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Paryż, 19 stycznia. 

Komisja finansowa Izby Deputo- 
wanych uporała się nareszcie z 10z- 
patrywaniem projektów sanacji skarbu 
i syluacji wogóle finansowej państwa. 

Gdy te słowa dojdą do Wilna, już 
rozpoczę!ą będzie w Izbie Deputo- 
wanych debata generalna nad piojek- 
tem zarówno komisji czyli kartelu jak 
rządowym czyli p. Doumera. Który 
zwycięży? Projekt komisji jest do pe- 
wnego stopnia rewolucyjny; p. Dou- 
mer operuje podatkami pośredniemi, 

kładzie wielki nacisk na obudzenie 
zaufania kraju tudzież na zachęcenie 
obywateli do robienia znowu, jak 
przed wojną, oszczędności „na czar- 
ną godzinę”. Czy przyjdzie w lzbie 
do walki zażartej między stronnikami 
projektu komisji a stronnikami pro- 
jektu rządowego? Wszyscy mówią — 
że nie przyjdzie. Dlaczego? A oto dla- 
tego — powiadają ludzie inający bez- 
pośredni kontakt ze sferami posel- 
skiemi — ponieważ kartel boi się 

kampanji finansowej przegrać. To by 
go odsunęło na dłuższy czas Od wła- 
dzy. Rząd znowuż boi się walki bo 
niechby, strzeż Boże, zwyciężył, dało* 
by mu to większość złożoną prze- 
ważnie z żywiołów umiarkowanych 
i.. miałby się z pyszna opierając się 
na takich żywiołach! We Francji te- 
raźniejszej nie wolno być — umiar- 
kowanym. Rząd opierający się na 
sterach umiarkowanych Izby musiałby 
tym właśnie umiarkowanym żywiołom 
robić raz po razu koncesje... To by 
go wręcz wykoleiło z linji po której 
idzie. Tedy i z jednej strony i z dru- 
giej będzie się unikało walki. Pójdzie 
się na kompromisy na ustępstwa. Ot, 
sprawa się zabagni i zabagnioną od- 
da się Światowi aby trochę chaos 
fuzji obu projektów — uporządkował. 
Prawdopodobnie senat zada sobie fa- 
tygę skorygować tekst obu projektów 
i — odeszle je lzbie Deputowanych 
z powrotem. Wówczas dopiero roz- 
pocznie się w izbie Deputowanych 
generalna i decydująca debata. Rzą- 

„ dowi chodzi o wygranie na czasie, o 
mic więcej... Inaczej byłoby jeśli by 
rząd miał ściśle określony program, 
lecz rząd sciśle określonego progra: 
mu nie ma. Niczego gorąco nie prag- 
nie, do nikogo nie dąży pełną parą. 
Kartel też lewicowy nie ma ideału, 
o którego przeforsowanie chodzitoby 
mu ogromnie. Obalić gabinet p. Brian- 
da? Co za korzyść? Kartel woli już 
żyć jako tako z obecnym rządem niż 
szukać — lepszego. Ot, i żyją ze so” 
bą ani w zgodzie ani w kłótni: rząd 
i kartel. | zabagniona, chaotyczna sy- 
tuacja trwa, trwa, trwa... Wszyscy cze- 
kają jakichś „lepszych czasów* a nikt 
ich nie przygotowuje, nikt nie przy- 
kłada ręki do tego aby raz przecie 

nastały. 

W pogoni za.. monetą skądkol- 
wiek by przyszła, noszą się sfery 
rządowe z projektem podwyższenia 
opłat pocztowych. Jednocześnie rnają 
być podwyższone opłaty telegraficz- 
ne i telefoniczne. List zwykły ma 
kosztować o dziesięć centymów. dro- 
żej, zamiast jak dotychczas 30 cen- 
tymów — 40 centymów; polecony list 
kosztowałoy franka zamiast 75 centy* 
mów. Pocztówka — 30 centymów. 
Jest to absurd. Opłaty pocztowe, te- 
legraficzne, telefoniczne powinne być 
— jaknajniższe. Poczta — podobnie 
jak kolej żelazna — nie powinna da- 
wać państwu dcehodów! A powinna 
być doskonała. Jest to pierwszrzęd- 
mej wagi instytucja użyteczności pu- 
blicznej. Państwo powinno łożyć na 
nią a nie z niej żyć, 

Ale — gdy kto ma nóż na gard- 
le?.. Wszystko to kwiatki „przesiłe- 
nia* finansowego. Przesilenia, przesi* 
łenia.. W Par,żu gdzie rzadko kiedy 
ludzie tracą humor, powiada się: 
„Fjut! Maijanna gorsze przechodziła 
przesilenia 1 co się jej stało? Łes cri- 
Ses de Marianne. lie ich byto od 
czasu zsświtania Trzeciej Republiki! 
Co za „przesilenie” było za Вашап- 

geral A podczas afery Dreyfusa? Gdy 
sięma takie awantury za sobą moż: 
na spokojnie patrzeć na to co SIĘ 
dzieje teiaz we Francji. Prawda, cięż* 
ko... gra ryzykowna... moralne wyczer- 
panie wielkie... powojenna  newroza.. 
niewidać na horyzoncie ludzi dziel- 
nych i przerastających pizeciętną mia: 
rę.. nawet te miozy z piekła rodem! 
Ale jak powiadają rodowici Paryżanie, 
niesłychani* odporni na ataki apatji i 
trwogi: Marianne en róchappera! 
Z każdego przesilenią wyjdzie Franc- 
ja zdrowa i cała! Taka już jej natura. 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocziowa uiszczena ryczałtem 
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Prawo małżeńskie w Sowdepji. 
Rosja rewolucyjna obaliwszy da- 

wny ustrój piawny regimeu musiała 
z zamętu i chaosu walk społecznych 
wyłowić choć słabe przebłyski żądań 

opinji społecznej w dziedzinie jakie- 

gokolwiek bądź, byle istniejącego 

prawodawstwa, a naginając się do 

chwili i rozumiejąc chęć negacji wszel* 

kich norm prawnych, krępujących 

wolnego obywatela,—wydała w mo: 

mencie jeszcze fazy niszczycielskiej 

roku 1917 dekrety: „O rozwodzie“... 

i „O ślubie cywilnym, o dzieciach, 

i o wprowadzeniu ksiąg stanu*, 

Dekrety wywołały przewrót, wpro- 

wadzając elementy zupełnie nowe do 

życia rodzinnego, a idące zgodnie z 

nakreślonym programem przebudowy 

życia społecznego Rosji sowieckiej. 
Jak zaznaczył Lenin w roku 1919 

w swej mowie na konferencji mo- 

skiewskich robotnic, — jedynie Rosja 

bolszewicka potrafiła zerwać z tra- 

dycją poniżającą stanowisko kobiety. 

l gdy w krajach Europy zachodniej, 
w krajach rzekomo demokratycznych 

panuje jeszcze dotychczas małżeń- 
stwo jako nierówny i nierozerwalny 

legalny związek, w którym mężczyz- 

na ma rolę dominującą, narzucając 

kobiecie swoje miesce zamieszkania, 
swoją narodowość, swoje nazwisko, 

prawo decydującego głosu w wycho- 

waniu dzieci. it.d.—to w Rosji, we- 

dług słów Lenina wszystko to, jak 

również „religijne uświęcenie tego 

niewoinictwa*, zostało zniesione przez 

ustawodawstwo rewolucyjne. Wyżej 

wspomniane dekrety, jak również ©- 

party na nich kodeks piaw 1918 ro- 

ku „O aktach stanu cywilnego* okre- 

śliły śmiało stanowisko władzy so- 

wieckiej w dziedzinie małżeńskiego i 

rodzinnego prawa. 

Przedewszystkiem wprowadzono 

ślub cywilny, nie stawiając pod ochro- 

nę prawną ślubów kościelnych, na- 

stępnie równoupiawniono oboje nup- 

turjentów i oboje rodziców, wpro" 

wadzono swobodę rozwiązania zwią- 

zku małżeńskiego, rozdzielono ma- 

jątkowo małżonków i równouprawnio- 

no dzieci legalne i naturalne. 

Kodeks z 1918 nie zadowolnił z 

wielu względów społeczeństwa 50- 
wieckiego, przedewszystkiem wieś ro- 
syjska przywiązana do cerkwi pra- 

wosiawnej nie chce często registracji 

cywilnej, a nawet oficjalna prasa so- 

wiecka przyznaje się do tego, że :/a 

ślubów na wsi zawartych jest w spo- 

sób kościelny. 
Następnie ułatwienie rozwodu wy- 

twoieyło stan ciągłego poszukiwania 

rozmaitości i nowycii wrażeń. Każde 
z małżonków nie było pewne czy 

nie zostanie porzucone nazajutrz, 

sądy przepełnione były sprawami ali- 

mentowemi, rodzina przestawała egzy- 

stować — jednym słowem życie stwo- 

rzyło bolączki, które trzeba było 

przez odpowiednią ;zmianę ustawo- 

dawstwa usunąć. 

Samo społeczeństwo domagało 

się pewnych reorganizacji, pewnego 

ładu w prawie małżeńskiem, natomiast 

rząd znajdując w żądaniach mas pre- 

tekst do przekształcenia ustawy w 

odpowiednim duchu, czyni nowe 

experymenta, by choć częściowo te- 

orje komunistyczne pr.eszczepić 2 

doktryneiskich mózgów swoich do 
chłopskiego życia ciemnej Rosji bol- 

szewickiej. 
Po nieudanej próbie w roku u- 

biegłym Narodnyj Komisarjat Justicji 

osiągnął już porozumienie w roku 

bieżącym z Radą Komisarzy Ludo- 

wych i nowy projekt kodeksu praw 

„o małżeństwie, rodzinie i opiece" — 

wszedł pod obrady Wcika (Wszech- 

rosyjskiego Centralnego / Komitetu 

Wykonawczego) dr. 17—X 1925 r. 

# Referent ustawy na pienum Wcika 

komisarz Kurskij motywował wpro- 

wadzenie pewnych zmian do prawa 

małżeńskiego tem, iż jest ono sta- 

nowczo przestarzałe. Gdy w roku 

1918 oddzielenie cerkwi od państwa 

dopiero wchodziło w życie i pierw- 

sze ustawy miały na celu usunięcie 

jedynie ślubu kościelnego, wykorze- 

nienie go, dając na jego miejsce 1e- 

jestrację ślubu cywilnego — to po 

siedmiu latach egzystencji tego ko- 

deksu trzeba postawić krok naprzód. 

Rosja bolszewicka w pierwszych la- 

tach swej egzystencji nie ważyła się 
na dzisiejsze experymenta. Gdy kraj 

ogarniały jeszcze walki społeczne, 

gdy Iwią część sił rząd musiał zużyć 

na zgniecenie ruchów antyrewolucyj: 

nych, gdy władza sowiecka nie miała 

silnej bazy—wówczas niebezpiecznie 

było rzucać hasła zmierzające do 

przekształcenia umysłowości społecz- 

nej w dziedzinie etyki rodzinnej. 

Według obowiązującego prawa 
małżeństwo legalizowało się przez 

rejestrację; istniała więc pewna czyn- 

ność prawna, Świadcząca O fakcie z 

którego wypływają prawa i obo- 
wiązki. 

Dopiero ułatwienie rozwodów, 

ich mnogość, komplikowało do tego 
stopnia stosunki iż wywołało anar- 

chję w rodzinie i w bardzo ciężkiem 

położeniu postawiło dzieci. Projekt 
zaś obecny doprowadza elementy 
nowe, które w swych skutkach wy- 
wołują w Bolszewji wielomęstwo i 

wielożeństwo. 

Projekt równouprawnia małżeństwo 
zarejestrowane i niezarejestrowane. 

Osobom znajdującym się w faktycz- 

nych stosunkach małżeńskich pizy- 

sługują takie same prawa jak i za- 

rejestrowanym małżonkom, z tą na- 

turalnie różnicą, że pierwsi za każ- 

dym razem muszą dowieść przed są- 
dem swego stanu małżeńskiego, dla 
drugich jest to zbyieczne. Referent 
specjalnie podkieśał, iż oficjalne u- 
formelnienie małżeństwa ma być je- 
dynie technicznym środkiem, šwiad- 

czącym o określonym fakcie, ułatwia 

możność dowodu w wypaokach, gdy 
sądownie trzeba bronić swych praw. 

* ` 

Powyžsze postawienie kwestji wy- 
wołało na plenum Wcik'a bardzo bu- 
rzliwe debaty, gorącą polemikę dwóch 
jasno zarysowujących się obozów. 

Jednym obozem jest pewna grupa 
prawników i działaczy komunistycz- 
nych Zw. S. S$. R. którzy chcą na- 
rzucić masom pewne normy idąc po 

linji ich polityki, a w tym wypadku 

zupełną dowoiność mającą na celu 

rozprzężenie rodziny jako takiej i po 

wolne przejście do upaństwowienia 

następnego pokolenia. 

Drugim obozem Są ludzie prości, 
często niepiśmienni, swym chłopskim 

jednak rozumem ogarniający skutki 

destrukcyjne obowiązującego prawa 
a widzący w projekcie pogorszenie 

stanu rzeczy. 

Cóż jest właściwie małżeństwem— 

pytają głosy? 
Prawo zabrania wstępowania w 

nowy stan małżeński ludziom, którzy 
są de facto w takim stanie, ale gdzież 
jest kryterjum dla zdefinjowania sa- 

mego małżeństwa. Każdy będzie je 

interpelował inaczej. Jeden nocne 

pożycie nazwie romansem, drugi 
jedno zbliżenie określi jako związek 
małżeński. W razie kwestji spornej 
sprawa Opiera się o sąd ludowy — 

ponieważ jednak sędzia ludowy sądzi 

jedynie na podstawie swego poczu- 
cia prawnego i kieruje się podszep- 

tami komunistycznego sumienia, prze« 

to na urzędowej drodze małżeństwo 

będzie w ióżny sposób definjowane. 
Widać ze wszysikiego, że Sowietom 
nie chodzi właściwie o strony w 

małżeństwie, jedynie o przyszłe poko- 
lenie, ziodzone i wychowane w ko- 

munistycznej atmosferze rodziny; ro- 

syjska piektyka sądowa wyrobiła się 
więc w ten sposób, że w wypadkach 
gdy kobieta pozywa mężczyznę o ali- 

menta dla dziecka, a ten“ broni się 
„exceptio pluruum“ sąd pozwalał ko- 
biecie ž4jač części alimentów od 

każdego zamięszanego. 

Projekt zaś obecny w wypadku 

podobnym wyznacza sam jednego z 
zamięszanych ojcem dziecka i wkłada 
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BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASEAW — ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — 

  

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

| 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

5° 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 

WILEJKA POWIATO WA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimeirowy jednoszpaliowy na stionie 2-ej i 3-ej 30 z 
za tekstem 10 groszy. Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznye 
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Koferencja rozbrojeniowa będzie odroczona. 
LONDYN, 22:1. PAT. W kołach politycznych sądzą, że odroczenie 

wstępnej konferencji rozbrojeniowej ewentualnie do połowy maja jak pro- 
ponują władze szwajcarskie— będzie przyjęte w celu dania możności wła- 
dzom „szwajcarskim załatwienia nieporozumienia z Sowietami oraz celem 
znalezienia wyjścia z sytuacji wytworzonej przez Stany Zjednoczone upie- 
rające się przy żądaniu wydzielenia sprawy rozbrojenia morskiego. 
nie to jest popierane przez Angiję, 

Żąda- 
podczas gdy Francja—Włochy —Hi- 

szpanja—Grecja i laponja dc magają się wspólnego rozpatrywania sprawy 
rozbrojenia na lądziec—morzu i w powietrzu. | 

Areszty konsulów niemieckich na Kaukazie. 
BERLIN, 22.1, Pat, Pisma donoszą 

o aresztowaniu na Kaukazie pod za- 
rzutem szpiegowstwa trzech konsulów 
niemieckich a mianowicie w Banku 

Poti i Batumie. Agencja Woifta do- 
wiaduje się że rząd niemiecki prote- 
stował już z tego powodu w Mo- 
skwie skąd otrzymał obietniczę udzie- 
lenia całkowitej satysfakcji Vossische 
Zeitung podaje następujące szczegóły 
O przebiegu tej sprawy: Wzmianko- 

wani konsulowie niemieccy na Kau- 
kazie otizymali exequatur jeszcze 
przed przyłączeniem się Kaukazu do 
unji sowieckiej Po tym fakcie rząd 
moskiewski uważał exequatur konsu- 
lów niemieckich na Kaukazie za wy- 
gosłe i cofaął przysługujące im przy« 
wileje. W czasie wymiany korespon- 
dencji w tej sprawie nastąpiło aresz- 
towanie konsuiów. 

Warunki wstąpienia Niemiec do Ligi. 
Wniosek frakcji niemiecko-narodowej, 

BERLIN, 22.1. Zebraną wczoraj frakcja niemiecko-narodow _ Reich - 
stagu złożyła wniosek wzywający rząd do powstrzymania się od wsiąpie- 
nia do Ligi Narodów dopóki inne mocarstwa nie uznają niemieckiej inter- 
pretacji traktatów locarneńskich i zastrzeżeń niemieckich co do art. 16-go 
paktu Ligi — dopėki nie nastąpi równoupiawnienie wszystkich narodów 
w zakresie zbrojeń oraz dopóki odpowiedzialność Niemieec za wywo- 
łanie wojny nie będzie poddana rewizji. и 

Konferencja ministrów państw bałtyckich. 
Sprawę zwołania poruszy p. Piip. 

„Z Kowna donoszą. Według wiadomości z kół dyplomatycznych 
estoński min. spraw zagranicznych Piip w czasie swojej wizyty w Rydze 
poruszy sprawę zwołania konterencji ministrów spraw zagranicznych 
państw bałtyckich. 

Stan zdrowia kardynała Mercier pogarsza się. 
BRUKSELA, 22.1. PAT. Stan zdrowia kard. Mercier 

ż.godziny na godzinę. 
pogarsza się 

Dyrektor funduszu bezrobocia defraudantem. 
WARSZAWA 22.1. (żel. wł. Słowa). Z Krakowa donoszą: W Krośnie zo- 

stał aresztowany dyrekior funduszu bezrokocia i biura pośrednictwa pracy 
Kozakiewicz pod zarzutem malwersacji. Dotychczas ustalono brak 15 ty- 
sięcy zł. 

na niego obowiązki, związane z przyj- 
ściem dziecka na Świat. 

Sąd kieruje się naturalnie wska: 
zaniami matki, kogo ona wskaże tego 
uzna za ojca. 

Stwarza to olbrzymie pole do na- 

dużyć, ale władze sowieckie tem się 

nie martwią — dziecko musi mieć 

ojca i koniec. 
Plaga Moskwy — 30.000 dzieci 

bez opieki i bez dachu nad głową, 
a żyjący z kradzieży — tak się wszy» 

stkim dały we znaki, iż rząd musiał 

znaleść jakiś środek zaradczy, by 
mniejszem złem usunąć większe. 

Ciągłe rozwody, poszukiwanie oj- 
cowstwa, gdy dodać do tego wielo: 

męstwo i wielożeństwo — wytwarza 
się w Bołszewji kompletna anarchja 
w życiu rodzinnem. Jedynem wyj- 

ściem byłoby wychowywanie wszy- 
stkich dzieci przez państwo. Do tego 
mam wrażenie dąży Rosja Sowiecka, 

narazie jednak nie może swych  pla- 

nów uskutecznić, po pierwsze, że nie 
ma na to pieniędzy, następnie iż 
chłodna zasada tak jest daleką od 

miłości macierzyńskiej, jak ciemnota 

mas bolszewickich od idealnej struk- 

tury człowieka utopijnego. 
Powyższy projet ustawy, wywo- 

ławszy we Wcik'u protesty, został 

odłożony do następnego posiedzenia, 

przez ten czas Sowiety czynią na je- 

go rzecz propagandę, by zapewnić 

mu w przyszłości aprobatę legisiatywną. 
Jakąż jest ta propaganda? 
Na całym obszarze Rosji Sowiec- 

kiej, włącznie z Syberją, urządzane 

są t. zw. dysputy na temat nowego 

projektu. Ze względu na charakter 
palący spiawy i na jego [żywotność, 

zainteresowanie społeczeństwa jest 

ogromne. Na podobnych dysputach 

licznie gromadzą się obywatele czer- 

wonego kraju, a rząd nigdy nie o- 

mieszka posłać tam swoich ludzi, 

swoich prawników, którzy elokwencją 

i tendencyjnem przedstawieniem spra- 

wy — mają rozjaśnić ciemne pojęcia 

przeciętnych ludzi. 
l podobnie jak na posiedzeniu 

Wcik'a widać były dwa przeciwstawne 
obozy, tak również na często organi- 

zowanych zebraniach społeczeństwo 

zainteresowane w formie prawa mał- 

żeńskiego wypowiada się ostro prze- 
ciw nowemu projektowi, który z ra- 
mienia rządu ma swych obrońców. 

Co najbardziej frasuje i co wywo- 
łuje gorący protest ludności, to defi- 
nitywne rozbicie rodziny przezrówno- 
uprawnienie małżeństwa zarejestrowa* 
nego i niezarejestrowanego. 

15-go listopada odbyło się zebra- 
nie w Muzeum Politechnicznem dla 
omówienia projektu i tu obrońca jego 
—generalny prokurator Krylenko—był 
ze wszech stron energicznie atako- 
wany przez zgromadzonych. 

_ Wielu mówców wyrażało ubole- 
wanie już nad obecnym stanem rodzi» 
ny, chylącym się ku upadkowi. 

Nie wystarcza dobra ustawa o 
alimentach, gdyż w praktyce taka u- 
stawa daje kobiecie bardzo mało, 

W. konsekwencji następuje przeła- 
dowanie sądów, a kobiety nia otrzy- 
mują nawet setnej części tego co sąd 
im przyzna. Ileż razy pozwany nie ma 
czem płacić, zresztą z jakiej racji ma 
człowiek odpowiadać za następstwa, 
wypływające ze stosunków, dozwo» 
lonych przez prawo. 

W rezultacie praktyki sądowej, 
wspominali mówcy, mężowie ucie- 
kają od żon, a żony rozjeżdżają po 
miastech szukając mężów, od których 
należy im się 50 proc. przysądzonego 
przez sąd ludowy zarobku męża. 

Ze względu na pole do nadużyć, 
zmuszeni są do płacenia alimentów 
ludzie, którzy nic wspólnego z dziec- 
kiem nie mają. 

“А sami sędziowie w odpowiedzi 

mówią: „iż musi przecież ktoś płacić*. 

Kobiety w sprawach alimentowych 

otrzymują bardżo mało, to prawda, 
ale Krylenko pocieszał zgromadzo- 
nych, że ten kto nie zapłaci trafi do 
więzienia. 

Wówczas jeden z obecnych słusz- 
nie zauważył, iż gdyby wszystkich 
„ojców* za to że nie placą, bo nie 

mają z czego płacić wsadzić do wię: 
ziemia — to więzień by w Rosji za- 

brakło. 
Krylenko na owem zebraniu szcze- 

rze powiedział, iż z chwilą gdy fak- 
tyczne pożycie jest małżeństwem, po- 

życie niezarejestrowane — to zjawia 

„ skiego Grupa kresowa 

Sejm i Rząd. 

Fuzja Związku Chłopskiego 
ze Stronnictwem Chłópskiem. 

„WARSZAWA, 22-1. (żel. wł, Słowa). 
Dziś przed południem rozpoczęły się 
obrady parlamentarnych - klubów 
„Związek Cnłopski* pod przewo- 
dnictwem pos. Śliwińskiego i „Stron- 
nictwo  Chłopskie* pod przewo- 
dnictwem posła Walerona. Zgodnie 
z wnioskami posłów obu wymienio- 
nych klubów zebrani uchwalili jedno- 
myślnie bez dyskusji połączenie obu 
ugrupowań parlamentarnych i stron- 
nictw za niemi stojących. 

Po powzięciu tych uchwał na- 
stąpiło wspóinie zebranie, na którem 
przystąpiono do wyboru władz no- 
wego klubu, który przyjął nazwę 
Kiubu Parlamentarnego Stronnictwa 
Chłopskiego. Wynik wyborów jest 

RZ Prezes pos. Dąbski Jan, 
«prezesi posł di ad posłowie Bryl, Waleron 

Nowy klub liczy 11 członkó: 
b 2 Chłopskiego i 17 z stronnictwa chłopski ; psów pskiego razem 28 

Jak słychać grupa t zw. „k ! е . „kre- sowców* klubu Wyzwolenia zdecy- 
dowała już, że wystąpi ze stronnictwa 
w najbliższy poniedziałek. istnieje 90 szans na 100 że nowi secesjoni- ści połączą się z grupą  Bryla-Daąb- 

` odstąpiłab od zamiaru wystąpienia z Wie 
lenia tylko w tym wypadku gdyby 
niedzielne zjazdy które ci posłowie organizują 24 b. m. na Wileńszczy- źnie wypowiedziały się nie po myśli posłów t. zn. gdyby wyborcy wy- powiedzieli „SIĘ za pozostaniem gru- py kresowej w Wyzwoleniu. 

Awanse rezerwistów na ofi. 
cerów, 

WARSZAWA, 22] NES, ub. -1. (żel. wł. Słowa). 
wydane z przez władze wojs dne pkn umożliwiając awans rezerwistów po- siadających odpowiedzi census i kwaliiikacje. Jak się obecnie initormu» 4 lista awansów na podporuczni-* k rezerwy jest obecnie opracowy* esa dn ze złożonych przez 

niu i e puszczalnie za jakieś S 
YE należy ze frekwencja odai yła dość znaczna. Е 

Zmiany w dziennikarstwie. 
A WARSZAWA 22. | (fel. wł. Słow iai ZKE a sk że wydawni- i @ er Polski“ obejmuj — Aaa Diugūiens >. ignacy Rosner ustępui tego pisma. Ma to być maks układu sił akcjonaijuszy w į dawnictwie. PEAR. 
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ES 
się możliwość wprowadzenia wielożeń- 
stwa. „Taka możliwość jest, i nie 
zważając na ten niepożądany objaw, 
władza Sowietów przeciw niemu żad” 
nych norm nie ustanawia*, 

Jest to stanowisko jasne i wy- 
raźne. 3 grudnia podczas "dysputy" 
w Kolumnowej Sali Domu «Sojuzów» 
wystąpił sędzia ludowy. 

Podkreślił on wszystkie trudności, 
z jakiemi musi walczyć sąd przy 
wznawianiu ojcostwa, Projekt kodeksu 

zaleca sądzić w tych sprawach zgod- 
nie z «naturalnym biegiem rzeczy». 
A cóż to jest za naturalny «bieg rze- 
Czy»? Świadkowie stron są zawsze 
tendencyjni. A zresztą co oni mogą 
wiedzieć?... 

Debatują więc ludzie nad złem i 
nad jeszcze gorszym projektem, bro- 
nią się jak mogą przed narzucaniem 
norm komunistycznych dla rodziny 
już rozpadającej się — a jednak mam 
wątpliwości, czy głos społeczeństwa 
w tej kwestji zaważy. Rządowi So- 
wietów chodzi przedewszystkiem © 
władzę, o swe zasady, o przejście z 
obecnego okresu przejściowego do 
czystego komunizmu. A społeczeństwo 
Ono egzystuje dla rządu, jest przed- 
miotem dziwnych i zdradliwych expe- 
rymentów, powinno cierpieć i «nie 
soprotiwiatsia złu», 

Helena Falewicz-Sztukowska,



ECHA KRAJOWE 
  

O naszych sprawach podatkowych. 
— Korespondencja Słowa. — 

W czasach, które przeżywamy, po 

2 letnim niemal włodarzeniu nawą 

państwową przez p, Wł. Grabskie- 

go, pisanie o podatkach wydać się 

może komuś conajmniej jałowem. Ty- 

le tej kwestji poświęcono od 2-ch 

łat memorjałów, tyle szpalt zajęła 

ona we wszystkich pismach, jakie 

na ziemiach polskich wychodzą, że 

zajmowanie jeszcze uwagi czytelni- 

ka głosami co do niej Z tak bardzo 

odległej prowincji Kresowej, jak na- 

sza Dzisieńszczyzna — czyż żda się 

na co? czy kogo zainteresuje.? A 

jednak... 
Jednak są rzeczy, na które uwagę 

miarodajaych czynników zwrócić 

ba. 
"To co o „podatkach w Polsce” 

pisano, nie wyczerpuje całości tema- 

tu. Są w tem zagadnieniu specy- 

ficzności lokalne, ONEX 
Chcemy w _ niniejszej  ko- 

respondencji omówić _ sprawę 

ciężarów podatkowych, jakie na o- 

bywatela Ziem Wschodnich nakła- 

dają samorządy. 
Fwłaśnie = zakresie samorządo- 

wej polityki podatkowej najjaskrawiej 

występują obciążenia, zgoła wyjątko- 

we, naszych Kresów. Wygląda to 

naogół dość humorystycznie, gdy się 

zważy choćby tak „drobną" okolicz- 

ność jak to, że jesteśmy najbiednicj- 

szą z prowincyj państwa. Niemniej 

jednak w stosunku do Polski cen- 

tralnej płacimy w pewnych razach 

grubo więcej. Pod korcem chować 

tego nie trzeba. Przeciwnie, za naj- 

świętszy swój obowiązek uważamy 

zwrócenie uwagi opinji publicznej na 

anomalje, których pozostawić nadal 

w dzisiejszym stanie niepodobna. 

istnieje pewien paragraf statutu 

samorządów państwowych, który 

mówi, że sejmiki pokrywają „ część 

kosztów utrzymania policji państwo- 

wej pracującej na terenie danego 

powiatu. jest to przepis ogólny, ©- 

bowiązujący na obszarze całego pań- 

stwa. Nigdzie jednak nie jest on tak 

dotkliwym, jak właśnie na Ziemiach 
Wschodnich. 

Składa się na to szereg przy- 

czyn: 1. Samorządy w prowincjach 

centralnych i zachodnich  prospe- 

rują już od r. 1919, nasze — kre- 

sowe, tylko od 1922 r. (wyjątek sta- 

nowią 3 i pół powiata które wcho- 

dziły w skład terytorjum b. Litwy 

Środkowej i które samorząd otrzy- 
mały jesienią 1920.r.) Wynika stąd 

oczywiście fakt, iż sejmiki kresowe 

w stosunku do sejmików np. z b. 

Kongresówki, są biedne. 2. Bezpie- 

czeństwo publiczne na Ziemiach 

„Wschodnich jest bez porównania 

mniejsze niż w okolicach, powiedz- 

my, Łowicza. Powodów nie trzeba 

wyłuszczać, Powstaje stąd koniecz- 

ność utrzymywania zriacznie wię* 

kszych etatów policyjnych i zwłasz- 

cza w powiatach nadgranicznych 

(jak np, nasz  Dzisieński). Gdy się 

jeszcze doda okoliczność iż przy 

równej liczbie mieszkańców  powia- 

ty kresowe Są, co do obszaru, 2 

lub 3 razy większe od jednostek ad- 

ministracjj w województwach — сеп- 

tralnych, łatwo pojąć, iż przy ogól- 

nej biedzie, na samorządy powiato- 

we na Ziemiach „Wsch. spadają 

znacznie większe ciężary w uirzyma- 

niu policji niż to się dzieje na za- 

chodzie od nas. 
W r. ub. wiadze centralne zwol- 

niły sejmiki nasze od płacenia przy- 

padających na nie obciążeń. ai 

Jak będzie w r. bież, — niewia- 

domo. Obyż nam tylko choć tę spra- 

wę zalaiwiono nie «papierowo», a 

po wglądnięciu w życie. 

Podatek drogowy. Każdy sejmik 

ma taki podatek, każdy go sciąga. 

Różne są jednak jego skale. Jedno 

LITERACKA DOLA. 
Sic vos, non vobis 
Fertis aratra, vobes!.. 

Wirgiljusz. 

Zaiste,—jak 6w wd!, co skiby pod 

zbože rozwala nie dla siebie, jak owa 

szczoła, co miód do uła niesie nie 

dla siebie, tak ci, co tworzą piśmien- 

nictwo polskie współczesnej; ze sto: 

kroć większą niż wół i pszczoła о- 

fiarnością — gdyż świadomą! skła- 

dają życia swego trud na ołtarzu oj- 

czyzny, tak ojczyzny. Diatego aby na- 

ród polski miał godną siebie literatu- 
rę i prasę. 3 

Z tego sobie społeczeństwo na- 

sze najkompietniej nie zdaje sprawy. 

Niech przytoczę to, co pisałem 

jeszcze na dobry rok przed wojną, w 

maju 1913-go w „Tygodniku liustro- 

wanym". Nas : у 

14: Czy cokolwiek zmieniło się od tej 

daty? Proszę posłuchać — potem po- 

damy. 
Pisałem tak: 
liu jest ich ogółem, tych, co two- 

rzą dziś polskie piśmiennictwo (lite 
ratiię i prasę)” Wyraźnie: tworzą, 

gdyż, jak wiadomo, pracują „w litera- 

turze” i w „dziennikarstwie" całe le- 

giony istotnych tylko wyrobników, 
łub przedsiębiorców, a obie te „kate- 

gorje wynagradzare są przeciętnie 

«mniej więcej tyle dla handlu 

Głębokie, 19 stycznia, 

jest wspólne: pieniądze zebrane z 
podatków drogonych, mogą iść je- 
dynie na naprawę dróg. 

Dzisieńszczyzny zagadnieniem za- 
sadniczem są właśnie — drogi. 

Stanowimy teren wybitnie ekspor- 
towy. Produkujemy dużo możliwości 
wywozowe posiadamy, jak mało kto. 
Wszystko zależy od dróg. 

Zajął się też sejmik kwestją ich 
naprawy z wielką energją. Cóż kiedy 
pociągnięło to za sobą tak znaczne 
ciężary w podatku, że nikt ich nie 
jest w stanie płacić. Wynoszą one 

ile 
świadectwa przemysłowe opłacane 
co roku. 

Pozatem samo realizowanie na- 
prawy dróg posiada pewne «ale», 
Oto dotąd naprawiono przedew- 
szystkiem drogi o znaczeniu wojsko- 
wem w związku z ochroną granic 
(a mamy ich coś z kilkaset kilomet- 
rów). Mniej zwrócono uwagi na 
arterje komunikacyjne o znaczeniu 
gospodarczem. 

Dlaczego tak się stało? Oto ist- 
niała pewna presja ze strony władz, 
presja ta skłoniła sejmik do reperacji 
dróg o mnieszem dla powiatu zna- 
czeniu, potrzebnych jednak dia woj- 
ska. Stało się to wbrew oczywistemu 
interesowi ; gospodarczemu  Dzisień* 
szczyzny. 

I tutaj znów wyłania się dyspro- 
porcja: powiaty Polski Środkowej 
czy zachodniej, posiadające dobre 
przeważnie drogi, o potrzebach ko- 
munikacyjnych armji nie słyszą, — 
nidgraniczne powiaty kresowe, nie 
posiadające «wcale» dióg, w pracy 
ku ich stworzeniu, muszą w pier- 
wszym rzędzie zaspakajać koniecz- 
ności wynikające z potrzeb obrony 
granic, wbrew okolicznościom gos- 
podarczym, w zakresie komunikacji, 
pa swym terenie. 

Płacąc podatek na naprawę dróg 
chcemy mieć przeświadczenie, iż pod- 
nosimy swój powiat. 

Na płacenie podatków za całą 
Polskę — nas nie siać. 

Organizacja obrony granic pań- 
stwa nie leży w zakresie obowią- 
zków i zadań samorządu powiatowe- 

o. 

r J. Kul. 
WILEJKA. 

— Zebranie T-wa Opieki nad 
Kresami. Dnia 17 bm. w sali klu: 
bu urzędniczego, odbyło się walne 
zebranie T-wa Opieki nad Kresami. 

Sala była szczelnie zapełnioną 
przez zjazd osób z całego pow. z in- 
teligencją wilejską na czele. 

T-wo Opieki nad Kresami, „zosta- 
ło założone w marcu ru. prezesem 
został wybrany p. Augustowski. któ: 
ry też na zebraniu dn. 17, zdał spra- 
wozdanie z działalności Koła, za czas 
od marca do grudnia 25 r. 

Ze sprawozdania dowiedzieliśmy 
się, że pomimo trudnych warunków, 
zostały założone i uruchomione 2 
«Domy Polskie» w powiecie Wilej- 
skim, a ma być w najbliższym  cza- 
sie uruchomionych jeszcze 8. 

Po przemówieniu posła Zającz- 
kowskiego na temat polskości na 
Kresach zebranie zamknięto. 

NOWOGRODEK. 

— (b) Napad bandytów. Na 
mieszkańca wsi Raczkańce pow. No- 
wogródzkiego niejakiego  Żołniero- 
wicza nocy onegdajszej dokonano 
napadu rabunkowego. Kilkunastu 
bandytów zamaskowanych i uzbrojo- 
nych w karabiny i rewolwery wtar- 

„gnęło do mieszkania i grożąc śmier- 
«ią zaczęło plądrować po mieszkaniu. 
Bandyci zabrawszy „nieznaczną ilość 
gotówki uciekli spłoszeni odgłosem 
zbliżających się ludzi. 

za swoją fatygę, lub za swój zmysł 
kupiecki aż nazbyt nieraz sutym do- 
brobytem. Tedy nie o nich mowa. 

Faktycznie dziś tworzy piśmien- 
nictwo polskie, wszędzie gdzie ono 
istnieje, najwyżej ze 300 do 400 osób. 
Są to: z różnych dziedzin uczeni sa- 
modzielni badacze, powieściopisarze, 
autorowie dramatyczni, poeci, redakto- 
rowie-fachowcy (nie przypadkowi), li- 
teraci-pubiicyści, zawodowi krytycy, 
feljetoniści i essayiści, tłómacze-arty- 
ści, słowem źwórcy, sztab generalny 
każdego wogóle na świecie piśmien- 
nictwa, ci, co nadają swojskiemu piš- 
miennictwu: powagę, charakter, ton, 
walor, poziom, blask, obfitość. 

W jakich-że warunkach ta „złota 
legia" wydaje z siebie piśmiennictwo, 
z którego — oho! — każdy Polak 
jakże chętnie szczyci się i puszy? W 
warunkach— najopłakańszych, wręcz 
urągających czasom . nowożytnym i 
prawidłowej organizacji cywilizowa- 
nego społeczeństwa. 

Literainie nic nie zabezpiecza nor- 
malnej i płodnej do końca twórczo- 
ści literata polskiego—nic! Gdyż na- 
wet najpomysłowsza jego gospodar- 
ka budżetowa nie jest w stanie uciu- 
łać oszczędności z dochodów, wy- 
starczających zaledwie na związanie 
końców z końcami. Może—jak szero- 
ki naród nasz—znalazłoby się dwóch, 

SŁ © 

Budżet miejski—bruki 
— pożyczka angielska. 
(Wywiad z p. prezydentem m. Wilna 

W. Bańkowskim). 

Budżet na rok 1296 

P.ace nad budżetem miejskim na 
rok 1926 dobiegają końca. Skłoniło 
nas to do odwiedzenia p. prezydenta 
m. Wilna, Witolda Bańkowskiego. 

— Jak przedstawia się w ogól- 
nych zarysach budżet miejski na r.b., 
panie pryzydencie? 

Zamknęliśmy budżet sumą 
6375922 zł. Nie jest to jednak suma 
ostateczna. Już dotąd komisja finan- 
sowa wprowadziła pewne zmiany, na 
które magistrat musiał się zgodzić. 
Oczywiście najważniejszą pozycję 
budżetu stanowią podatki. Prelimino- 
waliśmy je łącznie na 3734000 zł. 
Niesiety, nie mamy pewności,czy su- 
ma powyższa wpłynie. Musimy zano- 
tować dziś niesłychany wprost upa 
dek przemysłu— mnóstwo instytucyj 
przemysłowych likwiduje się—ogólną 
depresje i tak szeroko panujący dziś 
pauperyzzm. 

Stałość budżetu zależeć więc bę- 
dzie od tego, czy dochody się z więk- 
szą, a przynajmniej — nie ulegną 
zmniejszeniu. 

Zmiany budżetowe wywołane są 
miedzy innemi potrzebą zwiększenia 
kosztów na policję. Z tego powodu 
zmuszeni byliśmy skreślić niejedną 
pozycję rozchodową, żeby tą drogą 
dodatkowo ustanowić 135698 zł. ja- 
ko pokrycie kosztów policji jeszcze 
z roku 1924. 

— Jaki jest udział miasta w po- 
datku dochodowym? 

— Jeszcze w ubiegiym roku wy- 
nosił on 30 proc. Obecnie zreduko- 
wany został do 15 proc. Z tego 1у- 
tułu zmniejszyliśmy pozycję dochodo- 
wą na 270000 zł. 2 

— Niewątpliwie, panie prezyden- 
cie, najwięcej na redukcjach tych u- 
cierpią potrzeby kulturalne? 

— Tak, istotnie. Obecny budżet 
będzie niezmiernie skąpy dla potrzeb 
kulturalnych. Bo na rząd, sciśle De- 
partament kultury i sztuki w tym ra- 
ku liczyć nie możemy. W rubryce 
więc potrzeb kulturalnych zostawiliš- 
my zaledwie sumy, przewidziane 
ustawowo. Redukcja powyższa bu- 
dżetu zwiększyła niewspółmiernie 
pracę magistratu, a źmniejszyła nato- 
miast pracę komisji finansowej, która 
—doprawdy—nie znalazła już nic, co- 
by się dało obciąć. 

Dla porównania budżetu: r. b. z 
ubiegłym rokiem, powiem panu tyl- 
ko tyle, że zeszłoroczny budżet po 
obu stronach (t. j. dochodu i roz- 
chodu) zamknęliśmy sumą 7147186 
złot. 

Tegoroczny więc obcięty został 
o olbrzymią, jak na nasze stosunki, 
sumę 771264 zł. Cyfra ta stanowi 
nasze oszczędności na r. b. 

— Czy nie widzi p. prezydent 
lepszych horoskopów na przyszłość? 

— Niestety. Perspektywa nie jest 
różowa. Podatki ściągamy według 
przewidywań lzby Skarbowej i po- 
wtarzam —nie mamy pewności ich 
ściągnięcia. Zamknięcie budżetu mo: 
że być o wiele gorsze więc, aniżeli 
przewidujemy. 

Bruki wileńskie. 

— Panie prezydencie, mieszkańcy 
miasta tak bardzo użalają się na na- 
sze bruki. Czy w kierunku ich po- 
prawy jest co czynione? 

— Owszem-—-i to dużo. Trzeba 
jednak panu wiedzieć, że bruki i 
chodniki wileńskie przekazane zosta- 
ły magistratowi dopiero w 1924 r. 
na zasadzie ogólnych praw o mia- 
stach Rzeczypospolitej. Przedtem pie- 
czę nad brukami i chodnikami mieli 
odnośni właściciele posesyj. Przejęliś- 
my je w pożałowaniu godnym stanie. 
Przy układaniu budżetu zesztorocz- 
nego, zdołaliśmy poprawić 10 proc. 
bruków i 10 proc. chodników. Re- 
montu bruków dokonano na zgórą 
miljon złotych. Ale wówczas mieliš- 
my nadzwyczajne dochody. Obecny 

wc 

Nowa „skloka“ partyjna w Bolszewjl.. 
Wpływy opozycji wzrastają. 

Według doniesień z Moskwy sytuacja w Petersburgu jest naprężo- 
na. Centralny komitet partji komunistycznej obraduje nad sprawą rozwią- 

zania organizacji Petersburgskiej i powołania nowej wykluczając opozycję. 
Centrainy komitet opublikował również odezwę do robotników w 

Petersburgu w kiórej podkreśla, że "opozycja sabotuje uchwały Centr- 
komit. i szerzy demoralizację. 

Krążą pogłoski o licznych aresztowaniach przeprowadzonych przez 
G. P. U. w kołach opozycji. 

Wobec wzrostu nastrojów opozycyjnych w krótkim czasie ma. na- 

stąpić szereg zmian na wyższych stanowiskach wojskowych. 

Nosił wilk—-ponieśli i wilka: 
Stalin wysyła Zinowjewa na „kurację”. 

. Centralny komitet polecił specjalnej komisji załagodzenie sporu par- 
tyjnego, który jaskrawo się uwydatnił już podczas XIV zjazd wietów. 
W skład komisji weszli: Stalin, Trocki, Dzierżyński, Woroszyłow i Kali- 
nin. Udział Dzierżyńskiego w komisji wskazuje, że C. K. partji nie za- 
waha użyć najsurowszych środków w celu stłumienia opozycji. 

Według krążących pogłosek Stalin zamierzą wysłać Zinowjewa na 
a: i oddać go tam pod opiekę zaufanych delegatów partyjnej więk- 
szości. 

Dalsza grabież mienia polskiego w Kowień. 
szczyźnie. 

Przyjęcie wierzytelności Banku Ziemskiego na rzecz Skarbu; 

Przed tygodniem donosiliśmy, że ministerstwo finansów w Kowień- 
szczyźnie opracowało projekt przejęcia na rzecz państwa wszystkich wie- 

rzytelności Wileńskiego Banku Ziemskiego. Jak donosi półurzędowe 
„Echo“ (Aidas) projekt ten opiera się na układzie Litwy z Rosją Sowiecką 
w którym wspomniane jest o przejęciu majątków na rzecz republiki li- 

tewskiej. 

Właściciele nieruchomości zadłużonych %w wileńskim banku ziem- 

skim na terenie Kowieńszczyzny otrzymają pewne ulgi przy ich spłacaniu 
do kas skarbowych. 

Rozporządzenie to nad kiórym obraduje obecnie Rada. ministrów 
jest zwykłą grabieżą i zmierza do zniszczenia polskiego stanu posiadania 
w miastach i miasteczkach Kowieńszczyzny. 

Rokowania hańdlowe Litwy z Sowietami. 
KOWNO, 22.1. PAT. W związku z przygotowywanemi rokowaniami 

handlowemi ze związkiem Sowietów, które mają się rozpocząć w początku 
marca, Lietuva donosi, iż poselstwo sowieckie otrzyma wkrótce projekt 
tymczasowego układu handlowego oparty na zasadzie największego uprzy- 
wilejowania. 

Burze śnieżne w Japonii. 
TOKJO 22.1 PAt, W północnej Japonji szaleją burze śniegowe. Linje telegra+ 

ficzne t telefoniczne zostały przerwane. 

НАРЕ ACZOPECZE NO OR ZOROOYIE TOY DTOOROPTBETTH PRATT ACZ OPSZRIKCZTDZZAPBYZKZO WANA TT WOK ZA TETYDY TORO RETPZECYT 

Zatrzymanie podejrzanego o szpiegowstwo. 
21 b. m. patrol 5 Baonu Kopu zatrzymał'w czasie przełażenie przez 

druty osobnika nazwiskiem Kuchta Bolesław, W czasie śledztwa okazało 
się, że Kuchta jest stąłym mieszkańcem Zasławia, że przeszedł granicę 
z powodu złych warunków do życia w Zasławiu w poszukiwaniu pracy. 
Dokonanana przy nim rewizja dała rezultat: 125 dolarów, paszport rosyj- 
ski i kilka pism do podejrzanych osób powiatu Wilejskiego. 

Z powodu mętnych zeznań Kuchty i nasuwających się przypuszczeń 
że został wysłany specjalnie przez władze bolszewickie, co poniekąd wyka- 
zuje rewizja — został aresztowany i oddany policji (ab). 
ЫЛО ТОАЧА СО КАНЕ ATTROCY OOO KYCOAROKPTPYCZ ZE NARTZOOCEDĄ © RZECZKA OAZYRAOYZTOJE TYPE KZ OPCAZT TAA ORAEZHA 

nasz stan finansowy pozwoli nam O uregulowanie tej części pożyczki, 
na dokonanie remontu tylko 5 proc. która znajduje się w Zach. Europie. 
bruków i chodników. Tak więc za- Jest nadzieja, że sprawa ta zostanie 
kres robót w tej dziedzinie będzie rychło pomyślnię ukończona i że 
zmniejszony 0 połowę. Niektórzy można będzie jeszcze uzyskać nie- 
utrzymują, iż i to zawiele, że bruków wielką pożyczkę dodatkową, z któ- 
wogóle— nie trzeba remontować. Ci rej magistrat projektuje wykonać 
opierają swoje wywody na źródłach pierwszą serję robót tramwajowych. 
dochodowych t. zw. repartycjach t. j. Pragnęlbyśmy zmontować pierwsze, 
podatkach nałożonych ad hoc na centralne koło obwodowe, do które- 
przemysł i właścicieli nieruchomości. go w przyszłości prowadzone były- 
Specjalne opłaty drogowe, jakie na- by odnogi na przedmieścia. Koło to 
kłada się na przemysł i wł.nierucho- iść będzie od skrzyżowania ul. Wi- 
mości wypadną nam nawet przy 5 leńskicj i Mickiewicza, Jagiellońską, 
proc. remoncie owych dróg—489000 Zawalną, Sadową do Dworca. Daiej 
złotych. S kot iwgy do Ostrej 

ramy, Bazyljańską (tu dzieliłaby się 
Pożyczka angielska. na 2 odnogi), które łączyć się aa 

— Jak przedstawia się kwestja na Helmanskiej linja pójdzie Wiel- 
požyczki, zaciągnietej w 1913 г. м ką, Zamkową, Šw. Magdaleny do 
Anglji przez mag. m. Wilna? э Orzeszkowej. 

— Pożyczka ta wynosiła 425 tys. Mam _niepłon jei 
funtów szteilingėw.  Zrealizowana KS eil Е środki na to rychło zdobędziemy. 
była całkowicie przez jeden koncern Jest to jednak dopiero projekt w ak 
poż reprezentowany przez D. lążku—z temi tramwajami. W spra- 

. „Crisp”. : ‚ м1е pożyczki angielskiej wyjeżdżam 
Bank ten ulokował papiery tej w pocz. lutego do Warszawy—po 

pożyczki następująco: połowę w An- otrzymaniu bliższych informacyj przy- 
gli, Francji, Holandji i Szwajcarji, a stąpimy do realizacji projektu. 
drugą część—w Rosji. 

rowadzimy obecnie - pertraktacje Eug. Sch. 

trzech współczesnych iudzipióra(wy- polski literat wolny od troski ma- 
łącznie: pióra!), którzy z honorarjów, terjalnej, a już i nie mówić o tem, iż 
pobieranych za prace literackie w 0- nie ma za co Żyć tak, aby doksziat- 
kresie najbujniejszej płodności, zebrali cał się wciąż oraz tworzył wśród 
fundusik, co będzie im dawał rentę niezbędnych wypoczynków, podniet i 
wówczas, gdy wydajność ich pisar- wrażeń; nie mówić też o pogodzie 
ska słabsiąć zacznie. Nie! Trzech-bym ducha, czynniku tak znakomieie po- 
nie wymienił. tęgującym pracę twórczą. 

Natomiast z dobra połowa rzeczo- Emerytura? Wszędzie, tylko nie 
nej „złotej legji* zmuszona jest «do- w literackim Świecie. Solidarność za- 
rabiač» sobie kęs chleba w innym wodowa? Nie pytać o nią wśród ta- 
jakim zawodzie (urzędniczym, doktor- kiej waiki o byt, jakiej widownią jest 
skim, adwokackim), a druga połowa piśmiennictwo nasze. 
zaprzepaszcza i rozdrabnia talent pi- Ha! Zwykliśmy się z myślą, że li- 
sarski w  najordynarniejszej nieraz, teratura polska na szpitalnym barło- 
«dla chleba» robocie dziennikarskiej. gu Klonowicza-Aceina i pod dziura- 
Bo robofa dziennikarska wynagradza- wym plaszczem Mickiewicza jednak 
na jest u nas trzy i pięćkroć rązy su- kwiiła—i jak jeszcze! Podobno nawet 
ciej, miż najświetniejsza twórczość li- literat, im mu coś mocniej dolega, 
teracko - publicystyczna lub beletry- tem piękniej pisze... 
styczna, Przepracowany (z racyi ni kości 

Literat polski —wzorem np. naj- honorarjów), przykuty do biurka, do 
marniejszego urzędnika—nie «awan- miejsca stałego pobytu, bez możno- 
suje» nigdy. Przeciwnie: im pisarz ści odświeżenia umysłu oraz wrażli- 
polski «zasłużeńszy» i... sędziwszy, wości w innej, a przedewszystkiem 
im doskonalej sierał siły nadmiarem szerszej atmosferze (z racji znowuż 
pracy, tem pewniej zjężdża na szary skąpych dochodów, pozwalających za- 
koniec, jako niepotrzebny grat. Stacza ledwie na związanie końców z koń- 
się powoli, z matematyczną akuratno- cami); w trwodze nieustannej, aby 
ścią, ku zapomnieniu, zmarnowaniu, choroba, lub inna jaka przeszkoda 
i—nędzy. W literaturze polskiej dzi- nie wytrąciła mu pióra z ręki, które 
siejszej niema senatu; są tylko wy- codzień zarobić musi na chłeb pow- 
ranżerowani inwalidzi, szedni; zapatrzony w oczekujące nań 

Ale i w pełni sił italentu nie jest niechybnie pieiwej lub później: wy- 

czerpanie się sił i dogorywanie «pod 
płotem»; z nerwami dawno już cho- 
remi; z goryczą w duszy— literat pol- 

ski eż «robi piśmiennictwo 
polskie» Czyliż trzeba dodawać, że 
usposobienie twórcy kładzie silne 
piętno na wytwarzanem dziele? 

* 

Tak było niegdyś, „w trzech za- 
borach*. A dziś, w wolnej i niepod- 
egłej Polsce jakże jest? 
„Pomimo pewnych pozorów tu. 

dzież pewnych, całkiem nowych. sto- 
z" — jest obecnie gorzej niż 
yło. 

Literat polski i dziennikarz mają 
własne związki zawodowe: literackie 
i dziennikarskie, które bronią korpo- 
racyjnie jego interesów mateijainych. 
Zdałoby się: praca i płaca stanęły 
vis d-vis siebie w stosunku dwóch, 
równych sobie sił, Niestety, regulato- 
rem tego stosunku pozostał wzajem- 
ny do siebie stosunek.. popytu i 
podaży. Na rynku literacko-dzienni- 
karskim więcej jest zaofiarowanią 
niż poszukiwania. Ztąd niemal ży» 
wiołowe wyłamywanie się z solidar- 
ności zawodowej. Uchwały syndyka- 
tów i związków swoje, a konieczność 
zdobycia pracy za wszelką cenę swo- 
je. Na ostatek: związkom literackim 
i syndykatom dziennikarskim braknie 
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Nowe odkrycia 
w Egipcie 

Odnalezienie świątyni Ozy- 
rysa. 

kopi, doniesień z Kairu dwium ueze- 
nym Hołendrowi H. Frankfortowi i Anglike- 
wi R. Hallow! udało się odnałezć oddawna 
poszukiwaną świątynię Ozyrysa. Odkrycie 
to ma podobno zaćmić słynne wykopa- 
liska z Luxoru, Odnaleziona świątynia ma 
ogromne znaczenie dia historji kuitury 
dawnego Egiptu. 
. Poszukiwania świątyni Ozyrysa mają 
już swoją historię. 

Qio na dwa lata przed wojną pewna 
Angielka, która z polecenia królewskiege 
kolegjum przybyła ao Egiptu, miała podeb- 
no odnaleźć miejsce, na którem,  wedje 
wskazówek greckich historyków, miała się 
znajdować wielka świątynia boga Śmierci 
Ozyrysa. Rozpoczęto prace, które jednak 
wskutek działań wojennych musiały być 
przerwane. Dopiero w r. 1919 podjęto znowu 
prace odkrywcze i obecnie osiągnięto już 
poważne rezultaty. 

Dr. Hall przybył przed kilku dniami da 
Londynu cejem złożenia raportu o wynikach 
swych poszukiwań. Udało się tedy już czę- 
ściowe odnaleźć na pół zasypaną świątynię. 
Ten chram Ozyrysa znajduje się na pustyni 
na 40 sióp głęooko pod ziemią, „niedaleko 
od tego miejsca, gdzie niegdyś wznosił się 
grobowiec władcy Bgiptu Set l. 

Imponujący gmach zbudowany jest z 
szarych i czerwonycb bloków granitowych 1 
otoczony kanałem głębokim na sześć stóp. 
Ukryte źródło oddalone o kilka kilometrów 
od świątyni dostarczało wody do tego ka- 
nału. Przez tę sztuczną rzekę, otaczającą 
świątynię nie przerzucono żadnego mostu. 
Zdaje się, że kanał ten zbudowano w tym 
celu, aby świątynię uczynić. niedostępną. 
Kto chciał się dostać do świątyni, musiąt 
jechać łódką. Bioki granitowe zewnętrzne 
odznaczają się prosioią. Pozbawione są 
ozdób i płaskorzeźb, Tem za to wspanialej 
przedstawia się wnętrze świątyni W d ugina 
karytarzu, wśród łasu kolumn, wiodącym do 
centrum świątyni znajduje się posąg Ozy- 
rysa, prawdziwe arcydzieło egipskiej sziusi 
rzeźbiarskiej. 

Dr. Hall podejmuje obecnie w Londy- 
nie kroki, celem zdobycia odpowiednich 
środków pieniężnych, potrzebnych do dal- 
szego prowadzenia prac. Wydobycie skarbu 
a podziemnej świątyni połączone jest x 
wielkimi wydatkami, Każdy tydzień rebót 
kosztuje 1.000 funtów steriingów. 

Lg a iii 

Nowcšci wydawnicze. 
— «МихуКа». Powažne i piękne to 

czasopismo rozpoczęło trzeci rok isinienia 
zeszytem zawi.rającym, między  innemi, 
fragmenty z nieznanych listów Sxopena, 
rozprawą Opłeńskiego o Jakóbie Lutniście, 
rzeczą Ludomira Różyckiego о niebezpie- 
czeństwia niwelowania idełów muzycznych 
poszczególnych grup einicznych oraz wy- 
Ditnych jeduostek. twórczych, bardzo cie- 
kawą rewelację autobiograficzną Bronisława 
Hlubermana (<Czy istnieje talent muzycz- 
ny?»), artykułami Zbig.  Drzewieckiege, 
Szopskiego i innych, Jest też i ankieia w 
sprawie polskiej. pisowni nazwiska Szopena 
(Szopen czy Chopin?) eto. etc. W dodatku: 
Mustracjo i nuty. Korespondencje z Wilaa 
pisze dr. Tad: Szeligowski. Papier popra* 
wił się, mniej,sztiywno bibulasty. Przydałby 
się atoli jeszcze krok naprzód w tym kie- 
runku. 

KTO 
chce wiedzieć, co się w świecie 
dzieje, ten czyta najtańsze ilustro- 
wane czasopismo w Połsee 

  

„PRZEGLĄD ŚWIATOWY” 
Prenumerata kwartalna 6 zł. 25 gr. 
Wszystkie korespondencje i prenume- 
raty przesyłać pod adresem: 
Skrzynka pocztowa 135 Warszawa. 
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TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA”) 

WYSTĘPY 

OPERY WARSZAWSKIEJ 

Dziś w sobotę 

RIGOLETTO 
opera Verdi'ego 

Początek o g. 8 m, 15 wiecz. 

Jutro w niedzielę 

о g. 4ej pp. 

FAUST 
po cenach zniżonych 

Opera 
Gounoda 
(4 obrazy) 

    

najpotężniejszego oręża, mianowicie 
strejku. Styszał kto o bezrobociu... 
np. powieściopisarzy, historyków, 
essayistów? Rzecz jeszcze jest zna- 
mienniejsza: nikt jako żywo nie sły- 
szał w Polsce o sirejku... redakcyjnych 
współpracowników _ jakiejś gazety! 
Zecer w drukarni strejkuje.. byle mu 
co do godziny należności nie wypła- 
cono. Dziennikarz nie zastrejkuje choć- 
by mu nie płacono, niedopłacano, 
zmieniano mu honorarjowe warunki 
z dnia na dzień. Sirejk to nie broń 
dziennikarska. 

Sprawiedliwość jednak każe nie 
robić osobliwszej cnoty z wyniku — 
specjalnych okoliczności. Gazeta liczy 
się naprawdę tylko z wybitnemi i 
wyjątkowemi talentami dziennikarskie- 
mi, których zastąpić— trudno. Z po- 
spolitemi „siłami roboczemi* nie li- 
czy się. Na miejsce pracownika po- 
rzucającego gazetę (dla tych lub о- 
wych powodów) zawsze znajdzie 
się zastępca. Czasem o wiele lepszy! 
adne czasopismo nie lęka się—boj* 

kotu, Mieliśmy przykład na „Rzeczy- 
pospolitej" gdy nagle i niespodzie- 
wanie przeszła w ręce p. Korfan- 
tego. Z wielkiej chmury wynikł mały 
deszcz, Nie gazeta „nie wytrzymała” 
lecz nie datrzymali placu rzekomeinu 
„bojkotowi* — dziennikarze i litera- 
ci. Podobnież niema sposobu wyo-
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KURJER GOSPODARCZY. 
ZIEM WSCHODRICH 

- Podatki w 1925 r. 

Daniny publiczne i monopole 

przyniosły w r. z. 1.332,4 miljony 
„złotych. Podatki bezpośrednie przy- 

niosły 364,8 mili. zł. wobec 335,1 

mil. zł. preliminowanych W budżecie, 

Podatki pośrednie przyniosły 112,3 

mil. zł. wobec preliminowanych 98,6 
mil. Cła przyniosły 284,9 mil. zł. 

wobec preliminowanych 270 mil. zł. 

"Opłaty stemplowe 1142 mil. zł. 

wobec preliminowanych 100 mil. zł. 
Monopole 395,6 mil., zł, wooec pre- 

liminowanytch 362,4 mil. zł. W za- 

kresie podaków bezpośrednich najko- 
rzystniejszy był grudzień, który przy- 

niósł 52.3 mil. zł, nająorszy zaś — 

łuty, który dał 18,6 mil. zł. W. zakre- 

sie podatków pośrednich _ najłepszy 

był wrzesień, który dai 13,4 mil. zł. 

ajgorszy zaś był miesiąc luty, który 
dał 7,7 mil. zł. Cia przyniosły naj- 
więciej w kw „etniu — 36,8 mil. zi, 

najmniej zaś w listopadzie— 12,8 mil, 

zł. Opłaty stemplowe dały najwięcej 

w październiku 11,2 mi. zł, naj- 
mniej zaś w sierpniu — 8,6 mil. zł. 
Podatek majątkowy najwięcej przy- 

niósł w styczniu—8,7 mil. zł, naj- 
mniej zaś w maju—26 mil. zł. Mo- 
nopole najwięcej dały w lipcu—38,8 

mil. zł, najmniej zaś w styczniu — 

18,6 mil. zł. 

Nowe zakązy wywozu drze- 
wa z Polski do Niemiec. 

Od 1 stycznia r. b. zakazano wy- 
wozu z Polski do Niemiec: poz. 76, 
drzewo miękkie, tarte, podłużne lub 
inaczej obrobione, nieheblowane, 
oraz z pozycji 76 punkt g drzewo 
szpilkowe w takimże stanie. ‚ 

Rozporządzenie z 12 grudnia 

obejmowało tylko drzewo twarde i 
nie wymieniało drzewa szpiikowego. 

W sprawie cen papieru. 

W związku z ostatnią podwyżką cen pa- 
pieru pojawiają się w prasie mylne i ten- 
eneyjae wiadomości, przypisującz odpo- 
«wiedzialność za tę podwyżkę Ministerstwu 
Rolnictwa. i D. P., które rzekomo sprzedaje 
drewno papiernicze z lasów państwowyca 
-w walucie zagranicznej. ё ; 

Wobec tego Ministerstwo Rolnictwa i D 
P. wyjaśnia, że 1) Kontrakty na sprzedaź 
drewna papierniczego krajowym fabrykom 
©eluiozy i papieru są zawierane w  iasach 
państwowych wyłącznie w złotych; 2) Pań- 
stwowa adminisiracja leśna udziela krajo- 
wym tabrykom pierwszeństwa przed ekspor* 
teiami przy sprzedaży drewna papiernicze- 
go; 3) Dla zapobieżenia projektowanej przez 
producentów podwyżce cen celulozy i,papie- 
ru Ministerstwo Rolnictwa i D, P. zdecyda- 
wało się zaopatrzyć krajowe iabrykt celulo- 
zy i papieru w potrzebną iłość surowca na 
okres 3 miesięczny po cenach niższych od 
możiiwych do osiągnięcia przy tranzakcjach 
ua eksport. 

Q cenę ciukru. 

Niektóre organy prasy codziennej Zą- 
mieściły nieodpowiadającą prawdzie wiado - 
mość, jakoby Komisja międzyministerjalna, 
Która wyjeżdżała do kilka cukrowai, dla 
Aprawdzenia na miejscach kaluuiacji kosztów 
produkcji cukru, miała Się wypowiedzieć w 
dym sensie, że zamierzona podwyżya cen 

jest nienzasadniona. 
Wiadomość ta zupełnie nie ' odpowiada 

daktycznemu stanowi rzeczy. Po zwiedzeniu 
pięciu większych, dobrze uiządzowych cu: 
krowni (3 na Kujawach i 2 w Hoznańskiem) 

/ Komisja przyszła do jednomyśinego wnios- 
| Ku, żedła uratowania bytu cukrownictwa 

polskiego, niezbędne jest podniesienie ceny 
£ukru pizynajmniej do 85 zł. za 100 kg, — 

| Rząd ze względów politycznych sprzeciwia 
, Się podniesieniu ceny. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Ż posiedzenia wydziału rolnego 
Wil. Towarzystwa Rolniczego. 

Obrady ostatniego posiedzenia wydziału 
` tolnege Wileńskiego Towarzystwa Rolnicze- 
' £o poświęcone zostały głównie dwóm za- 

: mieniom z dziedziny gospodarstwa 
j wiejskiego: uprawie inu : sprawie sadów 

| owocowych. 
Reierent pierwszego zagadnienia inż, 

. Brzostowski mówił 0 uprawie i sortowa- 
| uiu lnu. 
) Len stanowiący dla Polski tak ważny 
produkt eksportu, produkt — jakością i ga- 
tunkowością swą znacznie przewyższający 
len Litewski i wreszcie produkt, wywóz 

, którego z terenów Łotwy spolyka się ze 

brazić sobie bojkotowania przez czy- 
, stej krwi literatów... jakiegoś wydaw- 

, S€ niegodziwego lecz bogatego 1 о: 
choczego do czynienia choćby  naj- 

. Tyzykowniejszych nakładów. 
|. Zreszią —pęka dziś potęga zwią- 

2 žkowa nie tylko w literackim 
_ A dziennikarskim zawodzie. Zdawato- 

by się: cóż io za potęga: obejmujący 
<ałą Polskę Związek Artystów Scen 
Polskich, majestatyczny i drakoūski 

/ZAS.PI A tymczasem... nie uląkł się 
_ wykluczenia z Zaspu calutki teatr za- 

żony świeżutko w Warszawie przez 
panią Niewiarowską. P. 'Niewiarow- 
Ska t jej cały zespół gwiżdżą naana- 

| temy i dyscyplinarne anatemy Zaspu. 
а]а aż miło „we własnem towarzy- 

, Stwie* i znakomicie im się powodzi. 
Owóż -- z tych lub owych po- 

wodów — dość, że w muiejszym 
b większym stopniu każdy w Pol- 

sce literat i dziennikarz jest na łasce 
i_niełasce — wydawcy. Wyjątki, bar. 
dzo nieliczne, tylko potwierdzają re- 
gułę. Najniewątpliwiej, gdy Reymont 
Uostai nagrodę Nobla, nie on Szukał 
Wydawcy lecz wydawcy jeden przez 
Tugiego dobijali się o jego... wzglę- 
У. Zostawił też Reymont po sobie 

żonie swojej miijon złotych w go- 
6wce i ziemskiej posiadłości (pięknie 
zagospodarzone Kołaczkowo), Lecz 

ył też to i biały kruk па literackiej   

znacznymi trudnościami stawianymi przez 
rząd łotewski, jest nielada rarytasem dla 
kupców zagranicznych, zwłaszcza beigijskich, 
to też ubiegają się oni o len polski u- 
silnie, 

Prelegent zwraca uwagę na nieumiejęt- 
ność sortowania inu, przez co towar ten— 
niejednolity w gatunku, przy sprzedaży traci 
па wartości, a co ;zatem idzie producenci 
ponoszą dotkliwe straty. 

Zły ten stan rzeczy można by naprawić 
angażując zagranicą specjalistę brakarza, 
jednak sprowadzenia takiego specjalisty po- 
niesie za sobą znaczne koszty, co w obec- 
nych ciężkich warunkąch jest prawie nie- 
możliwe. 

Po przemówieniach pp. prof. Rogóyskie- 
go i W. Łastowskiego postanowiono u- 
tworzyć sekcję Inianą, Która zajmie się 
przeprowadzeniem badań nad sprawami 
związanymi z uprawą lnu. 

W skład komisji lnianej weszli pano- 
wie: W. Łastowski, inż. S. Brzostowski, S. 
Senkiewicz, L. Massalski, J. Szystowski, 
Jeleniewski i J. Jurkowski. Ё 

Pierwszym projektem komisji jest u- 
tworzenie lnianego pola  doświadczałnego 
oraz utworzenie p zy 5tudjum Rolniczem w 
Wilnie lektoraiu uprawy Inu, SZA, 

Reierent diugiej sprawy, p. K. Sienkie- 
wicz zwr.cił uwagę na zły stan ogrodów 
nb. żle dopatrywanych oraz na niskie 
gatunki owoców naszych. 2 

Ogólnie znanem jest, że konsumcja 
owoców przez biedne stery ludności u nas 

  

w Polsce w porównaniu z zagranicą jest 
znikomo mała, owoce uważane za luksus, a 

aby! owoców za granicą bądź to surowych, 
bądź suszonych utrudniony jest ze względu 
na ich niską kłasę gatunku. 

Pan Sienkiewicz wskazuje na zakłada- 
nie sadów handlowych oraz na zwracanie 
bacznej uwagi na pielęgnowanie sadów już 
istniejących jako na jedyny sposób poprawy 
tego stanu. (b) 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
22 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7,30 1,32 7,28 
Belgja 33.22 33.51 23.14 
Hoiandja 293.50 294.23 292.77 
Londyn 35.54 35.59 35.41 
Nowy-York 1.30 1.32 7.28 
Paryž 27,40 27,47 27,33 
Praga 21.61 21.66 2156 
Szwajcarja 141 15 141.50 140.80 
Stokhoim — — — 
Wiedeń 102.75 103.— 10250 
Włochy - — л 

Papiery wartošciowe 
Pożyczka dolarowa 64.50 (w złotych 470.85) 

° kolejowa 116 122 
5 pr. pożycz. konw. 43.50 — — 
4 pr. pożyczk. konw, — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 
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URZĘDOWA 
— (b) Posiedzenie komitetu 

ochrony lasów. Najbiiższe posie- 
dzenie komitetu ochrony lasów zbie- 
rze się w dniu 31 bm. w lokalu In- 
spektoratu leśnego przy wojewódz- 
twie. Do rozpoznania wyznaczono 33 
sprawy związane z kwesiją wydawa- 
nia zezwoleń na wyrąb lasów Oraz 
spraw wynikłych na tle wyrębu lasu 
bez uprzedniego otrzymania na to 
zezwolenia. 

— Nowe notarjalne biuro. 
Wice-Prezes Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Adam Murza-Murzicz z0- 
stał mianowany Notarjuszem w Wil- 
nie i rozpocznie urzędowanie w d. 
pod Nr. 36 przy ul. Wielkiej od dnia 
26 stycznia r. b. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Posiedzenie Wydziału 

Sejmikowego pow. Wil.-Trockie- 
go. W poniedziałek, dn. 25 b. m. 
odbędzie się w lokału sejmiku pow. 
Wil.-Trockiego; (ul. Wileńska Nr. 21) 
dosiedzenie Wydziału Sejmikowego 
wspomnianego powiatu. Prócz szere- 
gu innych mniejszych spraw rozpa- 
trywany będzie preliminarz budżetu 
tegoż Wydziału na rok 1926. 

MIEJSKA 
— (x) Konferencja w sprawie 

wyborów do Rady Miejskiej. Ze 
wzgłędu na brak dostatecznego kon- 
taktu pomiędzy radnymi m. Wilna i 
wpływowemi jednostkami interesują- 
cemi się sprawą gospodarki iniejskiej, 
powstał projekt zorganizowania kon- 
terencji, któraby wypowiedzała swoją 
opinję co do wniosku o przyśpiesze- 
nie nowych wyborów i omówienie 
spraw dotyczących preliminarza bud- 
żetowego na rok 1926. 

— Wydział Elektryczny zawia- 
damia, że wszyscy abonenci ryczałto- 
wi proszeni są o zawiadamianie Wy- 
działu Elektrycznego o dniu wyjazdu 
na wakacje i niekorzystania ze świa- 
tła, jak również 6 zmniejszeniu w 
mieszkaniu ilości lampek, a to ze 
względu na wystawianie rachunków 
i uniknięcia późniejszych reklamacji. 

„ Reklamacje bez tych zawiadomień 
nie będą uwzelędniane. | 

— (b) Posiedzenie komisji 
rozjemczej do spraw najmu. Na 
wokandzie ostatniego posiedzenia ko- 
misji rozjemczej do spraw najmu, 
której przewodniczył mecenas Witold 
Abramowicz, 

  

dniu 21 bm. było 20 spraw. 
Siedem spraw zostało umorzone, 

cztery odroczone, a pozostałe dzie- 
więć były to sprawy o ustalenie pod- 
stawowego komornego. 

SZKOLNA. 

— Egzamina w szkole ogro- 
dniczo-gospodarczej w Ustroniu. 
Dnia 15:go stycznia 1926 r. odbył 
się egzamin z kursu 4 miesięcznego 
w szkole żeńskiej rolniczo-ogrodni- 
czej w Ustroniu gm. Rzeszanskiej 
pow. Wileńsko-Trockim. Na egzami 
nach byli obecni pp. Wacław Sza- 
niawski, naczelnik wydziału rolnictwa 
i weterynarji, p. Jadwiga Szaniawska, 
kuratorka szkoły w Leoniszkach. p. 
A. Taurogiński prezes Kółek Rolni- 
czych, oraz personel nauczycielski. 
Egzaminy dały bardzo dobre wyniki. 
wiadertwa otrzymały uczennice: 

Wera Karczewska, Wanda Baniszew- 
ska, Stasia Sadoska, Wanda Rybicka, 
Helena Raudelówna, Stanisława Ku- 
kówna, Hela Tumołowska, Wanda 
Wiikowska, Stasia  Niewiadomska, 
Magdalena Romansewiczówna, 

— (b) Nowe szkoły litewskie. 
Towarzystwo «Rytas» uzyskało u 
władz zezwolenie na uruchomienie 
trzech szkół z językiem wykładowym 
litewskim. Szkoły te otworzone zo- 
staną w Rotnicy, Morgiewiczach i 
Szandubrzy gm. Marcinkowickiej. 

WOJSKOWA 
— Przedstawienia Reduty dla 

żołnierzy. W dniu wczorajszym 
Reduta zwróciła się pismiennie do 
Komendy Obozu War. z wnioskiem 
urządzenia całego szeregu przedsta- 
wień dla żołnierzy garnizonu. 

Przedstawienia te_ odbywać się 
będą w Teatrze na Pohulance. W 
celu dokładnego porozumienia Ko- 
menda Miasta wysłała referenta o- 
światowego por. Wintera, który osta- 
tecznie tę kwestję załatwi. 

Pierwsze przedstawienie odbędzie 
się prawdopodobnie w poniedziałek, 
na którem wystawiona będzie sztu- 
ka Don Kichot. (a b.) 

— W sprawie koncertu na 
kościół garnizonowy.  Zwałana 
konferencja kapelmisirzów przez gen. 
Pożerskiego na dzień 22 bm. w 
sprawie koncertu na odbudowę ko- 
ścioła garnizonowego— ustaliła: dzień 
koncertu na 4 marca w sali miejskiej 
od godz. 13—15-ej, na program zło- 
2а się: chór Lutnia, kwartet kameral- 
ny, koncert orkiestr i t. p. 
$e Prócz tego w projekcie jest u- 
rządzenie w przyszłości również na 
ten cel koncertu religijnego. (a. b.) 

— Dom Żołnierza. Komenda 
a które odbyło się wObozu War. zabroniła korzystać z 
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SANATORJUM im. DLUSKICH 

ZAKO 
otwarte 17 s 

PA NE 
tycznia 1926 

  

ujeżdżalni znajdującej się róg Mi- 

cy uchwały magistratu w porozumie- Sekcja malarska ma za zadanie deko- miesięcznych sezonach. 
niu z kom-dą obozu zostaje w naj- 
bliższym czasie przekształcona na 
Dom Żołnierza. [a.b.]. я 

— Nauka języków. T-wo wie- 
dzy wojsk. zorganizowało kursy na- 
nauki języków trancuskiego, angiel- 
skiego i litewskiego. Zapisy przyjmu- 
je kierownik kursów od 16—17 w 
oficerskiem kasynie garnizonowem. 

: [a.b ]. 

POCZTOWA 
— (x) Naprawa połączeń tele- 

fonicznych w Wilnie. Jak się do- 
wiadujemy, prace nad połączeniem 
abonentów do sieci centralnej w Wil- 
nie postępują w szybkim tempie. 
Dotąd włączono do centrali około 
350 abonentów. Połączenie pozosta- 
łych potrwa jeszcze kilka tygodni, 
gdyż są one zależne od zaprowadze- 
nia nowej sieci kablowej. 

Na prowincji komunikacja jak te- 
legraficzna tak i telefoniczna została 
prawie już całkowicie przywróconą. 

— (x) W sprawie wysyłania 
pieniędzy i walorów do Gdańska 
W myś! reskrypiu Generalnej Dyrek- 
cji Poczti Telegrafów z dnia 29/XIl 
r. ub, interesanci wysyłający pienią- 
dze, oraz walory przeznaczone do 
polskich urzędów pocztowych, znaj: 
dujących się na terytorium Wolnego 
miasta Gdafńiska, muszą mieć zezwo- 
lenie właściwych władz skarbowych 
tak jak na wysłanie pieniędzy i wa- 
lorów za granicę: 

— (x) Instytucje pocztowe 
przedsiębiorstwem państwowem. 
Z dniem 1 stycznia r. b, w myśl 
uchwały władz ustawodawczych  re- 
sort pocztowy w Polsce został za- 
kwalifikowany, jako przedsiębiorstwo 
państwowe. 

— (x) Wstrzymanie przyjmo- 
wania przez ambulans poczto- 
wy paczek rosyjskich. Wobec 
nieporozumień, jakie zaszły w ostat- 
nim czasie między zarządem poczto- 
wym polskim, a komisaijatem ludo- 
wym poczt i telegratów Z, S. 5. В. 
wstrzymano z dniem 18 b. m. przyj- 
mowanie przez ambulans pocztowy 
kursujący na linji Wilno — Zemgale 
od zarządu łotewskiego paczek ro- 

z przeznaczonych dla Ame- 
ryki. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Ognisko Akademickie. 
Dziś, w dn. 23-go b. m., w salach 
Ogniska Akademickiego odbędzie się 
IV-a tegoroczna sobóika. Do tańców, 
trwających od godz. 9 ej do 4-ej w 
nocy, przygrywa akademickie trio 
smyczkowe, Wstęp tylko dla człon- 
ków Bratniej Pomocy i osób zapro- 
szonych. 

— (sch) Dyr Osterwa w Brat- 
niej Pomocy. 20-go stycznia odby- 
ło się zebranie sekcji kulturalno-sa- 
mokształceniowej  Bratniej Pomocy 
stud. U.S:B. W zebraniu uczestni- 
czyło zgórą 40 osób. Przeważała licz: 
ba — studentek. Dlaczego? Oto na 
zebranie przybył dyr. Ostewra z kil- 
koma asystentami swego zespołu. 
Pan Ostewra na poprzedniem zebra- 
niu obiecał nawiązać bliższy kontakt 
z młodzieżą akademicką. 

Zebranie zagaił, uproszony przez 
ogól, p. Osterwa. W przemówieniu 
swem zakreślił zebranym cel koła i 
metody pracy. Zatem przystąpiono 
do wyłonienia poszczególnych sekcyj 
koła: sekcji pracy artystycznej, zada- 
niem której będzie obsadzenie ról i 
czuwanie nad przygotowaniem 
sztuk scenicznych, — sekcji literacko- 
wydawniczej, do kompetencji której 
należeć będzie rola doradcza Z dzie- 
dziny literackiej i wybór sztuk. Do 

niwie. Sienkiewicz też miał wydaw- tak zwanej „czerwonej*) na ogółho- zaszczytny tytuł: idsowca! 
ców, jak to mówią, w ręku. Lecz norarja dziennikarskie powojenne są 
gdyby nie dar narodowy w postaci mniejsze od płaconych przed wojną. 
Oblęgorka, nie mógłoy mieć warun- Rozumie się: stosunkowo. Znacznie 
ków niezbędnych dla iiterackiej pracy nawet mniejsze. A życie jest dziś przeczyta niniejsze, arcysumaryczne 
twórczej. Wydawcy zaś dzieł Sienkie- 
wicza zarobili na nich sumy wprost wojną. Dochody mniejsze — wydatki jaknajściślejszemi przykładami 

doskonale większe. Jak w tych warunkach zwią- cyframi), jeżeli doczyta je do końca, danie, olbrzymie. Niewątpliwie 

przecie o wiele droższe niż 

% 

Wiem doskonale, że ktokolwiek 

przed uwagi (kióreby można było dopełnić 

dziś „powodzi się* np. Makuszyńskie- zać koniec z końcem -— niech kto to zapomni o nich momentalnie. Na- 
mu, którego utworom dopisuje wiel- nauczy! 
ka poczytność. Może z każdym wy- 
dawcą targować się i najiepsze dia 
siebie uzyskiwać warunki. 
romski mógt zdobyć się 
skromną willę w Konstancinie a Kas- 
prowicza dochody literackie... požal 

się Boże! 

nie mogą nawet takie talenty jak Sie- 
roszewski lub Przybyszewski. 

* 

dziennikarskiemi. W odrodzonej Pol- 

I znowuż naikniemy się i w dzie- 
dzinie literatury i prasy na antytezę 

mysłowej (twórczej). Papier, na któ: 
rym drukują się książki i gazety, 

znacznie praca zecerska; poszły w 

wet postara się zapomnieć. jeszcze 
by tam pamiętać o literaturze i pra- 
sie gdy się ma na głowie np. prze: 

Lecz Że- pracy fizycznej (ręcznej, do znaczne- mysł, handel, produkcję spirytusu, 
tylko na go stopnia mechanicznej) i pracy u- monopol tytuniowy, propagandę spor- 

tową, redukcję urzędników, przesile- 
nie w stronnictwie Unji Deklasowa- 

Żyć wyłącznie „Z literatury" ogromnie podrożał; podrożała bardzo nych Arywistów etc. ete. 
Może uda mi się utrwalić w pa- 

muzycznej L I 
ckiewicza i Wileńskiej, która na mo- muzyczna wystawionych utworów. Stawać na krótkich, zaledwie 2—3 

sekcji 

racyjną stronę przedstawienia. 

3 

Opera warszawska w 
Wilnie. 

Wiadomo powszechnie, że opera, 
utrzymana na poziomie artystycznym, 
nawet bez wymagań nadmiernych, 
ponosić musi koszty tak duże, że 
Się ną długo nigdzie opłacić i bez 
znacznych subsydjów egzystować nie 
może, Przedsiębiorstwa prywatne, nie- 

należy ilustracja subsydjowane, muszą zawsze poprze- 

Nawet w 
olbrzymim Londynie «Stagione» ope- 

Pozatem uznano za pożyteczne ry włoskiej (przedsiębiorstwa prywat: 
urządzanie tak zwanych herbatek de- nego) nigdy nie trwa dłużej. 
kiamacyjnych. Pierwsza taka herbatka Łatwo też zrozumieć, że ze wzglę: 
odbędzie się w sobotę 23 stycz., na dów finansowych „niepddobna bylo 
której obiecał również być dyr. O. utrzymać w Wilnie stałej opery, o 
sterwa. Każdy z członków  obowią- czem trzyletnie walki wręcz. bohater- 
zany jest przygotować na ten dzień Skie z niedoborami mogły aż nadto 
występ deklamacyjny, celem wykaza- gruntowie przekonać. Najzupełniej nie 
nia kierunku uzdolnienia przed kry- jestem w stanie podzielać optymizmu 
tyką ogólną. Tym sposobem herbatka Osób, które się łudzą, wierząc w 
taka stanie się według słów p. Oster- możliwość stworzenia tutaj stałego 
wy „słodkim egzaminem *. 

SĄDOWA. 

(b) Sprawa 
Apelacyjny pod 

teatru operowego, na podstawie sa- 
mowystarczalności. Już nie mówiąc o 
niemożliwości skompietowania z sił 

Pysza. Sąd miejscowych całego naprawdę wy- 
przewodnictwem starczającego — ilościowo, a głównie 

v.-prezesa p. Bochwica rozpoznawał jakościowo—zespołu solistów, lecz 
sprawę bandy złodziejskiej, która w wydatki wszystkie inne tak są duże 
dn. 14 XII 24 r. dokonała śmiałej 
kradzieży w sklepie jubilerskim Szlo- 

i nie będą się mogły skalkulować, 
gdyż—wobec znanych, bardzo wiel- 

my Bołtupskiego (Wileńska ul.) Łu- kich wymagań naszej trudnej publicz- 
pem bandy stały się kosztowności ności—o ile przedstawienia nie były- 
na sumę 60 miljonów marek. Prócz by na całkiem zadawalającej wysoko- 
tej kradzieży banda okradła Ałtę Ści, stałej i dostatecznie dużej fre- 
Kac, Chejfeca i wielu innych. 

Głównemi sprężynami bandy byli: 
P, Milier, we artystów warszawskich, lub sił Antoni i juija Pyszowie, 

kwencji wcale nie dałoby się zdobyć. 
Natomiast przedstawienia opero- 

W. Kadymów, Gromobojewa, Sobo- miejscowych w połączeniu z wystę- 
lewska, Kaczmarski i Lubert. 

Sąd Okręgowy skazał Pysza 
Millera na 5 lat i 4 miesięce więzie- 
nia ciężkiego, Kudymowa na dwa 
łata i osiem miesięcy, Pyszową na 
dwa lata oraz Kaczmarskiego i Lu- 
berta na trzy miesięce więzienia 
zwykłego. 

Sąd apelacyjny w stosunku do 
małżonków Pyszów, Millera, Kudymo- 
wa, Kaczmarskiego i Luberta wyrok 
ten w dniu wczorajszym zatwierdził. 

Przypominamy, że Antoni Pysz, 
notoryczny złodziej i włamywacz po 
wysłuchaniu wyroku w sądzie okrę- 
gowym zbiegł z sali sądowej i do- 
piero po kilku miesiącach schwytany 
został w „malinie* złodziejskiej w 
Warszawie. . 

[b] Wódka i Bolszewja 
przyczyną zbrodni. Sąd Okręgowy, 
któremu przewodniczył p. Okulicz 
skazał wczoraj z art. 522 i 453 K, K. 
b. oficera wojsk rosyjskich Zacharju- 

pami gościnnermi znanych artystów 
i zamiejscowych, powtarzając się w 

niezbyt częstych odstępach czasu i 
postawione na wymagalnej stopie 
artystycznej, powinny przypaść do 
gustu naszej publiczności i mieć siłę 
przyciągającą. 

Jako pierwszą pióbę zrealizowania 
takiego projektu, powzięło kierowni- 
ctwo Teatru Polskiego myśl ze 
wszech miar chwalebną—zaproszenia 
na sobotę i niedzielę artystów opery 
warszawskiej: uroczą sopranistkę  [i- 
ryczno -koloraturową Julję Miechów- 
nę, Teodozję Skonieczną (mezzo - so- 
pran), tenorzystę Jana Kiepurę, bary- 
tonistę Tadeusza Ordę i Jarosława 
Tarnawę (bas). Wszystko to są - siły 
wokalne ze świeżemi głosami, a po- 
wodzenie ich w stolicy bardzo po- 
chlebne i krytyki warszawskie wska- 
zują, że nasi miłośnicy muzyki ope- 
rowej mogą sobie obiecywać praw- 
dziwą ucztę. 

Dla pierwszego zapoznania się z 
sza Sokołowa na pozbawienie praw naszą publicznością wybrano nigdy stanu i osadzenie w więzieniu cięż- 
kiem na lat piętnaście. 

Sokołow, mając prawo azylu osiadł 
w Turgielach i trudnił się szewstwem. 

81X roku ub. będąc na poczę- 
stunku u stróża gminnego Statkiewi- 
сга, gdzie była również 
Ostrowska (panna-tercjarka), 
czeniu libacji wyszedł razem z Ostrow. 
ską i przechodząc przez lasek rzucił 
się na nią, zdusił za gardło, a oszo- 
łomioną uderzył kamieniem w. głowę. 

Rano znaleziono Oatrowską nie- 
żywą, a sekcja lekarska stwierdziła, 
że nieszczęśliwa została zdeflorowa- 
ną. Kawałek krawatu, jaki pozostał 
na polu walki zamordowanej z na- 
pastnikiem, dał możność kom. poste- 
runku przodownikowi Oświecimskie- 
mu dokonać aresztu zbója. 

Pan pprokurator Węsławski do- 
magał się w myśl art. 15 przepisów 
przechodnich kary śmierci. 

Oskarżony w ostatniem słowie 
twierdzi, że niedola jakiej doznał w 
Bolszewji spowodowała u niego pe- 
wien zanik poczucia moralnego, a 
wódka zrobiła resztę. 

— (sch) O eksmisję b. komen- 
danta Wilna, p. Tołpyhy. W dniu 
18 stycznia r. b. Sąd Okręgowy w 
składzie nast: przewodniczący sędzia 
Mokrzycki, w asyšcie sędziego 
W: Węckiewicza i sędziego honoro- 
wego St. Kościałkowskiego, rozpo- 
znawał w trybie odwoławczym spra- 
wę cywilną o eksmisję. 

Paul Verlaine.. Gdyby opływali w 
dostatek — z pewnością nie mieli- 
byśmy ich cudnych poezyj...* 

Przypomina się Słowackiego: „Ty 
wiesz jak cierpieć muszę abym śpie- 
wat...“ Cierpieć? Być może, — tak. 
Ale na obiad, a choćby tylko na šnia- 

trzeba mieć — dlatego aby 
módz cierpieć. 

W. odpowiedzi Filipa Barrts'a czy- 
tamy: „...Ale państwo demokratyczne 
ceni tylko większość; dla niego ma 
znaczenie tylko tłum... Co przeto 
dziwnego, że w naszem państwie 
demokratycznem arystokracja ducha 
i intelektu — pada oliarą?* 

Któś inny pyta: „Czy przypadkiem 

górę pensje i opłaty wszelkiego per- mięci rodzimą dolę literacką, porów: nie mamy my zawiele literatów?" 
sonelu techniczneco po drukarniach.,. 

R A No, i wydawca musi mieć pieniądze literatów i dziennikarzy np. francus- wyraža się p. Jehan Rictus: 
Lepiej stoi sprawa z zarobkami na pokrycie żych kosztów. Zecer i kich. 

maszynista muszą pracować ośm go- 

nywując ją z materjalnemi interesami 

Na samym schyłku roku ubiegłe- 

Natomiast bardzo kategorycznie 
„Jeżeli 

w trzydziestym roku życia pisarz wy 
kazał, że ma talent i potrafi 

sce nie braknie czasopism; nawet ich dzin na dobę. Broń Boże nie więcej! go ogłosił p. Gaston Picard w „Re- rzeczy tworzyć, ma eo ipso prawo 
nieco więcej niż było na ziemiach Tylko pracownik umysłowy, ten któ- Vue Mondiale* rezultat swojej ankie- nie do jakichś tam dorywczych 
polskich przed wojną, pomimo, że ry dostarcza książce, czasopismu, ga- ty dotyczącej właśnie doli i niedoli gród* lub „zapomóg* jednorazowych 
bezpośrednio w ostatnich czasach zecie: Żekst literacki lub dziennikar- literatów we Francji teražniejszej. | 

Odpisał mu między innemi wielki ktėra by mu pozwolita daiej tworzyć ninieįszych —- osiainie stowo. zaczęły czasopisma jedne po dru- ski... może sobie pracować choć 24 
gich padać — z racji niemożliwych godziny na dobę (co często czyni!) i ironista p. Maurevert: 
kosztów wydawniczych. 

lm więcej pism — tem więcej robkiem. Niech jeszcze Panu Bogu teracka 
przeto pola dla zarobku dziennikar- dziękuje, że... ma gdzie pisać lub ślę- istnieć będzie choćby niewiedzieć co utworów 

uczyniono dla literatów. Z cyganerji pism, które stały się własnością pu- 
wyszli i Francois Villon i bliczną po tylu to a tylu latach upły- 

skiego? Zasadniczo — tak! Ale z na- 
der niedużemi wyjątkami (w prasie 

powinien obywać się byle jakim za- 

czeć nad rękopisami i korektą! 
Za to przysługuje mu ogromnie literackiej 

zawsze istniała i 

lecz do stałej pensji państwowej, 

w sprzyjających po temu warunkach. 
„Drogi przyjacielu! Cyganerja li- Fundusz na takie pensje powinien 

zawsze by urastać od tanijem za wystawianie 
przedrukowywźnie oraz 

„ila- 

się nie starzejące arcydzieła literatury 
operowej — „Rigoletto“ i „Faust“, 
które pójdą pod batutą wybornego 
muzyka i doświadczonego dyrygenta 
Rafała Rubinsztejna. 

Niewątpliwie, publiczność naszą, 
i Michalina która od wielu już miesięcy nie sły- 

po skoń- szała żadnej opery, nie ominie rzad. 
kiej sposobności i wypełni salę po 
brzegi, zachęcając kierownictwo teatru 
do ciągu dalszego takich przedsta- 
wień. 

Michał Józefowicz. 

Chodzi o mieszkanie w posesji 
ul. Witołdowej Nr. 33a, należące do 
b. komendanta miasta Wilna, Zyg- 
munta Tolpyhy. 

Pan Z. Tołpyho w swoim czasie 
bsz porozumienia i wbrew woli ad- 
ministratora i opiekuna posesji, Jerze= 
go Jacuto, odstąpił swoje mieszkanie 
p. Janowi Forkiewiczowi. 

Pan Jacuto wystąpił do sądu o 
eksmisję p. Toipyhy i sublokatora 
jego p. Forkiewicza. 

Sąd po dłuższych debatach, po- 
stanowił wyrok sądu pokoju uchylić 
wyeksmitować obu pozwanych z 
pomienionego mieszkania. 7 

— [b] Jeszcze jeden szpieg li- 
tewski za kratą. Sąd Okręgowy w 
składzie sędziów: Jodziewicza (pize- 
wodniczący), Hawryłkiewicza i Tupal- 
skiego (honorowy) rozpoznawał w 

nlonych od śmierci ich twórców. 
Trzeba aby zmarli żywili żywych,* 

Odpowiedź godna uwagi. 
P. Ernest Tisserand jest zdania, 

że z chwilą kiedy by zawód literata 
dawać zaczął zazdrości godne zyski 
— każdy Francuz wziął by się do 
pisania powieści lub recenzyj. A to 
byłaby przecie kięska. 

Diaczego? Nastąpiłaby natychmiast 
selekcja. Ludzie bez talentu porzucili 
by rychło pióra. Niema obawy aby 
piszących było za wiele. 

Pani Rachilde brzydzi się braniem 
zapłaty za utwór literacki. Za żadną 
ze swych powieści nie wzięła hono- 
rarjum, Szczęśliwi... paryscy wydawcy! 

Ale nie mnożmy cytat. P. Gaston 
Pićard wyciągając ideową kwintesen- 
cję ze swej ankiety, stwierdza pow- 
szechną opinję, že powojenny literat 
francuski jest źle, często wręcz mar- 

tęgie nie płatny i że honorarja literackie 
we Francji teraźniejszej powinne być 
ściśle przystosowane do... panującej 
i wzrastającej drożyzny. 

Może to zaś być i uwag wogóle 
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dniu wczorajszym šprawę b. konfi- 
denta, a następnie szpiega na korzyść 
Litwy Jerzego Bencewicza vel Bakisa. rekcji dróg wodnych wynosił 
Akt oskarżenia zarzuca Bencewiczo- 
wi czyny przewidziane w art. 108 cz. 
Ш ust. 6 K. K. Rozprawa toczyła 
się przy drzwiach zamkniętych i wo- 
bec tego szczegółów rozprawy podać 
nie możemy. 

Sąd po rozprawie wyniósł wyrok 
skazujący Bencewicza vel Bakisa na 
osadzenie w więzieniu zwykłem za- 
mieniającem dom poprawy na lat 
cztery. 

Obronę oskarżonego wnosił p. 
Florczak. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— [b] W rocznicę Powstania 

Styczniowego. W dniu 23 b. m. 
jako w rocznicę Powstania Stycznio- 
wego podokręg wileński Związku 
Strzeleckiego urządza uroczysty ob- 
chód. Na program uroczystości złoży 
się: 1) O godz. 16 złożenie hołdu 
Powstańcom 63 r. w lokalu związku 
powstańców. 2) O godz. 20 uroczy* 
stość w lokalu Zw. Strzeleckiego (Do- 
minikańska 13). 3) Uroczystość zło- 
żenia wieńca i oddania honorów woj- 
skowych na mogiłe powstańców na 
Górze Zamkowej. 

Uroczystość ta połączona zostanie 
z żywymi obiazami podług Giottge- 
ra. Wsięp na Górę Zamkową wolny 
dla publiczności. 

| — (b) Akademickie koło pro- 
wincjonalne. Na terenie USB. zare- 
jesiiowano dwanaście  prowincjonal- 
nych kół akademickich. W dniu 24 
bm. odbędzie się drugie posiedzenie 
prezesów poszczególnych kół, 

— Ku czci Stanisława Staszi- 
ca. Wileński komitet uczczenia pa- 
mięci Stanisława Staszica zawiadamia 
że w dniu 23 i 24 stycznia 1926 r. 
odbędzie się uioczysta  Akademja 
w aniu 23 b. m. o godz. 7ej wie- 
czorem w Auli Kolumnowej. U. $. В. 
z programem: 1) Zagajenie JM. Rek- 
tora d-r M, Żdziecnowskiego. 2) 

„Przemówienia pp. K. Chodynickiego, 
Br.  Rydzewskiego, M. Limanow- 
skiego. Produkcje muzyczne wykona 
orkestra wojskowa. 

W dniu zaś 24 b. m. Uroczyste 
nabożeństwo w katedrze o godz. 10 
m. 30 z ka.aniem j. E. ks. Biskupa 
Władysława Bandurskiego. 

ZABAWY 

Podwieczorek na rzecz 
Czerwonego Krzyża. Z inicjatywy 
i na rzecz Czerwonego Krzyża Pol- 
skiego odbędzie się dnia 24 stycznia 
r. b. od godziny 18 do 22, w górnej 
sali Hotelu Georges'a towarzyski 
podwieczorek z tańcami. 

Wstęp zł. 3.—młodzież kształcąca 
się zł. 2.—Strój wizytowy. 

Komitet organizacyjny pod prze- 
wodnictwem w,p. Janowej Klottowej 
tworzą: pp. Bohdanowiczowa Ign, 
"Falkowska Eug., Gen. Kubinowa J. 
Lewakowska Sian, Laskowiczowa 
Stan., Łabuńska Am., Mohlowa Stan., 
Roztworowska Tad., Hr. Czapski J., 
Fiszer J, Gen. Kubin J, Maj. Per- 
kowski R., Tórczyński R. 

RÓŻNE. 
— [b] Dlaczego Wiija nie za- 

marzła? Dziwne poniekąd zjawisko, 
jakiem jest ta okoliczność, że pomimo 
siinych mozów Wiija nie zamarzła, 
zwióciło zapewne uwagę niejednego 
z mieszkańców Wilna. 

Pizyczyny tego szukać należy w 
wartkości jej nurtów. 

Dowiadujemy się, że wartkość 
iwody w Wiljj przy poziomie wody 
273 ctm. wynosi 0,8 mtr. na sekun- 
dę, największą szybkość bo aż 2,8 
mir. na sekundę osiągają wody Wilji 
przy poziomie 574. 

W zimie obecnej Wilja zatrzyma- 
ła swojee wody jedynie na czas od 
12—30 grudnia przy poziomie wody 
mniej więcej 400 metrów. 

W roku ubiegłym najniższa woda 
była w dn. 13-V1 (225 mtr.), najwyż- 
sza 41V (586). 

  

Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI. 

Na drugiej półkuli, 
San Francisco i okolice. 

I, 
Młode kobiety, zreszłą jak w 

całej Ameryce, noszą krótkie włosy isą 
przeważnie dość nieudolnie umalo- 
wane; panowie, zawsze wygoleni, nie 
noszą lasek. 

Doskonale urządzonych hoteli, 
mogących pomieścić przeszło 60 iy- 
sięcy gości, San Francisco posiada 
kiikadziesiąt i najwspanialszym wśród 
nich jest Fairmont Hotel; rozmaitych 
restauracji i kawiarni jest tu zgórą 5 

. tysięcy. Wyzworem par excellence 
amerykańskim są restauracje zwane 
„Cafeteria. W Ameryce mnóstwo 
łudzi nie prowadzi własnej kuchni, 
a wszyscy się Śpieszą; jedzenie w 
normalnych  restauracjąch ' zajęłoby 
zbyt dużo czasu, więc wynaleziono 
„Cafeteria* inaczej <Help yourself» 
t. j. «Usłuż sam sobie»; są to ob. 
szeine, eleganckie, przeważnie pod- 
ziemne lokale, doskonale wentylo- 
wane i rzęsiście oświetlone, w któ- 
rych muzyka gra do późnej nocy. 
rekwencja tych zakładów jest ol- 

brzymia: przez jedno wejście wchodzi 
gość, bierze tacę i przybór stołowy, 
wybiera co mu się podoba (wybór 
jest ogromny!) i, przechodząc koło 
kasy, Oirzymuje czek; po zjedzeniu 

F 20 b.m. stan wody podług wska- 
zówek wydziału łydriozeceo,. Pr, 

Fala mrozów. Po kilku 
dniach w których przęciętna tempe- 
ratura dnia wahała się — 5 do — 8 
stopni mrozu, wczoraj _ nastąpiło 
znaczne oziębienie. Z rana termometr 
wskazywał—20 a w południe— 12. 

— (x) Fałszywy alarm w Ban- 
ku Polsk'm. W dniu 21 b. m. £o- 
koło godz. 7 wiecz. dał się 'zauwa- 
żyć na ul. Ad, Mickiewicza tuż przy 
gmachu Banku Polskiego tłum ш@- 
ności i policji. Jak się okazało ludność, 
się zgromadziła na odgłos dzwonka 
alarmowego, umieszczonego nazew- 
nątrz lokalu Banku, dla celów ochron- 
nych przed włamywaczami. Pierwsze 
wiażenie było, iż do Banku wtargnęli 
złodzieje, lecz po zbadaniu sprawy 
przez policję okazało się, że z przy- 
czyn niewiadomych połączyły się kon- 
takty tego dzwonka cojspowodowało 
fałszywy alarm i zbiegowisko. 

— (x) Koncerty z inicjatywy 
P. B. K. w Wilnie. W dnu 29 i 
30 stycznia r. b. odbędą się z ini- 
cjatywy Polskiego Białego Krzyża, 
koncerty, wykonane przez orkiestrę 
reprezentacyjną 36 p. piech. pod ba- 
tutą kapelmistrza p. Jana Mackiewicza. 
Zaznaczyć należy, iż powyższa or- 
kiesira została w swoim czasie na 
konkursach uznaną za jedną Z naj: 
lepszych orkiestr wojskowych  pan- 
stwa polskiego. W koncercie wezmie 
udział 50 osób. 

Oddział Wileński Towa 
rzystwa Obrony Przeciwgazo: 
wej niniejszem podaje do wiado- 

mości, że zapisy na członków T.O.P. 
przyjmuje: 1. Apteka p, Jundzilta ul. 
Mickiewicza Nr. 33; Kantor Lo- 
terjj Państwowej K. Gorzuchowski 
ul. Zamkowa 9; Apteka p. Rodowi- 
cza pod Łabędziem Ostrobramska 4. 

— Przypomnienie. Wobec ko- 
nieczności zakończenia rachunków za 
rok 1925-ty Zarząd Komitetu Woje- 
wódzkiego Wileńskiego Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa zwraca się ni- 
niejszym do wszystkich członków 
Ligi O. P. P. z goiącą prośbą ure- 
gulowania zaległych składek człon- 
kowskich w wysokości 50 gr. mie- 
sięcznie. 

Opłatę członkowską przyjmują: 
Sekretarjat L. O. P. P. ul. Wielka 34 
i Spółdzielczy Bank Ludowy ul. Mi- 
ckiewicza 7 — codziennie od godz. 
9 — 15 za wyjątkiem niedziel i świąt 
na prowincji odnośne Komitety Po- 
wiatowe. 

NADESŁANE: 

— Zmiana cennika na artykuły spo- 
żywcze. Od jutra obowiązuje nowy cennik 
na towaiy spożywcze, zatwierdzony przez 
Urząd Walki z Licnwą. Sprzedaż cenników 
odbywa się w Związku Kupców —W. Pohu- 
lanka 3. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski. Występy Opery 
Warszawskiej, Zespół najwybuniejszycn sił 
Opery Warszawskiej w osobach: Julji Me- 
chówny (sopran  koloraiurowy), leodozj 
Skoniecznej (mezzo sopran), Jana Kiepury 
(tenor liryczay), Tadeusza Ordy (baryton), 
Jarosława Tarnawy (bas) zjechał do Wilna 
i wysiąpi dziś w powszechnie lubianej ope- 
rze Verdi'ego <Rigoletto>, Wiluo, pozbawio 
ne od dłuższego czasu przedstawień opero- 
wych, będzie mogło podziwiać najpięknizj- 
sze głosy ariystów leatru Wielkiego w War- 
Szawie. 

Jutro w niedzielę goście warszawscy wy” 
stąpią dwukrotnie: o g. 4 pp. (ceny zniżo- 
ne) w operze Gounoda „Faust* (cztery о5- 
razy), oraz wieczorem 0 g. 8 m. 15 po raz 
drugi—w operze Verdi'ego <Rigoletto>. Wy- 
siępy Opery Warszawskiej wzbudziły wiel- 
kie zainieresowanie wśród spułeczeństwa 
wileńskiego. Zwiększona orkiestta pod dyr. 
R. Rubinsziejna. 

— Poranek chóru „Echo*jw Teatrze 
Polskim Juiro w niedzielę o в; 12 m. 30 
pp. odbędzie się w Teatrze Polskim poranek 
chóru męskiego «Echo» pod dyrekcją WŁ. 
Kalinowskiego. 

„ W programie: Dworzaczek, Gal, Maszyń: 
ski, Nowowiejski, Szubert i inn. Ceny miejsc 
najniższe od 50 gr. do 2 zł.Bilety są do na* 
bycia w kasie Tealiu Polskiego. 

— Reduta na Pohulance, przedstawi 
dzisiaj (sobota) po raz czwarty sztukę Ka» 
terwy <rrzechodzeń» z gościmą Marji Dulę- 

  

wychodzi przez drugie wyjście obok 
drugiej kasy i płaci należność; zje- 
dzenie obiadu trwa najwyżej 10—15 
minut! Nieliczna usługa sprząta tylko 
ze stołów i składa na miejsce tace, 
przybory i t. d. 

San Francisco posiada 13 rozma- 
itych teatrów i 57 wielkich kinema- 
tografów.— Szkolnictwo stoi na bar- 
dzo wysokim poziomie — 112 szkół 
mieści się w gmachach, odpowiada- 
jących ostatnim wymaganiom techniki 
i hygjeny szkoineji w mieście są 274 
świątynie najrozmaitszych obrządków. 

Ameryka choruje na „naj* — 
więc jeżeli nie „najpiekniejszy“ lub 
„najmędrszy*, to przynajmniej „naj- 
droższy* albo „największy* — co 
chwila słyszy się tu „Greatest in 
the Worid*! Wszystkie przewodniki, 
a za nimi wszyscy przewodnicy, przy 
opisach budynków, parków i t. d. 
dla dodania splendoru zawsze wy- 
mieniają ile co kosztowało: oto im- 
ponujący «Civic Center».. kosztował 
10 miijonów dol, wspaniały hotel 
«Oakland»... kosztował 2 miljony dol., 
olbrzymi stadjon w Berkeley... ko- 
sztował 1 miljon it. d. i t. d! Co 
kraj to obyczaj! Przed wojną w sta- 
rej Europie to ciągłe zaznaczanie ile 
co kosztowało było cechą parweniu- 
szów! 

W _ środku miasta na najwię- 
kszym i najładniejszym placu wzno- 
szą się cztery gmachy 0 imponują- 

SŁO 

błanki jako «Pani Jany». W niedziel - 
asie 5 <Dom otwarty» A * 

raz szósty, wieczorem powtórzenie «+Wese- 
la» Wyspiańskiego. W poniedziałek «W ma- 
łym domku» Ritinera z Marją $Duiębianką 
jako Marją. «Fircyk w zalotach» Zabłockiego 
również z udziałem Marji Dulębianki będzie 
najbliższą nowością w Reducie, a mianowi- 
cie w nadchodzącą środę. 

Biiety sprzedaje do przedednia każdego 
rzedstawienia biuro <Orbis>» Mickiewicza 
1, ой godziny 9 do 4.30 w dnie- powszed- 

nie i od g, 10 do 12.30 w niedziele, oraz 
Kasa Reduty od @. 11 90 21 ой 5 do Bej 
w dniu przedstawienia. 

— Poranek w Sali Miejskiej. W nie- 
dzielę 24 bm. o g. 12.30 w poł. odbędziefsię 
poranek muzyczny. W programie sceny wo- 
kalno choreograficzne oraz kinematogralicz- 
na symfonja «Byk na dachu» Miihaud*a. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE 

— Pożar w koszarach garni* 
zonu Nowo-Wilejki. Wczoraj nad 
ranem około 6 godz. wybuchł duży 
pożar w koszarach 85 pp. Zaalarmo- 
wani żołnierze z sąsiednich budyn- 
ków wyskoczyli na ratunek i po sku- 
tecznej pracy ogień ugasili. Spalona 
została Izba chorych wiaz z urządze- 
niem. Straty poważne, Ogień powstał 
od wadliwie skonstruowanego pieca. 
Wyznaczona komisja przeprowadza 
dochodzenie. (ab) 

— Zuchwała kradzież. W nocy 
na 22 b. m. z piekarni Abrama Ka- 
czergińskiego (Kalwaryjska 60) skra- 
dziono za pomocą odchylenia kraty 
przy drzwiach frontowych worek cu- 
kru i około 120 zł. gotówką. 

Dn. 22 o g. 3 m. 30 st. poste- 
runkowy Mieczysław Buchelt, idąc na 
służbę, zauważył przy ul. Choc'm- 
skiej 3 osobników niosących worek, 
którzy na jego widok rzucili worek 
na ziemię sami zaś zbiegli. Jak się 
okazało worek zawieał około 4 pud. 
cukru. Poszkodowany Kaczerginski 
znalezionym przez post. worku z Cli- 
krem poznał swoją własność. ; 

— «Obiecujący» szwagierek. Dnia 22 
b. m. przy ui. Bysuzyckiej podczas bójki 
Heronimowi Zobolewiczowi szwagier jego 
Józef Sznykowicz skranł 74 zł. 20 gr. Do- 
chodzenie w toku. 

— Podrzutki. W lokalu przytułku ży 
dowskiego <Uze» przy ul, W. Pohulanka 15 
znaleziono niemowlę płci żeńskiej w wieku 
około 9 miesięcy. . 

-- Helena Mazurkiewiczowa (Jagielloń 
ska 5) znalazła w bramie domu Nr. 7 przy 
zaul. Lidzkim dzieko płci męskiej wyż są. 
nia mojżeszowego. Podrzutka skierowano do 
przytułku żydowskiego sOze». 

Kradzież z wiamaniem, We wsi 
Staro-Jagilino gm. Krzywickiej skradziono na 
szkodę ks. prawosławnego M. Sosnowskiego 
za pomocą włamania 351 zł., 45 dolar., 5 
rubli w złocie i kieliszek srebrny na ogólną 
sumę 1000 zł. 

— Okradzenie trzech Mojżeszów. M. 
Kanejsonowi (Szpitalna 10) skradziono z 
przedpokoju tutro czarne na wewiórkach 
waitości 1000 zł. 

— M. Urewiczowi (W. Pohulanka 19) 
REMA futro na baranach wartości 120 
złot, : 

— M. Kacenelsonowi (Szopena 10) skra« 
dziono futro waitości 1000 zł. 
  

Chcesz wygrać 400.000? _Spiesz 
do biura Domu H.-K. „ZACHĘ A“ 
Portowa 14 lub Witoidowa 53 — 
kolektura zamówić bilet do 5-ej klasy 

12 P P. Loterji Klasowej. 
Ograniczona ilość wolnych biletów! 

Ciąonienie 4:90 luiego. 
  

wo 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 2 maca 2 Mary 

Miejski KinemaiogTai 

Deiš premjera! 
Najwspanialsza kreacja niezrównanej 

Pickford 
Dziś bęczie wyświetlany fiim w T aktach 

„ARABELLA“ «in: 
KULTURALNOOŠWIATOWY dramat z epoki życia konia wyścigowego. 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | 
KINO CZYNNE: od g. 4 ej 

Kino-Teatr 

„Helios“ эу 
Śpieszcie poda wiaćl 

Zabiłem: 

Podczas seansu wykonywa śpiewy znana ait 
do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 50 

salonowy dramat 
w rol. gł. genjałny 

KAWA, Rzecz dzieje si 

  

Szczegóły wybuchu w 
fabryce „Granat. 

Jak donosiliśmy wczoraj, w ubie- 
gły czwartek w Warszawskiej fabryce 
«Granat» nastąpił wybuch zapalników 
do granatów. 

Szczegóły tego strasznego wypad- 
ku przedstawiają się nasiępująco: 

W oddziale montażowym na l-em 
piętrze, znejiującym się w czieroo- 
kiennej sali trontowej pracowało przy 
zapalnikach do granatów ręcznych 44 
robotnic. W sali tej pracowali cd 
samego rana elektrotechmk Eugenjusz 
Kruszewski i pomocnik jego Józef 
Wnuk. Mieli oni m. t przedłużyć 
sznurek przy jednej z lamp nad sto- 
łem. W czasie roboty Kruszewski, 
nie wyłączywszy prądu, przeciął prze- 
wodnik obciążkam. Wskutek tego 
nastąpiło t. zw. krótkie spięcie prze- 
wodników i w jednej chwili zaczęły 
się palić wszystkie pizewodniki. Ró- 
wnocześnie nastąpił wybuch prochu, 
znajdującego się w pewnej ilości na 
każdym stole. 

Pożar, dym i eksplozja wywołały 
szaloną panikę wśród iobotnic, tem- 
bardziej, że na niektórych 1obotni- 
cach oraz na elektrotechniku i jego 
pomocniku zapaliły się ubrania. Prze- 
rażone roboinice ratowały się uciecz: 
ką. jedne z nich wyskoczyły oknem 
z lgo piętra na ulicę i na podwó- 
rze, pozostałe uciekały w okropnym 
strachu po schodach, tratując się 
wzajemnie. 

Na miejsce wypadku przyb;ły 
szybko I, Il i IV oddziały straży o- 
gniowej z komendantem  Dutkiewi- 
czem na czele. Erergiczną akcją 1a- 
tunkową zajął się IV oddział pod 
kierunkiem kapitana Janowskiego. 
Podczas gdy część strażaków zajęta 
była gaszeniem ognia, drudzy znosili 
nieszczęśliwe robotnice, które prze- 
wieziono na moiopompie «Warta» 
do szpitala żydowskiego. Również 
doraźną akcją ratunkową zajęło się 
czterech lekarzy Pogotowia Ratunko- 
wego i dwóch lekarzy 'z Kasy Cho- 
rych. 

Akcja ratunkowa postępowała 
nadzwyczaj sprawnie. Przewiezione do 

Z posród nieszczęśliwych ofiar 
wczorajszej katastrofy w fabryce gra- 
natów dwie najciężej poranione zmar- 
ły dziś. 

SENENZDURUMUWSNNNNAN 

SPÓŁDZIEL 

ZAWALNA 1 telef 1 — 47; BOCZ 

SPRZEDAJE: 
KARTOFLE    

  

    

  

    

  

    

OWiES 

ŻYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

od 100 kl. 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI 
Z DOSTAWĄ do DOMU, 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

NIA ROLNA g 
s=m KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃN —r 

NICY KOLEJOW telef. 4 — 62 

LOCO SKŁAD 

GUWWWWNE 
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cych rozmiarach i pięknej architektu- 
rze; tworzą one tak zwany «Civic 
Center»: olbrzymi ratusz, bibijoteka 
miejska, wystawowe audytorjum na 
12 tys. osób i zarząd stanu Kalitor- 
nja; tu się koncentrują wszystkie wła- 
dze stanowe i miejskie. Na ulicy Do- 
lores, wysadzanej wspanialemi palma- 
mi brazylijskiemi, niedaleko od ullcy 
Szesnastej, stoi piętrowy, biały, w 
maurytańskim stylu dom; mieści się 
w nim «Mission Dolotes», najstarsza 

z misji w Północnej Kalifornj:, jeden 
z nielicznych budynków, kióry prze- 
trwał trzęsienie ziemi w 1906 r. o 
czem świadczą zarysowane w kilku 
miejscach Ściany. Nad głównem wej- 
ściem, w trzech niszach, wiszą trzy 
dzwony, którymi ongiś zwoływano 
wiernych; bogato zdobiony ołia.ż 
główny i wiele starych, pięknych o- 
biazów przywieziono z Hiszpanii. 

Niedaleko od „Mission Dolores“ 
znoszą się „Twin Peaks*— „Biiźnia- 

cze Szczyty"; przez długi czas two- 
izyły one przeszkodę do rozbudowy 
miasta w południowo-zachodnim kie- 
runku; obecnie pod nimi przechodzi 
tunel długości 4 kim. i prowadzi do 
pięknej części miasta Sunset *). Na 
wierzchołek szczytów, wznoszących 
się o 300 metrów nad miastem, pro- 
wadzi doskonała droga automobilo- 
wa; ztąd się roztacza prześliczny wi-- 

*) Zachćd Słońca. 

dok na miasto i okolice: jak na dło- 
ni jest port z 44 groblami, za zatoką 
widać Alamedę z oibrzymimi dokami, 
Oakland ze wspaniałym ratuszem i 
białą wieżę w Berkeley; bliżej ziele- 
nieją wyspy оа' Alcatraz, Yerba 
Buena i Ange|, leży Golden Gate z 
fortem Wintield Scott, broniącym wej- 
śca do cieśniny, za nią Sausalito i 
szczyt Tamalpais; w pobliżu Golden 
Gate znajduje się „Presidio* **) — 
koszary wojskowe w malowniczym 
lesie, Lincoin Park na brzegu Oceanu, 
wspaniaiy i ogromny paik Golden 
Gate, bułwaiy wzdłuż brzegu mor- 
skiego. a u stóp „Szczyiów* — las 
„Sutro"”. Zachwycony tym widokiem 
Bret. Hart, poeta amerykański, pisał: 
„Serene, indifierent to Fate, thou sit- 
test by the Western gate!“ („Jasny, 
obojętny na Los, ty leżysz u Zachod- 
nich wrót!*) Pomysłowi Amerykanie 
wyzyskali „Twin Peaks* jako natu- 
ralną wieżę ciśnień; wykopali tu i 
wybetonowali zbiornik słonej wody 
na 29 miijonów hektolitrów. 

San Francisko posiada. 32 parki 
miejskie, które zajmują 609 hektarów; 
wśród nich najładniejszy i największy 
jest park Golden Gate. Park ten zo- 
stał założony w 1870 r. na gołym 
piaszczystym wydmuchu na obszarze 
250 hektarów; dzięki irygacji, w tym 

**) Po hiszpańsku „forteca*, wybudo- 
w ana w 1776 r. przez Juan de Aanza. 

     

Ogłoszenie. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie, 

przy ul. Wileńskiej Nr28, m.5 zamieszkały» 

zgodnie z art. 1030 Ust, Post. Cyw., podaje 
do wiadomości publicznej, że w dnin 28 

stycz ia 1026 r. o g.10ej rano w Wilnie, 
przy ul. Dobroczynnej Nr 2 — odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Antoniego 
Głowińskiego majątku ruchomeco sktada- 
jącego się z biurek — maszyny de pisa* 
nia—windy—wozu ciężarowego — i innych 
rzeczy—oszacowanego na sumę zł 1.700. 

Komornik F. Legiecki. 

0 GP 82 Fe оо сср д о ь 0% P 

Ogłoszenie. 
„Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, iż w 
dniu 4 lutego 1926 r. o godz. 12-ej, 
w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- 
Janka 24) odbędzie się przetarg ustny 
i za pomocą oleit pisemnych na sprze- 
daż działek eiatowych, według obli- 
czenia powierzchniowego, poszcze- 
gólnych drzew na pniu i materjałów 
drzewnych w stanie wyrob onym w 
Nadieśnictiwach Dyrekcji: Międzyrzec- 
kiem, Smorgońskiem, Urszański,em O. 
Szm'ańskiem,W ilejskiem Buksztzńskiem 
Postawskim Wileńskiem i innych. 

Wykaz jednostek sprzedaży, wa- 
runki przetargowe, szematy umów i 
ofert są do przejrzenia w godzinach 
urzędowych w D.L.P, w Wilnie, 

Dyrekcja Lasów Pan- 
stwowych w Wilnie. 

)000404000000000409900006490044490 

Utwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Wilnie I:szy Wy: 

dział € wilny — w sprawie Sżuberla Ja- 
kuba o zachowanie praw do skradzionych 
listów zastawnych i przyznanie ta.owych 
jego własnością — na podstawie art. 7 i 8 
ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. poz. 406 
decyzją z dnia 10 listopada 1925 r. po- 
stanowił Unieważnić 4 i pół proc. 
listy zastawne Wileńskiego Banku Ziem. 
skiego: 1) serji [l ej NrNr 03983 — 00994 — 
03788 — 01723 — 00993 — 03701 — 03084 
2) serji Ill.ej NrNr 08943 — 09484 3) serji 
Vill.ej Nr 49424 4) serji  XXXiV:ej 

NiNr197314 — 198195 — 109787 wartości ządca - eko. * 
nominajnej po rubli tysiąc każdy 1 5) seri ER ot agazyn do 
U-j Nr 00471 wartości nom nalnej 500 ości? dosa wynajęcia | 

ponadto uuieważnić 5 proc. list zastawny 
M.ńskiego Miejskiego Towarzzstwa Kredy. 
towego serji I-ej Nr 0379 wartości nominal- 
nej 1.000 rb. 

( —) podpis nieczyt. 

P. o Sekretarza, 

2000094006000000005000000000000654600 
  

LIKWIDACJA 
Święciańskiego Koła S 
Nauczycielstwa 
Komisja Likwidacyjna podaje do ogólnej wiadomości, iż w 
majątku Koła iigurują jako obciążenie udziały, wpłacane przez 
członków i postionne osoby iizyczne i prawne 
Udziałowej Koła. Z mająiku Koła Stow. Naucz. 
zuje się 10 proc. na zaspokojenie powyższych pretensyj, o iie 
będą one zgłoszone przed dn. 15 l r.b. Wzywa się więc właś- 
cicieli udziałów do zgłaszania swych pretensyj pod adresem: 
więciany, Rynek 28, Księgarnia Stowarzyszenia Nauczyciel. 

__Stwa Polskiego. 

    

cudownym klimacie rośnie przeszło 
1500 gatunków drzew i krzewów; 14 
sztucznych jezior, pełnych ryb i prze- 
różnego błotnego ptactwa, są połą- 
czone kanałami i pięknymi wodospa- 
dami; na łąkach pasą się stada bizo- 
nów, jelem z Alaski z olbrzymimi ro- 
gami, sat, danieli i antylop; jest nie- 
wielki ogród zoologiczny. Wody do 
irygacji dostarczają dwa ogromne 
holenderskie wiatiaki, dające rezem 
przeszło 25 tys. hektoliirów na go- 
dzinę. W tym ślicznym paiku stoi 
konserwatorjum, muzeum sztuki, mu- 
zeum wiedzy, kiika budynków, stano- 
wiących część Kalifornijskiego uni- 
wersytetu w Berkeley i ogromny sta- 
djon na 60 tys. widzów; jest urzą- 
dzona japońska heibacjzinia wśród 
sadzawek ze złotymi rybkami, klom- 
bami azalji, delikatnych, różnokoloro- 
wych irysėw i karłowatych, biało i 
różowo kwitnących wišni, usługują 
Japonki w prawdziwych japońskich 
strojach. Na niewielkiem wzgórzu, 
niedaleko od Stow Lake, stoi ogrom- 
ny kamienny krzyż, wzniesiony na 
pamiątkę pierwszego anglikańskiego 
nabożeństwa, odprawionego w Kali- 
fornji w 1579 r. przez Franciszka 
Diake. W końcu parku, koło wybrze- 
ża Oceanu stoi „Gjoa”* (czyt. „Joah“) 
— mocny norweski statek, podaiowa- 
ny miast pizez Amundsena, na któ- 
rym on z sześciu towarzyszami od- 
krył w 1908 r. północno-zachodnie 

w dramacie sensacyjno-romantytznyme 

DOROTA VERNOŃ 
2 serie — 12 aktów razem (całość) 

w 10 akt, 

strojów Markiz SESSUE HAYA- 

i majątek Łuezsj Du- 

Nr IS (1028 

   
Nad piogram: 

Jack i. spirytyzme 
komedja w 2 aktach 

ystka opery wileńsk, p. Jan. Korsak-Targowska, 
gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

Z powodu wielkiego powodzie= 
nia jeszcze dziś wysiępy 

ulubieńców publiczności 
BIM i BOM 

misirz na- 

i 
Wszystko nowel 

ę w Paryżu. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m, Wilna ogłasza ni- 

niejszem konkurs 
na projekt pianu kiosku do uliczne 
sprzedaży gazet w Wilnie. O warunkach 
konkursu można dowiedz. się w Wydz, Do- 
mów _—Miejskicin  Magistraiu m. Wilna, 
Dominikańska 2, pok. 45, w godz. biuros 
wyen. Termin składania prac konkursowyekz 
skreśla się do dnia do dn. 15 Lutego rb 
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Ogłoszeni:=. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Anioni Sitarz, zamieszkały w Wilnie 

przy ul. Ś-to Michaiskiej Nr. 8, zgodnie z 
art. 1030 UPC, ogłasza, iż w dniu 23 sty- 
cznia 1926 roku o g. 10ej rano w Wiinis 
przy ul. Zamkowej Nr. 7 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego Benwenuto Rio — składającego 
się z materjałów piśmiennych oszacowane- 

go na sumę złotych 18.947 gr. 34 na zaspo- 
kojenie pretensji Aleksandra Wagnera. 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

  

   

     

PLOPYHPREOOPYOPRPEOPCPOPT. 

DZIERŻAWY Akuszerka 
poszukuje zawodowy W. Smiałowska 
rolnik posiadający przyjmuje od 3062, 
inwentarz żywy  i9 do 19. Mickiewicza 
martwy. Adres. poczta 46. m. 6 

W.Z.P. Nr 63. 
niłowicki powiat A, Su- 

szyński. 
    

Mieszkanie 
ieszkanie w cen-% + pokoi, kuchni, 

M trum _ miasta przedpokoju i alkowy 

składające się do wynajęcia od zaraz. 
ch pokoi ze wszel-lnformacje: ui. Portos 

do wa Nr 4, m. 4. od g.- | 
4—6 

Pokój | 
DO WYNAJĘCIA 
Ładny, słoneczny, z 
niekiępującem _ weje 

sciem, 

Ul. Rossa 10 mieszka- 
nie Studnickich, Ko- 
łońja Bankowa przed 
mostem murowanym. 

  

z 4 
kiemi wygodami 
odstąpienia. = Wiado- 
mość w Biurze Rekla» 
mowem Stet, Grabow- 
skiego, Garbarska 1. 

— -— 

  

    

Goiowe kroją 
i na obstalunck su- 
kien, płaszczy i bie- 
lizny wedius žu nali 
w cenieod 50 gro. 
szy są do nabycia w Poszukuje posa- 
PRACOWNI e AE 

1 j u ancelistki 
D mskich mogę zastąpić kogo w 

^ pracy w ciącu b ik 
i b I Orów miesięcy *Zabówęeśią 

Otiarna 2—1. |piśmienne Zacisze & 
m. 3 Bujalska, 

w dogodnem miejscu, | 
blisk. rynku. Wiądo* 
most: Antokol Nr 44 
m, 1 od g. 12 — 1-ej, 
— 

ošwiadczona nau= 
D czycielka udziela 

й lekcji języka an- 
gielskiego i irancus 
skiego, Mickiewicza 37, 
m. 17. Od g. 1—4 pp. 

zmowa 

szkołę rolniczą prakty- 
ka w kraju i zagrani- 
cą, hodowla inwenta- 
rza i  mleczarsiwo, 
cniubne _ świądectwa 

Poszukuje posadv, 
Łaskawe olertys Ol- 
szew Wileński, «Bar». 

  

Tanio, sol:dnie, 
skutecznie. 

Gdys zgubił dokument 
„nie chcesz aby za 

niego ktoś niepowoła' 
ny korzystał, nie zwie 

kając ogłoś w 

„Słowieć , 
— 

towarzyszenia 
Polskiego. 

dla Księgarni ——— —— 
Pol. pizeka: gubione dokumen* 

ty wojskowe na 
im. Józ:fa Gajdoe, 

nowiczą wydane przez 
Oficera  Ew;dencyjne= 
go w  Oszmianie, 
unieważnia się.   

przejście pomiędzy Atlantykiem & 
Oceanem Spokojnym. 

Sąsiadujące z parkiem Golden Ga- 
te wybrzeże morskie nosiĘ nazwę 
„The Ocean Beach“—jest to oibrzy* 
mia, piasczysia plaża, na której co- 
dzień kąpią się i wylęgują tysiące 
ludzi; mnóstwo dzieci grzebie się w 
piasku, zewsząd dolatują wesołe 
śmiechy i rozbawione giosy. W pól- 
nocnym końcu plaży na wysokiej 
skale nad urwiskiem stoi Cliff House; 
naprzeciw niego na kiiku wystających 
z morza, gołych skałach, zwanych 
„Seal Rocks* *), mieszka kilkadziesiąt 
fok, Do Cuft House—eleganckiej re« 
stauracj, codzień zjeżdża mnóstwo 
ciekawych, by podczas śniadanią lub | 
obiadu obserwować pocieszne i nie- 
zgiabne ruchy fok, pełzających po ’ 
skałach. Foki te zosiały przywiezione 
jeszcze za czasów hiszpańskich i od 
„Lobos marinos*, po hiszpańsku 
„wi'ki morskie*—foki, pochodzi naz- 
wa skał „Point Lobos*, na kiórych 
zbudowano Ciiff House. Tuż. obok 
niego znajduje się «Sutro Bath»—ko- 
losainy gmach kąpielowy na 7 tys. Iit- 
dzi; jest to, podobno największy na 
p (Greatest in the Woral!) za- 
ryiy basen do p:ywania, zajmuj 

około */« kak 2 a 

(D. N.) 

| 

  

   

    

  

     
*) Seal—cielę morskie. 
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