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Daležytosė pocitowa oplacona ryezajtam. 
Wilno, Niedziela-10 stycznia 1926 r. 
  

Rok III. Nr. 7 (455) 

JB KJ O O A WD: PMI ос KIKA ZGRAC OZNP i L WARAN   

KURJER WILENSKI 
Wyehodzi eodziennie próez dni pošwiąteeznych. 

  

Cena 15 groszy. | 

KIEZALEŻNY ОКСАМ` 
DEM OKRATYCZNKY. | 

CE 
O 

  Cena prenumerkty: miesięcznie sł, 8. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 
Księsdrzja W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skłąd papieru W. Borkowskiego, 
Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg: Garbarakiej, telef. 82, J. Kariina, Niemiec- 

ka 21, telef. 605, | wszystkie blura reklamowe w kraju i zagranicą.   
zynne od 9 — 6 w. 

  

Redakcja i Róminiarace WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
c dg. 9 do 3 pp. Dzi łoszen 
ry Biuras kaamówyła 5. Arab inkiego, Mie 

„Kurjera Wileńskiego* mieści się 
kiewicsa róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cana Ogłoszeń: Za wiersz 
stronie 10. Komunikaty (ogłosz 
groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej 

Terminy druku mogą _być pi 

milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
enia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

str. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio lamowy. 
rzez administrację zmieniane dowolnie. 

  
  

SĘK KACK OKK O AOKI 
PIEKARNIA * 

В. WIELICZKO ® 

;:; 
* 
* 

Po gruntownej restauracji i odpowiednim urządzeniu pie- 
ców, od dni kilku wypieka: 

chleby warszawskie, tok zwany chleb wiejski na mleku, 
chleb nałęczowski, chleb D-ra Koeippa, oraz inna pieczywa 
najlepszej jakości. 

ЖЖЖНОК ЭКК КК ККК КК 

Reforma administracji. 
skiej o zebraniach publicznych. Pana 

Kasznicę kilkakrotnie wymieniano ja. 

ko kandydata na ministra spraw we- 

wnętrznych. Kandydatura ta zawsze 

wzbudzała niepokój | opór stronnictw 

demokratycznych w Sejmię. 

Nie mamy powodu rzucać temu 
tryumwiratowi kłód pod nogi. Nie 

spodziewamy się jednak z ich dzia- 

łalności poważniejszych rezultatów w 

zakresie reformy ninistracji, zwla- 

szcza jeżeli chodzigo stan rzeczy na 
Ziemiach Wschodaich. 

Reforma ta na naszych terenach 

może być dokonaną z pożytkiem je- 

dynie przez ludzi miejscowych, a 

przynajmniej z odrębnościami tutej- 

szych stosunków oznajomionych i 
trafnie je oceniających. Żadea z trzech 

  
Powołana przez rząd obecny ko- 

misja rzeczoznawców dla „ulepszenia, 

reorganizacji i uproszczenia, admini- 

stracji" rozpoczęła niedawno swe 

prace. 

Nie jest to pierwsza próba wtym 

Tkierunku w ciągu kilku lat ostatnich. 
Śmiało można powiedzieć, że od sa- 
mego początku swego istnienia ad: 

ministracja polska znajduje się w 

stadjum nieustającej reorganizacji. 

Różne komisje i różni ludzie poje- 

dyńczy usiłowali w różnym czasie 

zbliżyć metody i czynności władz ad- 

ministracyjnych polskich do właści- 

wego ich zadania. Rezultaty tych u- 

siłowań dotąd są niezmiernie nikłe. 

Administrację naszą można porów- 

nać do opartego na mylnie obliczo- 

nych fundamentach i źle rozplano- 

wanego olbrzymiego gmachu, w któ- 

rym bezustannie coś się dobudowuje, 

coś odejmuje, zmienia, doczepia, 

komplikuje, aż wreszcie, po tych 

wszystkich nieożywionych jedną kon- 
struktywną myślą przeróbkach, za- 

miast kształtnego, prostego i dosto* 

sowanego do  praktyczaego życia 

gmachu, wyrasta jakaś dziwnie. cięż: 

ks, skomplikowana i niezgrabna bu- 

dowa, w której zmuszeni do korzy* 

stania z niej ludzie nie tylko nie u- 
zyskują pomocy w załatwianiu swo» 

ich potrzeb i interesów, ule, prze- 

ciwnie, doznają rozmaitych utrapień 
i kłopotów. Administracja nasza nie- 

| tylko nie organizuje i nie wspiera 

życia gospodarczego kraju, lecz prze- 
ważnie je tamuje przez nadmierną 
reglamentację, brak decyzji i nieo- 
kreśloność kompetencyj, 

To są dopiero najogólniejsze wa- 

| dy polskiej administracji. Może być, 
, że poniektórą z nich zdołają owe ko- 
| misje zmniejszyć lub usunąć. Droga 

to jednak długa i uciążliwa, 

Jesteśmy zdania, że reformę na- 
leży podjąć nie od nadbudówek lub 

przybudówek, nie od ścianek we- 

wnętrznych lub facjatki, a od pod- 

staw, cd fundamentów. Zanim przy» 

stąpić do budowy, trzeba uprzątnąć 

plac z gruzów i śmiecia, którym go! dów w związki prowincjonalne. Cho- 
zawalono, dzi o to, aby w ustrój tych samorzą- 

Nie podejrzewamy p. p. Bobrzyń: dów włożyć treść odpowiadającą za- 
sklego, Kasznicę i Smėlskiego o tak danlom. Obecnie istniejące u nas t, 
radykalne zamierzenia. Są to ludzie | zw. samorządy są karykaturą, nie za- 
starej, przeważnie austrjackiej, szko- | dawalniającą nikogo, a co ne|gorsze, 
ly, którzy szukać będą wzorów w b, kosztowną i bezcelową. 
małochwalebnej przeszłości admini- Sądzimy, iż postulat powyższy po- 
stracyjnej Austrji z drugiej połowy winien być wysunięty przez posłów 
ubiegłego wieku. 'z naszego kraju, których jednak, nie- 

Z pośród tej trójcy wyodrębnić stety, trzeba szukać w najrozmait- 
qwypada prof. Michała Bobrzyńskiego, szych klubach sejmowych, gdzie, po- 

jest związany. P. Smólski zna wpraw- 
dzie Wołyń, lecz to nie wystarcza. 

Żałożenia, z których wyjść należy 
przystępując do reformy naszej ad- 

zić w pociągnięciu, do administracji 

krajowej działaczy miejscowych i do 

uzależnienia jej w pawnych określo- 
nych dziedzinach od: przedstawiciel- 
stwa krajowago. 

Stosowanie jednakowych metod i 

przepisów, urabianych i pisanych w 

centrum do dzielnic otak odrębnym 
i swoistym charakterze, jak nasze, 

prowadzi nie do ich zespolenia a do 
czegoś wręcz przeciwnego. Fdminie. 

stracja niedostosowana do warunków 

lokalnych jest ciężkiem brzemieniem 
spadającem na ludsość i zrażającem 
ją do państwa, Koniecznem jest 
zróżniczkowanie administracji pod tym 

kątem widzenia za pomocą regulato 
ra w postaci ciała przedstawiciełskie- 
go, wyłonionego przez obywateli kra: 

ju, : 

  
podstawie konstytucji marcowej, ktė- 
ra przewiduję szeroki samorząd wo- 
jewódzki i zrzeszenie tych samorzą»   

| uczonego i polityka o szerokich po-' zostając w rozbiciu, tkwią w maraze 
glądach, zwolennika oparcia ustroju i nie swoich stronnictw i przeoczają 
wewnętrznego Polski na daleko idą najżywotniejsze interesa | potrzeby 
cej decentrelizacji. P. Bobrzyński ma reprezectowanego przez nich kraju, 
Jednak dziś lat 77 i poglądy jego na | Zjednoczenie posłów demokratycz- 
powojanną rzeczywistość polską są nych z Ziem Wschodnich w jedną 
w wielu dziedzinach przestarzałe. Je- | grupę, stawiającą sobie wyżej zakreś- 
dynem dziełem p. Smėlskiego, jako lone zadanią byłoby zarązem pierw- 

' wiceministra spraw wewnętrznych w szym poważnym krokiem ku ich re- 
gabinecie p. Wł. Grabskiego było re- " 
aktywowanie policyjnej ustawy rosyjs |   

  
i pray 

wyżej wymienionych . rzeczoznawców . 
nie tylko nigdy u nas nie był, ale powiedniej grupy w sejmie polskim, 
niczem nawet z Krajem naszym nie | 

R XOK NOOKIAKIGKIAAGKIGGOGKGE HGGIGIGIOK 

CUKIERNIA Bolesława SZTRALLA 
ul. Mickiewicza—róg Tatarskiej, tel. Nr. 4-51 

Codziennie od godz. 8 do 11 wiecz. 

Towarzyski DANCING 
PABGGOKNGOGGDGGKIGGBGOKIGGGOGK 

  

Wiadomości polityczne. 
Uroczystości 
polsko fran- 
<ushie w Pa- 

W Paryżu dnia 9 b. 
m. odbyło się w obe- 
cności członków am- 
basady, szeregu w wy- 

bitnych przedstawicieili świata polity 
sznego i wojskowego, oraz różnych 
polskich organizacyj społeczaych na 
wychudźctwie otwarcie nowego lokalu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Polski. 

Po przemówieniu powitalnem pre 
zesa Stowarzyszenia Deputowanego 
Louis Marin zabrał głos ambasador 
Chłapowski, wygłaszając dłuższe prze- 
mówienie, w ktorem nakreśl.ł zasłu- 
gi, położone przez Stow. Przyjaciół 
Polski na polu zbliżenia polsko fran- 
cuskiego. 

Mówca przypomniał pożyteczną 
ze wszechmiar działalność, podjęta w 
1921 r. przez przyjaciół Polski na 
rzecz powrotu Górnego Sląska na 
łono prawowitej ojczyzny. Z kolei 
ambasador mówił o zasługach pow- 
stałego dzięki inicjatywie Stowarzy 
szenia w łonie parlamentu zrzeszenia 

acioł Polski, 
rzęszenie to, wobec istnienia od 

powołane jest do propagowania Ie- 
żących w osnowie Ligi Narodów ide- 
alėw, skrystalizowanych tak  wspa- 
niale w umowach locarneńskich, kto- 
re zawdzięczają swe powstanie nie- 
zmordowanej energji obecaego pre- 

ministracji, jest jej uspofecznienie | 73a Rady Ministrów Francji Brianda, 
decentralizacja. Powlano się to wyra. | Odpowiadając na przemówienie 

amb. Chłapowskiego, dep. Louis Ma- 
rin zobrazował dzieje przyjaźni fran= 
cusko polskiej, podkreślając koniecz* 
ność wzmocniepia węzłów, łączących 
oba narody, które powinny pomagać 

„sobie wzajemnie przy rozwiązywaniu 
rozmaitych niejędnokrotnle bardzo 
zawiłych zagadnień polityki między- 
narodowej. Wśród tych ostatnich na 
pierwszym planie znajduje się obec- 
nie sprawa udzielenia Polsce miejsca 
w Rądzie Ligi Narodów czego wy: 
maga nietylko powaga państwa po|- 
skiego lecz i równowaga polityczna 
w Europie. 

Oba przemówienia ambasadora 

| 

  
Chłapowskiego i deputowanego Lo-_ 
uis Marin przyjęte zostały huczaemi 
oklaskami. (Pat). 
Secjaliści z 
rwa 

M "a ny uchwalł wniosek 
działowi so wyrażający się przeciw- 

' ejalistów w ko udziałowi partji so- 
4 Reforma ta może się dokonać na ' jadzie. cjalistycznej w rządzie, 

zaznaczający jednakowoż, že związek 
nie sprzeciwia się wykonywaniu rzą 
dów pizez partję socjalistyczną  na- 

  

Echa nadurzyć podprokuratora Jlurczyna. 
Odpowiedź min. Sprawiedliwości na in- 

terpelację w Sejmie. 
(Pat.). W odpowiedzi na dwie WARSZAWA, 9.1. 

Hałki i tow, z Wyzwolenia oraz oraz 
wie nadużyć w prokuraturze 
mister Sprawiędliwości w piś 
stępuje; 

Po otrzymaniu i roz) 
przez podprokuratora przy 
w dniu 31 października ub. 
niu- p. minister sprawiedliwo. 
czasowych o urzędowaniu w 
wi przy Sądzie Okręgowym 

Do przeprowadzenia 
wiedliwości dalegowai pod, 

Czytajcie ” 

' 
{ 

Związek socjalistów gorze migazy armbasadorein „Aaglji a 
departamentu. . Sekwa- | delegatami tureckiermi w sprawie Mos 

pos. Pławskiego i Tow. z PPS w spra- 
przy Sądzie Okręgowym wi Wilnie p. Miai- 
mie do p. Marszałka Sejmu wyjaśnił co na- 

patrzeniu doniesienia o nadużyciach popełnionych 
Sądzie Q©kręgowym w Wilnie Hurczyna, który I 
roku został aresztowany i osadzony w więzie- 
ści polecił na zasadzie art. 31. przepisów tym- 
sądownictwie wdrożyć przeciwko prokuratoro- | 

w Wilnie p. Hołowni dyscyplinarne docbodze- nia z niezwłocznem zawieszeniem w czynnościach służbowych. 
dyscyplinarnego dochodzenia p. Minister Spra- 
prokuratora przy Sądzie Najwyższym p, Micha. lisą, który udał się do Wilna, Od rezultatów 

będą dalsze zarządzenia p. Ministra Sprawiedliw. 

Kurjer Wileński", 

wet z obcemi partji elementami o 
ile te ostatnie skłonne są do przepro» 
wadzenia programu socjalistów (Pat). 

Prezydent Rzeszy 
Hindenburg przyjął 
dziś w południe kanc- 

A lerza dr. Luthera. 
Spotkanie to pozo- 

staje w związku z wczorajszemi па- 
radami w sprawie utworzenia gabi- 
netu. Dotychczas jeszcze decyzja 
nie zapadła. 

Połurzędowo komunikują, że Pre- 
zydent Rzeszy postanowił wysłuchać 
rezolucji frakcyj, które mają odbyć 
swoje narady w najbliższych dniach, 
zanim powierzy jakiejś z osobistości 
misję utworzenia gabinetu. 

Prezydent Rzeszy zaprosił do 
siebie na _ poniedziałek przywódcę 
demokiatów dra. Kocha i, przywódcę 
centrum Tereabachu. Prezydent mą 
zamiar zwrócić się do ich z prośbą 
o rychłe wyjaśnienie sytuacji, gdyż 
uważa dalsze przewlekanie sprawy 
utworzenia rządu za niemożliwe. 

(Pat) 

Kłopoty Hila- 
denburgz z 

w Rządzie 
węgierskim 

"za PRA linka imieniem grupy 
ochrony rasy węgier- 

skiej przybył do prezesa rady mini- 
strów br. Bethlena aby go zapytać 
jakie stanowisko zajmuje wobec ata- 
ków poszczególnych pism na Naczel- 
nika Państwą. 

Prezydent ministrów hr. Bethlen | 
oświadczył, że rząd będzie bronił go: 
dności Naczelnika: Państwa przy uży- 
ciu wszystkich środków ustawodaw- 
czych i wystąpi stanowczo przeciwko 
bezpodstawnym i tendencyjnym ata- 
kom. | 

Premjer zaznaczył, że bezskutecz- | kich 
nie usiłuję się wskazywać na rzeko- 
mo istalejące przeciwieństwa między 
Naczelnikiem Państwa a prezydentem 
ministrów albowiem tych  przeci- 
wieństw niema i nigdy 
było. (Pat). 

   
W Angorzie ogłoszo 

iw. no półurzędowo notę 
dotyczącą rokowań jakie mają być 
w nejbiiższym czasie podjęte w An- 

sulu, 
Diota oświadcza, że Turcja będzie | 

czuwała na dotychczasowem stanowis 
ku, pclegającem na poglądzie, że 
znajduje się wobec sprawy jeszcze 
nierozstrzygniętzj. (Pat). 

— 

interpelacje pos. 

tego dochodzenia zależeć 
ości. ; 

  

' 

Węgierskie dzienniki 
donoszą, że poseł Si-/ 

| niego Locarna”, 

ich nie|E 

  
—————————————————————- 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Nowy pomysł zgnębienia mniejszości 

narodowych. 
KOWNO. 9.1. (Pat). Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy- gotowuje projekt nowej ustawy wyborczej do sejmu litewskiego. Ustawa ta nie zmienia zasadniczo systemu wyborczego i nie powię- ksza liczby okręgów wyborcżych. 
Zostanie tylko powiększona 

posła z 23 na 30 tysięcy, 
puszczalnie do 68, 

Po za tem te grupy, 
dzenie do Sejmu swego ka 
złożyć muszą pewnego rod 

Ustawa ta skierowana 
rodowym. 

Po za tem ma ona na celu u 
kracji wobsę panującej przeciwko 

liczba wyborców ob lerających jednego 
skutkiem czego liczba posłó w zmniejszy się przy- 

które nie będą miały widoków na przeprowa= 
ndydata przy postawieniu swej listy wyborczej 
zaju kaucje na pokrycie wydstków skarbowych. 
jest szczególnie przeciwko maiejszościom na- 

trwalenie, władzy chrześcijańskiej demo- 
niej niechęci wśród ludu. 

Petrulis powrócił do Kowna. 
KOWNO. 9.1. (Pat). Wbrew rozpowszechaianym pogłoskom, marsza- łek Sejmu litewskiego b. premjer ministrów i minister finansów Petrulis | powrócił wczoraj do Kowna. 
Ma on zamiar pociągnąć wszystkie te osoby, które rozpowszechniały o nim błędne pogłoski do odpowiedzialn ości sądowej. 

Pogłoski o dymisji min. finansów Kar- 

„KOWNO. 9.1. (Pat). Rozpowszechniana w tych dniach pogłoska o dy- misji ministra finansów Karwelisa rzekomo z powodu sprzeciwu jego prze- ciwko podwyższeniu ceł nie potwierdza się. 

KOWNO. 9.1. (Pat). Komendant miasta 
, bezrobotnych. 

Polityka zagraniczna Litwy. 

  zabronił odbywania zebrań 

Poniżej podajemy szczegóły (po strzygnąć. Kwestja spławu drzewa po ! minięte w depeszy PAT'e8) wywiadu Niemnie będzie „w ten sposób ure: ! „Echa Kowieriskiego“ z litewskim gulowana, że spław będzie umożliwio- | min. spr. zagr. Reynisem, dotyczące- Dy dla wszystkich interesantów i Lit« go litewskiej polityki zagranicznej, a wa otrzyma swój materjał drzewny (zamieszczonego przed kilku dniami ż Rosji Sowieckiej. | na łamach naszego pisma. Min. Re- | * j yals oświadczył m. in., co następuje: | 
* * 

Jak widač z przytoczonego (p0- Sprawa stosunkėw politycznych z Е а | miniętego w depeszy Pat'a) ustępu Rosją Sowiecką, Niemcami i Łotwą | wywiadu min, Rejnisa, zamierza on stała się pod wpływem Konferencji | pójść za przykładem  Śtreseman'a i w Locarno — b. aktualaą. zaproponować utworzenie „Wschod- Europa Wschodnia stanęła przed | niego Locarna”, wyłączając z niego koniecznością stworzenia „Wschod |zgóry Polskę i czyniąc z niej objekt 
| „porozumienia” pomiędzy kontrahen- 
Litl Charakterystycznem jest to, že 
polityka litewska na každy problem 
o charakterze międzynarodowym nie 
może spojrzeć inaczej, jak przez 
pryzmat swoich aspiracyj do Wilna. 
Ten ciasny punkt widzenia inicjatora 
„Wschodniego Locarna” czyni nie- 
aktualnym cały jego projekt, który, 
aby się słać podstawą do dyskusji, 
musiałby nie ograniczać się do for- 
sowafig jedynie tak ograniczonych 
interesów. (Przyp. Red.) 

Trudno jeszcze określić, przy ja- 
! okolicznościach i gdzie odbędzie 
się odnośna Konferencja, której za- 
daniem będzie uzgodnienie poglądów 
w sprawie polityki międzynarodowej 
— między Wschodnią a Centralną 
uropą. 
Przygotowania do tej konferencji 

muszą być już w najbliższej gospo 
darki podjęte. 

Może uda się nam na tej konfe- . 
rencji również i sprawę Wilna roz- 

Z Białorusi Sowieckiej 
Na Białorusi Sowieckiej wre. 

W nocy z 6 na 7 b. miesiąca PO- | powstańców i strażą graniczną bol- sterunki graniczne zostały zaalarmo- | szewicką, przyczem oddziały powstań- wane silnemi detonacjami i gęstymi | cze po stoczeniu walki cofnęły się w strzałami karabinowemi. Zarządzono głąb Bolszewji, postawisjąc kilkana- ostre pogotowie w kompanjach, sta- | ście trupów. 
cjonujących па granicy, gdyż strzały i | Po stronie 
detonację coraz to więcej się zbliżały sze strety w z 
do pracówek polskich. 

Jak nas informują odbyła się po 
stronie bolszewickiej regularna bitwa 
między oddziałami zorganizowanych 

    

  

  

bolszewików są więk* 
abitych i rannych. 

W związku z powyższem granicz- 
zostala na straż bolszewicka silnie 

wzmocniona. (zd.) 

    

w Polsce 302.253 bezrobotnych. 
WARSZAWA. 9.1. (Pat. ) Według danych państwowych urzędów pośred- nictwa pracy ostatnie t ygodniowe sprawozdanie z rynku Pracy za Czas od 18 do 24 grudnia 1925 roku wykazuje; ogólną przybliżoną liczbę 302 253 bezrobotnych. 

a is 

Sowiety przyjmują zaproszenie Ligi Na- 
: rodów. 

GENEWA, 9.. Litwinów zawiedomił sek 
odów, ze rząd sowiecki przyjmuje 
dla udziału w pracach komisji, maj 
praw w żegludze rzecznej. 

W. pracach komisji wezmą udział przedstawiciele landji, Niemiec, Polski, Czechosłowacji i Węgier. 

retarjat Generalny Ligi Na- 
zaproszenie Ligi i wyszie Specjalistów 
jącej rozstrzygnąć Sprawę prywatnych 

Belgji, Francji, Ho-   Komisja rozpocznie swe prace 11 stycznia w Strasburgu,
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Bialoruš i Bialorusini. 
Jedną z najbardziej palących 

kwestji, naszej odrodzonej państwo 

wości, jest sprawa mniejszości naro- 

dowych, zwłaszcze sprawa tz. mniej- 

szości  terytorjalnych, zamieszkają 

cych Kresy Wschodnis, bowiem od 

trafnego jej rozwiązania w znacznym 

stopniu zależy dalszy łos tychž 

Kresów. 
Nieodzownym warvnkiem pomyś- 

nego rozwiązania tej kwestji 

znajomość nie tylko sfer rządo- 

wych, lecz i ogółu z jej meritum. 

Otóż tej właśnie znajomości 

szemu społeczeństwu brek. 

Nie mówiąc już bowiem o mniej- 

szościach naszych prowincji central- 

nych, które są pod tym względem 

ciemne jak tabaka w rogu i w umy* 

słach, których Kresy stanowią coś w 

rodzaju polskiej Syberji zamieszkałej 

przez jakąś ludność „ruską” (według 

terminologii p. St. Grabskiego), 

nawet nasze społeczeństwo kresowa 

zdradza zastraszającą ignorancję pod 

tym względem, lub-co gorsza 

jest błędnie informowanem przez 

rozmaite „Dzienniki”, żerujące na 

antagonizmach narodowych. 

Otóż w niniejszym artykule, prag- 

nelibyśmy zzznajomić naszych czy 

telników, z najliczniejszą mniejszością 

naszych Ziem północno-wschodnich, 

czyli z Białorusinami, dając tu garść 

bezstronnych, rzeczowych informacji 

o kraju i jego mieszkańcach. 

Białorusini pod względem ilościo* 

wym, zajmujący 4 te miejsce wśród 

słowian, (Rosjanie — 60 miljonów; 

Ukraińcy — 30 mil.; Polscy — 

mil.; Białorusini — 10 mil.), — sta- 

nowią, obok Polaków, najczystszy 

_ typ słowiański. $ 

i W obecnych czasach Białorusini | 

zamieszkują w zwartej masie górne 

dorzecza 3. wielkich rzek Europy 
Wschodniej;  Dzwiny _ Zachodniej, 
Dniepru i Niemna. _ Ё 

Jest to ich odwieczny teren et- 
nograficzny (za wyjątkiem jego czę- 

ści zachodnich, początkowo litew- 

skich), nie posiadający granic natu- 

ralnych i obejmujący około 300,000 

'|ludności, po 

jest przypada 3 miljony Białorusinów, a 

yna Rosję 6 z górą miljonów; „reszta 

na- 

— 'zreformowanem przez Moskali pis- 

е =" 

nie narodowe, zwłaszcza na teryto-| 

rjum Biatorusi Zachodaieį, poczyniło 

znaczne postępy do czego, obok 

książek i gazet białoruskich, oraz 

pracy nowej, wyszłej z ludu, inteli- 

gencji białoruskiej (t. z. „odrodze: 

niowców*), niemało się przyczyniły: 

nasza polityka antybialoruska, nie- 

wykonanie reformy rolnej, osadnic- 

two, zwlekanie z odbudową kraju, 

oraz szykany administracyjne. 

Lecz białoruskość przechowała się 

nie tylko wśród warstw włościań- 

skich i kto by tak mniemał wielce 

by się myliłl Wiedzieć bowiem nale- 

ży, że nietylko włościaństwo, lecz i 

drobne mieszczaństwo oraz nieliczna 

garść robotników zachowały po dziś 

dzień język białoruski. 
Następnie zamożniejsze miesz: 

czaństwo w miastach, oraz t. z. szla- 

chta zagrodowa, czy zaściankowa na 

wsi, — posiłkują się przeważnie ka- 

rykaturslnym žargonem polsko-biała- 

ruskim, wyobrażając tylko że mówią 

„po polskiemu”, a więc „po pań- 

sku”. 
W razultacie więc za element 

polski od począdku lub całkowicie 

spolszczony na_ Białej Rusi można 

uważać tylko wyższe sfery społeczeń- 
| stwa: zlemiaństwo na_wsi, Oraz _lu- 

„dzi t. z. „wolnych zawadów* (adwo- 
katów, doktorów, literatów I t. P.) w 

/mlastach. Lecz nawet i tu poloniza: 

cja nie jest ostateczną. bowiem i te 

sfery, zwłaszcza związąne ze wsią 

białoruską ziemiaństwo (osobliwie 

średnie), —zachowsły wiele elemen- 

tów psychiki białoruskiej, w usposo: 

bieniu, charakterze, upodobaniach i 

t. p. nie mówiąc już o  naleciałoś- 

ciach językowych. 

Szczególnie ciekawym był tu pe- 

wien sentymant do  białoruskości, 

zwlaszcza wšrėd ziemian, ujawniają: 

cy się dość otwarcie przed wejną, a 

obecnie wstydliwie ukrywany „w 

głębokościach serca" jako „nie mod: 
ny“ no i „nie patrjotyczny”! Zresztą ; 

rewolucja bolszewicka i radykalizm | 

agrarny ruchu białoruskiego również 

podziałały odstraszającć! į 

Sentyment ten ujawnił się w ga* | 

wędach dziedzica z parobkami po 

białorusku (niby to się robiło „dla 

lepszego zrozumienia” przez chłopa 

treści zarządzeń pańskich, ale i dia 

sób, zwłaszcza w kwestji przynależ- 

ności narodowaj oparta © enuncjacje 

osobiste ludności, — da wyniki jak 

najsprzeczniejsze z istotnym stanem 

rzeczy. 

| Według więc obliczeń a priori'cz- 

nycb ogólna liczba Białorusinów 

przed wojną wynosiła 12 miijonów 

wojnie zaś spadła do 

10 miljonów, z czego na Polskę 

to Łotwa i emigracja. 

Pod względem wyznaniowym dzie- 

lą się oni na katolików (jedna czwar- 

tą) i prawosławnych (trzy czwarte 

liczby); zaaczny procent tych ostat- 

nich to ex-unici. 
Pierwsi przeważają w Białorusi 

Zachodniej i są zwolenikami alfabetu 

łacińskiego, drudzy — we Wschod: 

niej i obstają za „grażdanką”, czyli   
mem cyrylicznem, które to pismo 

było urzędowem w W. Ks. Litew- 

skiem, a więc uważa się za biało- 

ruski alfabet historyczny. . 

Mimo, że Białorusini-Katolicy, zo- 

stali narazie zmajoryzowani przez 

większość prawosławną, która na- 

rzuciła im „graźdankę”, są oni jed- 

nak bardzo przywiązani do alfabetu 

łacińskiego, (który również może 

być nazwany historycznym, jako al- 

fabet odrodzenia białoruskiego), — 

to też kwestji alfabetu białoruskiego 

nie można uważać za ostatecznie 

przesądzoną, mimo, że ostatniemi 

laty książka lub gazeta bisłoruska 

drukowana alfabetem łacińskim, na- 

leży już nieledwie że do „białych 

„kruków” nawet w Białorusi Zachod - 

  

    

  Chociaż szanse „grażdznki* zna- 

cznie wzrosły w związku z przesu- 

nieciem się ostatniemi laty centrum 

' ciężkości białoruskiego Życia polity- 

|cznego i kulturalnego z Wilna do 

' Mińska, a to w rezultacie z jednej 

|strony naszej polityki ekstermina- 

feyjnej, z drugiej zaś — sprytnego 

posunięcia Sowietów, w którem by: 

ło utworzenie t. z. Białorusi Sowiec- 

KUR S E R Mad - 

Fałszerska afera na Węgrzech. 

Afera na Węgrzech jest tylko 
zwykłem przestępstwem. 

Urzędowy komunikat węgierski. 

BUDAPESZT, 9.1. (Pat.). lrzędowy komunikat w sprawie fałszowania 

banknotów francuskich przedstawia sprawę w ten sposób: 

Inicjatywa fałszowania wyszła od księcia Windischgratza, 

wysunięcie względów patrjotycznych zdołał pozyskać dla swołch 

Nadessyego i urzędnika instytutu kartograficznego Wia- prezydenta policji 
dysława Gerego. 

Następnie rozpoczęto pracę w instytucje 

kartograficznego. 
Ogółem wydrukowano 25 — 30 tysięcy sztuk banknotów z których 

Po aresztowaniach dokonanych cześć nie udała się i została zniszczona. 

w Holandji wspólnicy zniszczyli maszynę i kliszę. 

Z dctychczasowego przebiegu dochodzenia wynika, że nie można ża- 

politycznego obwiniać o udział w fałszerstwie. 

Fałszerstwo przedstawia się jako akcja indywidualna kilku osób. 

że okoliczności . przestępstwa zostały wyjaśnione, po- 

licja przekazała władzom prokuratorskim do ich dyspozycji osoby oskar- 

dnego stronnictwa 

Wobec tego, 

żone o udział w fałszerstwie. 

Francja nie żąda odszkodowania. 

Sprawa fałszerstwa dotyczy jedynie Banku Fran- 
cuskiego. = 

BUDAPESZT. 9.|. (Pat.) Jak donosi Węgierskie biuro korasponden- 

cyjne.„Nemzet!-U'zak* cztonek poselstwa francuskiego w Budapeszcie Gouy- 

kartograficznym celem spo- 

rządzenia klisz. Wobec tego, że potrzebny do fabrykacji papier nie mógł 

być zakupiony na Węgrzech, fałszerze sprowadzili go z Niemiec. 

Papier poddano następnie specjalnej przeróbce w piwnicach instytutu 

Ne 7 (455) 

Rój na Olimpie Sowiecin. 
(Korespondencja wlasna.) 

Moskwa, w stycznia 1926 r. 

Dnia 31 grudnia zakończyły się 
obrady XIV kongresu Rosyjskiej Partji 
komunistycznej t. zw. w skróceniu 
Rykapy. Ogólne wrażenie wśród oby- 
wateli S. $. 5. R. jest takie, że na 
Olimpie sowieckim doszło do ostrej 
kłótni. 

Nie chce się wprost wierzyć, że 
różnice zdań wśród oligarchów przy- 
brały tak ostrą formę, że nie można 
ich było zdławić w głębi różnego ro- 
dzaju komisji i narad i że wylały się 
one nazewnątrz na ludnym zjeździe 
na pokuszenie wiernych poddanych 
sowieckich i komunistycznych. 

A pokuszenie jest istotnie wiel- 
kie. Bo kto znalszł się w opozycji? 
Nie jacyś tam dymisjonowani mień- 
szewicy, lewicowi $.R., lub inne 
„nlepewne żywioły”. 

Bunt przeciwko komitetowi cen- 
tralnemu podjęły filary Starej gwardji 
bolszewickiej, stróże tradycji i testa- 
mentu Lenine, jego najbliżsi przyja” 
ciele i współpracownicy. Zinowjew 
za życia Lenina był jego adjutantem, 
a po śmierci został uznany za żywe 
naczynie, przechowujące świętą na- 
ukę mistrze; Zinowjew — to prezes 
kominternu, dozorca, baczący za pra- 

j wowiernością komunizmu, we wszyst- 
kich krajach; Zinowjew — to 'czło- 

który przez 
planów 

raut w zastęostwie posła oświadczył w Sprawie afery fałszowania Dan- | nek biura politycznega partji komu- 

knotów między innemi, że nie odpowiada prawdzie wiadomość, jakoby 

Francja domegsła się odszkodowania w wysokości 400 miljonów franków. 

Sprawa nie dotyczy rządu francuskiego, lecz jedynie Banku Francu* 

skiego, który jako instytucja prywatna wysłał do Budapesztu dwóch swo- 

ich delegatów kontrolera generalnego Emery i p. Colarta. 
że opinja publiczna Francji zdaje sobie 

sprawę, że chodzi tu jedynie o zwykłe przestępstwo, nie zaś o kwestje na- 

; tury politycznej lub dyplomatycznej. 
następstw niepomyślaych dla stosunków fran- 

dopóki sżef rządu węgierskiego kontynuować 

Gouyraut oświadczył dalej, 

Sprawa nie może mieć 
cusko węgierskich tak długo, 
będzie śledztwo z niewzruszoną stanowczością. 

Czechosłowacja domaga się interwencji komunistycznej, 
Ligi Narodów. 

i nistycznej, jeden z samowładców ko- 
munistycznychi Nagle tenże Zinowjew 
okazuje się heretykiem, odstępcą, 
wrogiem jedności partyjnej! 

Większość biura politycznego, a 
teraz | zjazdu ogłosiła, że Zinowjew 
nie rozumie leninizmu, że uderza w 

podstawy polityki sowieckiej. Prze- 
ciętni komuniści muszą być zdumie- 
ni. Bo któż wobec tego wogóle ro- 
zumie należycie „leninizm“. Któż 
jest posiadaczem absolutnej prawdy 

jeżeli i Zinowjew 
|został potępiony za herezję? 
| W liczbie potępionych znalazła 

  
PRAGA, 9.1 (Pat.). Dzienniki socjalistyczne donoszą, że rząd czecho- sj е 

, ь ę i wdowa po Leninie, p. Krupska. 

słowacki oświadczył w Paryżu, iż zamierza przedstawić aferę fałszerstwa į Po śmierci męża stała się ona Pitją 

|banknotów frankowych przed forum Ligi Murodów i zaproponować jaknaj- ' 

ostrzejsze kroki przeciwko Węgrom. 

bolszewizmu. We wszystkich więk- 
szych wypadkach sadzono ją na trój- 
nogu i „wieszczka” tłumaczyła, co © 

wiorst kwadratowych 1 obszaru, kiej, — jednakże przypuszczać nale- 

podzielonego za czasów czratu na 7 ży, że w przyszłości stosunki w tej własne[ przyjemności również); w o* 

dużych guberniji. dziedzinie koniec końców zostaną powiadzniu w gronie ziemiańskiem 

oparte na równorzędności obu*alfa- 

betów: łacińskiego i „grażdanki”, 

podobnie jak to jest w Niemczech 

ze staroniemieckiem pismem gotyc- 

kiem i alfabetem łacińskim, 
Stosunek procentowy poszczegól- 

Gubernje te są następujące: cała 

Mohylewske, prawie całe: Mińska, 

Witebska i Grodzieńska, większa 

część Wileńskiej; wreszcie pół: Smo- 

leńskiej (ze Smoleńskiem) 1 Czarni- 

howskiej. Terytorjum to posiada na | 

swych krańcach niemało połaci spor nych narodowości na Białorusi wad- 

nych, zwłaszcza na pograniczu biało- ług Ar. Smolicza („Hieahrefija Bieła- 

rusko-ukratńskiem (Polesie). rusi”) jest następujący: przeciętnie na 

W rezultacie traktatu ryskiego [100 osėb przypada 77 Bisłorusinów, 

dwie trzecie tego terytorjum  znala- 14 Żydów, 4 Polaków, 4 Rosjan i 1 

zło się w granicach Rosji Sowieckiej, linnych narodowości; jednak autor 

rozmaitych „facecji* białoruskich, a 

nawet deklamowania białoruskich 
wierszyków Bohuszewicza, lub całych 

ustępów z białor. poemacików ludo* 

wych Marcinkiewicza, co faź lubiła 
robić po majątkach i młodzież; wre: 

szcie — © zgroza! — w nabywaniu 

książek białor., prenumerowaniu, a 

nawet pisywaniu do gazet białor., w 

ofiarach pieniężnych na  białor. cele 

kulturalno-oświatowa i t. p. 

Otóż — powiadamy — sentyment 

ten narazie znikł, przypuszczać jed: 

„Times“ przeciwko interwenejł mocarstw 

LONDYN, 9.1 (Pat.). W sprawie afery fałszerstwa banknotów franko- 

wych „Times” pisze, że nie ma powodów, ażeby mocarstwa mieszały się 

do Spraw wewnętrznych Węgier. \ 

Rząd wegierski spelail bowiem już swój obowiązek, wdrażając ener- 

giczne śledztwo przeciwko fałszerzom. 

Aresztowany dyrektor Instytutu karto- 
graficznego. 

BUDAPESZT, 9.1 (Pat.) Dziennik „Uj-Nemzedek” donosi, że dyrektor 

dzenia władz prokuratorskich. 
instytutu kartograficznego Kurtz został aresztowany I oddany do rozporzą: | 

danej sprawie myślałby lub mówił 
Lenin. 

Pani Krupskaja była żywą tra- 
dycją Lenina, a oto i ona znalazła 
się wśród nowej opozycji. Ona to 
oświadcza, że Stalin, Rykow, Bucha- 
rin, Tomskij działają nie po leninow- 
sku, że propagują herezje buržuazyj- 

'ne I idą zbyt daleko w  popieraniu 
czynnika „kułackiego” t. j. zamožne- 
go włościaństwa. 

P. Kamieniew, zastępca prezesa 
Sownarkomu, prezes Rady Obrony i 
Pracy, który niedawno zwalczał he- 

- ADAM LUDWIG. 

zaś jedna trzecia weszła w skład ten nie 

Rzeczypospolitej Polskiej; ponadto 

niewielka wysepka białoruska pozo- 

stała przy Łotwie (tz. Latgalja). 
Istnieją rówsież kolonje emigran- 

tów białoruskich w Pradze Czeskiej 

i Kownie, oraz liczne rzesze wy- 

chcdžctwa białoruskiego w Ameryce. 

Ścisłe określenie ogólnej ilości 

ludności białoruskiej jest narazie nie- 

możliwerm ze względu na brak wia” 

rogodnych danych statystycznych, 

ponieważ wszystkie detychczasowe 

spisy ludności na Białorusi, były na- 

ginane do interesów polityki, lub 

opzrte o tnylne metody precy, za” 

znaczyć bowiem należy, že wobec 

słabego uświadomienia narodowego 

ludu białoruskiego, jedynie statystyka 

opaita o język, którym się posługuje 

w domu dany mieszkaniec, jako © 

moment decydujący o jego narodo- 

wości — może budzić całkowite za” 

ufanie; statystyka zaś przeprowadzo- 

па я jekikolwiekbądž 

  

Hymn do Boga. 
Bože! 

a z szat odarty, 

iw miarę nikczemnych nałogów, 

oplwany, bezczeszczony Królu 

i mocarzul 

Z ludzkiej, przyziemnej zrodzony astarty, 

z jej tęsknot, głodu, bojaźni i bólu, 

i na ciosanym złożony ołtarzu! 

Bożel 

jako Cię nazwał język, — hen, w przestworze, 

itu na ziemi, i w nas „panteosie“, 

i gromowładny heleński znachorze, 

i wirujący nad wszystkiem w chaosie 

duchu niepojęty; 

i objawiony Ty Boże mocnyl i Ty Boże święty, 

i zło karzący, I nagradzający, 

wszechmiłosierny i wszystkowiedzący, 

Boże wszechmogący! 

Takim Ciebie, gdy człowiek wyższych pojęć niema, 

ludzkiemi oglądam oczyma, 

czy ziemską władasz, czy niebieską piedzią: 

przeszczodry ojcze, sprawiedliwy 

— — 

/ 

innyf spo” gu ostatnich 

Najpierwszy za stworzenia, i z ludki i Бодбя! 

  zastrzega się że procent 

jest wszędzie jednakowym; na wscho* 

dzie, gdzie ludność jest więcej jad- 

nolitą, procent Białorusinów prze” 

wyższa nawet 77 proc., natomiast w | 

zachodniej części kraju, należącej do do osłabienia radykalizmu narodo- 

Polski i zamieszkałej przez ludność wego i społecznego w ruchu biało- 

bardziej mieszaną, jest on znacznie ruskim. 

niższym. į Na zakończenie naszych informa- 

Białoruś jest krajem wybitnie rol- cji dodajmy jeszcze że białoruski 

niczym i najliczniejszą klasą jest wło- ruch odrodzeniowy, zapoczątkowany 

Ściaństwo, ono też przedewszystkiem w zaraniu wieku XIX'go przez Spol- 

zachowało po dziś dzień swą mowę, SZCzonĄą szlachtą białoruską, @, z po- 

obyczaje i bogactwa folklorystyczne, czątkiem wieku XiX-go, przechodzą- 

jednakża większości Ich brak uświa- , cy w ręce ludowej inteligencji, — 

doemienia narodowego. | najaskrawiej się ujawnia w 4 dzie- 

Na pytanie „kim jest?* — odpo- dzinach: literaturze, prasie, teatrze i 

ówiada przeważnie Białorusin-katolik: szkolnictwie, gdzie też osiągnął naj- 

Polak*, albo „katolik”, zaś Białoru- większe zdobycze. 

Šia prawosławny: „Ruski”, lub „pra- Godłem państwowem  Bislorusi 

wosławny*; obaj wreszcie — charak: jest Pogoń. (zapożyczoca od nich 

terystyczne: „futejszy”. $przez Litwinów); zaś barwami naro: 

Lecz ciemnota ta przechodzi już: -dowemi: biało-czerwono-biała. 

potrosze do przeszłości i w przecią- , Rsaczoznawca. 

5 — 6 lat uświadomie: 

nak należy, że przy sprzyjających o- 

kolicznościach (naprzykład w wypad: 

ku zmiany naszej polityki  białor.) 

znów się ujawni, przyczyniając Się 

  

  

  
        

Bożeł 

Nazwałbym Cię raczej dźwiękami 

pierwszej ludzkiej mowy, 

tak blisko jesteś ziemi, 

blisko ludzkiej głowy szat swych błyskotkami, › 

haftem wyobreźni przyozdobionemi, — 

że wołam: Boże—a—a—a— : 

jak pierwsze czujące wołało stworzenie 

na pierwsze ruchu wrażenie, — 

czy był miem wiatru wiew, czy łoskot grzmotu, 

czy światła błysk, czy pomruk mórz chichotu; 

tak wołam, jako wpierw powstały 

z harmonją dźwięków: Twa moc i blask chwały! 

, Boże—a—a—a— 

Błogosławiona niech będzie nauka 

i człowiek, który w mroku światła szuka; 

błogosławione ścieżki i bezdroża, 

i dociekania mozolne i wzloty! 

Zbyt smutna niemoc, co myśli zuboża 

i świat w letargu pogrąża martwoty... 

Lecz—a—a—a— Bože... 

jako nikt wyżej nie sięga, niż może, 

tak też i człowiek, na ziemi i niebie, 

nito uciczkę i w troskach ostoję, 

stworzył sobie Ciebie. 
na podobieństwo swoje... 

| zgrozol z przerażenia ginie i'z bojaźni, 

lub w cichaj rezygnacji szuka ukojenia; 

albo się wstydzi własnej wyobraźni, 4 

i tworu własnego obawia się cienial 

Potworna zgrozo! Przez pryzmat filozofji mglisty= 

sędziol     

     

Sensacyjne oświadczenie hr. Karoly'ego. 

PARYŻ, 9.1 (Pat.). Jak podaje „Petit 
liki węgierskiej hr. Karolyi oświadczył, że 

banknotów frankowych 

znajdujących się obecnie przy władzy. 

Śledztwo w sprawie fałszerstwa bank- 
notów ukończone. 

BUDAPESZT, 9.1 (Pat.). Komunikat urzędowy głosi, że dochodzenia w 

banknotów frankowych są już ukończone. ` 

Aresztowane osoby będą dzisiaj odstawione do sądu karnego. 

Naogół aresztowano 24 osoby pod zarzutem fałszerstwa, z których 

sprawie fałszerstwa 

cztery znajduja się jeszcze zagranicą. 

-————— 5 T ——-——— EC I I AION 

z! ga fałszerstwa pieniędzy rozszerza 
й, 
PARYŻ, 9.1 (Pat.). „Łe Journal* donosi z Madrytu, że policja wykryła 

w Walencji zakrojoną na dużą skalę fabrykę fałszywych banknotów hisz- 

się. : 

pańskich. 

na Bogu mści się, przed Bogiem ucieka, 

że najdoskonalszego nie stworzył człowiekal! 

O, klęskol... Sromotol... o, żalu wieczystyl... 

Zamknij swe księgi mistrzul Próżnicą — mozoła! 

Któż, — jeśli dłutem artysty 

skończonej formy wykonać nie zdoła, 

nieskończoności zmierzy szlaki?! 

Czy jest artysta taki? 

Czy jest na Świecie człowiek taki?! 
“O, klęskol... 

Upadam z bezmiernego wstydu na kolana... 

jakaż noc dookoła... szepty tajemnicze... 

i nikt z husarzy ducha nie śpiewa-—hosannal 

Upadam na kolana i przymykam oczy... 

rękami od świata przysłaniam oblicze, 

i do energji granic, których nie przekroczy, 

napinam wolę, | niezłomność męską, 

bym raz przynajmniej przez zjawy zwodnieze 

nie widział Ciebie 
dolo przyziemna i klęskoł 

« m a — | mę "m, m е m w — «5 

l modlę się do Ciebie, Boże... bo kocham... to serce 

jako modlitwę składam i ofiarę... 

chociaż nie widzę Ciebie, jak widzą bluźnierce 

patrząc na sztychy i obrazy starel 

Nie widzę i nie klęknę przed takim obrazem, 

boś niewidocznym dla muie drogowskazem! 
Kochami dlatego, że Cię nie widzę w świątyni, 

co strzelistością wieżyc, przepycham budowy 

| 

Parisien"“ byly prezydant repub- 

jego zdaniem sprawa fałszerstwa 

jest przedewszystkiem spiskiem politycznym partyj, 

w zasłonach z tiulu, cicho usnąłeś w mem sercu...   

rezje Trockiego i ten znalazł się 
wśród potępionych. 

Jasnem jest stąd, że w szerokich 
warstwach budzi się pytanie, cóż to 
jest ten leninizm, którego nikt od- 
gadnąć i wytłumaczyć nie potrafi. 
| chociaż ogromna większość kongre- 
su. głosowała za „prawdą” p.p. Stali- 
na | Rykowa, jednak wrażenie „wal- 
ki bogów" pozostało głębokie, a nie- 
zatarte. 

Według decyzji zjazdu, dalsza dy- 
skusja nad herezjami opozycji jest 
zabroniona. Obrady uznano za wy- 
czerpane. Ale już sam fakt, że here- 
tycy głosowali przeciw rezolucji do- 
wodzi, że spór nie jest zakończony. 

Charakter sporu jest bardzo po* 
ważny | głęboki. Chodzi przecież w 
danym razie o to, czy obzcny rząd 
sowiecki buduje socjalistyczne (ko- 
munistyczne) państwo, czy też nowy 
ustrój burżuazyjny. 

Jeżeli całe rzeki krwi zostały prze   
przemiłe niebu jeno gesty czyni, 

a nie zmazała zbrodni... i ludzkiej nie podniosła głowy... 
Że Cię nie widzę w słowie, w pieśni, w głosie, 

ani w naturze, ni w niewiast chórze, 

ni w świętych anielic patosiel... 
Kochami bo nie mówiłem „za” i „przeci»” Tobie, 

i porachunków z bogami nie robię... 

A nadewszystko, že wtedy Cię niema, 

gdy patrzę na Ciebie ludzkiemi oczyma. 
I nie wychylisz się z rąbka tajemnic przyrody, 

ani z dociekań wiecznych astronoma, — 

bo z rozwiązań i wszelkich rodzajów metody, 

ostania zawsze: jedna „niewiadoma”.... 

Tak, kocham Ciebiel żeś inny, 

ach, inny, jak zjawa poety, 

i niż Cię wymyślił niewinny 
i biedny mieszkaniec planety! 
Że nad Platonem 
i nad dostojnych myślicieli gronera, 

trwasz i trwać będziesz — jeżeli „na wieki” 
znaczy „nieskończeność” — wieczniel "A 

i ostatecznie 

bez ludzkiej łaski, bliski — i daleki! 

A je? Czyż mało czuję się szczęśliwy, 
żem pragnął Ciebiel pragnął pomyśleć inaczej, 

niż poprzedników mych korowód żywy? 
lub raczej, 

że odtąd,=jak w skupionym nocą białych róż kobiercu, | 
| 

| 
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STRZĘPKI. 
Oszczędności i redukcje. 

Jek się dowiedzialem z najbardziej mia- 

rodajnego źródła w związku z programem 

oszczędnościowym rządu będzie utworzone 

Ministerstwo Spraw Redukcyjnych, podzie- 

lone na dwanaście departamentów, a mia- 

*nowicie: 

|. — Departament Zawracania Głowy, 

II-Dep. Kiwania Palcem w Bucie, Ill-Dep. 

Gry w Ciuciubabkę, IV— Dep. Przelewania 

z Pustego w Próżne, V-—- Dep. Nieprzejmo- 

wania się Niczem, VI-Uważania na Zakrę: 

tach, VII Noszenia Wygodnego Obuwia, 

(w Ścisiem porozumieniu z Dep. II), У-— 

Wysyłania Na Grzybki, IX—Łapania Ryb w 

Mętnej Wodzie, X—Wykręcania się Sianem, 

XI—Chowania Šwiatla Pod Korcem 1 wresz- 

cie XII--Dep. Samoobrony Przed Redukcją. 

Najbliższe posiedzenie Rady Ministerjal- 

nej poświęcone będzie podobno omawianiu 

następujących projektów: 

a) projekt zredukowania trzech maszy- 

nistek i dwu sił pomocniczych w M.S$.P.K. 

C. U. (nie wiem co to znaczy) I utworzenia 

natomiast pięciu nowych etatów dla podse- 

kretarzy staniu przy M. H.O.W. (też tego nie 

rozumiem). 

b) projekt przemianowania ministrów 

resortowych na ministrów resorowych, co 

odrazu zorjentuje publiczność, kto jeździ ' 

na resorach. 
c) skasowania kensulatu polskiego w 

Honolulu, natomiast utworzenia ambasady 

na biegunach pólnocnym 1 południowym, 

celem należytego zabezpieczenia mogących 

nastręczyć się tam w przyszłości naszych 

interesów. 

d) zmiany koloru butów szwadronu 
przybocznego z czarnego, jako zbyt реву- 

mistycznego, na koler zielony. symbolizu- 

jący jak wiadomo— nadzieję. 

e) projekt ustalenia maksymalnej liczby 

dzieci, które wolno będzie mieć urzędniko- 

wi, bęz zbytniego obciążania budżetu pań- 

stwowego. Po przekroczeniu tej normy na- 

stępuje automatyczna redukcja bez wypo- 

wiedzenia. 

1) projekt zmniejszenia ilości szkół w 

kraju, celem zachowania  jaknajwiększej 

ilości nieskażonych nauką zdrowych chłop- 

skich rozumów. 

g) projekt powołania odpowiedniej licz 

by kontrolerów, czuwających nad racjo- 

nalnem użytkowaniem papieru w Poszcze- 

gólnych urzędach wszystkich instancji. 

h) projekt skrócenia pasów przy Кага- 

binach o 25 milimetrów, co w rezultacie 

może dać rocznie oszczędność kilku wage- 

nów skóry, 

g) projekt wprowadzenia na miejsce 

mnożnej urzędniczej, powiększającej roz- 

chody państwowe — dzielnej, która w szyb- 
kim tempie ustali minimum wynagrodzeń I 

uposażeń. 
Inne projekty będą przedstawione od- 

nośnym czynnikom w czasie najbliższym. 
: Kuba. 

ma m PE OEM AAAA 
m 

    

lane, wszystkie okrucieństńa dopeł- 
nione tylko po to, aby przywrócić 
porządki burżuazyjne, i wprowadzić 
nowe nierówności pomiędzy bogaty- 
mi I biednymi, a władzę oddać no- 
wej nielicznej uprzywiięjowanej gar: 
stce ludzi, to paitja niema prawa do 
dyktatury i terroru, 

Dlaczego robotnik ma dalej pra- 
cować? Przecież cały stam obecny i 
dyktatura uświęcona były tylko przez 
cel — przyszły komunizm. 

Obieg pieniędzy i sanacja 
skarbu. 

Pod powyższym tytułem wygłosił 
w sali Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich niezmiernie interesujący odczyt 

„ Władysław Milkiewicz, dyrektor 
wileńskiego oddziału Banku Handlo- 
wego w Warszawie. 

Zagaja zebranie p. wiceprezes inż. 
Gutowsk', poczem udziela. głosu pre- 
legentowi. 

Zasadnicze tezy odczytu dadzą się 
ująć w sposób następuajcy: 

Analizując działelaość rządu w tej 
dziedzinie za ubiegłe 5 lat, widzimy 
cały szereg popełnionych błędów, 
które to I doprowadziły do obecnego 
stanu. Zasadniczym błędem we wszy” 
stkich poczynaniach rządu była nie- 
znajomość zasad życia gospodarcze" 
go i lekkomyślne ignorowanie gło- 
sów krytyki, pochodzącej ze strony 
wybitnych teoretyków i praktyków. 

Megalomanja afer rządowych wy- 
rażała się w przekonaniu, że papie- 

rowym 1 teoretycznym okólnikiem 
można zmienić kardynalne prawa ży- 
cia gospodarczego. 

Większość społeczeństwa wykazy” 
| wała również ogromną ignorancją I 
brak zainteresowania dla spraw eko- 
nomicznych ze strony rządu. 

Nawet sprawa obiegu pieniężnego 
w kraju, stanowiącego oś, dokoła 
której obraca się całe życie gospo: 
darcze, nie była ani razu poddana 
rzeczowej analizie. 

W tem miejscu prelegent demon-| 
struje tablicę, wziętą z dzieła profes. 
W. T. Foster'a i W. Caichings'a pod 
tytułem „Money”, które krytyka amme- 
rykańska mazwała epokowem dziełem 
w zakresie teorji pieniądza, albowiem 
wykazuje ona w sposób niezwykle 
poglądowy, jak wielkie znaczenie po- 
siada prawidłowy obieg pieniężny dla 
życia gospodarczego każdego kraju. 

Rysuje ona szereg jakby rezerwu- 
arów, gromadzących w sobie płynną 
gotowiznę 1 połączonych rozmaitej 
średnicy rurami z ciągłą cyrkulacją. 
Tylko prawidłowa cyrkulacja, podob- 
ale jak prawidłowy obieg krwi w ży- 
wym organizmie, gwarantuje normal- 
ne życie gospodarcze. Jednostronne 
traktowanie jednej tylko dziedziny 
nie może nie odbić się szkodliwie 
na reszcie organizmu. Lekarz. musi 
znać gruntownie zasady fizjologii, 
inaczej będzie nie lekarzem, ale zna- 
chorem. 

Ludzie, stojący na czele rządu, 
muszą znać zasady ekonomiki spo- 
łecznej, żeby nie zabijać życia gospo- 
darczego, zam'asi leczenia go. 

Tablica wykazuje dalej, że nieod- 
łącznym czynnikiem w obiegu pie- 
niężnym jest produkcja. 

' Jeżeli obieg pieniężny jest niedo- 
stateczny i kraj cierpi na anemję w 
tej dziedzinie, to powiększenie go 
może nastąpić tylko jednocześnie z 
powiększeniem produkcji. 

Społeczeństwo musi zrezumieć te 
zasady | wywrzeć odpowiedni nacisk 
na rząd. 

Tylko tą drogą może nastąpić u-| 
zdrowienie życia gospodarczego. 

Pożyczka bez natychmiastowego 
podniesienia produkcji, mie uzdrowi 
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  Ale oto „Nep.“ w miešcie, wzrost 
„kułaków” na wsi oddalają ten przy- 
szły cel, albo nawet go niszczą. 

P. Stalin żąda, aby wierni uzna- 
wali ten neokspitalzm za wstęp do 
socjalizmu, a p.p. Zinowjew, Krup* 
skaja i inni mówią, że w to wierzyć 
nie należy. 

Naturalnie oprócz sporu teore- 
tycznego jest w tem wiele walki 
jednostek o władzę i jej zakres. Cha- 
rakterystycznem jest, że majwięksi 
oportuniści Zinowjew, Kamieniew wy- 
stąpili właśnie jako opozycja, czują 
więc, że na tem można zrobić inte- 
res. P. Kamieniew podobao obiecy- 
wał nawet, że nie zabierze głosu na 
plenum, ale, kiedy przekonał się, jak 
popularną staje się opozycja, obietni- 
cy nie dotrzymał, 

Stosunek do opozycji jest bardzo 
łagodny, u władzy ją zostawiono, do 
komitetu wybrano... Walka na Olim- 
pie, jak przewidują tutaj, będzie mia: 
ła ten skutek, że dla uspokojenia 
lewicy rozpoczną się represje wzglę- 
dem „nepmanów* w mieście, a „ku- 
łaków* na wsi. W każdym razie bój 
na Olimpie sowieckim jest wydarze- | kraju, prelegent proponuje premje 
niem brzemiennem w poważne na: | eksportowe dla ożywienia przemysłu | 
stępstwa. A. Z. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
po cenach najniższych 

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

po cenach zniżonych 

„Madame Pompadour* 
operetka Falia. 

o g. 8-ej m. 15 wiecz. 

Występ 

    

Marka Windheima 

FREWIA 
Czy wolno mi choć raz 

Jtak obniżyć koszt robocizny, że na- 

nas. 
Niewykórzystane źródła produkcji 

w kraju, jak np. jaja. 
£ksport jaj zagranicę za pierwsze 

11 miec. ub. r. dosięgnął 44 mil. zł. 
i bez wielkiego wysiłku może być 
podwojony, lub potrojony nawet. 

Kiedy np. tak forsewnie i kosz 
townie popierany przemysł naftowy 
eksportował zagranicę w tym samym 
czasie również tylko na 44 mil. zł. 

Bezrobocie przybiera zastraszają- 
ce rozmiary, już 300000 ludzi, t. J. 
prawie 50 proc. zatrudnionych w prze- 
myśle robotników pozostaje bez pra- 
cy, w tem Śląsk I Łódź rejestruje po 
60.000. W Łodzi przeszło 40.000 po- 
biera zapomogi od rządu, 

Potrzebne są radykalne i szybkie 
środki zaradcze, gdyż same zapomo- 
gi tylko obeiążają Skarb i demorali- 
zują korzystających z nich robotników. 

Od jałowych dyskusji nad teore- 
tycznemi doktrynami w tej dziedzinie 
trzeba przejść do czynów. 

Jako eksperyment w postacji cza- 
sowej i nadzwyczajnej, bo wywołanej 
katastrofalnym stanem gospodarczym 

pracującego na eksport. Należałoby 
się porozumieć z fabrykami obecnie ; 
nieczynnemi, lecz które mogłyby 
pracować na eksport przy nieco tań- 
szej robociźnie (fabryki włókienniczne, 
tartaki, kopalnie węgla etc.). 

Wpłacając im zasiłki przeznaczone 
na bezrobotnych w stosunku do iloś- 
cl przyjętych do pracy ludzi, zamiast 
na ręce tych ostatnich, można byłoby 

tychmiastowe uruchomienie fabryk, 
eksport za granicę, a co zatem idzie 
i dopływ walut, zarobek dla kolei ete. 
byłyby łatwem do osiągnięcia, nie 
mówiąc już o tak ważnym czynniku 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
КОНЕ ОЕ Wi 

zarządzenia, kt6re musi potem odwo- 
ływać, i zdobyło się na wysiłek w za 
kresie wytężonej pracy i oszczędności. 

Wypełniona po brzegi sala Stowa- 
rzyszenia Techników Polskich rzęsi- 
stemi oklaskami wynagrodziła prele- 
genta. 

Po odczycie wywiązała się bardzo 
żywa dyskusja. 

Profesor Sławiński, krytykując za* 
rządzenie władz skarbowych, dzięki 
którym groszowe oszczędności z r. 
1920 zostały zrujnowane, jak I sto: 
sowane obecnie redukcje mechanicz- 
ne, podkreśla aprioristyczne stawia- 

mie u nas zagadnień gospodarczych, 
co w konsekwencji doprowadza do 
coraz większej destrukcji naszego 
życia gospodarczego. Życie bowiem 
mie da się wtłoczyć w żadne sztucz* 
ne ramy. 

Mówca, poddając też kiytyce rząd 
koalicyjny. zaznacza, iż tarcia  po* 
szczególnych klas społecznych i par- 
tji są nader pożądane i przyczynia: 

LENSKI 

Stosunki ekonomiczne 
Polski z zagranicą. | Przegląd prasy. 

Przygotowania do utworzenia Sprawa powrotu Marszałka Pilsudskiego do armji: — O kon- 
izby Handlowej polsko-rosyj- 

skiej. 

Pod egidą komitetu organizacyj: | 
nego przyszłej izby polsko-sowieckiej ' 
odbyło się zebranie przedstawicieli 
sfer gospodarczych. Referaty na te- 

Wniosek min. Moraczewskiego na 
„ostatniej Radzie Ministrów w sprawie 
powrotu do armji pok Piłsud- 
skiego i mianowania go szefem szta- 

mat rozwoju stosunków handlowych by generalnego— wywołał istną burzę 
polsko-sowieckich wygłosił inż. Pa- | ną łamach prasy. 

włowski i szef misji handlowej SO0-| Koła poselskie wszelkich odcieni 
wieckiej w Warszawie p. Macarenjus. . interesowały się żywo pogłoskami o 

Według referatu p. Macarenjusa w r. | posiedzeniu Rady Ministrów (które są 
1926 obrót gospodarczy między POl: | tajne), a władze Klubu Ch. D, szero- 
ską a Rosją będzie miał charakter! ko omawiały swe stanowisko w tej 
większej pewności i systematyczno- sprawie. 
ści. Rosja zamierza poczynić w Pol- „ Kurjer Poranny” zwrócił się, dla 
sce zamówienia na maszyny rolnicze, 
narzędzia rolnicze codziennego użyt* 
ku, manufakturę i naczynia kuchen- 
ne* Ogólny obrót Rosji z zagranicą 
obliczony jest na 2 miljardy rubli, z 

wyświetlenia krążących wersyj, do 
Marszałka z prośbą o wypowiedzenie 
swej opinji w całej tej sprawie. Mar- 
szałek odmówił udzielenia jakichkol- 
wiek enuncjacyj publicznych, ze wzglę:   ja się do RPA programu na- 

rodowego. Ul nas: jednak tarcia te 
dotyczą nie kwestji zasadniczych, m. 
ubocznych. i 

Profesor Staniewicz krytykuje u- 
prawianą przez rząd błędną politykę 
ekonom.:czną, która doprowadziła do 
naszej izolacji od względem gospo* | 
darczym. 

Państwo nie doceniało rolnictwa | 
i nie dbałe oto, ażeby predukcja rol- | 
na u nas się opłacała. 

P. Staniewicz omawia sprawę ta- 
ryf celnych i, poddając druzgocącej 
krytyce ustawy skarbowe, podkreśla 
fakt, iż Państwo uczyniło wszystko 
by zniszczyć u mas zmysł oszczęd- 
ności. 

Mówca proponuje zmodyfikowa: 
nie premji eksportowej, zapropono- 
wanej przez p. Milkiewicza, w tym 
sensie, iż eksperymentem tym po- 
winny zajmować się zarządy posz- 
czególnych miast, a nie rząd. 

Profesor Stasiewicz zgodził by się 
wreszcie z przedłużeniem czasu pra- 
cy, ale wzamian powinno by u nas 
obowiązywać prawo kontroli przed: 
siębiorstw ze stromy organizacji ro- 
botniczych. 

Senator Krsyżanowski podkreśla 
bierność ze strony społeczeństwa, 
które w kierunku życia gospodarcze” 
go nie zdradza żadnej * inicjatywy. 
Mówca wyraża pogląd, iż niezbędna 
jest sankcja dla ustaw. Muszą one 
jednak być przystosowane do życia. 

Zdaniem senatora Krzyżanowskie- 
go wysoka stopa procentowa (po za 
Tureją urzędowa stopa procentowa 
jest u nas największą) jest jedną z 
najpoważniejszych przeszkód dla roz- 
woju naszej propukcji. Zapronowany 
przez p. Milkiewicza eksperyment na- 
leżałoby wypróbować. 

Senator Krzyżanowski zaznacza, iż 
ustawy wydane przez p. Zdziechow- 

skiego pgžostają ze sobą w rażącej 
sprzeczności i że nie należy ignoro- 
wać głosów w spiawie naszej sytu 
acji gospodarczej, pochodzących z za- 
granicy. 

Sędsia Malinski krytykuje polity- 
kę gospodarczą uprawiamą przez p. 
Grabskiego I podnosi fakt, iż również 
następca jego, p. Zdziechowski nie 
zdobył się jeszcze na odwagę, ażeby 
powiedzieć dia czego w Polsce jest 
źle. 

Mówca podkreśla, iż stanowczo za 
dużo mamy urzędów w Polsce. Jako 
przykład przytacza fakt, iż przy Mi- 
nisterstwie Przemysłu i Handlu istnie- 
je specjalny Wydział dia zbedania 
stanu elektryfikacji w... Rosji, co oczy” 
wiście wywełuje wielki śmiech na sail. 

Profesor Zawadzki zaznacza, iż 
mści się na nas lekceważenie pew- 
mych konieczności gospodarczych. 

Zdaniem mówcy, ustawodawstwo 
socjalne, wzorowane na państwach 
najbardziej zasobnych hamuje u*nas 
produkcję. 

Profesor Zawadzki uważa za bar- 
dzo pożądane popularyzowanie idei, 
że życie gospodarcze podlega pew- 
hym niezmiennym prawom. 

Dyrektor Urbanowicz poddaje о- 
strej krytyce etatyzm, politykę gos 
podarczą Zdziechowskiego, jako też 
rozporządzenie według którego należy 
wypłacać procenty od deponowanych 
sum w bankach nawet zagranicznych 
wyłącznie w złotych, co działa bar- 
dzo ujemnie w kierunku oszczędnoś- 

ciowym. . 
Przemawiali jeszcze adwokat Su- 

morok, inż. Rauba który domagał się 
utworzenia Rady Ekonomicznej przy 
Stowarzyszeniu Techników Polskich. 

Wreszcie p. Milkiewicz zreasumo- 
wał wyniki dyskusj! i zapronował u- 
rządzać częściej zebrania, poświęcone 
zagadnieniom gospodarczym. 

® ® 
Poszczególne zagadnłenia gospo” 

darcze, poruszone, zarówno przez p. 
Milkiewicza, jak i podczas dyskusj: 
stojącej, ma bardzo wysokim pozio- 
mie omówimy w jednym z najbliż- 
szych numerów naszego pisma.   natury moralnej, jak ochrona od de- 

moralizacji licznej rzeszy robotniczej. 
P. Milkiewicz zwraca się wreszcie 

z apelem do społeczeństwa, żeby da- 
ło własną A który: 

  

Akuszerka-masažystka 
= M. BRZEZINA. 

od godz. 8-ej rm de 1-6 z" 

| ilościach z Holandji, Belgji i Lota- 

  

    

   
    

      

    

    

      

   

   

  

    

    

     

    

    

   

          

    

   

   

czego przypada 1 miljard 2 miljn. na import | 991 miljn. na ekspoit. du na zobowiązanie jego w stosunku 

do pewnych osób. 
Na pewną uwagę zasługuje ko- 

mentowanie pogłosek o posiedzeniu 
Rady Ministrów przez „Kurjer Po- 
ranny”. : 

Sprawa powrotu do pracy wojsko 
wej Pierwszego Marszałka "olski zo- 
stała rzekomo  skwalifikowana, jako 
kwestja polityczna. Nie posiadając Ści- 
słych danych, z trudem możemy się 
domyśleć, kto w tej przesławnej „jury', 
zasiadał, która tak zdumiewający wy 
rok wydała. Domysły nasze, na podsta | 
wie dziejów aberacji umysłowej partji 
Nar. Dem. mogłyby być skierowane 
w stronę p. min. Stan, Grabskiego, gdy- 
by nie to, że przed dwoma nieledwie 
tygodniami w sposób zupełnie publicz- 
ny I demonstracyjny zgromił on mie- 
szanie się czynników politycznych do 
obsady stanowisk wojskowych. Czyżby 
pe natarciu uszów przez redakcję wła- 
snego organu leader stronnictwa po- 
szedł teraz do partyjnej Canossy i robi 
to, przed czem tak namiętnie „prze- 
strzegał obóz narodowy*? Musimy rów- 
nież wyrazić najwyższe nasze powąt- 
piewanie, czy w gronie kwalifikujących 
powrót Marsz Piłsudskiego do wojska 
jako „politicum”, mógł być p. premier 
Skrzyński, który po długiem kolegowa- 
niu z byłym ministrem spr. wcjsk. do- 
szedł w okresie ostatniego przesilenia 
do giębokiego i stałego pewnie przeko- 
nania, iż niema nic gorszego | szkod- 
liwszego dla losów państwa od psucia 
armji intrygami partyj I zawiściami per- 
sonalnemi. Tem w każdym rezie prze- 
konaniem 6 konieczności wyłączenia 
wpływów stronnictw kierował się on 
przy mianowaniu min. spraw wojsk. 
Mie meżemy domyśleć się żadnego lo- 

import wegla de Niemiec 
w roku 1926. 

Według urzędowej statystyki nie: 
mieckiej w ciągu całego roku 1925 
przywieziono ogółem do Niemiec 6,5 
milj. tonn węgla kamiennego, 72 tys. 
tonn koksu i około 2 milj. tonn wę- 
gla brunatnego. Co się tyczy krajów 
z których powyższa ilość węgla zo- 
stała przywieziona, to z Anglji przy- 
wieziono w okresie sprawozdawczym 
okcło 2,5 milj. tonn, z Polski ekoło 
2,7 milj. tonn, około 900 tys. tonn z 
Zagłębia Saary, resztę w niewielkich 

ryngji. Węgiel brunatny i koks przy” 
więziony w tym okresie czasu do 
Niemiec prawie w całości był ро- 
chodzenia Czechosłowackiego. 

Handel z Rosją. 

W tygodniu ubiegłym odeszło £ 
Łodzi do Kijowa i Charkowa 12 wa- 
gonów towarów bawełnianych firm 
Scheiblera i Freidienberga, w bieżą: 
cym zaś trzy wagony towarów kilku 
łódzkich firm włókienniczych, które 
swego czasu zawaiły tranzakcje z 
Sowietami. Exspedycja towarów tych 
ma być zakończona w najbliższym 
czasie. 

Wczoraj odeszło do Rosji, a mia- 

solidację ruchu ludowego w Polsce. — Ocena socjalistyczna 
| reformy roine]. 

jerowi zmieniać jego zapatrywania, gdy 
chodzi o... Macsz. Piłsudskiego. 

O konsolidacji ruchu ludowego w 
Polsce pisze Wł. Jampolski w „Kur- 
jerze Polskim”, nawiązując do rozłamu 
w „Wyzwoleniu”. 

W Polsce, gdzie szereg postulatów 
chłopskich — zwłaszcza na polu eko- 
nomicznem — dotąd nie został zreali- 
zowany, odrębność ruchu ludowego ma 
swoje uzasadnienie. Ale sprzęganie go 
celowe | bezustanne z całością pań- 
stwowego, politycznego i kulturalnego 
życia leży w niezaprzeczonym interesie 
tak mas ludowych, jak! państwa Z ideji 
ogarniającej całość, wziął ruch ludowy 
swój początek w latach niewoli. Tem- 
bardziej dziś nle wolno mu zemykać 
się niechętnie na własnem podwórku 
i opóźniać przez to rozwój polityczny 
narodu. Nie należy się zresztą zbytnio 
obawiać tej ewentualności; masy zbyt 
szybko rozwijają się 1 dojrzewają, by 
słuchać komendy wstecznej niektórych 
przywódców. 

Upewnia nas w tem chociażby 
ostatnia batalja, stoczona w Sejmie 
nad ustawą o reformie rolnej. 
„Robotnik” daje taką oto ocenę przy- 
jętego projektu: 

Przyjęty przez Sejm projekt reformy 
rolnej stanowił maximum ustępstw. ce- 

lem kompromisowego załatwien'a spra- 
wy. Ale poprawki Senatu sprawiły, iż 
projekt ten — o lle chodzi o finanso“ 
we przeprowadzenie rzeczywistej refor- 
my rolnej — stał się znowu niemal 
niewykonalny, na kresach zaś wschod- 
nich może się stać nowem źródłem 
walk narodowo - agrarnych. Dlatego 
sprawa zmiany nowo przyjętej ustawy 
bardzo rychto stanie na porządku 
dziennym. 

Stowarzyszenie Spółdziel- 
czo-Budowlane poszukuje do 
nabycia placu w obrębie Wiel- 
kiego m. Wilna w rozmiarze 
4 — 6 hektarów pod budowę 
kolonji urzędniczej. Zgłoszenia 
z podaniem warunków należy 
kierować do Biura Reklamo- 
wego S. Grabowskiego, Саг- 
barska 1, dla Zarządu Stowa- 
rzyszenia.   nowicie do Taszk.entu, Charkowa | 

Moskwy 7 wagonów manufaktury, 
zakupionej przez „Gostorg”*. Towar 
ten należy do firm Frajdenberga 
l. K. Poznańskiego i Scheiblera. 

gicznego motywu, któryby kazał p. prem- 

również utworzenia na terenie Wi-, 

tora dla psychicznie chorych na 1000 
Giełda warszawska — 1200 łóżek, zaznaczając przytem, , 

leńszczyzny wielkiego szpitala kollek- | 

  

Listy z prowincji. 
Z działalności Związku Kółek 
Rolniczych ziemi Nowogródz- 

а że w chwili obecnej nie istnieje żadna | kiej. 

z d. 8—I 26 r. Giełda pieniężna | „Lięka nad psychicznie chorymi na! 3 } 
sprzedaż kupno | Wileńszczyźnie i na Кгезасп и5сбод- ! Posiedzenie Rady £iłównej 

tma O we is nich, wogóje, że stan ten jest nad Związku. ) 

Nowy-York 5,158,10 8,12 808 |wyraz opłakany, niezwykle ujemny 4 a й 
Paryż 31,50 31,30 81,22 |dla naszej państwowości, gdyż stan 12 A Bęc sy ooh 

Szwajcarja 156,50 154,571/a 154,19 |opieki nad psychicznie chorymi na Rady Związku wspólnie z Zarządem. 

"„ Ža S 08 Wileńszczyżnie jest taki, jaki można W myśl o do Rady wchodzą 
Holandja 327,75 325,57 326,93 |obserwować w krajach pierwotnych. 3 

Oslo : 166,25 166,67 165,83 W bardzo ożywionej dyskusji za- Prezesi wszystkich Osręgowych Zwią 

Poż. dolar. 64, 
Poż. kolej, 118—112—118 
£%6 konwers. 43,50 
800 poż. konwers. 160 
4/e/e listy z. T.Kr. Z. przedw, 20,50—20,15 

(w złot. 518,40) | bierali głos: Dr. med. A Wirszubski, 
uzupełniając referat prof. Władyczki 
i wnosząc konkretną propozycję w 
sprawie walki z alkoholizmem (utwo' 

% z R SZ zz rzenie Oprócz przychodni stałego 
. „E 0 06 poż koikarnis4b 30 szpitala dla alkoholików, który 

istniał w Wilnie przed wojną i któ- 
rego właśnie dyrektorem był dr. 
Wirszubski. Dr. Morawski, prof. J. 
Szmurło, dr. Billewicz, dr. M, Kozlow- 
ski, ks. Kulesza i inni. 

Nąstępujące postulaty były przy: 
jąte przez zgromadzonych, oparte na 
wnioskach prof. Wladyczki, w spra 
wie zaś walki z elkoholem na wnio: 
skach dr. Wirszubskiego i dr. Kozłow- 
skiego: 

1) Niezbędna jest jaknajrychlejsza 
akcja w sprawie sanacji kwestji do- 
tyczących opieki nad psychicznie 

chorymi na terenie Wileńszczyzny 
przez najszybsze uruchomienie szpi- 

tala przy ui. Letniej, oraz wielkiego 

szpitala kollektora dla psychicznie 

chorych na przeszło 1.000 łóżek dla 

Wileńszczyzny. 
2) Wprowadzenie w życie wyrno: 

gów tak zwanego prophiiaxie men 

Tańtów salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach i oddzielnie 

art, bal. All" Wanden-fankas 
Zapisy i inforn.acje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40. 

(wejście główne jak do Kina 
„Polonji“). 

Konferencja w sprawie 
walki z alkoholizmem. 

Z inicjatywy prof. Wł. Władyczki 
w sali konferacyjnej Delegatury Rzą- 
du odbyła się pod przewodnictwem 

    
zków i 7 członków, wybranych przez 
walny zjazd delegatów Kółek z całego 
Województwa. 

Porządek dzienny zebrania nastę: 

pujący: ; 
1) Zagajenie zebrania przez Pre- 

zesa Rady. 
2) Sprawozdanie Prezydjum Rady 
3) Sprawozdanie Zarządu z dzia* 

łalności za rok 1925 
a) sprawy organizacyjne 
b) sprawy finansowe 
c) sprawy personalne . 
e) sprawy szkoły rolniczej w Nie- 

hniewiczach 
4) Rozpatrzanie i zatwierdzenie 

planu prac na 1 sze półrocze 1926 r. 
5) Stosunek Wojewódzkiego Zwią* 

zku do samorządowych i innych kul- 
turalno-rolniczych organizacji na te- 
renie Województwa Nowogródzkiego. 

6) Ustalenie terminu Wojewódze 
kicgo Walnego Zjazdu delegatów Kó* 
łek Rolniczych, 

Kursa oświatowe Rolnicze 
w pow. Lidzkim. 

Wojewódzki Związek Kółek Rolni- 
czych organizuje w bieżącym  mie*   kolejno Pana Delegata Rządu Olgier- 

da Malinowskiego i Prf. Dr. Władysła- 
wa Władyczki konferencja przedsta- 
wicieli sfer lekarskich, Instytucyj spoe 
łecznych przy udziale Komisji alko , 
holowej wojewódzkiej, jak  rów- 
nież Komisji alkoholowej przy Komi: 

tale przez zorganizowanie specjalnej 

przychodni  przedewszystkiem dla | 

przedenerwowanych, łatwo мусхегри- 
jących się i nałogowców. 

3) Zorganizowanie przychodni po- 

radni dla alkoholików i nałogowców 
wogóle. ! 

sarjacie Rządu na m. Wilno w spra- 4) Rozpoczęcie czynnošci Towa- | 
wie walki społecznej z rozpowszech: |rzystwa „Trzežwošė“ w kierunku naj- 

nianiem się chorób nerwowych i psy: | rychlejszego zapoczątkowania walki 
chicznych. ! |z alkoholizmem  przedewszystkiem | 

Posiedzenie zagaił P. Delegat drogą odpowiedniej propagandy v| 

Rządu O. Malinowski podkreślając | szkołach, popularnych odczytów, wy- | 
konieczność iniezbędność walki spo: | staw przeciwalkoholowych i popiera- 

łecznej z szerzącemi się groźnie cho- | nia przychodni dla alkoholików i u-; 

robami nerwowemi i psychicznemi. | tworzenia szpitala dla tego rodzaju | 
poczem wygłosili referaty: prof. Dr. | chozych. | 

! 

  

Wiadyslaw Wladyczko w sprawie wal- W skład Tymczasowego Komite- 

ki społecznej z wyżej wymienionemi |tu „Trzeźwość” zostali wybrani: pro-; 
chorobami, następnie Naczelnik Wy» | fesor dr. Władysław Władyczko, ks, | 
działu Zdrowia Delegatury Rządu Dr. | Kulesza, dr. A. Wirszubski, ar. M.| 

Marjan Kozłowski w sprawie walki z | Kozłowski, dr. M. Minkiewicz i dr. ) 
alkoholizmem, poczem zabrał jeszcze | Brokowski. (zd). 
raz głos Prof. Dr. Wł. Władyczko w 
sprawie t. zw. prophilaxie | w spra- 
wie najpilniejszych potrzeb w zakre- 
sie walki z szerzącemi się chcroba- 
mi nerwowemi i psychicznemi, oraz 
podkreślił konieczność najrychlajsze- 
go uruchomienia szpitala dla psy- 
chicznie chorych przy ul. Letniej jak 

  

Artysta malarz 

ADAM MIĘDZYBŁOCKI | 
przyjmuje obstalunki na portrety. 

Adres;.pl. Katedr. róg ul. Mickiewicza 1, m.6 « 
godz. 10 rano do 4 po południu j 
Ceny przystępne.   

siącu cały szereg krėtkoterminowych 
kursów rolniczych w pow. Lidzkim. 

Kursa te odbędą się przy Kółkach 
Rolniczych w następujących miejsco: 
wościach i terminach: 

Jodkiszki . . od 12/1 do 14/1 
Skirejki «.-. „ 16/1 i 17/1 
Mikuty ь „ 18/| 1 19/1 
Białogruda ... „ 20/ i 21/l 
Sporkowszczyzna „22/l, 23/l i 24/l 

' Ко апКа .. „ 25/l do 27/1 

Na tych kursach będą wykładane: 
rolnictwo, hodowla, weterynarja i na- 

uka o Polsce współczesnej. 
Na niektórych zaś dodatkowo: 

spółdzielczość, ogrodnictwo i pszczel- 
nictwo. 

KALENDARZE 
na 1926 r. 

wydania J. Zawadzkiego 
w Wilnie już się ukazały: 

Kal Blok. (do zrywania) 
cena 60 gr. 

Kal. Ostrobramski (ilustr.) 
cena 1.— zł. 

około 20-go XIl wyjdzie z druku 

wileński Kalendarz informacyjwy.



KRONIKA. | 
  ; Dziš — Jana Dobrego. 
Niedziela, Jutro—Honoraty. 

10 | 
Styczeń | 

siony do urzędu Dałegata Rządu ' 
(wydział bezpieczeństwa publicznego), 
jako urzędnik drugiej kategorii. (I). j 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zmiany personalne w Kura- 

Wscliód słońca— g. 7 m. 42 

Zachód '„ —g.8 m. 10 
  i 

  

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

"przy ul. 

mu w 

dzieć o prawię handlowem. W; 
dniu wczorajszym w Związku Kup- 
ców w Wilnie odbył: się odczyt me 
cenąsa Słonimskiego na temai „Co: 
powinien każdy kupiec wiedzieć o 
prawie handlowem. (zd) 

— Wałne zebranie pracowni- 
ków handlowych q biurowych. 
Dnła 10 b. m. o godz. 4 ppoł. w sali; 

Trockiej 14 odbędzie się 
walne zgromadzenie członków Związ- Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
pieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
(Dominikańska 15).0dz. oprócz dni świąt. 
ой 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spac- 

— Garbarska 3, II pietro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gružlieznych — Želi- 

gowskiego 1. 

URZĘOOWA. 

— Paszporty ulgowe i wielo: 
krotne. Ministerstwo Spraw We-| 

+ 

torjum Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie. Pan Minister W. R. i O. P. de- 
kretem z dnia 18 grudnia 1925 roku 
zwolnił z dn. 31 grudnia 1925 roku 
p. Tadeusza Turkowskiego"— na wła” | 
sną jego prośbę—ze stanowiska Na- | 
czelnika Wydziału Szkolnictwa Po- 
wszechnego, wyrażając mu podzięko- 
wanie za dotychczasową prucę i mia- 

| nował od dn. 1 stycznia 1926 r. dy- | 
rektorem Wyższego Kursu Nauczy- 
cielskiego. 

Naczelnikiem Wydziału Szkolnie- 

ku Zawodowego pracowników han- 
jdlowych I biurowych Ziemi Wileń: 
skiej. Wstąp tylko dła członków. Oso- 
by obce na salę wpuszczone nie 
będą. 

z POLICJI 

— Sprostowanie. W związku z 
pojawieniem się w niedzielnym nu- 
merze „Słowa” wzmianki o przenie- 

jsieniu funkcji egzekucyjnych z po- 
|licji politycznej na policję munduro- 

| artystę w 

|wą — jak się dowiadujemy wiado- wnętrznych wydało rozporządzanie, twa Powszechnego w Kuratorium Wi: | 
wprowadzające cały szereg ułatwień leńskiem został od dn. 1-go stycznia | 
w otrzymywaniu paszportów za gra-, 1926 r. :p. dr. Stanisław Śtetkiewicz. | 
nicę, przyczem wydanie paszportu P, dr. Stetkiewicz w dn. 9 stycznia | 
poszczególnym osobom po 25 zł. i rozpoczął urzędowanie. 
wielokrotne po 150zł. uzależnione bę-|  — (łniwersytet Powszechny im. 
dzie od uznania poszczególnych mi- | Ad. Mickiewicza podaje do wiado- 
nisterstw. Paszporty ulgowe po 202ł. | mości, że wykłady rozpoczęły się od 
dla wyjeżdżających za granicę Da 7 stycznia r. b. w lokalu szkoły po- 
studja, będzie można otrzymać po; wszechnej Ne: 34 przy W. Pohulance 

„tytoniowych we wszystkich  dzielni- 

mość ta jest nieprawdziwą. 

Z POCZTY. rr 

— Gdzie można nabywać znacz- 
ki pocztowe. Dyrekcja Poczt i Te- 
legrafów podaje do wiadomości, iż 
część właścicieli sklepów, posiadają- 
cych koncesje na sprzedaż wyrobów 

dołączeniu zaświadczenia Minister: | 
stwa Wyznań Religijnych i Oświece- | 
nia Publicznego. ! 

Dla wyjeżdżających w sprawach 
handlewych poczynione są daleko 
idące ułatwienia w  otrzymywaniu 
paszportów — muszą oni tylko do- 
łączyć zaświadczenie wojewódzkich 
wydziałów przemysłu i handlu. 

Wyjeżdżający w sprawach fami- 
lijnych dia poratowania zdro- 
wia, w sprawach społecznych i t. d. 
otrzymywać będą paszporty w urzę- 
dach |-szej instancji. 

Paszporty wielokrotne (po 150zł.) 
6 ile upływa ich termin ważności 
mogą być prolongowane bez dopła- 
ty o ile cała opłata przedtem została 
uiszczona. (zd). 

MIEJSKA. 

— Gdzie meżna wpłacać nale- 
żytość za elektryczność. Oprócz 
kasy miejskiej magistratu m. Wilna, 
opłatę za elektryczność przyjmują 
następujące banki: 1) Towarzystw 
Spółdzielczych, (ul. Mickiewicza 29), 
2) Wileński Prywatny Bank Handlo- 
wy (ul. Mickiewicza 8), 3) Rolniczo 
Przemysłowy (ul. Mickiewicza 17), 4) | 
pierwszy oddział Rolniczo-Przamysło" 
wego (ul. Wielka 66), 5) Spółdziel: ; 
czo-Ludowy (ul. Mickiewicza 7), 6), 
T. Bunimowicza (ul. Wielka 72/74), | 
7) Żydowsko Spółdzielczy (ul. Nie- | 
miecka 27), 8) Centralny Spółdzielni | 
Żydowskiej” (ul. 

  
Mała-Pohulanka 3), | 

9) Kasa Żydowska Oszczędnościowa | 
lul. Zawalna 10) i 10) Związku Kup- 
ców i Przemysłowców Żydowskich 
(vl. Ostrobramska 8). i 

Trzeba zaznaczyć, że za czyn- | 
ności inkasowania banki te mogą| 
jednak pobierać prowizję w wyso-, 
kości do 1 procent. (I) 

— Posiedzenie miejskiej ko- 
misji prawnej. W  poniedzislek ; 
dnia 11 bm. o godz. 8 wiecz. w lo-; 
kalu magistratu m. Wilna odbędzie ' 
się posiedzenie miejskiej komisji, 
prawnej. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawa ustalenia godzin handlu | 

w zakładach gospodnio-szynkowych, 
2) podanie Andrzeja Malinow- | 

skiego o przywrócenie umowy na; 
wydzierżawienie placu do zakopy- 
wania padliny, 

3) sprawa rozrachunków z tytułu 
nałeżytości za roboty  brukatskie, | 
które były wykonane przez firmę | 
„Kėdem“". (I) 

ŻYCIE URZĘDNICZE: 
  

— Przeniesienie. Naczelnik Kan- 
celarji Starostwa Wileńsko-Trockiego | 

. został z dniem wczorajszym przenie- ! 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ x 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
oczu 

| opału, 

Ne 14. Dalsze zapisy przyjmuje Sa- 
kretarjat codziennie od godz. 6 do 
B wiecz. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa Akwarel Anny RÓ, <znem przez Zarząd pocztowy. 
merowej. W niedzielę dn. 10 słycz: | 
nia o godz. 1-szej po połud. otwarta 
będzie w t. zw. Sali prób teatralnych 
przy „Lutni“ ul. Mickiewicza 6, duża 

|wystawa akwarel Anny Rómerowej. 
Wystawa potrwa włącznie do niedzie: 
li 24 stycznia, otwarta będzie codzien- 
nie od 10 rano do 9 wieczorem. 

Wejście 75 gr., dla uczącej się. 
młodzieży i szeregowców 50 gr., dla _ „Krym cz 
młodzieży szkolnej grupami 25 gr. 
od osoby. { 

Wystawa zapowiada sie niezmier: | 
nie interesująco ze względu na dużą | 
ilość wystawionych obrazów większych 
rozmiarów wykonanych czystą akwa- 
relą oraz na wielką rozmaitość te- 
matów (portrety, rodzajowe, pej- 
zarze, wnetrza, martwa natura). j 

Anna Rómerowa wystawiała wie- 
| lokrotnie w Warszawie, oraz w Pary- 
żu (1923 r.) Należy do najwybitniej | 
szych akwarelistów w młodem poko- 

|leniu malarstwa polskiego. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY 

— inicjatywa pomocy bezro- 
botnym w rękach społeczeństwa. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
poleciło poszczególnym wojewodom 
utworzenie społecznych komitetów | 
pomocy bezrobotnym we wszystkich 
większych ośrodkach pracy. 

Wspomniane komitety mają się 
składać z przedstawicieli szerokich ' 
sfer społeczeństwa, a zadaniem ich 
będzie niesienie pomocy bezrobot- 
nym, jak: dostarczanie żywności, 

odzieży, mieszkań i 
doraźnej pomocy. 

Ponadto wspomniane komitety ; 
będą mogły zebrać na ten cel fon: , 
dusze, urządzając różnego rodzaju | 
imprezy. Ta inowacja, która wytwo: | 
rzy bliską styczność społeczeństwa z 
bezrobotnymi będzie miała bezwat- 
pienia w przyszłości wielkie zna- 
czenie. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z Polskiego Towarzystwa 
Teozoficznego. Dziś o godz. 5-ej , 
popoł. odbędzie się w lokalu T-wa | 

innej | 

(Witoldowa 16) zebranie otwarte wi- | 
leńskiego 
„Ananda”. 
referat „Nauka a teozofja”. 
wolny. Goście mile widziani. 

— Co powinien kupiec wie- 

ogniska  teozoficznego ' 
Na porządku dziennym 

Wstęp 

, Dyrekcję zobowiązana do odsprzeda- 
|ży znaczków i 

Techników Polaków w Wilnie, przy 

!21:ej. Wstęp 3 zł. Kasa zapomogowa 

„cach miasta Wilna została przez tut. 

į drukėw pocztowych 
'po nominalnej cenie tychże za osob- 
,nem wynagrodzeniem za to, wypła- 

Spodziewać się więc należy, że 
ustaną trudności w nabywaniu znacz- 
ków pocztowych. 

— Mowa agencja pocztowa. 
Od dnia 8 bm. w Rudziszkach kolo 
Jaszun została uruchomiona agencja 
telegraficzno-telefoniczna. (I) 

SPRAWY ŽYDOWSKIE 

Palestyna”. W 
ubiegły piątek odbyło się zebranie, 
które zgromadziło szerokie | sfery 
społeczeństwa żydowskiego z pośród 
„sjonistów” dla wysłuchania odczy: 
tów wybitnych osobistości żydow- 
skich na temat „Krym czy Palestyna* 
(na ten temat odbyło się juź raz 
zebranie zrzeszeń żydowskich demo- 
kratycznych) przyczem przemawiali: 
red. „Zejtu* p. Cyncynatus, poseł dr. 
Wygodzki, prezes sjonistów p. Ber: 
ger, poseł Stuczyński i b. prezes sto- 
warzyszenia studentów Żydów p. 
Rudnicki. 

Zgromadzona na sali młodzież 
„Sjonistyczna” nie była jednak za” 
dowolona z wywodów prelegentów, 
gdyż pod koniec powstał hałas i 
wreszcie doszło do bójki, która o- 
graniczyła się poturbowaniem kilku 
osób. (zd) I 

ZABAWY. 

— Zabawa medyków-polaków. 
Na rzecz Kasy Zapomogowej Koła 
Medyków Polaków U, S$. B. odbędzie 
się w dniu 16 stycznia r. b. zabawa 
taneczna w lokalu Stowarzyszenia 

ul. Wileńskiej 33. Początek o godz. 

nie wątpi, iż spełeczeństwo wileńskie ; 
wesprze i zasili szczupłą kasę i naj 
bardziej niezamożną młodzież akade- 
mieką przez wzięcie udziału w za- 
bawie. 

Z PROWINCJI. 

— Prowincja lepiej pracuje. Na 
terenie powiatu Wileńsko Trockiego, 
po ostatniej śnieżycy, wszystkie tele: | 
fony i telegrafy zostały naprawione, 
a w Wilnie? (I). 

NADESŁANE. 

— Karnawał. W ciemne adwentowe 
wieczory, w spokojne noce | ranki staje nie-. 
kiedy myśl: „Karnawał*. Strojny błyszczącą 
szatą schodzi ku nam od strony gętozdy 
Betlejemu, zapowiedzią jest wesela i ra- 
„dości życia.   

Wilno, Wileńska 28. 

12—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

W szpitału oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

a
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Katnąwałi lleż panien z utęsknieniem 
marzy o nim, iluż panów biła się nad 
uszyciem „smoka* I udoskonaleniem swego 
tańca, pracują w pocie czoła, wyrabiając 
zręczność i zwinność ruchu i nóg aż tu, 
karnawał — smutny, nie wesoły, lecz mło- 
dzież | starsi tańczą nie na balach, to na 
tak ogólnie dziś przyjętych „Dancingach* 
wtecz: rkach I t. d. I Karnawał ma swe рга- 
wa! W zgiełku zabaw „Dancingów* weszla 
zwycięsko I dumnie na arenę salonów, sal 
balowych królowa tańców, cudna Jak ma- 
rzenie „Florida* zdobywająca sobie wstę- 
pnym bojem szalene powodzenie. 

Czarująca, zwiewna melodja, odrobinę 
Skoczna a zarazem pełna sentymentu, życia 
1 rytmicznie śpiewne, oto jest „Florida“. 

Przed oklem widza przesuwa się w e- 
stetycznych ruchach i posunięciach sy|- 
wetka tańczącej pary. Ten, kto raz zobaczy 
„Floridę* nad życie wykonaną, pewien je- 
stem, że zechce uzupełnić poziom swej 
wiedzy tańca, 

W tym sezonie karnawalowym los 
zrządził łaskawie, że łatwo tę wiedzę 
nabyć można — posiada bowiem Wilno 

całe tego słowa  znacze- 
niu, rozmiłowanego w sztuce tańca p. 
Alfreda Walden Hankusa, jest to artysta 
pełen dystynkcji, estetyki i wykwintnego 
smaku. Dzięki też jemu, Wilno nie powinno 
w tym kierunku ustąpić Warszawie. Karna- 
wał tegoroczny nie obfitujący w bale, obfi- 
tuje w szałoną ilość „Dancingów*, które 
cieszą się szajonem w Warszawie powodze- 
niem, do pierwszorzędnych naležą „Bristol“ 
„Europa“ „Sawoy" „Oaza“ „Polonja“ Klub 
Artystow I t. d. Z tańców cleszą się naj- 
większem powodzeniem. nigdy nie scho- 
dzące Shimmy, Tango, „Florida“. Ton kie- 
run owi tańca nadają w Warszawie prze- 
ważnie artyści tej miary co Sobiszewski i 
p. Pflancówna, tak jak w Wilnie art. bal. 
p. Alfred Walden-Hankus. 

Z sądów. 
— Niewolno nielegalnie prze- 

kraczać granicy. Wczoraj w sądzie 
Okręgowym rozpatrywano sprawę 
Mieczysława Tozorka oskarżonego o 
nielegalne przekroczenie granicy poj- 
sko bolszewickiej. Oskarżony po kilku- 
dniowym pobycie w Rosji powrócił 
nielegalnie do Polski. Nadmienić wy- 
pade, iż oskarżony Toporek służył 
niedawno w policji i jako taki winien 
był dokładnie więdzieć, że bez do: 
wodów przękraczać granicy nie wolno. 

Sąd pod przewodnictwem sędzie- 
go Strzeńki biorąc to pod uwagę 
skazał oskarżonego na 3 miesiące 
więzienia. 

Oskarżał pprokurator Łaniewski.(zd) 
— Na przyszłość będzie miał 

nauczkę. W dniu wczorajszym Okrę- 
gowy Sąd w Wilnie rozpatrywał spra- 
wę Ignacego Pilmowa, oskarżonego 
o oszustwo, gdyż pobrał on wysoki 

  

  

    

zadatek za sprzedaną ziemię i nie 
zwrócił go. 

"Sąd po skonstatowaniu, iż oskar: 
żony działał z premedytacją skazał 
go na 7 miesięcy więzienia z zali- 
czeniem mu 7 miesięcy aresztu pre: 
wencyjnego, tak iż oskaržony wy- 
szedł z sądu na wolność. 

Na przyszłość będzie miał naucz- 
kę, iż oszukiwać nie wolno. (zd) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 4 
— Zatrucie się gazem. 8 bm. pod- 

czas reperacji rur gazowych przy ul. Nie- 
mieęckiej, robotnik gazowni Michniewicz K., 
skutkiem zerwania się spojenia rury zatruł 
się gazem. 

Pierwszej pomocy udzieliło Pogotowie 
Ratunkowe. 

Poszkodowanego pozostawiono na miej- 
seu. 

—Usiłowanie samobójstwa, 8 bm. 
e pociąg Ne 733 (podmiejski) jadący z М. 

llejki do Wilna o g. 15.33 rzuciła się w ce- 
lu samobójstwa Adamowicz Zofja, lat 43, ' 
zam. Warszawska 12. 

A. byla pchana ochraniaczem ой раго- 
wozu na przestrzeni 50 metr. 

Desperatka otrzymała silne uszkodzenie 
lewej nogi I kilka uszkodzeń całego ciała. 

o udzieleniu pomocy przez ambulans 
kolej. poturbowaną w stanie przytomnym 

nis do szpitala kolejow. na Wilczej 
ple. 
— 8 b. m. Praskowja Troflmowa, zam. 

W. Pchulanka 15, usiłowała otruć się jody- 
ną. T. w stanie ciężkim odwieziono do szpi- 
tala żyd. 

Przyczyna samobójstwa narazie nie u- 
stalona. 

— 8 b. m. usiłowała otruć się esencją 
octową na schodach 1 komisarjatu Rosie» 

    
  

   

  

Reklama 
to polega.    

kto zapamieta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 
doprowadzą do powyższych rezultatów. 

  

Reklama prowadzi 

do zwycięstwa.        

  

@®- о 150% %% 
podwyższyć może swe zyski 

tylko t 

    

en 

    

Pamiętajcie o chlebie dla głodnych dzieci. 

* sdawen w imiącia wazółałnswigiaii ddzet Batorowicz. są 

Jest dźwignią handlu 

Reklama jest drogą 

do fortuny, 

, 

Reklama 

Poczt 1 Tel 

ARKO SKIEJ IKIKAAKAKJE_ Sprzedaje się. 
KIESZONKOWY 

KALENDARZYK ĮNFOKMATOR 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarzą Rządu 
Komendy I Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolne. 
Sądów, Notarjuszy, 
Izby Skarbowej i Komorników, 

Z 

wicz Weronika, bez stałego miejsca zamie- 
szkania. R. udzieliło pomocy otowle I 
odwiozło ją w stanie ciężkim do szpitala 
żydowskiego. 

— Kradzieżę. 9 bm. Czapliński Mie= 
czyslaw, lat 17, zam. w N Werkach zgłosił 
się I przyznał się do winy popełnienia kra 
dzieży pasa transmisyjnego w kwietniu r. 
ub, na szkodę Sp, Akc. wytw. papieru w N. 
Werkach. 

— 8 bm. dokonano kradzieży daktyli, 
wart. 15 zł i masła wart. 3 zł. u Kalinow- 
skiego Stan, zam. Pohulanka 21, przez Ko- 
zewskiego Jana, zam. Dolna 5. Sprawcę 
przytrzymano. 

— 8 bm. Łobacz Mikołaj, zam.Targowa 
21, zameldował o kradzieży z mieszkania 
za pomocą otwarcia drzwi podebranym klų- 
czem, ewent. wytrych., różnej garderoby na 
sumę 120 zł. 

— 8 bm. dekonano kradziaży przeście- 
radła wojskowego z pralni 1 p. a. k. przez 
szereg. tegoż pułku Słowiańskiego Ant., któ- 
rego zatrzymał PR Nowak W. i oddał go 
głównej warcie D.O.K. Ill Wilno. 

— Zbiegł z terminu. 8 b. m. Czer= 
niawski Ptotr, zam. Kijowska 19, zameldo- 
wał policji, że syn jego, Konstanty, lat 14, 
będąc w terminie u fryzjera Lewina przy 
ul.Wielkiej przeciwko hotelu Niszkowskiego. 
5 bm. zbległ od tego ostatniego | nie zja- 
wia się do mieszkania, lecz wałęsa się po 
ulicach Wilna. 

Na prowincji. 
— Ofiara mrozu. 3 bm. między wsią 

Bierwiski a folw. Michalce, gm. Wierzch- 
niańskiej, pow. Dzisna, znaleziono zwłoki 
Malaronok Franciszki, lat 20, mieszk. wsi 
B erwlaki. 

Dochodzenie ustaliło, iż Malaronok Fr. 
24 ub m. wracała wieczorem z Głębokiego, 
ao burzy śnieżnej zabłądziła | zamar- 

| zła. 
\ — Zwłoki noworodka. 2 bm. około 
, maj. Bobrykowszczyzna, gm. Mejszagolsk., 
| znaleziono zwłoki noworodka, które dostar- 
czono do kostnicy szpitala św. Jakóba w 
Wilnie. 

— Zamachy samobójcze. 4 bm. na 
st, kolejowej w Głębokiem, wystrzałem z re- 
wolweru w piersi usiłował popełnić same- 
bójstwo Nowicki Tadeusz, urzędnik Banku 
Roln.-przem w Głębokliem. ‚ 

— 6 bm. usiłowała otruć się sublima: 
Sp Kurycka Sołonika, mieszkanka Swlę= 
cian. 

— Tajna gorzelnia w lesie. 6 bm. 
posterunkowi p. p. z posterunku w Gródku, 
ujawnili w lesie, należącym do jednego z 
majątków gm. Gródeckiej, dwie gorzelnie z 
samogonką w ilości około 15 litrów. 

List do redakcji. 
Szanowny panie Redaktorze. 

Zarząd Związku Oficerów Rezerwy O- 
kręgu Wileńskiego uprzejmie prosi o umie- 
szczenie następującego sprostowania. 

W Nr. 3 „Słowa” zamieszczona została 

  

  

  

  

  

i powtórzona w innych organach prasy Wi- 
leńskiej notatka p.t. „Rozłam w Związku 
Oficerów Rezerwy”, informując o ustąpieniu 
p. mjr. rez. E. Falkowskiego ze stanowiska 
prezesa Zarządu Związku Oficerów Rezer- 
wy Okręgu Wileńskiego. 

{ Powody rezygnacji p. Falkowskiego, po- 
dane w tej notatce, jakoteż sam tytuł notat- 

j ki nie odpowiadają rzeczywistości. 
Dymisję swą, nieprzyjętą ztesztą przez 

zarząd z przyczyn formalnych, p. Falkowski 
zgłosił przedewszyskiem z powodu braku 
czasu i ciągłych wyjazdów z Wilna, nie po- 
zwalających mu należycie poświęcić się pra- 
cy w zarządzie, jak o tem głosi jego po- 

/ danie. 
Przeto wysnuwane stąd I zowąd pogło- 

ski o rozłamie rzekomo istniejącym w Związ- 
ku Oficerów Rezerwy są conajmniej przed- 
wczesne. Albowiem w dniu 4 marca rb. ma 
być zwołany w Wilnie nadzwyczajny walny 
zjazd delegatów wszystkich Kół Związku ce- 
lem dokonania wyboru nowego Zarządu 
Okręgu, oraz uzyskania obsolutorjum dla 
ustępującego, a więc tem samem celem 
zlikwidowania chwilowych nieporozumień, 
jakiekolwiek w łonie władz okręgowych 
Związku zaszły. 

Stwierdzić przytem możemy, 1% о- 
gół oficerów rezerwy — ten miąsz na. 

, szej organizacji — w dalszym ciągu, nieraz 
' samorzutnie, wyłania | w czasie najbliższym 
wyłonić zamierza coraz nowe Koła prowin- 
cjonalne Związku, jak to w Brasławlu, Głę- 
bokiem, Oszmianie | Wilejce, prace organi- 
zacyjne, należycie za ątkowane, przed 
półrokiem nie uległy przerwie I stale posu- 
wają się: naprzód... 3 

Zarząd. 

        

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj o g. 4-ej popoł. po raz 
piąty komedję Al. Fredry, z muzyką St. Mo- 
niuszki „Nowy Don Kiszot”. Wieczorem po 
raz czwarty komedja w 3 akt. St. Żerome 

' sklego „Uciekła mi przeplóreczka”. Jutro, 
w poniedziałek poraz drugi „Przechodzień”, 
sztuka w 3 8kt. B. Katerwy. We wtorek „Wy- 

  

    

na rok 1926 
wyszedł z druku i powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 

о 
Prok uratorji ważny od 15/X1 

legr. Dyrekcji Kolel I wiele innych. 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja: 
łów piśmiennych, kloskach I u sprzedawców ylicznych 

| жж KEK oko OK DK AEK 

j Łaszkiewiczowa, 

Nr. 7 (455) 

zwolenie” Wyspiańskiego poraz piąty. W przy” 
gotowaniu „Wesele* Wyspiańskiego, z udzia- 
łem całego zespołu. 

Bilety sprzedaje biuro „Orbis”, Mickie- 
wicza 11 (Kasa zamawiań) od 9—4.30, oraz 
kasa Teatru od 11—3 I od 5—8. 

Wobec odnośnego oświadczenia kiero- 
wnictwa Reduty uprasza się najuprzejmiej 
o wcześniejsze nabywanie biletów 

— Oświadczenie Kierownictwa 
Reduty. Wobec opóźnieriia w rozpoczęciu 
pierwszego przedstawienia „Przechodnia”, 
kierownictwo Reduty stwierdza, że opóźnie- 
nie to było wynikiem, dalekich wciąż jeszcze 
od doskonałości warunków technicznych w 
gmachu na Pohulance. Do opóźnienia przy- 
czynił się przedewszystkiem niespodziewany 
techniczny wypadek, całkowicie od Reduty 
niezależny. Następne przedstawienia rozpo- 
czynają się już punktualnie. 

Od dnia dzisiejszego Kasa Reduty bez 
względu na ilość czekających, zamykana 
będzie o g. 8, a o g. 8 minut 5 podnosić 
się będzie zasłona. 

— Teatr Polski, Dziś z udziałem zna- 
komitego artysty Marka Windhelma ukaże 
się po raz pierwszy nowa Rewja p. t. „Czy 
wolno mi choć raz”, składająca się ze sket- 
schów, piosenek I tańców. Program zawiera 
świetne skeatche „Verax” | „Morderca”, no- 
we aktualne piosenki, oraz poemat hindus- 
ki „Żywy Budda”, w wykonaniu zespołu ba. 
letowego szkoły H. Łaszkiewiczowej. 

Poszczególne produkcje otworzą wybi- 
tniejsze siły zespołu artystycznego—Marek 
Windheim, J. Kozłowska, Z. Kosińska, Hel. 

L. Sempoliński, $. Woliń- 
skl. Reżyserują L. Sempoliński i S, Woliń- 
ski. Conferensier M. Windheim. 

— Przedstawienie popołudniowe 
w Teatrze Polskim. Dziś o g. 4 popoł. 
sa raz ostatni operetka Falla „Madame 
ompadour". Ceny zniżone. 

— 8 ci poranek kameralny w Te- 
atrze Polekim. Dziś, 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 (Il 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 1 Szubert—kwintet 
fortepjanowy z kontrabasem (Forellen). 

Ceny miejsc najniższe od-50 gr. 

  

    

  

Ruch wydawniczy. 
Ukazał się w druku Kalendarzyk Infor- 

mator na rok 1926. Wydawnictwo to powin- 
no się znalezć w ręku każdego. Zawiera 
oprócz kalendarjum informator urzędowy: 
adresy, godziny przyjęć władz państwowych, 
niezbędne informacje w sprawie epłat stemp- 
łowych I taryfy pocztowej. podatków, naj- 
nowszego rozkładu jazdy i t. d. W koloro- 
wej okładce, format kieszonkowy cena 40 
groszy. Do nabycia wszędzie. 

— Ukazał się Nr.4 „Łosu”, dwutygod- 
nika poświęconego kojarzeniu małżeństw. 
Qzdobna szata | moc ogłoszeń matrymon- 
jalnych, stanowi przynętę dla kandydatów 
do stanu małżeńskiego. 
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_ Rozmaiłości. 
Murzynka adwokatką. 

W stanie Wirginja (Stany Zjednoczone) 
lzba adwokacka przyjęła pierwszą adwo= 
katkę — murzynkę, Miss Mariam Poe. (w). 

  

Ameryka obniża podatki. 

Obywatele Stanów Zjednoczonych otrzy- 
mali od swego rządu miły prezent nowo- 
roczny: obniżkę podatków. Wobec prze- 
wyżki dochodów państwowych nad wydat- 
kami rząd uważał za możliwe zmniejszyć 
skalę podatku dochodowego. 

Kawalerowie będą płacić podatek do- 
chodowy dopiero od sumy 1500 dol. zamiast 
od 1000dol jak dotychczas. Żonatym liczo- 
ny będzie podatek dopiero od sumy 3.500 
dol. dochodu rocznego zamiast od 2.500 dol. 
jak dotąd. Od dochodu 3.500 — 5.000 dol. 
obniża się stopę podatkową z 2 proc. na 
1 i pół proc., od 5. — 3 proc. za- 
miast 4 proc., od 12.009 dol. — 6 proc. za- 
miast 6 proc. Ogółem 13.008.000 podatników 
skorzysta z rędukcji podatkowej. (w). Pi $ 

A x 

Redaktor Józef Batorowicz. 
SA ZRÓB сВ Та од ОАНЕ Р NOE 

Dr. D. Olsejko 
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.:Z Pi 

    
podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 

kursu dolara od 1919 roku 

Rozkład jazdy pociągów 

  

„szafa na ubrania z szu- 
fladami i szafke przy 
łóżku, oble w b. dobrym 
stanie, cena 50 zł. Ul. 

Bakszta 17 m. 4. 

Młodzi inteligentni 
ludzie płci obojga mogą 
mieć dobry zarobek przy 
zbieraniu ogłoszeń рга- 
cując na prowizji. Wiado- 
mošč Biuro Reklamowe, 
Garbarska 1, od g. 11—12 

rano. 

    

Jadłodajnia 

„POD ORŁEM* 
$-to Michalski Nr. 2. 

Wydaje zdrowa obiady I 
kolacje, 

Cęny umiarkowane. 

polska Orakatnia 
akładowa 

„LUX“ 
k WILNO 

| a kipi 
Drak, „Luz, Żeligowskiego c. 
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