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parłamentarzystów mniejszości 

rodowych państw bzłtyckich. 

W Konferencji wzięli udział: z 

Łotwy: Wilpiszewski (frakcja polska) 
Szpolański i Jupatow (frakcją rosyj 

ska) Dubin, Łazerson i Nurok (fr. 
żyd.) Alsleben i Schiemann (frakcja 

niem); ż Litwy: Budzyński (frakcja 
* ‘ pelska); Garfunkel (fr. żyd.); Kinder i 

Rogal (fr. niem.); z Estonji: de Fries 

i Amende (fr. uiem.). 

Prócz wymienionych uczestniczyli 

w pracach konferencji adwękat Ba- 

umgertel z Litwy i redaktor Grossberg. 

Dr. Schiemann, zagzjająć Коп- 

ferencję, wskazał w swem pizemówie-* 

niu, że inicjatywa zwołania narady 

przedstawicieli mniejszości narodo: 

| państw bałtyckich powstała w 

В: jenesie. э ов ы p « с 

"5 Rozwiązanie problemu mniejszości 
- bałtyckich jest jednocześnie rozwiąza- 

niem całego szeregu kwestyj po- 

litycznych i gospodarczych odnośnych 

państw. 

Drugiem zadaniem konferencji 
"jest — według siów dr. Schiemanna 

— omówienie spraw, związanych z 

przygotowaniami do następnej kon- 

ferencji w Genewie. 

Przygotowania te muszą być czy- 

nicne z wielką uwagą, gdyż poprzed- 

nia nareda mniejszości w Genewie 

nabrała wielkiego znaczenia. w po- 

lityce europejskiej. 

Dr. Schiemann przytoczył na po- 

parcie swej ostatniej tezy następują- 

ce fakty: 

»  Jugosławja wprowadziła u siebie 

— na podstawie opracowanej w Ge* 

na: 

ulgi dla swych obywateli innych na- 

rodowyści, 
Krejowy rząd Kroacji zwrócił się 

do dr. Schiemanna z prośbą 0 opra- 

cowanie projektu autonomii kultural- 

nej dla Rusinów. 

Do' międzynarodowego ruchu 

mniejszości narodowych zgłosiły ak- 

ces nowe grupy, jak. naprzykł. fla- 

m» ndzke. 

Po wybraniu członków prezydjumm, 

do którego weszli p. p. Wilpiszawski, 

Schiemacn, Nurok i Jupatow, roz- 

poczęli poszczególni delegaci wygła- 

szać referaty, 

W referacie „o ganewskiej konfe- 

rencji mniejszości", p. Amende za- 

strzegł się stanowczo przeciwko na- 

mniejszości charakteru antypaństwo- 

wego. Na poparcie swych słów refe- 

    

newie ideologji mniejszości — pewna, 

dawaniu międzynarodowemu ruchowi , 

rent wskazał ma fakt, że słuszność | 
| postulstów mniejszości uznały wszyst- , 

kie państwa i prasa całego świata, z 

| wyjątkiem komunistycznej  „Huma- | 
b nite% 
|. Prof. Łazerson podkreślił znacze- 
nie ruchu mniejszości narodowych w 

| życiu międzynarodowem. Zależnie od 

sposobu działania w państwie, które- 

go są obywatelami, mogą mniejsžo- 

ści łegodzić wszelkie tarcia, oddzia: 
_ływując pokojowo — па współ: 
 Marodowy kraj. Na tej drodze megą 

  

     

   
     

  

   

    

  

B. ważny moment w historji ru- 

chu mniejszości państw bałtyckich 

podniósł p. de Fries, wskazując na 

konieczność nadania ustawodawstwu i 
mniejszościowemu formy prawa ogól- | 

nonarodowego. W przeciwnym bo-. 

wiem razie groziłoby mniejszościom | 

wyeliminowanie z organizmu ogėlno-- 

„państwowego. й 

| 

stanowiła konferencja przejść do dy- 
skusji nad sprawami gospodarczemi 

poszczególnych państw bałtyckich. 

Redaktor Grossberg, # Sprawo-, 

zdaniu 0 sytuacji gospodarczej na 

Łotwie, wskazał na zgodne współ: | 
działanie mniejszości łotewskich z. 

czych. ) : į 

Žž ca wysnuwa koncepcję zjed- ; 
noczenia gospodarczego wszystkich | 

państw bałtyckich. 

się w Łotwie, gdzie już przed kilku 

laty przystąpiono do zreakóowikikia | 

jej w formia konkretnych posunięć. | 

Sprawozdania 0 sytuacji gospo: | 
darczej mniejszości * poszęzególiych:! 

dzyńskiego, Wilpiszewskiego, Szpo-! 

lańskiego, Nuroka i innych, wykaza- | 

ły, iż siąn gospodarczy zaniejszości | 

w państwach bałtyckich posiada wie- 

le wspólnych cech. 

W Litwie np. ludność polska u- 

cierpiała bardzo od reformy rolnej, 

ponosząc szkody 100 miljonów dola- 

rów, /io których będzie zwróżona 
w ciągu 36 lat. 

Włościaństwo polskie emigruje. 

Reforma rolua na Litwie miała bar- 

dziej charakter  narodowościowego 

wywłaszczenia, aniżeli klasowego. 

"Przedstawiciel mniejszości polskiej 
na Łotwie wskazał na niektóre uster- 

ki w stosunku władz łotewskich do 
Polaków. 

Bardzo też skarżyli się przedsta- 

wiciele mniejszości żydowskiej w Li- 

twie Kowieńskiej, wskazując na ruinę 

kupiectwa żydowskiego. 

Na tem zakończono obrady w 
pierwszym dniu konferencji. 

Do omówienia całokształtu spraw, 

poruszonych, na tej — bądźcobądź, 
ważnej dla polityki państw bałtyckich 

jak również i naszej — konferencji, 

powrócimy w jednym z najbliższych 

numerów naszego pisma. 
RL SĄ 

Zgubiono 

kołnierz futrzany 
|lisa, wracając z Reduty dn. 18 
;b. m. o godz. ll-ej wiecz. uli- 

jcami M. Pohulanką, Zawalną, 
Portową. Laskawego znalazcę u- 
prasza się o odniesienie pod 
adres: ul. sw. Filipa' Nr. 15 m. 35. 
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W niedzielę dnia 17 b. m. odbył się w Grodnie wiec z udziałem 
przeszło 1500 osób byłych wojskowych. 

Na wiecu przemawiali poseł Kościałkowski 
kiewicz (Stroqnictwo Chłopskie). 

(Klub Pracy) i poseł Łasz- 

Powziętd jednogłośnie rezolucję, domagającą się czystych rąk u ludzi 
zajmujących stanowiska państwowe. 

sprawie pomocy dla bezrobotnych. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Pan Premier Skrzyński odbył wczoraj dłuższą konferencję z Ministrem 
Na wniosek dr. Schliemanna po- | Pracy | Opieki Społecznej p. Ziemięckim. Omawiano głównie sprawy bez- 

robocia i akcji pomocy dla bezrobotnych. 

/Związki szynkarskie chcą wziąć w dzier- 
żawę monopol spirytusowy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczorajsza prasa żydowsku w Warszawie podaje wiadomość, że 
zjedn : oczone związki szynkarskie Rzeczypospolitej zwróciły się do rządu 

więksością — w sprawach gospodar- z memorjałem, w którym wskazują na niską dachodowość monopolu spi- 
rytusowego, proponując rządosi oddanie tm, monopolu spirytusowego 
w dzierżawę na przeciąg lut 20, a wzamian zaś za to proponuje pożyczkę 
w sumie 70 miljonów dolarów. 

Zdaniem tychża gazet, związki szynkarskie zapewniają, iż gotowe są 
podwyższyć sumę pożyczki do 100 miljonów dolarów w razia zgody ze 

ewentualnie 30. 
Myśl tego zjednoczenia zrodziła | strony rządu na przedłużenie terminu. dzierżawy monodolu do lat 25, 

Echa sprawy Bagińskiego i Wieczor- 
kiewicza. 

państwach, wygłoszone przez p. Bu-- Pafczyszyn skazany na 2 i pół roku ciężk. więzienia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj dnia 18 b. m. w Warszawskim Sądzie 
;się rozprawa przeciw głośnemu Stefanowi 
(o udział w akcji, mającej na celu uwolnienie z więzienia 

Okręgowym odbyła 
Pańczyszynowi, oskarżonemu 

Wieczorkiewicza 
i Bagińskiego tudzież o udział w organizacjach komunistyczno-terorysty- 
czny. 

Po przeprowadzeniu rozprawy sądowej skazano Panczyszyna na 21/2 
roku ciężkiego więzienia z zaliczeniem mu aresztu prewencyjnego. 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
Ukonstytuowanie się nowego dyrekto- 

rjatu kłajpedzkiego. 
KŁAJPEDA. 18, |. (Pat). Nowy Dyrektorjat Kłajpedzki przejął obo- 

wiązki od dotychczasowego prowizorycznego Dyrektorjatu. 

Kajres. 

Wznowienie rokowań o po- 
życzkę. 

Litewskie koła rządowe noszą się 
z zamiarem wysłania w końcu b. m. 
delegacji ekonomicznej do Londynu, | 

! 

| 
i 
I 
i 

Zastępcą przewodniczącego Dyrektorjatu Simonajtisa został mianowany 

lony będzie na najbliższem posiedze- 
niu gabinetu ministrów. (z) 

Bezrobocie w Kownie. 

Liczba bszrobotnych w Kownie 
celem wznowienia rokowań o pożycz- ciągle wzrasta. 
kę, które przed dwoma laty zostały 
przerwane. 

W skład rzeczonej delegacji wejść 
mają prócz urzędników państwowych 
również finansiści kowieńscy. 

W obecnej chwili jest zarejestro- 
wanych około 3000 bezrobotnych. 

Nędza rzesz poszukujących pracy 
i pożywienia doszła do tego stopnia, 
że kroniki policyjne notują codzien= 

Rokowania o uzyskanie pożyczki | nie mnóstwo samobójstw bezrobot- 
prowadzone będą w Londynie z rzą- 
dem i finansistami angielskimi. ! 

nych.. Wszelkie zabiegi u czynników 
rządowych, celem otrzymania pracy 

Skład personalny delegacji usta: | pozostały narazie bez skutku. (z) 

  

Konferencja mniejszości narodowych 
państw bałtyckich. 

RYGA 18, |. (Pat). W sobotę wieczorem odbyła się konferencja mniej- 

Decyzja ta według komentarzy 
pism wieczornych udaremnia do: 
tychczasowe wyniki rokowań  ponie- 
waż demokraci obstają przy kandy- 
daturze Kocha. 

Natychmiast po zaznajomieniu 
się z decyzją bawarskiej partji ludo* 
wej pozostałe frakcje zwolaly nad- 
zwyczajne posiedzenia w celu omó:! 
wienia wynikłego położenia. | - i 

Frakcja partji ludowej uchwaliła 
rezolucję pozostawiającą swobodę     działania swemu przywódcy dr. 
Scholdzowi. (Pat.). 

Pisma dowiadują się, 
Kancierz Lut: że o godzinie 18 kan- 

her a clerz Luther ma odbyć 
m * — пояд konferencję z przy- 

wódcami poszczególaych partyj. (Pat.) 

„Tribuna“ donos', że 
Czechosło- wygłoszona ma ostate 
ej a uznale niem posiedzeniu Ra 

ję Sowiecką. dy Ministrów «xpose 
ministra Benesza uwa- 

żane jest za krok wstępny przed roz" 
poczęciem narad w sprawie uznenia 
de jure Rosji Sowieckiej. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
pod względem technicznym, jest już 
całkowicie przygotowane do dokona- 
nia tego aktu, idzie jeszcze tylko o 
porozumienie się stronnictw. (Pat.) 

„Politische Korespon- 
denz” dowiaduje się, że 
szef sekcji w austry- 
jackiem ministerstwie 

spraw zagranicznych Peter został 
mianowany generalnym sekretarzem 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

(Pat.) 
Na posiedzeniu ko- 

Na jakich wa- misji spraw zagranicz- 
a mae nych senatu sen. Mo- 
ka do Try. Z7€S wystąpił przeciw- 

bunału Spra- ko idei udziału Sta 
włedliwości. nów Zjednoczonych w 
międzynarodowem  trybunale spra:, 
wiedliwości. Obecnie liczą się z tym, 
że wniosek o przystąpienia Stanów 
Zjednoczonych do międzynarodowe- 
go trybunału może być odrzucony. 

Sen. Limm zgłosił rezolucję, któ- 
ra uzależnia przystąpienie do trybu- 
nału od' zniszczenia przez dzisiej- 
szych jego członków części okrętów 
wojennych. Z floty wojennej poszcze: | 
gólnych państw miałaby powstać 
mała flota międzynarodowa dla ce- 
lów policji morskiej. (Pat.) 

„Echo de Paris“ do- 
Z zc nosi, że na czwartko- 

wem posiedzeniu naj-. 
į pe wyższej rady wojennej 
justalono niezbędną dla bezpieczeń- 
(stwa kraju liczbę wielkich jednostek | 
bojowych na 20 dywizji. ! 

Skrócenie czasu służby wojsko | 
wej uzależnione jest od szeregu wa- | 
runków. (Pat.) + 

  
Zmiany w 
dypiomacji 

„austrjackiej. 

  

  

anais go ministerstwa spraw 
fałszerstw ZAgranicznych w spra- 
węgierskich, wie fałszerstwa bank- 

notów frankowych „Bo- 
hemja* stwierdza, iż ministerstwo 
nie zgłosiło żadnych protestów w 
Londynie i Paryżu, ograniczając się 
jedynie do poinformowania o swem 
stanowisku rządów w Białogrodzie i 
Bukareszcie, Dziennik dowiaduje się 
również, iż zawiadomiono posła wę: 
gierskiego w Pradze, że . wobec za- 
jęcia przez rząd czechosłowacki wy- 
czekującego stanowiaka w sprawie 
fałszerstwa banknotów pogłoska o 
zamiarach interwenjowania w tej 
sprawie przed Ligą Narodów nie od- 
powiada prawdzie. (Pat.). 

Ninczicz wygłosił 
wczoraj w Skupszczy* 

o 

Jugosławja a 

wwesóka, nie krótkie ex2053 
      

  

ER — /_ polityce _ zagr 

Jugosławii. W toku dyskusji, jaka | 
wywiązała się z kolei wystąpił jedea 
z posłów z interpelacją do ministra 
z powodu afery węgierskiej  fał- 
szerstw banknotowych. 

Minister  Ninczicz odpowiedział 
między innemi co następuje: Sledzę 
z uwagą przebieg afery, która ma 
niewątpliwie tło polityczne. 

W aferę tę wmieszane są osobi» 
stości urzędowe.  Jugosłowiańskie 
banknoty już dawniej były również 
fałszowane przez te same organa i 
instytucje. Już wtedy była policja 
Jugosłowiańska tego zdania, że fał- 
szerstwa mają źródła urzędowe, dzi- 
Ssiaj zaś można jasno zdać sobie 
sprawę, dlaczego władza węgierskie 
niewspółdziałały z policją jugosto- 
wiańską, w celu przeprowadzenia 
śledztwa przeciwko fałszerzom. (Pat.) 

„Neue Freie Presse* 
| donosł, że arcyksiąże 

" Albrecht złożył oświad- 
sta Albrech- czenie stwierdzające, że 

niema on żadnych aspi- 
racyj do tronu węgierskiego i stoi 
zdala od wszelkich planów zamacho- 
wych. (Pat.) 

„Dailiy Mail“ donosi 
z Budapesztu, że w 
zamku ks. Windisch- 
graetza wykryto tunel 
podiiemny długości 10 
kilometrów prowadzący 
chosłowacji. (Pat.) 

W wygłoszonem 
wczoraj expose na te- 
mat polityki zagranicz- 
nej Jugosławii mini- 

ster Ninczicz mówiąc o stosunkach z 
Grecją oświadczył, iż rząd pragnie 
zachować dobre stosunki ze względu 
na istniejące między obu krajami in- 
teresy handlowe i gospodarcze, oraz | 
za względu na ogólną pokojową po: 
litykę rządu jugosłowiańskiego. (Pat.) 

m 555 

Fałszerze 
posilkowall 

Eslę tunelem 
podziem- 

nym. 

do granie Cze 

Stosunki 
grecko-jugo- 
słowiańskie. 

Gdańsk marzy o cesarstwie wszech- 

szości narodowych; Łotwy, Estonji i Litwy. Przedstawiciel mniejszości 
niemieckiej na Łotwie dr. Schiemann oświadczył, iż ruch mniejszości ne- 
rodowych nie jest skierowany przeciwko państwom istniejącym, Oraz, że 
zaspokojenie interesów mniejszości okaże się korzystnem również dla 

większości. ' 

Przedstawiciel žydėw lotewskich Laserson ošwiadczyl, iž paūstewa bel- 
tyckie stanowią dobry teren dła rozwiązania zagadnienia mniejszości i stwo* 
rzyć mogą precedensy prawne dla innych krajów. 

Jak wynika z rozmów prowadzonych. na konferencji, większość za- 
rzutów dotyczy reformy rolnej oraz. polityki kredytowej, banków. państ-   

wowych, 

niemieckiem. 

GDAŃSK 18. |. (Pat). W sobotę i niedzielę odbyły się w Gdańsku 
i innych miejsco wościech należących do wolnego miasta obchody z okezji 
rocznicy proklamowania cesarstwa niemieckiego urządzone przez partję na- 
rodową niemiecką. Obchód miał tu miejsce w wielkiej Sali strzelnicy 
przybranej sztandarami byłego cesarstwa i królestwa. Pierwszy mówca 
pos. do sejmu gdańskiego dr. Stegmann oświadczył w swojem przemówie* 
niu między fnnemi co następuje: Musimy dążyć do wskrzeszenia dan nej 
Rzeszy i stworzyć nowe wszechniemieckie cesarstwo, w którem znajdzie 
się miejsce także i dla Gdańska. Nastęony mówca pos, do sejmu gdań- 
skiego Gock poświęcił swe przemówienie Bismarkow! i jego. dziełalności, 
stwierdzając, że prawdziwi pstrjoci niemieccy nigdy nie uznają republiki,    
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St wóltzanić przez Ia 
ławy 0 organiżacji naczelnych władz wojskowych. 

Filstorla projektu ustawy i o- 
statnie wydarzenia w tej mie 

cze. 

Marsz. Piłsudski na konferencji 
prasowej, odbytej przed kilku dniami 
cświadczył co następuje; 

Próbowałem już dziesiątki razy 
od chwili wniesienia tej ustawy do 
Sejmu przez rząd p. Władysława Grab- 
skiego, sprecyzować swój bardzo u- 
jemny stosunek do jej treści. Ustawa 
ta — zdaniem mojem — zupełnie 
rozmyślnie stawia generała przewi- 
dzianego na wypadek konfliktu zbroj- 
nego na Naczelnego Wodza w moż 
fiwie niejasnym stosunku do wojska 
i w możliwie fałszywę sytuację wzglę- 
dem wszystkich instytucji wojskowych 
i państwowych. 

„Widziałem w tem wyraźną, nie- 
dwuznaczną chęć ubliżenia najcięż: 
szej precy, jaka na aficera spaść 
może, gdy bierze na siebie naczelne 
dowodzenie, podczas ciężkiej próby, 
jaka spada na państwo — jsk wojna 
Dodam zaś, że nie mogę nie uważrć 
również samego przebiegu wnoszenia 
tej ustawy za wyreźną chęć ubliżenia 
także mnie osobiście. 

Byłem bowiem proszony przez p. 
Sikorskiego o wydanie swojej opinii 
© projakcie ustawy. Dałem opinię 
bardzo ostrą, wskszującą na główne 
jej braki. Jako odpowiedź znalazłem 
ustawę jeszcze pogorszoną. Gdy zaś 
p. Władysław Grabski pod naciskiem 
opiajł prosił mnie jeszcze raz o wy- 
rażenie swego zdania uczyniłem to 
w ubliżzjący dla p. Sikorskiego spo- 
sób, powtarzzjąc treść poprzednio 
danej opioji. Zualazłera potem wnie- 
siona do Sejmu ustawę bez żadnej 
zmiany, mimo, że p. Włzdysław Grab 
„ski nie wyzowiedział w czasie kon- 
ferencji ani jednego słowa. 

Na: ępnie zgodnie z resztą z bar- 
dzo niskim stanem  przyzwo:tości u 
pana Sikurskiego, rózpowszechniano 
ze sirony ówczesnego rządu stale i 
szeroko idące pogłoski, iż ustawa ro- 
biona jest specjalnia diatego, aby ze 
zgodą moją zabezpieczyć moje wej. 
ście w stan czynny armji polskiej. 

Uważsm więc, teraz, jak i daw- 
niej, że p. prezez ministrów Skrzyń I 
ski, który w przeszłem ministerstwie 
zasiedał, musiał wiedzieć dobrze o 
celu i podstawach tej ustawy. Z chwi- 
lą więc, gdy zdecydował pośpieszyć 
z jaknajgwałtowniejszem przyśpiesze- 
niem w Sejmie ustawy, która szczę- 

- śliwie po dymisji p. Władysława Grab- 

naa Piłsudskiego projektu 

niej tak tęsknią, chociaż jestem 
smutny, że musowo mój nonsens 
należy do tak trwałych zabytków 
kultury naturalnej i politycznej Pola- 
ków. Wolałbym, żeby było inaczej. 
Powiedziałem panom „musowo” by 
łem bowiem w ubiegłej. wojnie po- 
stawiony w sytuacji już rzadko Sso- 
tyksnej w obecnej dobie historycznej. 
Byłem bowiem Naczelnym Wodzem 
i jednocześnie Naczelnikiem Psństws. 
Tak Naczelnik Państwa, jak wszyscy 
przedstawiciele państw obecnie jest 
nieodpowiedzialnym pod względem 
sądowym i finansowym. Długo wal 
cząc z sobą w początkach wojny i 
wiedząc, że każda wojna wymaga 
wiele pieniędzy, oraz, że w każdej 
wojnie dzieje się niestety wiele na- 
dużyć w charakterze piniężnym, wa- 
hałem się, czy mam się/pozbawić jako 
Naczelnego Wodza, wielkiej siły pie- 
niądza, czy też odwrotnie — przejść 
do porządku nad poczuciem odpo- 
wtiedzialności pieniężnej przy finan- 
sowaniu wojny. 

Po długiem i męczącem rozstrzy- 
ganłu różnych wątpliwości, zdacydo 
wałem, że w nowobudującej się Pol- 
sce muszę ochronić najwyższego 
przedstawiciala państwa od wszelkich 
podejrzeń, że dotyka pieniędzy, co 
do których z góry byłem przeświad- 
czony, że nieraz użyte będą z aż za- 
nadto widocznem Gcieraniem się o 
kryminał. 

Dlatego też wyrzeklam się siły 
pieniądza i oddałem całą gospodar- 
czą stronę wojny swemu szefowi 
sztabu. Dlatego zaś, aby zachować 

E LE 2. S 

Z chwilą, gdy pan dodaje do szta- 
bu „generalny*, wywołuje mi pan w 
pamięci dwie wielkie figury z wojen 
ubiegłych, wielkiego Napoleona i 
znacznie mniejszego od niego Molt- 
kegó. Po francusku sztab nazywa się 
„stat'majoró, a każdy z dowódców 
Napoleona z natury rzeczy posiadał 
swój sztab. Napoleon zaś posiadał 
przy sobie, jako naiwyższy dowódca 
„etat-major generał", czyli tytuł wyż- 
szy wiązał sę z najwyższym wodzem 
będącym w armji. Była to konstruk: 
cja stworzona wyraźnie do wojny i 
związana ściśle ze stanem wojennym. 

laaczej sprawa z Moltkem, który 
był szefem sztabu generalnego, sta- 
łej instytucji państwowej, pracującej 
dla monarchji. Monarcha niekoniecz 
nie i niezawsze mógł być równy w 
dziedzinie talentów wojskowych, tak 

Napoleon, tak, że sztab generalny w 
teraźniejszem tego słowa znaczeniu 

masowego naczelsego wodza, jakim 
był dziedziczny monarcha, który prze- 
cież mógł być nawet podobny do 
Idjoty lub powiedzmy, zajmować się 

potężnemu władcy wojny jakim był : 

był zabezpieczeniem kraju i państwa } 
od nieudolności lub nieumiejętności ; 

СЕ КК 

czenie, którego nie ogłosiłem jedy- į 
nie na prośbę Pana Prezydente, po- 
zostawiłem sobie jednak prawo o- 
głoszenia, unikając tego jedynie 
przez czas pobytu p. Skrzyńskiego 
w Londynie. Nie chcę i teraz wcho 
dzić w szczegóły tego oświadczenia, 
powiem tylko, że radziłem wybrać 
ministra z pośród oficerów, którzy 
w przeciągu wojny zdobyli sobie 
szacunek, nie schodząc z pola walki 
ani chwili i nie prowadząc zadnych 
intryg politycznych. Następnie ostrze- 
gałem przed prolongowaniem złych 
tradycyj austrjackiego sztabu gene- 
ralnego w zrmji. Więcej w tej chwili, 
nie chciałbym powisdzieć. 

Na tem Marszałek Piłsudski га ' 

) przedstawicielom prasy. 

L gaisių bałytkich 
Lotus. 

Przed konferencją pafstw bal. 
tyckich. 

  

  

  sztuką, nauką lub flirtem. 
Po zwycięstwach Prus i Niemiec, 

które w wielkim stopniu zawdzięcza: 
ly to Moltkemu, system ten był na: 
śladowany -.mniej lub więcej wa 
wszystkich państwach. My, w Polsce 
mamy najgorszą kopję tego syste 
mu, młanowicie austrjacką i według 
niej niestety kształtujemy 
i opinja w stosunku do 
w wojsku. 

tej funkcji 

Jeneralny inspektor armji, a 
szef sztabu. 

W ustąwie z wielkiej tęsknoty do 
„genus meutrum'* dowodzenia i do 
nonsensu naczelnego dowództwa za-   dia pieniądza siłę zcentralizowanego 

rozkazodawstwa, umyśliłern nazwę na- 
czelnego dowództwa dla tej strony 
wojny, chcąc w ten sposób jasno 
wskazać, że siły rozkazodawstwa wo- 
jennego, w ścisłem tego słowa zna | 
czeniu, dowództwo nie posiada. Nie 
przeczuwałem bowiem na chwilę, że 
mogą się znaleść ludzie — co nie 
stety okazało się niesłusznem — 
którzy zechcą widzieć w „genus 
neutrum* (rodzaju nijakim) po:ba 
wionym wszak płci męskiej ideał na- 
rodowy pracy dowodzenia na wojnie. 

Dwa systemy sztabu jeneral- 
nego. 

Na pytanie jedaego z dziernika: ; 
rzy, czy uwagi powyższe odnoszą się i 
do sztabu generalnego, Marszałek 
odpowiedział: 

— Naturalnie, źe nie. Sztab jest 
konieczny, jest konieczną pomocą   skiego i Sikorskiego zaczęła drzemać 

na wieki miał ten sam cel co i p. 
Sikorski — wyreźnego pozbawienia 
Polski mojej służby nawet w razie 
konfliktu zbrojnego, gdyby ten na 
mieszczęście naszego państwa przy- 
szedł, 

„Naczelne dowództwo” — Na- 
czelny Wódz. 

Proszę panów uważam całą usta- 
wę za chęć narzucenia Polscę poraz 
drugi instytucji naczelnego dówództ- 
wa. Z prawdziwą przyjemnością sły- 
szę to pytanie, gdyż nieraz ze śmie- 
chem przypominam sobie kto jest 
twórcą tak zabawnej i bezsensownej 
instytucji.Z iziwiąsię psnosie,gdy po- 
wiem, że teórcą jestem ja sam. In- 
stytucja nonsensowną jest dlatego, że 
już sama nazwa przeczy istocie do* 
wodzenia wojskiem, gdy jest genus 
neutrum — rodzaju nijakiego — po- 
bazwiona zatem ro:myšlnie rodzaju 
męskiego jakim jest naturalny dla 
wojska i naturalny dla wcjny — na- 
czeiny wódz. 

Jestem niesłychanie dumny, że ta 
śmieszna nazea tak niesłychanie po- 
d bała się moim  rodskom, iż do 

Boleslau Ghrobry, . 

    

(900-letnia rocznica). 

Już od lat kilkudziesięciu, ple- 
miona słowiańskie Polan osiedłe cd 
prawieków w dorzeczach Warty i Wi-; 
sły, pierwsze z pomiędzy pobratym:= | 
ców w Ostmarkach niensieckich pode | 
bitych, oparły się bezwzględnej eks: | 
terminacji germańskiej. Uczyniło to | 
nieznane, prgenskia ksląžątko, M'a- į 
szko, czyli Mszko, jak go stare piszą | 
kroniki. On to, widząc idącego z 
ogniem i mieczem margrąbiego Ge- 
ro, mordercę książąt i plemion ca-! 
łych, pogromcę Obotrytów, Lutyków ; 

  

i Serbów, widząc żelazne kufce ger- | 
mańskie, pojawiające się w zaodrzań- | 
skich dziedzinach, mocą ducha ii 
chytrością samoobrony wiedziony, 
hołd i daninę cesarzowi Niemiec 
obiecał, ale chrzest, jedyną nadzieję 
ocalenia, zrąk pobratymców czeskich 
przyjął, wraz z żoną, księżniczką , 
Dąbrówką. ' 

Poczem państewko swoje na mo-. 
dłę niemiecką urządzać i budować . 
zaczął. 

Dziwrie szybko dojrzewają ludzie | 
I paūstwal Mieszko jeszcze jest za- 
pewne poldzikim, leśnym i polnym 
władyką Polan, 

dowodzenia dla każdego dowódcy 
tak, że nawet drobna jednostka woj- 
skowe, jaką jest kampanja, ma swój 
rnały sztab, który staje do rozporzą* 

kreślony sposób mówić o funkcjach 
szefa sztabu generalnego, aby mu 
tem większą zostawić swobodę w 
szmookreśleniu. Natomiast dodano 
jekby dla naigrywania z oficera, któ- 
ry ma wziąć na siebie odpowie 
dzielność i za tegoż szefa sztabu 
generalnego — że szef sztabu ma 
poza nim większą moc inicjatywy, 
że podlega mu (tj. szefowi sztabu 
Red.) cały aparat pracy (czego o 
generalnym inspektorze nie powie 
d.isn') i że wyznaczony on jest z 
góry (jakby dla tego, aby naczelnego 
wodza stale zdradzał) na szefa szta- 
bu, musowo zatem przyjętego przez 
naczelnego wodza i na wypadek 
wojny. 

Dlatego zawsze twierdziłem w 
swoich poprzednich wywodach, że 
Polska przy takiej ustawie powinna 
szukać na uaczelnego wodza tylko 
idjoty, albo osłs. 

Druga deklaracja Marsz. Pił. 
sudskiego w Belwederze. 

niechanie w cosolwiek berdziej о-; 

‚ © stanie welki z gruźlicą na terenie 

dzenie dowódcy kompanii, i jest pod | 
bezpcšradniem dowództwem indywi- — Przy pierwszym pobycie moim 
duainego człowieka, który będzie do: u p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
wadził. zechciał on zapytać mnie o moją ra- 

„ldąc w górę, przy każdym do: dę co do osoby ministra spraw woje 
wódcy musi być sztab z określonymi skowych, gdy tak wyrzźnia przestrze- 

W związku z mającą się odbyć w 
"marcu w Rydze konferencją bałtycką, 
{ сгуп! łatewskie ministerstwo spraw 
(zagranicznych gorączkowe przygoto- 
|wania, celem skompletowania wszy- 

jstkich materjełów potrzebnych do 
| prac konferencji. Szczególnie obf'tą 
'jest liczba mzterjałów statystycznych 

swoje sądy Z wszelkich dziędzin, co niewątpliwie telność z 33 proc. do 0,6. W 
ułstwi orjentowania się uczestników 
konferencji. (z) 

De jazd Przecjwgrśliczneg. 
Dania 17 stycznia r. b. w Wielkiej 

"Sali Konferencyjnej Urzędu D:legata 
Rządu odbvło się posiedzenie Zjazdu 

' Przeciwgri źlicznego, w którym wzięjli 
udział lekarze miejscowi, powiatowi 
I organizacje mające na celu walkę 
z gruźlicą, 

Delegat Rządu powitał Zjazd, wi- 
dząc w tak licznem zebraniu zaczą- 
tek zespolenia wysiłków wszystkich 
czynników; rządowych, samorządo- 
wych i społecznych ku podjęciu pla- 
nowej walki z gruźlicą. Następnie 
podniósł zasługi Wileńskiego Towa- 
rzystwa Przeciwgruźlicznego z prof. 
Wiedyczką na czele, które dzięki 
własnej energii rozwija się womyślnie, 
czego dowodem służy uruchomiona 
według najnowszych wymagań Po- 
radnia  Przeciwgruźliczna przy ul. 
Żeligowskiego Ne 1. 

Pierwszy referat wygłosił lekarz | 
powiatowy oszmiański p. Romecki, 

  

  

| 

powiatów, podkreślając szczególnie 
zła warunki hygjeniczne, w jakich 
znajduje się szkcła wiejska i chata 
włościańska. 

Doktor Brokowski, naczelny le- 
karz szkół powszechnych m. Wilna, 
mówił, © szerzącej się gruźlicy na 
terenie szkoły, podxreślając koniecz- 
ność znopatrzenia szkół w inwentarz 

| 

\ 
ł 

| 

sanatorium w Ponarach na 200 łó- 
żek, Kierunek winien być jednolity, 
dlatego tworzyć się winny oddziały 
powiatowe T-wa subsydjowane stale 
przez samorządy, kuratorja i opieki 
szkolne. 

Mecenas Zagórski, przewodniczą” 
cy Sekcji Zdrowia przy Centrali Opieki 
Rodzicielskich zaznscze, że w szko: 
łach średnich jest duży procent dzie- 
ci niezamożnych, źle żywionych i po- 
zostsjących w złych warunkach mie: 
szkaniowych, wskutek czego procent 
dzieci zagrożonych w niektórych szko- 
łach dochodzi do 50 proc. Opieki 
Rodzicielskie jako środek zapobiega- 

|wczy stosują pomoc materjalną, na 
wakacje zaś w roku 1925 wysłały na 

podejrza- 
nych o gruźlicę. Gwałtowna zachodzi 

| potrzeba utworzenia sanatorjum, a 

i chociażby prowizorycznego baraku w 
górach dla dzieci zagrożonych. 
| _, Dr. Bogucki, Naczelnik Wydziału 
* Zdrowia Magistratu m. Warszawy 
(wygłosił obszerny referat w sprawie 
[szerzenia się i zwalczania tej plagi 
' ludzkości, która niszczy tysiąca ist- 
nień, począwszy od niermowlęt aż do 
„wieku dojrzałego. Przytacza dane 
/ statystyczne śmiertelności z powodu 
gruźlicy przed i po wojnie w całej 
Polsce oraz daje przykład akcji pre- | 
wadzenej w D»nji i Szkocji, które w 
przeciągu lat 20 tu zmniejszyły śmier- 

plynelo 
na polepszecie zdrowotności zzkła- 
danie przychodni, bezpłatne badanie 
i odwiedziny chorych, obowiązkowe 
zawiadamianię o gruźlicy, propagan- 
da, przytem szpitale dla chorych. Na 
4 miljony ludności w Szkocji jest 24 
tysięcy łóżek. 

Odczyt programowy D ra Boguc- 
kiego poparty kartogramami i wy- 
kazami  statystycznemi 
państw Europy objął całokształt wel- 
ki z gruźlicą i dał zebranym ciekawy 
materjał, który może posłużyć do 
dalszych prac na naszym terenie. 

Po przeprowadzeniu dyskusji na 
temat wygłoszonych odczytów, na- 
stąpiło przyjęcie rezolucyj Žjazdu, 
zawierających szereg  dezyderatów 
zwróconych do Rządu, Samorządu i 
lekarzy, bezpośrednio zwalczających 
gruźlicę. (zd) 

wszystkich 
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Przed premjerą „Wegela . 
Doskonałą inowacją, którą obok 

innych wprowadziła Reduta do życia 
artystycznego naszego miasta, są od- 
czyty zaznajamiające pnbliczność ze 
znaczeniem i ideologią klasycznych 
dzieł dramaturgji przed ukazaniem 
ich na scenie. Zwłaszcza powitać na- 
leży tę inowację wtedy, kiedy prele- 
gentem jest artysta tej miary I mów- 
ca, zaiste, z Bożej łaski — co Mie- 
czysław Limsnowski, 

Jego pierwszy odczyt o „Wyzwo- 
leniu” był wyłomem w szablonowem 
dotychczas uimowaniu zjawisk lite: 

kończył swoje informacje, udzielone | kolonje do 80 dzieci. Opieki weszły | racko - artystycznych i pomostem, rzu- 
| ® kontakt z T-wem Przeciwgroźli- ;conym dla zrozumienia dzieła sżero- 
i cznem,które w swej przychodni prze- |kim warstwom społeczeństwa. 
|prowadza badania dzieci | W odczycie zaś onegdajszym Li. 

manowski ten wyłom rozszerzył i do- 
tarł bezpośrednio w doskonałej im- 
prowizacji do rdzenia utworu i dusz 
słuchaczów. 

Była to olśniewająca transpozycja 
epokowego utworu na język, którym 
się trafia nietylko do rozumów, ale 
przedewszystkiem do serc. Bo — jak 

(mówił prelegent — Wyspiański wy- 
‚ maga dla zrozumienia Wesela „drgnie- 
nia serca”. 

ł Odczyt ten sprawi, że wszyscy na 
m obecni, innemi oczyma spojrzą 

jw dniu dzisiejszym na dzieło Wiel- 
jkiego Pisarza, uczestnicząc w tym 
narodowym dramacie nietylko jako 

| bierni widzowie, lecz jako współdzia- 
| łający duchem świedkowie. 

Życzyć należy. by Mieczysław Li- 
manowski jaknajczęściej wprowadzał 
nas ze światłem swej intuicji w głę- 
bie i tajniki organizacyj twórczych. 

tt. 

Tańców talonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach i oddzielnie 

ant. bal. Alf. Walden-fHankos 
Zapisy i informiacje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40. 

(wejście główne jak do Kina 
„Polonii *). 

| ni 

  

    

  

    

     

KTO CHCE 
ŚNIEGOWCE i K 
płej podszewce. Otrzymano nowy 
grznicznych w wisikim wyborze. 

zaszanowsć swoje zdrowie niech śpieszy kupić 
ALOSZE Męskie, D:mskie i Dziecinne na cie- 

transport z fabryk krajowych i za- 

Poleca D. H. K. RYMKIEWICZ ui. A. Mickiewicza Nr. 9. 
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Pasywny bilans handlowy na Litwie. 

© 

KOWNO 18. I. (Pat). Dyrsktor litewskiego Banku Jurgutis oświadczył przedstawicielowi „Lietuwy“, że w ostatnich dniach wzrosło na Litwie 
w znacznym stopniu zapotrzebowanie са zagraniczne waluty, 

Jurgutis zwrócił również uwagę na wielki przywóz przedmiotów zbyt“ 
ku, któremi rynki są przepełniona. 

  

| panegiryk 

funkcjami dla poszczególnego ofice- 
ra, będącego w sztabie. 

Byłoby więc dziwne i zupełnie | 
niezrozumiałe, gdyby najwyższe do* i 
wodzenie mieło być postawione ina 
czej. Dlatego też Mac'elny Wódz 
musi posiadać swój sztab, najlepiej 
ściśle dobrany przez niego samego, 
kióry pomaga mu w niezwykle skom- 
plikowanej w tym stopniu dowodze- 
nia pracy. Porównuję to nieraz do 
„musu posiadania przez każdego do- 
wódcę pewnego rodzaju buchalterji, 
gdzie zestawione Są wszystkie ele= 
menty, prowadzone w osobnych га- 
chunkach. Bez takich stałych zesta- 
wień, bez ciągłego wglądania czy w 
całość, czy w posz zególne konta, 
niepodobna dobrze | rozumnie do- 
wodzić. 

makgrefów niemieckich, przed który" 
mi na twarz pada w hołdzie, 

Syn jego, najpotężniejszy bodaj 
gienjusz wojenny, jakiego Polska mia- 
ła, a z pewnością najszczęśliwszy 
wódz, Bolesław, jest już władcą po- 
tężnym i bogatym, na wzór zachod-. 
nich królów urosłym, otoczonym ko- 
mesami, niby legendarny król Artus 
z rycerzami Osrągłego stołu. Dla 
niemców, nie hołdownikiem  pokor- 
nym, a nieustannym postrachem i 
żywicłową klęską, jest ten na miarę 
półbogów okrutny, gwałtowny, ol 
brzym, pod którym się koń uginał. 
Pozostała o nim pisana przez współ: 
cześnie żylącego biskupa mersem- 
burskiego Thietmara, kronika, istny 

na wspak, z najwścieklej- 
szych skarg i złorzeczeń złożony. 
Inaczej go tam nie wspomina, a z 
nim i całe Niemcy, jak w epitetach: 
Słowianin okrutny, wściekły bezczel- 
nik, lis chytry, gad jadowity, lew ry" 
czący, prześladowca masz, a rok w 
którym wyjątkowo nie najeźdżał dzie- 
dzin nadgranicznych, nctuje kroni- 
karz z niezmierną i zdziwioną ra- 

gałem go przed powrotem stosun-: hygjeniczny, a dzieci w odzież i bie- 
ków, które w wojsku zapenowały lizcę. 
przy p.p. Szeptyckim i Sikorskim, sł Nadto należy polepszyć warunki 
Oipowiedzizineść wtedy, że nie jes- | życiowe dzieci, organizując śniadania 

"tem w stanie tego uczynić, dopóki. szkolne, a na miesiące letnie kolonje 

е 4 

Wniosek o zmiany w konstytucji 
gdańskiej. 

Jem w Budziszynie 1018 Mieszko 

ministerjum nie jest sformowane i. 
dopóki przy Prezydencie nie będzie | 
stał odpowiedni prezydent ministrów, | 
Prawdopodobnie — chociaż nie chcę 
wchodzić w istotne motywy p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i p. prezy- 
denta ministrów, gdyż o nich nie 
wierm — dlatego zcstałem wezwany 
do Belwederu po sformowaniu mi- 
nisterjum bez wyznaczenia ministra 
spraw wojskowych. 

Jestem dotychczas wdzięczny Pa- 
nu Prezydentowi, że w ten grzeczny 

niósł. Złozyłem wtedy inne ošwiad- 

skutecznie historycznemu nakazowi 
narodu niėmieckiego, drang nacb 
Osten? Była niezwykłą ta sła oręza, 
co znaczyła granice po Dniepr i zło- | 
te bramy Kijowa, by z mlekiem i 
miodem płynącej Rusi uprowadzić 
skarby niezmierne i ćmę ludu nie: 
wolnego, ta moc bezwzględna, bio 
rąca grody czerwieńskie, wiecznie 
oporne, biorąca niezwyciężonym mie- 
czem Morawy, Słowacczyznę i Cze: 
chy, rozległą i bogatą ziemię Wiślan 
z handlowym i wielkim grodem Kra 
kowem, przyłączająca Ślężan  opor- 
nych i Pomorze. Po trzykrotnej woj- 
nie z niemcami, wydziera im poko: 

Łużyce, Morawy, Sląsk i Lubuszę 
nad Odrą, i do pogańskich Prus się- 
ge. Państwo Polskie rozciąga się od 
Baltyku za Karpaty, od Odry po 
Dniepr, sięgają wpływy i znaki zwy- 
cięstw Bolesławowych. Zadlawiona 
jest za gardło germańska moc, ze- 
strachane przyczaily się rusko-wę- 
gierskie plemiona, Czechy niena- 
wistae nie śmieją intrygować... 

W kraju zaś, co za ruch, co za ży-   dością. 
Ne czem polegała wielkość Chro-. 

brego?. Ta wielkość, ta potęga pań: 
stwowo twórcza, która dźwignęła Pol- 
skę z mgławicy dziejów, by stworzyć 
w przeciągu lat kilkudziesięciu pań- 

wystraszanym przez stwo słowiańskie, zdolne oprzeć się ' obdarza, Łoskoty siekier echami wy” 

cie młode i potężnel Co za rozpęd 
bujny, niezmożony wejnami, ni sza- 
leną piastowską rozrzutnością, rycer- 
skiemi obyczajami króla, co trzydzie* 
ści stołów nakrytych na dworze trzy* 
ma, a gości bez liku przyjmuje i   

į 

| 

i fojainy sposób się do mnie od | dia uzdrowieńców. Wileńskie Towa- 

i półkolonie. 
Prof. Władzczko, Prezes Wileń- 

skiego Towarzystwa Przeciwgruźlicz- 
nego uweżs, że w walce z gruźlicą 
są dwa ważne momenty: zapobiega: 
nie i leczenie gruźlicy. Pierwsze da- 
łoby się osiągnąć przez uświadamia- 
nie ludności, wyszukiwanie chorych, 
rejestrację, obserwację, przechodze 
nie szczepienia ochronnego, odży* 
wiania i kolonje, szkoły w miejscach 
zdrowotnych. Drugłe—t. j. leczenie 
przez zakłsdanie sanatorjów i domów 

rzystwo Przeciwgruźliczne projektuje 

straszają z puszcz stare Бод! pogań 
Skie i kładą stuletnie pnie w zręby 
kościołów, dworzyszcz, grodów, ka- 
stelów, wsi i miasteczek. 

Gienjusz wojenny, gienjusz orga 
nizacyjny Bolesława, łączy się w spo- 
sób po nad miarę ludzką. Wprost 
fantastyczaem się wydaje, by tak 
szybko, tak olbrzymich można było 
dokonać rzeczy. Stosunki społeczne 
układają się tak, jak na Zachodzie; 
tak by, daniny, myta i targowe opła- 
cały potrzeby wewnętrzne, drużyny 
wojenne żyły z łupów i ziem nada: 
nych komesom, organizuje się ustrój 
wsi i miast, klasztory i duchowień- 
stwo nową przybierają postać. Nie 
są to już konkwistatorzy polityczni 
pod płaszczem raligijnym idący z 
Nierniec dla zagarnięcia plemion sło- 
wiańskich, ale z Włoch i południa 
zakony i księża, obcy polityce, przy- 
chylni zamiarom króla, którego do- 
radcą i posłem stałym do Rzymu 
jest opat Antoni Tuni. 

On to zapewne negocjował spra- 
wę koronacji Bolesława, szczyt za: 
biegów i starań „Króla Słowiańszczy- 
zny”, któremu jednak tytułu tego 
nie chciał udzielić cesarz niemiecki 
Henryk II, a za jego sprawą -wahal 
się i papież. To jednak jedynie było ; 
tym znezism widomym niezależności 
od cesarstwa niemieckiego, to było 

GDAŃSK 18. I. (Pat). Niemiecka gdańska partja ludowa wniosła do 
sejmu gdańskiego wniosek domagający się zmiany konstytucji wolnego 
miesta, w kierunku zmniejszenia liczby senatorów do pięciu ora 
posłów do Sejmu ze 120 do 60. Dalej 
do konstytucji postanowienia umożliwiaj 
stanowienia w s 
przez ludność. 

Wojskowe ćwiczenia młodzieży 
gdańskiej. 

GDAŃSK 18. |. (Pat). „Danziger Rundschau” zwraca uwagę ma woj- 
skowe ćwiczenia młodzieży urządzane przez oficerów strąży obywatelskiej 
podkreślając szkody, jakie mogą wyniknąć z tego powodu dla Gdańska, 

wniosek damaga się wprowadzenia 
ącego rozwiązanie sejmu, oraz po- 

prawie wyboru prozydenta wolnego miasta bezpośrednio 

go państwa niepodzielnego, wreszcie, szpiegów na dworze cesarzów nie- 
na cały świat chrześcijański, zadoku- | mieckich į ościennych książąt, lub w 
mentowanie samoistnošci młodego / porę wtrącać się w spory dynastycz- 
państwa. | ne, by sprzymierzeńców swoich osa” 

Nie mogąc się doczekać wysłan-| dzać na tronie, ale też posiadał nie- 
nika papieskiego, Bolesław zwołał zwykłą u Słowianina właściwość, bez- 
1024 roku w Gnieźnie zjazd bisku- względną wolę. Co chciał i postano- 
pów i tam, arcybiskup gnieźnieński. wił przeprowadzał, choćby mord, 
koroną w Polsce zrobioną, ukorono- gwałt, śmierć musiały: być za broń 
wał gienjalnego twórcę Państwa. W użyte. Łamał prawo obyczajowe w 
kilka miesiący, jakby dokonał w peł- stasunku do rodzeństwa, łemał ościen- 
ni co zamierzał, i co mu los Polski nych książątek, nic sobie nie robił z 
uczynić kazał, żywota pełnego chwały sprzeciwów cesarskich lub papieskich. 
dokonał Chrobry. Co zamierzał, to przeprowadził, z siłą 

Gdy się z odległości 900 lat pą- i mocą odwagi, odwagi równej pół- 
trzy na te dzieje-bejke, na te czasy bogom, odwagi, która rzucała niesa- 
narodzia „pewnych form życia, ukła- mowity postrach na nieprzyjacioły. 
p. Po, związków rodowych Niejednokrotnie potomkowie wiel- 
i o Ma Pre = kiego króla zmarnowali wielkie dzie- 
spajał krwią i walka d się S As ło jego mocy, linja polityczna, którą 
ślić nad tym Suden. a sa w tak gienjalnie przeniknąwszy niebez- 

„LWY pieczeństwo zachodnie, przeprowadzał czem wschodnich, zachodnich, pół- ‚ * w walkach z Niemcami, została p6ž- | nocnych i południowych granic, : niej spaczona | zatr aCGR: Mis gėl 
ujarzmienia tylu ludów, tylu ziem...; ' 

Niemnieį nieśmiertelną chwałą myśl szuka; na czem polegała ta moc | 
niezwyciężona Króla Zdobywcy? | okrył Chrobry imię swoja od Dnie- 

Kilka przyczyn złożyło się na to, | stru po Odrę i Łabę, od Baltyku po 
by uczynić z tego młodego dynasty, ZA Karpaty a dynastji Piastowej dał 
budowniczego Polski. Nietylko nie» Państwo słowiańskie najpotężniejsze 
zwykłe zdolności strategiczne, które | w XI w. na wschodzie. 
mu radziły raczej wciągać wrogów w | Hel. Rom. 
zasadzki, bagna i lasy, lub znienacka | t 
wypadać z granic, nie tylko zmysł po- i   gwarancją dziedziczności utworzone- lityczny dyplomaty, umiejący trzymać : 

z liczby | 
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z kraju 1 zagranicy. 
Z całej Polski. 

Wybuch w forcie warszawskim. 

Wczoraj w godzinach południo* 

wybuch na forcie 

Legionów, położonym na drodze do 

Wilanowa. Wybuch nastąpił w maga- 

zynach fortu podczes segregowania 

materjałów amunicyjnych. Odłamkiem 

szrzpnelu zostało rannych 5 dziewcząt 

zatiudnicnych przy robotach w forcie. 

Przeprowsdzone na mięjscu do: 

chodzenie ustaliło, iż powodem wy- 

buchu miała być nieuwaga jednej z 

robotnic. 

W sprawie Instytutu Ba- 
dań Stanu Gospodarczego 

Ziem Wschodnich. 

W ŃNrze 5 naszego pisma w ar- 

tykule wstępnym: „O byt gospodar- 
czy Wileńszczyzny* między innemi 
poddališmy ostrej krytyce sprawę 

powstania Instytutu Badań Stanu 
Gospodarczego Ziem Wschodnich. 
Obecnie w tej szemej materji zamie- 

ścił p. St. L. artykuł w  „Kurjerze 
Polskim”, który ze względu na za- 
gadnienie, ściśle z naszym krajem 

związane, pozwałamy sobie w całości   
Zwycięstwo Żydów-Polaków į 

w Królewskiej Hucie. 

Przy onegdejszych wyborach w 

rniejscowej gminie izreelickiej zwy” 

ciężyła lista polska większością dwóch 

trzecich głosów. Po wyborach Żydzi- 

Polacy zaintonawali „Jeszcze Polska 

nie zginęła”. Klęska niemieckich Zy- 

dów była niespodziewaną. 

Zwycięstwo «Polaków - żydów w 

Król. Hucie jest o tyle charaktery” 

styczne, że w Katowicach niedawno 

zwyciężyli Żydzi-Niemcy po zaciętej 

+ W Król. Hucie żywioły pol- 

skie zdobyły wogóle w krótkim cza- 

sie przeważejącą większość. 

Z zagranicy. 
Jakie były zamiary fałszerzy— 

monarchistów węgierskich. 

WIEDEŃ, 18.1 (Pat.) „Der Mor- 
gen” donosi z Paryże, że, władze 

francuskie są bardzo dobrze poinfor- 

mowane o politycznej stronie afery 

fałszerstwa banknotów frankowych. 

Według tych wiadomości fałszerstwa 

były środkiem do przeprowedzenia 

zamachu wojskowego au Węgrzech, 

którego celem było obwołanie kro- 

lem węgierskim byłego arcyksięcia 

Albrechta. Na czele tej aukcji stał 

arcyksiążę Albrecht, którego najlep- 

szy przyjaciel i zaufany ks. Windis- 

chgraetz miał za zadanie przygoto: 

wać środki pieniężne dla pomocy 

fałszerzom. 
Władze francuskie posiadają rów- 

nież dokładne wiadomości o organi: 

zacji zamachu. Sygnałem do zama- 

chu miało być puszczenie w obieg 

przynajmniej jednej czwartej części 

sfałszowanych banknotów. W dniu 

tym tajne organizacje wojskowe pod 

dowództwem posła Goembsna: miały 

zająć wszystkie koszary. Poobwoła- 

niu arcyksięcia Albrechta królem wę- 

gierskim regent Horthy miał zostać 

jego palatynem, a książę Windisch- 

graety stanąč na czele * nowoutwo- 

rzonego gabinetu. Za główną kwate- 

rę obrany był dom wielkiej loży 

wolnomularskiej na Węgrzech. 

Wzrost pism gospodarczych 
we Włoszech. 

RZYM. 18.1. (Pat.) Podczas, gdy 

prasa o charakterze czysto politycz- 

nym straciła w ostatnich czasach na 

znaczeniu i utraciła szereg organów, 

pisma o charakterze gospodarczym, 

zdają się coraz bardziej rozwijać. 

Ostatnio np.: powstały nowe pis" 
ma „Ii Progresse” w Medjolanie i 

„Informatione* w Rzymie. Zapowia- 

dają powstanie w najbliższym czasie 

dziennika aBorsa" w Medjolanie, o- 

raz ianego dziennika finansowego w 

Neapolu. 

Strasziiwa ekspiczja w Berlinie 

BERLIN, 17.1 (Pat). Wczoraj rano 

w mydlarni przy ulicy Wilhelmstrasse 
wybuchł zbiornik benzyny. 

Skutkiem wybuchu zawalił się 

4-piętrowy dom, w którym mieściła 

się mydlarnis, zasypując gruzami 

kilkadziesiąt osób. 
Dotychczas z pod gruzów wydo- 

byto 8 trupów i 33 rannych. Dokładna 

liczba ofiar nie jest jeszcze znaną. 

O O ЕРНА ОННЕ УОСНЕСНННО НЕ НОНННКНН Н НООНЕЕНННОНЕЗОООНЕ НОНЕ НОНОНОНннннннцы ае 

Wystawa akwarel 
p. Anny Romerowej 

w Wilnie. 

„Czytelniku artysto, wiedz, żem 
„znał i grzebał i opłakiwał wielu z 

„naszych utalentowanych wielce i 

„porozbłąkiwanych po wszech dro- 

„gach artystów... Czem mogę, služę— 

„słowem i urabianiem publiczności 

„u podnoszeniem twórczego ducha 
„postaciującej siły naszej”. 

Słowa te wypowiedziane przez 

Norwida w epilogu do Promethidiona, 

przyszły mi z pomocą w chwili, kie- 

dy zdecydowałem się napisać o wy” 

stawie obrazów p. Anny Rómerowej. 

Wystawę umieszczono w sali prób 

muzycznych tow. „Lutnia". Z powe- 

du braku miejsca, ściany zawieszono 

zbyt szczelnie, umieszczając obrazy 

mniej i więcej szczęśliwie obok sie- 

bie. Przy dogodniejszych warunkach, 

możnaby to było uskutecznić o wie- 
le zręczniej i korzystniej dia ich uta- 

lentowanej autorki. Jak dotychczas, 

Wilno nie jest jeszcze zbyt wymaga: 

jące, bo jeszcze nie ma przyzwycza* 

jeń do tego, by wystawy były urzą: 

dzane z jakimś kierunkiem i większym 
smakiem jak i udogednianiem w 

przytoczyć. 
„Wschodnie dzielnice państwa 

| polskiego podzielone na cztery wo- 

|jewództwa: wołyńskie, poleskie, wi- 

leńskie i nowogródzkie obejmujące 
przeszło trzecią część powierzchni 

Rzeczypospolitej ze wszechmiar za- 
sługują na baczną uwagę ze strony 
społeczeńswa polskiego. 

Polityczne i strategiczne znacze 
nie tych ziem wielokrotnie już oświe* 
tlone zostało w publicystyce i prasie 

naszej. Natomiast pod względem go- 

spodarczym stanowisko i rola wo- 

jewództw wchodnich nietylko nie zc- 

stały wyjaśnione, ale nawet nie są 
zbadane dostatecznie. 

Tymczasem racjonalna polityka 
gospodarcza prowadzoną być może 

tylko wtedy, jzżeli opiera się cna na 

znajomości gruntownej wszystkich 
czynników, od których zależy rozwój 

gospodarczy kraju. W pierwszym 
rzędzie niezbędną jest znajomość 
warunków fizjograficznych: klimatu, 

gleby, topografji stosunków wodnych 

i t. p., następnie zaś całego szeregu 
czynników ekonomicznych opartych 
na ścisłych badaniach statystycznych. 
Palityka gospodarcza musi być pro- 
NE nietylko przez czynniki рай- 
stwowe. 
ną rolę w niej odegrywać całe spo- 
laczeūstwo: rolnik miejscowy i kolo- 
nista, rzemieślnik i kupiec, inżynier 

i lekarz | wogóle wszystkie zawady— 
handel i przemysł interesować się 
winny zagadnieniami gospodarczemi 
tych dzielaie wschodnich, które są 
naturalnym terenem ekspansji sił 
produkcyjnych Polski. 

Tendencje tukie zaznaczać się da- 
ją w ostatnich czasach w społeczeń- 
stwie naszem i wyrazam tego zain: 

teresowania się życiem  gospodar- 
czem województw wschodnich jest 
powstanie w Warszawie lastytutu Ba- 
dań Stanu Gospodarczego Ziem 
Wschodnich. 

lastytut ten ma celu zbadanie 
stanu gospodarczego Ziem Wschod- 
nich i warunków niezbędnych dla 
jego rozwoju oraz udzielać ma wszel: 
kich wyjaśnień i informacyj dotyczą- 
cych tych zagadnień. + 

Badania te jednak skierowane bę: 
óą do potrzeb utylitarnych, służyć 

|bowiem będą dla informacji i wy- 

jaśnień dla sfer handlowych, prze” 

mysłowych i rolniczych. Instytut rów- 
nieź pragnie odegrać rolę pośrednika 
pomiędzy czynnikami gospodarczemi 
Ziem Wschednich, a takiemiż sfera- 
mi innych dzielnic państwa. 

W tym celu Instytut prócz gro- 
madzenia odpowiednich materjałów 
statystycznych organizować będzie 

odczyty, wycieczki, pokazy i wysta: 
wy, wydawać będzie publikacje in- 
formacyjne i urządzać zebrania dy- 
skusyjne, posiedzenia sekcji specjal- 
nych dla omówienia i wyjaśnienia 
ważniejszych spraw aktualnych doty- 
ciących zagadnień gospodarczych 
tych dzielnic. 

Aby instytucji nowej zapewnić 
stałe podstawy i ciągłość prac, inicja- 
torzy i założyciele Instytutu postano- 
wili Instytut badania stanu gospodar- 
czego ziem wschodnich utworzyć przy 
zasłużonem w społeczeństwiepolskiem 
Muzeum przemysłu i 

oglądaniu, więc też ta strona, czysto 
zewnętrzna, której wymaga się od 
tego, co nazywamy wystawą, wymyka 
mi się z pod oceny. Widz, nie jest po- 
stawiony przad każdym obrazem tak, 
ażeby był zmuszony wejść z nim w 
kontakt bezpośredni, tylko musi szu- 
kać i błąkać się wzrokiem pokąd go 
coś w tym chaosie z ram nie za- 
czepi. 

Człowieka, usposobionego kry- 
tycznie zaczepiają w takim wypadku 
najłatwiej błędy, myśliwegc—zwierzy- 
na, broń, psy; wojskowego—mundur 
it. p. 

A artystę? 

— Sziuka. 

Jaką drogą odnaleźć ją można? 
Norwid mówi w Promethidionie: 
„Każdy nzród przychodzi inną 

„drogą do uczestnictwa w sztuce; ile 
„razy przychodzi tąż samą co i dru- 
„gie, to nie on do sztuki, ale sztuka 
„doń przychedzi i jest rośliną egzo- 
„tyczną i niema tam miejsca na ar- 
„tystów.. Tak jest gdzieniegdzie do 
„dziš". i 

Pani Anna Rómerowa, idzie dro- 
gą szczerej i"mozolnej pracy z re- 
zultatem niezwykle dodatnim dla tak 
młodej artystki. Ponieważ jednak o- 
bejmuja swoją sztuką wielostronnie, 
musi też w swoim rezweju oprzeć   

ŻYCIE GOSPODARCZE. | 
KTU RJ ER мОЕ М 5КТ 

wej polskiego monopolu tytunowego. 

Dotychczas „Bankers Trust” żad- 

nych realnych produkcii nie zgłosił. 

Następnie nie odpowiada rzeczy- 

wistości, iż prof. Kemmerer jest mę- 

Warszawie, które w ciągu lat 500 
swego istnienia dało dowód rzeczo- 

Z pracy dla spo- Ė žem zaufanis „Backers T stu”, 

Komitet muzeum zatwierdził joż i Prof. Kemmerer nie pozostaje w żzd- 

statut wewnętrzny tego instytutu, na jnym związku z tem konsorcjum, a 

zasadzie którego stanowi on jedno- j calem jego podróży do Polski było 

stkę autonomiczną Muzeum przemy- | wyrobienie sobie opinji o sytuacji 

słu i rolnictwa posiadając własny za- gospodarczej i finansowej Polski. 
rząd i radę z udziałem delegatów Uczynił to na zaproszenie naszego 

muzeum. Członkami iastytutu mogą rządu, który pragnie, zby Polska 
być jednostki fizyczne i prawne przy: | przestała być dla finansistów amery- 

jęte przez zarząd instytutu. Czlonko- kańskich pojęciem mało obliczalnem 
wie zwyczajni opłacają składkę roczną „lub fałszywie pojmowanem. 
w kwocie zł. 10, członkowie wspiera- | , Pomiiając już trudność uzyskania 
jacy rocznie złotych sto. — Instytut | na rynku europ. pożyczki w wyso- 
rozpoczyna swą działalność od r. 1926, kości 100 milj. doj., należy stwier. 

a do czasu wyboru władz, które od. j dzić, że otrzymanie takiej pożyczki 
będą się na zebraniu walnem człon: | rozmiązałoby kłopoty finansowe pań: 

ków instytutu w d. 15 stycznia r. b. | pg PE AZ 

w gmachu Muzeum” przemysłu I a „Bankers Trust'em, publikowanie o 
nictwa (Krak. Przedm. 66) czynności 
spełnia komisja organizacyjna pod ; tych rokowaniach wiadomości, nie 

przewodnictwem p. W. Romana, zło- | odpowiadających prawdzie — trzeba 
żona z 4 członków i dyrektora mu- | nazwać niecelowem. 
zsum. 

Wobec, ważności i sktuitodści | 
spraw, jakie podejmuje instytut, spo- | 
dziewać się należy, iż zainteresuje on 
szersze warstwy naszego spoleczėn | 
mi niatylko CE woje- 
wództw wschodnich, ale również ij szym kraju zebrane zostały przez 

mieszkańców stolicy 1 innych dzielnic | io urząd zyc Ay, Doty- 

państwa i zyska poparcie sfer zalnte: | cza one stanu spółdzielczości na 1 
resowanych przemysłowych, handlo- * stycznia 1925 roku, uległy więc za- 

wych i rolniczych, | pewne pewnej redukcji w przeciągu 
„Tyle „Kurjer P olski*, w dalszym roku ubiegłego, tak ciężkiego dla 

ciągu podtrzymywać musimy zarzuty i cgłęgo naszego życia gospodarczego. 
nasze, skierowane przeciwko Instytu- | vy każdym jednek razie liczba ogól- 

towi Badsń Stsnu Gospodarczego па spółdzielsi nie odblega bardzo 
Ziem Wschodnich, który powinien znycznie od zeszłorocznej; poważne- 
był — zdaniem naszem powstać, je- | my zmniejszeniu uległy raczej obro: 
śli już nie z inicjatywy, to przynaj: ty tych instytucyj. 

mbpiej przy wybitnym udziale ze stro- į Otož ogółem na rok 1925 Polska 

ny sfer gospodarczych Wileńszczyzny. posiadała g 15.370 _ zarejestrowanych 

  
Kronika krajowa. 

Ruch spółdzielczy w Polsce. 

Niezwykle interesujące dane o 

stanie ruchu spółdzielczego w na: 

Trudno bowiem sobie wyobrazić 

cieli sytuacji i przyszłości rozwojo*; 

Powinno ją uprawiać iczyn* rozwój tego rodzaju instytucji, która * 
nie jest wyrazem dążeń i potrzeb 
ludności miejscowej. 

| Jeśli chodzi o efekt zewnętrzny, 
a to mieli prawdopodobnie  inicjato- 
rzy instytutu ma względzie, to nie- 
wątpliwie cel będzie osiągnięty. 

Jeśli zaś chodzi o lukę, jaką in- 
stytut ma wypełnić w życiu gospo- 
darczem Wileńszczyzny, to wysiłek 
ze strony założycieli instytutu okaże 
się bszowocnym. 

Vice-prezes Banku Polskie- 
go o rokowaniach o po- 

życzkę amerykańską. 

Dr. Młynarski, vice prezes Banku 
Polskiego, oświadczył w wywiadzie 
dziennikarskim o rokowaniach o po: 
życzkę amerykańską pod zastaw mo- 
nopolu tytuniawego co następuje: 

— Nie odpowiada rzeczywistości, 
że poza ofertą amerykańską istnieje 
jeszcze kilka innych ofert na wy- 
dzierżawienie monopolu tytuniowago, 
znacznie lepszych od oferty amery- 

  

spółdzielni. Na liczbę tę złożyły się 

następujące rodzaje kooperatyw: spo- 

żywczych 5.867, kredytowych 5.771, 
rolniczo handlowych 948, budowlsno- 

mieszkaniowych 781, mleczarskich 

jajczarskich I hodowlanych 606, in- 
nych handlowych 401, surowcowo- 

warsztatowych 393, wydawniczo-ksią- 

garskich 96, przemysłowych 183, rol- 

niczo-przemysłowych 66, różnych rol- 
niczych 91. 

Żonaczna, a nawet przeważająca 
liczba powyższych spółdzielni jest 

jzrzesiona w trzech wielkich central 

| nych organizacjach, a mianowicie: 

; Unja związków Spółdzielczych w Po- 

|znaniu obejmuje 853 spółdzielni, z 
| 563 tysiącami członków, związek spół- 

(dzielni spożywców Rzeczp. Polskiej 
; 906 spółdzielni z 600 tysiącami człon: 

| ków, a zjednoczenie związków  Sspół- 
! dzielni rolniczych w Warszawie liczy, 

' 2.408 spółdzielni i 386.169 członków. 

Ustawa o zabezpieczeniu po- 

daży przedmiotów powsze- 
dniego użytku. 

Celem przeciwdziałania zwyżce cen, 

i 

|kańskie. Minist. Skarbu nie znajdu- | 
|je się w posiadaniu żadnych innych oraz celem zaopztrzenia ludności w 

konkretnych ofert to też twierdzenie, przedmioty powszedniego użytku, zo- 

| że przedewszystkiem oferta francuska stala Rada ministrów upoważniona, 

| jest znacznie dogodniejsza dla Skar- | aby po wysłuchaniu opinii czynników 

bu państwa, niż amerykańska, jest fachowych,  regulowała wywóz zbóż 

nieprawdą. jehlebowych w razie nadmiernego 

— Jest nią tera więcej, iż porów-. zmniejszania się zapasów, przemiał i 

nywać z sobą można tylko walory re- | wypiek zbóż chlebawych, ceny prze: 

alne. Tymczasem zaś ani nie istnieje tworów zbóż chlsbowych, mięsa i je- 

oferta francuska, ani rokowania z | go przetworów, odzieży i obuwia, na 

„Bankers Trust'em” nie posunęły się | zasadzie kosztów produkcji I gospo: 

aż tak daleko, aby omawiać praktycz- | darczo usprawiedliwionych kosztów 

rolnictwa w. 

ne warunki, na jakich pożyczka mia: 
łaby być udzielona. 

Ze strony polskiej oświadczona 
tylko oficjalnie, że Polska reflektuje 
na rynku amerykańskim na pežyczkę 
w wysokości 100 milj. dol. „Bankers 
Trust* przyjął to milcząco do wiado- 
mości, rezerwując sobie omawianie 
konkretnych warunków pożyczki do 
chwili zbadania na miejscu przez 
swych upełnomocnionych przedstawi-   

„Się na wielu mistrzach, co utrudnia 
jej dojście do swego najgłębszego, a 
zatem i odrębnego ujęcia formy. 

W narodzie francuskim, gdzie 
sztuka najwyżej stanęła, prawie każdy 
utałentowany artysta rozwija się w 
ten sposób, że powierza swój talent, 
uwielbianemu przez siebie mistrzowi, 
czas jakiś pod jego kierunkiem pra- 
cuje, nawet go naśladuje tak, że 
staje się jego epigonem, potem prze- 
chodzi powoli na wyraźaiejsze zrozu- 
mienie siebie i wyodrębnia się aż do 
niepoznania ale zazwyczaj do końca 
życia uważa się za ucznia swojego 
mistrza. Tak się rozwija francuska 
sztuka w ogóle i tą drogą nabiera 
odrębnej cechy narodowościowej. 

W Polsce wyrobiły się jąkieś dziw- 
ne wymagania cudowności. Chcą 
ażeby jak Minerwa z głowy Jowisze, 
talent lub genjusz objawił się odra- 
zu indywidualnie, co stwarza czasa- 
mi sytuację, że młody artysta obawia 
się poddać jakiemuś mistrzowi, by 
nie wytkcięto mu tego, jak to stale 
wytykano Włastimilowi Hofmanowi 
zaleźność od wpływów Jacka Mal- 
czewskiego, od którego się przecie 
zupełnie w końcu wyodrębnił. 

Qpodobania wielostronne, zadają 
młodemu artyście niesłychane utrud: 

wymiany, a wkońcu obrót handlowy 
tymi przedmiotami. , 

Opłaty za korzystanie z komu- 
nalnych urządzeń, zakładów i przed- 
siębiorstw, dostarczających ludności 
przedmiotów, względnie świadczeń 
powszedniego użytku, wymagają za- 

twierdzenia władzy nadzorczej w 

myśl art. 36 i 37 ust. o tymczaso: 
wym uregulowaniu finansów komu- 
nalnych. 

są łakome na wszystko i dlatego nie 
mogą znaleść jednego mistrza chyba, 

że się do tego same zimuszą, po" 

dobnie jak ludzie, którzy mie mogą 

być wiernymi w miłości, chyba dro- 
gą naknzu sobie samym. 

Badając upodobania p. Anny Ro 
merowej, nie myślę ażeby poddewa- 

ła się wpływom, ale raczej mam to 

przekonanie, że ta utalentowana ar- 
tystka szuka siebie, szuka swojego 

„Ja” stałego i odrębnego, swojej 
najtajniejszej prawdy. 

Ars longe, v.ta brevis. 
Życzę szczerze i serdecznie, aże- 

by ową prawdę swoją zdobyła jak- 

najprędzej. Są wskazówki, že p. A. 

Rómerowa jest na drodze do swojej 

prawdy, co każe wierzyć, że przy 

dużej i rzetelnej pracowitości zu- 

pałnie ją sobie uświadomi i nie po- 

czyni żadnych ustępstw na korzyść 

upodobań swego choćby najmilszego 

otoczenia a sięgnie po nie w głąb 

swojago serca, które tak uparcie z 

pod przybranej maski obojętności 
przeziera. 

Oddając cześć jej pracy, czuję się 

ne zapytania znajomych w dniu ot- 

warcia wystawy, a mianowicie: „Któ- 
re obrazy wyszczególniam?..       nienia; nie dają się ograniczyć, prze- 

sknkują ed jednej formy do drugiej który byłby królem innych obrazów. 

w obowiązku dać odpowiedź na licz: ; 

3 

! Winni podlegać mają karze are- 
sztu do 6-ciu tygodni i grzywny do 

110.000 złotych, a kompetentnemi 
| władzami do orzekania tych kar są 
| władze administracyjne |-szej instan- 
jcji (starostwa), która orzekać będą 
jpo wysłuchaniu ozinji komisyj oby- 
| watelskich. Komisje te składać się 
j będą z przedstawicieli konsumentów 
joraz z przedstawicieli handlu, prze” 

Kronika miejscowa. 

w sprawie uprawy inu w Wi- 
„ leńszczyźnie. 

Na posiedzeniu sekcji rolnej przy 
Wileńskim Towarzystwie Rolniczem 
wygłosił dnia 15-go b. m. Stanisław 
Brzostowski bardzo ciekawy referat, 
dotyczący uprawy lnu w  Wileńsz- 

| mysłu i rolni ь czyźnie. 

gc" o ai Zasadnicze tezy referatu Są na- 

, Akcja pomocy dla bezro- stępujące: 
Warunki uprawy Inu w Wileńsz- 

czyźcie są lepsze niż w innych czę- 
ściach Rzplitej. Składa się na to — 
gleba, klimat i sąsiedztwo z licznemi 
rejonami ościennych państw. Ale na- 
sze Iny wychodzą gorsze, niż w Łot- 
wie i Rosji, gdyż u nas nia usyste- 
matyzowano tej sprawy pod wzglę- 
dem uprawy zbioru przedewszyst* 
kiem. 

Refarent wyłożył spostrzeżenia, 
do których dojść należy na zasadzie 
doświadczenia plantacji lnianych u- 
biegłego roku. Trzymamy się prze- 
sądu, że odłogi są najwłaściwszym 
terenem dla Inu. Ala jest to złudze- 
nie. Ma ona rację względną tylko — 
w stosunku do wyniszczonego gospo 
darstwn rolnego, ale nie wytrzymuje 
racji wobec gospodarstwa w kulturze. 
Dowodzą tego wyniki badań roku u- 
biegłego, a mianowicie porównanie 
wydajności hektaru Inu na odłogach 
oraz na kulturalnym płodozmianie. 

Referent omówił nśstępnie spra- 
wę uprawy, siejby Oraz właściwego 
okresu zbioru słomy Inisnej. 

Podkreślił konieczność uporządko- 
wania przerobu słomy lnianej oraz 
jej zbytu. 

W dyskusji, która się następnie 

wywiązała — zabrali głos p.p. prezes 
Wagner, St. Szakiewicz, prof. Rogėj- 
ski i dyr. Łastowski, którzy zasadni- 
czo podzielejąc wywody plelegenta 
podkreślili również wagę tematu i 
znaczenie Inu dla Wileńszczyzny. 

W wyniku uchwalono powołać 
specjalną komisję Inianą w Wilnie w 
skład której weszli: p.p. Stan. Brzo- 
stowski, St. Sienkiewicz, W. Łastow- 
ski, dyr. Massalski, asystent Szystow- 
ski i instruktor Jeleniewski. Sekcja 
tegoż dnia obyła posiedzenie. 

botnych. 

W związku z przesileniem gospc- 
,darczem i wzrastającym stale bezro- 
į bociem, zaleciło ministerstwo spraw 
wewnętrznych wojewodom jak najin- 
tensywniejsze zajęcie się sprawą 

j tworzenia komitetów obywatelskich 
pomocy dla bezrobotnych, traktując 
ja jako część składową ogólnej akcji. 

| Komitety te, prócz doraźnego efektu 
j materjalnego, posiadają ogromne 
' znaczenie moraine; dają one dowód, 
,że sprawa bezrobocia jest sprawą, 
dotyczącą nie jednej klasy, ale całe- 
(go społeczeństwa i że ciężkie poło- 
żenie bezrobotnych odczuwa w rów- 

|nej mierze całe społeczeństwo, a 
| nadto stanowią ogromną przeciwwa- 
jegę agitacji komunistów. 

Komitety będą tworzone w tych 
, miejscowościach, w których skupie- 
nie bezrobotnych jest znaczne. Do 

współudziału i współpracy w tych 
;kamitetach winny być pociągnięte 
najszersze warstwy społeczeństwe, a 
więc duchowieństwo, sfery przamysło- 
wo-handlowe, rolnicze, organizacje 
społeczne, zrzeszenia zawodowe itp. 

Akcja komitetów powinna obej- 
mować nietylko rozdawnictwo środ- 
ków żywności, ale winna być stwo- 
rzona szersza opiaka nad bezrobot- 
nymi, oraz dostarczenie pracy. Wc- 
jewodowie winni przedłożyć wnioski, 
jakie roboty mogłyby być w najbliż- 
szym czasie podjęte dla zatrudnienia 
bezrobotnych. W pierwszym rzędzie 
nė samorządy przystąpić do ro- 

t. 
Niezależnie od tworzenia tych ko- 

mitetów, oraz niezależnie od podję- 
cia robót przez związki komunalne, 
przyjdzie również | skarb państwa z 
finansową pomocą w formie kredy- 

tów. 
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Giełda warszawska 

z d. 16—1 26 r. Giełda pieniężna 
instytut organizacji pracy. 

Fundusz narodowego instytutu 
naukowej organizacji pracy zasilony sprzedaż kupno 
został sumą 10 tysięcy funtów ster Do: Ss =% z 

lingów, złożonych przez bezimienne- Mowystoik — jak gotówka р 
go oflarodawcę. Instytut prowadzić | Paryż 27,40 27,52 27,38 

będzie badania w zakresie znaczenia | Szwajcarja 141,15 141,50 140,80 

czynnika ludzkiego w przemyśle i aa o E т Z 

wpływu pracy mechanicznej na psy- |Holandja 298,70 29443 29297 
chikę osób, zatrudnionych w  prze- ; Oslo 166,25 166,67 165,83 

Poż. dola:. 61—65 (w złot. 466,20 274,50) 

Poż. kolej, 131—115—121 

40/0 konwers. 43,50 
8oo poż. konwers. 100 
414/2/0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 18,75 —19,— 
500 listy z. wźrsz. przedw. — 18,70 
50/0 Listy z. Warsz. złotowe 28,75 29,75 29,50 

myśle. 

w sprawie wykupu patentów 
dia pracowni rzemieślniczych, 

Ostatni numer czasopisma „Prze* 
mysł t Handel* zamieszcza ważne 
wyjaśnienie Ministerstwa Skarbu. 
Zgodnie z tym wyjaśnieniem pra- 
cownie rzemieślnicze obowiązane są 
do nabycia świadectwa przemyslo- 
wego VIII kategorji jeśli oprócz wła- 
ściciele zatrudnionych jest w mich! 
chóćby jeden dorosły członek rodzi- 
ny, albo najemna siła pomocnicza. 
Jeśli zaś zatrudniony w nich jest 
tylko sam właściciel, to wolny on 
jest od obowiązku nabycia świadect- 
wa przemysłowego. 
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Sclavus saltans. 
Wprost nie można uwierzyć, by 

pewne objawy naszego życia codzien- 
nego mogły mieć miejsce w naszej 
pseudo demokratycznej  ojczyźniel 

Jakże nszwać ostatnie pozwolenie 
właścicielom restauracji „Warszawlan- 
ka", w której zabroniony został pobyt 

p.p. oficerom, (zapewne nie bez po* 
wodul)—na urządzenie kabaretu. Da- 

legstura odmówiła tego zezwolenia, 
ale od czegoż protekcja w Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych, panowie właści 

ciele pojechali i wszystko załatwili. 
Ito wtedy, gdy hula kryzys ekono- 

miczny, błedu ogólna i nędza, bez- 

robocie, graniczące z zatopieniem 
naszej państwowości, redukcja, nie- 
ustanne samobójstwa z nędzy, kiedy 
liczbę szkół stę zmniejsza, nauczycie- 
lom obcina się pensje—100 osób w 

uniwersytecie się zwalnia, nagie — 

wtedy właśnie czas ma wydawanie | 

zezwoleń na inne szkoły, inne uni- 

warsytety—rozpusty, pijaństwa I pod- 

niecania stępionych zmysłów. Ze u 
progu tej pseudo-eleganckiej budy— 
umrze kobieta z dzieckiem, — że się 
nu latarni powiesi zredukowany gło* 

damór urzędnik, cóż to znaczy, byle 
interes szedł dobrze. 

A równocześnie w testrach dość 
przestronno pomimo wysiłków Re- 
duty. 

Doprawdy, czasami zdaje się że 
żyjemy w domu warjatów. Ale wszyst- 
ko to nic, góruja nad wszystkim ta 
niesłychana prowokacja, to wyzwanie 
rzucone społeczeństwu myślącemu i 
biedakom. 

Przykład jeden z setek takichże 
prowokacyj — może powie nie jeden 
drobny, — ale jaskrawy: Jeżeli ktoś | 
powie, że wszędzie się to dzieje, od- 
powiem — więc wszędzie jest źle, 
my zaś chcemy, aby przynajmniej u 
nas na naszych kresach zniszczonych, 
wystawionych — na łup agitacji są: 
stedaiej bardziej niż inne — było lepiej 
Niech kresy choć w tym wypadku. 
posłużą przykładem. 

Euzebiusz 

  

  

Zakaz wywozu drzewa z Poiski 
; do Niemiec. 
Poczynając od 1 stycznia r. b. za- 

kazane będzia do wywozu z Polski 
do Niemiec z poz. 76 drzewo mięk- 
kie tarte podłużne lub ioaczej obro- 
bione nieheblowane oraz z pozycji 76 
punktu 2 drzewo szpilkowe w takira- 
że stanie. 

Rozporządzenie z 12-go grudnia 
obejmowało tylso drzewo twarda i 
nie wymieniało drzewa szgilkowego. 

    

W czasach ogólnej demokratyzecji 
byłoby to nawet nieco rażącem. 
Mejwięcej podoba mi się wyczucie 
zamkniętych przestrzeni czylt wnętrz. 
Do tych zaliczyć muszę I obrazy pod 
inaą rubryką zakatslogowane, jak 
obraz przedstawiający starszą panię 
trzymającą otwarty album z fotogra- 
fiami, lub nianię przy piecu grzejącą 
ręce, gdzie tak zwana rodzajowość 
już się gubi a występuje nad nią 
wnętrze. W obrazach tych, przestaje 
mię obchodzić osobowość danych fi- 
gur; są one podporządkowane nas 
strojowi wnętrze, które sobą niejako 

| uzupełniają. 
Te obrazy, jak i portret matki ar: 

tystki, każą mi widzieć własne indy: 
widualne odczucia artystki, w nich 
już nawet i techniką się wyodrębnie; 
na tej drodze, przypuszczalnie, od- 
najdzie swoją najgłębszą i najtajniej- 
szą prawdę, dla tych utniłowań teź! 

jak przypuszczam, najprędzej odnaj: | 
dzie swoją własną formę. Podobne | 
ującia wnętrzowe niektórych martwych j 
natur utwierdzają mię w tem mnie 
raanłu. 

Wiemy jednak że: 
non est disputandum”. 

Eugenjusz Kazimitowski. 

  
Łopaciński. K 

    „De gustibus 

Akuszerka-masažystka   
Otóż nie widzę spacjalnie obrazu, | 

M. BRZEZINA. 
Ul. Mickiewicza 44 m. 17. Przyjmuje 

od godz. 8 ej rano od 7-ej wiecz, 
    
  

#
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— Jak odszukać zaginionych 
w Rosji (Urząd Delęgzta Rządu — 
Wydział Bezpieczeństwa przesłał do 
poszczególnych starostw sporządzony 
przez Ministerstwo Spraw Zngranicz- 
nych formularz w sprawie poszuki- 
„wania osób zaginionych zegranicą. 
Wydział Bezpieczeństwa zwrecz przy” 
tem uwage, iż petenci poszukujący 
bliskich sobie osób zagranicą winni / 
dokładnie ten formularz wypełnić 
dla ułatwienia odpowiednim władzom 
odszukania zaginionych. | 

Składający podania winni wnieść 
opłate stemlową w wysokości 2 zł. i 
prócz tego 40 gr. za każdy załącznik. 

Jeśli zaginionych osób nie znaj- 
dzie się za pośrednictwem placówek 
polskich, możliwem jest dalsze po- 
szukiwanie przez Komisarjet Ludowy 
Spraw Zagranicznych w Moskwie, 
ale w tym wypzdku petenci będą 
wnosili specjale opłaty ustalone przez 
wspomniany Komisarjat Ludowy i 
składać je w kasie Konsulatu Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych w 
W=rszawie, poczem podanie zostanie 
skierowane do Moskwy. (zd) 

MIEJSKA, 
— 

— Stuletnia rocznica zgonu 
Stanisława Staszica. Wa środę dn. 
20 b. m. upływa 100 lat cd chwili 
śmierci wybitnego uczonego, prezesa 
Toearzystwa Nauk w Warszawie, mi- 
nistrs stanu, Stanisława Staszica (uro- 
dzony * Pile w r. 1755, zmarł 20 go 
stycziii: 1826 r. w dobrach swych w 
Hrubie zowie, które ofisrowsł tam- 
tejszy. włeścianom; pochowany z0- 
stał w Warszawie ra Bie'anach). 

Jak rolska długu I szerokz, wszę- 
dzie pow.tały komitety uczczenia 
setnej rocznicy zgoru. 

W ubiegłą sobotę odbyła się w 
sali rektoratu Uniw. Staf. Bitorego 
posiedzenie tymczasowego kc mitetu 
obchodu rocznicy zgonu. Do komie 
tetu zaproszono J. E<sc. ks. biskupa 
Władysiawa Bardurskiego; J. M. rek- 
tora Ulntw. St. Bstor., prof. Marjana 
Zdzie-howskiego, prezesa Tówarzyst. 
Przyjacić! Nauk w Wilnie prcf. d-ra 
Zzhorskiego, z remienia wojskowości 
komendenta m. Widna majora Bo- 
biatyńskiego i in. 

Na posiedzeniu tem postanowiono 
narazie urządzić w d. 23 b. m. t.j. 
w sobotę o g.7-ej więczorem w sali 
Śniadeckich uroczystą Akademię, w 
niedzielę dn. 24 b. m. w godzinach 
rannych odbędzie się nabożeństwo 
w bazylice św. Stanisiawa, po skoń- 
<zeniu którego J.E, ks, biskup Ban- 
durski wygłosi okolicznościowe prze- 
mówienie, o godz. 1ej w południe 
odbędzie się w szli Miejskiej Axzde- 
mja, na której przemawiać będzie p. 
Mieczysław Limanow ski. 

Prócz tego Komend» Obczu Wa” 
rownego poleciła, ażeby we wszyste 
kich oddziałach garnizonu m. Wilna, 
Nowo-Wilejki I Porubanku of, rowie, 
refarenci cšeiatowi wygłosili poga 
d<nx, zaznajamiając swych słuchaczy 
z życiorysem i działalnością Stanisła- 
wa Staszica, (s. k.) 

Wień-ki Towerzystwo Krajcznaw= 
cze w porozumieniu z Kurzterjium 
W leńskiego O* egu Szk »lnego urzą: 
<za w środę d. 20 b. m.o godz. 7 ej 
ws cz. cdc<yt, ktory oabędzie się w 
sai. Sniadeckich, prze'raczony Sze 
<|ja'mie dla uczącej się nł dzieży. 

Przlengentem będzie prof. Sła- 
wiński. 
_— Preliminarz Magistratu m. 

Wilna getowy. Prel minarz budžeto 
wy M;gistrutu m. Wilna jest już u: 

wo ów na placach targowych. 
Ponieważ w przeważnej częś.i str.» 
gany i »ozy zgromadzone na cdby- 
wających się w powiatach targach i 
jarmarkach wraz ze zgromadzonymi 
ludźmi tworzą bezładne zbiorowisko, 

| wskutek czego tamuje sią ruch i po- 
|nieważ powyższy stan rzeczy utrud- 
nia sprawowanie swych obowiązków 
przez pelicję, przy niemożliwości nor- 

| malnego funkcjonowania rynków — 
| Wydział Samorządowy Delegatury 
Rządu wydał zarządzenie poszczegól 

jnym  starostwom, by uregulowaly 
jrozlokowanie wozów i straganów na 
jtargach i jarmarkach, tak, by na tem 
| nie cierpiał ruch pieszy i kołowy. (zd) 
,  — Niech policja zwróci uwa- 
'gę na chodniki. Od dłuższego już 
jczasu chodniki nasze nie są pozypy- 
| wane piaskiem. Ponieważ wotec 
istniejących ostatnio mrozów na chodni 

| kach jest barazo ślisko, przez co zacho- 
| dzi niebezpieczeństwo nieszczęśliwych 
wypadków, winna w to wdać się po- 
licja i przypomnieć właścicielom @5- 
mów o ich obowiązku posypywania 
chodników piaskiem, a winnych nie- 
zastosowania się 

, wiedzialności. (zd) 
| WOJSKOWA. | 

|  — Godziny balowania. 
imendat m. Wilna wydzł rozporzą- 
„dzenie, ażeby zabawy, bale itp. ad- 
bywające się w sali Domu Oficera 
kończyły się bezwarunkowo nie 
później jak o godz. 4-aj rano. Sala 
restauracyjna (na dole) może być 
otwartą nie dłużej jak do godz. 7-ej 
rano. (a.k.) 

Z UNIWERSYTETU. — — 
— Redukcja w uniwersytecie. 

Jsk już wpominalśry w ostatnim 
numerze naszego p.sma Uniwersytet 
im. Stefana Batorego zg: dnie z ro'- 
porząd'eniem Mristerstwa Oświaty 
musi przeprowadzić redukcję perso- 
nelu w ilości 111 osób. Ofiarą tego 
zarządzenia psdną przedewszystkiem 
lektoraty t asystertury. * 

Jeżeli zważ,Ć, że rsy$tenci, są to 
najzdolniejsi akademicy, przyczem 
wielu z pośród asystentów ukończyło 

wym udziałem p. dyrektcra Osterwy 
ornz czł nków zespcłu „R duty”. In- 
formacji w s rawie zasisów na człon- 
ków udziela sekcja Kulturalno-Szmo= 
kształceniowa we środę od godz. 7— 
8 wiecz. temže. 

ZEBZANIA I ODCZYTY 

był się dla członków i wprowadzo- 
nych gości odczyt porucznika rezer- 
wy Jana Zemło na temat „Dlaczego 
nem potrzeba lotnictwa”. Prelegent 
nawołując słuchaczy do wstąpienia 
do szkół lotniczych i wykszując ol- 
brzymie korzyści rozwoju lotnictwa 
tak w życiu cywilnem (komunikacja 
passżerska i handlowa), jak również 
w życiu wojskowem, czego dowodem 
było lotnictwo francuskie podczas 
ostatniej wojny, wzbudził ogólne za- 
interesowanie słuchaczy.   

pociągać do odpo- ; 

Ko- | 

Zerząd „Strzelca” zapowiada dal- 
szy cykl odczytów, które odbywać 
się będą w każdą sobotę, na tematy: 
„Szeregowiec”, „Podeficer* EE 

a, k. 

SPRAWY ROLNICZE. 
— Komitet Funduszu Wejsko: ' 

wego Ziemskiego i ustawa O re- 
formie rolnej. w zaiązku z ogło: 
szeniem ustawy o reformie rolnej 
istniejący doty hczas na podstawie 
dekretu gen. Zeligowskiego z Cza- 
sós Litwy Środkowej przy Oxręgo-! 
wym Urzędzie Ziemskim w Wilnie, 
Komitet Wojskowego Funduszu Ziem 
skiego zostaje w najbliższych dniech 
zlikwidowany. Pozostałe  funduszą 
Kom. Wojsk. Ziemsk. zostaną prae- 
kszane do Banku Rolnego. (a. k.). 

SPRAWY ZDROWOTNE 

— Kasa Chorych i Przychod- 
nia Tow. Przeciwgruźliczego., ''ie- 
dawno powstała inst;tucja dobro- 
Czynra, jaką jest przychodnia Tow. 
Przeciwgruźl'czejo oddająca niezmier- 
ne i mieocenione usługi chorym 
gruźlicznymjest zagrożona licytacją 

już uniwersytet, poświęcając się stu- | na rzecz Kesy Cnorych. Koofukt, jaki 
djom naukowym i tworząc na przy- ; powstał jest dość oryginalny, polega 
szłość kadry uczonych polskich, a bowiem na tem, ża przycho znowu iektoraty umożliwieją szero- 

а ze- 
trudnia u siebie pawną iicść pracow- 

kiemu ogółowi akademickiemu za | ników, pracujących prawie bazintere- 
poznanie się z obcymi językami, co sownie z powodu braku odpow.ed: 
ułatwia im racjonalne studjowanie | nich funduszów, wobec czego nie 
danego przedmiotu przez możność jest w stanie opłacać składek za 
korzystania z podręczników pisanych Swoich pracowników z tytułu ustawy 
w obcym języku — zarządzenie 
jest co najmniej niewłsściwe. 

| W tej sprawie rektorzy uniwersy- 
tetów udawali się do p. Ministra 
Skarbu, lecz podobno P. 

  

Minister , wniesione w odpowiednim 
Zdziechoeski niełaskaw był ich przy: | 
ląć. Czyżby p. Minister niedocenizł 
znaczenia nauki w państwie? 

Czyż nie lepiej byłoby zeniechač 
tworzenia różnych niepotrzebnych 
wydziałów w urzędach wojewódzkich 
(patrz ostatni numer Kurjera „Kwia- 
tek oszczędnościowy”) a natomiast w 
organizacji uniwersytetów zostaw & 
po rzedni st»n. Zdaje n m sie, że 
byłoby to najwłościwsze wyjście, (zc) 

ŻYC'E ROBOTNICZE ii hy A LA LĄ 
— Zebranie robotników bu- 

dowlanych. W duu 20 bm. w co 
mau rob tei ym orzy ul. ligow- 
skiego N. 4 odbędzie Się zebranie 
robetników bud wianych dla стб- 
wienia szeregu Ssptaw, związenych 2 
be:/robzciem, które w najwiekszym 
bedaj stopniu dotknęło robotn:ków 
budowlanych w związku z kryzysem 
ekonomicznym i zastcjem w budow- 
nictwie, (za) 

    

mdresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Lelegata Rzącu 
Urzędu Komisarza Rządu 
K mendyl Komisarjatow Policji 
Kurśtorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
Izby Skarbowej I Komernikėw, 
Poczt i Telegr Dyrekcji Kclei ! 

łów piśmiennych, kioskach i u 

KIESZONKOWY 

KALENDARZYK NNFORNIATOA 
na rok 1926 

wyszedł z drużu i powinien się znaleść w 
rękukażdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 
podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 
opiet stemplowych 
taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 

жж ККК КК KIK IKE 

  

to, Kasy Chorych. Tymczasem Kasa Cho- 
rych nie uwzględnia stanu przychod- 
ni, grożąc sekwestrem i licytacją o ile 
składki za pracowników nie; bedą 

erm'nie. 
Czyżby Kssu Chorych dźżyła w 

swoch popędach do uniemożliwienia 
' egzystencji Przychodni Tow. Przeciw- 

  

gruźliczego? 
A może lepiej byłoby sżeby Ka- 

sa Chorych weszła w porozumienie 
z Przychodnią Tow. Przeciwgruźlicze” 
go, klerując swoich członków po po- 
rady | w ten sposób załatwiała Swoje 
obrschunki, nie narażając się na 
smutny ale szczery śmiech. (a. k.) 

ULITWINOW 
— Wieczór litewski. W niedzie- 

le 17go b. m. w sali parafialnej ko- 
Ścicła św. Mikcł*'a odb;ł się wie- 
czór litewski („WVakarelis"). 

Na orogram złożyły się: 1) „Zło- 
dzieje" komedja w 4 akt., oraz 2) 
Popisy chóru gimnzzjum litewskiego, 

Po ukończeniu programu odbyły 
się tańce. (:). 2 

— Nowe pismo. Ukazel se Nm 1 
organu litewskiej młodzieży  katolic= 

— Odczyty w „Strzelcu*. W; 
ubiegłą sobotę w sali związku 
„Strzelca* przy wypełnionej sali od 

  

W dniu 25 : 26 sty « tabr. w Są 
d:ie Osredowym w Wilnie rozpstry 
wana będzie sorswe FAkermena, Sto- 
łrwa i Rubina oskarżonych z art. 

,108 i 101 za uprawianie szpiegostwa 
{ па rzacz państw ościennych. J:ko 
sobrońcy wystąpią mecenasi pp. Pe- 
įtrusewicz, Kulikowski i Czernichow, 
į (+4) 
|.  — Sprawa prasow» służącej. 
| W dniu wczorajszym w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie odbyła się sprawa 

| byłej odpowiedzialnej redaktorki „Le- 
tuvos Keljas“ Anny Zawiszanki > 2a- 

/wodu služącej, ktėra za podpisywa- 
„ble wspomnianej litewskiej gazety 

| otrzymywała miesięcznie 15 złotych. 
| P. Żawiszanka oskarżona była z art. 
„129 i 154 za to, iż w 
18 i 25 „Letuvos Keljas" 
mieszczone artykuły o treści anty- 
państwowej. Razem p. Zawiszanka 
miała trzy sprawy, przytem w pierw- 
szej sprawie za artyku! w numerze 17 
„Letuvos Kelias" był pocłągniety do 
odvowiedzialności również Wincznty 
Uzdzaviczus, który się nie stawił na 
rozprawę, wobec czego Sąd Okręgo- 
wy zarządził w stosunku do niego 

(areszt, polecając rozesłać za nim 
„listy gończe. 

Sąd po szczegółowem rozpatrze- 
„niu sprawy wydeł wyrok skazu'ący 
|p. Zawiszankę za każdą sprawę na 
200 zł. grzywny z zamianą na jeden 
miesiąc aresztu w' ksżdej poszcze 

_gólnej sprawie. (zd) 

Z PROWINCIL. 

; 

— Jeszcze o wyborach do ra: 
dy miejskiej w Nowodgródku. 
Jak już donosiliśmy w jednym z po- 
przednich numerów w najbliższej 
przyszłości mają się odbyć w Nowo: 
gródku wybory da rady miejskiej, 
Poszczególne ugrupowarie psrtyjne i 
narodowe nosiły Się z zamiarem u- 
tworzenia jednej listy wyborczej dla 
uproszczenia samych wyborów. 

W ostatniej jednak chwili do u- 
tworzenia jednej listy nie doszło, a 
to na skutek zbyt wielkiej różnicy 
zdań pomiędzy ugrupowznismi ży: 
dowskiemi, które utworzyły 3 od 
dzielna listy, tak iż rezem z jedną 
polską, wystawiono do wyborów Ra- 
dy Miejskiej 4 listy kandydatów. (zd) 

— Kto go zabił? Organa poli 
cji państwowej powiatu Wileńsko: 
Trockiego znalazły w Lawryszkach 
gm. Mickuńskiej trua zamordowane- 
go Feliksa Błeżewicza, stałego rnie- 
szkańca Trzebiny. W jakich okolicz- 
nościach wspomniany Błażewicz zo- 
stał zebity dotychczes nie ustalono, 
Zachodzi podejrzenie mordu rabun- 
kowego. (zd.). 

— Agitącja komunistyczna. W 
pociągu idącym z Głębokiego—Po-- 
brodzie — Wilno zostały rozrzucene 
odezwy w 4ch językach: polskim, 
rosyjskim, białoruskim i żydowskim 
nawołujące do wałki z rządem pol- 
skim. Odezwy podpisane były przez 
polską pzrtję komunistyczną. Więk- 
szą ilość tych odezw rozrzuconych 
na torze między  Podbrodziem 
Wilnem, władze policyjae skonfisko- 
wały. 

Z POGRANICZA. 

— Przybysz z Litwy Kowień: 
skiej. W dnu 16go b. m. przez 
wieś Kiernowo ra odcinku  IV-tej 
kom»ajl przeszedł nielegalnie gra: 
nicę Józef Cwiekiel wrez z żoną.! 
Przy badaniu okazało się, iż Litwini 
Czynili mu wstrety na każdym kroku 
nie wydejąc mu dowodu osob ste go 
I szykenując go. (zd). 

° — Dywersja. 
Prozorckami a Borszczewszczyzną w 

  

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Keklamowe| 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 | 
PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wiinie ! ж całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 5 

Komorn k 
Artoni Šitarz, 

sprzedaż z licytac| 

mieszkaniowego, 

polski, francuski,   

—
—
 

ważny od 15/Xi :925 r. 
wiele innych. 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz 11 do 3, 

Dia M. G. : 
  

sprzedawców vlicznych 
PŁITT GRANOFONOWE 

slare, złamane kupuję I zamienię na nowe 

apteczny Elperi Róg Rudnicki 
n 1 Ważym: Selętych 

  
— 

  

| W vėimiunsiniaii ėūsai Batorowies, 
—— ———-—2—— 777777 ZOO. 

į miecki, anglelski 

i Pierwszorzędny Zakład | 
Autystycznych Portretów 
la z prawem przyjmowa- | DRA im, 
nia agentów na Woje- 
wództwo Wlleńskie. Re- i yn o 
flektanci zechcą złożyć ; lanka 14, lokal 
oferty z podaniem 1 Powszechnej 
ażnych ref | nati Ls 

za zlożeniem kmcji g., POSZOKUJĘ mieszkania 

numerze 17, | 
zostały u- 

a; 

Ne terenie miedzy ! 

  

Przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
zamieszkały w Wilole, przy ul. S to Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 103) 

iż w dniu 19 stycznia 1926 roku o godz. 10-ej reno w Wilnie przy ul. Zawalnej 

Szlomy Bukiatme, 

na zaspokojenie pretensji Mowszy Lewina. 

} ADATA TRS СЕЬОа ; ИИИ САЛЕЗИТЕНЯ. 

Kursy języków 

Buchalterja 
3 od 6 — 9 wiecz. 

, Każdy kurs — 5 zł. mie- 
poszukuje przedstawicie- , slęcznie w Uniwersytecie 

| cklewicza. Zapisy co-- 
, dziennie o 6—8 wiecz. w 

  

w Wwiinie. 

— Zabójstwo dziecea. Dn 17 bm. 
Budzia! Heiena, zam. w hi telu „Degmara” 
Przy ul. Kolejowej 1. dostarczyła do szpit. 
Św Jekóbea, nieżywego dziecka w wleku 
około 1 mieśląca, którs to niemowlę rzeko- 
mo zadusiła niechcąco podczas snu. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 
16 bm. o g. 10 m.50, Fyszko Nadzieje, 
zam. Zarzecze 13, przez nieostrożność za- 
czeplła twarzą o wystający z łóżka haczyk, 
wskutek czego okaleczyła sobie twarz. Po. 
gotowie ratunkowe odwiozła ją do szpit. 

| żydowskiego. 
— Dn. 16 bm. o g. 14, Orłowski Augu- 

styn, zam. Swierkowa 9, zameldował, że 
j będąc w rzeźni przy ul. Jeziornej 3, syn jjego Heuryk lat 5, pośliżgnął się i upadł 
na posadzkę, kalecząc się o potłuczone 

| szkło, znajdujące się na podłodze. Poszko- 

  
| dowanemu lekarz pogotowia  ratunkow. 
udzielił pier vszej pomocy. 

— Usiłowanie zabójstwa. Dn. 117 bm. o g 14 m. 30, Mężyński Jan, zam. 
' Świerkowa 5. usiłował zabić 2-ma strzałami 

z rewolweru Marję Sakowiczówną, zum. 
tamże. Poszkodowaną akówiczówną ode- słano do szpił. św. Jakóba w stanie cięż- klm. Sprawca usiłowania zabójstwa —aresz- 
towany. Przyczyna narazie nieustalona. 

Da. 17 bm. o g. 18 m. 36, Wiśniew- 
ska Marja, zam. Słowiańska 19, zameldo- 
wale, że tegoż dnia og. 16 przyszła do 
niej koleżanka Emiija S keis, lat 25, 
zam przy ul. Św. Anny 2, będąc u nlej w 
mieszkaniu, wypiła pewną dozę esencji 
octowej w celu samobójczym. Zawezwane 
pogotowie rztunkowe udzieliło desperatce 
pierwszej pomocy i odwiozło ją w stanie 
niegroźnym do szpił. żydowskiego. Przy: 
czyna usiłowania otrucia się—narazie rie- 
ustalona. 

— Kradzieże. Dn. 17 bm. między g. 
6 a 7. po opuszczeniu skłepu przez stróża 
nocnego, została dokonena kradzież za po- 
mocą podebrania klucza ze składu fabrycz- nego Gustawa Kol-ndy, mieszczącego, się przy uł. Wielkiej 36, r. ul. Subocz, 11 srt, 
sukna wełnianego różnego koloru wart. przeszło 10.000 zł. Po przeprowadzeniu do- chodzenia zostało ustalone, że kradzieży 
tej dckonali Lchtson Samuel, niedawno 
zwolniony z więzienia za kaucją wraz z zwclnionymi również z więzienia Szmajem Keganem, Hirszem Łopatkinem i Michałem 
Szabatem. Skradziony towar przewiózł do rożkarz nr. 527, znany złodziej Lwinson 
Icek. Towar ukryto przy ul. Bekszta 5, w mleszeaniu krawca Bejnsszewicza Zewela 
Wszystkich wyżej wymienionych zeareszto- 
wano. 

— Dn. 17 bm. Paszkiewicz Franciszek, 
zam. Świerkowa 25, zameldował o kradzie 
ży z dziedzińca przy Urzędzie Pocztowym | I! st. kol. Wilno, brezentu wart. 175 zł. kió- rym był okryty koń. Podejrzenia brak. Do- 
chodzenie w toku. 

— Dn. 16 bm. o g. 17, Feliks Bochdzie- 
wicz. zam. we wsi Mieszkańce, d. nr. 34, 
zameldował o zaglnięciu jego konia wraz 
z saniami, którego pczosiawił bez opieki 
ne podwórku Koronkiewicza, zam. we wsi 
Porubanek. Wartość konia 380 zł. Podej- 
rzenia brak. 

— Dn. 17 bm. zameidowano o syste- 
matycznej kradzieży wyrobów czekolado- | 
wych, dokonywanych w cukierni Szlowina 
Lejzera, przy ul Wileńskiej 
waiską Bronislawe, zam. Kalwaryjska 25. 

— Dn. 17 bm. o g. 8 m.25, Stołowicka 
Rozalja, zam. Za retowa 2, zameidowals, 
że w nocy z da. 16 na 17 bm. ze strychu, 

' zamkniętego na 2 kłódki, za pomocą wyr 
wśria szkobls, skradziono na szkodę wy- żej wymieniocej, różnej bielizny na ogolną 

; sumę 500 zł. 
— Dn. 16 bm. o g.10, Partko Zdzisław, 

(zam. Konarskiego 46, zameldował, że w jnocy z dn. 15 na 16 bm. skradziono mn 
‚ & niezamkniętej werandy, mieszczącej się 
Ina parterze tegoż domu 1 łóżko żelazne, 120 worków Jutowych, 1 siennik i szklany 
| gąsior, ogólnej wartości 170 zł. Podejrze- 
4 nia brak. 

— Zaginięcie. Dn. 17 bm. Lonoska 
, Dominika, zam. Grochowa 3, zameldowała, 
że przed 2 tygodniami syn jej Wacław, lat 17 wyszedł z domu do miasta | dotych 

*<czas nie powrocił, 

Na prowincji. 
! — Nagły zgom. W dn. 13 bm. o g. 
16, powracając z lasu, nagle zmarł około 
zaść Lunkely, Geszewicz Michal, lat 46, 

į mieszk. zaść. Worona, gm. Worniańskiej. 
  

        

Teatr i muzyka. 
Reduta w Teatrze na Pohulance przedstawi dz siej po raz pierwszy wyniki „swej pracy artystycznej nad „Weselem” St 

  

OGŁOSZENIE. 

UPC, cgłasza 

Nr. 27, odbędzie sę 
ji publicznej majątku ruchomego 
składającego się z umeblowania 

oszacowarnego na sumę Zł. 6000 

Komornik Sądowy 

A. Sitarz. 

,Dowynajęcia 
, stajnia perokonna i garaż 
samochodcwy na 2 są- 

| mochody lub taksometry. | | Wiadomość: ul. Ad, Mi. 
ckiewicza Nr. 43 m. 7. 

„. nie- 
i Inne 

A. Mi: 

„LUX“ 
Ponu- 
Szkoly 
34, 

  

25, przez Ko- i 

talendare ma rol. 15 - 

Józefa Zawadzkiego, 

Do nabycia we wszystkich księgarniach i wada o PZ 
Polska Orakarnie BERGE GEE MA SEGA 

ae ww. | OMUBIKKŚ 
tela mieszkanie 5 poko- 
jowe z ogrodem. Tamże 

we Garbarska Nr 1. | 

cza I! od godz 9 — 4 m. 0 w dnie po 
wszed le i od 10 — 12 m. 30 w niedziele, 
oraz kasa Teatru.od 11 — 2 | od 5 
dnlu p zedstsw jen z, 

Teatr Polski zew'esił przedstawienia 
па niedzielnej weczornej „Rewji” ra czes na rózie nieograniczony. Czeniore są ever- 
glczne starania okcło uruchomienia w szil 
„Lutoi” nowej Imprezy teatru śp'ewnego. 
Nim to nastąpi, dawace będą w,sali „Lutni” 
tak ulublone + popu'arne, poranki wokzino- 
muzyczne, koncertowe. Już na przyszłą nie- 

dzielę zapowiedziany jest występ poranko- 
wy miejscowego chóru męskłego „Echo” 
pod batutą p. Kalinowskiego. 

  

T 
WC ei очьнан. н 

Rozmaitošci, 
40 dolarów, 40 lat. 40 miljonów. 

W tych kilku słowach mieści się histo- 
rja zmarłego niedawno w Ameryce miijo= 
nera i właściciela gazęt pana Munsey, zwa- 
nego grab*rzem dzieaników, Mając lat 78 
przybył z czterdziestoma dolarami, zaro- 

  

njalnego, do Now.go Jorku | założył mie- 
sięcznik, którego był—redaktorem, wydaw- 
<ą | wožnym. Pisal wszystkle artykuły i na- 
wet powieści w miesięczniku sam, raz dla- 
tego, że nie stać go było na honorarja, 
powtóre diatago, że wiedział sam najlepiej 
<o przyczyni stę do poczytności pisma. 
Jedna z jego powieści „The Boy Breker“ 
przysporzyła miesięcznikowi 20.000 abo- 
nentów. Przez cały czas swej nadzwyczaj- 
nej karjery, kledy to bywał ko'ejno wiaści- 
cielem wielu znanych i starych pism, trzy- 
mał się zasady pisania I drukowania tylko 
rzeczy chwilowo poczytiych, e choć nigdy 
nie splamił się żadnemi brudnemi sprawń= 
mi, nie miał też żadnych ideałów, nie pra- 
cowa' dla żadnych wyższych celów. Będąc 
równocześnie właścicielem wielkich maga- 
zynów kolonjelnych | gazet handiował 
dziennikami jak herbatą I kawą, nie troszczył 
się o opinję, ani przekonania podległych 
mu dziennikarzy 1 z czasem „zamordowzł”, 
sprzecając, zalewając, łącząc I znów kupu- 
jąc wiele starych poważnych pism. Z 17 
dzienników, których był w różnych czasach 

| właścicielem, pod koniec pozostały mu 
tylko dwa wieczorne pisma „The Sun“ I 

„The Evening Telegram and Mail". 
i Frzed laty, w piśmie „Life” wydrukowa- 
į no obrazek, przedstawiający cmentarz za- 
| rzucony nagrobkami pism i czasopism „za- 
| mordowacych”* przez Munsey, który sam 
| nigdy nie stworzył pisma codziennego, ale 
| bogecił się na kombinzcjach, usuwaniu 
| konkurentów I używaniu ustaionej sławy za- 
kupionych p'sm do swoich własnych celów. 
Zostawił najątek, przekraczający 40 miljo- 

j nów dolarów. 

| Ze sportu. 
| Podsekcja Żeńska w A. Z. 8. 
} Przy Sekcji Lekko-Atletycznej Akademi- cklego Zwiążku Sooitowego została utwo rzora Podaekcja Żeńska. Poniewaz na te- 
renie U. $. B. znajduje się wielki zastęp 
zwolenniczek sportu, a lekko-atletyka jest 
o wszelkiego ruchu sportowego, 
arząd A. Ż. S. zwrócił się z odezwą do 

ogółu akademiczek, wzywając je do liczne- 
go zgłaszania swego skcesu do wspomnia- 
nej podsekcji. 

Dnie 1 porę cwiczeń ustali Zarząd A. 
Z. S. zapisy zaś przyjmuje się przy ulicy 
Bakszte 11 od godz. 20 — 21 p. poł. (zd) 

Sekcja Lekko-Atletyczna A. Z. 5. 
W dn.8 b. m. na U.S.B. została zorga- 

nizowana Sekcja Lekko Atletyczna A. Z, 5. 
Wobec tego że lekko-atletyka zawsze stać 
będzie na pierwszem miejscu w swiecie 
Sportowym | że A. Z. $. Wileński ma na 
tem polu jeszcze nadzwyczaj dużo do zro- 
bienie, Zarząd A. Z. S. zwrócił się do ogółu 
młodzieży akademickiej z wezwaniem o jak- 
najliczniejsze zgłaszanie się akademików do 
wspomnianej sekcji. (zd) 

  

          

Radaktor Józef Batorowicz. 
MOOR ACRE ONI ROZP O ZPAS 1 IROKO WY a 

ūr. B. Qisejko 
Ckoroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńs:x 28) 
od godz. 1—8 po poł. 

WSZP: 

& 

Wileński Informacyjny Ę 
cena 2 zł. 

Ostrobramski 
cena 75 gr. 

Poradn. Kolejowca Polsk. 
cena 2 zł. 

Kieszonkowy 
cena 30 gr. 

Wydawnictwa Księgarni 

Wielka 7. 

składach materjał. pišmiennych, 

Uni ОО ке п 
pianino tnne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pośre- 

się 
inne rzecy in- 

ternacje Biuro Reklame- dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wiieńskim. 

  

dają 2 pokoje z kuchnią w| — WILNO. oe ta; 800, wie % — 50 zł. Oferty й >, sypialka I nmStudeo", Łódź, ul.| w Redskcji dla „Postu. il Leligowski { Klilńskiego 86, kującego*. : @06 
—- ———— i 

Druk, „bux,, Żaligowskiago 1, 
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