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Dwa głosy o monarchiźmie. 
Huczek, jaki w ostatnich czasach 

czynią około wskrzeszenia idei mo» 

narchicznej w Polsce — martwej od 

chwili śmierci ostatniego z Jagiello- 

nów — jej nieliczni ale ruchliwi zwo- 

łennicy, dał osumpt niektórym po- 

ważnym organom prasy polskiej do 

zwrócenia uwagi na to bezprzecznie 

urozmaicające nasze życie polityczne 
zjawisko. 

Stosunsk lewicy i demokracji pol- 

, skiej do tych usiłowań jest zupełnie 

wyraźay i niepotrzebuje być podkraš- 

lany. Ostatalo mamy jednak do za- 

notowania głosy z obozu umaiarzowa- 
nego w taj sprawie. Ze względu na 

organy w których te głosy się uka- 

zały, jak również z uwagi na ich au- 

torów, są one bardzo interesujące | 

znamienne. 

W numerze świątecznym „Czasu“, 

poważnego dziennika Konserwatyw- 

nego w Krakowie, zamieścił jago dłu- 

golstni publicysta polityczny prof. 

Stan. Rstraicher artykuł p. t. „Monar- 

ehizm w Polsce", w którym, analizu: 

jąc szczegółowo trzy nowoczesne po* 

stacie monarchizmu: cezaryzm Bona- 

partego, monarchję konstytucyjno" 

patrjarchalaą i monarchję konstyłu- 

cyjno-pariamentarną, dochodzi 'do 
wniosku, žė ma sarjo w warunkach 

dzisiejszych można mówić jedynie o 

tej ostetniej formie monarchizmu, 

Rozważając rzeczowo możliwość 

zastosowania jej w Polsce, prof. Ns- 

traicher wypowiada następujące u- 

wagi: 

„Monarcha ma tu w teorji stano- 
wisko górujące w państwie, ale nie 
mamiej na „woli ludu* oparte. 

W praktyce monarcha bywa pe- 
dizędnym czynaikiem politycznym w 

nych (zwłaszcza przy pomocy rozwią- 
zywania parlamentu). Ale ta sama 
korzyść da się osiągnąć i w republi- 
kach przez odpowiednie rozszerzenie 
władzy prezydenta i oparcia jej na 
zaufaniu powszęchnem. 

Z dwóch dróg, stojących otworam 
dla reformy naszej konstytucji, obu 
prowadzących do wzmocnienia czyn- 
nika naczelnego w państwie, trzeba 
się zdecydować na wybór jednej: 
albo na drogę idei monarchicznej i 
podjąć o nią walkę — albo na dro- 
gę wzmocnienia praw prezydenta 
Rzeczypospolitej. deżeli się wchodzi 
na plerwszą drogę, trzeba sobie jas- 
no zdać sprawę, jaką monarchję ma 
się na myśli? Kto mówi, że dąży do 
monarchji cezarystycznej lub patrjar 
chalnej, tego miejsce jest poza real- 
nym światem („a spotkania plac — 
powietrze”). Kto zadawalnia się mo- 
narchją parlamentarną, ten zapewne 
nia traci gruntu reslnego pod noga- 
m., ale trzeba pamiętać, że podej- 
muje hasło do urzeczywistnienia 
trudne i że musi być przygotowany 
ha wzniecenie nowego silnego za- 
mętu w i tak już skomplikowanej 
atmosferze walk politycznych. (O ile 
oczywiście zdołałby koło siebie sku- 
pić Jakiekolwiek poważniejsze siły 
społeczne). Szanse wygrania podjętej : 
walki miałby bardze niewielkie, bo 

hr. Jana Tyszkiewicza | niestrudzo- 

nego bojownika * Idei monarchistycz- 
nej, redaktora „Słowa” p. Stan. Mac- 
kiewicza. 

Ma tle tego Zjazdu zamieszcza we 
wczorajszym numerze „Kurjera Pol- 

skiego”, dziennika umiarkowanego, 

oscylującego pomiędzy konserwatyz- 

mem a umiarkowanym liberalizmem, 
jego naczelny publicysta p. Zm. ar-' 
tykuł p.t, „Na wałach Zygmunta 
Augusta". 

Ma wstępie autor stwierdza, że 
„Uwsżać możemy w tej chwili re- 

publikę w Polsce za ostatecznie ufun- 
dowaną. Bo w ostatnich miesiącach 
nasi rojalsści zabilikróla. Że się przy- 
tem obyło się bez krwi rozlewu, to 
oczywiście tem lepiej: tem mniejszy 
przez to wyłom w tradycji narodu, 
który, jak wiadomo, nigdy się królo 
bėjstwem nie splamił. Ale fakt pozo- 
staje faktem. 

W dalszym ciągu p. Zm. wskazuje 
na oddalenie sią reprezentowanego 
na Wałach Zygmunta Augusta roja- 
lizmu polskiego od swoich pierwo- 
wzorów w Polsce i na jego ciasną w 

istocie, ograniczoną do obrony inte- 

resów pewnych grup społecznych 
treść wewnętrzną: 

Królestwo w Polsce, jeśli w obac= 
nych warunkach miało wogóle mieć 

ani żadnego poważnego Piasta-kan- jakiś sens, musiałoby nawiązać do 
dydata ani żadnej obcej dynastji, 
któraby do Polski w dzisiejszych wa- 
runkach przyjść się kwapiła, nawet 
przez lupę trudnoby chyba wypa- 
trzeć — a bez stosownej I serjo po- 
myślanej kandydatury, cała walka 
jest utopją. A przypuściwszy — „per 
inconcessum* iżby walka o momar- 
chizm w Polsce skończyła się zwy- 
cięstwem,  jakiż byłby rezultat? 
Ten sam, który daleko prościej, bez- 
pieczniej | szybciej można osią- 
gnąć wzmocaieniem władzy  Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przez re- 
formę sposobu jego wyboru era 
Jego stosunku do parlamentu i 

odwójnej tradycji: Kazimierza Wiel: 
iego, króla kmiotków i Władysława 

IV, opiekuna kozactwa. 
Rojalizm polski poszedł Inną dro- 

„gą. Wprost przeciwną. Doszędł na 

l 
lpolską ma to, zeby mocą jej władzy 

niej do tego, że zidentyfikował się w 
końcu personalnie i rzeczowo z wal- 
ką — przeciw reformie rolnejl Pa- 
traąc na rezultat, powiedzieć dopraw- 
dy trzeba: quem Deue регаете vult, 
dementat. Bo nie jestże czystą de- 
mencją przypuszczać, że znajdzie się 
gdzieś na szerokim świecie człowiek, 
mający ochotę sięgnąć po koronę 

odebrać chłopu jego. polityczne i spo- 

I nie jest że niewinvą może, ale wy- 
rażną formą obłąkania nie widzieć, 
że przy takiej „ideowej* podstawie 
zwolennicy monarchji w Polsce mu. 
szą pozostać oficerami bez wcjska, 
kiedy właśnie do dokonania takiego 
przewrotu niezbędne jest wprowadze- 
nie w ruch wielkich mas. Inaczej 
wszelkie próby urzeczywistnienia pro: 
'gremu monarchistycznego stanowić 
mogą w najlesszym razie materjał do 
rubryki policyjnej w pismach. 

Ma razie les faits et gostes tego 
; obozu kwalifikują się do innej rubry- 
| ki; de kącika humorystycznego. I to, 
czy chodzi o poznańskie sesje „Rady 
Naczelnej” stronnictwa, rozkonspiro 
wane przez młodocianych heroldów 
publicznych przyszłej monarchii, czy 
też o „misje dyplomatyczne” zne- 
nych „neokonserwatystów”, spędza- 
jących przykrą w Polsce porą roku 
na południu dla wyszukania chętnych 
do tronu polskiego pretendentówii 

Trzeba mieć specjalny pech, żeby 
właśnie w momencie, kiedy monar- 
chizm polski po uchwaleniu reformy 
rolnej uświadomił sobie wreszcie 
jasno swoje ideały i postanowił moc- 
ny podjąć wysiłek dla ich urzeczy- 
wistnienia=żeby właśnie w tym mo- 
mencie następca tronu w sąsiadują- 
cym z nami państwie wymierzył tak 
silny cios w ideę monarchiezną, i 

;żeby o miedzę stamtąd rozpoczęła 
się właśnie teraz rojalistyczna tragi- 
farsa na tle podrabiania najprzeróż- 
niejszych zagranicznych banknotówi 
Uczestnicy poznańskiego zjazdu nie 
potrzebowali więc nawet z wnętrz- 
gości domowego piactwa, które spo- 
ływali w najbardziej z pewnością 
wykwintnem przyrządzeniu, wnosić, 
że „znaki są przeciwne”. Wystarczy 
na to spojrzeć dokoła siebie | zoba- 
czyć, co się dzieje na świecie — w 
kraju. Zresztą... 

Wiadomo, że po zwycięstwie nad 
jegrami „prawie wszyscy Dobrzyńscy 
schronili się w Księstwie”. Może więc 
na Wałach Zygmunta Augusta zna. 
lazł się teraa jakiś ich potomek, któ- 
ry przy stole, jeszcze przed pieczy-   stem, chleb urmoczywszy w zupie, | 

Wiadomości polityczne. 
Na posiedzeniu se- 

Oniewniesie nackiej komisji skar- pinji prof. Kemmerera. DOWO - budżetowej w 
dn. 11 b. m. przęd 

porządkiem dziennym zabrał głos 
sen. Krzyżanowski (Kl. Pracy); zwra- 
cając się do przewodniczącego ko: 
misji z prośbą, aźeby ten odniósł 
się do ministra skarbu o zakomuni- 
kowanie opinii prof. Kemmerera co 
do stanu gospodarczego państwa. 
Komisja upoważniła przewodniczące: 
go sen. Adelmana, ażeby w tej 
sprawie porozumiał się z ministrem 
skarbu, 

Ponieważ prof. Kemmerer wyniki 
swcich badań nad stanem gcspoder- 
czym Polski ma sformułować w for 
mie memorjała po powrocie do 
Ameryki, przeto Osinja jego może 
być opublikowsną dopiero po otrzy- 
maniu powyższego menorjału przez 
rząd polski. Słusznie jednak uczynił 
sen. Krzyżanowski, zgłaszając żąda- 
nie, by opinja rzeczoznawcy amery- 
kańskiego nie pozostała w ukryciu 
biurek ministerjalaych, lecz bez zwło- 
ki stała się znaną szerokiemu ogó- 
łowi. 

Dnia 8go stycznia 
obradował pod prze- 
wodnictwem b. minist: 
ra p, Jasińskiego, ko- 
mitet eksploatacyjny 

państwowej rady kolejowej, zwołany 
na nadzwyczajne posiedzenie celem 
wydania opinji o zamierzonej ze 
wzgiędów oszczędnościowych reduk- 
cji pociągów pasażerskich z dn. 1-go 
lutego rb. Po wyczerpującej dyskusji 
w której brali udział i dawali wyjaś- 
nienia zastępcy ministra kolei, uchwa- 

„leno jednomyślnie wniosek przewod- 
niczącego inż. Jasińskiego, który, ap- 
robując ogólne stanowisko jakie za- 
jęło Min. Kolei w sprawie zamierzo- 

eniias eks- 
ploatac 
Rady Kes. 

wej. 

ne okrės zimowy, czasowej redukcji 
pociągów pasażerskich, podkreśla, że 
zniesienie pewnych słabo zaludoio- 
nych pociągów uzgodnione z dyrek- 

„Prager Presse* podzielając po- 
wyższy punkt widzenia, zaznacza, iż 
oficjalna polityka Czechosłowacji oży- 
wiona jest temi samemi wytycznemi 
{ 2е „Veczer* powtarza właściwie tyl: 
ko to, co od dłuższego już czasu 
stało się treścią zapatrywań oficjal- 
nych sfer obu państw. 

4 W wywiadzie udzie- 
> lonym redaktorowi Ber. 

ra pruskiego liner Tageblatt, pruski 
premjer socjal demo- 

krata pos. Braun wypowiedział się 
kategorycznie za przystąpieniem so- 
cjalistów do koalicji rządowej. 

Ere Nouvelle donosi, 
ddd, że Briand złoży w per- 

„lamencie projekt usta- 
mik" wy przywrsczjącej tak 

zwany okręgowy System 
wyborczy, przyczem w związku z tem 
postawi kwestje zaufania. 

Bawiący we Włoszech 
sekretzrz Stanu spraw 
zagranicznych. Cham= 
berlain przybył wczoraj 

z Pizy do Rapallo, gdzie pozostania 
dłuższy czas z powodu influenzy ja- 
kiej nabawił się w czasie ostatniej 
podróży. Minister nie opuszcza łóżka. 
Przebieg choroby nie budzi obaw. 

Poseł węgierski w Pa- 
Co mówi ryżu Koranyi oświąd- 

wej czył współpracownike- 
wi Petit Parisien, iż 
wrączył Briandowi pis- 

mo kancleiza  Bethlenx, w którem 
tan zapewnia, iż rząd węgierski w 
porozumieniu z ragentem Horthy'm 
zdecydowany jest kontynuować śladz- 
twa w sprawie fałszerstwa bankno- 
tów z całą energją i bezwzględnością 
nie oszczędzając nikogo, choćby to. 
były osobistości z najwyższych sfer, 

Jak donosi Mstin, Briand wyraził 

Niedyspo- 
zycja Cham- 
berialn'a. 

   

|opiaję, źe sprawa fałszerstwa ma pod- nej ze względów oszczędnościowych | kład polityczny i że dla dobra sto- 
sunków między Frencją I Węgrami 
nie należy sprawy tej pozostawiąć w 
cieniu. 

Poseł, legitymista: wę* 
' т 

dokończył niedokeńczonego w Sopli- z? к 3 
państwie: z pewnemi różnicami w od-| go objawów bezpośredniej woli ludu* łęczne 1 dobycze w odrodzonej Rze- |cowie przez siawjć Masteja i via cjami A R i Ž granicach pro rs ‚ gierski hr. Józef Karo: <iemiach stara go sią wszędzie parla-| R skoro dwiema drogami * naraz do czypospolitej I żeby naturalnie wyle- |: powiedział zebranym prosto z mo- nej ciężkiej s Łuacji Edas a a: awanturnika- i 0 я лУ 
snerit zepchnąć na drugi plan. jednege celu iść nie można—to jest cjęć Jak z procy tam skąd przyszedil | stu; mszystko to jest głupiel Amen. | Še jest skai I Eoalkkadėai = mi. aż = 4 ae Pajwiącej pozostawiła mu jeszeze |do wzmocnienia czynnika zwierzch- 

y а, а » atin*, „Prerogatyw” zwyczejowa, nie pisana 
senstytucja angielska. Pozostawiono 
mu często tytularne dowództwo wój- 
ske, możność wyboru ministrów 2 
pośiód większości parlamentarnej, 
prawo rozwiązywania parlamentu i 
<dwolywania się doludu przez nowę 
wybory, prawo sankcji, z którego nie 
zwykł robić użytku, czasami pewien 
wpływ na politykę zagraniczną. 

W żaednem z dzisiejszych państw 
monarchicznych nie odgrywa jednak 

niego w państwie 2 przeto ok 
jednej dro zi „erodze dru- 
gief. i Zyta Ha 
sfer myślących politycznia Jest trafny, 
gdy przemawia za drogą drugą. 

Forma rządów nie jest z pewnoś- 
cią czynnikiem obojętnym, ale sama 
jeszcze nie jest lekarstwem na wsze!- 
kie braki. Daleko ważniejszą rzeczą 
są psychiczne I moralne właściwości 
narodu, które mimo monarchji mogą 
naród prowadzić do zguby, jeżeli są 

  

Noziei Poliyczny o powrocie Mara Pioodykiego do słżdy. 
Dyplomatyczne wyjście z kłopotliwej 

sytuacji. | . PRT. donosi: Dnia 11-go b. m. odbyło się posiadzenie komitę. | K9lejowemi oraz że najbliższy rozkład tu politycznego Rady Ministrów, na którem obok innych spraw bieżących dyskutowano nad zgłoszonem na ostatniem posledzs- 
niu rady ministrow przez p. ministra Moraczawskiego zapytaniem 

społeczeństwo musi ponieść choćby 
z nareżenjiem się ne pewne niewygo- 
dy w podróżowaniu. W końcu komi- 
tet eksplcatacylny sądzi, że redukcja 

„pociągów nie może być nigdy trakto- 
(wana procentowo lecz ściśle Indywi- 
jdualnie w porozumieniu z dyrekcja- 
|jkolejowemi i dyrekcyjnemi radami 

Jazdy powinien być skonstruowany 
pod tym samym kątem widzenia i o 
ile możności w tych samych grani- 

że arystokracja węgierska nie jest 
winieszana w sprawę fałszerstwa ban- 
knotów i potępia fałszerzy, którzy są 
zwykłymi awanturnikami, pozbawio: 
nyml środków do życia, gotowymi 
przystąpić do każdego spisku. Hr. 
Apponyi — jak zaznaczył Karolyi u- 
ważał prafekta policji Nadozy'ego za 
osobistość podejrzaną. Duszą spisku 
byli, zdaniem Karoly'iego skrajni na- 
cjonaliści niemieccy. Anektowanie 
Rustrji przez Niemcy, uczynienie z 

г 
h. Wegier wasala niemieckiego — oto 

ėsti li ki cej; ogranicza się | ujemne; ale | na odwrót, nawet przy do p. prezesa rady ministrów w sprawie ewentualnego powrotu | €*“ a de аи ra goddawietie ustroju republikańskim ułatwisją na- marszałka Piłsudskiego do czynnej służby w armii. вар ца py c O - ru sia н mi i valakų B 
się prądom w parlamancia biorącym |rodowi stanąć wysoko, jeśli się da- Komitet polityczny postanowił, by p. prezes rady ministrów | sko-czeski. 'luszy wypowiada się sek, uknuty przez ludzi z obozu Lu- górę lub do nmieprzeszkadzania wybi- 
iniejszym partjom popularaym w na- 
rodzie. Znanym jest posłuszny sto- 

sunek króla włoskiego do faszyzmu, 
lub króla hiszpańskiego do dyktatury. 
Znanem jest takźe stanowisko dyna- 
stji angielskiej (względnie najsilniej 
związanej z swoim tronem) wobec 
każdorazowej większdści pałlamentar= 
nej. Zasada „zwierzchnictwa ludu" 
jest bowiem bardzo kruchym funda- 
mentem dla tronu | tem się tłuma- 
czy dobrowolna rezygnacja dynastji 
z roli kierowniczej. Mie może być 
przy tej zasadzie roowy, aby dynastja 
szukała oparcia na jedaej tylko war 
stwie narodu, albo na sile wojskowej, 
(jak to bywało w monarchjach pa- 
trjarchalnych). Raczej widzimy wszę- 
dzie dążność, aby się lojalnie do fak- 
tu „demokracji* dostosować iz tego 
wszelkie konsekwencje wyciągnąć. 

Jeśli więc nasi monarchiści taką 
nowoczesną formę monarchji mają 
na oku i z nią wiążą nadzieje upo- 
rządkowania Polski, ukrócenia ducha 
partyjnego, obrony własności czy 
praworządności i t. p. — to zdaje 
mi się, że przeceniają znaczenie tej 
formy rsądu. Monarchja parlamen- 
tarna przedstawia niewątpliwie pew- 
ne korzyści zwłaszcza tam, gdzie Jak 
w Roglji, ma za sobą autorytet hi- 
storyczny. Monarcha jest tam czyn- 
nikiem, który bywa czasami „a 
danym arbitrera w. sporach „parżyj-   

dzą streścić w słowach: pracowitość, 
etyka i cświata. Dlatego też nie są- 
dzę, aby koniecznie z formą monar- 
chiczną należało u nas wiązać na- 
dzieje postępu naprzód, a zaniedbać 
przez to daleko szybszą drogę po- 
prawy naszego ustroju. A raz go 
czemprędzej poprawiwszy, trzeba sku- 
pić całą swoją uwagę na moralne i 
intelektualne podniesienie narodu. 

® 
* * 

Jak wiadomo, przed tygodniem 
odbył się w Poznaniu zjazd „Rady 
Maczelnej  organizacyj monarchicz- 
nych (I) w Polsce”, Zjazd ten odbył 
się w lokalu przy ulicy, noszącej na- 
zwą: „Wały Zygmunta Augusta”. 
Uchwały Zjazdu nie zostały podane 
do wiadomości publicznej. Pątrono- 
wał Zjazdowi zniemczony generał w 
dymisji z dawnej armji pruskiej Ra- 
szewski (którego syn 1 obecnie jest 
oficeram armji niemieckiej) na współ: 
kę z również dymisjopowanym gene- 
nerałem Dawbor-Muśnickim. Z po- 
śród niewiadomej ilości uczestników 
(pewna tylko grupa €«x-dygnitarzy I 
osób utytułowanych została ujawnio- 
aa w „oficjalnym” komunikacie). wy- 
mienić należy delegatów (sici) mo- 
narchistów Wileńskich: p. prof. Bos- 

sowskiego (sie śrana(t glorja mraeli), 

zwróaił się 

prasa Warszawska. 
W naradzie tej uczęstniczyli p. p. ministrowie: 

Zdziechowski, gen. Żeligowski, 
mięcki, Osiecki i Kiernik, 

do p. marszałka sejmu o przyśpieszenie prac sejmu nad ustawą o organizacji naczelnych władz wojskowych, „Jak donosi 

premjer Skrzyński, 
St. Grabski, Moraczewski, Piechocki, Zie- 

Wobec tego, iż narada przeciągnęła się półtorej godziny, większość ministrów udała się na odbywające się równocześnie posiedzenie komitetu 
ekonomicznego. Do końca uczestniczyli PP. prezes ministrów Skrzyński, oraz ministrowie St. Grabski i J, Moraczewski. 

Dacyzja ta jest więc ominięciem drażliwej dla pewnych sfer naszych 
kandydatury marszałka Piłsudskiego, na 
strzygniącia na plan dalszy. Zaprotestował kategorycznie, 
kandydaturze Jak twierdzi lewicowa prasa warszawska na ostatniem 

Szefa Sztabu i odsunięciem roz- 
przeciwko tej 

posie- 
dzeniu Rady Ministrów piastowiec Kiernik, 

Stanisław Grabski, który jest duszą obecnej koalicji i stara się unikać 
scysji, jest prawdopodobnie autorem wyjścia narazie dla rządu z kłopotli- 
wej sytuacji, pozwalającego ua ustąpienie sprawy w dalszych debatach nad 
ustawą, której marszałek jest zdecydowanym przeciwnikiem. 
ZZ W O O, 

Litwini urządzają sobie zabawy fajer- 
werkowe na granicy. 

W nocy z 10 na 11 stycznia b. r. placówki polskie na granicy litaw= skiej zauważyły po stronie litewskiej rakiety koloru czerwonego, które z przerwami co chwila ukazywały się niedaleko linji granicznej. Ponadto reflektor silnie oświetlał przestrzeń około 2 kilometrów, Dało się przytem ałyszeć odgłosy kroków maszerujących po stronie litewskiej większych od- działów, a placówki litewskie trwały w gorączkowym ruchu. 
-Zarządzono natychmiast w polskiej straży pogranicznej ostre Pogoto- wie, które trwało do godziny 12ej następnego dnia. Żadnych jednak wy- padków nie było, W następną noc bylo już cicho pe stronie litewskiej, (zd), 

za sojuszem włosko- 
czecho słowackim, którego koniecz- 
ność—zdeniem dziennika—uzasadnia 
również skandal węgierski, obu bo- 
wiem państwom zagrażają te same 
niebezpieczeństwa, 

  

dendorfa i przez awanturników wę 
gierskich. 

„L'homo libre* podkreśla daleko- 
wzroczność polityki Małej Ententy, 
domagającej się uzyskania gwarancji 
na przyszłość. (Pat.). 

AAA 
a 

Herrlot — przewodniczącym Izby Depu- 
towanych. 

PARYŻ. 12.1.(Pat.) Przewodniczącym Izby Deputowanych, wybrany został Herriot 300 
głosowania. 

głosów przeciwko 24, Centrum i prawica powstrzymały się od 

Socjaliści francuscy nie biorą udziału 
w rządzie. 

PARYŻ. 12.|. (Pst). Kongres socjalistyczny zamknięty został o godz. 1-ej min. 30 w nocy. 
w rządzie przyjęty był 1,766 głosami 
mujących ślę od głosowania. 
socjalistów w 
partja socjalistyczna gotowa jest 
za rządy bądź sama, 
sek oświadcza dalej, 

Wniosek sprzecimiający się udziałowi socjalistów 
przeciw 1,331 gł. przy 16tu wstrzy- 

Przyjęty wniosek odrzuca zasadę udziałów 
rządzie utworzonym przez inne parije, zaznacza Jednak, że 

ponieść bezpośrednią odpowiedzialność 
bądź przy poparciu innych grup lewicowych. Wnio- 
że socjal'ści są skłonni kontynuować politykę popar= 

cia dia rządu zdecydowanego złamać upór sfar finansowych, pracodawców 
i senatu. 

Walosek mniejszości ogranicza się do żądania dla partji socjalistycze nej godnego I odpowiadającego realnemu jej znaczeniu w kraju przedsta- 
wicielstwa w rządzie. 

Rokowania handlowe francusko-nie- 
mieckie. 

PARYŻ, 12,1 (Pat), Petit Journal dowiaduje się: W rokowańiach han- dlowych francusko niemieckich osiągnięte zostało porozumiecie, | 

 



2 a 

WARSŻAWA 12.1. (Pat). Na dzi- 

siejszem posiedzeniu Sejmu marsza- 

łek Sejmu doniósł, że minister 

skarbu wycofał projekt ustawy o po" 

pieraniu orgenizacji rolniczych i kul- 

tury rolniczej, projekt ustawy o środ- 

kach ograniczenia wydatków pań" 

stwa i innych związków prawno-pu- 

blicznych. 

Następnie złożył ślobowanie po- 

selskie pos. Jerzy Sobolewski (Białor.) 

poczem przystąpiono do pierwszego 

czytania projektu ustawy O cudzo- 

ziemcach. ” 

Pos. Insler (Kolo Žyd.) wykazywai, 

że w ustawie tej wszystko zależy od 

swobodnej oceny władz i dobrej woli 

urzędników. W końcu poseł Insler 

wniósł o ponowne odesłanie jej do 

komisji administracyjnej wobac tego, 

że ustawa ma liczne braki. Dalsze 

obrady nad ustawą na skutek poro- 

zumienia się stronnictw odłożono 

do następnego posiedzenia. 

Z kolei izba przystąpiła do dal 

szej dyskusji szczegółowej nad pro- 

jektem ustawy © stosunkach służbo- 

, wych nauczyciel. 

Pos. Federbusch (Koło Żyd.) użala 

się, że wielu nauczycieli szerzy nie- 

w szkole i społeczeństwie. 

"Pos. Chruski (Ukrain.) domagał 

się, aby z warunków, które musi po= 

siadać kandydat na nauczyciela 

skreślać, że musi on być człowiekiem 

o nieskazitelnej przeszłości i władać 

językiem polskim. Pos. Piotrowski 

przemawiał przeciwko ustępowi, któ* 

ry postanawia, że nauczyciel religii 

posiadać powinien zezwolenie władz 

duchownych. Mówca jest zdania, że 

nie można się zgodzić na wpływy 

nieodpowiedzialnego przed władzą 

cywilną czynnika, którym jest Ko- 

ściół. 
Pos. Kornacki bronił przepisów o 

kwalifikacjach kandydatów na na- 

uczycieli, zaznaczając, że nauczy” 

ciel wbrew zadaniom niektórych 

И 
Polityka celna Litwy. 

4Minister finansów Karvelis ošwiad- 

czył, że polityka celna Litwy ma na 

celu z jednej strony wywarcie. wpły” 

wu na uregulowanie stosunków go* 

spodarczych z sąsiadami, @ drugiej 

zaś — podwyższenie produkcji | o: 

graniczenie importu. Podwyżka tary- 

fy celnej w Niemczech spowodowała 

ograniczenie eksportu litewskiego, 

co nie może być przychylnie na Li- 

twie przyjąte. Z tego względu Litwa 

zaproponowała Niemcom zawarcie 

konwencji celnej. Litwa nie zamierza 

usunąć Niemiec z rynku litewskiego, 

lecz musi dążyć do stworzenia mo- 

żliwości zbywania towarów litewskich 

w Niemczech. 

Stosunki handlowe Iltewsko- 
niemieckie. 

„Mameler Dampfboot* donosi, że 

rząd niemiecki wobec wysuniętej 

przez Litwę propozycji zawarcia kon- 

wencji celnej, dopóty nie rozpocznie 

Z państw 
Łotwa. 

Estoński min. spr. zagran. 

w Rydze. 

RYGA. 12.1. (Pat.), Wczoraj wie- 

czorem zatrzymał się tu w drodze 

powrotnej z Waszyngtonu minister 

spraw zagran. Estonji prof. Piip. M 
mister wziął udział w obiedzie wyda* 

nym na jego cześć przez łotewskie- 

go ministra spraw zagran. Jaunakas 

Zinas dowiaduje się, że prof. Piip 
przybędzie do Rygi ponownie w 

przyszłym tygodniu w celu podjęcia 

Pomoc społeczna czy 

filantropja? 

Nie jest to tajemnicą dla nikogo, 

że ilość bezrobotnych wzrasta, że 

redukcje we wszystkich dziedzinach 

grożą zanikiem i tak już ospałego 

życia kulturalnego u nas. Nad wy- 

działem sztuki w Uniwersytecie wisi 

miecz Damoklesa, mimo praktycz- 

nych rezultatów jego prac, zwłaszcza 

w wydziale architektury, Nad wydzia- 
łem roloictwa również  zaciągnęły 

chmury, co prawda, zdaje się, dzięki 

b. wadliwej opiece gospodarczej nad 

miljonowym zapisem p. Umiastow- 

skiej. 
W nauczycielstwie szkoł powszech 

nych redukcje, wygnanie na prowin- 

cję. To się, nie łuoźmy nikogo, rów' 

na dyscyplinarce, bowiem warunki 

bytu nauczycielstwa na wsi urągają, 

jak dotąd, wszelkim zasadom najele- 

mentarniejszych wymagań komfortu, 

że o zupełnym braku jakiegoś po- 

kermu duchowego i kontaktu ze 

światem kulturalnym nie wspomnimy. 

W biurach i sklepach, w  fabry-   

Z SEJMU. 

nawiść wyznaniową i narodowościową | 

  

przedmówców musi być obywatelem 

państwa polskiego, a nie jest powie- 

dziane czy Polakiem czy innej naro- 

dowości. 
‚ — Pos. Prószyński (ZLN) żądał przy- 

wrócenia tytułu profesora dla na- 

uczycieli, którzy ukończyli studja 

akademickie. Pos. Chrucki domaga 

się, aby do ustalenia nauczyciela, 

wystarczały dwa a nie trzy lata nie- 

przerwanej pracy nauczycielskiej, 

oraz aby praca w szkołach prywat- 

mych tak samo była pod tym wzglę: 

dem liczona. 
Przeciwko poprawce pos. Pró- 

szyńskiego przemawiał pos. Piotrow- 

ski (PPS) uważając, że tytuł nauczy 

ciela jest bardzo zaszczytny, a ро- 

wrót do tytułu profesora jest ana- 

chronizmem. 

Nie można z jednej strony obci 

nać nauczycielowi pensji i reduko 

waćich, z drugiej zaś strony oświad- 

czać to podwyższeniem tytułu. 

Pos. Chrucki wystąpił przeciwko 

postanowieniu, że nauczyciel, który 

przerwał służbę państwową traci na- 

byte prawo stałego nauczyciela i 

jedynie minister może mu te prawo 

przywrócić.   Pos. Kornecki polemizując z pos. 

Chruckim uzasadnia stanowisko ko- | 

misji, która uchwaliła taki przepis Z | peer 

tego względu, że nauczyciel nie po: | 

winien lekceważyć swego zawodu i 

| przerzucać się do innych zawodów 

w poszukiwaniu lepszego bytu. \ 

Pos. Chrucki proponował, aby u 

stęp nakładający na nauczyciela obo- 

wiązek jednania zaufania sobie ro- 

dziców także swojem postępowaniem 

w życiu publicznem. skreślić. 

W dalszej dyskusji zabierali głos 

jeszcze pos. Prószyński, Wygodzk!, 

Greiss, Skrzypa I Nowicki. 

Po przedyskutowaniu pierwszych 

32 artykułów projektu ustawy obra- 

dy przerwano. 

Następne posiedzenie w piątek o 

godz. 3 ciej popołudniu. 

a 

Z Litwy Kowieńskiej. 
i 

„rokowań w tej sprawie, dopóki trak- 

tat bandlowy z Litwą nie zostanie 

ostatecznie ratyfikowany. 

Deklaracja w sprawie spławu 

i na Niemnie. 

I Wedle doniesień prasy, rząd litew" 

ski przygotowuje w tych dniach ogło- 

szenie deklaracji w sprawie spławu 

po Miemnie. 

Monopol zapałczany i tytu- 
niowy. 

Rząd rozpatruje projekt ustawy 

w sprawie wprowadzenia monopolu 

zapsłczanego i tytuniowego. 

Koniec konfliktu kłajpedzkiego. 

Między gubernatorem a przedsta- 
wicielami większości sejmiku  kłaj- 

pedzkiego doszło do porozumienia 

co do osoby przewodniczącego dy- 

rektorjatu. Wysuwany jest na to sta- 

nowisko landrat powiatu Heyderug- 
Simonajtis. 

bałtyckich. 
rokowań w sprawie zawarcia różnych 

| układów łotewsko estońskich oraz w 

|celu omówienia kwestji konferencji 

jbałtyckiej, która ma się odbyć w 
* Rydze. 

  

  

| Proces komunistyczny w Rydze 
RYGA. 12.1. (Pat.). Proces prze 

ciwko 19 tu członkom „jaczejki” ko 
| munisycznej w Rydze zakończył się 

|skazaniem wszystkich obwinionych 
| na karę więzienia od 2-ch lat i 8-iu 
| miesięcy do 6-ciu lat. 

  

;kach i gospodarstwach, wszędzie 
(zwalniają ludzi z zajęcia, nie mogąc 
ich utrzymać i nadać warsztatom 

| pracy tego rodzaju, jaki by dla do: 
brobytu kraju i mieszkańców był 
potrzebny. Jako panaceum na te 

Ko R_JOSTR W_LL.E.BS KI. 

Przegląd prasy. 
Na marginesie djagnozy prof. 

wolona z bezczynności i 

Prof. Kemmerer wyjechał, oświad- | 

czując, że zbyt łatwo przerzucamy | 

się od wiary do zwątpienia, od zapa” | 

łu do rozpaczy, że w chwilach tru- | 

dniejszych tracimy panowanie nad; 

sobą, płoszymy się, rozprzęgamy fi- 

zycznie. Że zdolni jesteśmy do wiel- 

kich wysiłków, ofiar jednorazowych, 

wybuchowych, ale nie umiemy Spo” | 

kojnie i karnie pracować na dłuższą › 

metą. 
į 

Obirja — celkiem slusznal i 

„Głos Codzienny" pisze na margi: | 

nesie wywodów prof. Kemmerer'al | 

Obcy uznają, że mamy wielką, inte 

ligentną i skrzętną ludność, że mamy 

niewyczerpane bogactwa naturalne, że 

mamy nikłe obdłużenie, że nawet po- 

litycznie jesteśmy mniej zagrożeni.-- 

Co więc szwankujel 

Niedomaga właśnie psychika zbioro- 

wa narodu. Każdy polak zosobna jest 

troskliwym patrjotą;— vszyscy razem — 

kłócimy się, potępiamy I siejemy zwąt- 

pieniel 
Genjalny Żeromski mówił ustam 

hetmana Żółkiewskiego: „Mie wrogów 

ani trudów się boję; ele boję się duszy 

polskiejl...” 

„Robotnik: publikuje nad wyraz 

ciekawy artykuł, w którym oskarża 

Rząd o bezczynność i odstępstwa, a 

i 

Kemmerer'a. P. P. S. niezado- 
Rządu. 

zarazem wyłuszcza stanowisko P.P.S. 
wobec Rządu. 

Minęło już 6 tygodni od powstania 
Rządu koalicyjnego, a jakiż jest bilans 
jego prac? Zdajemy sobie sprawę z 
krótkości czasu | z trudności, jakie 
piętrzą się przed Rządem To też mó- 

wiąc o bilansie pracy, mamy na myśli 
nietyle rachunek z dokonanych prac, 
nietyle liczbę plusów, któreby można 
zapisać na korzyść Rządu, ile raczej 
tendencję, ożywiającą Rząd, oraz te 

minusy, które obciążają Rząd, a któ- 
rych nie powinno być wcale. 

Otóż powiadamy bez osłonek: bilans 

jest ujemny. Nie widzimy u większości 

Rządu woli wykonania postulatów, wy- 
suniętych przez partję naszą, a przyję- 
tych przez cały Rząd, a więc obowią- 

zujących go. Jaskrawym tego przykła- 
dem jest złamanie przez min. Zdzie- 

chowskiego umowy w sprawie płac u- 

rzędniczych popieranie wywozu zboża 

przez Pp. Zdziechowskiego I Kiernika, 
brak woli I energji do walki z drożyzną 
1 pohamowania paskarstwa i spekula- 

cji. Szalona orgja użycia I marnotraw - 
stwa hula bezwstydnie po centrach 

miast, urągając cynicznie nędzy bez- 

granicznej dzielnic robotniczych. Bier- 

ność Rządu wobec rozpasśnej drożyzny, 

a jednocześnie—wobec głodujących mas, 
niepewnych jutra, jest czemś niesamo- 
witem, podkopującem zaufanie do Rzą- 

du nawet u tych, którzy zajęli wobec 

niego postawę wyczekującą. 

  

  

оо zutbwałego napadu handytkiego pod Wilnem. 
W dniu 12 stycznia r. b. podawaliśmy o zuchwałym napadzie ban- 

dyckim na majątek w Ruskiej Rzeszy. 

Śledztwo w tej sprawie zostało ukończone. 

Łapieniak Jan oraz kapral Malinowski Marjan, którzy byli zdemobili- 

zowani w dniu 1 b. m. z 3 bat. 3 D.A.K'u, stancjonowanego w maj. Werki 

a w dniu 11 b. m. zostali ujęci, i znali dobrze majątek:w Ruskiej Rzeszy 

gdyż Łapieniak Jan jeździł często do wymienionego majątku po zakup 

siana, a kapr. Malinowski Marjan zamieszkiwał przez niejaki czas w wy- 

mienionym majątku. On też wskazał 

jednego z ułańskich pułków wileńskich, 
Klimaszewskiemu b. plutonowemu 

zamieszkałemu przy ul. Witoldo- 

wej 10, że wymieniony majątek jest dobry do obrabowania. Klimaszewski 

zaangażował do rabunku b. prezesa 
Paszkiewicza, który 
Wincenty. 

Jarmołowicz W., 
zgodził się z nimi jechać. 

Głównym hersztem i inicjatorem wykonania 

Franciszek, zamieszkały przy zaułku Mirskim 6, który opracował 

padu, oraz steroryzował właścicielkę 

broni palnej. 
Wymieniony był już karany kilku - latami 

niem praw. 
W dniu 11 b. m. 

związku” automobilistów Kazimierza 

«ynajął auto Ne 47, szoferem którego był Jarmołowicz 

nie wiedząc o żadnym projektowanym napadzie, ; Spisku monarchistycznego, nastąpiły 

napadu był Dzidziul 
plan na- 

majątku Olgę Markowę pod grozą 

więzienia oraz pozbawie- 

został zatrzymany przez nadkomisarza Janczewskie- 

go i podkom. Lichodziejewskiego ostatni ze sprawców napadu Łapuniak 

Jan, zam. Majowa 4, oraz wachmistrz 

starczył Łapuniakowi Janowi broni. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, 

i był karany za kradzież konia. 
U wymienionych zostały znalezione rzeczy z rabunku, 

3 DAK'u Targoński Jan, który do- 

że Klimaszewski Kazimierz był podej- * 

rzewany w swoim czasie o powieszenie swej teściowej w hotelu Bnei | oai aa nika Zaw 

co głównie 

przyczyniło się do wykrycia oraz ujawnienia ich winy. 

Przeciwko wymienionym odbędzie się w miesiącu lutym rozprawa | które sklepy kooperacyjne celem po- 

przed sądem dorzźnym. 
W wykryciu sprawy brał udział с „m A 7 z arenas, komendant policji 

okr. wileńskiego, nadkom. Janczewski, naczelni ekspozytury śledczej oraz 

„jego zastępca podkom. Lichodziejewski, Sa |inae znów sprzedzja wódkę tyko 

że tym razem spisali się wyśmienicie, ponieważ w ciągu 16 godz. od 

chwili wykonania napadu bandyci zostali ujęci. 

ZI Z NN NK PUT || komuaistycznej — artykuł beze 

Dalsze szczegóły afery fałszerskiej na 

(I). 

Węgrzech. 

BERLIN. 12.1. (Pat.) Pisma tutejsze donoszą z Budapesztu, że w ale: 

rze faiszowania banknotów bankowych wybitną rolę odegrał obywatel nie- 

miecki Schulize, który przedstawiony 

kowe. j 
W tym też charakterze Schultze 

tów. Schultze pozostawał 
W kilka tygodni po rozpoczęciu 

był księciu Windischgriitz jako doś- 

wiadczony fałszerz podrabiający już dawniej р w Bawarji banknoty 500 fran- 

wziął udział w fałszowaniu bankno- 

w ścisłych stosunkach z prefektem Nadesy'm. 
fabrykacji banknotów Schultze znikł 

z Budapesztu. Obecnie jest on tam podejrzany o zdradzenie przed policją 

francuską nazwisk fałszerzy 
Schultze pochodzi z Bawarji, 

głym do Węgier tegoż nazwiska 
Vossische Zeitung donosi, że ks. 

nia w wysokim stopalu obciążające prefekta policji węgierskiej Dadessy'ego. | ki go wykonywania przez nią pracy. 

węgierskich, 
nie jest on jednak identyczny ze zbie- 

mordercą Erzbergera. 
Windischgrą:z złożył wczoraj zezna: 

Według zeznań Windischgratza Nadessy miał pierwszy wejść w poro- 

zumienie 
w fałszerstwie. 

  

z Schultzem i namawiać pozostałych oskarżonych do udziału 

  

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

Nędza się wzmaga. Widzimy dzieci 
ze szkół powszechnych, które chodzą | 
żebrząć o obiad i po ich twarzach 
widać, że na naukę nie starczy im 
sił. Pomoc dla niezamożnej uczącej 

się młodzieży powinna być bardziej   boleści, (gdyż bolączkami już je 
trudno nazywać), wymyślono jedno 
lekarstwo. Fundusz bezrobotnych i 

opodatkowanie obywateli, kin, | 

przedstawień, orsz udzielanie z tych 

funduszów zapomóg. 
Czy nie byłoby stokroć praktycz- 

niej wynaleść, jakieś, choćby przy- 

godne, warsztaty pracy, niż chwilowe 
zapomogi, które nikogo nie zaspaka- 
jają, a wpływają demoralizująco na 

wspieranych? 
Istotną pomoc społeczną  potrze- 

bującym, może dać tylko dobra or- 

ganizacja tej pomocy. I nie słabnię: 

cie w pracy z tej dziedziny. Stwier- 

dzonem np. zostało ostatnio, że mie- 

sięczne składki na chleb dla głod- 

nych dzieci zmniejszyły się znacznie. 

Wstyd by był wielki dla społeczeń” 

stwa wileńskiego, gdyby nie zdołało 

skoordynowana i zorganizowana, bar* 

dziej podatkowo przymusowa. 

Pozostaje poza tem dziedzina że- 

bractwa czyli domokrążców, jak słusz- 

nie nazywają ich w Małopolsce. Istotnie 

krążenie różnych indywiduów po do: 

mach, jest jedną z plag Wilna. Wia- 

domo każdemu, jak częste są kra- 

dzieże w biały dzień, równie dobrze 

jak w szary wieczór. To też cała 

kamienica nie ma spokoju, gdy co 
parę godzin staje u drzwi mieszkań 
osobnik, często wcale zażywny i nie: 
zgorzej ubrany, często ziejący spiry- 
tusem i natarczywie domaga się za- 
pomogi. Prócz takich typów, są ko- 
biety z dziećmi i bez dzieci, wyrost- 

ki | dziewczynki, dziady i baby, głu* 
choniemi i ślepi, epileptycy i kalecy. 

Trzeba to jakoś uporządkować! 

Jeśli się wogóle dopuszcza możli-   dawać tych groszy dla najbardzie 

potrzebujących: dia swych dzieci   wość żebractwa, to magistrat czy   policja, po sprawdzeniu faktycznego 

stanu ubóstwa danego osobnika, po-| 

winne wydać mu dokument odpo”, 

wiedni. Na mocy tego, może otrzy- | 
mywać ubogi człowiek przygodną 
zapomogę, takim by się nie miało 
racji odmawiać. Uniknęlibyśmy w 
ten sposób podejścia i oszukaństwa 
a wsparli czem by kto mógł praw- 
dziwą nędzę. Za dawnych czasów 
były też tabliczki, kupowane przez 
ludzi chcących się pozbyć zebraków. 
Płaciło się rmmniesięczną czy roczną | € 
składkę i miało się sumienia czyste, 

„že się pomaga istotnej nądzy. A ileż 

się czasu zaoszczędza, nie potrze” 
bując się rozprawiać z proszącemi, 

opowiadającemi historje mniej lub 

więcej nieprawdziwe, a których w 

każdym razie nikt nie ma czasu 

sprawdzić. 
Cóś względem tego wzmagające- 

go się po domach żebrąciwa trzeba 

w każdym razie przedsięwziąć, gdyż 

staje sią ono zmorą dnia codzien- 

nego. 
Mirski. 

którym też należy wyrazić uznanie, , 

Z Białorusi 
Wzrost nacjonalizmu biało- 

ruskiego. 

Na 9tym Zjezdzie Partji Komu" 

mistycznej w Mińsku, podkreślonem 

zostało nader interesujące dla sto- 

sunków bolszewickich zjawisko, mia- 

nowicie podczas dyskusji nad refe' 

tatem niejakiego Krynickiego, kom. 

Nusinow stwierdził „wzrost wpływów 

drobnomieszczańskiej inteligencji bia- 

łoruskiej, oraz zaostrzenie stosunków 

narodowościowych z  wielkorusami 

(rosjanami)”. Zjazd—oczywiście—po- 

stanowił zastosować t. z. „mocną rę- 

kę" dla zwalczania tego zjawiskz. (-n) 

Przygotowania do wszechšwla- 

towego zdasz białorusoznaw- 
<ów. 

  

Prezydjum lastytutu Białor. Kul- 

tury w Mińsku,wysłuchawszy referatu 

o przygotowaniach do wszechświato   wego zjazdu białorusoznawców w 

Mińsku, uchwaliło wzmocnić i przy”, 

śpieszyć tempo prac przygotowaw-   
czych. 

Jednocześnie obrano w skład ko- 

misji organizacyjnej zjazdu prof. 

Kraskowskiego. (-n) 

instytut weterynaryjny w Wi- 

› tebsku. 

| W bieżącym, drugim od założe- 

| pia, roku istnienia białorusk. pań 

stwowego Instytutu Weterynaryjnego 

*w Witebsku, przyjęto doń 100 stu- 

j dentów, w tej liczbie g0 mężczyzn i 

10 kobiet. 
Pod względem narodowościowym   

na liczbę powyższą składają się: 

M2 67) 

Sowieckiej 
83 Białorusinów, 12 Wieikorusėw, 

4 Żydów i 1 Ukrainiec. 
Instytut ten stanowi jeden z 4 

wyższych zakładów Białorusi Sowiec- 

kiej. (-n) 

Pisma białoruskie dla 
włościan. 

Ma terenie Białorusi Sowieckiej 

istnieje obecnie 7 białoruskich pism 

włościańskich: 1) „Biełaruskaja Wio- 

ska* (Mińsk), 2) „Wiciebskaje Kreść- 

jańskaja Gazieta" (Witebsk), 3) „Pa- 

lockij Pachar“ (Potock), 4) „Mahilou- 

ski Sielanin* (Mohylów), 5) „Sawiec- 
kaja Wioska” (Mozyrz), 6) „Nasz 

pracaunik” (Klimowicze) i 7) „Słucki 
Budaunik* (Słuck). 

Dwa z nich są redagowane po ro: 

syjsku, reszta po białorusku. Dzielą 

się tepisma na 2 kategorje: 1) pisma 

włościańskie, których treść stanowią 

korespondencje i artykuły samych 

włościan, oraz 2) pisma dla włościan 

o charakterze partyjna Syd 
—n 

Nowi czionkewie „Inbietkultu“. 

W Mińsku zostali zatwierdzeni 

jako członkowie zwyczajni Instytutu 

Białoruskiej Kultury: profesorowie 

Downar-Zapolski i Kraskowski, oraz 

Hessen, Karp, Kaziuro i Wasiłewicz. 

Fiimy z napisami po biało- 
rusku. 

Rada Komisarzy Ludowych BSSR 

uchwaliła między innemi rozpoczęcie 

wydawnictwa kino-flm z życia biało- 

ruskiego, oraz wyświetlanie wszyst 

kich filmów z napisami w języku 

białoruskim. (-n) 

Z Rosji Sowieckiej. 
| Nawet w sowietach monar- 

chiści. 

MOSKWA. 12.1. (Pat.). Po prze” 

' prowadzonych przed paru dniami 

| masowych aresztowaniach na Ukrai- 

"nie, ktėra tlumaczą się wykryciem 

  

|obecnie dalsze aresztowania na Kau- 

|kazie. W Tyflisie, Batumie I Ekate- 

|rlnodarze dokonano około 150 aresz- 

towań. Na Kaukazie utworzony był 

| podobno związek monarchistyczny, 

"do którego w Batumie należeli wyż- 
4 
jsi dowódcy armji sowieckiej. 

Alkoholizm. 

Z chwilą ukazanie * się w hańdlu 

40? wódki rządowej przed sklepami, 

(się kolejki, jak ongi przed koopera- 

tywami, wydającemi na kartki po 4 

(funta chleba razowego. To też nie- 

| większenia swych obrotów zmuszają 

nabywców wódki do kupna i zakąski, 

ipod wzrunkiem wabycia... proszku 

jdo zębów, inne znów razem—z wód- 

įką sprzedają rezolucje XIII zjazdu 

| wartościowy, nie nadający się ani na   
;przegryzkę, nawet w latach najwię- 

kszego głodu, ani do czyszczenia 
zębów. 

W roku bież. przewidywane jest 

wyprodukowania 26 milj. wiader. 

Budżet państwowy dochód roczny 

od sprzedaży wódki określa „na su: 

wę 300.000.000 rb. 
Prasa sowiecka w ten sposób tłu: 

maczy potrzebę produkcji przez rząd 

wódki 40-stopniowej. 
Produkcja zamogonki pochłania 

olbrzymią ilość zboże, a na produkcję 

wódki i spirytusu ekspensuje się 

przeważnie kartofle i kukurydzę. Sa- 

mogonka stanowi olbrzymie źródło 

dochodu dia zamożnych włościan 

(„kułaków”) i haadlarskich elemen- 

tów na wsi. Akcyże ma wódkę 'Ścią- 

ga część tych dochodów do skarbu. 

Myśmy postanowili wybrać z dwojga 

złego mniejsze: zamiast samogonki 

— wódkę. („Prawda” 18. XIL. 25 r.). 
Jednocześnie rząd sowietów przed- 

siębierze środki zaradcze przeciw 

alkoholizmowi, a pierwszym z nich 

jest — zmniejszenie sprzedaży wód- 

ki w miastach, natomiast skierowanie 

jej przeważnie do rejonów wiejskich, 

zarażonych samogonką. 

Śród ' elementów robotniczych 
statystyka wykszuje 22 proc. zatru- 

tych algoholem i 3 proc. adecydo- 

wanych pijaków. (f) 
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 Psychotechnika. | 
| Krótkie notatki prasowe powizdo- 

miły ogół społeczeństwa, iż powstał 

w Warszawie instytut psychotechnicz- 

ny (właściwie Polskie Tow. Psycho- 

jtechniczne). Jest to bezwarunkowo 
duży krok naprzód w kierunku roz: 

| woju w Polsce naukowej organizacji 

pracy. 
Przedmiotem badań psychotech- 

| niki jest stosunek zdolności jednost 

| Szczegółowe badania nad organizac* 

„ją pracy wykazały, |ž stosunek ten 

j odgrywa niezmiernie doniosłą rolę w 

| wydajności pracy — w tym miazmier- 

| nie waźkim warunku dobrej produkcji. 

| Jednocześnie z rozwojem nauko* 

| wej organizacji pracy widzimy rów" 

nież rozwój psychotechniki. 

Bardzo wiele wielkich przedsię 

biorstw w Stanach Zjednoczonych A. 

P., oraz na Zachodzie Europy (Niem- 

cy) posiada swoje własne laboratorja 

psychotechniczne. W laboratorjach 

(tych robotnik poddawany ;jest szcze- 

gółowemu badaniu — zarówno jego 

zdolności fizycznych, jak i pewnych 

właściwości psychiczaych. Na podsta: 

wie tych badań przydzielony być mo- 

że do takiego czy Innego działu pra 

y. 
Z drugiej strony psychotechnika 

bada wpływ pracy na jednostkę, co 

przy doprowadzonym do wysokiego 

stopnia doskonałości zróżnikowania 

piac poszczególnych robotników | 

zmechanizowaniu produkcji maogrom= 

ne znaczenie. Faktem jest iż pewna 
jednestajność prac we współczesnym 
wielkim przemyśle, w którym znika 

coraz bardziej pośredni typ rzemieśl- 

nika, a pozostaje z jednej strony tech: 

nik, z drugiej — robotnik niewykwa- 

lifikowany, może odbijać się ujemnie 

na stanie psychicznym pracownika. 

W tych warunkach zadaniem psy* 

lenie, lub danie inicjatywy do cbmy- 

ślenia środków zaradczych. 

Powstanie Towarzystwa powitać 
należy z radością. 

Tylko jest jedno „tylko” specjal 

nie polskie. Oto naukowa organizacja 

pracy ma u nas dotychczas nieco 

dziwny charakter. Odznacza Się ona 

niezwykłą wprost jednostronnością I 

zamiast istotnie badać organizację 

pracy, woli zajmowaś sią propagan- 

dą na rzecz przedłużenia dnia robo- 

czego lub walką z ustawodawstwem 

socjalnem. Mieco „oryginalny” cha- 

rakter akcji stwarza sytuację, iż w 

gruncie rzeczy naukowa organizacja 

pracy w Polsce postępuje b. słabo 

naprzód, a pozatem—jest wysoce, Z 

wyżej wyłuszczonych powodów, nie" 

popularna w sferach robotniczych. I 

nic dziwnego, bo reprezentuje Ona 

w osobach jej wybitnych przedstawi: 

cieli zbyt jaskrawe interesy przemy” 

słowców. | 
Należy życzyć założycielom Tow. 

Psychotechnicznego, aby nie poszli 

drogą pewnych dotychczasowych pro= 

pagatorów naukowej organizacji pra- 

cy w tak specyficznem  zrorumieniu 

i stworzyli placówkę naprawdę i... 

wolną od wpływów politycznych. w. 

J.Krużanka 
Artystka oper Warszawskiej i Wileń- 

skiej udziela lekcji śpiawu solowego 
1 gry scenicznej operowej. 

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 

12 — 2 po południu. › 

Jagiellońska 10 — 5. 
S a i OWOCU 

Zarząd Spółki Akcyjnej „Pac” ma 

zaszczyt zakomunikować, iż od dnia 

1 styczala 1926 r. składy i adminie 

stracja Spółki „Pac” zostały przenie- 

sione do własnego domu przy ulicy 

  

    chotechniki jest zapobiec dregą ba- 

gań tej ewentualności przez obmyś: 
Metropolitalnej Nr. 8. 

Godziny operacyjne od S-ej do 6-0) 

 



Nr. 9 (457) 

STRZĘPKI. 

Taksometr Nr. 47. 

(Film dramatyczny w 5 aktach) 
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Akt. L. W jaskini bandytów. Oglądanie 
liczników—same zera. Prezes wywraca kie- 

szenie | pokazuje płótno. Rozbija licznik 
pięścią i wyjmuje rewolwer. Czterej wspól- 

nicy pokazują puste butelki. Napis; 

— Mie mamy już co pić, a mróz coraz 

większy. 4 

Wszyscy wyjmują rewolwery i wycho 
dzą na dwór. Zajeżdża awio nr. 47. 

Wszyscy wsiadają. Zielony most. Snl- 

piszki. Noc. Ciemno. Jedna latarnia. 
Akt Il. W cichym dworze. Staruszka 

przy lampie ceruje skarpetkę. Na piecu kot 
myje sobie mordkę łapą. Staruszka uśmie- 

cha się. Napis: 

— Będą goście... 

Czarna wstęga szosy. Drzewa. Wicher. 

Światełko latarni zbliża się z zawrotną 

szybkością. Wieś. Chałupy. Zresztą nie. 

Akt Hi. Zarośla. Auto zatrzymuje się. 
Wysiadają bandyci. Pokój w cichym dwo- 
rze. Staruszka ceruje. Wpadają zbóje. Napis: 

— Retunku. 

Kot ucieka. Rozbijanie mebli I naczyń. 
Pierścienki. Obrączki. Zegarek. Bransoleta. 
Naszyjnik. Kieszenie pęcznieją. Pieniądze. 

Banknoty. Zemdlenie. Mapad skończony. 

Na podłodze połamane meble I skarpetka 

Noc. 

Akt IV. Policja. Chodzi. Wieś zbudzona. 
Napis. 

— Jedna latarnia. 
Komisarz stuka się palcem w czoło. 

Napis: 

— Mam Ich. 
Nabijanie rewolwerów, Zegarek w ręku. 

liwienie kajdanków. 

Akt V. W knajpie pod Złotą Plombą. 
Stół. Butelki. Zakąski. Bandyci ucztują. ' 

Braderszafty. Rachunek 500 złotych. Resta- ' 
urator zaciera ręce. Podatki zapłacone. Pe- ! 
lieja. Hapis: : 

— Ręce do góry. ' 
Przerażenie. Płacz | zgrzytanie zębów. 

Rachunek zapłacony. Biżuterja odebrana. 

Epilog. > 
Widok z więzienia Łukiszki na szubie_ | 

nicę we mgle budzącego się dnia... 

kuba. 

iowości Т. 
Marja Dąbrowska. Ludzie stam- 

tąd. (Cyki opowieści), 
Autorka, której pełne poezji no: 

wele „liśmiech dzieciństwa”, nagro- 
dzone zostały przez związek wydaw- 
ców, wydała obecnie nakładem T-wa 
Wydawniczego w Warszawie osiem 
opowiadań ludowych. Pisane prze- 
ślicznym, subtelnym językiem, odda- 
jącym z dziwną świeżością pomysłów 
zdarzenia najprostsze i opisująca krej- 
obraz rodzimy, nowele te dają nam 
dzieje ludzi wiejskich. Każda jest hi- 
storją peszczególnej osoby na tie 
dworu lub wsi I otoczenia. Głęboko 
przemyślana | zbadana jest psycho- 
logja tych ludzi, ich uczucia pierwot- 
ne, a przecież mające swe zawiłe 
komplikacje. Pospolite zdarzenia, co- 
dzienny tryb życia gospodarczego we 
dworze, opisany jest ze szczególnym 
talentem i ujęciem bardzo indywidu- 
alnem przedmiotu. Doskonale przy- 
tem uchwycona jest gwara ludowa, 
a rzeczy gwarowe mają wszak spe- 
cjalną wartość, jako dokument mo- 
wy, która zaginie z czasem. 

Ferdynand Goetel. Przez płoną. 
cy wschód. Dakiadem Gebetn. i 
wolfa. Wrażenia z podróży z 80 ilu: 
stracjami. 

Wojna i jej przejścia daly litera- 
turze polskiej kilka nowych talentów, 
z których najwybitniejszym jest z 
pewnością p. Goetel, oficer wojsk 
austrjackich, wzięty do niewoli i u- 
ciekający w r. 1919 przez płonący 
wschod. Moiej niezwyżłe i mniej faa- 
tastyczne niż Ossendowskiego, z rów- 
nie Lystrem ujęciem faktów, a więk- 
szym talentem literackim dał Goetel 
opowiadania „Kar'chat”, „Pątnik Ka- 
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| Akuszerka-masażystka 

rapeta”, „Ludzkość” i opowieść o 
własnych losach, książkę, ktorą wie 
dzimy tego roku w 2-m wydaniu, o- 
zdobioną licznemi ilustracjami, a wta- 
|emniczającą nas w życie i obyczaje 
najmniej znanych miejscowości w 
urkiestanie, pustyni Karakorum, Per- 

ji i pogramiczy ladji. Książkę czyta 
ię jednym tchem, jak sensacyjną 
owieść. 

Leon Okręt (lo). Półtora roku 
lu sądowej. (Szkice ! wrażenia). 
arszawa, 1925. 
Sprawozdawca sensacynych spraw 

dowych, podpisujący się sylabą „lo”, 
ał teraz w książce opracowane hi- 

orje zabójstw (Smolikowskiego i 
rez, Narutowicza), sprawę Towplitza 
1l-tu jego towarzyszy, zabójstwa 
jetropolity Jerzego i t. p. Czytając 

R prawdziwe, z zycia wzięte fakty, 
nowić się wypada nad tem, ze 

fantazja autorska zaledwie może na- 
dążyć za pomysłowością morderców, 
przestępców wszelkiego rodzaju. 

  

  

M. BRZEZINA. 
"m. 17. Przyjmuje 

aa kas ai el as 
lu, 

    

Władze skarbowe a organiza: 

cje gospodarcze. 

Powszechnia wiadomem jest, że 
kraj nasz jest upośledzony pod wszy- 
stkiemi względami. Szczególnie do- 
tyczy to stosunku Urzędów do ludno- 
ści o czem już niejednokrotnie pisae 
no, lecz bez skutku. Ludność skarży 
się, prasa pisze, w Sejmie mówią, a 
nasze władze nie zwracają na to naj- 
mniejszej uwagi, będąc pewnemi, że 
wszystko znajdzie eprobatę u władz 
centralnych. 

W danym wypadku mamy na 
myśli władze skarbowe, działalność 
których nie w małej mierze przyczy- 
niła się do katastrofalnego położenia 

| kraju naszego i stała się przyczyną, 
że ogólny kryzys w Polsce tak cięż- 
ko odbił się na naszej zniszczonej 
dzielnicy. Stwierdzono już niejedno- 
krotnie, że przeciętne obciążenie lud- 
ności Wileńszczyzny podatkami jest 
stosunkowo wyższe niż w innych u- 
przemysłowionych ośrodkach. Znany 
jest fakt, dotyczący wyścigów pomię- 
dzy urzędnikami skarbowemi — kto 
da największe opodatkowanie. Rów- 
nież jest wiadomym fakt, potępiony 
zresztą przez Ministerstwo Skarbu w 
kilku okólnikach i dotyczący szyka- 
nowania i drażnienia ludności przy 
sekwestrach i t, d. 

W danym wypadku pragniemy 
zwrócić uwagę na kilka faktów, ilu- 
strujących stosunek Wileńskiej Izby 
Skarbowej. do spółeczeństwa i do or- 
ganizacji zawodowych. Stosunek ten 
bardzo przypomina te czasy, kiedy 
wystąpienia zorganizowane były za- 
bronione. 

Miestety i obecnie każda organi: 
zacja społeczna nie cieszy się wzglę- 
dami Izby Skarbowej. 

Wiadomem jest, że ustawy o po- 
datkach powołują do współdziałania 
przy wymiarze podatków, również 
czynnikiki społaczne (członków od 
organizacji spółecznych), przytem no- 
we ustawy polskie, w zrozumieniu 
ważności współdziałania władz ze spo: 
łeczeństwam, znacznie rozszerzają 
kompetencje tych czynników. 

Nie podobają się jednak te prze- 
pisy Ustaw Sejmowych, władzom 
miejscowym, które w rozmaity spo- 
sób tak je iaterpretują, że udział 
czynników społecznych sprowadza się 
do zera, 

Jaskrawo uwydatniło się to przy 
ostatnim mianowaniu nowych człon 
ków do Komisji Szacunkowych i Od- 
woławczych na najbliższy okres czte- 
roletni. 

Do Komisji tych należało według 
ustawy zamianować połowę członków 
z kandydatów poleconych przez or: 
ganizacje zawodowe i połowę według 
uznania władz. Jednak w Wilnie po- 
stępowano w ten sposób, że usunięto 

z Komisji wybitnych członków, posia- 
dających ogólae zaufanie, nieskazi- 
telaych i niezależnych, więc takich, 
którzy nie mogli biernie podpisywać 
wyroki skarbowe, skazujące  płatni- 
ków na śmierć gospodarczą. Nato- 
miast wśród nowomianowanych człon- 
ków jest cały szereg osób, jedyaą 
stroną dodatnią których jest ta, że 
oni wcala nie będą uczęstniczyli na 
posiedzeniach, lub dobrowolnie zaak- 
ceptują wszystko, co władza zechce. 

Jako przykłaa możemy wskazać 
na usunięcie tej miary osobistości 
co mecenasa Strumiłłę, prezesa Zwią: 
zku Kupców Miškiewicza, radnego 
miasta Korolca, d-ra Obiezierskiego 
1 wielu innych. 

Jak doświadczenie pokazało, sto- 
suje się w tym wypadku metodę nie 
zbyt skomplikowaną. W ciągu pew: 
nego okresu pracy Komisji wychodzi 
na jaw, że część członków nie przyj- 
muje udziału w Komisjach, nie kwe- 
stjonuje wniosków urzędowych, przy 
każdem głosowaniu oddaje głosy za 
wnioskiem urzędowym, lub nawet z 
jakichkolwiek wzglądów żąda pod- 
wyższenia wymiarów — kategorja ta 
należy do „hausselstów*. lnny zno- 
wu członek—znający stosunki wśród 
płatników i nie mogący spokojnie 
przyglądać się ruinie płatników, chce 
bezwzględnie stosować zasady spra- 
wiedliwości, określa się go zatem 
mianem „baisseisty“ i jego usiłuje 
się usunąć z Komisji, aczkolwiek 
może z punktu widzenia interesów 
Państwa właśnie ten ostatni jest po- 
żyteczny. 

Charakterystycznym jest fakt, że 
podczas badania przez delegata Mi- 
nisterstwa głośnej sprawy usunięcia 
p. Abramowicza z Komisji Szacunko- 
wej, większość członków Komisji 
stwierdziła, że zarzuty stawiane p. 
Abramowiczowi — są nieprawdziwe. 
Obecnie okazało się, że wszyscy 
członkowie tej Komisji, z wyjątkiem 
tego ostatniego, nie zostali miano- 
wani na nowy okres, w tej liczbie i 
prezes Rady Zw. Kupców Chrześcijan 
p. Miśkiewicz. 

Wogóle, powodem usunięcia sze- 
regu członków, działałność których 
była bardzo pożyteczną dla skarbu' 
była prawdopodobnie ta okoliczność, 
że ich poleciła jakakolwiek bądź or- 
ganizacja społeczna. To w oczach 
naszej lzby było dostateczaym po- 
wodem dla zakwalifikowania członka   jako szkodliwego.   
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Na prowincji, gdzie płatnik jest 

jeszcze bardziej zależny od urzędnika, 
sprawa przedstawia się jeszcze gorzej. 

Wskutek braku na prowincji inte- 
ligencji, w listach przedstawionych 
przez organizację były uwzględnione 
wszyscy, którzy nadawali się mniej 
lub więcej dotej pracy. Jednak Urze- 
dy Skarbowe otrzymały polecenie z 
Wilna, mianować z list tylko 1—2 
członków. 

Oczywiście, że w ten sposób stwa- 
rza się tylko papierowa Komisja, aby 
tylko zadośćuczynić „zbytniemu de- 
mokratyzmowi naszej ustawy”, 

E. Bilczyński. 

W sprawie eksportu zboża za- 
granicę. 

„Tygodnik Handlowy* podjął an- 
kietę, dotyczącą projektu, mającego 
być rozpatrywanym przez Radę Min., 
w sprawie zakazu wywozu zboża za- 
granicę. 

Ciekawa jest opinja dyrektora 
Związku Młynarzy, p. M. Rutkowskie- 
go. Oświadczył on współpracowniko- 
wi powyższego pisma co następuje: 

„Zasadniczo, muszę podkreślić, je- 
steśmy przeciwni wszelkim ograni- 
<zeniom 1 restrykcjom, gdyż z do- 
świadczenia wiemy, że takowe jak- 
najfatalniej odbijają się na życiu go- 
spodarczem, ale ze względów pań- 
stwowych uważamy, że należy bez- 
względnie zorjentować się w obecnym 
stanie naszego posiadania i zdecydo- 
wać, czy w obawie przed możliwością 
braku zboża da nowych zbiorów nie 
należałoby zamknąć granic dla wy* 
wozu. 

Co do postulatów ma przyszłość 
należałoby się domagać, by eksport 
zboża był bardziej planowy i rozłożo* 
ny na cały rok. Rząd nie powinien ; 
pozwalać na jesieni na masowy wy- 
wóz zboża, dopokąd statystyka nie 
wykaże, jak wielka jest jego nadpro- 
dukcja. 

Należy to bezwzględnie przeprowa- 
dzić zarówno p interesie państwa, 
jak i ziemian, / którzy sprzedając na 
jesieni całą produkcję, ponoszą kolo- 
salne straty, bo, jak wiadomo, w okre- 
sie tym olbrzymia podaż zboża nie 
sprzyja bynajmniej jego konjunktu- 
rom eksportowym”. 

Spłacanie naszych długów 
zagranicznych. 

Dnia 15 grudnia, 31 grudnia r. z. 
oraz 1 stycznia r. b. przypadały ter- 
miny spłacenia przez Polskę całego 
szeregu długów zagranicznych, a mia- 
nowicie na rzecz; 

Wielkie Brytanji. 130,438 Ł. 
Norwegii . . . 508,000 k. n. 
Szwecji . . . . 123,000 koron. 
Danji | 4» -10;760 4 
Holandi . . . 13,000 fler. 
Szwajcarji . . . 2,250 fr. szw. 
firmy „Baldwin* _ 99,500 5. 
Francji . . . . 2.532,600 fr. fr. 
St. Zjedn. Ameryki 500,000 S. 
Wreszcie udział w przedwojennym 

długu  austrjackim i węgierskim 
229,000 oraz rata amortyzacyjna 
łącznie z kuponem bieżącym 8 proc. 
Pożyczki Amerykańskiej na sumę 
3.750,000. 

Wszystkie te raty zostały przez 
rząd polski spłacone w terminach 
ustalonych odnośnemi umowami o 
konsolidacji długów względnie kontr= 
aktami pożyczkowemi za pośrednict- 
wem przedstawicielstw polskich za- 
granicą, a co do długu francuskie: 
go — za pośrednictwem Ambasady 
Francuskiej w Warszawie. 

Termin płatności 5 proc. pań- 
stw. poż. konwersyjnej. 

Dnia 1 stycznia 1926 r. nastąpił 
termin płatności kuponu Nr 2 obli- 
gacyj 5 proc. państwowej pożyczki 
konwersyjnej. Kupony te bez żad- 
nych potrąceń opłacsją: Centralna 
Kasa Państwowa i wszystkie kasy 
skarbowe. 

Projekt nowego prawa cel-_. 
nego. 

W ministerstwie finansów pracuje 
się nad projektem nowego prawa 
celnego, który koncentruje wszystkie 
przepisy prawa centralnego i postę- 
powania celnego, a znosi wszystkie 
niejasności i nieścisłości w interpre- 
tacji tegoż. Równocześnie z wyda- 
niem tego nowego prawa celnego, 
zostaną wydane nowe instrukcje 
służbowe dla celnej straży pogranicz- 
nej. 

Przedwczesne pogłoski o u- 
stawowej stabilizacji dolara. 

W związku z notatką, że Min. 
Skarbu zamierza ustabilizować kurs 
dolara na poziomie 6.50, a nawet 
przeprowadzić tę zmianę w drodze 
ustawodawczej, donosi „Nasz Prze- 
gląd” z kół zbliżonych do Minister- 
stwa Skarbu, że przedwczesnem by- 
łoby już dzisiaj okręślać kurs, na 
którym dokona się stabilizacja, jako- 
też wyznaczać termin, 

„Akcja stabilizacyjna, jej przebieg 
I rezultat, zależne są od zapasu wa- 

KAB „SAKE 
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lut w Banku Polskim ogólnej kon* 
junktury finansowej orsz—rzecz pro- | 
sta — od załatwienia sprawy przycią- | 
gnięcia kapitałów zagranicznych do ' 
Banku polskiego z czem, jak wiado- | 
mo, związana jest konieczność usta- 
wodawczej zmiany statutu Banku. 

Sytuacja w rolnictwie. 

Ostetnio położenie w rolnictwie 
polskiem uległo pewnym korzystnym 
zmianom, przedewszystkiem ożywił 
się znacznie wywóz zagranicę zbóż i 
ziemiopłodów ze względu na to, że 
spadek złotego w tym okresie czasu 
umożliwił kupcom eksportującym 
zboże z Polski potraktowanie go na 
szerszą skalę. Przytem na giełdach 
zagranicznych wogóle konjunktura 
uległa poprawie i zapanowała ten- 
dencja mocniejsza. Poszukiwano tam 
głównie pszenicy, owoców strączko- 
wych i koniczyny czerwonej, żyto 
przeważnie było w zaniedbaniu I do- 
piero w początku grudaia zaczęto 
go poszukiwać. Podaż żyta była co- 
kolwiek wstrzymena przez panującą 
w tym czasie niepogodę, co dość 
korzystnie odbiło się na cenie tego   
znacznie cena ziemniaków, i wiele 
dotychczas nie zostało sprzedanych. 

Giełda warszawska 

# 4. 12—1 26 r. Giełda pieniężna 
{ sprzedaź kupno 
Dolary 7,10-7 7,02 6,98 
Londyn 35,05 34,08 33,92 
Nowy-York 7,25-7, 7,02 6,98 Paryż 26,85 26,92 26,78 
Szwajcarja 135,20 135,54 134,86 

, Steckholim 218,50 219,40 217,96 
Praga 24,12 24,18 24,06 
Holandja  327,76 325,57 326,93 | 

Oslo 166,25 166,67 165,83 | 
Poż. dolar. 55-64, (w złot. 426,25-418,50) | Pož. kolej, 119—113—119 | 

| 50/6 konwers. 43,50 
, Bo/s poż. konwers. 160 
; «/8/6 listy z. T.Kr. Z. przedw, 20,90 —20,35 
5% listy z. warsz. przedw.  22,75—28,60 
5% Listy z. Warsz. złotowe 28—28,10 

— Kurs dolara. W dniu wczoraj- 
szym Bank Polski w Wilale kupował 
dolary po 7 zł. 50 gr. 

Natomiast na czarnej giełdzie ku- 
Powano po 7 zł. 60 gr., u sprzeda- 
wano 7 zł. 65 gr. (I) 

Ceny rynkowe 
w dniu 12—1—1926 A 

   

  

   
   

          

Mieko га .. ., 

   

zboža. Z powodu niepogody spadła | 

Chleb biały kilo . . . . . . .... 0.53 
„ stołowy . ,.. 0.50 
» TAZOWY, . . ... < 033 

Merbata arange kilo od ziot. . | | 26—30 
5 w opakow. pap. ‚ 24—32 
„ w blaszankach „.. .. 30—36 

Kawa palona Guatemala . . . .. 16— 
A » ВАН оее + 12— 

w. Z Santos Pect 4— 
Bas do lurai a ПИ > 

„ w opakowaniu | 6—15 
Cukier kostka | gat. . . ° 1.80 

» M 4 YA 1.65 
Św KOPA 40004006 i 6 1.35 

MIO ZEBCZNY s «64006 GEE 1.56 
Marmelada ......,. +... 23—3 
Cykorja I gat. Gleba. . . . , . «> 190 

6 Nė o . ‚ 040 
Ryż burma „‚ . . . 1.20 

„ Padua ... . 160 
Groch w połówkach ‚ 1— 
RAMA: PD 1 PÓZ 0.70 
Kasza manna ameryk. . . . . .. 1.70 

„  gryczana са .. . .. 0.85 
„ perłowa drobna . . . . 0.95 
. ” MGdNIK . . > .. | 0.75 
» » PĘCZEK о . .. .. 0.60 
»„ jęczmienna drobna . 3.75 
& @ średnia > 0.60 
» gryczana przecier, 1— 
»_- Jaglana k e 0.75 

Mąka pszenna ameryk. pat. . . . 1.10 
» ” - 1— s е s 0.55 
».  PORICNBNA + 100607 0003 0.85 
„  gryczana | gat. 0.75 
» jęczmienna . . 0.50 

Makarony warszawskie 1.90 
» włoskie . . 240 

Sól biała . ... ..... . 0.83 
G EWERZGNKA | 4079 cd 65303) 0.38 
0 DEMTB aa si$0 most sija 0.25 

Masło deserowe . . . . . . ... 8.30 
wł -SROIÓWE-+ +. 6 + «e 4 6/6 й 
+» kuchemne . ,, 

Tłuszcz roślinny . 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

{ 

į Nadužycia w bankach 
i krakowskich. 

| O śledztwie w sprawie 3 areszto- 
' wanych krakowskich dyrektorów ban 
ków krążą najprzeróżniejsze wieści. 
Aresztowani prócz puszczania # о- 

,bleg weksli kaucyjnych dopuszczali 
jsię podobno nadużyć z pieniędzmi, 
wpłacanemi przez importerów na ra- 

jehunek zsgranicznych dostawców. 
Sumami temi robili aresztowant dy- 
rektorzy różne operacje giełdowe, a 
zagranicznym klijentom tłumaczyli, 
że przepisy dewizowe i trudności ze 
strony rządu uniemożliwiają im prze: 

| syłkę inkasowanych walut. 
Nadto ujawniono, że aresztowani 

dyrektorzy zorganizowali fikcyjny 
syndykat do sprzedaży akcji, ktory 
operował w ten sposób, że naiwni 
klijenci tracili na korzyść sprytnych 
dyrektorów. 

Delegaci ministerstwa skarbu ba- 
„wiący w Krakowie w związku z tą 
afera, przeprowadzeją kontrolę ow 

j kilku dalszych bankach krakowskich. 

! 

į 

Demonstracja bezrobotnych 
w Częstochowie. 

W piąiek 8-go od rana poczęły 
| gromadzić się przed gmachem Ma- 
/gistratu zastępy bezrobotnych.  Do- 
i magano się udzielenia pracy i zasił- 
jków pieniężnych. Zebranym wytłu- 

  

| mączono, że w dniu dzisiejszym od- 
(bywa się w Warszawie konferencja 
wojewodów w sprawie zorganizowa- 
nia akcji doraźnej pomocy dla bez- 
robotnych, przyczem w konferencji 

jtej bierze udział prezydent dr. J: 
;, Marczewski, który zakomunikował 
| właśnie telefonicznie, że sprawa jest 
jna dobrej drodze, Po wyjaśnieniu 
| powyžszem poiicja poczęła nakłaniać 
zgromadzonych do spokojnego — го- 

jzejścia się, a gdy wezwania nie od- 
' niosły skutku, oddział policji konnej, 
(przybyły z ulicy Lublinieckiej, wy- 
jparł w Aleje | rozproszył gromady 
| bezrobotnych. Następnie policja kon- 
jna z obnażoną bronią ustawiła się 
| pośrodku placu magistrackiego, 
j przybyły zaś większy oddział policji 
| pieszej zajął miejsce przed gmachem 
| Magistratu. 
| O godz. 12:ej zebrały się pono- 
|wnie przed Magistratem liczne za 
jstępy bezrobotnych. Na policje nie: 
| dopuszczającą tłumu do Magistratu 
jpadło kilka odłamków cegieł. Wów- 
j czas energiczny napór policji pieszej 
| rozproszył demonstrantów, przyczem 
| sporządzono protokuł z 6-ciu osób. 
Na placu wówczas pozostało wiele 
cegieł, porzuconych przez uciekają- 

| cych.   
Otwarcie wystawy akwa- 
rel p. Anny Romerowej. 

W niedzielę tłumy osób ze wszy: 
stkich sfer inteligencji wileńskiiej, 
ziemiaństwo, artyści i ucząca się 
młodzież napełniły ciasno jedyną 
salę Lutni, gdzie się umieściła wy* | 
stawa paruset obrazów p. A. Rome- 
rowej. Nim umieścimy rzeczowy ro- 
zbiór prac artystycznych niepospoli- 
cie utalentowanej malarki, zsznaczyć 
musimy, że wileńska publiczność, : 
tak rzadko mająca sposobność do- 
znać wrażeń prawdziwie artystycz: | 
nych z zachwytem oglądała owoc ; 
wspaniałege temperamentu malar- | 
skiego p. A. Romerowej, której roz- | 
mach, fantazja kawalerska w braniu | 
za łeb najtrudniejszych zadań tech, 
nicznych i rozwiązywaniu takowych, | 
w płaszczyźnie własnej, nie zbanalį | 
zowanej żadnemi wpływami 

  

  

  

|czo-Budowlane poszukuje do: 
nabycia placu w obrębie Wiel- 
kiego m. Wilna w rozmiarze 

„4 — 6 hektarėw pod budowę 
kolonji urzędniczej. Zgłoszenia 
z podaniem warunków należy 
kierować do Biura Reklamo- 
„wego S$. Grabowskiego, Саг- 
barska 1, dla Zarządu Stowa- 
rzyszenia. 

  
  

  

| Tańców salonowych nowoczesnych 
į wyucza w kompletach I oddzielnie 

L ai. bal MIL. Wanen-daotas 
Zapisy i inforn.acje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

m. 
(wejście główne jak do Kina 

        

Stowarzyszenie Spółdziel-' 

„Polonii *). ! 

{ URZĘDOWA. 

|, —'Sekcjasamorządowa. WD»- 
legaturze Rządu przy wojewódzkiej 
komisji oszczędnościowej została pc 
wołana sekcja samorządowa w skład 
której jako członkowie weszli: pre 
zydent m. Wilna p. W. Bańkowski i 
obywatel z pow. Dzisnieńskiego p. 
E. Kołłontaj oraz jako zastępcy p. O. 
Bobiatyński z Głębokiego i sekre- 
tarz Rady Miejskiej p. M. Dziewicki. 

Zadaniem tej komisji będzie prze. 
fprowadzanie badań gospodarczych 
| związków samorządowych, 

Powyższa komisja została zatwier- 
| dzona przez p. Delegata Rządu. (!). 

į MIEJSKA. 
| — Z posiedzenia komisji pra- 
,wnej. W poniedziałek dnia 11-go b.! 
(m. w lokalu magistratu m. wilna 
odbyło się posiedzenie komisji pra- 
wnej na którem rozpatrywano wnio* 

„sek w sprawie ustalenia godzin han- 
"diu w zakładach gospodnio - szyn- 

    

„ najlepszym znawcom. 

(bowiem nie chciał 

indywi- 3 zzzzuzzza: 

  karskich, komisja postanowiła wy- 
mieniony wniesek przedłożyć komisji 

  

Z zagranicy. 
16 stycznia rozpoczyna swe 

obrady parlament włoski. 
RZVM. 12.1. (Pat.), Izba zwołana 

została na dzień 16 stycznia, Porzą- 
dek dzienny przewiduje między in- 
nemi ratyfikację układów między- 
narodowych, zawartych na konfe- 
rencji w Locarno. 

Rząd francuski zadowolony z 
akcji policji węgierskiej. 
WIEDEŃ, 12/! (Pat.) „Neue Freie 

Presse” donosi z Budapesztu: Fran- 
cuski urzędnik policyjny OQuced c- 
świadczył dziennikarzom, że w związ- 
ku z aferą fałszowania banknotów 
należy oczekiwać jeszcze różnych 
niespodzianek. Rząd francuski, któ: 
remu Ouced przesyła codziennie 
sprawozdania, jesi zadowolony z obec= 
nego stanu śledztwa i uznaje, że po- 
licja węgierska wystąpiła bardzo ener- 
gicznie i uczyniła wszystko, co było 
w jej mocy ażeby wyświetlić sprawę. 

Sprawa eksterytorjalności 
w Chinach. 

PEKIN, 12.1 (Pat.) Komisja do zba- 
dania sprawy eksterytorjalności w 
Chinach odbyła dziś pierwsze posie- 
dzenie. Chiński minister sprawiedli- 
wości Ma-Hurg-Wu wybrany został 
honorowym przewodniczącym komisji, 
a delegat amerykański Strawn rzeczy- 
wistym przewodniczącym. 

Rozruchy w Syrji. 
ALEPPO (Syrja). 12.1. (Pat.). Uni- 

ted Press. W czasie wyborów doszło 
w mieście do wykroczeń, w wyniku 
których 8 demonstrantów i dwóch 
policjantów francuskich zostało za- 
bitych. 

Bitwa z bandytami w Meksyku 
MEKSYK, 12.i (Pat.) Min. Wojny 

komunikuje, że wojska związkowe 
otoczyły bandytów, którzy w ubiegłą 
niedzielę dokonali napadu na pociąg. 
W czasie stoczonej walki 6-ciu ban: 
dytów zabito, 8 zaś ujęto. Zostali oni 
niezwłocznie rozstrzelani. 

Środek przeciw tężcowi. 
PARYŻ, 12.1 (Pat.) D-r Rouv zawia- 

domił akademję nauk 0 wynalezieniu 
przez doktorów Ramona i Zellara 
в ne amino przeciwko chorobie tężca 

Stosowanie anty-toksyny dało cał: 
kowicie zadawalejące i trwałe rezul- 
taty. 

Wylewy w Meksyku. 
LONDYN, 12.1 (Pat.) Donoszą z 

Meksyku, iż w stanie Sierra de Naya- 
rit wylewy spowodowały wielkie spu- 
stpszenie. Zalanych zostało około 
20 tu miejscowości. Około 700 osób 
poniosło śmierć. 
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dualności, imponować może nawet 
Parę obrazów 

wnet zostało zakupionych. Któżby 
mieć u siebie 

tych ślicznych, subtelnych pejzaży, 
lub wnętrz nastrojowych, lub taką 
główkę w kwiecistej sukni, albo pęk 
kwiatów? X. 

žin aki a i 

Artysta rzeźbiarz 
wykonuje roboty budowlane, 
upiększenia domów, kościołów, 
figury, ołtarze, ornamenty w 
drzewie, imarmurze, gipsie, ce- 

mencie, glinie. 

Stiuki ołtarze i ręzurekcje, oraz 

Stacje Męki Pańskiej do sprźe- 
dania. Wilno ul. Arsenalska 4—4 
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o przywrócenie umowy na wydzier- 
żawiecie placu do zakopywania pad- 
liny, zostało narazie wstrzymane do 
czasu przędłożenia odnośnych doku. 
mentów. 

W końcu posiedzenia komisji 
rozpatrzono sprawę rozrachunków z 

tytułu należności za roboty brukar« 
skie, które były wykonane — przez 
frmę „Kadem* lecz z powodów wy” 
nikłych formalności natury prawnej 
sprawa nie została załatwiona. (1). 

— Pozbawienie światła elek- 
trycznego. Wydział elektryczny 
magistretu m, Wilna zawiadamia 
swych abonentów, że niektóre dziel- 
nice m. Wilna będą pozbawione na 
nieokreślony okres czasu  korzy« 
stania światła elektrycznego od godz. 
8 ej rano do godz. 3:ej po południu 
a to ze względu na remont linji te: 
lefonicznych. 

Najwięcej ucierpi na tem dziel- 
nica św. Anny i Zarzecze. (l) 

„— Mrozy. Jak by się zdawało, 
gdy jest mróz, trzeba coś takiego 
robić by ludzi przed złemi skutkami 
odmrożenia sobie członków uchronić. 
Dawniej był ten zwyczaj, že palona      
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na rozstaju ulic ogniska, przy których 

się ogrzewali dorożkarze i posterun- 

kowi. Można by pomyśleć o piee 

cykach z drutu napełalonych žarzą- 

cym się węglem, lub o miejscach 

opalonych by się mogli ogrzać ci, co 

muszą steć na zimnie. Mrozy do- 

chodzą do 25” — dzieci nie idą już 

da szkoły. Dlaczego jednak każą 

nauczycielstwu chodzić do pustych 

klas | przesiadywać w szkołach, to 

już jest jednym z konceptów naszej 

biurokracji? 

Prócz odmrożenia czekają nas z 

pewnością kalectwa połamania rąk i 

nóg, gdyż ślizgawica jest straszna » 

posypywanie piaskiem mityczne. 

Przepowiadają tych mrozów tyle, ile 

była upałów...| Łsdna historjał 

— Echa kradzieży w Pacyfiku. 

W związku z kradzieżą w „Pacyfiku“ 

oczem podawaliśmy w swoim czasie 

został zaaresztowany, Ciepłowicz I 

Kaolan, którzy następnie wydali 

swoich wspólników Eljasonuwa, Ka: 

czyrma | Małachowskiego oraz człon- 

ków bruderferejnu Zelika i Lewinso- 

na. (I). 

WOJSKOWA. 

— Wyjazd Komendanta Obo- 

zu Warownego. Genersł brygady 

oraz Komendant Obozu Warownego 

Wileńskiego Olgierd Pożerski w 

dniu 10go b. m. 

wach służbowych do Warszawy i 

Grodna skąd powróci w dniu 16:go 

b. m. 
Dowództwo Obozu Warownego 

objął dowódca pierwszej dywizji Li 

generał brygady Dąb-Biernacki. 

Natomiast płk. Mokłowski, został 

wyznaczony jako zastępca w roz 

strzyganiu i kierowaniu wszelkiemi 

pracami z zakresu fortyfikacji: (!). 

— Przyjmowanie podoficerów 

zawodowych — wstrzymane. Wia- 

dze wojskowe podają do wiadomości, 

że.w związku z ogólną gospodarką 

oszczędnościową Państwa — Pan 

Minister Spraw Wojskowych  wstrzy- 

mał, aż do odwołania dalsze przyj- 

mowanie podoficerów rezerwy do 

*służby czynnej w charakterze zawo- 

dowych. 
Wszelkie prośby kierowane w po: 

wyższej sprawie do władz wojskowych 

(P. K. U.), jako bezcelowe, pozostaną 

bez odpowiedzi. 
,— Ważne dla rocznika 1905. 

Z dniem 15-go lutego r.b. rozpoczy” 

na się termin przyjmowania podań 

od poborowych rocznika 1905 w spra: 

wie otrzymasia prolongaty na służbę 

wojskową lub skrócenia jej terminu. 

Podania w powyższych sprawach bę- 

dą przyjmowane do dnia 1 maja r.b. 

udał się w spra” | 

za czas odbytych ćwiczeń, zostało 

obecnie wstrzymane przez właściwe 

urzędy przyjmowanie podań w po" 

wyższej sprawie. (|) 

—- Konferencja w sprawie ро- 

mocy dła bezrobotnych. w dniu 

15 stycznia br. w sall Konferencyjnej 

Delegatury Rządu odbędzie się kon- 

ferencje, mająca za zadanie omó* 

wienia sposobu przyjścia z pomocą 

społeczeństwa na rzecz bezrobotnych 

i współdziałania bliskiego społeczeń- 

stwa z organami powołanymi do o- 

pieki nad bezrobotnymi. Konferen- 

cja ta jest tem bardziej na czasie, 

że bezrobocie obęcnie zaostrza się 

wskutek wielkich mrozów, które 

zawsze uniemożliwiają pracę różnym 

kategorjom robotników, pracujących 

w polu, w lasach, Przy robotach 

ziemaych drogowych Itp. 

Program konferencji, skład per- 

sonalny mających wziąć udział w 

tej konferencji jako też dokładne 

oznaczenie godzioy podamy w naj- 

bliższym numerze. (zd) “| 

— Wzrost bezrobocia. W Wi- 

| leńskich rozlewniach spirytusowych 

'w ubiegłym tygodalu sprawozdaw- 

czterech przedsiębiorstwach przemy- 

słu budowlanego zwolniono razem 

250 robotników oraz zakład stolarski 

„Solidarność”, wobec likwidacj!, zwol- 

nił 16 robotników. (I) 
— Statystyka bezrobotnych. 

W ubiegłym tygodniu tl. od dnia 4 

bm. do dnia 7-go bm. znajdowało 

się bezrobotnych na terenie działal- 

ności Państwowego (rządu Pošred- 

nictwa Pracy 4450 osób, z poprzed- 

niego tygodnia pozostewelo 4374 

osoby, wysłano kandydatów do pracy 

49 osób, umieszczono 5 osób, pozo-   stało wolnych miejsc w celu umie- 

szczenia do pracy 25, pozostsło bez- 

robotnych na ewidencji Urzędu 

3550 osób, pozostało bezrobotnych 

uprawałonych do _ pobierania zasił 

ków z Funduszu Bezrobocia 925 o- 

sób, oraz przy robotach iawestycyj- 

nych na terenie m. Wilna obecnie 

pracuje 30 osób. (I) 

— Poszukiwanie pracy ca wy* 

iazd. Obecnie na ewidencji Pań- 

stwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy 

znajdują się następujące osoby, któ- 

re poszukują pracy Da wyjazd w 

kraju: 1) śluszrzy 69, 2) rymarzy 6, 

3) garbarzy 21, 4) szewców 323, 5) 

krawców 51, 6) hutników 9, 7) na- 

uczycieli 30, 8) pracowników komu: 

nikacji 18, 9) oficjalistów. rolnych 37, 

10) biuralistów 230, 11) techników 

27, |12) subjektów handlowych 40 i 

13) innych 584 osoby. (I) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

OPIEKA SPOŁ. i OCHR. PRACY. . 

— Pomoc żywnościowa dla 

bezrobotnych. Rząd wydał instruk= 

cję w sprawie pomocy żywnościowej 

dla bezrobotnych. W większych 

skupieniach za zgodą Ministerstwa 

Pracy i Ministerstwa Skarbu, może 

być udzielona bezrobotnym  jedno- 

razowo pomoc żywciościowa w ilości 

dla samotnych jaden i pół centnara 

ziemniaków i 30 kl. mąki Żytniej. 

Wyszło również rozporządzenie 

Rady Ministrów 0 regulaminie cen 

artykułów żywn 
znaczenia przez zarządy gmin miej- 

skich i wiejskich na swym obszarze 

cen za mąkę. pieczywo, masło, sło- 

minę, szmslec; i inna tłuszcze zwie- 

rzęce, oraz wyroby rnasarskie. Zarząd 

gminy obowiązany jest postanowić 

© wyznaczeniu cen na wniosek na- 

wet jednege członka, używającego 

psłni praw obywatelskich w gminie. 

Komisję do regulowania cen powoła 

zarząd gminy, składać się One będzie 

z trzech przedstawicieli spożywców i 

trzech przedstawicieli wytwórców. () 

— Zapomogi dla rezerwistów 

— wstrzymane. W związku Z u* 

kończeniem skcji wydawania zapo- 

móg dla rezerwistów oraz ich rodzin 

— 1 Usiwersytetu. W czwartek, 

dnia 14-go b. m. o godz. 12-ej min. 

30 w Auli Kolumnowej Uaiwersytetu 

odbędzie się promocja na doktora 

filozofji p. Jakóba Cukiermana. Wstęp 

wolny. 
„£ywa Gazetka”. We czwartek 

14-go bm. w lokalu oghiska akade- 

miekiego, odbędzie się czytanie „Žy- 

wej Gazetki”. Wstęp dla członków 

Bratniej Pomocy P. M.F. U. S. B. 

w Wilnie — bezpłatny. Początek o 

godz. 7 wieczór. (в) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Podziękowanie. Zarząd Opie- 

ki Szkolnej Gimnazjum Lelewela wy 

raża gorące podziękowanie Szanow- 

nym artystom za łaskawy udział w 

koncercie, k.óry się odbył 13 grud- 

nia r. ub., a mianowicie: panu pro- 

fesorowi Gałkowskiemu, którego no- 

we utwory stanowiły część programu, 

a także paniem S. Grabowskiej i K. 

Zubowiczowej i panom Władysławo- 

wi Trockiemu i Adeli, których udział 

przyczynił się do znakomitego powo- 

dzenia koncertu, pod względem ar- 

tystycznym. 

Zarazem Zarząd Opieki 

ościcwych drogą wy”, 

dziękuje 
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czym zwolniono 63 robotników, w | 

KU 

wszystkim tym, kto z panią Wandą 

Toczyłowską na czele dopomógł w 

zorganizowaniu koncertu. 

Czysty zysk w sumie 536 zł. 17 

gr. zasilił Kasę Opieki Szkolnej”. 

SPRAWY SPISOWE. 
— Komisarze spisowi winni 

zwrócić druki. Na 750 komisarzy 

spisowych którzy otrzymali druki i 

formularze spłsowe zwróciło dotych 

czes wspomniane drukl 720 osób. 

Pożądanem by było, by pozostali 

komisarze zwrócili te druki, które 

przydadzą się przy spisie ludności, 

jaki odbędzie się w najbliższej 

przyszłości. (zd). 

— Komisarz Rządu składa po- 

dziękowanie b. komisarzom I wy- 

kladowcom spisowym. Komisarz 

Rządu na m. Wilno złożył w drodze 

piśmiennej podziękowanie za owocną 

i cfiarną pracę bezinteresowną przy 

organizacji spisu ludności p. Helenie 

Karłowskiej, p. Stojanowskiej i p. 

Maszczykowi, którym zostanie nada- 

ne honorowa odznaka Z nadpisem: 

„Za ofiarną pracę”. 
W pooziekowaniu swojem P. Ko: 

| misarz Rządu podkreśla, iż żmudne 

prace organizacji spisu ludności wy' 

magały wytrwałości i dokładności 

wykonania i wymagały pracowników 

o wielkiem poczuciu obywatelskiam 

i o wielkiem wyrobieniu woli pracy. 

To też p. Kom. Rządu stwierdza,   iż w pierwszym szeregu pracowników 

spisowych którzy zadeklarowali swe 

usługi, bezirteresownie stanęli pierwsi 

wyżej wymienieni, dając tym naj 

lepsze dowody wysokiego wyrobienia 

poczucia obowiązków obywatelskich. 

Ponadto pan Komisarz Rządu zło- 

żył specjalne podziękowanie wykła- 

dowcom za prowadzenie wykładów, 

pouczających kandydatów na komi: 

sarzy spisowych O organizacji spisu 

ludności, interpretacji nomenklatury 

formularzy spisowych I technice ich 

wypełniania następującym osobom: 

w pierwszym rzędzie b. referentowi 

spisowemu p. Lemiszewskienu, któ- 

ry całe święta poświęcił dla ergant- 

zacji spisu, ponadto udzielał wykła- 

dów, następnie p. P- Zawadzkiej Sta- 

nisławie, Witkiawiczowi Stanisławowi, 

Aleksandrowiczowi Bohdanowi, Li- 

dowskiemu Bohdanowi i Strzemiń* 

skiemu. (zd) 

— Wywiad epidemjologiczny. 

W połowie lutego r. b. na terenie 

ziemi Wileńskiej zostania przeprowa- 

dzony i zorganizowany przez Gene- 

ralcą Dyrakcję zdrowia wywiad epi- 

damjologiczny. 
Do pracy tej będą ściągnięci rów- 

nież i lekarze samorządewi. ()) 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie. Do artykułu 

pt. „Nieścisłości” we wczorajszym 

mumerze uaszego pisma zakradł cię 

błąd, mianowicie ogólna liczba Litwie 

nów w Polsce została podaną Jako 

„około 200,000”, ma być „okołe 

100,000°. 

„® РКОМИМСИ. 
— Odezwy komunistyczne w 

Słonimie. W Słonimie w dniu 10 

b. m. zauważono na ulicach gęsto 

rozrzucene odezwy komunistyczne, 

nawołujące do walki z rządem pole 

skim, który jak brzmi odezwa „SPY* 

cha klasę rebotniczą na dno nądzy”. 

Odezwy są odbite w języku polskim 

1 białoruskim. 

— Wilcza plaga na prowincji. 

Miebywałe wprost mrozy, jakie pa- 

nują od 
wiatach województwa sprawiły, że 

wielkie gromady zgłodniałych wilków 

wychynęły z leśnych gaszczów, pode   bycia pożywienie. 

SPRAWY ZDROWOTNE. 

kllku dni w północnych po- l 

kradając się ku wioskom, celem zdo- j 

RL R.Ż Mk EB SK! 

Powiat Dziśnieński jest terenem, 

szczególnie przez tę plagę przešlado- 

wanym, zważywszy na olbrzymie la- 

sy platerowskie, które ciągną się na 

przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. 

Do czego dochodzi rozpacz zgłodnia- 

łych zwierząt świadczy fakt, że w dniu 

11 b. m. chłosi powracający z mia- 

steczka Kozlany zostali zaatakowani 

w biały dzień, bo o godzinie 4 tej po 

południu przez gromadę wilków, skła- 

dającą się z 9 sztuk. Zawdzięczając 

tylko tej okoliczności, żebyłto dzień 

targowy, a więc traktem, który ciąg" 

nie się wśród gzstych lasów jechało 

sporo ludzi — udało się rozszalałe 

zwierzęta odeprzeć. 

W niektórych wsiach, położonych 

bliżej lasów ludzie o zmierzchu nie 

śmią wychyłać się z chat, gdyż są | 

wypadki, że gospodarz nierzadko Spo* , 

tyka w swym obejściu niepożądane" 

— 

ba się umiejętnie i celowo, zwracać 

się z ogłoszeniami należy tylko do”lu- 

dzi fachowych, znających dokładnie 

rynek lokalny I rozwój poszczegó!- 

nych wydawnictw. 
9) Mie chcesz aby pieniądz wydz: 

ny na reklamę szedł na marne, od 

noś się z większym zaufaniem do 

rad i wskazówek fachowców. 

10) Bądź przyjacielem swojej kie- 

szeni i wzywaj niezwłocznie specjeli- 

stów z Biura Reklamowego Stefane 

Grabowskiego w Wilnie, ul. Garbar= 

ska l-sze piętro. Telefon 82, a napaw- 

no osiągniesz wiele korzyści. 

Z 

z sądów. 
— Bandyta przed sądem do: 

raźnym. W dniu 26-go b. m. odbę- 

dzie się w Sądzie Okręgowym w   go „gościa”, albowiem rozzuchwalo- 

ne i rozszalałe z głodu wilki wprost | 

wpadają do wsi i polują na psy, a, 

nawet podkopują się do chlewów. | 

Władze prowincjonalne przedsię: | 

wzięty energiczne kroki, celem zwal: 

czania tej plagi. (zd) 

chorowały konie: na świerzb w po: | 

wiecie Duniłowickim i w Dziśnień- 

skim w  Hryhorowiczach Nr II, na 

lynphagatis ulcer equorum w powie- 

cie Duniłowickim, we wsi Dzishile 

ne zarzzę stadniczą w powiecie WI 

leńsko Trockim w majątku Waka, na 

pomór w powiacie Duniłowickim w 

maejątku Mańkowicze, I na wściekliz- 

nę w powiecie Duniłowickim we wsi 

Sipore, w powiecie Wileńsko-Trockim 

w Karszcuūlowce III, ponadto w Wil- 

nie. (zd.) 
— Nosaci:ną w pow. Wil.-Troc- 

kim. Na terenie powiatu Wileńsko- 

Trockiego w majątku Droszyszczu 

gminy Rudomińskiej pojawiła się no* 

sacizna, przyczem zachorowało 10 

koni, które wczeraj z polecenia władz 

powiatu Wileńsko Trockiego zostały 

zastrzelone. Władze administracyjnę 

przedsiąwzięły energiczne kroki ce 

lem zapobieżenia dalszemu rozsze- 

rzeniu się tej strasznej w swych skut- { 

‘ kach dla koni choroby. (zd.) 

NADESŁANE. 

— Praktyczne rady dla każde- 

go kupca i przemysłowca. ) 

1) Pamietaj, že tylko wierzyciel, 

komornik i sekwestrator będą cię 

szukać bez ogłoszenia. į 

2) Kupujący jest jak piękna i po: 

ważna panna, którą ehciałbyć ро- 

siąść na wieki. Możesz sobie zjednać 

reklamą, a to kosztuje. 

3) Jeśli chcesz, by wszyscy © two* 

jej firmie wiedzieli, przypominaj się 

im wszędzie, zawsze | Ba każdym 

miejscu. ' 
4) Nie pomijaj sajmniejszej okazji 

ogłaszania się — wydatek zwróci się 

stekrotnie. į 

5) Pamiętaj, że dopiero od siėd- 

mego ogłoszenia w każdem piśmie 

eodziennem raczą cię czytelnicy zm- 

uważyć, po dziesiątym uczą się treś- , 

cl ogłoszenia na pamięć, po piętna- | 

stym mówią o tebie, jako o znanej 

firmie, a po dwudziestym zapewniają 

już wszystkieh, że tylko u ciebie ka- 

pują, bo do Innych nie mają zaufa* 

nia. 
6) Ogłaszaj się nadewszystko w 

kalendarzach, w książkach adreso 

wych, miesięcznikach, tygednikach, 
wydawnictwach pamiątkowych, ebraz- 

kowych, albowiem płacąc raz tylko, 

jesteś czytany tygedniami, miesiąca- 

mi, latami a nieraz przez parę poko: 

eń. 
7) Nie żałuj nigdy pieniędzy na 

rozmiary ogłoszeń, albowiem wydat- 

ki na ten cel zwracają ci zawsze kli- 

enci, — mało słów, a wiele treści. 

8) Pamiętaj, że reklamować trze- 

i 
į 
‘ 

— Na co chorowaly w r. 1925: 

konie w województwie wiłeń | 

skim. Na terenie okręgu adm. WI- | 

leńskiego w następujących powiatach | 

Wilnie sąd doraźny nad bandyta, 

który przed kilku tygodniami napzdł 

z bronią w ręku ва policjants, pel- 

niącego na ulicy Zawalnej obowiązki 

służbowe. (zd.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zaczadzemie. Dn. 11 bm. o g. 19 

m. 20, Zejder Chana, zam. przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 34, powiadomiła o zaczadzeniu z 

powodu wczesnego zamknięcia pieca Rut- 

kiewicz Dory, Ilji 1 Hindy oraz ich służącej 

Jarkiewicz Anny, zam. przy ul. Kalwaryj- 

skiej 38 Zawezwane pogotowie ratankowe, 

po udzieleniu pierwszej pomocy, pozosta- 

wiło poszkodowanych na miejscu w stanie 

niezagrażaj cym życiu. 
— Pożar. Dn. 11 b.m.o g. 22, w 

mieszkaniu Tomaszewicz Anny, zam. przy 

ul. Mowogródzkiej Mr. 31, w domu Kroch* 

malnika Kuszela, zapaliła się drewniana 

ściana, z powodu wadliwego urządzenia 

pieca, Pożar stłumiono rzed przybyciem 

straży ogniowej, która jednak po kilku mt- 

nutach później przybyła 1 rozebrała skła- 

dzik drewniany, by zapobiec ewentualnemu 

ponowieniu się pożaru. Wypadków z ludźmi 

nie było. Straty bardzo nieznaczne. (D » 

— Kradzieże. W dn. 11 bm. o g. 6 

dokonano kradzieży za pomocą uszkodze- 

nia zamknięć w s-lepie galanteryjnym przy 

ul. Wileńskiej 22, na szkodę Sobola Eljasza, 

zam. tamże—różnych towarów na ogólną 

sumę 800 zł. Jednego ze spiawców kra- 

dzieży niejaklego Kaca Josela, bez stałego 

mlejsca zam. wraz ze skradzionym towa- 

rem przytrzymane, drugi sprawca zbiegł. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. W dn. 8 bm. po- 

wiesił się we wiasnej stodole Charywke 

Filip, we wsi Paniatycze, |, gm. Wiazyń- 

skiej. Przyczyny samobójstwa narazie nie 

ustalono. 
— Zaglnięcie. Dn. 11 bm. o g. 12, 

Szacka Jadwiga, zam. przy ul. Konarskiego 

28, zameldowała o zaginięciu brata swego 

26 letniego Stanisława, zam, w maj. Woro- 

| nowo, st. kol. Biała Podlaska. Zaginiony 

Z daje o sobie wiadomości od m ca lipca 

r. 

  

  

| Dn. bm. o g. 9, gajowy lasów pań* 

| stvowych, Sokołowski Wincenty, zam. w 

zaśc. Sokoliszki, gm. Rzeszańskiej, zamel- 

| dował o dokonanej kradzieży 2-ch sosen z 

lasu rządowego— Uroczysko Krzyżaki, przez 

Purkiewicza Bronisława, zem. w Papiernia- 

nej Rzeszy. Sprawcę kradzieży wraz ze | 

skradzionem drzewem ujęto. 
— Dn. 11 o g. 18 m. +0, dokonane kra- 

dzieży zegarka damskiego, pierścienka zło- 

tego, 300 zł. gotówki, ogólnej wart. 520 zł. 

na szkodę Żułkiewicza Aleksandra, zam. 
we wsi Wieliczkowo, gm, Trockiej. 

    

Nr. 9 (487) | 

rem o przednim humorze | aktualnej saty- 

rze. W ostatnim programie „Czy wolno mt 

choć raz” do którego pozyskano świetnego 

plosenkarza Marka Windheima, jest tyle 

niefrasobiiwej wesołość, oraz dowcipu, że 

publiczność rozbawiena darzy wykonawców 

(M. V Indhelma, L Sempolinskiego, S. Wo- 

lńskiego, J. Kozłowską) niemilknącemi 

oklaskami I żądaniem bisów. Atrakcją wie- 

czoru są również produkcje H Łaszkiewi- 

czowej, która zainscenizowała do muzyki 

Rubirsztejna poemat hinduski p. t. „Żywy 
Budda”. Program ten będzie grany tylko 

dziś po raz ostatni. W czwartek, czyli jutro 

nastąpi zmiana programu, 
Program czwartkowy składać się będzie 

z najnowszych utworów, granych obecnie 

w Teatrze „Qul Pro Quo* i „Perskim Oku". 
— Poranek symfoniczny w Te- 

atrze Polskim. W niedzielę, dn. 17 bm. 

odbędzie się kolejny poranek symfoniczny 

wileńskiej orkiestry symfonicznej pod dyr. 

A. Wyleżyńskiego. Początek o g. 12 m. 20 
pp. Ceny miejsc najniższe. 

  

  

  ннн 

Ruch wydawniczy. 

— „Oszczędnošė“, tygodnik pošmięco- 

ny sprawie krzewienia oszczęćności w Pol- 

sce. Nr. 1 zawiera: Nasz Program; Sprawa 

niezniszczalności wkładów oszczędnościo- 

wych— Wacław Gajewski, pos. Jerzy Michal- 

ski I Ryszard Wojdaliński; Giełdowe noto- 
wania papierów wartościowych — Dr. T. 

Poznański; Doraźne środki zwalczania dro- 
żyzny w miastach I ośrodkach fabrycznych— 

Dr. Leon Władysław Biegeleisen. Organiza- 
cja kapitału zagranicą. Stabilizacja nie- 

mieckiej waluty — Inż. Józef Jaskólski; 
National Savings Committee: Wkłady sy- 

stematyczne we Francji. Numer uzupełnia 
bogata kronika gospodarcza | skarbowa. 

Adres Redakcji i Administracji — War- 
szawa, Bracka 17. 

Rozmaitošci. 
Taniec w stanie hipnozy. 

Paryžanka, p. Caro Compbell, w czasie 
doświadczeń nad wpływem muzyki па sen 
hypnotyczny wykonywa tańce w stanie zbii- 

żonym do somnambulizmu. Tańce te są 
ilustracją poematów nieznanych zupełnie 
p. Campbell. Po ustąpieniu stanu hypnozy 

p. Campbell zupełnie zapomina o tem, co 

się x nią działo przed chwilą. Przytem p- 

Campbell tańczyć nie umie I nigdy ała 

cwiczyła się w sztuce choreograficznej. 

Zainteresowane tem paryskie towarzy- 

stwo teozoficzne zaprosiło p. Campbell na 
wieczór tańców hypnotycznych. (w) 

            

Ze sportu. 
Sukces narciarzy polskich w Czecho- 

słowacji. 

Onegdaj rozpoczął się w Starym Szme- 

ksie (Czechosłowacja) międzynarodowy ty- 

dzień sportów zimowych. Na pierwszy ogień 

poszło narciarstwo | bieg długi na 15,2 kim., 

do którego stanęłe 30 zawodników I 8 za- 

wodniczek. 
W biegu 1-e| klasy zwyciężył mistrz Pol- 

ki Mūckenbrunn (Zakopane) w 1:27, przed 

Madarem Thernem (Karpathenverein)1:28:06, 

3-e miejsce zdobywa Rozmus (Zakopane) 
1:29:25. 

W biegu ll klasy wszystkie 3 miejsca 

przypadły w udziale Polakom, & mianow!- 

cie: l-e miejsce zajął Kuracz (Zakopane), 

w Czasie 1:29:25, 2-e miejsce zajął Kaznia 

(Zakopane), w czósie 1:81:85, oraz 3-e—Ra- 

Ša w czasie 1:39:57. 
grupie senjorów 1-e miejsce 18 

Schile—1:29:24, 2-6 miejsce zdobywa ee 

mity kolarz Zamojski—1:29.34. 
W grupie pań 1l-e miejsce zdobywa p. 

Loleczkowe, znana motocykiistka lwowska, 

w czasie 14:34, w biegu na 3 klm., 2-e mie|-   

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu-. 

lance gra dzisiaj o godz. B-ej wiecz. ko- | 

medję w trzech aktach M. Bałuckiego „Dom . 

otwarty". Jutro „Nowy Don Kiszot“ ko: | 

medja A. Fredry z muzyką 5. Moniuszki. 

w pass dramat Rittnera „W małym dom- 

ku“. W przygotowania „Wesele* Wyspiań- 

skiego. 
Zarząd Reduty uprzejmie prosi o 

wcześniejsze nabywanie biletów ze wzglę- 

du na to, że przedstawienia rozpoczynają 
się punktualnie o godz. 8 min. B I po pod- 

niesieniu zasłony nikt nle będzie wpusz- 
czany na widownię. 

Zarząd Reduty uprzejmie przypomina, 
że sprawy zniżek 50 proc. oraz wydawanie 

bioczków załatwia się od godz. 1-ej do 3 ej. 
Bilety sprzedaje bluro „Orbis* Mickiewicza ; 

11 (Kasa zamawiań) od 9—4.30 oraz Kasa ; 

Teatru od 11—2-e] I od 5—8-ej. i 

—Teatr Polski, Seron karnawalowy 
w Teatrze Polskim zaznacza się repertua- 

и 

sce przypadło p. dolesch (Wiedeń) — 18:38, 
wreszcie 3-6 miejsce przypadio p. Sedlaltz- 

tej. 
Zwycięstwa Polaków je został: 

zarówno przez 0 paw : 
niezwykłym aplauzem. 

| Nowy rekord w skoku ua nartach. 

Narciśrz norweski Ale Andersen, pod- 

czas zawodów w skokach w Fluberg (okręg 

Lillehamer) osiągnął wynik 60 mtr., €o sta- 

nowi nowy rekord norweski, (|) 

ri TIT E 

Redaktor Józef Batorowicz. 

p 
I iii * 

Dr. D. Olsojko 
Choroby uszu, gardla | nosa 

dagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

w. 2, P. 
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* * Wiino, Wileńska 28, „Iustitate de Reautė“ 
o, a 28. 

s K I E S Z O N K O Ww Y * w przychodni przyjmują waze wa pawns 3 WZ bata i ais jad = SE" od 1—2; kobiece 11—12 Wie, przy i Riki, 
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wicza , m. el. 

X 
* w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłclow ch. 
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Leczeni ! л mat! 
. s eczenie leniami, fot le, » p A 

z $| Gabinet Roentgena i e lektro - leczniczy |5 rany: waayczny met: Laboratorjum analityczne. — | ой, nota park 
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* 

Paa sa ok z jsuwanie 

* ‚ m 
zradrszczek | wagró” 

ž na rok 1926 a szy n istka Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych = w średnim wieku Masque paie 
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Komendy I Komisarjatów Policji 
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M Eini aria P || mre A a и О Rei PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: | $ 

* by Sk Ia Kana Oa wažny od 15/XI 1925 r. w Lektura sziolnal chodzących w Wilnie | w całej Rzplitej Polskiej. duty? į ) | i į I i” 

5 Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolel | wiele Innych. Š a mz TA i Warunki najbardziej dogodne. 
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(6, 10 zł. wartości). ° ° ° cji w zakresie kursu szkół 
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