por- 

arenie wiel- 

również 

„žie, — sprawę te naležy naprawić. 

| Co do paktu gwaraacyjnego — je- 

steśmy tłumaczył ks. profesor, kre- 

jem niewielkim, niezbyt zasobnym w 

(finanse, to też jesteśmy zmuszeni 

nieraz pozostawać na ustroniu. Ma 

lt Буё тойе swoją dobrą stronę, Je- 

|śli przypomnieć sobie, jak w Locarno 

| pył traktowany Skrzyński. 
ł Departament ekonomiczny egzy- 

! stował za ministrowania Gałwanaus: 

| Каза ® 1923 r. i został zlikwidowany 

| na skutek akcji oszczędnościowej. 

ś Niestety, okazało się, że był to błąd. 

| W dziszym ciągu p. minister przy- 

znaje, Iž tak dobrze sprecyzowanego 

| planus polityki zagranicznej, jak to 

jest w innych państwach, rzeczywiś- 

cie nie mamy. 
Lecz tam jest dużo zdolnych od- 

powiednich ludzi, jakich u siebie w 

Litwie nie posiadamy. Oprócz tego, 

wśród nas samych w kraju są tacy, 

którzy utrudniają tę pracę polityczną 

(tutaj p. minister przytecza imię prof. 

Waldamarasa). Pozatem w wysiłkach 

usprawiedliwienia się minister posłu- 

guje się podejrzaną sofistyką; powia- 

da np.: ješli będziemy dobrze wykc- 

'nywali zakreślone bliżej plany, to 

' dojdziemy wreszcie do postawionych 

„sobie ostatecznych celów. 

į Co do nieratyfikowania przez Lit- 

wę niektórych traktatów z Ligą Na- 

| rodów, p. minister oświadczył, iż nie 

zdążył jeszcze ze wszystkiemi z nich 
zaznajornić się. 

1 Koniec swego przemówienia p. 

minister poświęcił polemice z posł. 

, Robinzonem, który wytknął tajność 

naszej polityki zagranicznej, © której 

dokładnie nic nie wiemy. Na to p. 

minister oświadcza, iż właśnie w An- 

glji np.: powołuje się pos. Robinzon, 

(jest tyle tajemnic w tej dziedzinie, 

jak nigdzie. Taki Chamberlain jest 

człowiekiem dla zwykłych šmiertel- 

ników zgoła nieprzystępnym; mini- 

ster w parlamencie może wcale nie 

odpowiadać na zapytania posłów i t.d. 
P. minister czyni zarzut, że poseł 

Robinzon szczegółowo wymienił wie- 

|lokrotnie wypadki naruszenia kon- 

wencji Kłajpedzkiej po to tylko, by 

ogłosić to z trybuny sejmowej dla 

użytku „Memeler Dampfboot'ów*. 
Co do Wilna ciągłego powtarza- 

nia, iż dotąd nie będzie w Europie 

pokoju, zanim nie zostanie Wilno 

do basenu z owej paszczy strumyk 

wody świeżej i czystej — ponieważ 

był lwem z gatunku „wodotrysko- 

wych*. 

Nie mogąc z racji dochodów, 

mieszkać gdzieindziej, niż na ulicy, 

Bazir miał kłopot tylko z wyborem 

mieszkania. Wybrał loże przy mądrym 

Iwie — z trzech racji: po pierwsze, 

że w ten sposób miał napój przy 

samych ustach, po drugie, że tędy 

przechodziły wszystko wózki z ryżem; 

po trzecie, że wyniosły mur Seraju 

rzucał cały dzień w ten kąt chłodny, 

orzeźwiający Cień... 

„.Bo to się działo, jak wszystke 

prawdziwe bajki perskie, w czasach 

bardzo dawnych, gdy słońce było 

znacznie bardziej palące, niż teraz. 

O czem dumał Bazir między ły- 

kami wody i zjadanemi garściami 

ryżu? O niczem. Powiedział prawdo- 

podobnie raz na zawsze: „Jestem 

człowiekiem Wschodu, a więc — fa: 

talistą: czekajmy dalszego ciągu". 

| czekał pod platanem który miał   
który bezustannie wylewał firowego, właściwość beznadziejnego przytułku, 

  

one łącznikiem w stosunkach ekono- 

dla i 

„Petit Journal” omawiając PoE | 

jazny dla Niemców ruch w Kłajpedzie 

pisze, iż ruch ten przypisać należy 

ogólnemu niezadowoleniu z powodu 

zmniejszenia działalności portu kłaj- 

mia ruchu w porcie jest rozbicie się 

drzewa po Niemnie oraz swobodnel 
komunikacji towarowej i osobowej 

przez terytorjum Kłajpedy. W ten spo- 

sób Litwa prowadząc swą grę, która 

stanowi właściwie propagandę na 

szy Niemieckiej, naraża na szwank pedzkiego. Przyczyna tego | przyłączenia Kłajpedy do Rze- 

ostatnich rokowań  polsko-litewskich 

mających na celu zapewnienie spławu 
pomyślność i rozwój portu klajpedz- 

kiego. 

Zatarg ekonomiczny Litwy z Niemcami. 

Na skutek wprowadzenia w życie 

przez Niemcy taryfy celnej ogranicza- 

jącej eksport litewski do Niemiec, 

rząd litewski zapowiada zastosowanie 

środków represyjnych, a nawet wojnę 

celną z Niemcami. Krajpedzkie pismo 

niemieckie „Mermeler Dampfooot“ о- 

mamiając anuncjację rządu litewskie- 

„Izwiesija o 

go kpi sobie z litewskich pogróżek i 

stwierdza, że nie mają one żadnego 

znaczenia i tajemnicą publiczną jest, 

jiż Litwa musi się stosować do wa: 

| runków dyktowanych przez Niemcy, 

gdyż wszystkie próby nawiązania sto- 

sunków handlowych z Rosją nie dały 

żadnych wyników. 

litewsko-sowieckiej współ- 

pracy ekonomicznej. 

„Izwiestja“ w artykule Litwa i s 

S. S. R., między innami piszą, iż ba- 

wiąca w SSSR litewska dzlegacja go” 

spodarcza przekonała się co do mož- 

ności współpracy Litwy z SSSR. Go- 

spodarstwo iitewskie prócz kredytów 

zagranicznych, _ potrzebuj jeszcze 

handlu, który Litwa przedew$zystkiem 

może znałeść w SSŚR. W tym reku 

wprowadzając w życie zadania współ 

pracy gospodarczej między Sowieta- 

Rozkaz Komendanta 

i Na podstawie $$ 8 i 9 ustawy © 

wzmocnionej ochronie państwa za: 

braniam mieszkańcom m. Kowna i 

powiatu kowieńskiego oraz powiatu 

trockiego: 
1. Przekraczania linji damarkacyj- 

gej do okupowanej przez Polskę czę- 

"ści Litwy, jak również z tamtej, części 

oraz 
2. Okazywania pomocy przekra- 

czającym linję demarkacyjną: a) przez 

ukrywanie przejeżdżających przez li- 

nję. demarkacyjną osób, b) towarzy* 

Litewsko-lotewska konfe-; 

rencja w sprawie gospo- 

darstwa rybnego. 

W styczniu lub w lutym w Ko- 

wnie odbędzie się narada przedsta” 

wicieli Litwy 1 Łotwy w celu zawar: 

cia konwencji w sprawie gospodar- 

stwa rybnego. W naradach Litwę bę: 

dzie przedstawiał inspektor rybo- 

łówstwa p. Rondomanskis, Łotwę + 

kierownik oddziału rybołóstwa p. 

Mieżis. 

Z życia uniwersytetu. 

W przeciągu jesiennego semestru 

1925 r. uniwersytet posiadał 2382 

studentów, 
chaczy. Podług wydziałów liczba ta 

dzieliła się następująco: wydz. teol.* 

w tem 264 wolnych słu- | 

|mi i Litwą trudnoby było zmienić 

już uprzednio oznaczony plan ekspor” 

tu i importu. Jednak zdaniem pisma 

nie tyle ważne są tegoroczne wyniki 

handlu Sowietów z Litwą, ile fskt, iż 

wymiana towarów już się rozpoczęła, 

pierwsze przeszkody są przezwyciężo- 

ne. Współpraca gospodarcza między 

Litwą t SSSR podniesie aktywność 

gospodarczą, wzmocni jego podstawy 

4 samodzielność. 

m. Kowna i powiatu. 

szenie im przez linję demarkacyjną, 

c) okazywanie im jakiejbądź innej 

pomocy. 

Za przekroczenie tego rozkazu 

winni będą karani w drodze admini- 

stracyjnej grzywną do 2500 lit., albo 

aresztem do 3 miesięcy, w razie .zaś 

ponownego przekroczenia i grzywną 

pieniężną i aresztem. 

Pułk. Lejt. Brazulewiczus, komen- 

dant wojenny m. Kowna i powiatu. 

Kowno, 17 grudnia 1925 r. 

filozoficzny—264 (11,1 proc.) teołogji 
ewangielickiej 6 (0,3), humanistyczny 
369 (15,6 proc.), prawny 767 (32,5 

proc.), matem.-przyrodniczy 246 (10,4 

proc.), medycyny 470 (199 proc), 

oraz techniczny 240 (10,2 proc.). W 

uniwersytecie jest zaregestrowanych 

29 stowarzyszeń studenckich, w tem 

1 polskie i 7 żydowskich. 

Litwa na międzynarodowej 

konferencji w sprawie ru- 
chu samochodowego. 

W kwietniu roku przyszłego w 

Paryżu odbędzie się konferencja, 

która zmieni międzynarodową kon: 

| wencję normującą ruch samochodo: 

jwy. Na konferencję również została 

! zaproszona i Litwa. 

  
нн ее 

  

  

Z Bialorusi 
Zjazd delegatów M. O. P. R'u. 

W pierwszych dniach lutego r. b. 

odbędzie się w Mińsku pierwszy o* 

gólny zjazd delegatów M.O.P.R'u, na 

który również zostali zaproszeni 

przedstawiciele t. zw. Białorusi Ża- 

chodniej. (I). 

Elektryfikacja pogranicza. 

Państwowa Komisja Planowa B,S. 

S.R. zatwierdziła w dniu 4 b. m. 

е 
— — 

zwrócone Litwie, — jest to kwestja 

taktyki: jeden rozumie ją tak, drugi 

inaczej. 
Sprawozdawca parlamentarny „Dnia 

Kowieńskiego” pisze, że w niektó- 

rych miejscach swego przemówienia 

min. Reynis w sposób widoczny nie 

mógł opanować swego zdenerwowa- 

nie, czując się prawdopodobnie bez- 

  

silnym wobec argumentów opozycji, | 

sformułowanych zwłaszcza w mowie 

pos. Robinzonas, 

  

właściwość przypisywaną u uas wią- 

zom. 
i Bazir więc wyrzekł się już od- 

| dawna wszelkiej możliwości nieocze- 

kiwanego w monotonii swych dni, 

gdy zaszedł wypadek niezwykły. 

Bardzo wysoko, w gładkim bia- 

łym murze Seraju było mało okien- 

ko, niewzruszenie zamknięte ažuro- 

wą okiennicę. Ten ciemny kwadra” 

cik — malutka oaza w Ogromnej 

pustyni oślepiającego wapna—wcho* 

dził w skład zwykłych obserwacyj 

Bazira, podczas nieskończonych go: 

dzin, które spędzał, rozłożony na 

plecach. Od dwunastego roku życia, 

w którym, wyrzekając się zabaw 

ruchliwych, stał się próżniakiem z 

głębokiego przekonania, patrzył na 

tę ażurową okiennicę bez żadnego 

wysiłku umysłowego, z tą myślą 

jedynie: „To jest okiennica ażurowa”. 

Ta oczywistość przelewała się w 

jego mózgu od dwudziestu trzech 

lat, ponieważ miał trzydzieści pięć 

w chwili, gdy zaczyna się ta prawdzi- 

wie perska historja.   A wiąc pewnego wieczoru, O go" 

m m m 

Sowieckiej 
plan nowej elektryfikacji pogranicza 

' polskiego. Kosztorys tego planu wy- 
| nosi dwa i pół miljona rb. (I). 

:Ostre pogotowie straży gra- 

į nicznej. 

| Z pogranicza donoszą, iż w dniach 

między 5 a 7 b. m. na terenie od- 

powiadającym " powiatowi duniłowi- 

ckiernu, władze sowieckie zarządził 

ostre pogotowie bolszewickiej "a 
granicznej. (/). 

Otwarcie fabryki superfosfatu. 

Dnia 3-go b. m. z wielką pompą 

otwarto nieczynną od roku 1915 fa- 

brykę superfosfatu w okolicy .Lepla. 

Jest to jedyna tego rodzaju fabry 

ka na Białorusi Zachodniej. (|). 

R UPS PRINS TRACES
 

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 

! od godz. 8-ej rano do 7-e| wlecz. 

    

dzinie, w której wielblądy idą pić, 

| (o ile się je do wodopojów prowa- 

dzi), mała okiennice, ku wielkiemu 

zdumieniu pogrążonego w kontemplacji 

Bazira, zachibotała i za storą ukazała 

się ciekawa badawcza zatrwożona 

nieco twarz młodej kobiety—najcza* 

rowniejsza, najświeższa, najroskosz- 

niejsza, jaką kiedykolwiek bajarz ty- 

siąca i jednej nocy mógłby opisać. 

To rajskie zjawisko trwało, niestety, 

krótką chwilę tylko: cudną postać 

cofnęła nagle brutalna ręka. Oxien- 

nica stuknęła sucho i w tej samej 

chwili rozległ się głos eunucha. 

Zapóźno! Grom padł... 
namiętny i romantyczny, który drze- 

mie zawsze w sercu każdego Persa, 

obudził się: Bazir kochałl 
Stał się rycerzem tęskniącym do 

Księżniczki nietyle dalekiej, ile rączej 

z powodu wysokości okienka w mu- 

rze—podniebnej. Od tej chwili życie 

jego miało tajemnicę, dusza — swój 

hcud. Nie miał zresztą najmniejszych 

złudzeń, co do przyszłości swego u- 

czucia, Mury grube, zamczyste drzwi, 

straże | Inne jeszcze przeszkody sta-   

  

Marzyciel | j 

Dnia 7-:go b. m. od- 
Konferencja była się w Min. Kolei 

ploatacyjnym konferencja delegatów 

farencja ta ustali jakie pociągi będą 

na małą frekwencję pasażerów, wsku- 

tek czego uzyska się oszczędności w 

dziedzinie eksploatacji kolei bez na- 

ruszenia interesów i wygody pesaże- 

rów. Prócz tego na konferencji zo- 

stanie opracowany plan zmniejszenia 

liczby pociągów w małym rozkładzie 

jazdy począwszy od 15-go maja b. r. 

Zarządzenia te są częścią akcji 0SZ+ 

czędnościowej przeprowadzonej obec- 

nie we wszystkich działach gospodar- 

ki kolejowej. (Pat.) 

Praska Tribuna do- 

Walka o  nosi,że spór o obsadze- 

przewodni: nie prezydjum Sena- 
«two w Se 
nacie cze. tu utknął na martwym 

skim. punkcie. Załatwienie 

sporu oczekuje się w 

wyniku narad przywódców stronnictw 

mają się odbyć w ciągu tygodnia. 

Organ urzędowy 

wszystkich Dyrekcyj kolejowych. Kon- | 

mogły być zniesione jeszcze w obec; 

nym sezonie zimowym ze względu | 

z prezydentem Massarykiem, które ; 

dewszystkiem zająć się sprawami 

szwajcarskiej polityki gospodarczej I 

w Min. Kolel. w departamencie eks: | społecznej. (Pat.) 
Litowe Listy donoszą, 

Sa że atcybiskup Kordac 

ara WE odbył we środę z mi- 

tykanem.  Nistrem Beneszem na- 
radę w czasie której u- 

wydatniła się szczera chęć czechosło- 

wackich sfer rządowych jaknajrychlej- 

szego przyjsznego uregulcwania sto- 

sunków Częchosłowzcji z Watykanem. 

Kanclerz Rzeszy ро- 

Powrót kan: wrócił wczoraj do Ber- 

e lina ! był dzisiaj przy: 
° jęty przez prezydenta 

Rzeszy. (Pat.) 

Agencja Anatolijska 

nki am- donosi, że do Pngory 
WA przybędzie ambasador 

, aogielski celem nawią- 

zania rokowań mających na cęlu u- 

stalenie tekiej granicy, która będzie 

mogła być przyjęta przez oba pań- 

stwa, oraz, źe rząd turecki ożywiony 

| wyłącznie pragnieniem  znalezienia 

| sposobu uregulowania tej sprawy prag- 

| nie dać dowód swej dobrej woli. 

Times donosi z Aten. 

Spór grecko żę w kołach dobrze 

    

  Szwajcarja szwajcarskiego związku 

okazach cechów wypowiada się 

do Rosjł. przeciwko wysłaniu de- 
legacji dla studjum do 

Rosii i oświadcza, że szwajcarski zw. 

cechće ma w danej chwili pilniejsze 

zadania, winien on mianowicie prze- 

Białorusini 

Chociaż Grodno jest drugim po 

Wilnie ośrodkiem ruchu białoruskiego 

w Polsce,—przejawy życia społeczne- 

go Białorusinów są tam stosunkowo 

nikłe. 

Wprawdzie istniały tam pewien 

czas: 1) Białoruski Komitet Narodo- 

wy, 2) Klub Białor., oraz 3) zorganl- 

zowana za czasów okupacji niemiec- 

kiej, białoruska sieć szkolna na pro: 

wincji z gimaazjum białoruskiem w 

Grodnie (w zakresie 4 klas niższych) 

na czele — niebawem jednak uległy 

te wszystkie instytucje całkowitej li- 

kwidacji. 
Ocalała tam jedynie najstarsza | 

najlepiej postawiona szkoła białorus. 

w Grodnie. 
Założona z końcem 1916 r. dzię- 

ki staraniom i ofiarności jej kierow- 

alka, $. p. Aleks. Hrykowskiego, li- 

czyla narazie okoto 50 słuchaczy; od 

roku 1919 począwszy, na skutek 

śmierci ś. p. Hrykowskiego, oraz nie- 

przychylaego stosunku do niej władz 

szkolnych, — czasowo podupadła: o- 

becnie jednak, zawdzięczając energji 

i umiejętności nowego jej kierowni- 

ka p. Fiedoruka, — znajduje się w 

stanie kwitnącym,' — licząc pełne 7 

klas, w których kształci się około 300 

dzieci płci obojga 1 zatrudniając 8 

nauczycieli. 

Zajęcia odbywają się zrana i wie- 

siadają oddziały równoległe. 

Wielkie zasługi w rozwoju szkoły 

w pierwszym jej okresie posiada na- 

uczycielka Ś. p. Tekla Staniszewska, 

która zginęła na posterunku, gasnąc 

przedwcześnie od suchot. 
Przy szkole istnieje Bialor. Rada 

Szkolna. ‘ 
Poza tą szkolą w chwili obecnej 

w Grodnie istnieje jeszcze Białorus. 

T.wo Dobroczynności, utrzymujące 

Przytułek Białoruski dla dzieci-sierot. 
6-go grudnia r. ub. odbyło się walne 

zgromadzenie tego T-stwa celem do- 
kompletowania Komitetu T-wa, oraz 

Komisji Rewizyjnej. 
T-stwo to jest obecnie najpoważ- 

niejszą instytucją białoruską w Grod: 
nie i odegrywa tam rolę jednostki 

kierowniczej. 

Życie towarzyskie wśród Białoru- 

nie istnieje. 

ły na drodze szczęśliwego zakończe: 

ko ujrzeć raz jeszcze, jeden raz. 

Niestety, głuchy odgłos uderzeń 

młotka dal mu znak, že zagwaždžano 

nieubłagalnie okienko... Aby tylko 

ujrzeć Księżniczkę poprzez szpary 

okiennicy trzeba by było wdrapać 

się aż tam hen wysoko... A choć tak 

sławnym jest wschód ze swych dra- 

bin==niema i tam nawet dość wyso* 

kich, a niema żadnych dla nędznej 

hołoty. 
Jednak Bazir, leżąc i wpatrując 

się w okno, na wieki zamykające 

ego ukochaną, poczuł nagle przy- 

pływ nadzieji... Spostrzegł oto gałęź 

platanu ciągnącą się w kierunku je- 

go marzenia. 

powieściach iniłosnych są pomysłowi 

i cierpliwi. Wyraz zadowolenia rozlał 

się na twarzy leżącego Вашге; ро- 

czął się kręcić jak człowiek, który 

> się wygodnie na długie cze- 

anie.   I czekał lat 25. Wreszcie stwier: 

dził, że galęž platanu dosięgła już 

czorem, przyczem 3 niższe klasy po- 

sinów tamecznych tak dobrze jak | 

Ludzie wschodu, zwłaszcza w o > się znów na miejscu, 

turecki. 
\ poinformowanych sły: 

| chać, iż między delegatami greckimi 

|i tureckimi powsteł obecnie spór w 

j sprawie elimitacji granicy grecko tu- 
| reckiej. (Pat.) 
į 
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Z życia białoruskiego. 
w Grodnie. 

Dopiero w roku bieżącym odbyło 

się pierwsze od trzech lat przedsta” 

wienie białoruskie w Grodnie. Grano 

komedję w 4 aktach pióre znanego 

dramaturga białor. p. F. Olechnowi- 

cza ©. t. „Szczęśliwy mąż”. 

Jesienią zaś w końcu październi- 

ka miał tam miejsce „koncert-bal“ 

białoruski, urozmiaicony produkcjami 

chóru białor. i orkiestry strunnej. 

Obie imprezy spotkały się z życz- 

liwem przyjęciem publiczności i od- 

niosły sukces zsrówno artystyczny, 

jak też i kasowy. 
Prasa bialor. w Grodnie nie po- 

trafiła się tam ugruntować. Rozmzai- 

te pisma białoruskie, które tem pró- - 

bowały wychodzić, mie wyłączając 

polonefilskich, upadały w krótkim 

czasie. 
(Najpoważciejszem z nich było 

„Bielsruskaje Słowa”, redagowane 
w r. 1920. 

Z pism ugodowych wspomnieć 
należy „Sialanskuju Hutarku*). 

To też akcja prosowa ostatnio 

ogranicza się tam do wydawanych 

sporadycznie jednodniówek  białor. 

o hałaśliwych nazwach, naprzykład: 

„Wystrał* (Wystrzał) lub  „Hudok“ 
(Syrene), o treści rewolucyjno-prole- 
tarskiej, a | te jednak nie ukazują 
się już od dłuższego Czasu. 

Słowem — zastój i marazm... 

Rzeczoznawca. 

| RU ERRA STIKLAS BDI DS 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 

Dziś 

„Madame Pompadour" 
operetka Falia. \ 

Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 

Jutro o g. 12 m. 30 pp. 

po cenach najniższych 

3-ci poranek kameralny 
o g. 4ej pp. 

„Madame Pompadour“ 
operetka Falla. 

о &. 8 m. 15 wiecz. 

REWJA 
  

| Popierajcie L. O. P.P. 

  

      
skrzydła okiennicy i była dość silna: 

nia miłosnej przygody. Chciał ją tyl- aby znieść ciężar człowieka. 
{ Otrząsnąwszy się z półwiekowej 

apatji wśród ciemności nocnej wdra- 

pał się na potężną galąž. Tam na 
wysokości okiennicy przyłożył oko 

do szpary i oto co ujrzał w silnie 
oświetlonym pokoju: na dywanie sie- 

działa w kucki olbrzymia baba czter- 

dziestopięcio letnia niedbale ubrane, 

jzwiędła z braku świeżego powietiza, 

la z braku ruchu otyła potwornie. 

į Z tuzin dzieci, poszturchiwanych 

j przez sześć murzynek wrzeszczało 
, przeraźliwie. 

Bazirowi potrzeba było akurat 
dziesięciu sekund, aby spuścić się 

na ziemię z wysokości, na której 

osiągnięcie użył czwierć wieku. о- 
wyżło* 

bionem w ziemi przez długie leżenie, 

ponieważ jednak czuł potrzebę zmia- 

ny pozycji po 48 latach bez ruchu, 

a okno przestało go już interesować 

tym razem ułożył się wygodnie na 

brzuchu. 
Tłom. J. Cb. 
—
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у 
fon z założenia, że obecny obieg 

pieniężny byłby dostateczny, gdyby 

>:
 

Pol 

Profesor Kemmerer odbył dłuższą 
konferencję z posłem  Wiślickim. 
Podczas konferencji poruszył on za- 
gadnienie waluty polskiej, Wychodzi 

| 
| 
| 

Bank Polski rozwinął dostateczną 
działalność kredytową powiększając 
emisję na podstawie zdrowego ma- 
terjału dyskontowego. 

Stabilizacja waluty jest możliwa, 
jeśli zostaną przeprowadzone nastę- 
pujące reformy: 

1) budżet państwowy i komunal- 
ny będzie zredukowany szczególnie 
w dziedzinie wojska i oświaty. 

2) przemysł zostanie uruchomio* 
ny i handel wyzwolony z pęt. 

3) świadczenia socjalne, 
na przemyśle zostaną 
przyczem polska się uwolni od obo 

Kronika krajowa. 

W sprawie zakazu wywozu 
pszenicy. 

Dnia 7 b. m. w min. spraw we- 
wnętrznych pod przewodnictwem na- 
czelnika wydziału aprowizacyjnego 
odbyła się konferencja, na której c- 
mawiany był z przedstawicielami za- 
interesowanych czynników gospo- 
darczych projekt zakazu wywozu 
pszenicy zagranicę, który to projekt 
ma być przez min. spraw wewnętrz- 
nych wniesiony na najbliższe posie- 
dzenie rady ministrów. 

W konferencji wzięli udział przed- 
stawiciele  organizacyj kupieckich, 
spółdzielai spożywców, organizacyj 
rolniczych i młynarzy. Przedstawiciel 
związku miast polskich, mime zepro- 

|| szenia na konferencję, nie przybył. ° 
W rezultacie za wprowadzeniem ̀ 

wypowie: ; zakazu wywozu pszenicy 
dział się tylko przedstawiciel spół 
dzielni spożywców. 

* Reprezentanci kupiectwa i mły- 
narzy opowiedzieli się tylko za wpro- 
wadzeniem pewnych ograniczeń przy 
wywozie. 

Druga serja dolarówki. 

W dniu 1 lutego r.b. wypuszczo- 
na będzie Serja Il Premjowej Po- 
życzki Dolarowej. Serja ta, tak samo 
jak i pierwsza wypuszczona, będzie 
w odcinkach po 5 dolarów i sprze- 

tomiast posiadacze obligacji Serji I 
będą mogli w drodze dobrowolnej 
konwersji wymieniać je na Serję II, 
stanowi to więc przywilej dla posia- 
daczy dolarówek Serji |. 

Warunki, na jakich wypuszczona 
będzie Serja II Premjowej Pożyczki 
Dolarowej, są dla nabywców ko- 
rzystniejsze, niż warunki  Serji |, 
przy dotychczasowem  oprocentowa- 
niu w wysokośći 5 proc. w stosun- 
ku rocznym została podwyższona su- 
ma, przeznaczona na wygrane co- 
roczniebędą wylosowywane premje na 
ogólną kwotę 259 tysięcy dolarów. 
Losowania będą się odbywały co 
dwa miesiące, największa premja 
wynosi 40 tysięcy dolarów, pozatem 
będą premje w wysokości 8 tysięcy, 
3 tys, 1 tys, 500, 100 dolarów. 
Ogółem w ciągu roku wylosowaniu 
podlega 2.140 premji. Kupony będą 

Prasa poświęca dużo uwagi pobytowi 
prof.Kermmerer'a w Polsce. Aczkolwiek 
uczony amerykański trzymą narazie 
w tajemaicy swe spostrzeżenia i wy- 
niki badań — to przecież udało się 
niektórym organom prasy warszaw- 
skiej — odsłonić częściowo poglądy 
rzeczoznawcy amerykańskiego na 
sanację finansową Polski. 

Prof. Kemmerer zalecaza pośred- 
nictwem posła Wiślickiego takie np. 
reformy które podejemy Za „Kurje- 
rem Porunnym” wraz z tegoż omó- 
wieniem: 

będzie zredukowany szczególnie w dzie- 

zostanie uruchomiony ! handel wyzwo-   
  

lony z pęt; 3) świadczenia socjalne, 
ciążące na przemyśle, zostaną zniesio= 
ne, przyczem Polska uwolni się od 
obowiązku przestrzegania konferencji 
waszyngtońskiej w sprawie 8-godzinne- 
go dnia pracy; 4) musi być wzmocnio- 
ne zaufanie wewnętrzne do waluty pol- 
skiej.Prof Kemmerer zauważył przytem, 
że sprawa celowości wprowadzenia wa- 
luty złotowej po kursie 5.18 wymaga 
głębszych studjów, I zauważył, że obec- 
ny obieg pieniężny byłby dostateczny, 
gdyby Bank Po!ski rozwinął dostateczną 
działalność kredytową, powiększając 
emisję na podstawie „zdrowego ma | 
terjału dyskontowego”. 

Trudno oczywiście przyjąć za pewnik, 
że poseł Wiślicki wiernie powtórzył po- 
glądy bliskiego sobie kierunkiem u- 
myslowości ogólnej rzeczoznawcy ame- 
rykańskiego | że nie wprowadził do 
tego Lo erai zapewne streszczenia 
swoich własnych zapatrywań. 

A tymczasem rzeczywistość mknie 
z zawrotną szybkością... ku przepaści. 

ciążące ‚ 
zniesione, 

dawana jedynie za waluty obce, na-' 

dzinie wojska | oświaty; 2) przemysł ! 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Profesor Kemmerer o zagadnieniach gospodarczych 

skl. 

wiązku przestrzegania  konwencj 
: waszyngtońskiej w sprawie 8-io go 
|dzinnego dnia pracy. 
| 4) musi być wzmocnione zaufa 
;nie wewnętrzne do waluty polskiej. 

Prof. Kemmerer zauważył przytem, 
że sprawa celowości wprowadzenia 

(waluty złotowej po kursie 5.18 wy- 
maga głębszych studjów. 

Jest on przekonany, że skoro 
' wyszczególnione powyżej warunki 
'będą spełnione, to kapitały amery- 
|kańskie napłyną do Polski. 
| Ponadto profesor Kemmerer wy- 
'raził pogląd, że zniesienie wszelkich 
,ograniczeń krępujących normalny 
rozwój handlu w Polsce, jak również 

jtraktowanie kuplectwa Żydowskiego ' 
narówni z polskim jest nieodzownym | 
warunkiem przeprowadzenia sanacji : 
finansów w Polsce. 

a 

  
płatne co pół roku zdołu, pierwszy ' 
więc kupon płatny—1 sierpnia r. b. 

Serja Il Premjowej Pożyczki Do: 
larowej wypuszczona będzie na 5 lat, 
a więc—z płatnością w dn. 1 lutego 
1931 r. Przed terminem płatności, 
posiadacze obligacji będą mogli je 
realizować w każdym czasie. 

Pierwsze losowanie Il Serji Dola- 
rówki odbędzie się dn. 1 marca r. b. 
—wylosowanych będzie 100 premii 
na sumę 75 tys. dolarów, w tem 
jedna premja — 40 tys. dolarów, 
jedna za 8 tys., trzy po 3 tys. pięć 
po tysiąc, dziesięć po 500 i osiem- 
dziesiąt po 100 dolarów. 

Polskie koieje pafistwowe 
w 1925 r. 

Linij kolejowych było 17.000 klm., 
obsługiwało tę długość 220.000 ludzi 
i tabor złożony z 12.000 wagonów 

osob., 135.000 wagonów towarowych 
,1 5.000 parowozów. Pociągi przewio* 
(zły w pierwszem półroczu 30,5 mil- 
| jonów ton. Naładowano na własnych 
|stacjach w ciągu 3 kwartałów 30600 
, wagonów, przyjęto z zagranicy 30.000 

; wagonów i przyjęto na tranzyt około 
| 2000 wagonów. Przeciętnie miesięcz- 
nie przyjmowano ładownych 12.611 

! wagonów; w 1924 r. — 13185. 
f Dochody z tytułu przewozów to- 
iwarowych w przeciągu 3 kwartałów 
"wynoszą około 377 miljonów zł. W 
porównaniu z tym okresem r. ub. 
wzrost wykazuje 164 proc. 

— Sprostowanie. Wskutek przeo- 
czenia został mylnie umieszczony podpis 
pod artykułem „O przeciwdziałaniu kryzy- 
sowi zaufania'. Zamiast М. G—cz powinno ; 
być N S—cz. 

  

  
! Giełda warszawska 

z d. 8—1 26 r. Giełda pieniężna 
3 sprzedaż kupno 

Dolary 8,12*/1 8,10 812 | 
Londyn 39,54 39,64 39,44 
Nowy-York 8,15 8,10 8,12 808 ; 

Paryž 81,50 31,30 81,22 | 
Szwajcarja 157,50 156,50 156,89 | 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 | 
Praga 24,12 24,18 24,06 | 
Holandja 327,75 325,57 326,93 | 

Oslo 166,25 166,67 165,83 | 
Poż. dolar. (w złot. 522,45) 
Poż. kolej, 118—112-—- 118 į 
50/0 konwers, 43,50 

! 8oo poż. konwers. 100 
j 4/2/ listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,25 -19,20 | 
| 50/0 listy z. warsz. przedw. 21—21,50-2),25 
500 Listy z. Warsz. złotowe 28—28,10 
5 proc. pož. konwers. 43,50 

i 

  

Przegląd prasy. | 
Prof. Kemmerer nareszcie przemówił! „Robotnik” o „sanacji” 
p. Zdziechowskiego! PE: swej „zabawie karnawa- 

owej*. ) 
1 

niej nic wiedzieć, więc nosi się z 
zamiarem zniesienia wskażnika dro: ; 
žyžnianego | ruchomej  mnożnej.. 
Krok taki jak zniesienie wszelkiej 
statystycznej kontroli nad wzrostem 
drożyzny, nad rozwojem i natężeniem 
lichwy paskarskiej — byłby niczem 
innem, jak moralnem usankcjonowa 
niem tej lichwy i zapewnieniem jej 
zupełnej bezkarności. Coprawda, to 
już w ostatnich czasach zaobserwo- 
waliśmy flegmatyczny spokój rządu, | 
przypatrującego się orgjom spekula: | 
cyjnym, odbywającym się pod ha-' 

1) budżet państwowy | komunalny | Słem: „możność odkupu”. Dzisiaj. dyrekcja policji w Uzgorodzie 
zmieniono to hasło na utrzymanie 
cen z okresu zwyżki dolara. 

Z druzgocącą krytyką  „sanacji” 
p. Zdziechowskiego, występuje „Ro 
botnik“, centrelny organ stronnictwa 
rządowego. 

Gdy szło o upozorowanie zwyżki cen, 
łączono je ze zwyżką dolara. Obecnie 
Jednak paskarze, ceny z przed miesią- 
ca chcą utrzymać nadal, więc nagle - 
zostały te ceny od dolara uniezależnio- | 
ne I już się więcej nie mówi o żadnym 
„odkupie”! 

bywczą waluty I przewracającej plany 
zazIoa Rządu wręcz do góry noga- | 
mi, Rząd przygląda się ze spokojem i 
nie słychać jakoś nic o tem, by naj- 
bardziej w tej sprawie zalnteresowany 
minister p. Zdziechowski, żywił jakieś 
głębiej sięgające plany walki z dro* 
jyzn. а. 
Rezultat tej — w najlepszym wypad- 

ku — kompletnej bezradności wyraża 
się w statystyce — sercu p. Zdziecho- 
wskiego tak niemiłej — a Rz 
że oszty utrzymania w grudniu, w po 
równaniu do listopada, wzi o   Min, Zdziechowski nie chce o 

j<zego i stworzenia normalnych pod- 

"czy były to falsyfikaty. 

„Szerstwa banknotów 1.000 frank. na 
.,Sprawa ta stanowi istotny spisek B 16) spekrlaci: Obiikalacej ой na taym interesom Francji i małej E. 

ispisek ten był, przygotowany we wszystkich szczegółąch i zaaprobowany jprzez eks-kaisera a miał na celu 
Środkowej. 

»,Z aferą fałszowania banknotów 
stali 

11.2 proc. A należy dodać, że to obli: stwierdzenia ile fałszywycj 

KG: RISE R w + LEN SEKS 

czenie G. U. $. jest grubo niedokładne 
1 dlatego na posiedzeniu Kom. stat. 
ostro zostałe zaatakowane... Rzeczywi- 
sty bowiem wzrost cen żywności został 
zamaskowany przez wliczenie pozycji 
„wydatki kusturalne* (teatry koncerty 
1t. pl) która wobec ciężkiego niedo. 
statku w warstwach pracujących, w 
budżecie ich zupełnie już istnieć prze- 
stałal 

Czy p. Zdziechowski wobec tych zja- 
wisk będzie nadal strolł minę milczą- 
cego sfinksa i marzył tylko o stłucze- 
niu termometru?! 

Organ socjalistyczny wysuwa na- 
stępujące żądania pod adresem min. 
Zdziechowskiego. 

Zamknąć granice dla wywozu zboża! 
Rozpocząć bezwzględne ściąganie po- 
datków w naturze: w węglu I żywności 
1 artykułami tymi—za pośrednictwem 
kooperatyw I samorządów—zaopatrzyć 
ludność. Rozciągnąć kontrolę nad ce- 
nam!! Bezlitośnie tępić nadużyclal 
P. Zdziechowski, na swym obecnym 
urzędzie, nie jest przedstawicielem 
„sfer gospodarczych" do których nale- 
ży, ale stróżem Interesów Państwa jako 
całości! 

O tem zapominać mu—nie wolnol 
A gdy w kraju wszyscy głowią 

nad usunięciem kryzysu gospod 

szumnie nazwanej przez „Słowo” 
„Drugiej sesji Rady Naczelnej Or- 
ganizacji Monarchistycznej”. Przy- 

rącym udział w Zjeździe. „Słowo”, 
je podaje na naczelnem miejscu. 

Na posiedzenie przybyło kilkudzie- 
stęciu delegatów Organizacji Monar- 
chicznej, między Innemi Zdzisław ksią- 
że Lubomirski, b. członek Rad: 
gencyjnej, Aleksander książę 

Kazimierz Mzrjan Morawski, mecenas 
Paszkowski, dr. Jan Moszyński, p. Do- 
biecki, generał Dowbór Muśnieki, gen. 
Raszewski, Franciszek Ksawery Pusłow- 
ski, Hieronim hrabia Tarnowski. Z Po- 
lesia przybył p. Skirmunt, z Wilna prof. 
Franciszek Bossowski, Jan hr. Tyszkie- 
wicz I p. Stanisław Mackiewicz. 

W spisie tym widzimy nazwiska 
pensjonowanych generałów, będą: 
cych zawsze służkami monarszemi 
w państwach zaborczych i którym 
duch republikański jest zupełnie 
cy; dalej—kilku stetryczałych starców 
utytułowanych, cierpiących na uwiąd 

Istarczy, jak wogóle cała idea mo- 
się , narchizmu, 

lar- | „Zjazdy”*zaś monarchiczne robią 
| wrażenie zabaw karnawałowych, któ* 
jrych nikt na serjo nie bierze. Ма- 

z dają się jedynie jako temat do felje- 
u, tonów, 

TELEGRAMY. 
Prof. Kemmerer zaprzecza głosom prasy. 

WARSZAWĄ, 8.1. (Pat.). W związku z ogłoszeniem w niektórych or- ganach prasy treści rozmów prowadzonych przez prof. Kemmerer'a z po- szczególaymi przedstawicielami Życia gospodarczego i politycznego, p. min. Skarbu otrzymał od prof. Kemmerera list w którym taa ostatni wyjaśnia, że żadnych wywiadów nie udzielał | że opinje przypisywane jemu w pra- sie nie odpowizdają jego poglądom na zagadnienia finansowe Polski. 

Dokoła aiery faszerzy-laszystów na grzech 
Dalsze szczegóły śledztwa. 

BUDAPESZT. 
fołszerstwa  biletó 
urzędnik technicz. 

  
staw bytu ludności — w obozie mo: 
narchistów panuje wielki „jubel” 
okazji odbywającej się w Poznani 

  

8.1. (Pat). Oficjalnie donoszą, ża 
w 1.000 frankowych, postępuje szybko naprzód. Gero, ny lnstytutu kartograficznego, przesłuchiwany wczoraj ra- no zeznał, że papier na fałszywe” banknoty oraz klisze były fabrykowane przez Jana Viraga, dozorcę robotników jak również przez maszynistów Kiessa Ludwika i Sterlinga Władysława, oraz mechaników instytutu karto* graficznego Józefa Hala i Franciszka Faragha. Gero zeznał, że maszynę do fabrykowania papieru sprzedał u handlarza żelaznych towarów. Policja wy- kryła owego handlarza i odnalazła maszynę, którą przeniesiono na policję, Według zeznań Gerego, klisze były fabrykowane w dwuch egzempla- rzach dla każdej strony banknotu i we wszystkich kolorach. Następnie były one, ną rozkaz Gerego, stapiane całkowicie. 

Sfabrykowano 25.000 biletów 1.000 frank. z czego wiele się nie uda- ło. Gotowe bilety zabierał z Piwnicy Windischgratz. Policja aresztowała osoby wymienione przez Gerego. 

sledztwo zatacza coraz szersze kręg 
BUDAPESZT. 8,1. (Pat.) Wędług miaroda 

sy zagranicznej jakoby już od szere. 

śledztwo w sprawie 

= 

jaych danych, wiadomości pra- 
gu lat fabrykowano fałszywe banknoty i puszczano je w ruch na terytorjach należących dawniej do Węgier, są jak to wykazują wyniki śledztwa, również nieprawdziwe jak i nieprawdzi- wemi są uporczywie szerzone wiadomości mówiące o udziale w tej spra: wie hr. Pawła Teleky i bar. Perenyi. Pogłoski, jakoby minister Oświaty i minister Obrony Krajowej zamierzali w związku z tą aferą podać się dymisji, są nieprawdziwe. Obecny urlop miaistra Obrony krajowej był pó- stanowiony jeszc.e przed wykry.iem fałszerstwa, 

nistra Obrony krajowej władze włoskie w Madj 
dza się, że nia był on wcale w Medjolanie ani 
skim związkiem obrony rasy, 

ałanie aresztowały, stwier- 

ponieważ z Triestu pojechał statkiem prosto do Fiten. Eaergiczne dochodzenia trwają w dalszym ciągu dając wyniki z których wywnioskować można, że chodzi o akcję aferzystów, którzy dla osobistych zysków materjalnych potrafili sobie zjednać pomoc pewnych osobistości przedstawiając im fantastyczne cele polityczne. 

Fałszerstwo banknotów,a sfery rządowe.. 
BUDAPESZT. 8.!. (Pat). Wobec tego, że 

stwa banknotów frankowych doprowadziło do 
Bethlem prezes Rady Ministrów miał wczoraj p 
genta Horthy'ego, któremu zdał sprawę z obe 
gent z pełnem zadowoleniem przyjął do wiado 
rza, wyrażając nadzieję, 
i całkowity skutek, 

Nawet duchowni zamieszani w fałszerskiej 
aferze. 

BUDAPESZT, 8.1. (Pat.)] W cią 
cja resztę osób podejrzanych. 

śledztwo w sprawie fałszer- 
decydujących wyników, hr. 

o południu audjęncję u re- 
cnego stanu śledztwa. Re- 
mości sprawczdanie kancle- 

, 

gu dnia dzisiejszego przesłuchała poli- 
Przedewszystkiem przestuchany został rzym- sko-katolicki biskup polowy Zadrawacz, ponieważ był on powiadomiony o fałszerstwie. Biskup oświadczył jednakże, że z chwilą kiedy się dowiedział o celach tego fałszerstwa natychmiast wycofał się z całej akcji, Protokuł spiszny przez biskupa o 

sprawie sądu wojskowego. 

Prasa węgierska na żołdzie fałszerzy. 
PRAGĄ, 8 1. (Pat). W związku z aferą węgierskich fałszerzy pieniędzy, 

przeprowadziła rewizję u przywódców węgier- skich stronnictw politycznych, oraz w redakcjach węgierskich dzienników na Rusi przykarpackiej. Policja stwierdziła, że jedynie na gaże dla sekre- tarzy i redaktorów 4 dzienników wydawane było miesięcznie 55.000 koron, Przyczem wpływów prawie nie było. W ostat 
wielkiej ilości wymieniano franki franc. Nie stwierdzono jednak dotychczas, 

Prasa francuska o fałszerstwie. 
PARYŻ, 8.1. (Pat). Dzienniki pośw gcają wiele miejsca w sprawie fał- 

ęgrzech, przyczem stwierdzają, że 
Polityczny skierowany przeciwko żywo- 
ntenty. 

Wadług „Matin”, zdaje się to już od peździernika ubiegłego roku, 

przekształcenie całej karty Europy 

Poszukiwanie fałszywych banknotów. 
BERLIN. 8.1. (Pat). „Berliner Tageblatt" dowiaduje się, w związku 

1.000 frank. na Węgrzech, że wysłani zo- francuscy 

patrzymy się nazwiskom osób, bio | 

| dzien 
|czech w celu zamówienia papieru па banknoty, wszedł 
| kałami prawicowymi w Bawarji i wtajemniczył ich w 
j banknotów. 

rucki | 
Lubecki, b. marszałek Niemojowski, dr. | 

{ 

„Ošwiadczenie posła węgierskiego w Berlinie. 

ob: | 
| kazało 

Wobec pogłosek, że mi: | 

nie naradzał się z węgier- | 

że władze śledcze osiągną w interesie kraju szybki | 

/ 

desłano do kompetentego w tej 
| Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 

| pleczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

  

nim czasie w Uzgorodzie wj 

i 

į 

3 

Fałszerze mieli kontakt z prawicą nie- 
miecką. 

WIEDEŃ, 8.1. (Pat). „Neue Freie Presse* donosi za budapesztańskim 
nikiem „Villag*, że sekretarz ks. Windischgratz Raba, bawiąc w Niem- 

w stosunki z rady= 
zamiar fałszowania 

„W swoich obecn 
wszystkie czynniki w 
wanem fałszerstwie. 

ych zeznaniach Rabe potwierdził ten fakt i dodał, że 
Niemczech, z któremi konferował, wiedziały o plano- 

BERLIN, 8.1 (Pat.) W zastępstwie przebywającego obecnie w Buda- 
peszcie posła węgierskiego w Berlinie Kanhy'ego, węgierski chargę d'affai- 
res von Wettstein przyjął przedztawicieli prasy berlinskiej i oświadczył im 
co następuje: Wszelkie zarządzenia, które doprowadziły do aresztowania 
ks. Windischgratza i szefa policji Nadessy'ego są zarządzeniami li tylko 
rządu wegierskiego. Rząd francuski nie podjął w tym kierunku żadnych 
kroków i nie wywarł żadnego nacisku na rząd węgierski, Śledztwo nie wy* 

jakoby fałszowano i inne banknoty. Pogłoski o zamierzonem  ustą- 
pieniu ministra Spraw Wewn. i ministra Oświaty są wiadomościami Ко!рог- 
towanemi tendencyjnie. Skład rządu w niczam się nie zmieni. Urlop mi- 
nistra honwedów nie pozosteje w żadnym stosunku do sprawy wykrycia 
fałszerzy. Dotychczasowe śledztwo wykazało, że fałszowanie banknotów by: 
ło akcją prowadzą przez osoby znajdujące się w trudnem położeniu finan. 
sowem, które zdołały pod pozorem czynu patryjotycznego uzyskać popar- 
cie kilku urzędników. 

Arcyksiążę Albrecht rezygnuje. 
BUDAPESZT. 8.1. (Pat.). Według urzędowych doniesień, 

Albrecht zreeygnował z oflarowanego mu ostatnio stanowiska 
czącego związku stowarzyszeń społecznych. 

„ Wynurzenia sowieckie. 
LONDYR, 8.l. (Pat.). Charge d'affaires rządu Sowietėw w Londynie Rosenholz oświadczył przedstawicielowi Daily Herald, że zawarty niedawno traktat rosyjsko-turacki nie jest sxierowany ani przeciwko Anglji ani też przeciw jakiernukolwiek innemu państwu. Rząd Sowiecki gotėw jest za- wrzeć podobny układ również z Aaglją o ileby rząd angielski okazał skłonność w tym kierunku. 

arcyksiąże 
przewodni- 

Wezuwjusz grozi wybuchem. 
NEAPOL, 8.1. (Pat.). Narastające na Wezuwjuszu pokłady lawy wznio- 

sły się ponad krater, który nabrał teraz takiego samego kształtu jeki miał 
przed wybuchem 1925 roku. 

Kięska powodzi w Holandji. 
AMSTERDAM, 8.1. (Pat.). Według nadeszłych do dzienników depeszy 

ze Zwolle, dziś rano wezbrace wody zerwały tamy na Isonczy w pobliżu 
Zalku. 

Gwałtowny wylew wód ogarnął Poldor i Oldobrock zagrażając wsiom 
Wosep, Oldobrock, Elburg i innvm. 
a o 
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Trzęsienie ziemi. wobac czego, Caaning odjechał do 

|, SIENNA, 8, (Pat.) Dziś o godz. „ooh . 
|10stej rano odczuto silne trzęsienie Nowa wyprawa poilaru« 
iziemi w okolicy Monte Dmista w Amundsena. 
| szczególności w miejscowości Abba- OSLE 8.1. (Pat.). Jak donosi Af- 
! @@ San Salvatore, gdzie na blisko tenposten, lotnik amerykański Lin- stu domach potworzyły się rysy. coin Elswortih weźmie udział w te- Trzy osoby odniosły rany. Lud- gorocznej wyprawie biegunowej iność obozuje pod gołem niebem. Amundsena do której użyje sterow» 
iTrzęsienia trwają w dalszym ciągu ce. Sterowiec amerykański odbędzie 
jaczkolwiek są słabsze. Że Sienny wy- Podróż tę pod flagą norweską. 
słano pomoc dla dotkniętych klęską. 

    
Balon — olbrzym. 

NOWY YORK. 8.1. (Pat.) Karol 
Fritsche dyrektor jednego z najwy= 
bitniejszych towarzystw _ lotniczych 
Ameryki, oznajmił że planuje budo- 

Wylew Tamizy. 

LONDYN, 8.1 (Pat.) Cała dolina 
Tamizy zalana jest wodą. Istnieje o- 

| bawa powrotu katastrofy z roku 1894, 

Powodzie w Meksyku. 

! LOS ANGELOS. 8.l. (Pat). Po- 
jwódź w okolicach Santiago i w za- 
| chodnim Meksyku, wyrządziła wielkie 
j szkody. Liczba zabitych wynosi 5 
osób. 

1 lowego balonu do sterowania dla 
celów handlowych. Balon ten jed- 
nak będzie mógł być przekształcony 
w przeciągu 48-miu godzin na cele 
wojskowe. Zawartość gazu wyniesie 
około 530.000 mtr. sześciennych. 

! ' Prezydent Chin nie opuszcza , Flasco mlsji kap. Canninga. y swego štasodia, 
+ PARYŽ. 8.l. (Pat). „Journal“ do- PEKIN. 8.1. (Pat,). Telegram Tuan- 
„nosi 2 Madrytu, że kapitanowi Can: | Czi-Jula zawiadamiający O rezygna- 
„nig'owi ošwiadczono, że szef rządu į <ji г zajmowanego stanowiska zo- 
hiszpańskiego odmówił przyjęcia go, | stał odwołany i ulegnie rewizji. 

KRONIKA. 

  

( 

  

į 
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  j Dziś — Marcjanny P. M. Komitet Budowy Pomnika Mickie- Sobota ; Jutro—Jana Dobrego. wicza ul, Mickiewicza 24 miesz. 3 
PORZ Komitet gotów jest przechowywać je Wschód słońca— g. 7 m. 42 Ro oba 7 z М ;о w odpowiednim lokalu do ponow- 

  

  nego terminu konkursu. 

— Z Urzędu Rozjemczego. W 
dniu 7 bm. odbyło się posiedzenie 
urzędu rozjemczego do spraw najmu. 

Na porządku dziecnym było 22 
sprawy, z czego 11 spraw załatwiono, 

resztę zaś umorzono lub odroczono. 
Ustalono za 5 pokojowe mies:kanie 

28 |z wygodami (ul. Mickiewiczą 34), 
| zamiast nadanych przez właściciela 
1000 rb., ustalono 800 rb, rocznie, 
za 4 pokojowe mieszkanie w tymże 
domo zamiast żądanych 1000 rb. 
ustalono 700 rb. rocznie, za sklep 
jubilerski w tymże domie zamiast 
żądanych 1300 rb., ustalono 1000 rb, 
rocznie, za jednopokojowe mieszka 
nie (ul. Nowogródzka 79), zamiast 
żądanych — 204 rb, ustaliło 170 rb. 
rocznie, za dwupokojowe mieszkanie 
(ulica  Bosaczkowa 3), žądeno 
1 ustalono 180 rb. rocznie, za dwu- 
pokojowe mieszkanie w tymże do- 
mie żądano 1 ustalono 150 rb, 
rocznie, za 4:0 pokojowe mieszkanie 
(ul. Beliny 5), zamiast żądanych 350 

rb. ustalono 300 rb. rocznie, za 5o - 
| pokojowe mieszkanie (ul. Góra-Bo- 
ufałowa 5), zamiast żądanych 650 rb. 
ustalono 550 rb. rocznie, za 2 и ро- 
kojowa mieszkanie (ul. Giedyminow- 

Porady lekarskie, Į 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

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

—Garbarska 3, II pietro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

oprócz dni świąt. 

URZĘ OWA. 

— Ne 12 Dziennika Urzędowego 
Delegatury Rządu. Wkazeł się w 
druku kolejny 12 Ne Dziennika Urzę- 
dowego Delegatury Rządu, ustalający 
ceny na drzewo opałowe, zajęte w la- 
sach prywatnych dla zaopatrzenia lu- 
dności w opał, oraz cały szereg wa- 
żniejszych rozporządzeń Delegatury 
Rządu. (zd) 

MIEJSKA. a 

— Komitet budowy pomni- 
ka Mickiewicza w Wilnie. Na 
wczorajszem posiedzeniu komitet u- 
chwalił przedłożyć termin konkursu 
na pomnik Mickiewicza w Wilote do 
dnia 1 go października rb.   urzędnicy policyjni do okręgu Ruhry i Nadrenji w celu 

h banknotów 1,000 frank. jest tam w obiegu, 
Gotowe prace konkursowe mogą ska 66), zamiast żądanych 180 rb. 

być wysłane do Wilna pod adresem ustalono 80 rb. rocznie, za 4:0 po 

wę największego na świecie meta . 

   



p ZZO 

  

kojowe mieszkanie (ul. śniegowa 22). 
żądano i ustalono 300 rb. rocznie i 

za 6-0 pokojowe (ul. Jazielska 6), 

zamiast żądanych 1000 rb. ustalono 
700 rb. rocznie. (I) 

Antysanitarja. Przy ulicy 

Swięto Jańskiej Nr. 1 administrator 

domu, Klaczko, niebacząc, że wzmian* 

kowany dom nie posiada kanalizacji, 

utrzymuje w prowizorycznej szopie 

w dziedzińcu krowę i konia. 
Biorąc pod uwagę, iż wspomniana 

szopa, znajduje się w Odległości 

2—3 metrów od jednej studni grun- 
towej (zwykłej), z której biorą wodę 
lokatorzy wspomnianego domu, oraz 
jadłodajnia i zakład masarski, — 
stwierdzić należy, iż ten stan rzeczy 
z punktu widzenia zdrowotnego, ko- 
liduje z przepisami sanitarnymi, prze* 
to spodziewać się należy, iż władze 
odnośne zainteresują się powyższem 
wydając odnośne rozporządzenia. (n) 

Z_UNIWERSYTETU. 
— Z bibljoteki Publicznej i 

Uniwersyteckiej. Z dniem 2 stycz- 
nia r. b. Bibljoteka Publiczna i Uni- 
wersytecka w Wilnie powiększyła się 
o jeszcze jedną czytelnię, dostępną 
dla wszystkich kategoryj pupliczności, 
mającej prawo korzystać z Bibljoteki. 
Mianowicie przybyła Czytelnia Czaso- 
pism, umieszczona w przebudowanej 
parterowej wielkiej sali z XVI w. W 
Czytelni tej są wyłożone wszystkie 
otrzymane przez Bibljotekę bieżące 
czasopisma naukowe w ilości około 
2000. W głębi sali są miejsca prze- 
znaczone dla profesorów i personelu 
naukowego Uniwersytetu, na froncie 
zaś—dla studentów, oraz dla publicz- 
ności, uprawnionej do korzystania za 
opłatą półroczną 2 i pół zł. 

Do niedawna czasopisma bieżące 
były wyłożone w Czytelni Profesor- 
skiej, a więc dla studentów i publicz- 
ności nie były dostępne. To nowe 
udogodnienie, wprowadzone przez 
Dyrekcję Bibljoteki, należy powitać 
z radością i wyrazić nadzieję, że wy- 
bitnie wpłynie ono na podniesienie 
szerszego _ zainteresowania naszą 
książnicą publiczną. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Redukcja nauczycieli w 
Wilnie. W bieżącym roku szkolnym 
projektuje się zredukowanie 60 nau- 
czycieli szkół powszechnych miasta 
Wilna. 

Część zredukowanych nauezycieli 
zostanie przetranzlokowaną do po- 
wiatów. (I). į 

` — Spoleczefstwo ma nic nie 
3 
1 

wiedzieć, W dniu wczorajszym Ku- | 

  

_ stosunków, 

mi szkolnymi. Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
go odmówiło zatwierdzenia wspom- 
nianego statutu, motywując to opra- | 
cowywanierm obecnie projęktu wpro- 
wadzenia t. zw. „Komitetėw Rodzi- 
cielskich”, które będą miały cele po- 
dobne do celów „Opiek Szkolnych", 
będą jednak sciślej z organami szkol- 
nymi związane, dając tem samem 
gwarancję racjonalnej pracy ® К- 
runku podniesienia poziomu, moral- 
nego i materjalnego młodzieży szkol- 
nej. (zd.). 

WOJSKOWA. 

— Zgubne wpływy alkoholu 
na zdrowie. Referat oświatowy Ko- 
mendy Obozu Warownego polecił 
wszystkim oddziałom stacjonującym 
na terenie garnizonu m. Wilna i 
Nowo-Wilejki organizować odczyty i 
pogadanki na temat: „Zgubne wpły* 
wy alkoholu na zdrowie“. (I), 

_ŻYCIE_ URZĘDNICZE: 

— Redukcja w urzędach nota: 
rjalnych. Jak się dowiadujemy po- 
szczególne urzędy notarjalne noszą 
się z zamiarem przeprowadzenia zd. 
15-11 26 r. w swych biurach redukcji 
personelu kancelaryjnego w związku 
z ogólnym kryzysem gospodarczym, 
atem samem małą liczbą wszelkiego 
rodzaju transakcyj handlowych, które 
są głównem źródłem dochodów dia 
tych urzędów. 

Znowu więc armja bezrobotnych 
umysłowo-pracujących zwiększy się o 
dość pokzźną liczbę. (zd) 

Z SĄDOWNICTWA. 

— Wsprąwie prowadzenia wy- 
kazów stanu służby w sądach. 
M-stwo Spraw. w uzupełnieniu okól- 
nika z 11-IV 25 r. w sprawie prowa- 
dzenia wykazów stanu służby zarzą- 
dziło, by prezesi Sądów Okr. i w Są- 
dach FApelac., a między innemi w 
Wilnie  sporządzały wykazy stanu 
służby dla notarjuszy, pisarzy hypo- 
tecznych, kornorników w podległych 
im okręgach sądowych. 

Ponadto o wszelkich zmianach i 
zarządzeniach, dotyczących wyżej 
wskazanych funkcjonarjuszy i ich służ: 
by prezesi Sądów Okręg. mają bez- 

\ 

KOR OJ RR 
dzie egzekwowana od tych osėb z ty- 
tulu umowy najmu pracy. (zd) 

Z_ POLICJI 
— Szkolenie policjantów., W 

ostatnim czasie w powiecie Wileń- 
sko-Trockim ukończyło kurs przodo- 
wników 88 funcjonarjuszów policji 
państwowej z tego: 30 st. przodow- 
ników i przodowników, 37 starszych 
posterunkowych i 20 posterunko- 
wych. (1). 

— Kurs narciarstwa w policji. 
Komenda policji państwowej okręgu 
Wileńskiego nosi się z zamiarem 
zorganizowania dla swych funkcjo” 
narjuszy 6 tygodniowege kursu nar- 
ciarskiego w Wilnie. 

Jak nam wiadomo K. O. W. teź 
nosi się z zamiarem zorganizowania 

podobnego kursu. 
Ciekawą jest rzeczą, czy ta im- 

praza doldzie do skutku, ponieważ 
zima w b. r. jest bardzo kapryśna.(!) 

ZEBRANIA I ODCZYTY | djów korzystają. 

— Zjazd lekarzy powiatowych, 

W dniach 16 i 17 b. m. ma się od: 
być w Wilnie zjazd lekarzy powiato- 
wych okręgu administracyjnego Wi- 
leńskiego. Na ten zjazd przybywa z 
Warszawy generalny inspektor służ 
by zdrowia. (I). 

U_SIAŁORUSINÓW. 
— Sprostowaie. Niniejszem po- 

dajemy do wiadomości naszych Czy: 
telników, że list do Redakcji, w 
sprawie Sakowicza Juljana, nadesłe- 
ny przez Tymcz. Radę Białor. p. 
Pawlukiewicza i zamieszczony w nu- 
merze świątecznym naszego pisma 

(Nr. 203 zdnia 24.XII-25 r.), ze wzglę- 
du na zbyt gwałtowny ton polemi- 
czny, nie kwalifikował się do druku 
i jedynie przez niedopatrzenie trafił 
na łamy pisma. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Połączenie „Oze” i „Tor”. 
W pierwszych dniach bm. odbyła 

się w Warszawie konferencja filan- 
tropijnych organizacji żydowsk. „Oze” 
i „Tor”, na której postanawiono złą' 

czyć te organizacje w jedno towarzy- 

zwłocznie powiadamiać prezesów Są: 
dów Fpelac., a ci znowu Min:stwo 
Sprawiedliw. Zarządzenie to ma na; 
celu ujednostajnienie i normalizację | 

jakie dotychczas w tej 
materji w niektórych Sądach szwan- 
kowały. (zd). 

RÓŻNE. 

— Czy można ściągać należ- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- ności za wydawanie paszportów 
skiego otrzymało z Ministerstwa Wy- zagranicą do Polski pracowni 
znań Religijnych i Oświecenia Pu- ków prywatnych. Konsuiowie Rze- 
blicznego polecenie o nie informo- Czypospolitej P. zagranicą na podsta- 
waniu przedstawicieli prasy o danych ; wie art. 17 ust, z d. 11 XI 24 r. ole- 
statystycznych dotyczących nauczy- ; jednokrotnie wydają cbywetelom pol- 

  

cieli szkół, oraz dziatwy szkolnej. (1). i 
— „Opieki Szkolne* czy Ko-j 

mitety Rodzicielskie. Delegatura | 
Rządu przed kilkoma _ miesiącami 
zwróciła się do Ministerstwa Oświa- 
ty i Wyznań Religijnych w sprawie 
zatwierdzenia stałego statutu t. zw. 
„Opiek Szkolnych", które utworzone 
zostały dla popierania jak moralnie, 
tak też | materjalnie młodzież szkol: 
ną, zbierając w tym celu fundusze i 

_ utrzymując stały kontakt z organa- 

  

    

  

   

  

Reklama 
to potęga.    

    

Reklama prowadzi 
do zwycięstwa, 
  

W przychedni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dzie: 

skim paszporty na wjazd do Polski, 
względnie prolongują wydane przez 
władze krajowe zagranicą dowody 
osobiste, kredytując należności pe- 
tentom, którzy chwilowo znajdują się 
w opłakanym stanie materjalnym. 
Ponieważ dotychczas nie było dokła- 
dnych danych, czy można egzekwo» 
wzć należności od osób zatrudnion. 
na posadach prywatnych, Delegatura 
Rządu wyjaśnia, iż w podobnych wy- 
padkach należna rządowi suma bę: 

  

  
a 0150) 

podwyžszyč može swe zyski 

stwo pod nazwą „Tor“. 
Wileńską organizację reprezento* 

wał dr. Rafes. (I) 

SPRAWY SANITARNE. 

— Jaglica w Wileńszczyźnie. 
Według oficjalnych danych statysty- 
cznych Wileńszczyzna zajmuje drugie 
miejsce pod względem ilości zarażo- 
nych jaglicą. 

Mimo usilnych starań ze strony 
władz, walka z jaglicą napotyka na 
niesłychane trudności. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzenie Sejmiku pow. 
Wil.-Trockiego. 14 stycznia 1926 r. 
w lokalu Sejmiku pow. Wil.-Trock., 
przy Wileńskiej 17 odbędzie się po- 
siedzenie wydziału powiatowego. Na 
porządku dziennym kwestje wewnę- 
trzno - organizacyjne. Przewodniczyć 
będzie nowy starosta pow. Wil.-Troc- 
kiego, p. Witkowski. (zd) 

— Z posiedzenia Sejmiku pow. 
Wileńsko-Trockiego. W dniu 5:go 
b. m. w lokalu przy ulicy Wileńskiej 
odbyło się posiedzenie Wydziału 

tylko ten 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektrycz- Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

  

w Wilnie, ul. Mickiewicza róg 

  
PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Garbarskiej Na 1, tel. 82 

  

Breeete = Imjęa= wzyńlwisiytciaji 4óas/ Bażorowicz. 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych | Trzy — pięć 
{ 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

tysięcy dolarów poszukuję do interesu. Dam zabez- 
pieczenie hipoteczne (hipoteka miejska), udział w 
zyskach, gwarancję waluty | procent według umowy. 
Oferty tylko na pismie proszę 
sem: Wydz. 

rzesyłać pod adre- 
Ogłoszeń PAT, Wilno ul. Mostowa 

Nr. 9. — sub „ZIEMIANIN“. 

TATTO 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3. 

Dla M. G. 

  

“Lik Mk 

  

jest dźwignią handlu 
  

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 
doprowadzą do powyższych rezultatów 

R) NEGEW SRAAOCZZZWOWZZZCOSKCZ WC TCZYNTWTE: ODAS OTAASBYA WICIE TCOEAACO TACA RKS 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino, Wileńska 28. 

clęce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

Reklama jest drogą 

e 15 gr. (znaczkami). 

Sejmiku powiatu Wileńsko-Trockie- ; 
i rej: weszli: członek wydziału p. Hou- go, w celu omówienia całego szere- 

gu aktuejnych spraw. Przewodniczył 
posiedzeniu starosta pow. Wiłeń- 
sko:Trockiego p. Witkowski Stani- 
sław, Po omówieniu szeregu drob- 
nych, mało znaczących Spraw przy- 
stąpiono do rozstrzygnięcia kwestji 
udzielenia subwencji uchwalonej już 
lecz nie zrealizowanej dla Zwią- 
zku Kołek Rolniczych i stacji do- 
Świadczalnej w Bieniakoniach. Posie- 
dzenie jednogłośnie postanowiło u: 
dzielić wspomnianym instytucjom: 
subwencji lecz dopiero po przepro* 
wadzeniu obrachunków z poprzed- 
niego roku. 

W sprawie stypendjów i podań 
starających się o nie posiedzenie 
postanowiło na wniosek przewodni- 
czącego p. Starosty Witkowskiego, 

Komisję likwidacyjną, w skład któ: 

waldt i Kazimierz Kozłowski. 
Ze strony zaś Sejmiku święciań- 

skiego w skład wymienionej Komisji 
weszli członkowie wydziału p, Piotr 
Sietkiewicz i Marjan Cywiński. Oprócz 
tego w skład Komisji wchodzą za: 
joteresowani starostowie powiatów. 
W najbliższych dniach odbędzię się 
posiedzenie Komisji związane ze 
sprawą omawianą. (I) 

— Choroby zakaźne na pro- 
wincji. We wsi Piotrowszczyzna pow. 
Wileńsko Trockiego ukazała się epi- 
demja duru plamistego, zaś w Ko- 
silnie zanotowano zbiorowa zachorze- 
nia na choroby weneryczne. (|) 

— Podrożenie drzewa budul- 
cowego. Władze Wojewódzkie pod- 
niosły o 15 procent ceny na drzewo 
budulcowe trzeciej raty daniny laso- 
wej. (!) 

— Stan bezrobocia w pow. 
Wileńsko-Trockim. Według staty- 
stycznych danych obecnie w pow. 

Żywo dyskutowano nad sprawą | Wileńsko-Trockim znajduje się 140 
przeniesienia sądu pokoju z Wornian osób bezrobotnych, z czego: 1) me- 

do m. Ostrowcs, które miały zarzą- jtaiowców 12 osób; 2) niefachowych 

dzić władze sądowe. Zważywszy, że | robotników — 80; 3) rolników 10; 

Worniany są centrem wśród gmin z | 4) umysłowo pracujących — 6; i 5) 

których kieruje się Sprawy do tej|innych kwalifikowanych robotników 
miejscowości, a przy przeniesieniu | 32 osoby, (I) 
sądu. do Ostrowca. niektóre gminy — Odezwy komunistyczne w 

byłyby zbyć daleko oddalone od są: ;pow. Swięciańskim. W nocy z 
du — posiedzenie postanowiło in- | dnia 6go na 8go b. m. w okolicy 
terweniować u odpowiednich władz w ; Święcian nieznani sprawcy rozrzucili 
celu pozostawienia sądu w Wornia- | odezwy komunistyczne, podpisane 
nach. przez Centralny Komitet Wykonaw- 

W końcu posiedzenie postanowi: | czy Komunistycznej Partji Białorusi 

ło przyśpieszyć budowę już rozpo: | Zachodniej. 
czętego mostu w Niemenczynie. Odezwy te zostały natychmiest 

Na tem porządek dzienny został , skonfiskowane przez władze bezpie- 
wyczeipany. (zd.). | czeństwa publicznego. (l) 

— Pierwsze posiedzenie no- — 36 urzędów pocztowych w 
wej Rady gminnej w Rudziszkach. pow. Wileńsko-Trockim. Z pośród 
Onegdej odbyło się pierwszę orga- | wszystkich powiatów Okręgu Admini- 
nizacyjne zebranie nowowybranej  stracyjnego Wileńskiego, powiat Wi- 
Rady gminy rudziskiej w  składzle, leńska-Trocki zajmuje jedno z pierw- 
następującym: Michał Bartoszewicz, szych miejsc w dziedzinie admint- 
Wincenty Czupzjło, Bronisław Jan- stracji powiatowej, 
czewski, Serafin Janczewski, Win-'" Dzięki zrozumieniu zarówno przez 

centy Kosowski, Wiktor  Kotwicki, starostów jak i przez sejmik tegoż. 
Tomasz Klejawski, Józef Stupak, Bo- powiatu znaczenia rozszerzenia sieci 
lesław Stańczyk, Franciszek Urbano: , pocztowej, powiat Wileńsko-Trocki 
wicz, Wincenty Urbanowicz i Chaim może się poszczycić znaczną jak 
Buczkarski. |na stosunki miejscowe liczbą insty- 

Rada dokonała wyboru zarządu tucji pocztowych. Zaznaczyć należy, 
gminy rudziskiej w skład którego że powiat ten posiada obecnie 36 
weszli: Bolesław Stańczyk, jako urzędów pocztowych. (|). i 
wójt gminy, Wincenty Urbanowicz, 
jako jego zastępca oraz Fpolina- WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w wiinie. rjusz Sawicki, jako ławnik. ; ! 

Wybory zarządu wymagają zgod: — Podrzutek. 7 bm. w bramie domu 
nie z przepisami ustawy gminnej xe 4 przy ul. Szdwelskiej dozorczynia tegoż 
zatwierdzenia przez p. starostę po- domu znalazia niemowię płci męsk., około 
wiatu co też ma nastąpić. w naj- 1 miesiąca. Niemowlę skierowano do Dzie- 

В ciątka Jezus. 
bliższych dniach. — Zaginięcie służącej. 7 bm. Dę- 

blński Stan., sędzia Pok. m. Wilna, zam. 
Z. PROWINCJI. Kalwaryjska 2, zameldował o zaginięciu 

służącej jego Barcewiczówny Marjanny, któ 
— Dom Ludowy w Rekanciszkach. ra wyszła z domu w dn. 8 bm. i dotych- 

Według ; otrzymanych wiadomości» <z45 nie powróciła, Poszukiwania trwają. 
akcja budowy domu ludowego w Re: zamojdowała, iż mąż Jej” Aletsardei Matu/ 
kanciszkach posuwa się stale naprzód | szewicz wyszedł z domu w dn. 5 bm. o g. 
i prawdopodobnie z wiosną r. b., z i dotychczas nie powrócił, Poszukiw. 
dom ludowy zostanie ukończony | ""<lą. 
i oddany do użytku publicznego. kad tet danie Rate 

Daj Boże, żeby ta wiadomość zam. W. Pohulanka 31, oskarżoną o pode | 
urzeczywistniła się, ponieważ PR w R e Mao o | 

- — Kradzieže. m. Urbanienko Mi- 

Ram ca zart, Wielka'47 skradziono 4 kavalkt | 
Wydzielenie gminy. W i 

związku z wydzieleniem gm. Jani- 
skiej z powiatu Wileńsko-Trockiego 
do powiatu Święcisńskiego, Sejmik 
na ostatniem posiedzeniu 

odłożyć tę sprawę dla otrzymania 
scisłych danych o materjalnem poło- 
żeniu petentów i o postępach w na- 
uce tych, którzy już z tych stypen:   

nie, 
materjału, 10 metr. mater. gorsetowego na 
sumę %0 zł. 

— 8 bm. Hegentowi Emilowi, właścicie< 
łowi sklepu galanteryjnego, Wielka 10, skra- 
dziono z okna wystawowego przy pomocy 
zrobienia otworu w szybie różnego towaru 

powołał | galanter, wartości od 800 do 1000 zł. 
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na rok 1926 

INFORMATOR URZĘDOWY 
adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy i Komisarjatów Policji 
Kurstorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
łzby Skarbowej i: Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel 

podatków państwowy 

do fortuny, opłat stempiowych 
taryfy pocztowej: 

1 wiele innych. 

CENA 40 GROSZY 
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Bez korepetytora 
nauka: matematyk!, fizyki 
(rozwiązania zadań, dy 
skusje), Literatury — ро!- 
skiej (krytyka, ćwiczenia, 
streszczenia). Łaciny (tłu- 
maczenla, preparacje). 

Historji, geogrefįji (skrėty, 
repetytorja. Języków ob- 

cych (słowniki, samo- 

Płyty 
stare, złamane kupuję | zamienię na nowe 

Sklep @ Róg Rudnickie 
Apteczny Elper и , Wszyst. Świętych 

GGUBIKES |„Okaziai! 
  

| teru, 

md WU! „Po- 

moc Szkolna" Wajnera, dzierżawia się 100 okien Warszawa, Bielańska 5.86 metry- z Osobiście 
Żądać wszędzie. Szczegó- dowód osobisty, kę, lub ; inspektów, 

Inne dokumenty. Szukaj | owocowym iworzywnym, | zw 

  

łowy katalog wysyła wy- 
dawnictwo po otrzyma- natychmiast za pośre- | 

dnictwem ogłoszenia 14 
Kurjerze Wileńskim. 

woda na miejscu. Wia- 

domość: Zarzecze Nr. +1 

ok Mau 
wyszedł z druku i powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczkKalendarjum 

podatków wojewódzkich 

kursu dolara od 1919 roku 

Rozkład Jazdy pociągów 
ważny od 15/XI 1925 r 

Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja- 

łów piśmiennych, kioskach i u sprzedawców ulicznych 

KKI KK MK SK Sk KKK S S SK S 
gramofonowe) Jak posiępować? 

sio a 
— 7 bm. Paraszkiewiczowej Petronel!, 

zam. Raduńska 13, skradziono z mieszkania 
145 złot. \ 

Na prowincji. 

— Pożar, Dn. 6 bm. .Bogdarowiczowi 
Nikodemowi, jam. w zaśc. Janowo gm. 
Brasławskiej Spalił się dom mieszkalny, 
chłew, 2 krowy, 4 owce, zboże | rzeczy do- 
mowe. 

Przeprowadzone .dochedz. ustaliło, iż 
pożar wybuchł wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. 

Straty wynoszą 2,000 zł. (I) 

    

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj po raz trzeci dramat Rit- 
tnera „W Małym domku”. Jutro o g. 4-ej 
popoł. po raz piąty „Nowy Don Kliszot”, 
komedja - operetka Fredry, ubarwiona mu- 
zyką St. Moniuszki. Wieczorem o Ś-ej ko” 
medja w 3'akt. St. Żeromskiego „Uciekła 
mi przeplóreczka*. W poniedziałek po rez 
drugi „Przechodzień”, sztuka w 3 akt. B. 
Katerwy. W przygotowaniu „Wesele* Wys- 
piańskiego, które już w niedługim czasie 
Reduta pokaże na scenie wileńskiej. 

Bilety sprzedaje biuro „Orbis", Mickies 
wieza 11 (Kasa zamawiań) od 9—4,30, oraz 
kasa Teatru od 1i—3 i od 5—8 

— Teatr Polski. Dziś po raz ostatni 
operetka Falla „Madame Pompadour". Ог- 
kiestra pod balutą W. Szczepańskiego. 

— Przedstawienie popołudniowe 
w Teatrze Polskim. Jutro, w niedzielę 
popołudniu (operetka Falla „Madame Pom= 
padour” w premjerowej obsadzie. 

— Rewja. Celem urozmaiceniś reper- 
tuaru kierownictwo Teatru wprowadza od 
dnia jutrzejszego Rewję pod tyt. „Czy wolno 
mi choć raz”. W wykonaniu wybitniejszych 
sił zespołu, baletu H. Łaszkiewiczowej oraz 
gościnnie: występujących artystów. Program 
składa się ze sketschów „Verax” | „Morder- 
ca”, piosenek, monologów i tańców hindu- 
skich „Żywy Budda”. Ceny miejsc zwykłe. 

— 8-<i poranek kamersiny w Te- 
atrze Polakim. Jutro, w niedzielę 10-go 
stycznia o godz. 12 m.30 popołudniu odbę- 
dzie się w Teatrze Polskim po cenach naj 
niższych 3-ci poranek kameralny kwartetu 
smyczkowego im. St. Moniuszki. Udział 
biorą: W. Halka-Ledochowska (1 skrzypce), 
St. Bajlsztejn (ll 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—kwariet smycz- 
kowy G. dur K. V 387 i Szubert—kwintet 
fortepjanowy z kontrabasem (Forellen). 

eny miejsc najniższe od 50 gr. 

  

Rozmaiłości. 
Mapa zamiast adresu, 

Pewien Anglik przypomniał sobie pod- 
czas podróży, że jakiś drobny przedmiot 
pozostawił w hotein w Scarbourough, w 
hotelu, którego nazwa, jako też nazwą ull- 
cy wypadły mu z pamięci. Wziął więc ko- 
pertę, na której nakreśiił cztery krzyżujące 
slę drogi, z których jedna prowadziła do 
morzė. Na rogu jednej z-tych lic zazna- 
czył hoteł, naprzeciwko zaś sklep kolonjai- 
ny. Pod tą mapą napisał: „Do właściciela 
hotelu, według tego planu, hotelu pod zna- 
kiem prawdopodobnie byka lub wołu; właś- 
cicie! hoduje zdaję mi się gołębie poczto- 
we Scarbourough'w hrabstwie Yorkshire“. 
List został doręczony, choć hoteł nie był 
ani pod bykiem, ani pod wołem,a architekt 
otrzymał z powrotem swoją zgubę od u- 
przejmego właściciela. (9) 

  

  

    

Redaktor Józef Batorowicz. 
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Dr. BB. Olsąjko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10: rano. 

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

W. 2. P. 

  

dowód osobisty na imię 
Włoczimierza Nęckiego 
wyd. przez Starostwo Sie- 
rack e unieważnia się. 

  

'Rutynowana 

Badczycielka 
studentka uniwersytetu 

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

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

szki Ne 8 m. 4. 

ch 

  

Jadłodajnia 

„POD ORLEM“ 
š-to Michalski Nr. 2. 

„ Wydaje zdrowe obiady i 
kolacje. 

Ceny umiarkowane. - 

biękmość — Powab 
Emaija na twarz, biust, 
ręce i inne ostatnie nie- 
znane «kosmetyczne no- 

"wości Żądajcie katalo= 
gów, załączając znaczek 
pocztowy. Labor—skrzyn* 

-
—
-
—
—
 

  

Nadeślij charakter pisma %K4 Pocztowa Ne 61. Byd- 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Ot 
gółową analizę charak- 

į określenie zalet, 
| wad, zdolności, przezna- i 
Į 4 

W centrum miasta wy- | Aaa a 

przyįmuję od! p 66 
z ogrodem | 12—7. Protokóty, ' ode-/ „L d X 

„podziękowania: naj- 
| wybitniejszych osób sto- ; 
jlicy. Warszawa, Psycho- | 
j Grafolog. Szyller 

w. sklepie wódczanym. |: nik, Piękna 25-34. 

goszcz. 

Polska Urukarnia 
Takładowa 

jrzymasz szcze- 

WILNO, 

Ke al Żeligowskiego 1. 
  57-48 т 7 "" 

Drak „kux,, Żeligowskiego 1, —   
  

 


