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Pod koniec ubiegłego roku 

wkroczyliśmy w okres, kiedy o- 

krzepnięcie naszych stosunków po- 

litycznych i gospodarczych, stało 
się faktem nietylko w naszych 

własnych oczach ale i w opinji Za- 

chodu, przedewszystkiem finansjery 

zachodnio-europejskiej i amerykań- 

skiej. Dziś jesteśmy już w trakcie 

rokowań 0 pożyczkę. Co więcej, 

kwestję tę traktuje się spokojnie, 

bez tego fatalnego w skutkach zde- 

nerwowania, jakie cechowało wszel- 

/ką dyskusję na ten temat jeszcze 

przed rokiem. 

P. minister Czechowicz wyłożył 

niedawno w Komisji Budżetowej 

sejmu swój pogląd na sprawę po- 

życzki. Oświadczył on: 

„Potrzebna jest pomoc zagra- 

niczna i to w postaci nie jednora- 

'zowej pożyczki lecz serji pożyczek, 

nietylko dla państwa lecz przede- 

wszystkiem dla życia gospodarcze- 

go. Potrzebna jest stała współpra- 

— са z kapitałem zagranicznym *. 

A więc p. minister skarbu jest 

przeciwny ograniczaniu się jedynie 

do pożyczki, mającej na celu pod- 

trzymanie kursu złotego, do za- 

mykania się w ciasnym kręgu za- 

gadnienia walutowego. Zatem: po- 
życzki inwestycyjne obok pożyczki 

_ stabilizacyjnej. 

Ъ Zwróćmy -się  do-—kwestji tej.0- 

statniej. Złoty od siedmiu miesięcy 

' ustabilizował się przy kursie 9 za 
dolara. Stabilizację waluty uważa” 
my za niezbędny warunek uzdro- 
wienia życia gospodarczego. Obro- 

na jej na obecnym poziomie jest 

w zupełności możliwa i ma za so- 

bą wszelkie dane do zwycięstwa, 

podczas gdy nie miała ich w cza- 

sie rewolucji finansowej, zwanej 

| reformą p. Wł. Grabskiego. Po- 

myślna przyszłość złotego wymaga 

równowagi budżetowej, równowagi 

bilansu płatniczego i dostatecznego 

pokrycia w złocie i walutach ob- 

cych, aby w chwilach niepomyśl- 

"nych bronić go przed spadkiem. 
1 Gospodarka państwowa w roku 

"1926-ym dała w rezultacie ogól- 

nym nietylko całkowite pokrycie 

wydatków dochodami, lecz nawet 

małą nadwyżką po stronie do- 

"chodów. Poprawa życia gospodar- 

_ czego pozwala ufać, że i w roku 

bieżącym równowaga budżetu da 

się utrzymać. Wydatki, według u- 

chwalonego świeżo przez Komisję 

Budżetową preliminarza, wynosić 

mają 1.971 miljonów i nie będą 

odbiegać wiele od wydatków: w ro- 

* 
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* P. minister Czechowicz wierzy 

| w realność budżetu, przewiduje na- 
"wet, że wynik będzie lepszy, niż 

to zapowiadają cyfry preliminarzą. 

- Słuszność tych przewidywań zależy 

od tego, czy nasze życie gospo- 

darcze będzie się w dalszym ciągu 

odradzać, czy niszczeć. Pomyślny 

Nzwrot, jaki jednocześnie z przeło- 

> mem politycznym w maju roku u- 
- biegłego dokonał się na wszystkich 

© polach życia ekonomicznego, po- 

" zwala przewidywać, że poprawa nie 

jest chwilowa. Sądzimy, że unik- 

* nięcie niespodzianek i stworzenie 

'/ rezerw, tak potrzebnych na wydat- 

ki, nieobjęte skromnym naszym 

preliminarzem, zależy od przebu- 

dowy systemu podatkowego, odzie- 
dziczonego przez rządy pomajowe 

po swych poprzednikach. 
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miejscowe— 157% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

    

Pewną zapowiedź w tej dziedzi- 

nie dał p.minister skarbu w wywia- 

dzie noworocznym z naszym ko- 

respondentem warszawskim. 
„Staraniem Min. Skarbu — o- 

świadczył p. Czechowicz—będzie, 

aby całe społeczeństwo, wszystkie 
jego klasy i warstwy przyczyni- 
ły się czynnie do zapewnienia 

państwu, potrzebnych dochodów, 

oraz aby daniny publiczne były roz- 

kładane równomiernie, według fak- 

tycznych zdolności płatniczych po- 

szczególnych warstw”. 

Reforma systemu podatkowego, 

jeśli rzeczywiście przyniesie ją 

r. 1927-y, będzie niewątpliwie czyn- 

nikiem utrwalenia równowagi bud- 

żetowej. 
Nieco inaczej przedstawia się 

kwestja bilansu płatniczego. Nie 

jest tajemnicą, że równowaga bi- 

lansu płatniczego Polski, wymaga 

dodatniego bilansu handlowego. 

W roku ubiegłym wartość towarów 

wywiezionych przekroczyła dość 

znacznie wartość wwozu. Nie nale- 

ży jednak zapominać, że stan ten 

był spowodowany b. pomyśną kon- 

junkturą dla węgla, dość korzystną 

dla drzewa i cukru, Oraz w ostat- 

nich miesiącach obfitem wywozem 

płodów rolnych. Koniec strajku an- 

gielskiego musi doprowadzić do 

stopniowego wywozu węgla. Wy- 
wóz płodów rolnych, aż do no- 

wych zbiorów wydaje się wyklu- 

czony, po żniwach zaś zależny jest 

od czynnika narazie  nieobliczalne- 

go, jakim jest urodzaj. Inne czyn- 

niki są pod znakiem zapytania 

Jednocześnie dalsze zahamowanie 
wwozu, według systemu p. Grab- 

skiego, musiałoby się odbić nieko- 

rzystnie na naszych stosunkach 

gospodarczych z zagranicą. Dlate- 

goteż zachwianie się bilansu han- 

dlowego, a wraz z nim płatniczego 

nie jest wykluczone. Jakkolwiek w 

najbliższych miesiącach zjawisko 
to, o ile się zdaje, nie grozi nam, 

to w każdym razie musimy się 

przygotować do obrony złotego w 

najcięższej porze roku — na przed- 

nówku. 

Tymczasem pokrycie złotego 

(przy kursie 1 dolar = 9 złotych) 

wyniesie według obliczeń prof. A- 

dama Krzyżanowskiego 40%. W 

chwili pomyślnej pokrycie nie ma 

wpływu na kurs pieniądza. Jak je- 

dnak wskazaliśmy, sytuacja może 

się zmienić. Dlategoteż pożyczka 
stabilizacyjna t. j. przeznaczona na 

powiększenie zapasu walut Banku 

Polskiego jest koniecznością, jeśli 

chce się mieć całkowitą pewność, 

że stabilizacja złotego jest trwała. 

Czujną i rozważną jednocześnie 

akcję rządu w tej dziedzinie powi- 

tać należy z całem uznaniem. 

Pozostaje sprawa pożyczek in- 

westycyjnych, których potrzebę pod- 

kreślił min. Czechowicz. W tej dzie- 

dzinie koniecznem jest współdzia- 
łanie sfer finansowych i rządu. 

Państwo nie jest dobrym pośred- 
nikiem w tej dziedzinie. Polska cier- 

pi dziś na brak kapitału płynnego, 

który byłby w możności urucho- 
mić znaczne bądź co bądź nasze 

bogactwa. Kapitał ten musi iść je- 
dnak tam, gdzie przyniesie najwię- 

ksze zyski, tam bowiem w najwię- 

kszym stopniu przyczyni się do od- 
rodzenia organizmu gospodarczego. 

Regulatorem dopływu kapitałów 

Pierwsza Maskarada Artystyczna 
Bufet na miejscu. Gmach teatralny dobrze ogrzany. Zaproszenia i bilety wydaje wcześniej kancelarja teatru „Kakadu”*. Wstęp 3 zł. 
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W sprawie pożyczki zagranicznej 

  

Rekonstrukcja gabinetu 
Głosy prasy stołecznej.—Marszałek Piłsudski nie ustę- 
puje.—Zmiany na stanowisku ministrów. —Kandydaci na 

ministrów. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  
  

Od kilku dni na łamach prasy stołecznej omawiane są możliwości, 

dotyczące rekonstrukcji gabinetu. 

Jedno z pism stołecznych podało wiadomość o rzekomem jakoby 

ustąpieniu Marszałka Piłsudskiego ze stanowiska premjera i oddanie 

steru rządu ponownie w ręce b. premjera, obecnego w.-premjera Bartla: 

Jak się informujemy, powyższa wiadomość jest pozbawiona 

' wszelkiej podstawy. Proszono nas o zaznaczenie, iż wszelkie możli- 

wości o rzekomem ustąpieniu Marszałka Piłsudskiego ze stanowiska 

szefa rządu absolutnie nie odpowiadają prawdzie. 
Natomiast, zdaniem kół politycznych, istnieje możliwość zmiany 

na stanowiskach ministra sprawiedliwości i ministra rolnictwa. Ustą- 

pienie ministrów Meysztowicza i Niezabytowskiego miałoby nasłąpić z 

powodu różnicy zdań pomiędzy nimi a resztą gabinetu. 

Czwartkowa nocna konferencja na Zamku z udziałem Marszałka 

Piłsudskiego i w.-premjera Bartla miała być właśnie poświęcona omó- 

wieniu powyżej zamierzonej rekonstrukcji, przyczem zapewnie również 

rozważano wchodzące w rachubę kandydatury zastępców. 

W kołach politycznych mówiono między innemi, iż pewne praw- 

dopodobieństwo posiada kandydatura p. Cara, obecnego podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na ministra tegoż resortu oraz 

w.-marszałka Sejmu pos. Poniatowskiego (Wyzw.) jako zastepcy pana 

Niezabytowskiego. ° 

Decydujących posunięć w tej sprawie, zdaniem kół miarodajnych, 

nie można oczekiwać w ciągu najbliższych trzech dni. 

W późnych godzinach wieczornych rozeszły się pogłoski, że wogóle 

rekonstrukcja gabinetu straciła już swą aktualność, 
Rekonstrukcja była prawdopodobna po środowem posiedzeniu Rady 

Ministrów oraz przez cały czwartek. 
Jako rzecz charakterystyczną należy podkreślić, iż Marszałek Pił- 

sudski odbył wczoraj dłuższą konferencję z ministrem Meysztowiczem. 
Być może w takim razie, iż w rozmowie tej wyrównano różnice po- 

glądów, a tem samem wiadomości o tem, iż rekonstrukcja gabinetu 
jest narazie nieaktualna, znalazłyby swe potwierdzenie. 

е ” ° 

Rozbiór Litwy. 
BERLIN. 7.1. (Pat). „Berliner Boersen-Kurrier* jest zdania, że 

rozbiór Litwy aktuailzowałby szereg problematów wschodnich. 

Dziennik uważa, że nietyle poszanowanie prawa samostano- 
wienia o sobie narodów, ile fakt, że Litwa jest członkiem Ligi Na- 

rodów wstrzymuje mocarstwa od położenia kresu samodzielności 
państwowej Litwy. 

W przyszłości będą one jednak małoskłonne do tolerowania 
na wschodzie Europy państwa, które wewnatrz swych granic budzi 

nieustannie najostrzejsze niezadewolenie wśród szerokich kół, na 

zewnątrz zaś przedstawia chroniczną przeszkodę dla komunikacji. 
Plan rozbioru Litwy znajduje, zdaniem dziennika, coraz wię- 

cej zwolenników w politycznych salonach na wschodzie. 
Jeżeli Litwa nie znajdzie wkrótce nowych dróg wyjścia, to sto- 

czyć się musi nieuchronnie w przepaść. 

Zjazd stronnictw radykalno-socjalistycznych. 
PARYŻ, 7. 1. (Pat.) W stronnictwach radykalnych czynione są wielkie przygo- 

towania do zjazdu międzynarodowego porozumienia stronnictw radykalno-socjalisty- 
cznych, który ma się odbyć w Karlsruhe w połowie stycznia. 

Ż Francji jadą w charakterze delegatów najwybitniejsze siły stronnictwa rady- 
kalno-socjalistycznego. 2 : 

Jest to pierwsze po wojnie wystąpienie tej doniosłości na terenie niemieckim. 
Z tego powodu sfery polityczne wykazują wielkie zainteresowanie składem delega- 
cji polskiej. AE 

Preliminarz budżetowy Rzeszy. 
BERLIN, 7. 1. (Pat). Prasa donosi, że druk prelimina! R 

na r. b. 1927 został już Oddany posłom. M 
Wydatki i dochody zamykają się cyfrą 10,5 miljarda marek. 
Wydatki zwyczajne przewidziane są w wysokości 7,999 miljonów, nadzwyczaj- 

ne zaś w wysokości 538 miljonów. 

  

W stosunku do budżetu roku ubiegłego wydatki wzrosły o 317 miljonów, do- 
chody zaś o 844 miljonów. 

Budżet ministerstwa Reichswehry wynosi 572,279,650 marek, jest więc wyższ 
o 488,420 marek od budżetu zeszłorocznego. т z 

nie może być państwo, lecz interes 
prywatny tych, którzy pożyczają, i 
tych, którzy biorą pożyczkę. Pań- 

stwo wystąpić może jedynie w roli 
inicjatora w tworzeniu się wielkich 

związków wytwórców, którym ka- 

pitał zagraniczny chętniej zaufa, niż 
drobnym grupkom, na jakie rozbi- 

te jest nasze życie gospodarcze i 

w roli gwaranta w stosunku do 

najpoważniejszych z pośród tych 

związków. Tu jednak rola państwa 

już się wyczerpuje. Jak widzimy z 

oświadczeń ministra skarbu, rząd 
czuwa. 

Czy jednak t. zw. stery gospo- 
darcze nie idą po niewychodzącej 

u nas nigdy z mody, linji naj- 

mniejszego oporu? Czy zdają sobie 

sprawę z pomyślnej dla nas kon- 
junktury na rynku światowym, ja- 

ką wytworzyło okrzepnięcie sto- 
sunków politycznych, odprężenie 

na granicy zachodniej i poprawa 

sytuacji gospodarczej? Jak dotąd 

nic nie upoważnia nas, niestety do 

odpowiedzi twierdzącej. 

Buchalter 
młody i zdolny ze znajomością 

korespondencji, poszukuje zajęcia, 

zgodzi się na wyjazd. M. K. Dank, 
Mohylewska 6—1. 3213-2 

  

w salach teatru „Kakadu*. Stroje balowe, wizytowe i kostjumy. Na scenie i wśród publicz- 
ności pierwszorzędne artyst. atrakcje. Moc niespodzianek. Maski nie obowiązują. Sale ude- 
korowane i rzęsiście oświetlone. Konkurs kostjumów z nagrodami. Pierwsza nagroda złoty 

żeton „Kakadu* oraz 10 dalszych nagród. 

SZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

ogł. zagraniczne—50%0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

  

Or. med. B. Schermann 
hosp. Il kliniki chor. wewn. ordy- 
nuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
Nr. 22, tel. 1069, od g. 5—7. 3204 

  

Odpowiedź Gdańska na expose 
min. Zaleskiego. 

Komunikat senatu.—Trzeźwy głos prasy. 

GDANSK, 7.1. (Ра!.), W odpo- 
wiedzi na ostatnią mowę ministra 
spraw zagranicznych Zaleskiego w 
sprawie Gdańska, senat wolnego 
miasta rozesłał do prasy obszer- 
ny komunikat, krytykujacy w spo- 
sób wysoce nieodpowiedni i nie- 
taktowny wynurzenia ministra Za- 
leskiego. ‚ 

Komunikat ten głosi; Wywody 
ministra Zaleskiego wywołały w 
Gdańsku wielkie zdziwienie. W 
miarodajnych kołach politycznych 
Gdańska, oraz w Opinji publicznej 
panuje zapatrywanie, że wywody 
polskiego ministra spraw zagra- 
nicznych nie zawierają Ścisłej oce- 
ny gdańskich prac sanacyjnych i 
utrudnić mogą dalsze ich prowa- 
dzenie. 

dzenia polskiego ministra senat 
przypomina, że komitet finansowy 
Ligi Narodów uznał zarządzenie, 
poczynione przez Gdańsk za zu- 
pełnie zadawalniające. Z pośród 
warunków, postawionych Gdańsko- 
wi przez Ligę Narodów, tylko dwa 

mogą być wypełnione przez wła- 
dze gdańskie samodzielnie, a mia- 
nowicie uregulowanie pomocy dla 
bezrobotnych i dalsza redukcja u- 
rzędników. 

Jeżeli minister Zaleski twierdzi, 
że Polska jest jedynym czynnikiem, 
który rzeczywiście przyczynił się 
pod względem materjalnym do sa- 
nacji finansów Gdańska, to zdaje 
się, że nie zna on dokładnie hi- 
storji gdańskich zarządzeń finanso- 
wych, albowiem zarządzenia, prze- 
prowadzone przez Gdańsk w jesie- 
ni ubiegłego roku, które znalazły 
pewne uznanie komitetu finanso- 
wego, w łącznym rezultacie przy- 
niosą finansom gdańskim większą 
ulgę, aniżeli podwyższenie docho- 
du gdańskiego w dochodach cel- 
nych. 

Co dotyczy wysuniętego już 
przedtem i niestety powtórzonego 
przez ministra Zaleskiego zarzutu 
nielojalnego postępowania Gdań- 
ska wobec Ligi Narodów i Polski 
przez podjęcie niedopuszczalnych 
tranzakcyj finansowych, to, oświad- 
czenie to nazwać musimy niestety 
nieodpowiadającem prawdzie. Kilka- 
krotnie zostało już bowiem stwier- 
dzone i zarazem uznane przez ko- 
mitet finansowy Ligi Narodów. 
Musimy stwierdzić, że tego rodza- 
ju oświadczenia nie przyczyniają 
się do przynoszenia ulgi w dąże- 
niu gospodarczem Gdańska, do 
którego rozwoju Polska, w myśl 
kilkakrotnych zapewnień miarodaj- 
nych polityków, tak wielką przy- 
kładą wagę. 

Jeżeli minister Zaleski oświad- 
cza, ze usunięcie strony  politycz- 
nej w kwestji sanacyjnej ułatwi 
sanację, to możemy mu przyklas- 
nąć, gdyż ze strony Gdańska zaw- 
sze podkreślaną jest ta zasada, lecz 
z drugiej strony panuje ogólne za- 
patrywanie, że dla Polski zasada 
ta nie wydaje się być wyłącznie 
miarodajną. 

Komunikat powyższy ogłosiła 
prasa gdańska naogół bez komen- 

tarzy. Jedynie organ socjalno-de- 

mokratyczny Danziger Volkstimme 
zamieszcza na ten temat obszerny 
artykuł swego redaktora politycz- 

nego, posła do sejmu gdańskiego 
Loopsa, który między innemi pi- 

SZE: 
Ilekroć nacionaliści niemieccy 

ujmą w Gdańsku rządy, mnożą 
się trudnoścj wewnętrzno-politycz- 
ne. Nie może to nikogo dziwić, 
albowiem polityka nacjonalisłów 
nie ma na oku dobra Gdańska, a 
zna tylko jeden cel, mianowicie 
uczynić Gdańsk punktem — Копсеп- 
tracyjnym armji niemieckiej dla 
wojny odwetowej przeciw Polsce. 

Pozatem Michaelis podkreślił 
konieczność wojny odwetowej na 
Wschodzie, podkreślając, że jednak 
przytem Prusy muszą odzyskać 
swoją potęgę nad Wisłą i połączyć 
Gdańsk z Rzeszą niemiecką. Nic 

ь ° 
W przeciwieństwie do stwier- 

dziwnego, że przy tego rodzaju 
polityce nacjonalistów niemieckich, 
Polska nie okazuje dla sanacji 
Gdańska zbyt wielkiej miłości. Do 
tego dołączą się to, że senat ka- 
rzełkowatego państewka gdańskie- 
go pozwala sobie wobec państwa 
trzydziestomiljonowego na ton, któ- 
rego nie używał wobec Polaków 
nawet Bismarck. 

Nawet wysoki komisarz Ligi 
Narodów nie uważał za konieczne 
udzielić politykom nacjonalistycz- 
nym w Gdańsku kilkakrotnie na- 
uczki na temat przyzwoitszego to- 
nu w stosunkach dyplomatycznych. 
Przed kilku dniami — pisze dalej 
poseł Loops—polski minister spraw 
zagranicznych wygłosił dłuższe о- 
świadczenie na temat sanacji finan- 
sów gdańskich. Oświadczenie to u- 
trzymane było w tonie, którego 
nie można bynajmniej uważać za 
wrogi wobec Gdańska. 

Następnie autor przyznaje słu- 
szność twierdzeniom ministra Za- 
leskiego i pisze, że odpowiedź se- 
natu nie jest w stanie odeprzeć 
krytyki polskiego ministra spraw 
zagranicznych. Po poddaniu ostrej 
i rzeczowej krytyce komunikatu 
senatu wolnego miasta Gdańska, ° 
pos. Loops stwierdza, że nic dziw- 
nego, iż następstwa takiej polityki 
zagranicznej są dla Gdańska zgub- 
ne, tak samo zgubne, jak dla Nie- 
miec postępowanie Wilhelma. 

Memorjał Syndykatu dziennikarzy. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Zgodnie z oświadczeniem dele- 
gata rządu, udzielonem prezesowi 
i sekretarzowi zw. syndykatów 
dziennikarzy polskich w dniu 28 
grudnia, iż opinja  organizacyj 
dziennikarskich będzie wzięta pod 
uwagę przy rozważaniu przez Radę 
Ministrów decyzji o zamierzonych 
rozporządzeniach rządowych, do- 
tyczących dekretu prasowego. za- 
rząd związków dziennikarzy pol- 
skich na posiedzeniu w dniu 6-g0 
b. m. przyjął memorjał Syndykatu 
Dziennikarzy warszawskich o pro-- 
jektach nowych rozporządzeń, jako 
opinji całego zorganizowanego 
dziennikarstwa polskiego. 

Memorjał ten, analizujący rze- 
czowo poszczególne artykuły pro- 
jektowanych rozporządzeń rządo- 
wych, został wraz z opinjami syn- 
dykatów wielkopolskiego, śląskiego 
i żydowskiego w Warszawie złożo- 
ny w Prezydjum Rady Ministrów. 

Sprawa tranzakcji tytuniowej 2 
Jugoslaviją. 

(Tel. od wl. koresp. z Warszawy). 

W związku z wiadomościami, 
podanemi przez prasę w sprawie 
tranzakcyj tytoniowych między Pol- 
ską a zarządem królestwa Jugosła- 
wji Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, 
iż na skierowane dnia 12-go grud- 
nia 1926 r. pismo do prokuratora 
Sądu Okręgowego w Warszawie w 
sprawie zarzutu lukratywnego po- 
średnictwa przy zawarciu umowy 
na dostawę surowca tytoniowego 
dla polskiego monopolu tytonio- 
wego przez zarząd monopolu kró- 
Iestwa Jugosławii, prokurator za- 
wiadomił Ministerstwo Skarbu, iż 
dochodzenie w tej sprawie umo- 
rzył z powodu braku cech prze- 
stępstwa. 

Dobra Ks. Turm-Taxis-Kroboszyn, nie 
będą sprzedane. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wbrew pogłoskom, jakie się po- 
jawiły w kilku pismach o rzeko- 
mem zamiarze sprzedarzy dóbr. ks. 
Turm-Taxis Kroboszyn, postano- 
wiono zatrzymać dobra te na wła- 
snosć państwa i likwidacja ich idzie 
w zupełnie normalnym porządku. 

0
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Stosunki polsko-rosyjskie, 
Wywiad z poslem Patkiem. 

P. St. Patek, mianowany nie- 
dawno posłem polskim w Moskwie 
udzielił przedstawicielowi „Kurjera 
Polskiego” ciekawego wywiadu w 
sprawie stosunków * polsko-sowiec- 
kich. Wywiad ten podajemy poni- 
żej w streszczeniu: 

„Utrzymanie dobrych stosun- 
ków między dwoma sąsiadującemi 
narodami musi być programem i 
zadaniem każdego rządu na Świe- 
cie, tembardziej postulat ten bliski 
być musi i rządowi polskiemu, któ- 
ry w stosunkach międzynarodo- 
wych rządził się szczerą wolą po- 
kojową. Zadanie to zresztą niełat- 
we jest wogóle a specjalnie w kon- 
kretnym tym wypadku problem ten 
nastręcza szereg poważnych trud- 
ności. Wielki wstrząs wojenny wy- 
wołał poważne kataklizmy, które 
nigdzie jeszcze dotąd nie zostały 
uregulowane. Nie uregulowała ich 
jeszcze ani Polska ani Rosja, mu- 
si więc to się odbić ujemnie na 
ich wzajemnym stosunku. 

Nie potrzeba też zapominać — 
że w stosunku do Rosji należy 
zawsze odróżnić dwa momenty: 
walkę z komunizmem jako z pew- 
ną doktryną społeczną i sprawę 
utrzymania dobrych sąsiedzkich sto- 
sunków z państwem, doktrynę tę 
wyznającem.  Pomieszanie tych 
dwóch punktów widzenia stwarza 
specyficzną trudność w nawiązaniu 
normalnych stosunków z Z.S.R.R. 

Na pytanie o określone kwestje 
które stanąć mogą na zawadzie 
porozumieniu polsko-rosyjskiemu, 
p. Patek odpowiedział: 

Niewątpliwie momentem takim 
jest olbrzymia wprost ilość Spor- 
nych spraw pogranicznych. Przy- 
tłaczają one swoim ciężarem spra- 
wy zasadnicze. Takie to i tym po- 
dobne kwestje — stwarzają coraz ' 
„nowe trudności i w poważnym 
stopniu przeszkadzają nawiązaniu 
normalnych stosunków sąsiedzkich. 
między Z.S.S.R. a Polską. 

Mimo to i wbrew wszystkiemu 
należy przystąpić do ich porząd- 
kowania i uregulowania. Trzeba 
przystąpić do tego dzieła z całą 
odwagą i energią, choć zgóry zda- 
jemy sobie sprawę z tego, że pod- 
czas przyszłych rokowań wyniknąć 
muszą poważne tarcia między o- 
bydwiema stronami. Trzeba te tar- 
cia zwalczyć spokojną, wytrzymałą 
i konsekwentną pracą. 

Nie byłem pięć lat w Europie— 
nie obserwowałem bezpośrednio 
ewolucji stosunków polsko-rosyj- 
skich. Moje studja obecne upoważ- 
niają mnie jednak do wniosku, że 
wszystkie sprawy sporne między 
Polską a Z.S.S.R. dałyby się lat- 
wo załatwić, gdyby obie strony ży- 
wiły względem siebie więcej zaufa- 
nia i gdyby z obu stron pracowa- 
no z dobrą wiarą w ostateczny re- 
zultat rokowań. Jadę do Moskwy 
bez wszelkiego rodzaju uprzedzeń, 

' pełen natomiast najlepszych chęci, 
'_ przekonany przytem jak najgłębiej 

o tem, że jesteśmy Sobie nawza- 
jem potrzebni. Żywię nadzieję, że 
uda mi się zaważyć na szali zbli- 
żenia między Polską a Z. S. S. R. 

Andrzej Hałaciński. 

Misja Wojskowa. 
W pułku panowało straszne 

wzburzenie. — Porucznik Leon Ho- 
ryński miał być oddany pod sąd 
za zabicie majora, członka angiel- 
skiej misji wojskowej. Wynikła z 
tego wielka awantura o charakte- 
rze dyplomatycznym. 

Porucznik Horyński była to 
chluba i ukochanie całego pułku. 

. Odważny aż do szaleństwa, weso- 
ły, ofiarny, łagodny, chociaż po- 
rywczy, zaskarbił sobie serca wszyst- 
kich. Nic więc dziwnego, że wszys- 
cy niesłychanie byli wzburzeni i 
przejęci wypadkiem, który go spot- 
kał i nikt wierzyć nie chciał, że 
por. Horyński wcale nie był spro- 
wokowany, i że czyn jego niczem 
usprawiedliwić się nie dał. 

Powszechne oburzenie przeciw cu- 
dzoziemcowi wzmagał jeszcze fakt, 
że komendant misji zastrzegł so- 
bie obecność na rozprawie sądu 
wojennego. Było coś upokarzają- 
cego w tem bezwzględnem żądaniu 
dumnego syna Albionu. 

Zdenerwowani do najwyższego 
stopnia oficerowie teraz, dopiero 
zaczęli sobie przypominać, że po- 

-rucznik Horyński miewał momen- 
' ty, w których zachowanie się jego 

- było jakieś dziwne i niezrozumiałe. 
Niektórzy zwłaszcza przypominali 

" wypadek, gdy „Leoś*, jak go po- 
" wszechnie nazywano, raz w czasie 

wesołej zabawy na jakimś posto= 
ju, roześmiany i rozbawiony, jak 

- 10 tylko on być potrafił, nagle stra- 
“ cił humor, stał się jakiś roztarg- 

- niony i zamyślony, niemal ponury 
ipo pewnej chwili wyszedł sztyw- 

  

Nie mam żadnej misji specjalnej, 
żadnego  sprecyzowanego zgóry 
mandatu. Po zorjentowaniu się do- 
kładnem w sytuacji przedstawię 
rządowi polskiemu swój własny 
projekt załatwienia spraw bieżących, 
który musi być słuszny, celowy i 
dokładnie sprecyzowany. Mam tę 
pewność, że rząd odniesie się do 
tego mojego planu z całą życzli- 
wością. Ukształtowanie się tego pla- 
nu będzie zależało i od tego z czem 
jadę i od tego, co zastanę w Mos- 
kwie. Żywię w każdym razie to 
głębokie przekonanie, że mam przed 
sobą misję poważną i niełatwą, 
ale mającą szanse zrealizowania, 
do czego przyczynić się muszą o- 
bie strony. 

Wyjeżdżam koło 10-go stycznia. 
Przyjadę po pewnym czasie i mój 
ewentualny plan przedstawię oso- 
biście rządowi". 

  

Sejm i Rząd. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

P. Rottert przewodniczą- 
cym komisji ankietowej. 

P. w.-premjer Bartel odbył wczo- 
raj dłuższą konferencję z przyby- 
łym do Warszawy profesorem par 
litechniki lwowskiej p. Rottertem, 
który jest upatrzony na stanowis- 
ko przewodniczącego komisji an- 
kietowej do badania kosztów cen i 
produkcji. 

Istnieje wszelkie prawdopodo- 
bieństwo, iż p. Rottert obejmuje 
powyższe stanowisko, poczem już 
z jego udziałem sfery miarodajne 
przystąpią do personalnego skom- 
pletowania komisji ankietowej, któ- 
ra w myśl ustawy rozpocznie swą 
działalność dnia 29-go b. m. 

Podwyżka cen cukru. 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
mitetu ekonomicznego rozważano 
pod przewodnictwem  w.-premjera 
Bartla sprawę podwyżki cen cukru. 

Jak się informujemy, po długiej 
dyskusji zgodzono się w zasadzie 
na nieznaczną podwyżkę cen cu- 
kru, lecz sprecyzowanie tej kwestji 
poruczono komisji trzech, złożonej 
z ministrów rolnictwa, skarbu i 
przem. i handlu. 

Komitet ekonomiczny nie obra- 
dował wczoraj nad sprawą wywo- 
zu zboża i ewentualnego ustano- 
wienia ceł wywozowych. 

Rada Naczelna Związku Naprawy 
Rzeczypospoliłej, | 

W środę odbyły się w Warsza- 
wie obrady Rady Naczelnej Zw. 
Naprawy Rzeczypospolitej. Rada 
Naczelna uchwaliła m. in. następu- 
jące rezolucje polityczne: 

Rada Naczelna Z. N. R. stwier- 
dza co następuje: 

1. Ubiegłe siedem miesięcy r. 
1926, wbrew głosom pesymistów, 
wykazały niewątpliwie dodatnie 
skutki przewrotu majowego. Skut- 
ki te widzimy przedewszystkiem: 

a) w uzdrowieniu i wzmocnieniu 
władzy wykonawczej; 

      

  

nym, automatycznym krokiem. 
Zaniepokojeni koledzy wyszedł- 

szy za nim znaleźli go zemdlone- 
go pod drzewem w pobliżu kwa- 
tery. Po krótkiej chwili przyszedł 
do siebie, nie umiał jednak wytłó- 
maczyć co się z nim stało. Twier- 
dził tylko z całą stanowczością, że 
nie była to żadna niedyspozycja 
fizyczna, lecz jakieś okropne prze- 
życie wewnętrzne, którego treści 
nie umiał sobie uświadomić. Że 
jednak było to coś, co przyszło z 
zewnątrz i było jak mówił „cał- 
kiem obce*, a po cichu dodał: „A 
jednak takie bliskie i własne*. 

Jakoż powróctł do towarzystwa, 
bawiąc wszystkich swym niespoży- 
tym humorem i niezrównanym 
dowcipem. 

A dziś znowu. 

Dowódzca pułku mjr. S., które- 
go wypadek ten postawił, wraz z 
całym pułkiem w niesłychanie nie- 
miłej sytuacji, długi czas chodził 
wzburzony po swym gabinecie i 
„robił kilometry. Poczucie obo- 
wiązku i serdeczny głos przyjaźni, 
ciężką staczały w nim walkę. W 
dodatku w ząb nie rozumiał przy- 
czyny porywczego czynu swego 
starego kolegi i adjutanta. Wresz- 
cie kazał go zawezwać do siebie. 

Spojrzeli sobie w oczy głęboko. 
Major odezwał się pierwszy. 

-— Siadaj! Zanim jako dowód- 
ca wydam decyzję, która dla cie- 
bie nie może być przyjemną, chcę 
przedtem jeszcze raz porozmawiać 
z tobą jako przyjaciel. 

Powiedź mi — coci u stu djab- 
łów do łba strzeliło walić tą za- 
graniczną małpę po gębie? | jesz- 
cze w dodatku z bronka do niej 
kropić?! Przecież to sprzymierze- 
niec do kročset! 
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Rozruchy w Chinach. 
LONDYN, 6.1. „Daily Mail, 

donosi, iž angielska kolonja W 
Han Kou znajduje się w wielkiem 
niebezpieczeństwie. Policja chińska 
wzbrania się pełnić służbę w dziel- 
nicy cudzoziemskiej. Wczoraj w 
południe wstrzymano pracę w sze- 
regu instytucyj i przedsiębiorstw. 
Chińskie związki robotnicze doma- 
gają się rozbrojenia ochotników i 
policji, grożąc proklamowaniem 
strajku generalnego i blokadą w 
dzielnicy angielskiej. Bez przerwy 
dochodzi do starć, w których tłum 
obrzuca oddziały żołnierzy i mary- 
narzy kamieniami. Sytuacja jest 
bardzo poważna. 

HANKOU, (Pat). Wczoraj prze- 
ciągały przez terytorjum koncesji 
angielskiej pochody żołnierzy i 
studentów, którzy nieśli sztandary, 
śpiewali pieśni i wznosili dzikie O- 
krzyki. Mówcy chińscy posługiwali 
się jako trybuną stopniami pomni- 
ka, wzniesionego na pamiątkę 
wielkiej wojny, który pokryto sztan- 
darami i plakatami propagandy na- 
cjonalistycznej. 

HANKOU, 7.1 (Pat). Sytuacja 
w mieście we środę po południu 
przedstawiała się tak, że wejście 
cudzoziemca na terytorjum koncesji 
brytyjskiej wywoływało akty gwał-. 
tu ze strony chińczyków. 

W porozumieniu z władzami 
chińskiemi anglicy rozpoczęli wie- 
czorem tegoż dnia ewakuację o- 
chotników Oraz amunicji i broni, 
którą przywięziono do miejsca po- 
stoju okrętów wojennych. 

W celu zabezpieczenia dzielni- 
cy angielskiej przed napadami tłu- 
mów wkroczyły tam wojska chiń- 
skie. 

Ewakuacja zakończyła się o 
drugiej nad ranem bez zajść. 

W dniu wczorajszym mieszka- 
nia wielu anglików oblegane były 
przez wzburzone tłumy. 

W chwili obecnej porządek u- 
trzymują wojska chińskie. Ludność 
zdziwiona jest, że koncesja ewaku-, 
owana została bez obrony. 

Wszyscy robotnicy chińscy za- 
trudnieni w firmach angielskich o- 
trzymali rozkaz wzięcia udziału w 
manifestacji anty - brytyjskiej. 

SZANGHAJ, 7.1 (Pat). Roze- 
szła się tu pogłoska jakoby, gene- 
rał wojsk północnych Sun - Suan - 
Fang zajął Fu - Kiang położony w 
odległości 30 kilometrów na po- 
łudnie od Hankou. Byłoby to de- 
cydujące zwycięstwo nad wojskami 
południowemi. 

LONDYN, 7.1 (Pat). Wedle o- 
statnich doniesień z Hankou, zapa- 
nował tam spokój. Brama między 
chińską dzielnicą a koncesją bry- 
tyjską jest otwarta. 

Nad bezpieczeństwem czuwa 
policja chińska, łącznie z angielskie- 
mi wojskami marynarskiemi, które 
tam wylądowały. Wedle ostatnich 
doniesień, Anglicy w porozumieniu 
z kantońskiemi władzami wojsko- 
wemi objąły ponownie kontrolę 
na koncesją brytyjską. 

Żołnierze chińscy zostali wyco- 
fani. W koncesji pozostała jedynie 
policja wojskowa. 

LODYN, 7.1 (Pat). 
News* 
licja posłanowiła ostatecznie wy- 
słać do Chin Vill-mą flotyllę torpe- 
dowców składającą się z 9 statków. 

LONDYN, 7.1 (Pat). Donoszą z 
z Kiu-Kiang, iż wybuchły tam roz- 
ruchy, skierowane przeciwko cu- 
dzoziemcom. Policja interwenjowa- 
ła w porę, nie dopuszczając tłumu 
do wtargnięcia na teren koncesji. 

„Evening 

Prasa francuska o zbrojeniach 
niemieckich. 

PARYŻ. 7.1. (Pat). Pomimo odroczenia przyjazdu gen. von Pawel- 
Sa, w prasie tutejszej ukazują się w dalszym ciągu ożywione komenta- 
rze w sprawie wschodnich fortec niemieckich. 

Ere Nouvelle i Information w wyczerpujących artykułach wykazują 
nadużycie Niemiec przy stosowaniu w praktyce ulg, udzielonych im w 
tej dziedzinie przez traktat wersalski. Oba pisma piętnują wyraźnie za- 
czepny charakter fortec niemieckich na Wschodzie, 
sprzeczności z 4-m punktem kwestjonarjusza komisji 
zaliczającym do kwestji zaczepnych wszelkie prace strategiczne, zagraża- 
jące sąsiadowi. 

Znany publicysta Bienaime oświadcza na łamach 

będących w jawnej 
rozbrojoniowej, 

„Victoire“, że 
tajemnicze zbrojenia niemieckie wzdłuż granicy polskiej najlepiej wyka- 
zują, że Prusy nie zaniechały bynajmniej swych aspiracyj wschodnich. 

W Wersalu popełniono gruby błąd, gdy ograniczono się do oku- 
pacji Nadrenji. Jedynym sposobem stłumienia odwiecznych apetytów 
pruskich na Polskę, było zajęcie przez sojuszników również fortec, na 
które liczą obecnie Prusy dla swego nowego „Drang nach Osten“, 

b) w.zatamowaniu rozwoju groź- 
nych dla mas pracujących i dla 
spokoju państwa dążeń, zmierzają- 
cych do zniweczenia istniejącego 
stanu posiadania rzesz pracujących; 

c) zapoczątkowanie naprawy 
stosunków i obyczajów politycz- 
nych; 

d) we wzroście zaufania społe- 
czeństwa do stabilizacji stosunków 
państwowych; 

e) w osiągniętej poważnej po- 

, Horyński usiadł wygodnie w 
miękim fotelu i powoli zapalał pa- 
pierosa. Po długiej wreszcie chwi- 
li, podczas gdy major nerwowym 
krokiem nie przestawał „odrabiać 
swych kilometrów" począł mówić 
głosem sztucznie spokojnym, za- 
palając się co chwilę. 

— Widzisz: od dłuższego już 
czasu sam nie mogłem sobie zdać 
sprawy z tego, co się ze mną dzie- 
je.—A działo się jednak coś nie- 
słychanie dziwnego. — Czułem że 
przeżywam jakąś straszliwą traged- 

ję, a w żaden sposób nie mogłem 
jej sobie uświadomić.—Niby życie, 
—to moje normalne, znane ci tak 
dobrze życie, w niczem tych mo- 
ich nastrojów psychicznych nie u- 
sprawiedliwiało, a jednak przeży- 
wałem jakieś drugie życie, szalo- 
ne, burzliwe, okropne. 

| chwilami widziałem to drugie 
swe życie zupełnie jasno, żyłem 
niem szarpałem się, walczyłem, a 
potem nikło mi wszystko, nie po- 
zostawiając w pamięci żadnego 
śladu, prócz dziwnego uczucia nie- 
pokoju i nienawiści, bezgranicznej, 
zwierzęcej wprost nienawiści! 

Do kogo?! — Nie widziałeml... 
Dopiero dziś! — 

To, co ci teraz mam powie- 
dzieć jest tak nieprawdopodobne, 
dla mnie samego tak niezrozu- 
miałe, że nawet tobie nie będę 
mógł wziąść za złe, jeśli mi nie u- 
wierzysz. —Opowiadam jednak przy- 
jacielowi, nie dowódzcy. Dopiero 
dziś, gdym temu człowiekowi w 
oczy spojrzał zrozumiałem, a ra- 
czej przypomniałem sobie wszystko. 

To był mój gnębiciel, mój 
czart, mój prześladowca. į 

To był przedmiot mej niena- 
wiści.—l on to wiedział, on mnie 

   

prawie stosunków gospodarczych. 
2. W odniesieniu do stosunków 

wewnętrzno-politycznych uważamy 
działalność konsolidacyjną Obozu 
Wielkiej Polski za wybitnie szkod- 
liwą, jako opartą na przesłankach 
zjednoczenia prawicy społecznej. 

Obrady zakończono wysłaniem 
depesz do Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, do Marszałka Piłsudskiego 
i do wice-premjera Bartla. 
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też poznał i lęk okropny, plugawy 
lęk zbrodniarzy wobec widma swej 
ofiary, wyglądał z jego oczu w 
chwili gdy na mnie spojrzał. 

— Ale zacznę od początku. 
— Opowiem ci to swoje dru- 

gie życie, które już od szeregu lat 
przeżywam, a którego Świadomość 
dopiero dziś w jego wyczytałem 
oczach. —Objawiało mi się ono w 
przelotnych wizjach jakby we Śnie, 
gdzie masy całe przeżyć w jednym 
koncentruje się momencie, jakby 
w krótkich obrazach kinowych, — 
tylko że ja sam byłem  jednocześ- 
nie i aktorem i widzem. 

Pierwszą taką wizję miałem w 
roku 1916. — Byliśmy wtedy na 
pozycjach nad Styrem. Byłem po- 
dówczas kapralem w twoim pluto- 
nie. — Pamiętasz ten upalny czer- 
wiec.—Te lasy sosnowe nad Gar- 
bachem i te cudne polany z tym 
rozešmianym, rozšpiewanym Wrzo- 
sem. — Miałem dzień wolny od 
służby. Poszedłem w las. — Wycią- 
gnąłem się na wrzosie do słońca 
i patrzyłem w spokojny błękit. — 
Było mi tak dobrze. 

— Marzyłem. 
Ujrzałem się persem. — Miesz- 

kałem w  rozkosznym dworku 
wraz z młodą, cudną żoną. — Ko- 
chaliśmy się tak, jak tylko dwoje 
ludzi kochać się może, a maleńki 
trzechletni synek uzupełniał nasze 
szczęście, napełniając dom swym 
miłym szczebiotem.—I do nas jed- 
nak docierata już wojna, bo oto 
usłyszałem tętent kopyt za oknami 
i ukazał się oddział angielski. Dzie- 
ciak wyciągał ku nim swe małe 
rączyny wołając daj! daj! 

Podobały mu się białe kaski i 
błyszczące szable tych władzców 
morza. 

Stanęli u nas kwaterą.— Ofice- 

dowiaduje się, że admira- | 

Z ZAGRANICY 
Wywiad z Marszałkiem Pilsud- 

skim w prasie włoskiej. 

RZYM, 7.1 (Pat.) Messagero ! 
Corriere d'ltalie drukują prawie w 
całości wywiad marszałka Piłsud- 
skiego o stosunkach z Litwą. 

Wywiad ten umieszczony zo- 
stał z widoczną tendencją spra- 
wiedliwej i przechylnej oceny słów 
Marszałka. 

III Tevero i Impero podają 
sprawozdanie z afery dr. Lukascha 
w duchu prawdy i bezstronności. 

Ostatnie przemówienie ministra 
Zaleskiego ze specjalnie życzliwemi 
komentarzami podał Lavoro d ltalia. 

Ż bitwy Kowieńskiej. 
Aresztowania w Taurogach. 

Organizatorowie zbrojnego ru- 
chu przeciwko nowemu rządowi, 
siedliskiem których były Taurogi 
zostali aresztowani i osadzeni w 

więzieniu. i 
W związku z powyższemi aresz- 

towaniami daje się zauważyć pew- 
ne zdenerwowanie w sferach rzą- 
dowych. 

Sledztwo w tej sprawie trzyma- 
ne jest w ścisłej tajemnicy. 

Nowy dziennik. 

Od Nowego Roku dotychczaso- 
we pismo tygodniowe narodowców, 
organ pp. Smetony i Waldemara- 
sa, „Lietuvis* ma wychodzić co- 
dziennie. Redaktorem jego jest p. 
Norejko. 

  

Stan bezrobocia w Litwie. 

Według wiadomości, otrzyma- 
nych z dziesięciu miejscowości w 
Litwie, ilość bezrobotnych oraz za- 
pewnienie im pracy, przedstawia 
się następująco: 
Nazwa miasta bezrobotnych 
lub powiatu mężczyzn kobiet 

Kowno 1661 419 
Szawle 449 326 
Poniewież 355 68 
Wiłkomierz 111 21 
Olita 415 80 
Jeziorosy 494 81 
Rokiszki 17 1 

pow. Sejneński 23 7 
„ Szakiowski 136 57 

„Taurogowski 160 23 
Razem 3881 1153 

  

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 

ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 
jA aj oba 

Sprostowanie. W czwartkowym nu- 
merze w art. „Na Marginesie* znalazło 
się kilka błędów, z których jeden za- 
ciemnia sens ustępu 6-g0. Winien on 
brzmieć: Neuwert (a nie „Nawet”) w „Ga- 
zecie Warszawskiej" daje swe własne 
już post scriptum pod listem prof. Ko- 
marnickiego. 

Red. 

— —щ_ — 3 # 

życiem. — Stały się bolesnem | | rowi spodobala się moja žona. — 
W sposób równie podły jak i bru- 
talny usiłował ją zdobyć. — Odep- 
chnęła go ze wstrętem.—Stanąłem 
w jej obronie. — Lecz czemże ją 
byłem dla niego. — Egzotycznem 
bydlęciem, na którem miał prawo 
zaprawiać się bezkarnie do swych 
późniejszych bohaterskich czynów. 

— Wezwał żołnierzy. 
Wywiązała się krótka walka, 

w czasie której dziecko zadeptano 
mi obcasami. — Żonę on oddał na 
pastwę żołdakom, a ja wśród ude- 
rzeń i ciosów straciłem przytom- 
ność. 

— Obudziłem się — była już 
późna noc, — Nie pamiętałem 
nic. — Szarpało mną jednak uczu- 
cie jakiegoś ogromnego bólu i lę- 
ku, których przyczyny nie umiałem 
sobie wytłómaczyć. — Poszedłem 
na linję zkontrolować placówki. 

Później co jakiś czas nachodzi- 
ły mnie dalsze wizje. 

— Umundurowani zbrodniarze 
sądząc, że jestem trupem porzucili 
mnie szakalom na pożarcie. 

We mnie tliła jednak jeszcze 
iskierka życia. — Wylizałem się i 
poszedłem na północ. 

Długi czas włóczyłem się na 
linji frontu ścigany i trapiony przez 
obie strony. Szukałem jego. — 
Wpadłem wreszcie znów w ręce 
władców świata. 

yprowadzono mnie skrępo- 
wanego przed niego. — Krótka 
wojenna procedura i kulą w łeb. 

Wtedy to zemdlałem. 
— Nazwałem to wizjami. 
Chcę żebyś mnie zrozumiał. 
To było życie, realne rzeczywi- 

ste życie. — Takie samo, jak to, 
które tutaj wiodę między wami. 

— Od tej pory wizje zmieniły 
swój charakter, — Przestały być 

  

"molubstwa i rozkoszy nieróbstwa 

"szkodowania.' Jeżeli 
wieku podeszłego staje się bezuży- ` 

Nr. 5 (154) 1 į 

Wojna Mussoliniego Z kawale- 
rami i z modą kobiecą. 
Z okazji pojawienia się słynnej 

już dziś ustawy, nakładającej ol- 
brzymie opłaty na dobrowolnych 
kawalerów, wygłosił Mussolini do 
przedstawicieli prasy następujące 
przemówienie: 

„Kawalerstwo dobrowolne jest 
jedną z najgorszych chorób spo- 
łecznych, jakie zagrażają rozwojo- | 
wi narodu. Jest ona równie zgub- 
na jak sama teorja neomaltuzjaniz- 
mu. jeżeli pomyślę, że więcej niż 
pół miljona zdatnych do małżeńst: / 
wa mężczyzn w ltalji 

=
 

     

  

  
bowiązku, czuję się zmuszonym do 
oficjalnej interwencji. Celem moż 
jest najrychlej położyć koniec tj 
anomalji. Do tego służyć ma o- 
becna surowa ustawa, która karze 
wszystkich kawalerów od lat 25 — | 
65 dotkliwym podatkiem. Dochody | 
z tego źródła wpłyną do funduszu 
narodowego Dochody z tego fun- | 
duszu pójdą na zapomogi dla naj- | 
biedniejszych małżeństw oraz wdo- 
wy i sieroty. 

Gdyhym mógł siłą zmusić ka- 
walerów do małżeństwa, niechyb- 
niebym to uczynił. Niestety jest to 
niemożliwe. Zato mogę niepatrjo- 
tycznym i samolubnym kawalerom 
z łatwością wstrzyknąć lekarstwo w_ 
postaci dotkliwego podatku, który | 
ich wkrótce przekona, że o wiele 
taniej wypadnie poszukać sobie to- | 
warzyszkę życia, aniżeli żyć po ka- 
walersku. 4 

Naród jest podobny do rośliny. 
Kraje, które skutkiem lenistwa, sa- 

nie starają się o zdrowy i nor- 
malny rozwój ludności są zdane 
na łaskę i niełaskę silniejszych są-_ 
siadów, dla których rozwój ten jest 
najbliższym sercu obowiązkiem. 
Dotychczas narodowy obowiązek 
rozwoju i normalnej możliwości 
rozmnażania się spoczywał w Ita- 
lji wyłącznie na barkach biednych. | 
Chcę, aby obowiązek ten nie cią- 
żył wyłącznie na nich. Każdy ka- 
waler doświadcza w ciągu swego 
życia wiele korzyści ze strony pań- |, 
stwa, nie dając mu żadnego Od-- 

tecznym ciężarem. 
Od dzisiejszego dnia musi so-- 

bie kawaler sam odpowiedzieć na | 
pytanie: „Jaki pożytek przyniosłem 
państwu". Stary kawaler jest suchą k 
gałęzią, sterczącą bezpłodnie na | 
drzewie społeczeństwa. 

Gdybym mógł odciąłbym te ga- 
łęzie nożem. Ale ja zrobię coś lep- 
szego. Ja tym bezużytecznym 
członkom narodu nałożę takie po- 
datki, że ich zniszczę zupełnie”. 

Nie dość na tem. Równocześ* 
nie za inicjatywą Mussoliniego po- 
wstała specjalna liga nacjonalizacji 
stroju kobiecego. Strój ten ma być 

podobny. do | długi, powłóczysty, 
ubioru rzymskich matron. Będzie 
to obowiązujący strój narodowy. 
Odwowiednie modele już są przed- 
miotem dyskusji w lidze. Celem 
tej akcji jest walka z zepsuciem 
moralnem u kobiet i podniesienie 
czystości ogniska domowego. 

wspomnieniem. — Okropnem ja- 
kiemś rozpamiętywaniem. į 

Ciągle jednak jeszeze nie mo- || 
głem uchwycić ich myślą, zacho- 4, 
wać w pamięci. i 

Dusiły mnie tylko jak zmora. 
Lecz pomiędzy niemi i mną 

rozpościerała się jakaś tajemnicza, : 
nie dająca się zerwać zasłona. 

Dopiero dziś gdy jego ujrzałem $ 
zasłona pękła. 

Wszystko odrazu stało mi się { 
jasne. 

Stałem się znów panem i doko- 
nałem swej zemsty. 

To wszystko. 
Nic więcej ci nie powiem, bo | 

w wieku od | 
25 — 65 lat uchyla się od tego 0* | 

3 4 
   

  

     

    

    

   

     

  

   

   

  

    

            

     

    

     

   

   

                  

   
   

    

   

  

    

  

zaś dożyje | 

sam nic więcej nie wiem, nic ro- || 
zumię. Ą 

Jestem znów sobą i tylko so- . 
bą. — Tam to wszystko jest dla 
mnie jakiemś wspomnieniem jakby Ą 
czytanej powieści. 4 

Jedno jednak wiem pewnie. — 
Godzina moja już wybiła. 

Jutro życie zakończę. 

     

  

Dlaczego! nie potrafię ci wytłóma- 4 
czyć. — Wiem jednak że tak być 
musi. 

O jedno cię tylko proszę.—Nie 
   

a 
pozwól bym po raz drugi ginął 1а рт* ^ 
skazaniec. 

Za parę godzin rozpoczynamy ė 
kontrofenzywę. di 

— Pozwól mi iść z moim od-/ 
działem. : © 

Porucznik  Horyński poległ 
śmiercią walecznych w bitwie nad 
Wieprzem. 

— „Spij kolego, twarde łoże”. 

Teks anas 
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« gólnie zaš do kiszenia. 

Nr. 5 (754) 

Życie gospodarcze. 
Z historji warzywnictwa w Wileń- 

szczyźnie. 
,„O ogórku trockim*. 

Zdawałoby się, że ostry klimat 
naszego kraju nie sprzyja uprawie 
warzyw, a jednak okazuje się, że i 
u nas można liczyć na pokaźne 
możliwości w tej dziedzinie. Może- 
my się cieszyć nawet wyłącznością 
pewnych sukcesów w hodowli wa- 
rzyw. 

Nakładem związku kółek i org. 
rolniczych ziemi wileńskiej, jako 
odbitka (uzupełniona) z wychodzą- 
cego w Wilnie Tygodnika Rolni- 
czego, wyszła ciekawa książeczka 
„O Ogórku Trockim“, napisana 
przez p. Jana Krywko. 

Tradycyjnym produktem Trok 
jest słynny Ogórek Trocki, które- 
go uprawą trudnią się tam zacni i 
pracowici Karaimowie, jak to w 
najstarszych aktach znajdujemy, 
już od początków XV wieku (pier- 
wsza znana nam wzmianka pocho- 
dzi 1428 roku). Sprowadzeni przez 
Witolda z wtórnej swojej ojczyzny 
Krymu (prawdopodobnie jako jeń- 
cy wojenni) oni to zapewne przy- 
nieśli ze sobą wtedy nasiona i u- 
miejętność uprawy tej rośliny, któ- 
rej ojczyzną jest Azja Mniejsza. 
„Nadzieleni ziemią z której i dzi- 
siaj korzystają* wraz z rozmaitemi 
przywilejami, prowadzą hodowlę 
ogórków aż do dni ostatnich, wy- 
tworzywszy cenną odmianę tego 
warzywa, cieszącą się licznemi za- 
letami. Wysoce ceniony jest przez 
rozmaitych przetwórców, nadając 
się do każdego zastosowania szcze- 

„Ogórki 
Trockie* (jest to już nazwa gatun- 
ku, której warjanty są: „Ogórek 
karaimski*, „Wielki szyszkowaty* 
etc.) w porównaniu z „ruskimi““ 
są nierównie większe, dłuższe, rów- 
nie płodne i soczyste”. „Do zwy- 
czajnego kiszenia są najlepsze troc- 
kie" — pisze Józef Strumiłło w 
swoich „ogrodach północnych w 
r. 1862. 

Niejednokrotnie dokonywane a- 
nalizy chemiczne wykazały w nich 
w porównaniu z wszystkimi inny- 
mi ogórkami najmniejszą ilość 
wody, największą ilość cukru i in- 
nych węglowodanów oraz tłuszczu. 
Są najwytrwalsze na zmiany atmo- 
sferyczne, aczkolwiek jak twierdzi 
p. Krywko pomyślne zaklimatyzo- 
wanie się ich w Trokach przypisać 
należy w dużym stopniu bliskości 
jezior, które klimat tamtejszy ła- 

_' godzą. Znakomicie walczą. z. rÓż- 
nemi chorobami oraz pasożytami, 
w czem przewyższają wszystkie 

KRONIKA KRAJOWA. 

Handel Niemiec z Rosją przez 
Polskę. 

Dnia 1 stycznia r. b. rozpoczę- 
ła się bezpośrednia komunikacja 
towarowa pomiędzy Rosją sowiec- 
ką a Niemcami trazytem przez 
Polskę. Przeładowanie towarów od- 
bywa się na granicy polsko-sowiec- 
kiej, mianowicie w Farynowie, Ra- 
doszkowiczach, Niegorełoje, Żytko- 
wiczach, Szepietówce ' i Woloczy- 
skach. Taryfy przewozowe oblicza- 
ne są według taryf wewnętrznych 
Rosji, Polski i Niemiec. (Rsp). 

Ceny -w Wileńszczyźnie z 

  

    

  

dn. 7-go stycznia. 
w hurcie. 

w Wilnie 

. Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 41 
Os 33—34 
Jęczmień browarowy 33—34 

„ na kaszę ine notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 
Mąka amer. za 1 kg. 85—100 

„ żytnia 50 proc. 55—60 
„  Tazowa — 

Mięso : 
wołowe za 1 kg. 2.20 

cielęcina 2.10 
baranina 2.50—2.60 
wieprzowina 2.70 
pes 10.00 
aczki 6.00— 

Tłuszcze : 
_ słonina kraj. 1 gat. 3.50—4.00 
smalec wieprzowy 4.40—4.70 
Nabiat: 

„ masło niesolone 6.30—8.30 
„ solone 5.50—6.20 

šmietana 1.60—2.30 
twaróg nie notow. 
Jaja za 10 sztuk 2.00—2.30 
Owoce: 
jąbłka za 1 kg. 50—100 

ki nie notow. 
śliwki „ 
Skėry: ; 
miejsc. rob. (podeszwa)) 
za | E 9.50—14,00 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza ‚ 4.50—6.00 
Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 

brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 40 
Pszenica. . . . 53 

inne gatunki. Siła kiełkowania na- 
sion ogórka trockiego jest znacz- 
na, wyraża się cyfrą 92—95% za- 
sianych ziarn. 

Ogórek trocki hodowany jest 
na mnóstwie drobnych pól (od 1/s 
ha do "'/2 ha) których teren jest 
dawnem dnem jeziora, którego po- 
ziom z czasem obniżył się. Dzięki 
temu gleba owych pólek jest bar- 
dzo żyzna t. zw. „próchnicowa*. 
Przyczyniła się oczywiście do jej 
żyzności także jej kilko-wiekowa 
uprawa. Nieco dalej od jeziora są 
grunty piaszczyste, które są często 
sztucznie ocieniane (sadzeniem o- 
bok innych warzyw wyżej rosną- 
cych, sianiem obok zboża, płota- 
mi) co na takiej glebie dobrze na 
urodzaj ogórka wpływa. Poza- 
tem jeszcze Karaimowie dzierżawią 
ziemię pod uprawę ogórków w o- 
kolicznych majątkach. Razem oko- 
ło 150-u hektarów w okolicach 
Trok i w nich samych pokrywają 
corocznie ogórki. 

Sadzenie rozsady ogórkowej 
„w gruncie" rozpoczyna się naj- 
wcześniej w pierwszych dniach ma- 
ja, najpóźniej w końcu tego mie- 
siąca, ostatni zbiór przypada naj- 
wcześniej w końcu sierpnia naj- 
później w końcu września. 

Zbiory bywają różne, przeważ- 
nie jednak pomyślne. Ogrodnicy 
troccy jednak narzekają na małe 
zyski. Przyczyną tego jest według 
p. Krywki bardzo rozdrobniona ho- 
dowla tego warzywa. Uprawa ogór- 
ków na większych plantacjach o 
połowę zmniejszyłaby jej koszty, 
zwłaszcza w robociźnie. 

Ciekawe są bardzo różne tra- 
dycyjne zwyczaje a nawet zabobony 
trockich ogrodników, których spo- 
ro p. Krywko podaje. 

Na zakończznie autor tej, jesz- 
cze raz zaznaczamy, , bardzo cieka- 
wej. książeczki dodaje parę uwag 
w sprawie polepszenia warunków 
uprawy ogórków. Radzi przede- 
wszystkiem  komasacje gruntów, 
podzielonych obecnie na drobne 
kawałeczki, potem racjonalne po- 
stawienie hodowli nasienia, rozpo- 
wszechnienie go na rynkach krajo- 
wych i zagranicznych. 

„Nareszcie, należy udostępnić 
tani kredyt ogrodnikom na opłatę 
robocizny, meljoracje i t. p., wów- 
czas oczekiwać można znacznego 
podniesienia zyskowności uprawy“. 

Sol. 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
5, L r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed, 8,981/2  8,971/4 — 
Czeki i wpłaty 

Berlin — — 2,14Y/2 
Ruble złote 4,74V2  4,741/2 › — 
8% L. Z. Państ. B-ku 

Roln.zł.3za100zł. —  138,93 (80%) 
Listy zastawne Wil. Banku 

Ziemsk. zł. 32,75 32 — 

z "Giełdy Warszawskiej w dniu 
5-1. b. r. 

  

I. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 898 9,00 8,96 

II. Dewizy 

Londyn 43,77 43,88 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 35,66 35,76 3557 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,10 174,53 173,67 

Rzym 40,13 © 40,23 4003 
AKCJE 

Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 88,00 —89,50—89,00 
Związek spółek zarobk. 6,00—6,10 
Lilpop 15,85—15,80—16,00 
Modrzejów 3,80—4,00 
Ostrowiec 9,00—950 
Rudzki 1,11—1,15 
Starachowice 2,09—2,12—2,11 

Rozmaitošci. 
70-letnia poetka pošlubila 

Indjanina. 

Ameryka jest krajem wszelkich mo- 
żliwości. 

. Pisma amerykańskie codziennie pra- 
wie przynoszą najrozmaitsze wiadomości, 
które dla przeciętnego Europejczyka zda- 
ją się być zwykłą kaczką dziennikarską, 
tem nie mniej jednak poraimo całej swej 
fantastyczności są najzupełniej prawdziwe. 

W tych dniach dzienniki amerykań- 
skie przyniosły depeszę z Milmigton, 
Del., według której rektor kościoła ka- 
tolickiego św. Tomasza w Milmigton, 
John N. Dougherty, udzielił w tych dniach 
Ślubu 40-letniemu wodzowi szczepu in- 
dyjskiegó Ojibwey, Charlesowi W. Wi- 
liamsowi, i 70-letniej poetce, Marji O. 
Robbins. 

  

Ofiary. 
Nieprzyjęte 60 zł. przez W. Panią Je- 

leńską wł. maj. Glinciszki, składam na 
wdowy i sieroty po poległych żołnie- 

rzach. N. 

K UR. LE PR 

Wieści z kraju. 
GRODNO. 

Strajk szewców. 

Przed paru dniami wybuchł u 
nas strajk, który objął 30 robotni- 
ków szewskich, zatrudnionych w 
firmach, które w roku ubiegłym nie 
podwyższyły płac zarobkowych 
swym pracownikom. 

Firmy te, pomimo kilkukrot- 
nych memorjałów, dotyczących pod- 
wyżki płac, postanowiły utrzymać 
zarobki w dotychczasowej normie. 

Wobec powyższego, grodzień- 
ski oddział związków zawodowych 
pracowników przemysłu skórzane- 
go—sekcja: szewska, proklamował 
strajk w powyższych firmach, za- 
pewniając poparcie postulatów ro- 
botniczych. 

Ruch zawodowy. 
W kwestji zatargu w gazowni. 

Dodatkowo do informacji po- 
danych przez nas o zatargu w ga- 
zowni dowiadujemy się następują- 
cy szczegóły. Od wiosny r. ub. 
Dyrekcja wstrzymała wypłatę robot- 
nikom wszelkich podwyżek dro- 
żyznianych, lecz oświadczyła, że w 
razie wzrostu kosztów „utrzymania 
będzie podnosić płace robotników 
w takim stopniu w jakim stopniu 
będą podniesione płace pracowni- 
ków samorządowych i rządowych. 
Wobec tego, że w listopadzie pra- 
cownicy samorządowi i rządowi 
otrzymali 10 proc. podwyżkę płac— 
robotnicy gazowni zwrócili się jesz- 
cze w listopadzie do Dyrekcji z 
prośbą o wypłatę tego dodatku. 
Dyrekcja nie wypłaciła tego dodat- 
ku ani w listopadzie ani w grud- 
niu. Pertraktacje robotników z Dy- 
rekcją trwały aż do połowy grud- 
nia. Wobec nieustępliwego stano- 
wiska Dyrekcji, Związek pracow- 
ników zwrócił się do lnspekcji 
Pracy z prośbą o interwencję. Dwu- 
krotnie zwołana w Inspekcji Pracy 
konferencja robotników z Dyrekcją 
nie doprowadziła do porozumie- 
nia w tej sprawie. Wobec nieustę- 
pliwego stanowiska Dyrekcji, ro- 
botnicy wstrzymali się od pracy, 
pozostawiając tylko dyżury, ażeby 
zabezpieczyć gazownię od jakich- 
kolwiek uszkodzeń. Do tego mu- 
simy dodać że płace robotników 
gazowni są bardzo niskie, niż- 
sze niż w innych zakładach  pry- 
watnych i samorządowych; najwyż- 
sze wynagrodzenie odpowiedzialne- 
go, fachowego robotnika wynosi 
tylko 5 zł. 60 gr. dziennie. 

Zachowywanie się robotników 
dotychczas jest zupełnie spokojne 
i poprawne. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że wczoraj w południe, Dy- 
rekcja uwzględniła żądania robotni- 
ków, zapłaciła za czas strajku i wo- 
bec tego robotnicy przystąpili do 
pracy. (s) 3 

Poświęcenie szkoły technicznej 
w Wilnie. 

Dnia 9 b. m. odbędzie się po- 
święcenie nowego gmachu przy 
ulicy Holenderskiej na Antokolu, 
przeznaczonego dla Państwowej 
Szkoły technicznej, Wykończona 
dotychczas została właściwie tylko 
część zaprojektowanego kompleksu 
budynków, która pomieści narazie 
wydziały budowlany, drogowy i 
kołowy. Wydziały mechaniczny i 
warsztaty pozostają nadal w tym- 
czasowej siedzibie szkoły przy ul. 
Ponarskiej 63 w oczekiwaniu zu- 
pełnego wykończenia gmachu wła- 
snego na Antokolu, na co praw- 
dopodobnie przyjdzie się jeszcze 
dość długo czekać. 

Koszta budowy całego gmachu, 
zaprojektowanego przez prof. So- 
kołowskiego obliczono mniej wię- 
cej na 3,000,000 zt. Dalsze prze- 
prowadzenie robót uzależnia się od 
kredytów, których dopływ w roku 
zeszłym pozwolił na częściowe 
zrealizowanie projektu.  Kwestja 
więc wielkiej przyszłości i dbałości 
władz centralnych, a Wilno będzie 
mogło dokończyć rozpoczętego 
dzieła. 

Przejściowy ten okres dla bytu 
szkoły jest nadwyraz ciężki. Roz- 
darcie organizmu szkolnego na 
dwie części, rozmieszczenie go w 
dwóch odległych krańcach miasta 
stworzy warunki pracy zarówno 
dla personelu, jak i uczniów wy- 
czerpujące i ogromnie niekorzystne. 

Podnietą będzie jedynie nadzie- 
ja, że okres ten kiedyś musi się 
skończyć (oby jak najprędzej), a 
wówczas rozwój tej doniosłej dla 
Wilna placówki będzie zagwaran- 
towany. Szkoła bowiem wychowu- 
je techników tych gałęzi, których 
zastosowanie będzie miało ogrom- 
ne znaczenie dla rozwoju gospo- 
darczego Kresów Wschodnich. (s) 

  

WILENSKI 

Żydowskie Koopera- 
tywy Robotnicże. 
Bezpośrednio po wojnie żydow- 

skie kooperatywy robotnicze w 

Polsce rozwijały tak nikłą dzia- 
łalność, że głosy pesymistyczne 
twierdzące, że tego rodzaju insty- 
tucje wogóle przy istniejących 
warunkach społecznych iįgospodar- 
czych ostać się nie mogą, 
rozlegały się coraz częściej. Ogło- 
szone jednak ostatnio dane o sta- 
"nie robotniczych kooperatyw ży- 
dowskich bądź w czasopismach 

(„Naje. Folkscajtung”, „Walka*) 
bądź w czasopismach publicznych 
(sprawozdanie p. t. „Działalność 
Robotniczej Centrali Kredytowej" — 
Warszawa, w październiku 1926), 
każą rokować tym instytucjom 

jaknajlepszą przyszłość. Podamy za 
wyżej wymienionemi publikacjami 

parę faktów o obecnym stanie ro- 
botniczym kooperatyw żydowskich, 
które powyższe nasze zdanie po- 
twierdzą. 

Istnieją 3 rodzaje żydowskich 
kooperatyw robotniczych, koopera- 
tywy spożywcze, wytwórcze i kre- 
dytowe. 

Spożywczy ruch spółdzielczy 
robotników żydowskich ogniskuje 
się obecnie w Krajowej Spółdziel- 
ni Robotniczej z centralą w War- 
szawie oraz w samodzielnych koope- 
ratywach w Wilnie, Białymstoku i 

jeszcze paru ośrodkach prowincjo- 
nalnych. Przed 11/2 rokiem Centra- 
la warszawska obejmowała ogółem 
1 filji i 1 restaurację; pół roku te- 
mu liczyła ona już około 30 filji, 
stając się w ten sposób czwartą z 
rzędu co do wielkości spółdzielnią 
w Polsce, a w chwili obecnej in- 
stytucja ta liczy 51 filjj w 22 mia- 
stach, przez co zajęła pierwsze 
miejsce co do wielkości wśród in- 
stytucji spółdzielczych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Jeżeli do Centrali 
warszawskiej dodamy wyżej wy- 
mienione do dnia dzisiejszego jesz- 
cze samodzielne kooperatywy nie- 
których ośrodków  prowinčjonal- 
nych, to otrzymamy łączą sumę 
70 spożywczych instytucyj spółdziel- 
czych robotników żydowskich w 
Polsce, zatrudniających staie 176 
pracowników. 

Stan wytwórczych kooperatyw, 
stanowiących względnie nową for- 
mę kooperacji, przedstawia się 
wśród robotników żydowskich w 
Polsce następująco: Spółdzielnia 
walkarska „Der Walker“ w War- 
szawie, przebywszy ciężkie chwile 
początkowe, ma już obecnie zabez- 
pieczoną egzystencję. Obejmuje 
ona 60 pracowników tak majstrów 
jak i robotników, zapewniając im 
obecnie przez cały tydzień pracę 
oraz zarobki w wysokości 15 zł. 
dziennie, gdy jeszcze prze rokiem 
wynosiły one zaledwię 3 zł; wraz 
z dwiema innemi kooperatywami 
wałkarskiemi, w Krynkach i Swi- 
słoczy, zmonopolizowała spółdziel- 
nia „Wałkarz* w swych rękach 
prawie cały przemysł wałkarski, bo 
80% produkcji ogólnej, i konkuruje 
zwycięsko z prywatnemi przedsię- 
biorstwami. Obok powyższych 
istnieją jeszcze następujące spół- 
dzielnie wytwórcze: introligatorska 
p. n. „Introligator“ (27 zatrudnio- 
пус!); spėldzelnia „Metalowiec“, 
wytwarzająca wyroby mosiężne, 
łyżki i wagi (49 zatrudnionych); 
dwie wydawnicze spółdzielnie „Di 
Welt* i „Kultur - Liga" (66 zatrud- 
nionych); wszystkie w Warszawie. 
Poza Warszawą oprócz wyżej wspo- 
mnianych spółdzielni wałkarskich 
istnieją następujące kooperatywy 
wytwórcze: garbarska w Grodnie 
p. n. „Sprogar* (32 zatrudnionych); 
szewska p. n. „Szewc* w Kozieni- 
cach (34 zatrudnionych); szewska i 
wałkarska skór p. n. „Jedność* w 
Białymstoku (40 zatrudnionych); 
szewska i szczotkarska p. n. „Jed- 
ność” w Piotrkowie (96 Zatrudnio- 
nych). U nas w Wilnie istnieje rów- 
nież kilka scentralizowanych zresz- 

tą spółdzielni wytwórczo - handlo- 
wych ze 110 zatrudnionymi pra- 
cownikami. 

Wszystkie te spółdzielnie wy- 
twórcze produkują na rynek hurto- 
wy, sprzedając wyroby swe po ce- 
nach konkurencyjnych i regulują 
zarobki w zależności od faktycz- 
nych wpływów po potrąceniu wszyst- 
kich swych kosztów. 

Wreszcie Robotnicza Centrala + 
Kredytowa, spółdzielnia kredytowa 
robotników żydowskich, istniejąca 
w Warszawie, jest ośrodkiem za- 
równo dla wytwórczych jak i spo- 
żywczych kooperatyw żydowskich, 
zatrudniających stale obecnie 839 
osób (spółdzielnie spożywcze— 176, 
wytwórcze—656, Rob. Centr. Kre- 
dyt—7 osób), będących jej tzłon- 
kami. Zadaniem Rob. Centr. Kre- 
dytu jest dostarczanie niezbędnych 
funduszów swym członkom. Środ- 
ki finansowe czerpie R. C. K. z na- 
stępujących źródeł: 1) kapitały 
własne, powstałe z udziałów człon- 
kowskich oraz ewentualnych zy- 
sków, wynoszące obecnie około 80 
tysięcy złotych, 2) pożyczki długo- 
terminowe, otrzymane od amery- 
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Zjazd nauczycielst. litewskiego. 
W dniu 30 i 31 grudnia 1926 

r. obył się w Wilnie walny zjazd 
związku nauczycielstwa litewskiego. 
Zjazd zgromadził znaczną liczbę 
nauczycieli litewskich, wśród któ- 
rych jednak brak było nauczycieli 
szkół średnich, mieszkających stale 
w Wilnie. 

Zjazd zagaiła prezeska dotych- 
czasowego zarządu p. P. Tamule- 
wiczówna. Już z krótkiego prze- 
mówienia wstępnego p. prezeski 
dało się zauważyć, że w prowa- 
dzącem dotychczas jednolity front 
nauczycielstwie litewskiem powsta- 
je rozłam. 

Nastąpiły wybory prezydjum. 
Na prezesa powołany został jed- 
nogłośnie p. Paweł Karazija. Na 
sekretarzy wybrano p. Horodnicze- 
go oraz p. Kaukilisównę. 

W imieniu całego społeczeń- 
stwa litewskiego zjazd powitał pre- 
zes Tymcz. Komitetu Litewskiego 
Dr. Daniel Olsejko. 

W imieniu Litewskiego T-wa 
Ošwiatowego „Rytas“, stowo powi- 
talne wygłosił prezes tego T-wa 
ks. P. Kraujalis. 

Następnie nastąpiło przyjęcie 
nowozapisanych około 30 członków. 

Sprawozdania za rok ubiegły 
udzieliła prezeska ustępującego za- 
rządu p. Tamulewiczówna. Ze spra- 
wozdania wynikło, że pierwszy rok 
pracy młodócianego związku nau- 
czycielstwa litewskiego odbył się 
w ciężkich warunkach. Udzielanie 
samopomocy z powodu braku środ- 
ków nie miało miejsca prawie zu- 
pełnie. Zakładanie oddziałów i kó- 
łek odbywało się bardzo powoli i 
w ciągu roku ubiegłego zorganizo- 
wane zostały tylko trzy oddziały: 
w Wilnie, Swięcianach i Olkieni- 
kach. Przy zarządzie centralnym w 
Wilnie założona została bibljoteka, 
która posiada obecnie dużo ksią” 
żek treści naukowej i pedagogicz- 
nej. Latem, w czasie pobytu w Wil- 
nie nauczycieli podczas trwania 
kursów dokształcających, założona 
została w lokalu zarządu czytelnia 
dla naucz. szkół powsz., której 
jednak nie raczyła zwiedzić ani 
jedna osoba. 

P. Tamulewiczówna zaznaczyła, 
iż T-wo „Rytas* traktuje Zw. N. L. 
bardzo nieprzychylnie, co wyraziło 
się chociażby w wyznaczeniu wbrew 
woli Zarządu związku na inspekto- 
ra szkolnego T-wa „Rytas* studen- 
ta, nie mającego nic wspólnego z 
profesją nauczycielską i obcego jej 
ideałom i dążeniom. 

Przystąpiono do wyboru zarzą- 
du oraz komisji rewizyjnej na rok 
następujący. 

Przed wyborami jeden z nau- 
czycieli zgłosił wniosek, aby nau- 
czycielom, wchodzącym w skład 
zarządu T-wa „Rytas”, jako orga- 
nizacji pracodawczej, odebrać pra- 
wo uczęstniczenia w zarządzie zwią- 
zku N. L. 

Nad wnioskiem tym jednak nie 
głosowano. 

Wybrany został nowy Zarząd 
Związku. Zwykłą większością gło- 
sów weszli doń: p. p. H. Horodni- 
czy, Szyczkówna, Gertruda Godu- 
łajtisówna oraz członkowie b. za- 

rządu: p. Tamulewiczówna i Grzy- 
bowski. Kandydatami zostali: p. p. 
Karazija, oraz Szwogilis. 

Do Komisji Rewizyjnej wybra- 
ne zostały następujące osoby: p. p. 
Sakowicz Włodzimierz,  Krutulis 
Antoni oraz kandydatka Anusewi- 
czówna Franciszka. 

Na zakończenie posiedzenia te- 
go dnia zostały wygłoszone dwa 
referaty: p. Szeksztelisa „Warunki 
egzystencji nauczyciela w naszym 
kraju” oraz Szwogilisa „Nasze bra- 
ki”. W ten sposób porządek dzien- 
ny pierwszego dnia zjazdu został 
wyczerpany. 

Drugi dzień zjazdu nauczyciel- 
stwa litewskiego rozpoczął referat 
naucz. Grzybowskiego: „Praca na- 
uczyciela wśród ludę”. 

Następnie rozpoczęły się spra- 
wozdania poszczególnych nauczy- 
cieli. 7е sprawozdań tych wy- 
nikło, iż stan szkolnictwa litew- 
skiego przeżywa obecnie ciężkie 
chwile swego istnienia. 

Na wniosek zarządu zjazd uch- | 
walił dwie rezolucje: 1) w sprawie 
prawnego stanowiska szkół i nau- 
czycieli, 2) w sprawie pracy nau- 
czycielstwa wśród ludu. W pierw- 
szej rezolucji postanowiono doma- 
gać się: 1) aby egzystencja szkół i 
nauczycieli litewskich była zapew- 
niona, to znaczy, aby koncesje 
na zakładanie szkół dawane były 
nie na przeciąg jednego roku a na 
czas nieokreślony, i aby lojalność 
nauczycieli wobec władz ustalana 
była nie na podstawie zdań po- 
szczególnych urzędników  policyj- 
nych a na podstawie wyroków Są- 
du, 2) aby sprawa kwalifikacji na- 
uczycieli litewskich była rozstrzyg- 
nięta przychylnie, ze względu na 
obecny stan szkolnictwa litewskie- 
$0, to jest, aby wszystkim abiturjen- 
tom seminarium litewskiego przy- 
znane były pełne kwalifikacje oraz, 
aby wszystkim innym umożliwio- 
no uzyskanie tych kwalifikacyj 
nie porzucając stanowiska nauczy- 
cieli i 3) aby władze administra- 
cyjne nie wyznaczały kar dla ro- 
dziców, którzy posyłają swe dzieci 
nie do polskich, a do litewskich 
szkół. 

Druga rezolucja w skróceniu 
brzmi, jak następuje: zjazd posta- 
nawia: 1) nawoływać nauczycieli 
do szerzenia oświaty wśród doros- 
łych: a) przez zakładanie wieczor- 
nych i świątecznych kursów dla 
dorosłych przy szkołach, b) przez 
zakładanie czytelni, c) przez orga- 
nizowanie odczytów publicznych, 
urządzanie wieczorków ze spektak- 
lami i deklamacją, 2) zakładać, 
gdzie można, domy ludowe i u- 
czestniczyć w organizowaniu i dal- 
szej pracy różnych towarzystw, 3) 
zbierać materjał ludoznawczy, za- 
bobony, zagadki, podania ludowe, 
bajki, piosenki i t. d., 4) zbierać 
dane o wydarzeniach i prześlado- 
waniu (kogo? prz.) i ogłaszać ta- 
kowe publicznie, 5) szerzyć, Świa- 
domoć wśród ludności w celu u- 
chylenia różnych wydarzeń i nie-- 
SZCZĘŚĆ. 

. Obie te rezolucje były przyjęte 
przez uczęstników zjazdu bardzo 
entuzjastycznie. N. 
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kańskiej instytucji Joint Distribu- 
tion Foundation i przeznaczone 
dla ruchu spółdzielczego robotni- 
ków żydowskich w Polsce, wyno- 
szące obecnie około 600 tysięcy 
złotych, 3) wkłady i rachunki bie- 
żące poszczególnych osób lub in- 
stytucyj, dochodzące obecnie do 100 
tysięcy złotych, 4) kredyt redyskon- 
towy w bankach do wysokości 50 
tysięcy złotych. Ogółem kapitały 
znajdujące się do dyspozycji R. C. 
K. wynoszą około 830 złotych i 
istnieje ciągła tendencja wzrostu 
tych sum. 

Spółdzielnie te oparte o zdrowe 
podstawy organizacyjne, potrafiły 
nietylko przebyć zwycięsko długi 

Największy szlagier sezonu! 

Pierwszy oryginalny film rosyjskiej produkcji 1926 r. 

Mikołaj II i Ojciec Hapon" 
Pierwszy wystrzał w Carat). 

Rzecz dzieje się w Petersburgu w 1905 roku. 
Tragedja az przed Pałacem Zimowym w Petersburgu, która ‹ omanowych. Krwawa niedziela 9 stycznia 1905 roku. 
Wielka parada Jordana 6 stycznia 1905 r. Imponujący efekt naturalisty- 
czny potężnych scen zbiorowych. Tragedja popa-rewolucjonisty. Barykady, 3 ‚ 3 rzeź, rewolucja. 
Najpotężniejsze historyczne postacie: CAR MIKOŁAJ II, Wielki 
książę Włodzimierz Aleksandrowicz, Książę Wasilerikow, Archi- 

; HAPON, Dama dworu Łobanow-Ro- 
stowska, Naczelnik miasta Generał Tułłon, Generał-gubernator 
Klejgels, Naczelnik ochrany Zubatow, Dyrektor zakładów Puti- 
łowskich Smirnow, Ministrowie Plewe i Witte, oraz cała carska 

rodzina w Carskim Siole. 
Obraz'ten wykonany na podstawie tajnych dokumentów byłej o: 

rosyjskiej i autentycznych rekwizytów archiwum rosyjsk de 
Początek o godz. 3 pp. ostatniego seansu 10.15. 

О Bilety honorowe nieważne. 
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okres ciężkiego kryzysu, lecz także 
przez rozwój swój 
pozwalają rokować jaknajlepsze na- 
dzieje dla przyszłości kooperacji, 
a kooperacja wytwórcza, stanowiąc 
jeden ze sposobów industrjalizacji 
ludności żydowskiej, może z cza- 
sem odegrać znaczną rolę w pro- 
cesie przebudowy życia gospodar- | 
czego żydów, co posiada poważne | 
znaczenie dla zdrowego rozwiąza- 
nia t. zw. kwestji żydowskiej, a w. 
chwili obecnej może również ode- 
grać przy odpowiedniem zajęciu | 
się nią właściwych czynników rolę 
jednego ze środków walki ze skut- 
kami bezrobocia. : 
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Šį Dziś: Seweryna Op. 

"8 Jutro: Marjanny P. M. 

stycznia | Wschód słońca---g. 7 m. 41 
Zachód » g. 15 m. 41 

i OSOBISTE. 

— B. minister p. Wasilewski, 
obecnie szef sekcji dla spraw mniej- 
szości narodowych przy Radzie 
Ministrów, bawi od trzech dni w 
Wilnie. Р. Wasilewski zwiedzał 
szkoły żydowskie i odbył konfe- 
rencję z rabinem sen. Rubinsztej- 
nem. 

URZĘDOWA 
— Wręczenie orderów „Od- 

rodzenie Połski*. W dniu 7 stycz- 
nia r. b. p. Wojewoda Wileński 
Władysław Raczkiewicz w otocze- 
niu wice-wojewody O. Malinow- 
skiego i kierownika Oddziału O- 
gólno-Prezydjalnego p. P. Rauego 
dokonał uroczystego wręczenia Or- 
derów „Odrodzenia Polski”, nada- 
nych przez p. Prezydenta Rzecz- 
pospolitej w dniu 3 maja i 11 lis- 
topada r. ub. następującym oso- 
bom: p. Helenie Songołowiczowej, 
zasłużonej działaczce na polu o- 
światy (Krzyż Kawalerski), p. dyr. 
Bohdanowi Szachno, szermierzowi 
sprawy polskiej na Inflantach za 
czasów zaboru rosyjskiego (Krzyż 
Oficerski), oraz powszechnie w Wil- 
nie znanemu artyście fotografowi 
p. Janowi Bułhakowi (Krzyż Ofi- 
cerski). (z) 

MIEJSKA. 

— Nowy podatek magistracki. 
Wojewoda wileński zwrócił się do 
M-stwa Spraw Wewn. z wnioskiem 
wprowadzenia w Wilnie specjalnych 

. opłat od autobusów za zużycie bru- 
ków miejskich. 

Wysokość tego podatku ma wy- 
nosić 10 złot. od konia mechanicz- 
nego. 

Nadmienić przytem należy, iż 
autobusy rzeczywiście swym cięża- 
rem przyczyniają się do tworzenia 
się na jezdniach wyboi, co uszka- 
dza i tak w nienadzwyczajnym sta- 
nie znajdujące się bruki Z: 

z 

O dokończenie budowy 
gmachu szkolnego przy ul. Ry- 
dza-Śmigłego. W grudniu 1925 r. 
złożone zostało w Kuratorjum po- 
danie Magistratu m.Wilna'z prośbą 
o udzielinie miastu zapomogi w 
wysokości 177.397 zł. 24 gr., jako 
50% kosztów budowy szkoły pow- 
szechnej przy ul. Rydza-Śmigłego i 
Szeptyckiego i szkoły powszechnej 
w f. Kuprjaniszki na terytorjum W. 
Wilna. 

Podanie to pozostało jednak 
dotychczas bez pomyślnego zała- 
twienia. W ub. roku Magistrat o- 
trzymał od Banku Gosp. Kraj. po- 
życzkę w wysok. 177.500 zł. i przy- 
stąpił do budowy gmachu przy ul. 
Rydza-Śmigłego. Powyższa pożycz- 
ka dała możność wzniesienia ścian 
i przykrycia ich dachem. Dalszych 
jednak środków na dokończenie tej 
budowy Magistrat nie posiada, wo- 
bec czego zwrócił się powtórnie do 
Kuratorjum o wyjednanie miastu 
zapomogi w wysok. 190.650 zł., to 
jest takiej sumy, jaką Magistrat, 

  

budowę gmachu szkolnego faktycz- . 
nie wydatkował. 

W razie przyznania Magistrato- 
wi wspomnianej zapomogi, gmach 
szkolny już w początku roku szkol- 
nego 1927—28 może być wykoń- 
a i oddany do użytku szkol- 
ego. (z) 
— O jazdę przez mosty miej- 

skie. Ponieważ przejeżdżający przez 
mosty miejskie bardzo często nie 
stosują się do zarządzenia Magi- 
stratu, nakazującego jazdę stempa, 
Magistrat przestrzega zainteresowa- 
nych przed przekroczeniem powyż- 
szego zarządzenia, a zarazem za- 
rządza na wszystkich mostach miej- 
skich, na których dotychczas nie 
figurowały tablice z odnośnym po- 
wiadomieniem, o wywieszenie tako- 
wych. (S) 
— Kalendarzyk przemeldowa- 

nia na dzień dzisiejszy: Komisa- 
rjat I: Ostrobramska 4, 14, 15, 15, 
22, zaułek Głuchy 3, św. Nikode- 
ma 2, 4, 8. 

Komisarjat II: Bobrujska 1, 4, 7, 
20, Podjelniaki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13,14, 17, 18, oraz dom So- 
kołowa. 

Komisarjat III. Mostowa 1, 2, 3, 
4, 5,6, 7,8, 9, zaułek św. Jerski,4, 6. 

Komisarjat IV: Kawaleryjska 3, 
6, 465779 117137 15,49; 
21, 23, 25. 

Komisarjat 
meldowuje. 

Komisarjat VI: Antokolska 106, 
108, 110, 112, 114, 116 i 118-b. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— 100.000 zł. miesięcznie na 
zatrudnienie bezrobotnych w Wil- 
nie. Urząd Wojewódzki zwrócił się 
do Ministerstwa Robót Publicznych 
z wnioskiem o przyznanie m. Wil- 
nu kredytów rządowych w formie 
pożyczki na miesiące styczeń, luty 
i marzec r.b. Pożyczka ta ma wy- 
nosić 100.000 złotych miesięcznie 
i zużyta zostanie na zatrudnienie 
rzesz bezrobotnych. > 

Bezrobocie, jakie ostatnio stale 
wzrasta na terenie m. Wilna, jest 
wynikiem przydzielenia przez Mini- 
sterstwo Rob. Publ. zbyt szczupłych 
kredytów na zatrudnienie bezobot- 
nych w miesiącu grudniu. W tym 
bowiem miesiącu Wilno otrzymało 
tylko 31.000 złotych—sumę w wy- 
sokim stopniu niewystarczającą. (z) 

— O budżet nadzwyczajny dla 
zatrudnienia bezrobotnych. Wo- 
jewoda Wileński przesłał do Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych wnio- 
sek o zatwierdzenie uchwały Rady 
Miejskiej m. Wilna z dnia 9 grud- 
nia ub. r. w sprawie budżetu nad- 
zwyczajnego na roboty publiczne 
w Wilnie dla zatrudnienia bezro- 
botnych. 

W budżecie tym jest przewidzia- 
ny cały szereg robot publicznych, 
który W razie zatwierdzenia przez 
Ministerstwo umożliwi zatrudnienie 
większej liczby bezrobotnych na 
terenie m. Wilna. (z) 

SPRAWY ROLNE. 

Komisja Rozjemcza @а 
spraw rolnych odbędzie posiedze- 
nie w pierwszej połowie lutego. 
Komisja ta rozstrzygać będzie spra- 
wy zatargów na terenie powiatu 

V dzisiaj nie prze- 

wliczając w to wartość placu, na  Wileńsko- Trockiego. 

TEATR REWJI Dziś o godz. 7-ej 
i 9-ej wiecz. 

„Kakadu* 
Dąbrowskiego 5. 

Wielka rewja aktualna w 2 częściach, 
Udział całego zespołu. 

  

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Koło Wileńskie Stowarzy- 
szenia Rezerwistów i b. Wojsko- 
wych w Wilnie, wzywa swych człon- 
ków, którzy wpisali się na listę 
kandydatów Kursu przysposobie- 
nia wojskowego, by dnia 8 b. m. 
o godz. 6 wieczorem zgłosili się 
w kancelarji Sekretarjatu Stowa- 
rzyszenia w Wilnie ul. Wileńska 
Nr 26, celem odbioru rezolucji, 
przyjmującej na kurs przysposo- 
bienia wojskowego przy 1 Dywizji 

- Legjonów w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Zrzeszenia Asy$- 
tentów U. 5. B. niniejszym po- 
wiadamia swych członków, że w 
niedzielę, dnia 16 stycznia r. b. o 
godz. 12 m. 30 popoł. w sali Nr. 
V gmachu głównego Uniwersytetu, 
odbędzie się Walne Zebranie. 

Porządek dnia: 1) sprawozda- 
nie ze Zjazdu Delegatów we Lwo- 
wie, 2) sprawozdanie Zarządu za 
rok 1926, 3) sprawa kasy zapomo- 
gowej, 4) wybory nowego zarządu, 
5) wolne wnioski. 

„SPRAWY ZYDOWSKIE 
— Žydowskie Tow. pomocy 

ofiarom wojny światowej. Dnia 8 
b. m. przy ulicy Wileńskiej 8 od- 
będzie się organizacyjne zebranie 
Żydowskiego Towarzystwa Pomocy 
Ofiarom Wojny Światowej, na cze- 
le którego stanie doktor Żytłowski 
Będzie to już trzecie towarzystwo 
mniejszości narodowych w Wil- 
nie, gdyź dotąd mieliśmy towarzy- 
stwo litewskie Pomocy Ofiarom 
Wojny Światowej na czele z księ- 
dzem Bielawskim i białoruskie na 
czele z ks. Stankiewiczem. (Cc). 

— Protest żydowskiej gminy 
wileńskiej do rządu rumuńskiego. 
W związku z ekscesami  antyży- 
dowskimi, jakie niedawno miały 
miejsce w Rumunji, wszystkie pra- 
wie gminy żydowskie w Polsce wy- 
słały protesty do rządu rumuńskie- 
go. W wileńskiem społeczeństwie 
żydowskiem zarysowały się na tem 
tle różnice zdań. Jedna część spo- 
łeczeństwa opowiedziała się za kom- 
petencją w tym kierunku gminy, — 
druga uważa, że do wysłania pro- 
testu upoważniony jest tylko ogól- 
ny wiec żydowski. Przeważyło osta- 
tecznie zdanie pierwszych i w nie- 
dzielę dn. 9 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie plenum gminy, na którem 
zostanie opracowany tekst prote- 
stu. (z) 

LITEWSKA. 

— Organizacyjne zebranie 
Wil. Oddz. Zw. Nauczycielstwa 
Litewskiego. Jak pisaliśmy w swo- 
im czasie w dn. 19 grudnia 1926 r. 
odbyło się zebranie organizacyjne 
Wileńskiego Oddziału Z-ku Naucz. 
Litewskiego. Na zebraniu tem wy- 
brany został zarząd z następujących 
osób: 

Prezes—St. Matjoszajtis, sekre- 
tarz—E. Horodniczy, skarbnik—P. 
Karazija, oraz kandydaci do zarzą- 
du: b. dyr. Józef Kajriuksztis i A. 
Cicenas. 

Po załatwieniu wszystkich spraw, 
wyn. z porządku dziennego, posta- 
nowiono zwołać drugie zebranie 
członków Oddziału Wil. Z. N. Lit. 
na dzień 9 stycznia 1927 r. Na po- 
siedzeniu tem nauczyciel lit. semi- 
narjum nauczycielskiego w Wilnie 

program Nr. 2. „DZIEJE ŚMIECHU* 
15 odsłonach, pióra 

Balet 10 osób. 
różnych autorów. 

  

ks. Pakałka wygłosi odczyt na te- 
mat: „Praca i znużenie ucznia w 
szkole”. (e) 

ROZNE. 

— 0 fuzję organizacyj rolni- 
czych. W dniu 15 b. m. w lokalu 
przy ul. Zawalnej odbędzie się po- 
siedzenie Rady Wileńskiego T-stwa 
Rolniczego dla omówienia kwestyj, 
związanych z ewentualną fuzją z 
kółkami Rolniczemi. (z) 

— Z Towarzystwa Chrzešci- 
jańskiego Domu Ludowego. To- 
warzystwo Chrześcjańskiego Domu 
Ludowego w Wilnie przedłuża ter- 
min zwrotu rozesłanych list ofiar 
do końca stycznia b. r., prosi jed- 
nak, by z upływem tego terminu 
wszystkie listy ofiar bez względu 
na ich wynik, zwrócone zostały do 
sekretarjatu Chrz. D. Ludowego w 
Wilnie, ul. Zamkowa 8. (s) 

— Okręgowym kierownikiem 
wychowania . fizycznego - został 
mianowany kpt. Kawalec, jako po- 
mocnik przydzielony jest por. Nycz 
z 1 p. a. p. Leg. 

Z POGRANICZA. 
— Przejście granicy. W rejo- 

nie Kozaczyzny posterunek K. O.P. 
przytrzymał Szumieniec Anielę i 
Urszulę za nielegalne przejście gra- 
nicy z Litwy do Polski. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 

premjera dramatu H. Ibsena „Hedda Ga- 
bler*. W roli tytułowej Irena Solska. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej rano. 

— „Tajemnica powodzenia w Tea- 
trze Polskim. Grana będzie jeszcze trzy 
razy t. j. dziś w niedzielę i poniedziałek. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 
o godz. 4-ej popoł. grana będzie kroto- 
chwila Hopwooda „Nasza Żoneczka”. Ce- 
ny miejsc od 15 groszy. 

— „Proboszcz wśród bogaczy”. 
Od dłuższego czasu przygotowywana 
sztuka w 5-u aktach Andrć de Lorde i 
Pierre Chaine „Proboszcz wśród boga- 
czy” ukaże się nieodwołalnie we wto- 
rek. Sztuka ta swą „treścią oryginalną, 
zupełnie się różni od komedji, które się 
ukazały w ostatnich czasach, to też gra- 
na jest wszędzie z powodzeniem wyjąt- 
kowem. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

„ — Usiłowanie samobójstwa. Wczo- 
rajszej nocy w mieszkaniu przy ul. W. 
Pohulanka 14, za pomocą wypicia esencji 
octowej, usiłowała popełnić samobójstwo 
Szpekolszczyk Rocha. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło de- 
speratkę w stanie niezagrażającym 2у- 
ciu do szpit. żydowskiego. Przyczyna sa- 
mobójstwa nie ustalona. 

— Samobójstwo. Na pl. wyścigowym 
obok maj. Pośpieszka, znaleziono zwłoki 
szereg. 3 p. sap.—Sydłowskiego Antonie- 
go, który popełnił samobójstwo wystrza- 
łem z rewolweru. Zwłoki dostarczono 
do kostnicy szpit. św. Jakóba. 

— Podrzutek. Niedziewiczowa Irena, 
zam. Popławska 3, korzystając z nieobe- 
cności domowników porzuciła w miesz- 
kaniu Wolskiego Stanisława, przy ul. Po- 
pławskiej 13, niemowlę płci żeńskiej w 
*wieku około 7 m-cy, zabrała długie pal- 
to damskie i zbiegła w niewiadomym 
kierunku. 2 

— Kradzieże. W nocy z przed łaźni 
Agresta, mieszczącej się przy ul. Mosto- 
wej Nr. 13, nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży figury cynkowej wart. 500 zł. 

— Ź mieszkania Watkina Chaima, 
przy ul. Ostrobramskiej 22, za pomocą 
otwarcia drzwi wytrychem przez niezna- 
nych sprawców została dokonana kra- 
dzież garderoby męskiej oraz 135 zł. g0- 
tówką na ogólną sumę 1500 zł, 

  

Biuro Elektro i Radjo- 
techniczne D. Waimana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 

Unieważnia się 
zgubiony kwit lombardo- 
wy Nr. 1597, wystawiony 

na imię okaziciela. 

SPORT. 
Zawody narciarskie w Wilnie. 

Jutrzejsze zawody narciarskie 'Aka- 
demickiego związku Sportowego w Wil- 
nie zapowiadają się nader interesująco. 
Jeżeliby zawiodła frekwencja zawodni- 
ków z innych klubów wileńskich, prze- 
ważnie zaniedbujących narciarstwo, to w 
każdym razie narciarze A. Z. S. zapełnią 
prawie wszystkie projektowane konku- 
rencje. Szczególnie ciekawe będą wyniki 
biegu wprawnych i początkujących, tem- 
bardziej, iż ostatnie zawody w Wilnie 
mieliśmy aż przed dwoma laty. Brak 
śniegu w ciągu 2-ch zim ubiegłych nie 
pozwolił naszym narciarzom na zmierze- 
nie swych sił i skutkiem tego trudno 
rysować horoskopy dla któregokolwiek 
z zawodników. 

W każdym bądź razie publiczność 
niedzielna będzie świadkiem polepszenia 
klasy narciarzy wileńskich jak również 
wzrostu ich ilości. 

Skoki natomiast nie pozwolą chyba 
na wykazanie większego postępu, gdyż 
przygotowanie się do nich wymaga Szcze- 
gólnie pomyślnych warunków śnieżnych. 

„ Ciekawe czy starczy młodzieży szkol- 
nej oraz pań, by zapoczątkować te dwie 
konkurencje, któreby zachęciły na przy- 
szłość szersze rzesze młodzieży szkolnej, 
oraz by przełamały powściągliwość naszych 
niewiast przed zdrowym i pożytecznym 
ruchem. 2 

Po tych pobiežnych spostrzeženiach 
należy wyrazić nadzieję, jeżeli pogoda 
dopisze, że niezabraknie w niedzielę 9 
b. m. na wzgórzach Antokolskich przy 
ul. Holendernia gromad widzów przyglą- 
dających się ciekawym, karkołomnym 
zjazdom i pełnym emocyj skokom. (z) 

L SqlÓW. 
Fabrykant fałszywych litów li- 

tewskich. 

W roku 1925 w miesiącach let- 
nich pojawiły się na rynku wileń- 
skim fałszywe lity litewskie. Wszczę- 
te w tej sprawie dochodzenie nie 
doprowadziło z początku do po- 
zytywnego rezultatu. Stwierdzono 
tylko że fałszywe lity puszczane 
są obieg w okolicy Hali miejskiej. 
Zarządzono wtedy ścisłą obser- 
wację tej okolicy. Rezultat nie da- 
wał na siebie długo czekać. Oka- 
zało się bowiem, iż fałszerze litów 
kupują za nie różne rzeczy nie 
dla konsupcji, lecz dla wymiany, 
aby w ten sposób uzyskać za fał- 
szywe banknoty monetą polską i 
tem samem zatrzeć Ślady niecnej 
roboty. 

Zarządzono aresztowania. Pod 
kluczem znalazły się męty społecz- 
ne, a wśród nich sam „Miszka 
Krasawczyk*, członek Bruderferaj- 
nu“, vel „sztarkenferajnu“, suteren 
znany policji ze swej poprzedniej 
roboty walutowej. 

W ubiegłym roku odbył się 
proces wspomnianej bandy. Więk- 
szość z oskarżonych została ska- 
zana na karę więzienną od 8 mie- 
sięcy do 2 lat. Brakowało tylko 
do kompletu Longina Skarżyńskie- 
go, grafika fabryki fałszywych li- 
tów, który zbiegł w niewiadomym 
kierunku. E 

Ale i ten został po kilkomie- 
sięcznem ukrywaniu się ujęty i 
wczoraj zasiadł na ławie oskarżo- 
nych w Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego. Przewód sądowy dał 
niezbite dowody jego winy. Skar- 
żyński był główną sprężyną fabry- 
ki fałszywych litów litewskich. On 
zrobił zdjęcie z oryginalnego ban- 
knotu. On wykonał kliszę cynkową 
i odbijał na maszynie fałszywe ban- 
knoty, których fabryka mieściła się 
w młynie na Nowym Świecie. 

Oskarżony tłumaczy się, iż zgła- 

112 fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
podfryzow. 1 zł, oraz sa- 
lon męski. Obsługują 

DGENTURY „KURIERA WILEŃSKIEGO" 

szając akces do tej niebezpiecznej 
imprezy, sądził że chodziło o pod- 
rabiania litów unieważnionych przez 
rząd litewski. A potem kiedy się 
dowiedział, że tu chodzi o lity | 
prawdziwe, kontynuował swą robo- 
tę z pobudek patrjotycznych, gdyż 
na tem tracił tylko rząd litewski, 
ale nigdy polski. 

Nie pomogły wykrętne tłuma- 
czenia się sprytnego, choć niepe- 
żądnego fabrykanta pieniędzy. Zo- 
stał skazany za podrabianie i pusz- 
czanie w obieg fałszywych bankno- 
tów na 5 lat więzienia, zamienia- 
jącego dom poprawy, z zaliczeniem 
mu 6 miesięcy aresztu prewencyj- | 

dan. ‹ nego. 

  

Tabakiera dla nosa, (zy nos dla 
tabakiery? 

Niemasz chyba w Polsce oby- 
watela, którego niedotknęłaby pla- 
ga wyczekiwania w tym czy owym 
urzędzie. 

Jakąż miłą niespodzianką jest 
dla każdego, gdy mu się uda po- 
dejść do „okienka” — bez ogonka! 

Ale cóż! taka jest już filozofja 
przyczyny wszech-rzeczy — że cier- 
pienia są tylko tłem, na którem 
rzadkie kwiaty przyjemności tem 
jaskrawiej się odbijają, im tło jest 
ciemniejsze—przyjemności zaś poto 
miewamy, by tem dotkliwiej raziły 
nas gromy zawodów i rozczaro- 
waf. 

Otóż wyobraźcie sobie, mili wil- 
nianie, co za uczucie radości roz- 
parło me piersi, gdy mając do o- 
płacenia w Kasie Głównej naszego 
Magistratu pokaźną sumę jednego 
złotego i 46 groszy — podchodzę 
do okienka jako pierwszy! Lekkim 
a zwinnym ruchem prawej ręki 
wyjmuję z bocznej kieszeni portfel, 
wyciągam zielony banknot — lecz 
w tei chwili w „okienku* zjawia 
się jakaś ręka z całą paczką takich 
samych banknotów i gęsto zapisa- 
nym ołówkiem „wykazem sekwe- 
strowych sum*, czy COŚ... 

—,„Przepraszam*, odzywam się 
w całej prostocie ducha: „to moja 
kolejka!” 

Na to odezwie się „pani urzęd- 
nik* z za okienka: 

— „Sekwestratorzy płacą bez 
kolejki”... 

No! myślę sobie, niech tam: 
o tego jednego nie będę się spie- 
rał. Lecz, moi państwo, los na mnie 
uwziął się: panów „sekwestrato- 
rów” podeszło do okienka jeden za 
drugim tylko siedmiu — a ja na- 
próżno przez całe 25 minut upo- 
minałem się u dygnitarza w spód- 
nicy o prawa pierwszeństwa. Po- 
wiedziano mi, że z równym skut- 
kiem mogę przemawiać do lampy— 
i ponieważ nie jestem „nawet se- . 
kwestratorem magistratu m. Wil- 
na" — więc muszę mieć cierpli- 
WOŚĆ. 

Odszedłszy od kasy, postano- 
wiłem poskarżyć się na ten system 
u przełożonego. oddziału; dowie- 
działem się jednak, że Pan Naczel- 
nik przyjmuje w godz. od 13-stej 
do 13-stej min. 30 (całe pół go- 
dziny) — i to nie codzień — więc 
musiałem dać za wygraną... 

Ale tutaj zapytuję panów ma- 
gistrackich: ‚ 

„Tabakiera jest dla nosa, czy 
też nos dla tabakiery*?.. 

Т. 

» 

=
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Kino - Teatr | Wielka sensacja dla Wilnal Wy- ; i i i „Helios”| Na scenie: śynsij Sw Kaniki R. RIBO * Mt wyga tszownem 
je 1 a, i i - Wileńska 38. | NA OKIANIE: porywa. wzrusza... „Zatajone ojcostwo““, Wielki dramai senas“ 

JACOBINI. Gigantyczny okręt „Trasatlantic* w płomieniach na pełnem morzu. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

NA RATY WĘGIEL i kowalski 
 WKEDZONRZEES ZGK REED A OOO DEO BOOL 

Е R ADIO Z dostawą od 1 tony. Ceny najniższe. HURT! — DETALI 
M. DEULL, "see i. * 8 : Najtańsze źródło. 

ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 
Sklep i pracownia zegarków 

CHOWTINA, Mickiewicza 11. 
T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 

Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 2295 

roboty jubilerskie. Kupno złota, srebra, bry- 

opałowy 

   
   

  

   

   
  

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 

Sp. z 0. o. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
„K KI I BROSZURY, 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 

CENY NISKIE.   
  

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNCEGO 5. WIŁNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.   

robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstalunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
starych przerabiamy na 
nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 
sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
Prosimy przekonać się, 
UI. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. JAW 

  

Talo ane Na Bystrem wil- 
( I la Jaśka, pen- 
z pani Kuscińskiej z 
resów. Ceny przystęp- 

ne. Kuchnia obfita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych. 

3109 

lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny 

Na dogodnych wa- 
runkach 

sprzedajemy — kupujemy 
domy, majątki ziem- 

skie, place. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel, 9-05 

s 3278 

i Pieniądze 
na oprocentowanie pod 
mocne gwarancje najdo- 

godniej lokuje 

Dom Handi. - Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3217 

Odrestaurowany 

„Bar Wileński” 
kuchnia pod kierow- 
nictwem wytrawnego 
specjalisty. Śniadania, 
obiady i kolacje. Wil- 
no, Kolejowa 3. 3272   

  

<< zakład opty- 
„Optyfoł SROKA 2 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Poe 

1- 

` 40 rozjazdów, 

b „Wilja*. 

meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

się. 3262 

Do wydzierżawienia 
folwark. Ornej 72 dz. z 
budynkami 7 klm. od sta- 
cji, blizko Wilna. Warun- 

ki dogodne. 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3278 

Natychmiast potrzebne 

mieszkanie 
2—3 lub 4 pokojowe. 
Oferty nadsyłać: ul. Ad. 
Mickiewicza 17/3 on A= 

2 

Mieszkanie 
dobre do wynajęcia 
o 7-miu pokojach w cen- 
trum miasta. Ul. Zawal- 
na 6, m. 2. 3269-2 

Potrzebna pana 
miłej po- 

wierzchowności, lubiąca 
scenę. R. Ribo, kino „He- 
lios** 3268-1 

Js się- obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 

1693-b 

Pana znająca wszelkie 
„roboty  kuśnier- 

skie, jako: przeróbka 
różnych futer i palt fu- 
trzanych (karakułowych, 
fokowych i t. d.), poszu- 
kuje pracy w domach 
prywatnych. Adr.: W. Ste- 
fańska 9, m. 9. 3259-1 

Poszukuję posady 
pokojowej lub do wszy- 
stkiego, znam się na ku. 
chni. Posiadam świade- 
ctwa. Wiad.: Pióramont 
4—10, Jankowska. 3258-1 

Lokal składający się z 3 
pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie о- 
becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

KS linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. 

ka - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

  

Czy zapisałeś 

LO: 

  

1484-а - 

pierwszorzędni fachowcy. 

„dptyk-Rubin" Najstar- 
I szą firma 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17, 

telef. 10-58. b-1236 

Ogłoszenia 
do 

„Murjera Wileńskiego” 
rzyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
„warunkach 
ADMINISTRACJA | 

„Kurjera Wileńskiego * 
Jagiellońska 3. 

  

UAVNN/) 
Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

PLA 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda“. 
Bracław—Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99. 
Brześć n/Bugiem—N. Gorbaty, ul. Długa 56-b. 
Druja—Jan Kochanowski. * 
Dunitowicze—A. Szumski. 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn= 

ka pocztowa 19. 
Głębokie—Hordyński, biuro podań. 
Głębokie—A. Adler, sklep „Kultura*, 
Głębokie—W. Włodzimierow. 
paco Da AE Polna 11. 
wieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep galanteryjny. 

Kościeniewicze—Erazm Banaszawakih я ае 
Księgarnie Kolejowe „Ruch“, 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński. 
Mejszagoła—Sklep rslniczo-spożywczy, Mikulski. 
Mołodeczno —Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk*. 
Niemenczyn—Sieczko Józef. 

  

się na członka 

» Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność”. 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. 
Qlkieniki—Dominik Czesnulewicz, sklep spoż, 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul, 

skiego 20. 
Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Podbrodzie—Bujko Jan, ul. Piłsudskiego I. 
Postawy—Fryderyk Krasicki. 
Rudziszki—Spółdzielnia_„Spójnia”. 
Radoszkowicze—Maks Rubin, ul. Mińska 19. „ 
Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
A zna - Łatyszonek Walerjan. 
więciany—N. Tarasiejski, drukarnia. 

Turmonty— Jan Kowalczyk, sklep wódek. 
Wilejka Pow.—E. Modzelewski, 
Wołożyn:—Stefan Barański. 
Widze—Stanisław Pietkiel, Hurtownia Kresowa. 

ZAGRANICĄ: 
Dynaburg—Benedykt Juchniewicz, sklep materja- 

łów piśmiennych. 

ul. Piłsudskiego 66 7 
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  Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń" sp, z egr, oda, 

  

Drak. „Pax“, ul. św. lgnscege 5. Tel, 8-93, 

          

Redaktor w/z A, Faranowski, 
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