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| telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 

  

    
    

1000 balonów 
unosić się będzie na 

SOBOTA, 14 luty. 

Drakoniada p. Smólskiego. 
Gdy p. Ratajski objął stanowisko mi- j 

nistra spraw wewnętrznych, zapew- 

niano nas, że obowiązki wicemini- 

stra, sanującego specjalnie stosunki 

na ziemiach wschodnich, obejmie 

człowiek znający je. doskonale i u- 

miejący tak drażliwe kwestje bez 

żadnych bolesnych posunięć załatwiać. 

P. Ratajski wybierał aż kilka ty: 

godni i wreszcie uszczęśliwił nas p. 

Smólskim, b. wojewodą wołyńskim, 
obecnie senatorem. 

Czem się kierował p. Ratajski przy 
dobieraniu sobie pomocnika, trudno 
dociec. 

W kołach parlamentarnych twier- 
dzą, iż pewne stronnictwo, mające 
ciągłe aspiracje na tekę ministerjalną, 
wywierało presję na rząd, by swego 
pupila przeforsować. 

P. Smólski, zwolennik ekstermina- 

2, telef. 605 1 wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. 

  

   

! дпаса na poselskich wiecach spra- 

S$. Jatana, Niemiecka 4, 

Bilety w cenie 8 zł. do nabycia w cukierni W. P. Sztralla w 

Ludnaść Żiem Wschodnich, pra- 

wozdawczych wyrazić swe życzenia, 

a b. często i skargi na postępowanie 

włedz, będzia misła zakneblowane 

usta samym widokiem asysty poli- 

cyjnej, pojmującej swą obecność nie 
jako obronę bezpieczeństwa, lecz — 

kontrolę słowa. 

Wolnóść słowa i możność skarg 
staje się iluzoryczna. 

W ten sposób chce p. Smólski 

sparaliżować plany min. Thugutta, 

który sili się na maximum racjonal- 
nych rozporządzeń, mających uspo- 

koić nasze ziemie. 

P. Smólski zaś w imię przewrot- 

nej zasady divide et impera, stara się 
wprowadzić antytezę zgody, przez co ; 
potęguje niepokój I unicestwia wszel- 

kie kroki, zdążające do zarzucenia   cyjnej polityki, pojął swe zadanie” 
jako uspakajanie drogą represji, dro- 
gą wcielania par force „idei"bata i kul. 

A więc „na wszelki wypadek” za: | 
bezpieczył się ustawą o stanie wy": 
jątkowym, ciągle bróździł w poczy: | 
naniach ministra Thuguttą, a ostatnio | 
„przeszwarcewał” słynny  okólnik, 
ogranizcający wolność słowa posel- 
skiego i łamiący konstytucję. 

Mowa tu oczywiście o zezwole- 
niach na urządzanie wieców posel- 
skich. 

Tęga głowa p. Smólskiego nie 
znalazła ważniejszych spraw do załat- 
wiania. Wydało się jej, że jedynym 
wymogiem uporządkowania admini- 
stracji na Ziemiach Wschodnich, jest 
interpretowanie konstytucji, lech nie 
w kierunku pilnego przestrzegania 
jej, a wręcz odwrotnym. 

Trudno, doprawdy, znaleźć okreś- 
lenie na tego rodzaju krok wicemi- 
nistra spraw węwnętrznych, który u- 
waża, że wszystko jest w porządku, 
tylko te „wiece poselskie psują ad- 
ministrację, szerzą łapownictwo, two- 
rzą katownie i t. d.* 

Lecz jeszcze trudniej mieć zaufa: 
nie do takiego ministra, który wy- 
kręcając się i umywając ręce, jak to 
czyni .p. Ratajski, twierdzi mętnie, 
że „żadnych okėlnikėw nie wyda- 
wał”, że „treści ich nie zna* i temu 
podobne banialuki! 

Śledząc dokładnie prace nad sa- 
nacją stosunków na Ziemiach Wschod- 
nich wynosimy wrażenie, że p. Smól- 
ski siedzi po to w ministerstwie, by 
spaczać wszelkie zarządzenia, opra- 
cowywane przez wicepremjera Thu: 
gutta. | 

Jeśli sobie przypomnimy słowa 
wypowiedziane przez p. Ratajskiego 
przy objąciu urzędowania, że nie 
„pozwoli na żadne wtrącanie się do 
swego resortu”, dopiero zrozumiałą 
dla nas stanie się rola, jaką ma so- 
bie powierzoną p. Smólski. 

Ostatni okólnik stwarza poważne 
niebezpieczeństwo dla _ demokracji 

i i 

pomostu zgodnego współżycia lud- 

ności Ziem Wschodnich oraz łamie 

konstytucję, dając tem samem wzór 

swym podwładnym. 

Tak niszczycielska polityka, go: 
dząca w interesy Państwa i ustroju 

demokratycznego, musi wzbudzić w 
każdym obywatelu wstręt i brak za- 
ufania co do szczerych intencji wi- 

ceministra. 

A brak zaufania ludności — to 
wyrok potępiający, z którym musi się 

liczyć każdy rząd. 

O tam winien pamiętać szef rzą- 

du p. Grabski i bezpośredni zwierzch- 
nik p. Smólskiego min. Ratajski, 

Z. 
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iej chwili. 
korespondenta z Warszawy). 

Możliwa dymisja m. Ratajskiego. 
Na sejmowej komisji budżetowej wała ministra Ratajskiego za okólnik | 

poseł Zwierzyński domagał się wpro* 
wadzenia stanu wyjątkowego na Zie- 
miach Wschodnich. 

Większość jednak posłów  atako- 

w sprawie zgromadzeń poselskich. 
W kołach lewicy sejmowej mówi 

się o ewentualnej dymisji min. Ra- 
tajskiego. 

Projekt „iWyzwoleniać reformy rolnej. 
Komisja reform rolnych przystą- 

piła do rozpatrywania projektu re- 
formy rolnej „Wyzwolenia*, który 
został wniesiony do Sejmu w kwiet-   | eine 

l Od dziś prawdziwe święto @' 
į dla zwolennikow Jacka Londėna 

Egzotyczny dramat filmowy 
z dalekich archipelagów p.t. 

„Dzikie S0I(4" 
w kinie „Piccadilly* 

(Dyrekcja „Jarfilm”) Wielka 42. 

|     

Teatr Wielki 

Dziś 

„MARJETTĄ“ 
operetka Kollo i 

    

Jutro w pią'ek { 

„AlDA“ 
opera Verdi'ego ; 

Początek o godz. 8 w,        

    

W sobotę o godz, 4 pp. 
po cenach zniżonych 

„ŻYDÓWKA' 
opera Halevy 

     

     

    

Pierwszo- 
rzędny Krawiec Damski 

M. KORSAK 
Kalwaryjska 7—16. 

Od 1 stycznia przyjmuje zamó 
wienia ze zniżką do 50 proc.   polskiej, 

niu ubiegłego roku. 
Referat wygłosił poseł Poniatowski. 
Podstawy projektu są następu- 

jące: jednorazowe przepisywanie ty- 
tułu własności nadwyżek ponad 60 
ha, na Państwo oraz przejęcie wszy” 
stkich lasów; wykluczenie wszelkich 
parcelacji i dokonywanie wszystkiego 
przez rząd; odszkodowania oparte na 
deklaracji właściciela do podatku 
majątkowego, po potrąceniu dużego 
odsetka na fundusz zaopatrzenia 

I tam źle 
W Sejmowej komisji wojskowej 

pos. Wędziagolski zapytywał o na- 
dużycia przy wywłaszczaniu terenów 
pod Obóz Warowny w Wilnie, a po- 
sał Kościałkowski krytykował system 
biurokratyczny panujący w М. 5. 

Widocznie 
Wincenty Witos, patron „Piasta* 

zaskarżył niejakiego Szafrana o obra- 
zę, która polegała na publicznem 
nazwaniu wiecznego kandydata na 

inwalidów i żołnierzy; wypłat 30 proc, 
listami renty ziamkkiej, 

Bezrolni i małorolni uprawnieni 
do uzyskania ziemi, będą 90 proc. 
wartości nadziałów spłącać ratami w 
ciągu lat 30. 

Między posłami wielkie zaintere- 
sowanie wzbudziła sprawa majątku 
Strzelce w pow. Kuinowskim na 4500 
ha, który Rada Nadzorcza Banku 
Rolnego wszystkiemi głosami przeciw 
jednemu postanowiła rozparcelować 
między obszarnikami, przeznaczając 
2800 ha na siedem ośrodków. 

Spodziewany jest wniosek - „Wy- 
zwolenia” w tej sprawie, 

się dzieje. 
Wojsk. oraz stwierdził, że minister- 
stwo odpowiada odmownie zglasza- 
jącym się do służby podoficerom 
zawodowym, pomimo braku podofi- 
cerów w wojsku. 

miał rację... 
premjera „złodziejem i to wielkim 
złodziejem”. 

Wyrokiem z 9 dn. b. m. sąd uwol: 
nił Sz. od wszelkiej winy i kary. 

Wybuch w fabryce „Pocisk, 
W oddziale szrapnelowym fabry- 

ki amunicji „Pocisk, na skutek nie: 
ostrożności jednej z robotnic, wybu- 

chnął szrapnel, który zabił  robotnie 
cę, a drugą zranił b. ciężko. 

  

Znamienne oświadczenie Rykowa. 
MOSKWA. 11.II. Podczas rozmo* 

wy swej z korespondentem „Petit 
Parisien" i agencji „Est-Europe”, Ry: 
kow oświadczył, że jeśli Rosja nie 

Rakši bi Oa UTE RA 26chce zapłacić długów francuskich, 

może się łatwo stworzyć blok Anglji, 
Francji i innych państw łacińskich, 
który rozporządzać będzie potężnemi 
siłami wojskowemi. 
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wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

TEE CZEWSEDNZ 

w salonach Domu 
Oficera Polskiego. 

godz. 12—2 i 5—7 pp. 

1 pańtiw ballydkich 
Łotwa. 

Faszyści łotewscy. 

Policja łotewska przeprowadziła 
rewizję u członków klubu narodowe- 
go, Pone, Acinia I Pulinia, 

ciany klubu ozdobione były por: 
tretami Mussoliniego i odezwami fa- 
szystowskiemi. 

Przywódca klubu motywuje tem, 
że stowarzyszenie chciało w ten $ро- 
sób zadokumentować swe Sympatje 
dla wodza „włoskiego ruchu naro« 
dowego”. - 

| Aresztowanie „proroka, i 
Urząd śledczy zaaresztował nieja- 

kiego Jana Karklinsza, obywatela 
estońskiego, przepowiadającego ko- 
niec świata. 

R Podczas das Karklinsz zeznał, 
e przepowiada tylko powtórne p 

;ście Chrystusa ra świat, s” 

Nowa gazeta. 

We wtorek ukazało się w Rydze 
£ nowe czasopismo łotewskie „Pirmdie- 
|na”, które wychodzić będzie w po- 
| niedziałki, : 

Ogólny spis ludności: 
Onegdaj dokonano ogólnego spi- 

jsu ludnoćci Łotwy, Wynik będzie 
„wiadomy w przyszłym tygodniu. 

(Pat.) * 

Estonja. 
Echa zamachu grudniowego. 

Minister sprawiedliwości, jako pro- 
kurator generalny państwa, zapo- 
znawszy się szczegółowo z aktami, 
odnoszącemi się do zamachu grudnio- 
wego, nie zgodził się z opinją mini- 
stra spraw wewnętrznych w sprawie 
umorzenia procesu policjantów, pozo- 
stających pod zarzutem bezczynności 
podczas rozruchów komunistycznych. 

Minister spraw wewnętrznych, o- 
pierając się na decyzji prokuratora 
sądu okręgowego, polecił „umorzyć 
dochodzenie. Wobec odmiennego zda* 
nia ministra sprawiedliwości śledztwo 
zostanie wznowione, 
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i Samoobrona. 

Zgodnie z opracowanym przez 
ministerstwo skarbu projektem usta- 
wy, przewidziany jest specjalny po» 
datek jednorazowy, który będzie zu- 
żytkowany na pokrycie wydatków 
organizacyjnych korpusu samoobrony. 

Wydatki te mają wynosić 200 
miljonów marek. 

Podatek ten będzie wy mierzany 
tym obywatelom, których roczny do- 
chód przewyższa 300 tys. marek. 

Na nzjbliższem posiedzeniu rady 
ministrów mianowany zostanie do 
wódca korpusu samoobrony. 

Największe szense na uzyskanie 
tego stanowiska posiada dowódca 
dywizjonu pociągów pancernych — 
pułk, Roska. 

Syndykat zapałczany. 

Fabryki zapałek w Estonji zgodziły 
się płacić 50 miljonów mk. akcyzy, 
zamiast zeszłorocznych 4 miljonów, 
pod warunkiem, że rząd zezwoli im 
na utworzenie monopolu, 

Wobec tego oczekują utworzenia 
wkrótce syndykatu pięciu fabryk za” 
pałek,  



  

2 КОВ ЕВ 

Wiadomošci polityczne. 
Na dzisieįszem po- 

siedreniu konwentu 
= oraw senjorów marszałek 

m oznajmił, że w przy- 
szłym tygodniu odbędzie się posie- 
dzenie plenarne Sejmu we czwartek, 
„ewentualnie w piątek, a może także 
przeciągnie się do soboty. (Pat.) 

Akt podpisania kon- 
Jak się odby- kordatu między Polską 
s aa a Watykanem odbył 
Saale, se się w sposób następu- 

jący: o godzinie 6-ej 
m. 30 w sali Congregazieni przy 
wielkim stole pokrytym czerwonym 
suknem zasiedli — kardynał Gaspar- 
ri Ambasador Skrzyński, Delegat 
Rządu Polskiego poseł Stanisław 
Grabski Mens, Pizzardo i Borgonzini, 
radca Perłowski, biskup Szelążek, 
prałat Skirmunt i sekretarz ambasa- 
dy Frankowski. Tekst konkordatu zo- 
stał podpisany przez kardynała Gas- 
parriego, a następnie po odczytaniu 
konkordetu podpisali go kardynał 
Gasparri, ambasador Skrzyński i De- 
legat Rządu Polskiego poseł Grab- 
ski. Po nałożeniu pieczęci na akt 
konkordatu wszyscy zebrani udali 
się na audjencję do Papieża. Z po- 
czątku przyjęci zostali tylko kardy: 
nał Gasparri, Ambasador Skrzyński i 

„skiego, zaakceptowany przez referen- 
ta pos. Wiślickiego: 

„Wzywa się rząd, aby w ciągu mie- 
siąca od uchwalenia tego wniosku 
złożył Sejmowi projekt ustawy w 
sprawie koniecznej w dostosowaniu 
do zmienionych obecnie warunków 
gospodarczych nowelizacji ustawy z 
dnia 2/Vil 1920 roku o zwalczaniu 
lichwy wojennej w brzemieniu no- 
weli z dnia 5/VIII 1922 roku. W 
związku z tem komisja uchwaliła na- 
stępującą rezolucję pos. Wartalskiego, 

Sejm wzywa rząd do przedstawie- 
nia w ciągu dwuch tygodni Sejmowi 
planu zarządzeń gospodarczych, 
mających na celu zahamowania dro- 
żyzny chleba i mięsa. Nadto posło- 
wie klubu P. P. S$. zgłosili następu- 
jący wniosek mniejszości: „Wzywa 
się rząd do przedłożenia sejmowi w 
jąknajerótszym czasłe projektu uzu: 
pełnieniającego dotychczasowe przy- 
pisy o walkę z lichwą w kierunku 
rozszerzenie mocy działalności na in* 
ne dotychczas nieobjęte przez usta- 
wę dziedziny produkcji. Wnieść się 
mający projekt ustawy winien między 
innemi sprowadzić komisję złożoną 
z przedstawicieli producentów, konsu- 
mentów i przedstawicieli rządu, któ- 
rych zadaniem będzie ustalenie cen 
maksymalnych. (Pat.) 

poseł Grabski, poczem zaś około 
godziny 8 ej wezwani zostali na au- Rząd a spra- ei odbył 
djencję i pozostali uczestnicy] wy aprowi- „je z Asczelnikieni 
prac nad  konkordatem. — Ра zacyjne. ® 
pież przez cały cząs audiencji był 
bardzo życzliwie usposobiony dia 
obecnych, a w końcu audjencji, u- 
dzielil błogosławieństwa im i Polsce 
w ich osobach. Posłowi Grabskiemu 
Papież wręczył szkaplerz pamiątko- 
wy. Poseł Grabski wyjeżdża z Rzy- 
mu we czwartek. Tekst konkordatu 
nie został tu opublikowany i szcze- | 
góły jego nie są dotychczas znane. 

wydziału statystyki rol- 
niczej p. Sturm de Stremem, naczel- 
nikiem wydziału aprowizacyjnego M. 
S.W. p. Strzeleckim i jego zastępcą 
p. Szwalbe w Sprawie samowystar- 
czalnošci zbożowo-chlebowej naszego 
kraju w bieżącym roku gespodarczym. 
Według bowiem danych Głównego 
Urzędu Statystycznego zapasy zbóż 
chle:owych krajowych  pokrylyby 
konsumcję roczną w stesunku 140   Co do objętości tekstu, to jest on 

większy od zawartego ostatnia ken- 
kordatu bawarskiego i czy również 
o parę paragrafów więcej. - W rzym- 
skich kołach kościelnych panuje 
pewnego rodzaju miłe zdziwienie, iż ; 
w tak krótkim czasie osiągnięto pc- 
rozumienie, uwzględniające wszelkie 
interesy rządu polskiego a równo: 
cześnie godzące je z interesami j 
Kościoła. (Pat.). 

= W związku z otrzy- | 
ae mianemi informacjami - 

V+ 0 podpisaniu konkor-“ 
datif Bomiędzy Watykanem a Polską 
komunikują, iż umowa zastrzega m. | 

į 
2 

kg. na głowę, podczas gdy konsumcja 
przedwcjenna wynosiła powyżej 200 

. Niedobór spowodowany tego- 
rocznym nieurodzajem trzeba więc 
będzie pokryć importem mąki za 
granicznej, 

Zmiany w w składzie komisji dla 
dali da: badania kosztów utrzy- 
tystycznej. mania mają zajść na- 

З stępujące zmiany: za 
miast delegata b. ministerjum zdro- 
wia wejdzie z ramienia min. spraw 

zza delegat Generalnej 
Służby rowia, a zamiast delegata 
min. kolei — przedstawiciel wydziału 

Dowiadujemy się, al 

in. wyeliminowanie 200.000 ha dóbr aprowizacyjnego M.5.W. W ten 

duchownych na parcelację między sposób M, $. W. będzie miało w 
włościan. j omawianej komisji dwuch reprezen- 

Ku uciesze ., SSJmowa komisja  tantów. 
przemysłowo-handlowa ' „ Narozpoczynający 
a dalszym ciągu obra- zaa PRZ się w Brukseli kon- 

dowała nad wnioskiem pos. Wiślic- A gres przyjaciół Ligi 
kiego w sprawie zniesienia ustawy | 
o lichwie wojennej. i 

Generalny sekretarz Komitetu | 
Ekonomicznego Redy Ministrów p.: 
Widomski w imieniu rządu oświad- { 
czył, że w szeregu góspodarczych | 
środków zwalczania drożyzny rząd | 
potrzebuje również ustawy reprezyj- | 
nce-karnej, jako jednego z pomocni: | 
czych instrumentów zwalczania dro- | 
żyzny. W wyniku dyskusji stanowi: | 
sko rządu i większości komisji zo | 
stało uzgodnione i uchwalony został 
następujący wniosek pos. Dymow- 

narodów udali się z 
Warszawy: minister Targowsk!, poseł 
Rudziński i prezes warszawskiego 
stowarzyszenie Ligi, dr. Józef Pollak. 
Aresztowa-  Ogtoszona wczoraj 
mle ministra przez Socialistisch par- 
niemieckle- jamentarische Dienst 

ze. wiadomość o areszto- 
waniu był. ministra poczty Hoefflego 
potwierdza iż aresztowany został na 
skutek obciążającego zeznania jedne” 
go z braci Barmatów. Były minister jest 
oskarżony o korupcję. Nadto proku- 
rator dowiedział się, że w ostatnich 

1 
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dniach z willi był. ministra wyniesio Hoefflego nastąpiło w dniu wczoraj- 
no część aktów dotyczących sprawy szym na rozkaz starszego prokurato- 
Barmatėw i obawia się, aby Hoeffle | ra Lindego. Aresztowania dokonano 
nie zatarł śladów swej współwiny w;w gmachu więzienia Moabickiego, 
sprawie kredytów udzielonych kon- | dokąd zaprowadzono Hoefflego ce- 
cernowi Barmata. Pisma donoszą, że j;lem przesłuchania go. Wkrótce po 
oskarżenie skierowane przeciwko_był. | aresztowaniu podpisany został przez 
ministrowi może pociągnąć za sobą 
skazanie go na ciężkie roboty. W/g 
dosiesień dzienników aresztowanie | 

  

z  £EOWNIA. 
Z Sejmu kowiefńńskiego. 

Na ostatniem posiedzeniu sejrnu 
dyskutowano nad exposė rządowem. 

W dyskusji wzięli również udział ; 
wszyscy mówcy opozycji. Odpowiadzł : 
im przywódca chrześcijańskiej demo- 
kracji Szmulksztis, 

W najbliższych dniach odbędzia 
się głosowanie nad wnioskiem wyra- 
żającym votum zaufania rządowi. 

Wobec tego, że blok prawicowy 
popierający rząd, posiada bezwzględ: 
ną większość, nie ma żadnej wątpii 
wości co do pomyślnego rezultatu 
głosowania. 

Proces Purickisa. 

Dotychczas przesłuchano w pio- 
cesie Purickisa wszystkich świadków 
oraz odczytano dokumenty uzupeł- 
niające. 

We wtorek rozpoczęły się prze- 
mówienia stron. 

Przemawisli obrońcy Purickisa: 
prof. Bielackin i docent Stankiewicz. 

Wyrok będzie ogłoszony w środę 
lub czwartek. 

Purickis uniewinniony. 

KOWMO. 1LII (Pat.). W procesie 
przeciwko był. ministrowi spraw za- 
granicznych Purickisowi, oskarżone- 
mu o przemycenie w poczcie dyplo- 
matycznej sacharyny i kokainy do   Rosji, oraz zlota i drogich kamieni 
do Niemiec, — zapadł wyrok unie- 

Aresztowania 

RADOSZKOWICZE 11.ll. (tel. wł.). 
Władze Sowieckie w ostatnich dniach 
aresztowały komendanta „osób posta” 
w Krejsku — Goldstejna i jego za: 
stępcę Ostrowskiego. Niezależnie od 
tego dokonano szeregu aresztowań 
wśród znanych podpolników — mię- 
dzy innemi aresztowano i odstawiono 
pod silnym konwojem Lisa, Piełuda, 
Koję i Jana Lałeckich. Aresztowanie 

sędziego śledczego formalny rozkaz 
aresztowaniapod zarzutem chęci prze" 
kupstwa. (Pat). 

winniejący. Purickis zostal wypusz- 
czony z więzienia. - 

Proces zbiegłych więźniów. 

W lipcu ub. r. cała miasto zaalar: 
moewane zostało niezwykłe śmiałą 
ucieczką przestępców kryminalnych 
z więzienia kowieńskiego. 

Więźniowie rozbroili dozorców i 
ostrzeliwując się, uctekli za miasto. 
Władze bezpieczeństwa wkrótce wy- 
łowiły ich i oddały w ręce prokura- 
torji wojskowej. 

Proces zbiegów rozpocznie się w 
tych dniach przed wojskowym sądem 
okręgowym. Na ławie oskarżonych 
zasiądzie 20 osób. 

Redukcja w szmerządach miej- 
skich. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
postanowiło zredukować część perso- 
nelu, zatrudnionego w instytucjach 
samorządowych. 

W tym celu zlikwidowano w ma- 
gistracie kowieńskim oddział infor- 
macyjny, który zaopatrywał prasę 
wiadomościami z działalności władz 
komunalnych. 

Książka o Kownie. 

Magistrat Kowieński wydaje książ- 
kę o Kownie, w której zamieszczone 
będą różne materjały historyczna, od- 
noszące się do rozwoju miasta, oraz 
informacje o składzie ludności, dane 
statystyczne i t. d. 

podpolników.   dokonano na skutek doniesienie je- 
dnego z członków bandy Lisa, który 
w czasie likwidacji band dywersyj- 
nych na terenie pow. Wilejskiego 
zbiegł i „wsypał* wymienionych — 
jako pracujących na korzyść Polski. 
W związku z tym spodziewać się na- 
leży w najbliższym czasie zmian w 
cbsadzie linji granicznej po stronie 
sowieckiej. 

Nowe kombinacje sowiecko-tureckie. 

MOSKWA, 11.1. „lzwiestja”, ofi- 
cjalny organ bolszewicki, donoszą, że 
Turcji grozi izolacja, gdyż Chsmber- 
laip, żałując ewakuacji Konstantyno- 
pola, szykuje jej kajdany. 

Wobec tego, urzędówka sowiecka 
proponuje myśl stworzenia bloku 
wschodniego, złożonego z Turcji, Per- 
sji 1 S. S. S. R. 

Konflikt rumuńsko-niemiecki. 

BUKARESZT 11. II. (Pet.), Minie 
ster spr. zsgran. Duca oświadczył po* 
słowi niemieckiemu w Bukareszcie 
Frejtagowi, że rząd rumuński posta- 
nowił chwycić się środków represyj- 
nych wobec Nismiec. Na rajbliž- 
szem posiedzeniu Rada ministrów u- 
stali termin, wejścia w życie odpo= 

wiednich zarządzeń. Mówią, że po- 
poseł rumuński w. Berlinie będzie 
odwcłany, jeżeli rząd niemiecki bę- 
dzie stał nadzl na stanowisku, że 
Niemcy mają płacić Rumunji tylko 
te sumy, które wynikeją z planu 
Dawesa. 
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W trzecią rorznicę kor 
Papieża Piusa XI- 

Dwunastego lutego r. b. przypa- 
da trzecia rocznica koronacji Ojca 
św. Piusa XI. 

Ż racji tej przypomnieć należy że 
obecny papież był w Polsce = 
sie okupacji niemiecko « austrjackiej 
w charakterze Wizytatora Agpostol- 
skiego, następnie po ogłoszeniu Trak- 
2 Šiai ma я charakterze 
uncjusza pierwszej klasy pr: . 

dzie TA k, = 
Pius XI uredził stę 31 maja 1857 r. 

w Dssio, ziemi Lombardzkiej, we 
Włoszech. Rodzinę Jego cechował 
wysoki poziom kultury. Ojciec św. 
studja gimnazjalne, licealne i teolo- 
giczne odbył w Madjolanie, wyższe 
nauki otrzymał w Rzymie, w słynnej 
Akademii Gregorjańskiej, gdzie otrzy- 
mał też doktoraty: filozofji, prawa i 
teologii. Swięcenie kapłańskie otrzy: 
mesł w Rzymie. W r. 1907 został po” 
wołany na wysokie stanowisko kie- 
rownika Bibljoteki Ambrozjańskiej w 
Medjolanie, a w r. 1913 na takież 

' stanowisko przy bibljotece Watykanu. 
Na tem stanowisku dzisiejszy Pius 
XI ogłosił szereg cennych prac nau- 
kowych. 

Dnia 9 maja 1918 r. jako prałat 
Achilles Ratti przybył do Polski z po- 
lecenia Papieža Benedykta XV, aby 
następnie byč šwisdklem zmartwych= 
wstania naszej Ojczyzny jako państwa, 
oraz zagrożenia zaledwo uzyskanej 
niepodległości przez najazd bolsze: 
wieki, 

W naszym kraju 28 maja 1919 r. 
został konsekrowany na biskupa z 
udziałem J. E, ks. biskupa Ždzilo- 
wieckiego, jako współkonsekratora. 
To też Pius XI zawsze nazywa siebie 
biskupem polskim. 

W slerpniu 1920 r., gdy possistwa 
zagreniczne zaczęły gotować się do 
ucieczki, nuncjusz Ratti ani myślał 
pójść za ich przykładem. Na pytania 
odpowiadał zwykle, że życie swe 
ofiarował już Bogu i jest gotów na 
wszystko. . 

Rzecz jasna, że wielkoduszny ten 
przykład oddziałał korzystnie na na- 
strój zagrożonej Warszawy. 

Nie długo potem przyszła chwila, 
w. której monsignore Ratti powrócić 
musiał do swej południowej ojczyzny, 
aby w prędce zasiąść na Stolicy 
Piotrowej, pod imieniem Piusa XI. 

* 

Teatr Polski 

Dziś po cenach zniżonych 

Pan Naczelnik... to ja 
farsa Moncey'a 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

    

   
   

    

  

      
   

   

    

Występy 
Karola ADWENTOWICZĄ 

Jutro przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach zniżonych 

„Prokurator Hallers * 
sztuka Lindau 

Początek o godz, 8-ej wiecz. 

  

W sobctę 14 lutego PREMJERA 

„Sonata Kreutzera“ 
Savolr'a I Nozlere'a na tle powieści 
L. Tołstoja. Przekład B. Gorczyńskiego 
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„lwagi” Astendzego. 
„Lachez I* Autriche et nous IA- 
cherons la France | 

Sazonow do Betbmanna 
Hollwega wiosną 1914. 

" Nad strasznem cztreroleciem woj- 
ny šwlatowej zaczyna dopiero wscho- 
dzić słońce prawdy historycznej. 

Dopiero świta... 
Jednym z pierwszych błysków, co 

objąwszy ceraz Szersze horyzonły, 
muszą pierwej czy później rozpro- 
szyć mroki, kłębiące się do dziś dnia 
nad grą olbrzymią wojenno dyploma* 
tyczną, jedną z najstraszliwszych | 
nejzawilszych w dziejach ludzkości— 
są „Uwsgi* Askenazego. 

Ukazały się w wydaniu ksiąž- 
kowem wcale monumentalnem, gdyż 
bez małą 500 - stronnicowem du- 
żego formatu. Przynoszą nem mnó- 
stwc: świadectw oraz poglądów 2 wy* 
żyn obserwacyjnych—szwajcarskich— | 
na których nie każdemu danem było, 
górować nad roziegłą szachownicą, 
gdzie przetwarzano świat, 

Prof. Szymon Askenazy, jeden z 
najgruntowniejszych historyków na- 
szych i najlotaiejszych umysłów, pa- 
trzył na to wszystko z wysokości 
nietylko nadlamańskich gór, lecz i z. 
wyżyn tych wszystkich wiadomości, 
które były dla nas przez miesiące 
całe — nie do zdobycia. 

Prof. Askenazy wiedział, tam w 
Montreux lub Lozannie, sto, tysiąc 
razy więcej niż my tu trzymani albo   

na froncie bojowym albo pod nie- 
miecką okupacją, w pełnej lub poło- 
wicznej nieświadomości: jak się tam 
naprawdę rzeczy mają ma widowni 
kolosalnych zmagań się i... oszustw. 
Wiedziałl Wielkie słowo. Miał bezpo” 
średni wstęp do dokumentów, do 
pracy niezależnej i w znacznej mie- 
rze do ludzi, jeżeli nie urabiających 
bezpośrednio losy świata, to patrzą: 
cych bardzo zbliska na losów tych 
dziwną przemianę. 

„Uwagi” Askenazego nie są jeszcze 
Historją ne varietur. Oświetlają jed: 
nak momenty historyczne tyloma 
szczegółami niezaprzeczenie auten- 
tycznemi, że trzeba być albo okrut: 
nie ślepym albo niesłychanie zaśle- 
plonym aby w fakiem świetle jeszcze 
prawdy nie dopatrzyć... 

Bez zbyt ryzykownej ogólniko” 
wości powiedzieć można, że wszy 
stko, o czem pisze teraz prof. Aske- 
nazy albośmy wiedzieli jeszcza w 
czasie wojny, albośmy na to patrzyli 
własnemi oczyma, albośmy przeczu- 
wali... 

Wiedzieliśmy, że pod presją za- 
chodnich aljantów Rosja łudzi naród 
polski bądź bagatelkami, bądź pełnemi 
perfidji ebietnicami. Patrzyliśmy jek 
mimo odezwy wielkoksiążęcej odbywa 
slę zachlanne rusyfikowanie zdobytej 
Galicji Wschodniej. W oczach na- 
szych, gdy Rosja straciwszy Galicję i 
Królestwo i Litwę, straciwszy Lwów, 

całą Polską etnograficzną, jęli — jak 
wyraża się Askenazy — najhazardow- 
niej polscy gracze neosłowiańscy ra- 
tować się ze złudnych prospektów 
newskich ucieczką zegranicę aby tam 
odgrywać się (słusznie zresztą bardzol) 
na nowe sposoby. Przeczuwaliśmy 
to, co potwierdza obecnie Fskenaszy, 
że „było to jedyną w danych wa" 
runkach szansą pożytecznego  służe- 
nia sprawie narodowej na terenie 
międzynarodowym*, że było to za- 
razem „wytrzeźwieniem z rzekomej 
realistycznej trzeźwości, a naprawdę 
ze zgubnego dziesięciokrotnego pro- 
rosyjskiego czadu, że było to przy-| Petersburgu, Berlinie i Wiedniu (ar- 
musowe nawracanie do dawnej, wy-|cyksiąże Ferdynand, hr. Czernin, 
klinanej za rzekomy romantyzm, | Burian etc.) można zdać sobie spra- 
powstańczej, kościuszkowskiej, listo= 
padowej akcji emigracyjnej przeciw 
wszystkim rozbiorcom a zwłaszcza 
jarzmu carskiemu, akcji szukającej 
ratunku u wolnych ludów Zachodu,   we Francji i Anglji"'« Zdawaliśmy 

liśmy wiele jeszcze, wiele innych 
rzeczy. Ale nie wszystko. 

Dopiero z „Uwag* Askenazego u- 
rasta, epizod przy epizodzie, straszny 
obraz tej bezdennej przewrotności 
wszystkich trzech naszych rozbiorców, 
tej ich wręcz potwornej gry „poli- 
tycznej”, tych z pod ciemnej gwiaz- 
dy manewrów  „dyplomatycznych*, 
tych szelmowskich lawirowań Rosji 
między nieprzepartym pociągiem ku 
Niemcom a obowiązkiem względem 
Francji, względem „najdroższego al 
Janta”. Dopiero patrząc w te odmęty 
wrogości ku nam nagromadzone w 

wę jakim przedziwnym cudem było 
wskrzeszenie Polski niepodległej! 

* 

W „Uwagach“ 
rzonych artykulėw, 

dużo jest powtó. 
które Fskenazy 

sobie ogólnikowo sprawę, że Rosji pisał przebywając w Szwajcarji w 1914, 
nie spieszno było wcale parć całą 1915, 1916 i 1917 do różnych wydaw- 
siłą na Berlic, że chodziło jej głów=i nictw perjodycznych oraz czasopism 
nie o rozwalenie Austrji aby z jej ru-! zarówno zagranicznych jak wydawa- 
in zagarnąć dla siebie Galicję Wschod- | nych przez naszą emigrację w języ-   Warszawę, Wilno, znalazła się po za 

nią. Czuliśmy na własnej skórze wy- i 
grywanie w Oberoście przez Luden- ; 
dorfa Litwinów, Białorusinów, Żydów 
przeciwko Polakom, jedynemu dla 
Niemców niebezpiecznamu elemen- 
towi społecznemu. Wiedzieliśmy, że 
podczas rokowań pokojowych w 
Brześciu na Ukrainie niema wcale 
zboża, na które tak łakomił się hr. 
Czernin „„Wiedzielišmy i przeczuwa” 

kach obcych, przeważnie w języku 
francuskim. Na pierwszy przeto rzut 
oka ma się wrażenia, że Askenazy, 
atakowany wielokrotnie za... germa- 
nofilstwo, za „sprzyjanie” Środkow- 
com, orjentacji bądźniemieckiej bądź 
austryjackiej, rzuca oto na polskie 
forum publiczne dowody rzeczowe 
swej — niewinności. Patrzcie, com 

kielniejszej zawieruchy wojennej a w 
Szwajcarji gdziem mógł pisać i publiko- 
wać co mi się żywnie podobałol 

Wrażenie to przelotne. Rychło się 
spostrzega, żete „Uwagi” (wraz z do- 
danemi do nich obszernemi przypisa* 
mi z samych dokumentów źródło 
wych) to w ogromnej większości:frag" 
menty in crudo przyszłych dziejów 
potężnego dziesięciolecia 1914—1924. 

Surowe są jeszcze tu i ówdzie 
w tem rozumieniu, że przyszła dopie- 
ro historyków praca skompletuje, usta- 
li, przewertuje, przetrawi I stopi 0- 
gromny, poruszony w „Uwagach“ ma- 
terjel. Dziš Juž jednak takie np. glę- 
bokie i niemal wszechstronne odsło- 
nięcie całego składu okoliczności, 
który uczynił konięcznem ogłoszenie 
odezwy W. Księcia Mikołaja Mikoła: 
jewicza, takie zestawienie niezmier- 
nie przenikliwe prodromów aktu 5 li- 
stopada; taka niemal protokólarna a 
niezmiernie suggestyjna relacja o po- 
siedzeńiach i naradach polsko-rosyj- 
skiej komisji petersburskiej z lipca 
1915-g0 (str. 437 i dalsze), taki opis 
traktatowych obrad w Brześciu, a 
przedewszystkiem rozdział zatytuło- 
wany „ze świadectw austro-pruskich” 
(napisany, jak wolno wnosić, już po 
wojnie)—są to wszystko bardzo, bar= 
dzo piękne i niezmiernie cenne kar- 
ty historji. ! 

Pomimo niewątpliwie przykrych 
dla pewnej miłości własnej partyjnej 
niektórych rewelacyj, opartych na 
niezbitych dokumentach, wypadnie   słowo do słowa pisał podczas najpie- uznać wielką Askenazego 'bezsfron*
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Z Rosji Sowieckiej. | 
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Z Piotrogrodu donoszą, že Zinow- 
jew opuszcza wkrótce stanowisko 
przewodniczącego  piotrogrodzkiego ; 
komitetu wykonawczego. 

Na jego miejsce ma być miano | 
wany Biełoborodow, komisarz ludo- | 
wy do spraw wewnętrznych, organi: | 
zator morderstwa był. cara Mikołaja | 
i jego rodziny. 

  

Mrozy na południu. 

Z Moskwy donoszą, że w Rosji 
południówej panują 20 stopniowe mro- 

i 

Echa afery Barmata. 
BERLIN, 11. II. (Pat.). Serszcję 

tu wywolalo wystąpienie dr. Augusta 
Mūllera był. pwdsekretarza stanu z 
partji sccjalno demokratycznej, W 
piśmie wystosowanem do zerządu 

  

  

      

parti Miiller oświadczył, że od 30 

KRONIKA | a 

Dziś — Eulalji P. 1 tliłyby z pewnością wiele kwestji nie- ; Czwartek] Jutro — Jana Dobrosława ;jasnych i spornych i 
a> się częstokroć do uzdrowienia  sto- 

12 — => ы і = w sunków, panujących w szkolnictwie 
= z z: й poszczególnych narodowości. 

MIEJSKA. 

— Musi być zgoda lzby Skar- 
bowej. Dalegat Rządu w Wilnie 
zwrócił się do magistratu, aby przy 
wszelkich zakupach zagranicznych, 
zwracać się uprzedaio do Izby Skar- 
bowej w celu uzyskania zgody na 
dokonanie zamierzonego zakupu. 

— Subsydjum dla instytucji 
dobrodczynnych. Magistrat miasta 
Wilna wyasygnował 7.371 zł. jako 
resztę subsydjum dla instytucji do- 
broczynnych m. Wilna należnych za 
miesiąc styczeń. (T). 

— Nowa taksa w aptekach. W 
tych dniach zostanie wprowadzona 
nowa taksa w aptekach, podwyższa- 
jąca ceny na artykuły aptekarskie. 

(T). 
— Autobusy fabryki wileń- 

skiej. W tych dniach zostało wyko: 
nanych parę autobusów w zakładach 
hr, Tyszkiewiczowej, według projek- 
tu inż. Szostakowskiego. Powyższe 
autobusy są przeznaczone dla, 
zwiększania ruchu autobusowego w. 
Wilnie na linji Dworzec Kolejowy — 
Zwierzyniec. Następna partja auto- 
busów wykonenia wileńskiego ocze- 
kuje się za 3 tygodnie. (T.). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Konferencja oświatowa. Dn. 
8-go lutego 1925 r. odbyła się w 
Wilnie Konferencja oświatowa przed- 
stawicieli związków zawodowych na- 
uczycielskich narodowości polskiej, 
litewskiej, białoruskiej i żydowskiej, 
na którą przybył senator prof. St. 
Rabinowski. Konferencja dotyczy do 
stanu szkolnictwa ziemi wileńskiej w 
r. szk. bieżącym. 

Q ileby podobne zebrania odby- 
wały się w dalszym ciągu, wyświe- 

a 

ność zarówno w grupowaniu jak w 
oświetlaniu wysoce drażliwego,a miej- 
scami nawet drastycznego materjału, 
którym zwielkim spokojem,ale też i z 
wirtozowstwem _— świetnego pisarza 
operuje. 

Wystarczy na chybi-trafi wskazać 
na to, co pisze np. o Austrji, która 
„weszła do wojny nie zdobywając się 
nawet na gest wyciągnięcia ręki ku 
Polsce”, o Austrji „ciassem i nędz- 
nem stanowisku” wobec kwastji pol: 
skiej, o jej „marnem, dwulicowem 
zachowywaniu się wobec najakłual- 
niejszych zagadnień polskich”, o ha* 
niebnem traktowaniu przez Austrję 
legjonów naszych, „poniżanych i wy- 
zyskiwanych na każdym kroku”, o 
„haniebnym stosunku ludności Wied- 
nła do zbiedzonego uchedźtwa pol- 
skiego”, o niesłychanych represjach, 
dokonywanych przez „rozjuszone zu 
stro-węgierskie żołdactwo na bez- 
bronnej ludności galicyjskiej”; co pi- 
sza o dostojnym wodzu austrjackim, 
arcyksięciu Józefie, co „zasłużył so- 
bie rzetelnie na imię galicyjskiego 
Wieszatiela"; jak Ostro wyraża się o 
„ciemnych jak tabaka w rogu poli- 
tykach galicyjskich”; z jaką bezwzględ- 
nością odsłania tajne machinacje po 
lityki niemieckiej, które wyniosły w 
Warszawie na regencyjny trójstolec 
„trzech zacnych obywateli, lacz cał- 
kowicie niezdających sobie sprawy z 
własnej sytuacji”, siedzących w ist- 
nym kozim rogu, niewiedzących jak 
rzeczy stoją na froncie wojennym, 
omamionych rzekomemi trjumfami   

zy. Śnieg dochodzi do 1 metra wy- 
sokości. 

Komunikacja kclejowa została w 
wielu miejscach przerwana. 

Plantacje tytuniowe i drzewa owo- 
cowe zostały zniszczone. Morze Kas- 
pijskie częściowo zamarzło. 

W Rosji północnej i środkowej 
panuje ciepła temperatura. 

Newa w tym roku poraz pierw- 
szy wolna jest od lodu. 

Przemianowanie bibijoteki. 

Ргегуфит C. I. K'a postanowiło 
przemianować bibljotekę publiczną 
im. Rumiancewa w Moskwie na bibl 
Jotekę im. Lenina,   lat należy do soc. demokracji jed- 
nakże musi z nią zerwać ponieważ | 
nie chciano uwzględnić jego kilka- | 
krotnych ostrzeżeń aby usunąć ze 
stronnictwa te elementy, które po- 
zostawały w stosunkach z Barmatami. | 

— | 

przyczyniłyby 

Teatr i muzyka. 
-- Taatr Polski. Dziś ukaże się po 

raz 10-y pełna humoru I zabawnych sytua- 
cji wyborna farsa—„Pan naczelnik... to ja”, | 
z p Wyrwiczem w roli tytułowej. Ceny zna- 
cznie zniżone. 

Jutro w piątek przedstawienie dla Inte- 
BC pracującej po cenach zniżonych— , 
„Prokurator Hallers”, — sensacyjna sztuka 
Lindau znskomitego artysty K. Kasat: 
cza, niezrównanego w roli tytułowej. 

— „Sonata Kreutzera” W sobotę 
wchodzi na repertuar Teatru Polskiego nie- 
pospolita sztuka Savoir'a i Nozlere'a, „So- 
nata Kreutzera”, osnuta na tle powieści 
Lwa Tołstoja— w świetnym przekładzie Bo- 
lesława Gorczyńskiego." Jedną z ról głów” ! 
nych kreuje znakomity gość Karo! Adwen- ; 
towicz. 

— Z Operetki. [zis ukaże się poraz | 
5 у wspaniałe wystawiona melodyjna ope- 
retka Kollo „Marjetta”, która zyskała cgó!ne | 
uznanie. Role główne spoczywają w rękach 
H. Jaworskiej, Z. Kosińskiej, M, Dowmunta, | 
S$. Marjańskiego I L. Sempollńskiego. Atrak- | 
«ją operetki są barwne obrśzy aktu II-go ; 
„Sny”, „Palarnia opjum”, „Tango na gło- | 
wach”. 

Pod kierownictwem reżyserskim M Do- 
wmunia rozpoczęto pržygotowania do wy- 
stawienia ferji scenicznej , Za oceanem”. | 

Z opery. W piątek powraca na| 
afisz „Fida”, opera Verdi z L. Zamorską, | 
W. Pastówną, F. Bedlewiczem, K. Krugłow- | 
skim i J. Popielem w rclach głównych. i 

— Przedstawienia popołudniowe 
opery. W sobotę o g. 4 pp. po cenach 
zniżonych ukaże się w Teatrze Wielkim ‚ 
„Żydówka”, w niedzielę zaš O g. 4 pop.“ 
„Tosca”. Bilety są do nabycia w kasie za- | 
mawiań. į 

ŻYCIE ROBOTNICZE. | 

  

— Ze zw. robotników przem. | 
drzew. W niedzielę 15 lutego 1924 
r. o godz. 2 w południe w Nowo-| 
Wilejce zarząd związku rob, przem. 
drzewnego organizuje odczyt na te- | 
mat „Ustawa o ubezpieczeniu na wy- i 
padek bezrobocia”. | 

+ 

armij niemieckich i popelniających 
„Ciężkie błędy". Wiemy i my coś o 
tych błędach Lecz dopiero z książki 
Askenszego wyrasta cała błędów tych 
potworność — i niedorzaczność (str. 
346 i 347), 

W lepszej, stokroć lepszej sytuacji | 

! fizycznie. (T). 

КО Е РО WLLĖ NS 

Prelegent J. Godwod. Po odezy- 
cie odbędzie się ogólne zebranie 
członków związku pracujących w fa- 
bryce papieru i wyrobu masy drzew- 
nej. 

— Zapomoga dla bezrobot- 
nych. W dniu wczorajszym z fundu- 
szu dla bezrobotnych Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy wypłacił 
dwa tysiące złotych dla pracujących 

— Zapotrzebowanie na cieśli. 
Państwowy Ulrząd Pośrednictwa Pra- 
cy potrzebuje 'na wyjazd do stacji 
Zahacia 37 cieśli celem budowy 
strażnice granicznych. (T). 

WOJSKOWA. 

— Oświata w wojsku. Komen- 
da Obozu Warowego w Wilnie chcąc | 
Przygotować nowe zastępy  facho- 
wych rolników urządza dla żołnierzy | 
szareg wykładów z dziedziny: rolnic- 
twa, pszczelnictwa, ogrodnictwa, ho- 
dowli zwierząt domowych, wetery-; 
nerji orsz budownictwa, 

— Zmiany przydziałów jene 
rałów. Dziennikiem personalnym 
Nr. 14 z dn. 8 bm., pan ministeri 
spraw wojskowych zamianował za- | 
stępcę dowódcy okr. korp. Nr. 1 je- | 
nerała brygady Jana Wróblewskiego, i 
dotychczasowego dowódcę 25 dyw. | 
piech, którą obejmuje obecnie ! 
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do: | 
tychczasowy dowódca 11 dyw. piech. 
jenersł bryg. Albin Marijan Jasiński, | 

Stanowisko dowódcy 11 dyw. piech 
tymcz. dziennikiem person. objął 

! dotychczasowy szef artylerji D. O, K. 
Nr. IV jenerał bryg. Aleksander Ko- 
walski, i 

— Loty nocne. W celu udoskos* 
nalenia lotników, lotnictwo wojskowe 
wprowadziło obecnie poza zwykłemi 
lotami dziennemi—loty nocne, przy 
oświetleniu drogi przez reflektory. 

Onegdaj lotów nocnych dokonali 
w Warszawie szczęśliwie porucznicy 
Kalina i Szałas, pozostając w prze” 
stworzach przez 15 minut czasu. Poza 
tam lotu 10 minutowego dokonał 
znany lotnik cywilny, p. Widawski. 

Wszystkie trzy loty udały się zu- 
połnie szczęśliwie. i 

Z KOLEJNICTWA. 

— Przyśpieszenie biegu pocią- 
gów. Departament  ekspoatacyjny 
(d. ruchu) ministerjum kolei zajęty 
jest opracowaniem ostatecznego pla- 
nu rozkładu jazdy pociągów, który 
będzie wprowadzony d. 15 maja lub ; 
1 czerwca r. b. i į 

Departament położył nacisk na | 
przyspieszenie biegu pociągów, po-. 
prawienie połączeń na stacjach węzło- 
wych i skrócenie postoju na stacjach. 

W dyrekcji wileńskiej i radom 
skiej, gdzie chyżość na lepszych 
szlakach wynosiła dotąd 60 klm., 
obecnje podniesiona będzie do 70 a 
nawet 75 kl. na godzinę; w gdaeń- 
skiej i poznańskiej z 80 na 85 kl. 
na godzinę. W werszawskiej, gdzie 
stan torów przedstawia wiele do ży- 
czenia, proponowane jest pewne 
przyspieszenie. 

Głównym postępem jest uniknię: 
cie zbytscznych postojów pociągów 
pospiesznych, ! 

— Dzierżawa materjałów ko- 
lejawych. Ministerstwo kolei opra- 
cowało nowe przepisy o wydzierża” 
wieniu materjałów kolejowych, w któ: ; 
rych znacznie obniżyło czynsz dzier- ; 
żawny za wierzchnię i za tabor, u-; 
zależniając wysokość opłat od cen; 
rynkowych, minimalnych kosztów | 
amortyzacji kapitału i konserwacji | 
taboru. 

RÓŻNE. | 
— Osadnicy dostaną broń. Do-_ 

wiadujemy się z miarodajnego źródła, ` 
że wszyscy osadnicy rolni na Zie- 

*' niawski udał się do 

był Komitet Narcdowy, rezydujący w | miach Wschodnich otrzymają broń 
Paryźu.. otwartym na świat całyl dla osobistej samoobrony. 

Już niemal in extremis, latem — Stare pieczęcie i herby. Za- 
1918-go Niemcy i Austrja układały rząd związku miast polskich zbiera | 
się, spierały i targowały o Polskę, | wszelkie materjały dotyczące starych 
„dwaj korsarze, — jak wyreża się Fs:: herbów i pieczęci miast polskich, w 
kenazy — dwaj zaborcy zalewan! już tym celu zwrócił się do wileńskiego 
falą sprawiedliwości dziejowej, wy: ; magistratu z prośbą o _ przysłanie 
dzierający sobie jeszcze w skurczu Starych pieczęci i herbów m. Wilna. 
śmiertelnym łup polski” — a w War-. 
szawie o tem nie wiedzianol... 

Wiedział natomiast prof, Askena- 
zy. Trzymał, tam zagranica, jakby 
rękę na pulsie wojny, ogarnizł by- 
strym wzrokiem cały sfan sprawy, a 
jako historyk, mający w pamięci nie- 
Isda liczbę konfliktów międzynarodo 
wych, lepiej i ten ostatni niż wielu 
innych rozumiał. 

To taż nie dziwimy się wcale, ża 
wobec wszystkich trzech deklaracyj 
„niepodległościowych", Austrji i Nie- 
miec w listopadzie 1916, Wilsona w 
styczaiu 1917 i Rosji rewolucyjnej w 
marcu tegoż 1917-go — głowy nie 
stracił. Albo ją rychlej mż kto inny 
natychmiast po wojnie odzyskał. 

(D. c. n.) 
Czesław Jankowski. 
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ZABAWY 

— Reduta artystów teatrów 
wileńskich pod protektoratem pana 
Delegata Rządu, która odbędzie slę 
już w nadchodzącą sobotę w Salo: 
nach Domu Oficera Polskiego obu- 
dziła nareszcie z latargu bawiącą się 
publiczność wileńską. 

Niebywała ilość atrakcji reduto- 
wych wzbogaciła się o jeszcze jedną: 
specjalny 14: osobowy automobil 
przywozić i odwozić będzie gości 
przez całą noc, kursując od Zwierzyń- 
ca do Dworca. 

Komitet organizacyjny prosi za 
naszym pośrednictwem o wcześniej 
sze zaopatrywanie się w bilety wej 
ścia, a to w cela uniknięcia tłoku 
przy wejściu do szli. 

— Zabawa taneczna. Dnia 21 go 
lutego rb. w lokalu Stow. Techników 
(ul. Wileńska 33) odbędzie się zaba- 
wa taneczna, urządzona przez T wa 
Lekarzy Polaków na rzecz Kasy Za- 
pomogowe| Studentów Medyków Po- 
lsków G. S. B. w Wilnie.   . BERLIN SO NOZ PTL PDRSEGWPAEJNĄ 

ARTRETYZM, REUMATYZM, 
NEURALGJĘ usuwa radykalnie maść } 
w tubsch metalowvch pod nszwą 
„MESOLAMERT”. Żądać we wszyst- 
kich astekach i składach aptecznych. 
SEL AMS MAJ AZT TORS BOTA S 
TDL ITT: Dia DAS CORONA ЭЯИ | 

SPEŁŃ 
SWÓJ 

OBOWIĄZEK 
kup bilet na harcerską 

Loterję [antową 
daj możność wybudowania 
Związkowej Stanicy 
Harcerskiej w Warszawie. 

Cena biletu 5 zł. 

Przy kupnie otrzymasz paczkę 
z mydłem, wodę kolońską I tp. 

wartości zł. 4.50 

Bilety do nabycia w Admini- 
stracji „Kurjera Wileńskiego" 

Wileńska 15. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Niepowodzenie w naukach — 
powoda ucieczki z domu, Julja 
Zubko zamieszkała przy ul. Jeleniej 18, za- 
meldowała pclicji, Iž siostra jej Helena, lat 
20, uczenica Seminarjum Nauczycielskiego 
w *ilnle, dn.9 bm wyszła z domu I dotych* 
czas nie wróciła. Przyczyną ucieczki—nie 
powodzenie w naukach. Poszukiwania przez 
policję wszczęte. (Tr) 

— Młodociany zbieg do Rosji. 
Franc Czerniawski, uczeń 4 klasy glmnśz. 
Słowackiego, mieszkający u Jana Wieczor- 
kiewicza przy ul. Mińskiej 6, wyszedł z do- 
mu w niewiadomym kierunku, zabierając 

swcje rzeczy. Opiekun przypuszcza, iż Czer- 
osji. Za młodocia- 

nym zbłegiem poijicja wszczęła ROZK: 
nia. 

    

  

(T) 
— Nagly zgon. Weronika Rozwadow- 

"ske, lat 42, z zawodu służąca, zam. przy 
ul. Słomianka 69, & 10 b. m. o g. 21 nagle 

'zmarła Trupa zebezpieczono na miejscu 
do przybycia władz sądowo lekarskich. Do- 
chodzenie w toku. (T)   

3 

— Pożar. W d. 10 b. m. wybuchł po- 
żar w domu przy ul. Bazyljańskiej. Przy- 
czyną pożaru zapalenie się sadzy w komi- 
nie. Ogień stłumiono przed przybyciem 
straży ogniowej. 

Z_ PROWINCII. 

— Zamknięcie szkoły. Dozór 
szkolny w gminie pow. Wilejskiego 
zamknął tajną szkołę białoruską we 
wsi Szczuki prowądzoną przez Man- 
drylza Mikołaja. Do szkoły uczęszczało 
40 dzieci. W powiecie Wilejskim jest 
kilkanaści takich szkół białoruskich 
nieposiadających legalizacji. 

—_ Strach ma wielkie oczy. 
Dnia 3 bm. Posterunkowy P.P. post. 
w Radoszkowiczach Michał Wołedkow- 
ski, zobaczył w czasie patrolowania 
ul. Dąbrowskiego dwóch  podejrza: 
nych osobników jadących konno. 
Gdy na okrzyk „stój” poczęli ucie- 
keč post. dal w ich kierunku 5 strza- 
łów. Jedna kula zraniła lekko w po- 
liczek i szyję Dułkiawicza Piotra, — 
drugi osobnik zbiegł w kierunku gra- 
nicy — zosteł jednak zatrzymany. 
Jest to Bazyli Dworecki, Obaj osob- 
nicy nie posiadali dokumentńw i zo- 
stali zatrzymani na post. p. p. w 
w Radoszkowiczach. 

— Aresztowanie robotników 
polskich. Dnia 9 bm. o godzinie 
8-ej rano bolszawicka staż graniczna, 
aresztowała na odcinku 3 komp. XI. 
Bzonu D. O. P. 12 robotników, któ 
rzy przeszli przez granicę sowiecką 
celem uzbierania piasku potrzebnego 
do budowy koszar dla placówki K.O.P. 

— Wielki pożar. W nocy z dn. 
9 na 10 b. m. powstał w liji pożar, 
który strawił 6 domów mieszkalnych, 
wraz ze sklepami i całym urządzeniem 
magazynów. Dzięki energicznemu 
przeciwdziałaniu ochotniczej straży 
ogniowej, udało się pożar zlikwido- 
wać. Ogółem straty wynoszą 34000. 
zł. na szkodę Bojsby Jankela, Manda 
Mowszy, Rudnika Szmula i Bridy 
Chana. 

— Otrucie się. Mieszkaniec Podbro- 
dzia 18-letni Bernard Jalejko w d. 8 b. m. 
otruł się strychniną Zachodzi przypuszcze- 
nie, iż powodem otrucia się było nieporo- 
zumienie rodzinne. : 

— Skutki pijaństwa. Kazimierz Bar- 
szczewski, zakrystjan cerkwi prawosł. we 
wsi Hołomyśl, gm. Mikołajewskiej, pow. 
Bziśnieńskiego, powracając w stanie nie- 
trzežwym do domu ze wsi Słoboda, wpadł 
do rzeki iatonaj, Zwłoki wydobyto po paru 
dniach.? 

— Żabity przez pociąg: W d. 11 
b. m. o g 7 pociąg lokalny zdążający ze 
st. Landwarów do 
runkowego policji państw, w Landwarowie, 
Karola Galicklego, zdąžająsego na wartę 
przy moście, zabijając go na miejscu. Tru- 
pa zdjęto z osi parowozu. 

Postrzelenie się dezerterą 
policyjnego. W misst Olkientkach został 
zatrzymany przez tamtejszy posterunek po- 
licyjny, posterunkowy Okręgowej Szkoły 
Policyjnej w Wilnie, Kazimierz Kawalec, 
korzystając z chwilowego niedozoru prze- 
strzelił się w pierś. Rannego po nałożeniu 
opatrunku zatrzymano na posterunku w OI- 
kienikach. Dochodzenie w toku. (T) 

— Pożary na wsi. W d. 6 b.m. 0.g. 
6 rano wybuchł pożar we wsi Tropiszkach, 
gm. Daugielskiej, pow. Swięciańskiego spa- 
liły się 2 domy mieszkalne, stodoła, chlew, 
oraz żywy i martwy Inwentarz, należące do 
Ignacego Ruchałki 1 Piotra Jarnuszki. 
Straty wynoszą 5.794 złot. Podczas pożaru 
żona Ruchałki, Jadwiga wpadła w ogleń 1 
odniosła ciężkie oparzenia ciaja 1 8 b. m. 
zmarła. Przyczyn pożaru dochodzenie nie 
ustaliło. 

— Wd. 29—] w folwarku Horodzinięta, 
pow. Swięciańskiego wssutek wadliwego 
urządzenia komina w mieszkaniu Jana Bu- 
ćkl wybuchł pożar, którego pastwą stał się 
chlew, stodoła ze zbożem oraz dach domu 
mieszkalnego. (T, 

  

Z kraju i 

— Redukcja a ošwiata. Gwel 
townie zaprowadzone w Polsce oszczę: 
dności bez względu na skutki, jakie 
za sobą pociągną, spowodowały za 
rządów ministra oświaty Mikłaszew- 

, skiego — jak pedniósł poseł Piotrow= 
"ski (P. P. S.) w sejmowej 

; budżetowej — zamknięcie 343 szkół 
komisji 

powszechnych i przeznaczenie do zre 
dukowania 2.686 nauczycieli, z której 
to liczby zwolniono 779. Z sumy 
budżetowej 7 i pół miljona zł. na bu- 
dowę szkół powsz. nie zużyto 3 i pół 
mil. zł. 

— Podatek od ziemi cerkiew; 
„nej. Synod prawosławny wydał o | 
|kólnik, w. którym zawiadamia па’ 
podstawie rozporządzenia Rady М! cene prokuratorji arasztowano w Kra 
nistrów, że ziemie cerkiewne, O ile kowie kapitana Zstloukala za sprze 
nie są ściśle związane z czynnościa- njewierzanie około 100.000 złat. na 
mi duchownemi (cmentarze i t. p.) szkodę państwa. i 
podlegają, opłacie według odnośnej | 
ustawy. | — Wykrycie nadużyć w mary- 

— Nowe towarzystwo dobro: narce wojennej. Jak się dowiadu- 
czynności. Według otrzymanych jemy, nadzwyczajna komisja śledcza, 
miarodejnego źródła informacji pew=, w skład której wchodzą  przedstawi- 
«ne sfery rosyjskie noszą się zamia:i ciele różnych departamentów M. S. 
rem otwarcia w Wilnie filji Metropo: | Wojsk. wykryła nadużycia w Nad- 
litarnego, Prawosławnego Towarzy- i wiślańskich warsztatach mechanicz- 
stwa Dobroczynności, Celem Towa: | nych w Toruniu. Zawieszono w czyn* 
rzystwa będzie dopomaganie  spe-| nościach trzech oficerów z kierow: 
cjalnie dotkniętej nędzą ludności | nictwa marynarki wojennej, zajmują: 
prawosławnej. |cych odpowiedzialne stanowiska. 

- m as Sledztwo W toku, 

W sobotę REDUTA | Chodzi tu, jak słychać, o znaczne 
ARTYSTYCZNA. nadużycia w zakresie dostaw dlu ma 

'rynarki wojennej, 

— Nadużycia w Intendanturze 
wojskowej w Krakowie. Na pole- 

    

zagranicy. 
2 ZAGRANICY. 

— „Zbrodnia Anioła”. Uwolnie- 
nie Umińskiej znalazło żywe echo w 
prasie paryskiej, na której głębokie 
wrażenie uczyniło pełne bólu i god- 
mości zachowanie się oskarżonej. 
„Eoho de Paris” zamieszcza sprawo- 
zdanie z procesu pod tytułem 
„Zbrodnia Anioła”. Dzienniki pod- 
kreślają również, że chociaż zebrani 
na sali sądowej jednomyślnie zaa: 
probowali wyrok uniewinniający, to 
jednak powstrzymali się od oklasków 
które byłyby nie na miejscu i za- 
chowali miłczenie, jako wyraz wzru* 
szenis | szacunku dla oskarżonej. — 

— Rajsuli w niewoli. El. Raj- 
suli, który walczył przeciw Abdel 
Karimowi został pobity zupełnie i 
wzięty do niewoli. Razem z nim 
wpadł w ręce Abdel Karima 41 żon 
Rajsulego, dwadzieścia miljanów pe- 
setów, osiernset koni, wiele broni i 
amunicji. Upadły w ten sposób na: 
dzieje, jakie łączył de Rivera z akcją 
Rajsulego. : 

— Mgła londyńska. Cały Nowy 
Jork od onegdaj rano pogrążony 
jest w mgle tak gęstej, jak londyń- 
ska. Komunikacja w mieście przer- 
wana prawie zupełnie, wskutek- zde- 
rzenia na kolei nadziemnej zgineły 
2 osoby, 50 uległo ciężkiemu pora- 
nieniu. 

    

— Gdzie pójść w sobstę? 
— Na Redutę Artystyczną, 

Ilna najechał na poste- 

# 
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TELEGRAMY. 
Prasa sowiecka o Polsce. . 

Moskwa 11 li (Pat.) Dzisiejsza 
„Ekonomiczeskaja Żiźń” zamieszcza 
obszerny artykuł dotyczący stosun- 
ków handlowych Polski z Rosją So- 
więcką. Futor artykułu po przedsta: 
wieniu z najbardziej ujemnej strony 
danych statystycznych dotyczących 
sytuacji gospodarczej Polski jej ek- 
sportu i bezrobocia, polemizuje ze 
stanowiskiem zajętem przez min. 
Skrzyńskiego w sprawie podjęcia per- 
traktacji handlowych z Rosją sowiec- 
ką. Mutor stara się w mówić że ra- 
czej Polska powinna się ubiegać o 
utrzymanie stosunków handlowych z 
'Rosją. Oficjalne zaś stanowisko rzą: 
du polskiego „Ekonomiczeskaja Żiźń” 
uważa za manewr, zmierzający do 
utrudnienia nawiązania wzajemnych 
stosunków. 

Kryzys gabinetowy w Prusach. 

BERLIN. 11.1. (Pat) Sprawa u: 
tworzenia nowego gabinetu w Pru- 
sach, która jak się zdawało wczoraj 
miała być narazie przynajmniej tym- 
czasowo załatwiona przez wybór by” 
łego kanclerza Marxa na stanowisko 
prezydenta Rady Ministrów napotyka 
ma nowe trudności. Organ partji cen- 
trum „Germania” oświadcza, że Marx 
nie przyjął jeszcze definitywnie ofia- 
rowanej mu przez sejm pruski god- 
ności i pozostawanie na stanowisku 
premjera zarówno jak i przyszły 
skład gabinetu pruskiego uzaležnia 
od stanowiska jakie zajmą stronnictwa 
wobec nowego rządu. W/g „Germa: 
nii* Marx poweźmie swoją decyzję 
po ukończeniu rokowań ze stron- 
nictwami. Marx obecnie będzie kon- 
ferował z przedstawicielami wszyst- 
kich stronnictw z wyjątkiem komu- 

„nistėw i skrajnych nacjonalistów. 
Jeżeli partja ludowa trwać będzie 
nadal na stanowisku opozycyjnem, 
wówczas utworzenie gabinetu oparte 
będzie głównie na centrum I demo- 
kratach. 

Bauer — wykluczony z partji. 

BERLIN. 11.Ii. (Pat.). „Vorwaerts” 
pisze, że komitet berliński  partji 
soc.*-demokratycznej powziął uchwałę 
stwierdzającą, że dalsze pozostawa- 
nie był. kanclerza Bauera w partji 
soc.-demokratycznej jest niemożliwe 
z powodu  skompromitowania się 
Bauera w aferze Barmatów. 

Zatarg grecko-turecki. 

PARYŻ 11.ll, (Pat). W/g doniesień 
z Aten rząd grecki wystosował do 
rządu angorskiego nową notę w któ- 
rej zaznacze, że sprawa patryjarchatu 
interesuje wszystkie państwa, które 
podpisały traktat lozański. Ponadto 
nota zaznacza, że rząd grecki prze- 
kazuje całą sprawę Lidze Narodów. 

Po wyborach w Jugosławji. 

BIAŁOGRÓD. 1111 (Pat.). Jak wy- 
nika z ostatnich oficjalnych danych 
w wyniku wyborów partje rządowe 
bądą posiadały w skupszczyźnie 162 
głosy, a opozycja 139. Dziennik rzą: 
dowy „Samouprawa” pisze: wyniki 
wyborów całkowicie uzasadniły na- 
dzieje dawnych patrjotów. Ich zna- 
czenie polityczne jest doniosłe. 
Stanowią ona ogromny postęp z 
punktu widzenia wzmocnienia pań- 
stwa. Szereg dzienników zaznscza, 
że wiele kandydatów partja Radzicza 
zyskała dzięki poparciu w paru okrę- 
gach, udzielonemu ze strony komu- 
nistów oraz mniejszości narodowych.   

  

'Dział gospodarczy. 
Obliczenia ministerjalne 

Dowiadujemy się ze słów Premje- 
ra Grabskiego podczas konferencji 
w Komisji skarbowo-budżetowej, że 
podatek majątkowy obywateli zlem- 
skich potęguje się obecnie do 13 
proc. z powodu stosownego obniża- 
nia się wartości ziemi. Tymczasem 
na zebraniu tejże Komisji budżeto- 
wej były Minister Skarbu Poseł Mi: 
chalski komunikuje o obniżeniu się 
wartości hektara ziemi w Wielkopol- 
sce od wiosny roku zeszłego z sumy 
700 złotych notowanej w aktach no" 
tarjalnych do 200 złotych, obecnie 
żądanych. Jeżeli więc do obliczenia 
pedatku majątkowego hektar ziemi 
został oszacowany w stosunku 700 
złotych, to podatek został wyliczony 
na 70 zł. Suma ta w kwocie 70 zł. 
wynosi 10 proc. od 700 zł. i 35 proc. 
od 200 zł, czyli w danym przekla- 
dzie procentowy podatek od tegoż 

  

KINO“ | 0 „HELIOS“ | Dziś 
uł. Wileńska 38. 

TEAR JPOLONJAG | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

„Piccadilli“ | KINO- 
TEATR 

UL. WIELKA 42. 
Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM” 

młodzieży. 

„VESTA” 
Bank Wzajemnych (lbezpieczeń 

Dziś wspaniały dramat w 10 akt. osnuty 

„Dzikie serca 

w świetle rzeczewistości. 
hektara ziemi zmienia się w przecią- 
gu 8-miu miesięcy z 10 proc. na 35 
proc. 

,, Jaskrawy ten przyklad šwiadezy, 
że Ministerstwo Skarbu dokonało 
obliczenia procentowego podniesie- 
nia podatku majątkowego już tak 
dawno, że osiągnięte wyniki nie po* 
winny być dostarczane p. Ministrowi 
dla argumentowania dyskusji w Ko- 
misji budżetowej. Powoływanie się 
na dane niezgodne z rzeczywistością 
podczas wypowiadania poglądów w 
sprawach ekonomicznych kraju jest 
wielkim błędem zasadniczym, któ- 
ry prowadzi do fałszywych wniosków. 
Błąd ten powstaje na tle braku sprę- 
żystości w wydziałach ministerjalnych, 
lub też breku wiadomości fachowych 
w gronie pracowników, zajmujących 
wybitniejsze stanowiska. ы 

+... SKł.   

  

wielki dramat 
salonowy 

Saansy o godz. 

na tle przepięknej przyrody Alaski 

PIĘKNOŚĆ ZWYCIĘŻA 
4, 6, 8 1 10 wieczorem. 

Rin=tin=tin. 
Kto ujrzy ten film, ten stale z roskoszą będzie polecał wszystkim. 

zał. 1873. Poznan zał. 1873. 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagiellońska 8 
  

  

* Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, 

ności prawnej, auto casco od 

 -©egnia i 

  

o 9 A EB 

DIH. „Karsakosow* !,'m 
„22. Mmargaryny 
„BORA 

odpowiedzial- 

gradu. 

najlepszej jakości 
Sprzedać taniej niż wszędzie.   

1 żytia robotniczego w Przemyśle 
Drzewnym na Wileńszczyźcie. 

Od wiosny 1924 r. robotnicy za- 
trudnieni w Przemyśle Drzewnym 
zaczęli odczuwać masowe bezrobo- 
cie, gdyź niaktóre tartaki, jak w Wisz- 
niewie, Woropajawie, Kienie, Smor- 
goniach i częściowo w Wilnie sta- 
пе!у. Na jesieni przemysłowcy tar- 
taczni robili próby uruchomienia tar- 
taków, i niektóre z nich zostały uru- 
chomione, lecz po 4 —5 tygodniach 
znów je zamknięto i obecnie większa 
część tartaków stoi bezczynna. Z 
przyczyny tego kryzysu nalicza się 
głodujących bazrobotnych do 600 ro- 
dzin robotniczych w Wilnie, a z pro- 
wincją przeszło 1.000. 

Wynaleźć chociaż jakąkolwiek pra- 
cę jek w mcieścia, taki po za miastem 
nie ma najmniejszej możności. 

Prócz tego nie wszyscy bezrobot 
ni korzystają z zapomóg rządowych 
przy zarządzie funduszu bezrobocia 
popierwsze, że ustawa nie obowiązuje 
prowincji, a po drugie, že robetnicy 
m. Wilna, co do których i obowią* 
zuje ustawa — nie posiadzją tych 
wszystkich danych, wymaganych przez 
ustawę od robotników zatrudnionych 
w sezonie letnim na brzegach przy 
wyholowywaniu drzewa z wody. Prócz 
tego są tacy bezrobotni, którzy nie 
mogą przedstawić wymaganych za 
świadczeń o 20 tygodniach pracy w 
przedsiębiorstwach gdyż, pracowali 
dorywczo (czasowo) w różnych przed- 

krytyczne. 
Słyszeliśmy, że magistrat m. Wilna 

ma uruchomić pracę przy wodocią- 
gach i kanalizacji, gdzie także mogła 
by znaleźć pracę część bezrobot- 
nych. 

| W interesie więc całego społe- 
czeństwa leży domagać się od władz 
aby roboty w  Magistracie, wobec 
dość łagodnej zimy, zostały jak naj- 
prędzej uruchomione. Tym samym   
i zmniejszyłby się stan chorób i 
śmiertelność wśród mas bezrobot- 
nych. A. G. 
  

  

Afera Barmata i Spki. 

raz większe rozmiary. Pokazuje się, 
że menerzy wszystkich stronnictw 
brali udział w korupcji bankowej i 
pobierali w rozmaitej formie łapów- 
ki i bakszysze od zbankrutowanego 
spekulanta Barmatta. Ostatnio znowu 
stała się rzecz niezwykła. B. kanclerz 
niemiecki przed parlamentarną ko- 
misją śledczą zeznał, że ad Barmat- 

"ta nie przyjął żadnych świadczeń w 
| jakiejkolwiek formie i że w sprawie. 
i Baarmatt nie pośredniczył wcale. 
| Tymczasem okazało się, że zeznanie 
ijego było fałszywe, że przyjmował 
lod Marmatta rozmaite podarunki ijże 

  
KSIĘCIA JANA DRUCKIEGO 

polecają po cenach konkurencyjnych 

Dane 28 swej doskonałe 
    SPECJALNIE CEGŁĘ i KAFLE 

a A TRIO АГЕР, 

Oferty loco wagon każda stacja odbiorcza. Deklamacji į dykcji 

Adres: Grodno, Zakłady „Stanisławów”. Tel. 51 i 57 

  

DOM HANDLOWY 

„WSPOLNA PRACA" 
sp. ź ogr. odp. 

Mickiewicza Mr. 5—3, (I piętro) tel. 335. 

SALON KONFEKCJI DAMSKIEJ 
Suknie domowe, wizytowe, wieczorowe 

1 kapelusze. 

Bluzki jedwabne . . od 18 zł. 
Spódniczki angielskie „ 28 ,, 
Suknie welniane . . „ 75 „ 
Wieczorowe jedwabne ,, 90 „ 

  

jak wynika z własnoręcznego jego li- 
stu — ogłoszonego obscnie w dzien 
nikach — polecał Barmetta rozmai- 
tym dygnitarzom. Wobec takiej kom- 
promitacji, Bauer złożyć musisł man- 
dat do parlamentu. W sprawie Bar- 
matta — jak donoszą dzienniki nie- 
mieckie — nastąpić ma niebawem 
uwięzienie b. ministra poczty, d-ra 
Hóflego, należącego do centrum. 
Tak jak socjaliści znaglili Bauera do 
złożenia mandatu, tsk samo centrum 
zażądzło od posła Hóflsgo 1 skom 
promitowanego Lange Hegermanas, 
aby złożyli mandaty do parlamentu. 
Prokuratorja zażądała od parlamen- 
tu wydania Hóflego. Niesłychane afe 
ry korupcyjne omawia prasa paryska.   „Temps“ pisze, że ostatnie afery 
świadczą nieszczególnie o stanie u-; 
mysłowym w Niemczecb. Z prasy | 
niemieckiej wynika, ża w Niemczech , 
szerzy się zgnilizna. Wobec takiego   

siębiorstwach i nie są zarejestrowani. | 
Położenie bezrobotnych bardzo 

poprawiłby się los i byt bezrobotaych ' 

Panama niemiecka przybiera co-' 

w 6 akt. W roll głównej MARION DAVIES. 

Nad program: Najnowsze Mody Paryskie. 

Nad program: Arcywesola farsa w 2 akt. 

Gdy ludzie mają pecha. 
„ę Fascynujące przygody białego człowieka wśród dzikich na wyspach Pango I Mod. Siedem 

obrazów zdjęć natury, zdumiewającej techniki operowania tłumami napadźsjących na siebie 
dzikich plemien, wód morze południowego, ścigających się 

przecudownych oświetleń w naturalsych pastelowych kolorach księżycowych i słonecznych... 
kunów! Poniewśż film ten pod względem artystycznym stol na bardzo wyzcklm poziomie, dozwolony przeto został dla 

ы Nad program: NĄ DALEKIM ZRCHODZIE, arcykomiczna komedja w 2-ch aktach. 

LRA SZAN 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO 

„STANISŁAWÓW” 
- LUBECKIEGO 

stanu moralnego odbudowa jest na: | 
| dzwyczaj trudna. 

W „Liberte” czytamy, że republi- 
ka niemiecka ma także rodzaj afery 
Panamskiej. Niemiecka socjalna de- 
mokracja widocznie chora. Prawdo- 
podobnie centrum odwróci się od 
niej. Następstwem afer skandalicz- 
nych bądzie to, że idea republikań- 
ska w Niemczech jeszcze bardziej 
ucierpi I że Niemcy rzucą się w ob- 
jęcia nacjonalizmu. 

Ludożerstwo w Cze- 
chach. 

Na zachodnich Morawach w miej- 
scowości Trebicz wykryto wypadek 
ludożerstwa: W roku 1919 zaginęli 
bez wieści dwaj mieszkańcy tej 
miejscowości, rodzeni bracia. Przed 
kilku tygodniami syn jednego z za: 
„mordowanych spotkała się w karcz- 
mie z miejscowym szewcem, nieja- 
kim Dworżaczkim, który po pijane- 
mu wygadał się, że ojciec jego zo» 
stał zamordowany. Syn zaginionego 
powiedział o tem policji. 

Wszczęto poszukiwania i śledz- 
two. Poddano baniu szewca, który 
oświadczył, że zamordował do spół- 
ki ze swoim towarzysze, również 
szewcem, obu braci, ponieważ mieli 
większe pieniądze przy sobie. Zabój- 
stwa dokonane uderzeniem siekierą 
i zwłoki ukryto pod podłogą. 

'_ Nastąpiło oderwania podłogi i 
rzeczywiście znaleziono tam czaszki 
ludzkie ze śladami uderzeń siekierą, 
Morderca przyznał się, że zamordo- 
wał w ten sposób jeszcze 5 osób, 
przeważnie żydów polskich, znajdu- 
jących się w obozie koncentracyjnym 
w Trebiczu. Mięso ludzkie nasolono 
i sprzedano w okolicy. 

Fresztowano 18 osób z tej miej- 
scowości, podejrzanych, że wiedziały 
lub brały udział pośredn!, udział po- 
średni lub bezpośredni w zabójst- 
wach. Dalsze śledztwo policja miejs- 

    

f Niech więc „Dziennik 
sw 

  conwa wstrzymała do czasu przyby- 
cia komisji śledczej. 

o spienionych falach łodzi, 
wadze rodziców I opie- 

Cena 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec tego iż w M 31 „Dziennika Wi- 
leńskiego” z d. 7 b. m., w wzmiance, ma- 
jącej na celu zamącenie opinji publiczneł 
dla swych widoków partyjnych, poruszyj 
również I moją sprtwę datującą się jeszcze 
od r. 1922, przyczym nadał jej zgoła fał- 
szywe oświetlenie, uprzejmie proszę o u- 
mieszczenie następujących sprostowań. 

adne „czynniki lewicowe* nigdy nie 
czyniły jakichkolwiek bądź kroków w celu 
zatuszowania mej sprawy, jak to oświadcza 
„Dziennik Wiłeński*. W pierwszym zaś 
rzędzie jeżeli komu to mnie właśnie zale- 
ży I zależało na całkowitym wyjasnieniu 
tej sprawy, której źródła tkwią przedew- 
szystkim w intrygach zakulisowych nie Ii- 
czących się ze środkami. Dziś nazwiska 
tych, którzy na mej krzywdzie zdobyli bez- 
względne zaufanie w Kuratorjum i oparli 
na niej swą dalszą kerjerę są dostatecznie 
znane opinii publicznej w związku z ostdt- 
nią aferą. Sprawa więc moja nie ma żad- 
nego podłoża politycznego, jako skutek 
czysto osobistych porachunków ze strony 
znanych już dziś dygnitarzy. 

1l.* zaprzestanie 
ych pocisków z za płotu, przynajmniej 

do czasu zakończenia sprawy. 
Muszę dodać jednocześnie, iż sprawa 

ta rozstrzygnie się być może już w nleda- 
lekiej przyszłeści, utyksła już ona niejed 
nokrotnie na martwym punkcie, ale też 
wszystkie wysiłki moje były skierowane w 
celu jej poruszenia. Udało się mi też 
pchnąć ją na tory dochodzeń sądowzch 
na długe przed przybyciem do Wiina Ko- 
misji Ministerjalnej' a więc sprawa m-ja 
nie mogła być przez nią postawiona na 
porządku dziennym jak komunikuje „Dzien- 
nik Wil”. Sadzę, Iż dalsza dyskusja przed 
zakończeniem mej sprawy jest nieaktualną. 

Racz Pan przyjąć, Panie Redaktorze, 
wyrazy uszanowania. 

Wilno, 11—11—25. 
Kazimierz Masiejewski, 

  

    

== — 

Giełda warszawska 
z dn. 11—lII 25 r. 

sprzedaż kupno 
Funty 24,82 24,88 24,76 
Londyn 24,84 24,90 24,78 
Nowy York 6,18/2 5,20 5,17 
Paryż 27,84 27,91 27,77 

Praga 15,35 15,38/2 — 15,311/4 
Szwajcarja 100,13 100,38 89,88 
Stockholm 140,07 140,42 139,72 
Wledeń 7,31 7,32 7,29 
Włochy 21,53 21,58!/2 21,471/8 

Belgja 26,52 26,581/9 26,451/3 
Holandja 209,15 209,65 208,65 
Pożyczka zł. 8,00 — 
Poż. dolar. 3,78 — 8,79 
Poż. kolej. 8,80 — 9,00 
Poż. konwers. 5,00 — 4,80 — 5,00 

  

  

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo* 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6'/2—71/2 wiecz. 

Ut. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

Br. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy (Wileńska 28) od 1—3 popol. 

  

  

  

Potrzebny zaraz 

lokal 
w śródmieściu (Wilno) 

od 4 do 6 pokoi 

ze wszelkiemi wygodami 

Ulmowa roczna. 

od 100 do 150 zł. miesięcznie 

Oferty: 

  

Filja „Kurjera Warszawskiego 

ul. Ad. Mickiewicza 2, tel. Me 63 

„Dla Schroniska Nauczycielek”. jakości wyroby 

  

PIWIARNIA 

        
  

tach I oddzielnie. Mickiewicza 19 m. 6 — 

JADŁODAJNIA 

pod „ORŁEM 
zauł. Ś-to Michalski 2 
WYDAJE zdrowe obiady 

z herbatą. 

  

     

   

  

udziela artystka teatru 
„Polskiego w komple- 

godz. 5—6 pp. 

tzycila 
doświadczona — dyplom, 

   

  

W czwartek KOŁDUNY, ki, ka — !JADŁODRJNIA, | | " więdnie FLAKI | Ikaras ча M 
POd gy Cena 1 złoty. szawskie, stacja Kutno: 
przy z. Michalskim 2. dominium Bielawki. 
Od 17 stycznia r.b. 

przeszła na własność Przybłąkał slę pies S 
Stefanji Szełudko. doberman. Właściciel za 
Obiady z 2 dań z chile. | | udowodnieniem własno” PRACOWNIA 
beń'i' herbata — : ci I za zwrotem kosztów 
"kolacje 24, 2 z. p. aa M ge = TębóW sztucznych 

„m. w Odwachu Garni- 
zonowym Wilno, u Kę- L MI N Ki ERA 

szyckiego. ul. Wileńska 21, 

      

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Aleksander Kleczkowski. 
«= 

Druk. „Lux*, Żeligowskiego 1, 

 


