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Batalja nadlemańska. 
(Od własnego korespondenta). 

Genewa, 7 września. 

Walka o miejsca w Radzie Li- 
gi Narodów rozpoczyna się już na 

dobre. Gdy list ten dojdzie do sza- 

nownych czytelników, walka ta roz- 

winie się w całej pełni. Oczywiście, 

trudno jest powiedzieć w tej chwili, 

jaki będzie dla nas rezultat zapa- 

sów genewskich. Rozpoczyna się 

gra, w której duża część kart jest 
zakryta dla współgrających. Wy- 

starczy wspomnieć, że Zgromadze- 

nie Ligi Narodów głosować będzie 

tajnie nad wyborem kandydatów do 

Rady. Natomiast można już teraz 

stwierdzić, iż atmosfera wśród 

znacznej, b. znacznej większości 

delegatów jest dla Polski korzystna. 

Od czasu przewrotu majowego 

nse Polski na terenie genew- 

skim znacznie się  polepszyły. 

Wzrósł zarówno nasz prestiż pań- 

stwowy, jakoteż wzmogło się wy- 

datnie zrozumienie historycznej ro- 

li Polski i jej interesów. Dlatego 

też pewne jest, że Polska wejdzie 

teraz do Rady Ligi. Pod tym wzglę- 
dem niema różnicy zdań w Kołach 
Ligi. Nawet Niemcy, acz z zaciśnię- 

tymi zębami, zgadzają się na to. 

Dyskusje i to namiętne chwilami— 

rozpoczynają się dopiero w chwili, 

gdy powstaje pytanie, jakie miejsce 

ma Polska otrzymać? 

Jak wiadomo, o stałem miejscu 

nie może być mowy obecnie. I nie 

  

   

В | też naszej delegacji w  Gene- 

wie. Poprostu się ułożyły 
warunki, a „wszelkie na ten temat 

oskarżenia ze strony narodowych 

demokratów pod adresem rządu 

czy jego poszczególnych członków 

są zwykłem szalbierstwem politycz- 

nem i obłudną demagogją, prze- 

prowadzaną na zimno, z myślą o 

przyszłych wyborach do Sejmu. 

Obecny rząd polski uczynił wszyst- 
ko, co było w jego mocy, aby na- 

sze prawa co do stałego miejsca 

w Radzie Ligi były należycie zro- 
zumiane i poparte przez wielkie 

mocarstwa, grające pierwsze skrzy- 

pce w Konwencie genewskim. Lecz 

trzeba sobie zdać jasno sprawę z 

faktu, iż te same wielkie mocar- 
stwa, wśród których widzimy nam 

życzliwych, a z których jedno — 
Francja — jest naszym  przyjacie- 
lem, bronią zażarcie zasady, że 

stałe miejsca należą się jedynie 

dużym mocarstwom. W ich ро- 
jęciu Polska nie jest niem jeszcze. 

Wobec takiego stanowiska wielkich 

mocarstw, zasiadujących w Radzie 

akcja nasza w tym kierunku mu- 

siała się na razie załamać. Jeden 

z dziennikarzy francuskich, mający 

dobre stosunki па . Quai-d' Orsay, 

Określił wobec mnie następująco 
sytuację: ; 

„Polska musi wejść do Rady Li- 

gi jako przeciwwaga wpływów nie- 

mieckich. Również rola Polski, ja- 

ką ona odgrywa wśród państw eu- 

ropejskich jako też wzgląd na u- 

trzymanie pokoju, przemawiają za 

tem aż nazbyt dobitnie. W tym 

względzie macie panowie całkowi- 

te poparcie naszego rządu. O ile 

mi wiadomo, delegacja nasza uczy- 

ni wszystko co możliwe — aby 

Polska nie mogąc na razie otrzy- 

mać stałego mandatu, posiadała go 

jednak trwale. Gdy zaś mowa o 

stałem miejscu — to zechce pan 

zrozumieć, że nie tylko Francja de- 

cyduje w tym względzie. Przed- 

stawcie nam panowie dostateczną 

ilość argumentów, przemawiających 

za tem, iż Polska jestistotnie wiel- 

    

kiem mocarstwem; przyjmiemy je z 
radością i wykorzystamy je odpo- 
wiednia*. 

Trudno odmówić tym wywo- 

dom słuszności. Bądźmy szczerymi 

wobec samych siebie. Czy jesteśmy 

już w chwili obecnej wielkiem mo- 

carstwem? Byliśmy niem. Nasza 

rola dziejowa, warunki polityczne i 

geograficzne, cały olbrzymi splot 

zagadnień w centrum i na wscho- 

dzie Europy predystynują Polskę 
na mocarstwo. I nięzawodnie — 
jeśli w Kraju zwycięży na stałe ro- 

zum polityczny — będziemy niem 

i w opinji zachodu i we własnem 

przeświadczeniu. Istnieje jednak re- 

alna rzeczywistość, z którą jedy- 

dynie liczy się polityka. 

Cóż tedy robić? Protestować? 

Liga nie przelęknie się tego. Mie- 

liśmy tego jaskrawy dowód na Hi- 

szpanji, której pozycja jest nota 

bene pod wieloma względami sil- 

niejsza niż Polska w opinji państw 
zachodnich. A mimo to pistolet hi- 

szpański przyłożony do piersi Ra- 

dy Ligi — spalił na panewce. Cóż 

by więc Polski zyskała, gdyby nie 

otrzymawszy stałego miejsca w Ra- 

dzie obraziła się i wyszła z Ligi? 

Czy my możemy sobie pozwo- 
lić dziś na tego rodzaju „błyszczą- 

ce odosobnienie?“ Czy nie była-by 

to woda na młyn niemiecki? Roz- 

ważania powyższe wydają się po- 

prostu zbędne, tak są Oczywiste i 
оапе Z m stanem rzeczy. 

I jeśli wybijamy otwarte drzwi, to 
jedynie z tego powodu, iż bez- 

myślna agitacja endecka  utrudniła 

niezmiernie rozumienie istotnego 

stanu rzeczy. W obecnym stadjum 

pozostaje tylko jedno: utrzymując 

zasadę otrzymania stałego miejsca 

w Radzie, należy wykorzystać w 

danej chwili jaknajbardziej wszy- 

stkie realne możliwości na terenie 

genewskim. 

Stałe miejsce z czasem uzyska- 

my. Lecz zdobędziemy je nie krzy- 

kiem i pustym frazesem, lecz wy- 

tężoną pracą nad odbudową pań- 

stwowej potęgi. 

Jak to już powyżej zaznaczyłem, 

trudno jest dziś przewidzieć, jaki 

będzie wynik wyborów Zgroma- 

dzenia. Kombinacji jest w tym 

względzie dużo i znane są one z 

depesz. Maksimum, jakie w obec- 

nej chwili możemy osiągnąć, byłby 

trzyletni mandat z prawem i za- 
pewnieniem ponownej wybieralno- 
ści. A minimum? Nie bądźmy kru- 

kami. Pewna doza optymizmu i 

wiary w uczciwość ludzką jest mi- 

mo wszystko potrzebną na Świecie. 

Dziś odbyło się pierwsze inaugu- 

racyjne posiedzenie Zgromadzenia 

Ligi Narodów. Nie było ono inte- 

resującem. P. Benesz odczytał ci- 
chym i piskliwym głosem referat, 

streszczający prace Generalnego 

Sekretarjatu od czerwca i—mimo 

że niemców jeszcze niema w Li- 

dze—już ich powitał czule. P. Be- 

nesz jest bowiem obrotny... 

Jutro Zgromadzenie dokona 
wyborów do prezydjum i załatwi 

szereg innych, drobniejszych spraw. 

We środę zapadnie uchwała co do 
przyjęcia Niemiec do Ligi i z tą 
chwilą rozpoczną się istotnie wiel- 

kie dni polityczne. Delegacja nie- 

miecka czeka już niecierpliwie w 

Berlinie. Pociąg pospieszny stoi 

pod parą... We czwartek w nocy 
p. Stresemann stanie już pewną 
nogą w Genewie... 

Już się czuje obecność niemców 

w Lidze. Nie kryją się też oni z 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Uroczyste przyjęcie Niemiec. 
Mowa Stresemanna.—Tryumf Brianda. 

GENEWA (A.T.E.). Posiedzenie piątkowe rozpoczęło się 
punktualnie o g. 10 m. 30 przy olbrzymim napływie dzienni- 
karzy i publiczności. Około 2 tys. osób zapełniło salę po- 
siedzeń. 

Ninczicz otworzył posiedzenie trzykrotnem uderzeniem 
młotka i po kilku słowach zagajenia udzielił głosu przedsta- 
wicielowi komisji weryfikacyjnej delegatowi kubańskiemu Agu- 
erro de Betenicourt'owi, który stwierdził, że pełnomocnictwa 
delegacji niemieckiej zostały zbadane i znaleziono, iż są w po- 
rządku. i 

Ninczicz wydat polecenie zaproszenia delegacji nie- 
mieckiej do zajęcia miejsc na sali posiedzeń. Na czele de- 
legacji niemieckiej, przeciskającej się przez zgromadzoną pu- 
bliczność, wkroczył najpierw Gauss, za nim Szubert i następ- 
nie dopiero Stresemann. Ninczicz wygłosił krótkie przemó- 
wienie, poczem udzielił głosu pierwszemu delegatowi Niemiec, 
Stresemannowi. { 

Stresemann, który zaczął głosem niepewnym, ożywił się 
następnie i skończył swą mowę z żywą gestykulacją. Strese- 
mann zaznaczył, iż należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero 
po 6 latach stała się możliwą cbecność delegacji niemieckiej. 
Niemcy pragną prowadzić politykę narodową i ufają, iż 
wyniki jej będą zgodne z celami całej ludzkości. Prze- 
mówienie Stresemanna zostało przyjęte oklaskami. 

Po Stresemannie zabrał głos Briand, który podzięko- 
wał na wstępie swoim kolegom z prezydjum, iż pozwolili de- 
legatowi Francji zabrać głos po przedstawicielu Niemiec, aby 

ćgo i ić jściu do Ligi Narodów. Briand 
iszpanji, wyrażając nadzieję 
zakończył słowami, zwró 

      
   

    

    

   
   
    

   
   

     

    

  

— Nigdy już więcej nie 
Przemówienie Brianda b 

torskim. Zebrana publicznoś 
festowała na jego cześć. De 
proponował wznieść na cze: 

Chamberlain zgłosił wniosek, | 
manna i Brianda zostało og 
Ligi Narodów. Na wniosek Chamb 
odroczone na godz. 4 po południu. 

Niemcy zazdroszczą tryumfu Briandowi 
BERLIN (A.TE.) „Der Tag* w wieczornem wydaniu zamieścił ar- 

tykuł przeciwko Lidze Narodów i Briandowi. 
W artykule tym pod tytułem „Pierwsze wypadki w Genewie" „Der 

Tag" twierdzi, że cały przebieg Zgromadzenia, na którem zostały przy- 
jęte Niemcy, był od początku do końca wyreżyserowany. 

Po przemówieniu Stresemanna nastąpiły oklaski, które jednak 
znikły wobec owacyj, jakiemi przyjęto wchodzącego na trybunę Brianda, 
Jeszcze większy entuzjazm wzbudziło jego przemówienie. Bohaterem 
dnia był nie Stresemann a Briand, nie Niemcy a Francja. Briand zatarł 
zupełnie wrażenie, wywołane przemówieniem  Stresemanna. Chamber- 
lain miał swój wniosek o odroczeniu Zgromadzenia motywować  przer- 

ie wojny między nami. 
wielkim tryumfem ora- 
zez czas dłuższy mani- 
kanadyjski Foster za- 
da trzykrotny okrzyk. 

   

erlaina posiedzenie zostało 

Wewtorek wybory członków niestałych 
GENEWA (A.T.E.) O godz. 3 i pół rozpoczęło się ponownie ple- 

narne posiedzenie Ligi Narodów, na którem w dalszym ciągu rozpat- 
rywano sprawozdanie Rady Ligi. 

Na godz. 5 zostało wyznaczone posiedzenie pierwszej Komisji 
prawniczej, która zajmuje się rozpatrywaniem procedury wyborczej na 
miejsca niestałe. Oczekiwane są wystąpienia delegatów Szwecji i Nor- 
wegji, którzy będą starali się wpłynąć, jeżeli nie na odroczenie, to 
przynajmniej na jak najpóźniejsze załatwienie tych spraw. Najprawdo- 
podobniej jednak do soboty zostanie zakończona dyskusja nad 
sprawozdaniem komisji reorganizacyjnej tak, że w _ poniedziałek 
zostanie uchwalena procedura wyborcza, a we wtorek będą mogły 
odbyć się wybory. 
z 72 K 

Zamach na Mottę. 
GENEWA (A.T.E.) Na delegata szwajcarskiego Adolfa Mottę 

dokonano zamachu w sali posiedzeń. 
Sprawcą zamachu jest niejaki Salomon  Grinberg. Aresztowany 

przez policję tłumaczył swój zamach chęcią pomszczenia śmierci posła 
sowieckiego Worowskiego, który był zastrzelony na ziemi szwajcarskiej. 
Przy aresztowanym nie znaleziono żadnej broni. Sprawca zamachu przed 
policją tłumaczył, iż miał zamiar uderzyć Mottę jakimś ciężkim  przed- 
miotem, znajdującym się na stole. 

    

       
za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za й ogł. zagraniczne—500%0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 2/% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  
  

  

wiersz petitowy) 
w dnie świąteczne i za- 

  

Obrady komisji prawniczej. 
GENEWA, (Pat). Pierwsza komisja zgromadzenia Ligi Narodów, 

która zajmuje się sprawami prawniczemi i konstytucyjnemi, rozważała 
na posiedzeniu piątkowem sprawozdanie komisji, dotyczące procedury 
przy wybieraniu niestałych członków Rady. 

Zabrali głos między innemi delegat Szwecji Loefgren, Norwegji — 
Vogt i delegat Grecji. — Loefgren oświadczył, iż rząd jego nie mógł 
zgodzić się na żaden system, któryby stwarzał przywileje dla pewnych 
państw. Delegat Norwegji zaproponował przeprowadzenie proporcjonal- 
nych wyborów. 

Delegat Motta zaproponował oddanie sprawy podkomitetowi, do 
któregoby weszli reprezentanci następujących państw: Francji, Niemiec, 
Anglji, Włoch, Japonii, Chili, Kolumbji, Danji, Norwegji, Holandji, Pol- 
ski i Rumunji. Wniosek przyjęto, delegat Motta został również wybrany 
do podkomitetu. 

Minister Zaleski o lojalnej współpracy 
z Niemcami. 

PARYŻ, (Pat.). „Petit Parisien* zamieszcza wywiad swego genew- 
skiego korespondenta z ministrem spraw zagranicznych Zaleskim. 

W wywiadzie tym minister podkreślił, iż wejście Rzeszy Niemieckiej 
do Ligi Narodów stawia odtąd Niemcy u boku państw dążących do 
oparcia życia międzynarodowego na wielkich zasadach paktu Ligi 
Narodów. 

W życiu Europy ukazał się nowy pierwiastek dzięki któremu za- 
warte w pakcie gwarancje znacznie się wzmocniły. Polska—mówił mi- 
nister—cieszy się z ostatnich wypadków genewskich i pragnie szczerej i 
lojalnej współpracy z Niemcami, aby doprowadzić do usunięcia wszel- 
kiego rodzaju nieporozumień. Spodziewamy się, że okres konfliktów 
został z chwilą wejścia Niemiec do Ligi Narodów ostatecznie zamknięty. 

Wymowne zestawienie Brianda. 

aby przemówienie Strese- 
Zone Ww dzienniku oficjalnym 

tem, iż z chwilą wejścia ich do 

Ligi rozpoczną dyplomatyczną prze- 

ciw nam ofenzywę. 

Mieliśmy już przedsmak tego w 

dniu otwarcia Zgromadzenia. Pro- 
paganda niemiecka — posługując 

się jednym z tutejszych dzienni- 

ków umieściła w nim wiado- 

mość o... koncentracji wojsk pol- 

skich na litewskiej granicy (PI), 

oraz o rzekomych militarnych ten- 

dencjach Polski, jakimi jest prze- 

siąknięty „tajny* traktatu wojsko- 

wy polsko-rumuński.. Te zbrod- 

nicze brednie miały oczywiście za 

cel podkopanie wśród delegatów 

genewskich wiary w pokojowość 
polityki polskiej. Takich „cuchną- 
cych granatów* będzie naturalnie 
coraz więcej. 

Wchodzimy w okres ciężkich, 

długotrwałych zapasów z niemca- 

mi. Będą to na szczęście zapasy 
słowne. A lepsze jest sto konferen- 
cji, aniżeli jedna bitwa. Europa 
przekonała się już o tem dowod- 

nie. Nie rozumieją tego jeno niem- 

cy. Są jednak pod tym względem 

na szczęście — osamotnieni. 
Jan Walewski. 

BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg.* zamieszcza oświadczenie Brianda 
z racji wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów, który miedzy innemi po- 
wiedział, że dzięki współpracy takich mocarstw, jak Niemcy i Polska, 
narody nauczą się wzajemnie szanować siebie co 
cza dobry postęp na drodze do pokoju. Briand 
powodu, iż udało się pozyskać Niemcy dla współdziałania pokojowego. 

  

MADRYT, (Pat). Rząd hiszp. 
Hiszpanja wycofuje się z Ligi Narodów. 

włoskiemu posłowi w Madrycie nakłonić 
wania z zamiaru wycofania się Hispanji ze współpracy z Ligą Narodó: 
DZIA proponowanego jej półstałego miejsca w Radzie Ligi Na- 
rodów. 

  

ański ogłosił oficjalny komunikat, i 

samo przez się Ozna- 
wyraził radość z tego 

    

de О 0- 

  

Minister Zaleski "działa: | 
GENEWA, (Pat). Minister spraw zagranicznych Zaleski odbył dłuż- 

szą konferencję z generalnym sekretarzem Ligi Narodów Drummondem 
araz z Ministrem Beneszem. 

Finansjera niemiecka grozi rewizją traktatu 
wersalskiego. i 

BERLIN, (Pat.). „Boersen Ztg.* omawiając przyszłą politykę zagra- 
niczną Niemiec zauważa, 
dzie uwolnienie Rzeszy 
przez traktat Wersalski, 

Niemcy nie myślą 

iż jedynym realnym celem tej polityki jest i bę- 
Niemieckiej od ciężarów nałożonych na nią 

zmieniać polityki zrzeszenia do którego przy- 
stąpiły, lecz polityka Ligi Narodów jest tylko metodą działania i niczem 

- więcej. 

Zgodność polityki francuskiej. 
PARYŻ, (Pat.). „Excelsior* oświadcza, iż wiadomości prasy zagra- 

nicznej, jakoby między Poincarem, a Briandem istniało nieporozumienie 
na tle polityki locarneńskiej są całkowicie pozbawione podstaw. Dzien- 
nik przypomina, że obecny : gabinet jednomyślnie wypowiedział się za 
polityką locarneńską i jej logicznemi następstwami. 

„Excelsior* zauważa, iż oświadczenie ministra Brianda, złożone wo- 
bec dziennikarzy w Genewie, w sprawie unarodowienia Renu jest tylko 
przypomnieniem traktatu wersalskiego i wskazaniem na włączenie ukła- 
du locarneńskiego do statutu Ligi Narodów. 

(Eik 

Obcy o nas. 
Prasa angielska przeciwko 

Polsce. 
LONDYN. (Pat). „Manchester 

Guardian* i „Daily Telegraph* wy- 
powiadają się przeciwko rozszerze- 
niu Rady a w szczególności prze- 
ciwko przyjęciu Polski, twierdząc, 
iż wstąpienie Niemiec było powo- 
dem do odstąpienia od zasad. Na- 
leży przypuszczać, że po przegło- 
sowaniu sześcioletniej kadencji dla 
Polski opinja pogodzi się z nową 
sytuacją. 

Rozsądny głos niemiecki. 
BERLIN. (Pat). „Vorwaerts“ о- 

mawiając sprawę wstąpienia Polski 
do Ligi Narodów zaznacza, iż krzy- 
ki wszczęte przeż nacjonalistyczną 
prasę niemiecką w tej sprawie ob- 
niżają jedynie znaczenie wstąpienia 
Niemiec do Ligi Narodów i wy- 
chodzą na korzyść Polsce. 

Sprawy finansowe Gdańska, | 
GENEWA. (Pat). Komitet finan- 

Sowy Ligi Narodów zakończył 0- 
mt w sprawie finansów w Gdań- 
sku. 

Kwestję udzielenia Gdańskowi 
pożyczki odłożono do grudnia pod 
warunkiem, iż Polska udzieli zgo- 
dę na jej osiągnięcie. Jako dalsze 
warunki postawił komitet przepro- 
wadzenie wydatnej redukcji liczby 
urzędników. Polska wyraziła zgodę 
na określenie minimum opłat cel- 
nych na 14 miljonów, a maximum 
na 20 miljonów, jak to przepro- 
wadzone było na . konferencji w 
lipcu r. b., jednak pod warunkiem 
ścisłego wykonywania przez Gdańsk 
zaleceń komitetu finansowego, 
zwłaszcza w dziedzinie oszdzędnoś- 
ci oraz pod warunkiem udzielenie 
Polsce pewnej gwarancji w dziedzi- 
nie administracji celnej na obsza- 
rze gdańskim. 
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Szkolnictwo , 
Gazety doniosły, że we wtorek 

bieżącego tygodnia Pan Premjer 

Bartel przyjął delegację towarzystw 

oświatowych białoruskich, litewskich 

i żydowskich z Wileńszczyzny, któ- 

re wręczyły premjerowi memorjał 

w sprawie szkolnictwa t.zw. „mniej- 

szošci narodowych“ z postulatami 
tychże w tej dziedzinie. 

P. Premjer oświadczył delegacji, 

że da odpowiedź na te postulaty 

po naradzeniu się z Ministrem 

Oświaty. Jak widać z tego sprawa 
szkolnictwa niepolskich narodowo- 

Ści w Polsce zbliża się do rozwią- 

zania. Żałować tylko można, że 
dzieje się to tak późno, gdy rozpo- 

czyna się rok szkolny, że długo- 

trwałe nieobsadzenie teki Minister- 
jum Oświaty, a potem nieoczeki- 
wany urlop ministra Sujkowskiego 

niedozwoliły najwyższym władzom 

oświatowym w Państwie zająć się 

tą palącą sprawą. 

Wywoływało to i wywołuje do- 

tychczas—mamy nadzieję, że błędne 

— mniemanie, jakoby Rząd nie przy- 
wiązywał do tego zagadnienia do- 

statecznej wagi. „Nie odrazu Kra- 

ków zbudowany*— rozumieją to 
wszyscy, ale my, Polacy, mieszkań- 

cy Ziem Wschodnich, kraju o lud- 

ności mieszanej, nie możemy nie- 

raz patrzeć prosto w oczy naszym 

współbraciom, wspólną ziemię za- 

mieszkującym, gdy ci sarkają coraz 

głośniej na wiadomości o organiza- 

cjach i reorganizacjach wewnętrz- 

nych tych czy innych ministerjów 

u góry— podczas gdy fala nowego 
prądu, zapowiedzianego po wypad- 

kach majowych tak powoli zatacza 

swe kręgi, że na peryferjach Pań- 

stwa poszczególnych drgnień jej 

doczekać się nie można. 
Wytwarza to zrozumiałe rozgo- 

ryczenie śród t. zw. „mniejszości", 
które z ironją twierdzą, że wszyst- 

ko pozostało po staremu, że ani 

ludzie, ani system względem nich 

stosowany przez dawne rządy nic“ 

się nie zmienił. Dają na to szereg 

niezbitych dowodów. 

Sprawa zgodnego, z pożytkiem 

" dla obu stron, a przedewszystkiem 
dla Państwa, ułożenia stosunku do 
niepolskich narodowości, stanowią- 

cych mniej więcej jedną trzecią za- 

ludnienia Państwa nie jest bynaj- 

mniej tak prosta i przekracza ra- 

my poruszanego tu zagadnienia 

szkolnictwa. Stosunki powojenne, 

traktat wersalski Oraz traktat o 

mniejszościach, podpisany przez 

Polskę stwarzają w tej dziedzinie 

nowe warunki, dawniej prawnie nie 

określone. Jeśli wiek XIX był wy- 

pełniony nieustanną walką o urze-- 

czywistnienie „praw człowieka i o- 

bywatela"—to wiek XX stoi mię- 

dzy innemi pod znakiem zaspoko- 

jenia „praw narodu*, czy to jako 

suwerennego w państwie, czy jako 

stanowiącego „mniejszość". Litera- . 

  

lu śnieżnym szczytom Boliwii 
(Wolny przekład z niemieck.). 

L 

Statkiem i koleją. 

Rozlała się szeroko przestrzeń 
© еапи \ jasny bezkres, na kto- 

rym niema nic stałego. Nic,—tylko 

błękitne niebo i szmaragdowe fa- 

le, — tylko mewy i albatrosy, cią- 

gnące za okrętem, nawołują się 

tęsknym głosem. Wreszcie na da- 

lekim horyzoncie zaczyna się uka- 

zywać długa smuga, rzekłbyś, prze- 

kątnia jakiegoś tajemniczego kwa- 

dratu. Nabiera barw i blasku. Oko 

zaczyna rozróżniać zarysy piętrzą- 

cych się w górę skał, poczwarnych 

bazaltowych olbrzymów, spadają- 

cych prostopadle do morza, które 

u ich stóp mocuje się, pieni, bry- 

zga nigdy nie zmęczone, wieczyście 

czuwające, Wieki całe trwa ta gi- 
gantyczna praca fal, idących w try- 
umfie wytrwania coraz dalej, w głąb 
czarnych olbrzymów. A nad nimi, 
niby przepotężny hyf rycerzy, błysz- 

czą w słońcu szczyty Andów Boli- 
wijskich, w srebrze Śniegów i błę- 
kicie skąpane. 

Ciężko warczą zdyszane maszy- 
ny. Pokład zapełnia się pasażerami. 
Przeważają tubylcy, w których krew 
hiszpańskich zdobywców, dumnych 
kastylijskich kortezów, złączyła się 
z indyjską, by wytworzyć przedziw- 
ny amalgamat dwóch ras, 
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tura tego ostatniego zagadnienia 

wykazuje stały wzrost, żeby tylko 

wspomnieć niezmiernie pouczające 

prace wydane pod auspicjami Ligi 

Narodów w tym przedmiocie. 

Nie można powiedzieć, by spra* 

wa ta była ostatecznie rozwiązana. 

Europa poszukuje dróg wyjścia. 

Polska, dumna ze swej tradycji 

idei Jagiellońskiej, wiązania naro- 

dów nie przymusem i gwałtem, ale 

siłą przyciągającą swobód obywa- 

telskich—winna by tu zająć miej- 

sce przodujące, wskazując Świa- 

tu, jak współżycie narodowych 

mniejszości z większością uregu- 

lować. 

Konstytucja nasza ułożona jest 

w tym duchu właśnie. 

Art. 96 Konstytucji 

na wstępie: 
„Wszyscy obywatele są równi 

wobec prawa. Urzędy publiczne są 

w równej mierze dla wszystkich do- 

stępne na warunkach, prawem prze- 

pisanych”. 

Początek art. 109 brzmi: 
„Każdy obywatel ma prawo za- 

chowania swej narodowości i pie- 
lęgnowania swojej mowy i właści- 
wości narodowych. Osobne ustawy 

państwowe zabezpieczą  mniejszo- 

ściom w Państwie Polskiem pełny 
i swobodny rozwój ich właściwości 
narodowych...” 

Art. 117 zaś powiada: 
„„Każdy obywatel ma prawo na- 

uczač, założyć szkołę lub zakład 

wychowawczy i kierować niemi, sko- 
ro uczyni zadość warunkom w usta- 
wie przepisanym w zakresie kwali- 

fikacji nauczycieli, bezpieczeństwa 
powierzonych mu dzieci i lojalnego 
stosunku do Państwa. Wszystkie 
szkoły i zakłady wychowawcze, za- 
równo publiczne, jak prywatne, pod- 

legają nadzorowi władz państwo- 
wych w zakresie przez ustawy okre- 
ślonym”. 

Artykuły zaś następne, określa- 

jące zasady wychowania dla całego 

państwa bez różnicy, głoszą, że 

(art. 118): 
„W zakresie szkoły powszech- 

nej nauka jest obowiązkowa dla 
wszystkich obywateli Państwa. Czas, 
zakres i sposób pobierania tej nauki 
określi ustawa”, 

oraz (art. 119): 
„Nauka w szkołah państwowych. 

i samorządowych jest bezpłatna. 
Państwo zapewni uczniom wyjątko- 
wo zdolnym, a niezamożnym, sty- 
pendja na utrzymanie w zakładach 
średnich i wyższych. 

Nie ulega wątpliwości, że duch 

tych ustępów Konstytucji jest naj- 

zupełniej wolnościowy i godnie od- 

powiada najpiękniejszym naszym 

tradycjom. 

W rozwinięciu tych założeń 'ist- 

nieje obowiązek Państwa, by wszę- 

dzie tam, gdzie rodzice 40 dzieci 

zażądają szkoły powszechnej w ro- 

dowitym ich języku — taka szkoła 

na koszt Państwa została założona. 

Późniejsze „ustawy językowe” 

(z 1923r.) wprowadzają dodatkowo 

„utrakwizm”, czyli dwujęzyczność 

oświadcza 

wykładu w szkołach miejscowości 

Odsłaniają się przed nami 
jeczne widoki, miasta jakieś, czy 
wioski, przytulone do ścian skal- 
nych, uśmiechnięte radością harmo- 
nijnych wymiarów. 

Wjeżdżamy do Altiplano., Led- 
wie się może nasz kolos pomieścić 
w krzykliwej ciżbie pomniejszych 
okrętów, statków, motorówek, ło- 
dzi i kajaków tubylców. Tu jest 
punkt wyjścia kolei transboliwjań- 
skiej, biegnącej do serca tego kraju, 
srebrnego Potosi. 

Siadamy do pociągu tej naj- 
wyższej na świecie kolei. Mimo 
południowej godziny zapałają Świa- 
tło w wygodnie urządzonych wa- 
gonach. Pytam konduktora o cel 
tego oświetlenia. 

— Będziemy przejeżdżać przez 
tunele, długie, długie tunele To 
światło palić, bo pasażerowie się 
bać, — odpowiada konduktor, ba- 
jeczny typ indyjskiego wodza, tylko 
mu dać strój z orlich piór, a bę- 
dzie to „Orli Ząb”, czy też „Wielki 
Kondor*, straszący wszystkie blade 
twarze. 

Ze zgrzytem ruszamy, Wrzyna- 
jąc się odrazu w granitową twar- 
dość skał, co się po obu stronach 
drogi wypiętrzyły. Jest to, trzeba 
przyznać, warjacka jazda. Linję ko- 
lejową, dochodzącą do wysokości 
Mont-Blanc (4.800 m.), wybudowa- 
no w roku 1913. Spełnia ona nie- 
słychanie ważną rolę w uprzemy- 
słowieniu tego kraju, jest wielkim 
łukiem, łączącym jego srebrnodajne 
serce z morzem, — odbiorcą szla- 
chetnego kruszczu. 

RZE: ROJEK WIELENSKĄ 

Stresemann nastrojony pokojowo. 
GENEWA, (Pat.) Minister spraw zagranicznych Stresemann oświad- 

czył przedstawicielom prasy, 
optymizm Niemiec. 

Układ locarneński wchodzi w życie. 

iż ostatnie wydarzenia usprawiedliwiają 

Liczba członków Rady Ligi 
Narodów nie jest tak ważną rzeczą, głównem jest, aby: działalność Ligi 
Narodów szła w kierunku pożytecznej współpracy, ludzi dobrej woli 
i aby umożliwiła usunięcie destrukcyjnych tendencyj w dziedzinie eko- 
nomicznej i socjalnej. 

Komentarze do wyboru Nieme. 
Sytuacja Niemiec. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Korespondent „Nowego Kurjera 
Polskiego” komunikuje następują- 
ce wrażenia z kuluarów Ligi Naro- 
dów, dotyczące wyboru Niemiec i 
ich sytuacji przed wyborami człon- 
ków niestałych: 

Nerwowość pewnych kół nie- 
mieckich, szczególniej prasy jest 
zrozumiała. Przez proklamowane 
dziś przyjęcie do Ligi Niemcy sta- 
jąc się zwykłym członkiem, tracą 

Środek wywierania presji, gdyż p. 

Stresemann nie będzie mógł ope- 

rować groźbą, że Niemcy wycofają 
prośbę o dopuszczenie do Ligi. 

Pozatem przez fakt udziału amba- 
sadora p. von Hoescha w pracach 
komisji reorganizacji Rady Niemcy 
są związane w kwestji zwiększenia 

miejsc w Radzie. 
Rysem charakterystycznym i za- 

sadniczym obecnego Zgromadzenia 
jest dążenie do położenia za wszel- 

ką cenę kresu — przesileniu w 

Lidze. 
Dzisiejsze głosowanie pozwala 

przewidywać, że przyszły tydzień w 

sprawie  desygnowania nowych 

członków będzie również dla tezy 
polskiej pomyślny. 

W kuluarach zaczynają już krą- 
żyć rozmaite listy kandydatów, 
szczególniej często w rękach dzien- 

nikarzy widać listę, przewidującą: 
miejsca reelekcyjne na trzy lata dla 
Polski, Hiszpanii i Brazylji, na dwa 
lata—dla Rumunji, Holandjii Chin; 

na 1 rok, dla Czechosłowacji, Bel- 

gii i Uruguayu. Naturalnie nic zu- 

pełnie zdecydowanego w tej spra- 

wie dotąd niema. We wszystkich 
tych pogłoskach i kombinacjach 
rzeczą wysoce znamienną jest wy- 

mienianie kandydatury Polski na 
miejsce reelekcyjne. 

Obawy prasy francuskiej. 
Przyjęcie Niemiec do Ligi Naro- 

ów przedstawiają pisma umiarko- 
wane z wielkiemi zastrzeżeniami, 
powtarzając dalego idące obawy, 
oparte na dorychczasowych do- 
świadczeniach, z których wynika, 
że Niemcy wstępują do Ligi, aby 
tam skuteczniej rozsadzać Traktat 
Wersalski i stworzony nim układ 
polityczny i stan granic państwo- 
wych w Europie. 

Ale nawet pisma, które popie- 
rały wstąpienie Niemiec do Ligi 
Narodów, nie są wolne od obaw. 

Le Matin pisze: 
— Niemcy wstępują do Ligi z 

wszystkiemi prawami, ale nie z 
wszystkiemi obowiązkami, ponie- 
waż w związku z art 10 paktu Li- 
gi poczyniły zastrzeżenia i zawarły 
układ z Rosją. Na jedno drobne 
ustępstwo Niemiec, przypadnie przy- 
najmniej dziewięć ze strony Sprzy- 
mierzonych. 

La Volonte, pismo p. Caillaux, 
oświadcza: 

— Niemcy będą się posługiwa- 
ły Ligą Narodów dla poparcia swo- 
jej polityki. W każdym razie poru- 
szą sprawę Gdańska i zagadnienie 
rozbrojenia. Prócz tego wywołają 
powikłania z Polską w związku z 
G. Sląskiem. Zażądają w końcu 
oprożnienia Nadrenji i przyznania 
mandatów kolonialnych. 

Le Journal popierający politykę 
p. Brianda, spodziewa się, że pier- 
wszem następstwem wstąpienia 
Niemiec będzie poprawa stosunków 
polsko-niemieckich, ponieważ oba 
mocarstwa będą wspólnie praco- 
wały w łonie Rady Ligi. 

Traktat wersalski w nie- 
bezpieczeństwie. 

Londyński „Daili News* oświad- 
cza, że w momencie, gdy Niemcy 
postawią w Genewie swój podpis, 
zostanie wymierzony ciężki cios 
układowi wersalskiemu, którego 
wpływ zaznaczy się jeszcze nieraz 
bardzo fatalnie. 

narodowo mieszanych, a to, jak przy 

uchwalaniu zaznaczono dobitnie, 

by wychowywać młode pokolenie 

w: duchu wzajemnej zgody i m?ło- 
ści drogą poznania i zbliżenia 

wzajemnego, zrozumienia i odczu- 

cia. 
Tak pięknie wygląda w teorji 

sprawa stosunku Państwa do szko|- 

nictwa „mniejszości narodowych* 

w Polsce. 

A praktyka? 

Czy mamy tu przytaczać szeregi 

bezprawi i nadużyć wzniosłych za- 

sad dla brutalnego dławienia pory- 

wów oświatowych niepolskich na- 

rodowości u nas? Czy mamy przy- 

*pominač apuchtinowskie zarządze- 

nia oslawionego ministra p. Stan. 

Grabskiego? Czy mamy unaoczniać 

przykładami formalne zniszczenie 

szkolnictwa ukraińskiego i niemal 

Jazda po tej drodze jest wy- 
šnioną bajką, której nie można 
wyrazić w żadnych, choćby najpię- 
kniejszych słowach. To trzeba 
przeżyć. Ž 

Biegnie ta droga przez wszyst- 
kie strefy górskiego Świata, pełnego 
zaklętych uroków, zachwycających, 
a strasznych. Pnie się po zawrot- 
nych serpentynach, nad przepaści- 
stymi źlebami, na których dnie 
szumią wodospady, przybrane w 
cudowne siedmiobarwne łuki tę- 
czy — pędzi na złamanie karku 
wdół, w przepaść, w Śmierć nieu- 
niknioną. Mnożą się tunele, wykute 
w granitowych skałach, poza linją 
wiecznego Śniegu. Nie rośnie tu 
nic, — tylko czasem fjołek alpejski 
z pod śniegu wysunie główkę i coś 
tam opowiada o swoich sprawach 
tajemnych. To znowu zjęždžamy 
w dół, przewalamy przez grzbiety 
górskie, by wsunąć się w świat 
Jeśny. Puszcza z jednej i puszcza 
z drugiej strony, mrok niesamowity 
w głębi świerkowych ostępów. 

Nareszcie wystrzela wgórę wspa- 
niały, zdobny w djamentową koro- 
nę lodów, w chłód zimnych prze- 
strzeni, panujący nad innymi, po- 
tężny szczyt „Cerro de losFrailes", 
a u stóp jego perła Boliwji, sre- 
brne miasto i radość oczu—Potosi. 

Nocujemy w starym grodzie 
hiszpańskim, w twierdzs niezdoby- 
tej, a nazajutrz, skoro Świt, mamy 
ruszyć w góry. 

— Życie ma jednak swoje uro- 
ki—mruczy mój towarzysh podró- 
ży mister Petrick M., ziewając ser- 

doszczętne unicestwienie szkolnic- 

twa białoruskiego przy pomocy 

policyjnego ucisku przy tak zwa- 
nym plebiscycie szkolnym w prze- 

szłym roku?  Przekroczyłoby to 

ramy niniejszego artykułu — bę- 

dziemy zresztą wkrótce w możności 

przytoczyć złożone memorjały or- 

ganizacji oświatowych  „mniejszoš- 

ci*, które ten stos szykan i nadu- 

żyć względem nich stosowanych 

dostatecznie oświetla. 

Chodzi nam dzisiaj o jedno: o 

stwierdzenie, że dotychczasowa po- 

lityka jest niezmiernie krótkowzro- 
czna i na bliską bardzo metę obli- 

czona. Lubimy się chwalić nadzwy- 

czajną siłą przyciągającą kultury 

polskiej, pokładając w niej olbrzy- 

mie nadzieje polonizacyjne. A jed- 

noczešnie st osujemy politykę z jed- 

nej strony zražającą i odpychającą 

decznie—gdyšmy z hallu, po kola- 
cji szli do swych pokoi w hotelu 
„Paciffik“. 

Il. 

Ku szczytom. 

— Quella ora es? — pytałem 
zaspanym głosem, gdy  zbudziło 
mię gwałtowne dobijanie się do 
drzwi służącego. 

— No es todawia la guarta, 
caballero — ryczał ten okropny 
człowiek. 

Mister Petrick był już gotowy 
i rozmawiał z przewodnikami. Mie- 
liśmy natychmiast ruszać w drogę, 
najpierw koleją, potem od stacji 
„Condor“, položonej na wysokoš- 
ci 4.815 m., wgóry. Celem naszym 
było osiągnięcie wierzchołka Cerro 
de los Frailes (6.750 m. ponad po- 
ziomem morza). | 

Na małej stacyjce górskiej o- 
wionął nas odrazu chłód dookol- 
nych lodowych dziedzin, nad któ- 
remi panował groźny kadłub szczy- 
tu—rzekłbyś piramida, oprószona 
śniegiem, pomarszczona rysami pęk- 
nięć w gładziźnie lodowca. 

Uzbrojeni we wszystkie możli- 
we przyrządy, jak sznury, -buty z 
gwoździami, kije do lodu i topor- 
ki do wycinania schodów w šnie- 
gu, z wyładowanymi plecakami, 
ruszyliśmy raźno naprzód, mając 
przed sobą niebylejaką drogę do 
zrobienia. 

Pierś rozpiera niebywała radość, 
wynikła z patrzenia na zachwyca- 
jące cuda, porozsiewane hojną rę- 

    

wszystkich niepolaków od tej kul- 

tury, jako przymusowo narzucanej— 
a z drugiej panuje w różnych ku- 

ratorjach (że przypomnimy tylko 

smutnej pamięci rządy p.p. Gąsio- 

rowskiego i Świderskiego) —panicz- 
ny strach, by np. dziecko litewskie 

czasem nie poznało otaczającego 

świata przez pryzmat słów od dziec- 

ka słyszanych. 

Przykład najgorętszych naszych 

patrjotów i niepodległościowców, 

którzy przeszli szkołę pruską czy 

moskiewską z jednej — obok lojal- 

nych ekscelencyj i hofratów, wy- 

chowywanych w polskich z języka 

szkołach galicyjskich — wcale nam 

do umysłu nie przemawia. 

Trzeba sobie raz wreszcie po- 

stawić pytanie i dać na nie kon- 

kretną odpowiedź: Czy Polska sta- 

wia sobie za zadanie spolszczenie 

całkowite wszystkich Białorusinów 

Ukraińców, Litwinów,Żydów i Niem- 
ców, stanowiących coś koło 9 mil- 

jonów głów w Państwie? Czy kto- 

kolwiek wierzy, że uda się nam 

drogą represyj osiągnąć w dobie 

Ligi Narodów i warunkach powo- 

jennych młodego Państwa, to, co 

się nie udało potężnym cesarstwom 

rozbiorowym w czasach jakże od- 

miennych od dzisiejszych, nietylko 

w stosunku do nas, Polaków, ale 

również w stosunku do tych „nie- 
historycznych narodów*, jak to lu- 

bi się mówić o  Białorusinach, 

Ukraińcach, Litwinach? 

Więc jeśli w to się nie wierzy— 

jaki cel jest w metodzie szykan i 

ucisku? Jaki cel jest kaleczenia ję- 

zyka dzieci w obcej dla nich mo- 

wie od najniższego szczebla na- 

uczania? 

Czy to mamy na celu? 

A jeżeli nie—to czy taka robo- 

ta nie godzi wprost w Państwo, 

czy nie godzi w polskość, która 

bez przymusu i wbrew całej władzy 

najeźdźczego państwa potrafiła się 

tu rozszerzyć i podbić serca współ 

plemieńców, gdy była synonimem 

wolności i walki o prawo. 

Czas najwyższy zawrócić z tej 

samobójczej, niesprawiedliwej, nie- 

godnej polskiego imienia, powiem 

więcej: państwowo— błędnej drogi 

ucisku—nie prowadzącej do żadne- 

go celu — aby wejść na udeptany 

szeroki szlak sprawiedliwości i pań- 

stwowo-twórczej współpracy Państ- 

wa i jego różnojęzycznych obywa- 

teli, wiodący prosto w jasną i po- 

tężną przyszłość Rzeczypospolitej. 

A że przy tej drodze wolności 

i sprawiedliwości, przy drodze po- 

szanowania ustaw i Konstytucii, 

przy rozwoju odpowiedniego, przez 
Państwo utrzymywanego i kontrolo- 

wanego szkolnictwa „mniejszościo- 

wego“—nie potrzebuję się obawiać 

o los i siły atrakcyjne kultury pol- 

skiej — tego chyba zoologicznym 
nacjonalistom, uciskającym wszyst- 

kich niepolaków powtarzać nie 

potrzebuję, bo w Polskę wierzę. 

Ludwik Chomiński. 

ką jakiegoś dobrego ducha, gdy w 
rozpacznej męce tworzenia rzucał 
te oto zwały lodu, na których te- 
raz gra słońce gamami różnobarw- 
nych tonów, od ciemnej purpury 
do bladoniebieskich, wstydliwych, 
przechodzących w seledyn, kolo- 
rów. 

Czego tu niema? 
Są przepyszne groty, pełne 

światła niebieskiego, sączącego się 
niewiedzieć skąd, jakby  oblane 
blaskiem księżycowej poświaty, są 
szczeliny lodowcowe, głębokie, jak 
studnie, których dna nie widać, 
najeżone widłami jakichś odprys- 
ków skalnych, są moreny, od wie- 
ków drzemiące, zakamieniałe oib- 
rzymy masywów granitowych. Od 
czasu do czasu, gdy słońce rzuci 
pęki promieni i zalśni się blaskiem 
najjaśniejszym śnieg zlodowaciały, 
zda się, jakby od krańca po kra- 
niec ziemi rozpostarł ktoś różno-, 
barwny kobierzec, pełen blasków 
jarzących i tęczowych odcieni. 

Przedzieramy się przez tę cu- 
downą puszczę lodową, prąc cią- 
gle wgórę i ubijając śnieg ostremi 
żelaznemi ciupagami. Pot perlisty 
zlewa twarz, Oczy, ale nie może 
zgasić zapału. Ćo kilkanaście mi- 
nut dajemy jednominutowy wypo- 
czynek, pracującym nadmiernie pier- 
siom, rękom i nogom. Jest to nie- 
zawodny środek w wycieczkach w 
dziedzinę lodowych szczytów. 

Nareszcie dochodzimy do glow- 
nego człona Cerro de los Frailes, 
skąd zaczyna się najniebezpiecz- 
niejsza część drogi, Wszystkie do- 
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NA_MARGINESIE. 

Żubry lanckorońskie. 
Prasa doniosła, o dziwnych brewe- 

rjach monarchistycznych w Częstocho- 
wie. W środę ubiegłą organizacja z pod 
znaku Krola Jegomości na czele z po- 
słem Ćwiakowskim rozpoczęła w Czę- 
stochowie zjazd, na który w zamie- 

szaniu ściągnięto także grupy pątników. 

Po nabożeństwie na Jasnej Górze 
nasi milusińscy zorganizowali pochód. 

Niesiono transparenty z napisem: „Niech 

żyje Król* i „Precz z ślubami cywilne- 

mi". Pochód rozwiązała policja. Chył- 
kiem ruszono na obrady. W prezydjum 

zasiedli m. in. znani na gruncie wileń- 

skim prof. Parczewski i p. St. Mackie- 
wicz, redaktor „Słowa*. Na salę wkro- 
czyła jednak Opozycja ze śpiewem 
„Pierwszej Brygady” i „O cześć Wam: 
panowie Magnaci*.. Skutek ostateczny 

bałagan, rozwiązanie zebrania. 

Tyle suche sprawozdanie 

karskie. 

Wypadki częstochowskie mają jed- 
nak swe znaczenie historyczne. Oto do- 

tąd słyszeliśmy, że Król jest potrzebny 
w Polsce do tego, aby skasował re- 

formę rolną i podpisał sobie w ten spo- 
sób bezpłatny paszport na Kretę lub 

inną Św. Helenę. Dzis dowiadujemy się, 
że jest inaczej. Król ma utwierdzič 
śluby kościelne w Polsce l 

Wszystko byłoby wspaniale, gdyby 

pod  transparentami częstochowskiemi 
dumnie nie paradowat ktoś także 
kiedyś rozwiedziony... Dlatego — ро- 

zwalamy sobie zapytać się, czemu pro- 
wadzi kampanję rozwodową? Dlaczego 
zmuszać do dźwigania jarzma imałżeń- 
skiego tych dla których ono nie jest 

słodkie, tembardziej jeśli się samemu 
wie o tem. 

Jeszcze jedno. Organizacja p. Ćwia- 
kowskiego głosi hasło „Ziemia dla lu- 

dul” Tymczasem goście z Wilna zasłynę- 
li właśnie z autorstwa jedenastego przy- 

kazania: „Ziemia dla żubrów!” a wyrośli 
ze zjadania endecji za pakt lanckoroń- 
ski. Jakże więc? Żubry i żubrzęta (że 
nie powiemy inaczej) na zjeżdzie rady- 

kałów reformistów, farmazonów, choćby 

z pod znaku Królewskiego! Czy w ten 

sposób nie stają się sami monarchista- 
mi lanckorońskiemi ? Gdzie konsekwen- 
cja, gdzie szczerość, gdzie wiek XX-ty? 

Nie dziwimy się młodszym kandy- 
datom na żubrze dostojeństwa. Ale sza- 
nowany powszechnie profesor Parczew- 

ski w takiem niepoważnem rozwodowo- 
monarchistycznem towarzystwie ? 

Jakże można, panie profesorze ? | 

kroni- 

a. 

1 Paistų Bałtyckich. 
Łotwa. 

  

  

Straszna katastrofa okrętowa. 

RYGA (tel. wł.). We czwartek 
o godz, 9 rano w odległości 6—7 
kilometrów od ujścia Dźwiny uto- 
nął okręt osobowy „Najbad*. 

Okręt ten o godz. 7-ej rano wy- 
szedł z portu Najnaszi, mając na 
pokładzie czterdzieści kilka osob. 
Silne obciążenie doprowadziło do 
zatopienia dziobu okrętu w chwili, 
gdy fala na morzu się wzmogła. 

Okręt zatonął zanim ktokolwiek 
zdołał mu pośpieszyć z pomocą. 
Ocalało zaledwie kilka osób, wy- 
rzuconych na brzeg, wśród nich — 
kapitan okrętu. 

  

tychczasowe wysiłki były dziecinną 
igraszką wobec tego, co nas teraz 
czekało. Ponad zawrotnemi prze- 
pašciami, gdzie jeden nierozważny 
krok, jeden chwyt ważył nieraz o 
naszym życiu, posługując się lina- 
mi, szliśmy ku skąpanemu w pro- 
mieniach złotego słońca szczyto- 
wi, wyglądającemu, jak wielka gło- 
wa cukru. 

Jakieś dwieście metrów przed 
szczytem zrobiliśmy dłuższy półgo- 
dzinny odpoczynek, pokrzepili się 
mocną, wonną kawą, w doskona- 
łych termosach, zachowujących 
ciepło nawet w takich zimnych 
przestworzach. Czekało nas miej- 
sce najniebezpieczniejsze. Parę dni 
przed nami wybrała się wycieczka 
turystów na Cerro de los Frailes i 
nie wrócili, ani już nigdy nie wró- 
cą. Gdzieś tam w sinej przepaści, 
nad którą trzeba przechodzić po 
linie, zostały ich szczątki orłom i 
sępom na pożarcie. 

Myśmy przeszli szczęśliwie. Nig- 
dy nie zapomnę owych piętnastu 
sekund akrobatycznych ćwiczeń. | 
oto już Szczyt, 

Tyżeś to jasny szczycie boliw- 
jańskich Andów, władzco dumny? 
Pokonaliśmy twą lodową hardość, 
cudowny i stoimy teraz na twoim 
czole jak na dachu świata. Nad na- 
mi jest błękit i słońce, radość i 
swoboda wolnych przestrzeni, gdzie 
dech zapiera szczęście młodości i 
pełnia życia, które ma swoje nie- 
przemijające uroki. ^ «^ 
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Zycie gospodarcze. 
Subwencje dla organizacyj rolniczych. 

Przemysł i Handel podaje, iż 
zgodnie z nowym statutem Mini- 

* sterjum Rolnictwa i D. P., zatwier- 
dzonym rozporządzeniem Rady Mi- 
nistrów z dn. 21 kwietnia 1926 r. 
(„Monitor Polski" Nr. 104, poz. 307) 
sprawy, wynikające ze stosunku 
Ministerium Rolnictwa i D. P. do 
rolniczych organizacyj społecznych i 
izb rolniczych, w szczególności spra- 
wy subwencjonowania tych organi- 
zacyj, które podrzednio załatwiane 
były przez Departament Rolnictwa, 
przejęte zostały obecnie przez Wy- 
dział Ekonomiczny. | : 

Ponadto w ostatnim czasie p. 
Minister Rolnictwa i D. P. rozpo- 
rządzeniami wewnętrznemi ustalił na 
zasadach niżej podanych szczegó- 
łowo kompetencje zainteresowanych 
Departamentów i Wydziałów facho- 
wych Ministerium oraz tryb wza- 
jemnego ich współdziałania w spra- 
wach, związanych z wydatkowaniem 
poszczególnych kredytów. 

Do kompetencji Wydziału Eko- 
nomicznego w zakresie udzielania 
subwencyj z kredytów, przewidzia- 
nych w dziale 1 $ 10 budżetu Mi- 
nisterjum Rolnictwa i D. P, prze- 
znaczonych na zasiłki dla instytu- 
cyj rolniczych, zaliczone zostały: 
opracowanie zasad polityki subwen- 
cyjnej; układanie rocznych ogólnych 
planów subwencyj oraz planów wy- 
płat miesięcznych, jakoteż ich wy- 
konanie; opracowanie ostatecznych 
wniosków co do udzielania lub od- 
mówienia poszczególnych subwen- 

KRONIKA KRAJOWA. 

Wystawa Ogrodnicza w Po- 
znaniu. 3 

Z okazji Jubileuszu 25-cio lecia 
egzystencji Towarzystwa Ogrodni- 
czego w Poznaniu, Związek Towa- 
rzystw Ogrodniczych uchwalił urzą- 
dzenie Jubileuszowej Wystawy Ogro- 
dniczej w Poznaniu. | 

Wystawa ta obecnie rozrosła 
się do zakresu obejmującego ca- 
łokształt zagadnień ogrodnictwa 
polskiego i wszystkie dziedziny je- 
go wytwórczości. : ‚ 

Wszystkie dziedziny i działy 
ogrodnictwa polskiego z wszystkich 
dzielnic Polski, obficie są reprezen- 
towane i nie tylko ciała samorządo- 
we i szkoły różnego typu, ale or- 
ganizacje o charakterze społecznym 
całej Polski, organizują wycieczki 
zbiorowe celem zwiedzenia Wysta- 
wy Ogrodniczej w Poznaniu. Świad- 
czy to o zrozumieniu, we wszyst- 
kich warstwach naszego społeczeń- 
stwa doniosłości racjonalnej i wy- 
soko postawionej produkcji ogro- 
dniczej dla ukształtowania się na- 
szego życia gospodarczego i naszej 
ekspansji gospodarczej. : 

Nauka i szkolnictwo ogrodnicze 
jest bardzo obficie reprezentowane 
ze strony prawie że wszystkich za- 
kładów naukowych i poszczegól- 
nych stacyj. Same szkółki „ drzew 
owocowych i krzewów zajmują prze- 
strzeń 12.000 m. 2, nie licząc prze- 
strzeni zajętej pod ogrody działko- 
we, wzorowy ogród wlošciafski, 
kwietniki etc. 4 : 

W palacu targowym, miešci się 
kwiaciarstwo, nauka i szkolnictwo 
oraz złączona z Wystawą Ogrodni- 
czą, Wystawa Miast Polski. W pa- 
wilonie Handlowym pomieszczonem 
zostało nasiennictwo, chmielarstwo 
Oraz jedwabnictwo. W Pawilonie 
Przemysł.  przetwornictwo, dział 
drobnych narzędzi ogrodniczych, 
opakowania handlowe, meble ogro- 
dnicze. W wielkiej Hali Maszyn Wa- 
rzywnictwo, owocarstwo, Ogrodnic- 
two dominjalne. 

Caly teren Wystawy utrzymany 
jest w linjach i formie artystycznej 
i przyozdobiony będzie w poszcze- 
gólnych ogrodach i kwietnikach ar- 
tystycznie wykonanemi rzeźbami. 
Kwietniki na całym terenie Wysta- 
wy, według zgóry ułożonego planu, 
obsadzone są przez poszczególnych 
ogrodników barwnie i estetycznie. 

Podczas wystawy odbędą się re- 
feraty obliczone nie tylko @а о#- 
rodnika fachowca, ale również dla 
szerszego ogółu z różnych dziedzin 
ogrodnictwa. 

Zwiedzający Wystawę korzystają 
z 66% ulgi kolejowej, która reali- 
zowaną będzie w drodze powrotnej 
na podstawie zaświadczenia Komi- 
tetu Wystawy. 

Budowa elewatorów zbo- 
żowych. 

Pisma warszawskie komunikują, 
iż obecnie w sierach rządowych 
przedmiotem obrad jest sprawa bu- 
dowy sieci elewatorów zbożowych 
wysunięta przez ministerjum spraw 
wewnętrznych. 

Zajmował się nią komitet eko- 
nomiczny rady ministrów, który 
wysłuchał obszernego referatu p. 
Steczkowskiego, prezesa zarządu 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

cyj; wykonywanie kontroli nad 
działalnością subwencjonowanych 
instytucyj i sprawdzanie celowości 
zużycia udzielonych zasiłków. In- 
nym Departamentom i Wydziałom 
Ministerjum przysługuje we wszy- 
stkich powyższych sprawach prawo 
inicjatywy i opinjowania o celo- 
wości subwencyj ze stanowiska fa- 
chowego. 

Sprawy związane z wydatkowa- 
niem kredytów. przewidzianych spe- 
cjalnie na podniesienie hodowli 
(dział 1 $ 11) i oświatę pozaszkol- 
ną (dział 3 $ 12, rozdział 1), po- 
zostają nadal w kompetencji De- 
partamentu Rolnictwa (Wydział Ho- 
dowli i Wydział Oświaty Rolniczej) 
z tem, że dla zachowania jednoli- 
tego planu i zasad akcji subwen- 
cyjnej, wypłaty wymienionych kre- 
dytów winny być dokonywane w 
ścisłym porozumieniu z Wydziałem 
Ekonomicznym. s 

Sprawy asygnowania sum z in- 
nych kredytów (na zwalczanie szko- 
dników i chorób roślin, na opiekę 
nad lasami, ochronę i podniesienie 
produkcji ryb, badanie potrzeb dro- 
bnego rolnictwa) pozostają w kom- 
petencji właściwych Departamentów 
i Wydziałów fachowych z tem, że 
wypłaty przeznaczone dla instytu- 
cyj społeczno - rolniczych i komu- 
nalnych lub ich współpracowników, 
mają być proponowane w porozu- 
mieniu z Wydziałem  Ekonomicz- 
nym. 

Odbyło się także specjalne po- 
siedzenie międzyministerjalnej ko- 
misji, utworzonej dla tej sprawy. 
Wnioski ministerjum spraw wew- 
nętrznych idą w tym kierunku, aby 
stworzyć jako jednostkę prawną 
organizację, w skład której wcho- 
dziłyby: państwo związki komunal- 
ne albo współdzielnie, organizacje 
rolnicze, Oraz handlarze zbożem. 

Nowa ta organizacja gospodar- 
cza oparta na Banku Gospodarst- 
wa Krajowego oraz na Banku Rol- 
nym miałyby wybudować sieć ele- 
watorów zbożowych dla celów ma- 
gazynowania rezerw zbożowych na 
spożycie wewnętrzne oraz celów 
wywozowych. 

Elewatory zbożowe byłyby dwóch 
tupów: małe bez urządzeń do czy- 
szczenia zboża, drewniane, objętoś- 
ci 200 wagonów, urządzone w oko- 
licach rolniczych, zwłaszcza na kre- 
sach wschodnich, Oraz wielkie o 
pojemności 1.000 wagonów, budo- 
wane w wielkich ośrodkach kon- 
sumcyjnych, jak Warszawa, Łódź, 
Kraków, Lwów, Białystok, ewentu- 
alnie (Dęblin), ze względu na bli- 
skość okolic rolniczych. Wielkie 
elewatory posiadałyby urządzenia 
dla czyszczenia i sortowania ziarna 
w razie nadmiaru zbóż, nie spo- 
trzebowanego dla konsumcji wew- 
nętrznej i zasiewów byłyby maga- 
zynami na eksport. Ze względu na 
znaczne fundusze, jakie musiałyby 
być zaangażowane na budowę tego 
rodzaju sieci elewatorów, sprawa 
jest przedmiotem specjalnych narad. 

Załatwienie zatargu w prze- 
myśle węglowym. 

Ajencja B. I. P. donosi: Komi- 
sja arbitrażowa w Katowicach, ob- 
radująca w sprawie zatargu o pła- 
ce w przemyśle węglowym przyzna- 
ła górnikom 8% podwyżkę płac. 

Tranzyt węgla polskiego 
przez Łotwę. 

Do dnia 8 b. m. przez Łotwę 
przeszło 1433 wagonów polskiego 
węgla tranzytowego przeznaczonego 
dla Anglji. a w dniu 8 b. m. do 
Dynaburgu przybyło 43 wagony 
tegoż węgla. (x) 

Ceny w Wilnie, 

z dnia 10 września. 

W hurcie. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 

32 — 34 zł. za 100 klg., owies 34—36, 
zmień browarowy 32 — 34, na kaszę 
— 36, otręby żytnie 23 — 24, pszen- 

ne 24 — 26, jęczmienne 19 — 20. 
Ba Ma pszenna amerykańska za 1 kg. 

y. 
Oleje: Iniany za 1 kig. 2 zł. 70 gr., 

pokost 2 zł. 85 gr., makuchy lniane 42 
grosze. 

Len: 16 klg. słoma Iniana 2.25, Oczy- 
szczony 15 — 20 zł. 

Ceny detaliczne. 
Mąka pszenna amerykańska za 1 kg: 

105, krajowa 50 proc. 80 — 90, 60 proc: 
10—85, 70 proc. 60—70, żytnia 50 proc: 
50--55, 60 proc. 45—48, razowa 33—35, 
kartoflana 70 — 80, gryczana 55 — 60, 
jęczmienna 55 — 60. 

Chleb pytlowy za 1 kig. 50 proc, 
55—60, 70 proc. 45 — 50, razowy 36—40, 

Kasza manna amerykańska za 1 kig. 
140 — 150, manna krajowa 110 — 120. 
gryczana cała 70—80, przecierana 80—90. 
perłowa 85 — 95, pęcak 50 — 60, jęcz- 
mienna 60 — 75. jaglana 70 — 95. 

Mięso: wołowe za 1 kig. 160 — 200. 
cielęcina 140 — 150, baranie 100 — 110, 
wieprzowe 220 — 250, schab 300 — 350, 
boczek 300 — 350. 

КЫ КЕЙ WI DEGAS KI 

Nowa rewolucja w Grecji. 
WIEDEŃ, (Pat.) „United Press* donosi z Aten, jż gen. Plasti- 

ras maszeruje na czele silnej armji do Aten, celem obalenia obec- 
nego rządu. 

„Bitwa na ulicach Aten. 
WIEDEN, (Pat). Pisma tutejsze donoszą z Aten. Wobec pogłosek, 

że gwardja republikańska planuje ogłoszenia dyrektorjatu, prezes rady 
ministrów Condilis rozkazał wczoraj rano otoczyc koszary w któ- 
rych znajdowały się dwa pułki gwardji republikańskiej. 

Oficerowie wezwani zostali do poddania się, przyczem oświad- 
czono im, iż o ile będą posłuszni rozkazom będą otrzymywali swoje 
pensje nawet w tym wypadku, gdyby wyjechali zagranicę. Żołnierzom 
gwardji zaproponowano natomiast przejść do żandarmerji. 

Dowódcy gwardji republikańskiej Dertilis i Zerras zgodzili się po 
krótkiem wahaniu na propozycję gen. Condilisa, prosząc go jednak o 
wycofanie wojsk rządowych dla uniknięcia komplikacyj. Gen. Condilis 
zgodził się na tę prośbę. Korzystając z tego gwardja narodowa przed- 
sięwzięła próby przedostania się do centrum miasta oddając z od- 
ległości 12 metrów strzały do wojsk rządowych. 

Na salwy te wojska rządowe odpowiedziały ogniem z baterji 
rządowych, ustawionych na górze Aton. Dwa auta pancerne gwardji 
republikańskiej przejechały w szybkim tempie przez ulice miasta do pla- 
cu Konstytucji położonem w centrum miasta, strzelając w tłum i raniąc 
wiele osob cywilnych. 

Zamiar zdobycia miasta nie udał się jednak automo- 
bile pancerne zostały odparte przez wojska rządowe. Dortilis, ktory 
znajdował się w jednym z samochodów usiłował zająć urząd telegra- 
graficzny, wzięty jednak został wraz z załogą auta do niewoli. 
auto pancerne zostało wysadzone w powietrze. 
zginęła, 

Strzelanina trwała około 3 
Rząd jest panem sytuacji 

Drugie 
Cała jego załoga 

godzin poczem przywrócono spokój. 

ET I T DI NIN EKO TIENTOS 

Zagadnienie austrjackie. 
BERLIN, (Pat.) „Taglische Rundschau* w 

stępuje przeciwko wywodom „Kurjera Wileńskiego" i 
tonie obrażonym wy- 

„Głosu Prawdy", 
dotyczącym kompensaty dla Polski na wybrzeżu Bałtyckiem wzamian za 
przyłączenie Austrji do Niemiec i zastrzega się przeciwko zestawianiu 
dążności Austrji, opartej rzekomo na prawie samostanowienia narodów 
„Z dzikiemi żądaniami aneksjonistycznemi Polski”. 

Organ niemiecki niesłusznie zestawia nasze wywody z poglądami „Gło- su Prawdy*, Sympatyczny skądinąd organ warszawski zajął w sprawie przy- łączenia Austrji do Niemiec stanowisko dość szczególne, oświadczając się za 
przyłączeniem i żądając wzamian gwarancji dla Polski na granicy zachodniej. „Nasze stanowisko dalekie było od szukania jakichś iluzorycznych gwa- rancyj wzamian za zupełnie niepotrzebne Niemcom poparcie ich w kwestji austrjackiej. 

Sądzimy, że czynna polityka Polski nad Dunajem jest na tendencje zjednoczeniowe niemieckie najlepszą odpowiedzią. 

©009Q8068 

Ś Przy ul. Ad. Mickiewicza 21 
: Telefon 152 

zostalo otwarte 

BIURO PISANIA PODAN, 
PRZEPISYWAN NA MASZYNACH 

oraz TŁOMACZEŃ. 
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Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 
400 — 440, słonina świeża 400 — 440, 
smalec wieprzowy 450 — 500, sadło 
350 — 420. 

Nabiał: masło niesol. 500—600, solo- 
ne 400 — 500, sery litewskie 320, ser 
krowi zwyczajny 120 — 150, mleko nie- 
zbierane 35 — 40 gr.za I litr, śmietana 
130 — 220, twaróg 60 — 80, Jaja za 
10 szt. 120 — 190 za dziesiątek. 

Oleje: Olej Iniany za klg. 260—280, 
Owoce: jabłka za 1 klg. 30 — 60 gr., 

gruszki 30 —60 gr., śliwki 60 — 80, ce- 
ny na śliwki z powodu nadmiernego do- 
wozu spadły. i в 

Jagody: borówki 30 — 35 za litr. 
Cukier: kryształ za I kg. 135—140, 
A w 20 0 

y: liny żywe — r. za 
1 kg., śnięte 300 — 320, SE aki śnię- 
te 300—320, okonie żywe 360—400, śnię- 
te 280 — 300, karasie żywe 300 — 350, 
Śnięte 200 — 220, karpie żywe 350—380, 
śnięte 250 — 280, leszcze żywe 400—420, 
śnięte 320 — 350, sielawa 250 — 280, 
wąsacze żywe 380—400, śnięte 250—280, 
węgorze 400 — 420, płocie 120 — 150, 
drobne 50 — 60. 

Drób: kury za sztukę 300 — 400 gr. 
kurczęta 120 — 150, kaczki 350—500. 

Warzywa: kartofle młode 12—15 gr. 
za 1 klg, cebula 180 — 200, młoda 5—8 
(pęczek). 

Skóry: miejscowego wyrobu (po- 
deszwa) 8 — 9 zł. za 1 klg., chrom 
160 — 2 zł. za stopę, gemza 2 — 220 
za stopę. 

Nafta 50 gr. za 1 litr. 
Proszek mydlany 40 — 50 gr. za 

1 klg., Świece 200 — 260, soda do pra- 
nia 40 — 50 gr. 

Kawy: naturalna 12.00 zł. za 1 klg., 
zbożowa 2.00 zł. 

Herbata za 1 klg 16.00 — 30.00 zł. 
Obiad urzędowy 1 zł. 20 gr. 

(ks.) 
— — 

Z Gieldy Warszawskiej w dniu 
10-IX r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż — Кирпо 

Dolary St.Zjedn. 8,97 8,98 8,94 
Funty szterlingi 43,80 43,91 43,69 Franki franc. 25,80 25,86 25,74 

» Szwajc. 174,26 174,70 173,82 
Korony czeskie 26,72 26,78 _ 26,66 
Liry włoskie 32,25 32,43 32,25 

Il. Monety 
Ruble złote — 
Ruble srebrne — 
— 

AKCJE 

Bank Handlowy Bank Polski 95,00—95,50—95,25 
Związek spółek zarobk. — ° — 
Nobel [ 3,15—3,20 
Lilpop | 1,13—1,16—1,14 
Modrzejów 4,80—-5,00—4,95 
Ostrowiec 8,00—7,95—8,10 
Parowozy 0,50—0,49 — 0,50 
Pocisk — — — 
Rudzki 1,65—1,52—1,60 
Starachowice 2,62—2,57—2,61 
Borkowski 1,80—1,90 
Jabłkowscy 0,15—0,16 
Cegielski 22,00—22,50 

© o O © O © © © © © © (e) © ё © 
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Sejm i Rząd. 
Rada Ministrów na posiedzeniu 

w dniu dzisiejszym przyjęła projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w sprawie ustanowienia 
urzędu ministra komunikacji z tem, 
że kompetencje uchwalone nie o- 
bejmują całości przewidzianych dla 
ministerjum komunikacji kompe- 
tencyj. 

, Uchwalono przejęcie przez Mi- 
nisterjum Komunikacji niektórych 
agend  ministerjum Przemysłu i 
Handlu i Ministerium Robót Pub- 
licznych. 
с Następnie Rada Ministrów przy- 
jęła projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o utworze- 

niu przedsiębiorstwa polskich ko- 
lei państwowych. Uchwalono wnio- 
sek w Sprawie nie podwyższania 
taryf kolejowych, przyjęto projekt 
budżetu na czwarty kwartał RSD 
który mało różni się od budżetu 
na kwartał III. 

Upoważniono ministra Rolnic- 
twa i D. P. do wycofania z Sejmu 
projektu ustawy o państwowym In- 
stytucie nauki gospodarstwa wiej- 
skiego, który zalega w Sejmie od 
stycznia 1925 roku i projekt usta- 
wy o ochronie lasów, wniesiony 
do Sejmu we wrześniu 1925 roku. 
Ustawy te będą załatwione w dro- 
dze dekretu. 

Wreszcie Rada Ministrów uchwa- 
liła zmiany w taryfie celnej, usta- 
lając zniżkę opłat na szyny kolejo- 
we, ponieważ zbyt wysokie opłaty 
unie możliwiająj Inwestycję kolejo- 
wą. (Pat.). 

  

Nowości wydawnicze. 
Franciszek Zabłocki. „Sarmatyzm*— 

komedją w 5 aktach. Wydawnictwo Za- 
kładu Narodow. im. Ossolińskich. 1926. 

Jako 11-ty tomik „Naszej Bibljoteki* 
opuścił świeżo prasę drukarską Francisz= 
ka Zabłockiego „Sarmatyzm*. Wzorowy 
tekst, krótki, „informacyjny wstęp i Wwy- 
czerpujące objaśnienia rzeczowe— to za- 
sługa wydawcy, prof. dr. Wiktora Hahna. 
Ruchliwy i © AR Instytut wy- 
dawniczy Zakładu Narod. im, Ossoliń- 
skich, publikując tę książeczkę, przysłu- 
żył się bardzo młodzieży naszej, która 
przy nauce literatury polskiej XVIII w. 
odczuwała dotkliwie brak należytych 
tekstów, do potrzeb szkoły umiejętnie 
przygotowanych. | 

„ Błękitne tomiki „Naszej Bibljoteki” 
mają już swoją ustaloną opinję zarówno 
w sferach pedagogicznych jak i w sze- 
rokich kołach czytającej publiczności, to 
też nie ulega wątpliwości, że i świeżo 
wydany tomik Zabłockiego potrafi sobie 
zaskarbić wziętość i popularność. 

Wieści z kraju. 
Pomnik Marszałka. 

Święciany. 

W r. 1919 społeczeństwo Świę- 
ciańskie postawiło pomnik na cześć 
Marszałka Piłsudskiego, umieszcza- 
jąc z boku tarcze Pierwszej Bryga- 
dy. Obecnie pomnik ten znajduje 
się w stanie zrujnowanym. Winę 
powyższego bezwzględnie powinien 
ponosić burmistrz tamt. magistratu 
p. Poniatowski, gdyż nadmierne u- 
piększanie zewnątrz magistratu nie 
przeszkadza w poświęceniu więk- 
szej uwagi na rzeczy godne pamię- 
ci, tembardziej że na konserwację 
pomnika były zbierane pieniądze. 

Wiec posła Szapiela. 
Brasław. 

D. 8 bm. odbył się u nas wiec, 
zorganizowany staraniem posła Sza- 
piela „wielkiego działacza” N. P.Ch. 
Poseł ten na wspomnianym wiecu 
zaczął rzucać oszczerstwa pod ad- 
resem Pierwszego Marszałka Polski, 
Józefa Piłsudskiego. Po skończo- 
nym wiecu wielki warchoł N.P.Ch. 
udał się do hotelu Bałdy, gdzie za- 
czął przechwalać się osiągniętymi 
sukcesami. W chwili przechwałek 
zjawił się do hotelu por. rez. Szar- 
ski Gustaw ze'swym bratem Sta- 
nisławem i zwrócił się do posła 
Szapiela 0 wyjaśnienie ną jakiej 
zasadzie obrażał na wiecu Marszał- 
ka Piłsudskiego. Kiedy pos. Szapiel 
sięgnął do kieszeni po broń, bracia 
Szarscy „uspokoili* posła, tak że 
musiała interwenjować policja. Zaś 
bracia Szarscy zapowiedzieli posł. 
Szapielowi, by na przyszłość takie 
„pastuchy* nie przyjeżdżały do Bra- 
sławia, gdyż w przeciwnym razię 
spotka ich nie mniej „miła* nie- 
spodzianka. (Ż—to). 

  

Po ingresie. 
W d. 9 bm. J.E. ks. Arcybiskup 

Metropolita wileński odwiedził ko- 
ściół św. Mikołaja, gdzie odprawił 
nabożeństwo. Kościół przybrano w 
girlandy zieleni. W kościele zgro- 
madziło się liczne duchowieństwo 
litewskie, miejscowe i przybyłe z 
prowincji, jak również sporo lud- 
ności litewskiej, polskiej i białoru- 
skiej. J. E. ks. Arcybiskup wygłosił 
kazanie w języku litewskim. 

O godz. 13 J. E. ks. Arcybiskup 
podejmował śniadaniem w pałacu 
biskupim duchowieństwo, przedsta- 
wicieli władz, posłów i wiele innych 
osób. Podczas śniadania wygłoszo- 
no szereg mów. Pierwszy przema- 
wiał J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy- 
kowski, następnie wojewoda p. Ra- 
czkiewicz, prezydent miasta p.Bań- 
kowski, poseł ks. Stankiewicz, ku- 
rator okr. wil. p. Ryniewicz i szam- 
belan papieski p. B. Skirmunt. 

D. 9 bm. większość przedstawi- 
cieli ziemi łomżyńskiej i suwalskiej 
przybyłych razem z J.E. Arcybisku- 
pem opuściło Wilno. Opuszczają- 
cych odprowadził na dworzec oso- 
biście ks. Arcybiskup, udzielając im 
błogosławieństw a. е 

Reszta przedstawicieli ziemi łom- 
żyńskiej i suwalskiej wczoraj opu- 
ściła Wilno. 

D. 10 bm. J. E. ks. Arcybiskup 
w towarzystwie licznego wileńskie- 
go duchowieństwa odbył wizytację 
kościoła św. Teresy, jak również 
zwiedził internat litewski i przytu- 
łek dla dzieci znajdujący się pod 
opieką Dominikanek. W internacie 
litewskim ks. Arcybiskup prowadził 
dłuższą rozmowę w języku litew- 
skim z personelem internatu i znaj- 
dującemi się tam dziećmi. (x) 
— o ———————— 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze | 

W którymś z Nr. Nr. wielce poczyt- 
nego pisma Pańskiego był zamieszczo- 
ny artykuł pod tytułem „Afera Banku 
Rolniczo-Przemysłowego*. W czasie po- 
jawienia się na szpaltach „Kurjera Wileń- 
skiego owego artykułu byłem w Wilnie 
nieobecny, gdyż wyjeżdżałem jako de 
legat Zw. Pod. Rezerwy do władz cen- 
tralnych w Warszawie. Dopiero po po- 
wrocie dowiedziałem się o tem artykule, 
a zarówno i o tem, iż jestem posądza- 
ny bądź o autorstwo, bądź inspirowanie 
rzeczonego artykułu. Przypuszczenia owe 
pochodzą stąd, iż będąc w swoim czasie, 
pracowniklem owego Banku — szczerze 
1 otwarcie krytykowałem niektóre za- 
rządeenia i posunięcia władz Banku 
Rolniczn-Przemysłowego, że miałem w 
tem wypadku racji sporo dowodzi najle- 
piej upadek Banku; z drugiej zaś strony 
posądzenia oparte jeszcze są na tem, że 
z „Kurjerem Wileńskim* łączą mnie pew- 
ne stosunki. 

Wobec tego oświadczam, że ani z 
autorstwem, ani z inspirowaniem artykułu 
nic Wspólnego nie miałem i nie mam, 
Posądzenie mnie o to jest złośliwym 
i ktamliwym wymysłem. Tembardziej iż 
nigdy anonimowo nie występowalem, 
czego dowodem jest moja otwarta kry- 
tyka działalności Banku podczas mej w 
nim pracy. Е 

Poza tą krytyką wewnetrzną nigdy 
na zewnątrz nie występowałem, o czem 
wiedzą zarówno b. koledzy, jak i b. Za- 
rząd Banku. Е 

Raczy Sz. Pan przyjąć wyrazy szZa= 
cunku i powažania. 

Romuald Zawadzki. 

Wilno, 10 września 1926 r. 
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опа РЕ ОЛЕ 
W piątek o £.11 rano w Krako- 

wie w sali Starego Teatru otwarte 
zostało plenarne posiedzenie kon- 
gresu Fidacu pod przewodnictwem 
pułk. Grossfielda. 

W imieniu władz wojewódzkich 
powitał zebranych wicewojewoda 
Wawrausch, wyrażając radość z po- 
wodu przybycia przedstawicieli or- 
ganizacji reprezentującej narody, 
które walczyły o wolność ludów i 
których zadaniem jest obecnie krze- 
wienie idei pokoju i pojednania. 

Następnie Kongres jednomyślnie 
uchwalił wniosek nagły w  nastę- 
pującem brzmieniu: Kongres Fid- 
dacu zważywszy, iż sporadycznie 
wdraża się  kampanje prasowe 
przeciwko krajom w łonie federacji 
reprezentowanym, że w okresie 
dyskusji nad powiększeniem liczby 
miejsc w Radzie Ligi Narodów od- 
nośna propaganda rozszerzała w 
prasie światowej złośliwe i tenden- 
cyjne pogłoski, skierowane prze- 
ciwko niektórym państwom federa- 
cji, zgromadzenie Fidacu stwierdza 
z całym naciskiem i spokojem co 
następuje: 1) że polityka zagranicz- 
na państw w federacji reprezento- 
wanych ma jedynie na celu utrzy- 
manie pokoju i obecnego politycz- 
nego stanu rzeczy w Europie. 2) 
że żadna  kampanja fałszywych 
alarmów nie zdoła już wytrącić 
rządu i opinji publicznej tych 
państw z równowagi i że pokojowe 
układy między niemi są w sekreta- 
rjacie Ligi Nar. złożone, 3) że to- 
warzysze broni krajów sprzymie- 
rzonych pracować będą nad utrzy= 
maniem węzłów solidarności za- 
dzierzgniętych na polach bitew w 
walce o wolność ludów. 

Następnie kongres wysłuchał i 
zatwierdził sprawozdania poszcze- 
gólnych komisyj o dokonanych 
pracach i postanowił, iż następny 
kongres odbędzie się we wrześniu 
przyszłego roku w Bukareszcie. 

Zebrani przyjęli następnie owa- 
cyjnie następujące uchwały: Kon- 
gres Fidacu zebrany w krakowie 
na uroczystem posiędzeniu składa 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacemu  Mościckiemu 
wyrazy głębokiej czci i szacunku 
i zapewnia go o podziwie wszyst 
kich narodów zgrupowanych w fe- 
deracji dla szlachetnego narodu 
polskiego, którego wolność, jed- 
ność i pomyślność są niezbędne 
dla pokoju Europy. 

Kongres wyraża prasie polskiej 
wdzięczność za cenne poparcie, 
którego udzieliła mu na łamach 
swych dzienników w dziedzinie 
uświadamiania opinji publicznej o 
celach i znaczeniu Fidacu. 

Kongres prosi prasę polską, 
aby w dalszym ciągu udzielała mu 
swego poparcia. O godz. 2 popo- 
łudniu nastąpiło zakończenie obrad 
kongresu. 

Związek  Legjonistów zgłosił. 
swą kandydaturę do Fidacu, która 
ma być rozpatrzona i przyjęta 
przez radę wykonawczą w Paryżu. 
Prezesem Fidacu wybrany został 
Marcel Herauq (Francja). 

Dotychczasowy prezes pułkow- 
nik Grossfield wybrany został wi- 
ceprezesem na Anglję. Wicepre- 
zesem na Polskę wybrany został 
Marjan Kantor, prezes związku in- 
walidów wojennych. (Pat) 

Z całej Polski. 

Wykrycie organizacji szpie= 
gowsko=dywersyjnej. 

Za pięćdziesiąt dolarów miesięcz- 
nie pracowali inteligenci rosyjscy 
jako szpiedzy obcego państwa — 

Aresztowano 20 osób. 

Władze bezpieczeństwa dokona 
ły w Łunińcu i Pińsku szeregu 
aresztowań i rewizji. Okazało się, 
że aresztowani w liczbie około 20 
osób, uprawiali pod kierownictwem 
niejakiego Mikołaja Dymickiego, 
słuchacza warszawskiego uniwersy- 
tetu, akcję szpiegowską na rzecz 
obcego państwa, biorąc za to wy- 
nagrodzenie w dolarach. Każdy ze 
szpiegów organizacji Dymickiego 
otrzymywał ze szkatuły zagranicz- 
nego państwa po 50 dolarów mie- 
sięcznie. Widocznie na tę przynętę 
dali się złowić zubożali inteligenci 
rosyjscy w Łunińcu i Pińsku i o- 
fiarowali swe usługi Dymickiemu. 

W zakresie działań członków 
tej bandy leżały sprawy wywiadu 
wojskowego i organizowanie roz- 
maitych napadów i zamachów dy- 
wersyjnych. 

Wśród aresztowanych znajduje 
się prócz 2 geometrów z Kresów— 
kilku młodych Rosjan, absolwen= 
tów gimnazjum w Łunińcu. 

Wszyscy aresztowani przyznali 
się juź na śledztwie do szeregu 
przestępstw dywersyjnych i upra- 
wianego spiegostwa. Śledztwo pro» 
wadzi p. Śwolkien pod kierunkiem 
prokuratora sądu okręgowego Fal- 
kowskiego. 

Wszystkie nici tej afery zbiega- 
ły się w Warszawie. 
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś graną będzie przyjmowana owa- 
cyjnie najnowsza sztuka St. Kiedrzyń- 
skiego „Kobieta, wino i dancing". Na 
pierwszych _ trzech przedstawieniach 
tej komedji teatr był wyprzedany do 
ostatniego miejsca a publiczność hura- 
ganowemi oklaskami przyjmowała sztu- 
kę i wykonawców. » , 

„Figle polityczne" — taki tytuł nosi 
satyra aktualna, którą Teatr Polski w 
tych dniach wystawia. * 

— Przedstawienie popołudniowe. 

Jutro, t. j. w niedzielę o g. 4-ej pp. gra- 
ny będzie ostatni raz w sezonie „Spad- 
kobierca po cenach zniżonych. 

Dla wygody publiczności a także w 

celu unikania natłoku przy okienku ka- 
sowem w ostatniej chwili, co uniemożli- 

wiało dotąd punktualne rozpoczęcie wi- 

dowisk, kasa Teatru Polskiego czynną 
jest obecnie od g. 11-ej rano do końca 
aktu pierwszego codziennie beż żadnej 
przerwy. 

URZĘDOWA 

— Z podróży  inspekcyjnej 

Е wojewody wileńskiego p. Racz- 
kiewicza. W dniu 9 b. m. wojewo- 

da wileński p. Raczkiewicz przejeż- 

dżając autem przez Niemenczyn, 

przeprowadził lustrację gminy Nie- 

meńczyńskiej, oraz posterunku Po- 

licji Państwowej, stwierdzając sprę- 

żyste funkcjonowanie powyższych 

instytucyj poczem wojewoda wileń- 

ski udał się w dalszą podróż do 

Święcian, Brasławia i Sęk 
X 

— Inspekcja dróg w woje- 

wództwie wileńskiem. W dniu 10 
fb. m. przybył do Wilna Dyrektor 

Departamentu Drogowego w Mini- 

sterjum Robót Publicznych p. inż. 

Nestorowicz, który ma przeprowa- 

dzić dokładną inspekcję dróg na 

terenie województwa wileńskiego. 

Inspekcja ministerjum potrwa kika 

mw MIEJSKA. 

— Miejskie roboty kanaliza- 

(0, cyjne. W dniu wczorajszym Magi- 
strat m. Wilna rozpoczął roboty 

kanalizacyjne przy ul. Swiętojań- 

skiej, Jatkowej i Szopena, do któ- 

rych to robót Magistrat przyjął 60 

robotników. 
W najbliższym czasie będą prze- 

prowadzone roboty kanalizacyjne 

przy ul. Trockiej, Szeptyckiego i 

przy zauł. Gościnnym. (ks) 

| /—— Jednolitość cen. W dniu 

wczorajszym w Magistracie m. Wił- 

na odbył się przeterg na dostawę 

węgla kamiennego w ilości 1500 ton, 

Do przetargu tego stanęły 3 fir- 

  

    

Skorowidz fir 

my górnośląskie: „Rabat*, „Pro- 
gres* i G. T. W., które przedsta- 
wiły jednakowe ceny na dostawę. 
Wobec czego Magistrat nie mógł 
tej sprawy załatwić odrazu, a po- 
stanowił ją odłożyć na kilka dni. 

(ks) 
— Choroby zakaźne w Wil- 

nie. W ciągu ubiegłego miesiąca 
Sekcja zdrowia Magistratu m. Wil- 
na notowała następujące choroby 
zakaźne: 1) na tyfus brzuszny cho- 
rowały 44 osoby; 2) na tyfus pla- 
misty—3; 3) na nieokrešlony—5; 
4) na płonicę—25; 5) na błonicę— 
4; 6) na ospówkę—1; 7) na odrę— 
9; 8) na ksztusiec—7; 9) na czer- 
wonkę—23; 10) na różę—1; 11) 
na gruźlicę—4; 12) na śpiączkę—1; 
13) na tężec—2 i 14) na choleryn- 
kę—1 osoba. 

Jednocześnie w tymże czasie 
zmarło: 1) na tyfus brzuszny—2 о- 
soby; 2) na płonicę—4 osoby; 3) 
na błonicę—1 osoba; 4) na czer- 
wonkę—1 osoba 1 5) па gruźlicę — 
3 osoby. (ks) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Jak się dowiadujemy 
przed rozpoczęciem roku szkolne- 
go na mocy rozporządzenia władz 
odnośnych dzieci szkoł powszech- 
nych będą poddanie oględzinom le- 
karskim oraz szczepieniu ochron- 
nemu przeciwko płonicy. (ks) 

— W sprawie zapomóg na 
wpisy szkolne. Wileńskie Urzędy 
Państwowe otrzymały od Minister- 
jum Skarbu zawiadomienie, że w 
sprawie zapomóg na wpisy szkol- 
ne za l-e półrocze rb. dla dzieci 
urzędników uczęszczających do 
szkół prywatnych, obowiązuje roz- 
porządzenie z lat ubiegłych. 

Ze względów techniki budżeto- 
wej ministerjum poleca, aby poda- 
nia o zapomogi składane były nie 
później jak do 15 bm., po tym 
terminie podania wniesione uwzglę- 
dniane nie będą. (x) 

— Egzaminy dojrzałości. 1. 
Egzaminy dojrzałości w języku ro- 
syjkim przy tutejszym Okręgu 
Szkolnym rozpoczną się dnia 4 
października r.b. w gmachu Gim- 
nazjum im. J. Lelewela, Mickiewi- 
cza 38, w Wilnie. 

Termin składania podań o do- 
puszczenie upływa dnia 25 wrześ- 
nia r.b. Do podania dołączyć na- 
leży metrykę urodzenia, dwie foto- 
grafje, własnoręcznie napisany Žy- 
ciorys, posiadane świadectwa szkol- 
ne, Świadectwo maralności oraz 
kwit kasy skarbowej na opłaconą 
taksę egzaminacyjną w wysokości 
60 zł. Podania nieodpowiadające 

  

  

powyższym warunkom uwzględnia- 
ne nie będą, a petenci nie będą o 
powyższem  odzielnemi pismami 
zawiadamiani. 2. Egzaminy doj- 
rzałości dla eksternów przy tut. 
Okręgu Szkolnym w terminie je- 
siennym rozpoczną się dnia 4 paź- 
dziernika 1926 r. w gmachu Gim- 
nazjum im. J. Słowackiego w Wil- 
nie, Dominikańska 3. Termin skła- 
dania podań upłynął z dniem 10-ym 
września r, b. 3. Egzaminy dla ek- 
strenów z kursu 6-iu klas gimna- 
zjalnych przy tut. Okręgu Szkol- 
nym rozpoczną się dnia 4 paź: 
dziernika rb. w gmachu gimnazjum 
państw. im. Z. Augusta w Wilnie, 
ul. M. Pohulanka 11. Z podaniem 
i  odpowiedniemi załącznikami: 
metryką urodzenia, dwiema foto- 
grafjami, życiorysem, Świadectwem 
moralności należy zwracać się bez- 
pośrednio do _ przewodniczącego 
komisji św gimnazjum im. Z. Au- 
gusta. Opłata za egzamin wynosi 
30 zł., które należy wpłacić na rę- 
ce przewodniczącemu. 

— Zakończenie 5-cio miesię- 
cznego kursu języka litewskiego. 
W dniu dzisiejszym nauczyciele 
szkół powszechnych ukończyli 5*cio 
miesięczny kurs języka litewskiego, 
by móc wykładać w szkołach li- 
tewskich. (x) 

U PRAWOSŁAWNYCH. 

— Hołd proboszczów prawo- 
sławnych dla Rządu. Wczorajszy 
Zjazd Dekanalny proboszczy pra- 
wosławnych w  Głębokiem złożył 
za pośrednictwem Starosty Dziś- 
nieńskiego wyrazy wdzięczności i 
czci dla Rządu Polskiego za tros- 
kliwy i pełny życzliwości stosunek 
Państwa do Kościoła Prawosławne- 
go w Polsce. (z) 

Z POCZTY. 
— Nagrody i zapomogi dla 

urzędników pocztowych. Wileń- 
ska Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
rozporządzeniem Generalnej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów została 
upoważniona do przyznawania po- 
szczególnym urzędnikom Dyrekcji 
jednorazowych zapomog i nagród 
do wysokości 150 złotych. Zaliczki 
te mogą być przyznawane tylko 
urzędnikom znajdującym się w wy- 
jątkowych warunkach materjalnych 
oraz specjalnie oddanym pracy. (z) 

SPRAWY SANITARNE 

— Zakaz wwozu świń do woj. 
wileńskiego z woj. Nowogródz- 
kiego i Białostockiego. Oględzi- 
ny weterynaryjne wykazały iż na 
terenie województwa wileńskiego 
zwierzęta domowe nie chorują na 
żadne choroby epidemiczne. 

Natomiast na terenie kilku po- 
wiatów woj. Nowogródzkiego i Bia- 

  

m handlowo - przemysłowych w Wilnie. 

łostockiego zanotowano pryszczycę 
u świń. 

W związku z tem władze odno- 
śne zabroniły wwóz świń z wymie- 
nionych województw do wojewódz- 
twa wileńskiego. (ks) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Wędrówka piekarzy. W 
swoim czasie spora część piekarzy, 
która należała do Chrześcijańskie- 
go Związku Piekarzy zgłosiła ak- 
ces do Klasowych Związków Za- 
wodych przy ul. Żeligowskiego 4. 

Obecnie na skutek nieporozu- 
mienia w łonie Okr. Rady Klaso- 
wych Związków Zawodowych wy- 
stąpili oni stamtąd i zamierzają 
wstąpić do P. P. S. 

Dziś 'o godzinie 1-szej po połu- 
dniu odbędzie się pierwsze zebranie 
organizacyjne secesjonistów, którzy 
tworzą odrębny związek. (2) 

Z POGRANICZA. 
— Uciekający przemytnik. Na 

pododcinku Orany w dniu 9 b. m. 
patrol K. O. P. zatrzymał podej- 
rzanego osobnika; ra okrzyk stój 
ów osobnik rzucił wszystkie rzeczy 
niesione uciekając do Litwy. 

Wartość pozostawionych rzeczy 

  

(manufaktury) wynosi około 1500 
zł. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Ofiara Nowego Roku. Onegdaj 
podczas gdy na brzegu Wilji z racji 
Święta Nowego Roku zgromadziła się 
publiczność żydowska, został potrącony 
i wpadł do Wilji czternastoletni Mojżesz 
Wotkin i utonął w oczach przypatrującej 
się publiczności. 

Wczoraj wyłowiony został tuż przy 
moście Zwierzynieckim trup utopionego 
i oddany do dyspozycji władz ch 

z) 
— Nieszczęśliwy wypadek. W nocy 

z dn. 8 na 9 bm. na składzie opałowym 
st. kol. Wilno dostał się pod przejeżdża- 
jący parowóz stróż tego składu Bolece- 
wicz Jan, lat 60 i został ciężko potłuczo- 
ny. Poszwankowanego odwieziono do 
szpitala kolejowego na Wilczej Łapie. 

Wyszedł w kwietniu i jeszcze 
nie wrócił. Dn. 9 bm. Feliks Bożyczko 
zam. Dynaburska 44, zameldował о га- 
ginięciu syna swego 17 letn. Józefa, któ- 
ry wyszedł z domu w kwietniu rb. i do 
tej pory nie powrócił. 

— Nożem w plecy. Dn. 9 tm. Mi- 
kołaj Kisielew, zam. Marcowa 40, prze- 
chodząc ul. Końską został napadnięty 
przez dwuch nieznanych mu pijanych 
osobników, z których jeden uderzył Ki- 
sielewa nożem w plecy. Poszwankowa- 
nego odwieziono do szpitala żydowskie- 
go w stanie niebudzącym obaw o życie. 

Na prowincji. 
— Kradzież koni i cyganie. Wczo- 

raj w Kubielach, gminy rudomińskiej, 
zostały skradzione z pastwiska 3 konie. 
Z wszelkiem prawdopodobieństwem na- 
łeży przypuszczać, iż kradzieży koni do- 
puściła się banda cyganów, która w tymże 
dniu obozowała opodal od miejsca kra- 
dzieży. # 

Nadmienič naležy, że w. ostatnich 

  

  

  

  

  
  

        
  

Kino kameralne 

dniach powtarzają się stale na terenie 
województwa systematyczne kradzieże 
koni. A ponieważ jęst to czas, kiedy cy- 
ganie najwięcej wędrują, ostatnie kra- 
dzieże są dziełem cygańskim. 

— A koniki wciąż spacerują. W no- 
cy z 3 na 4 bm. z pastwiska wsi Cerszki, 
gm. krzywickiej zginęły 3 konie Stani- 
sława, Edwarda i Ludwika Garaminow. 
Wartość koni 960 zł. Poszukiwania za- 
rządzono. 

W powiecie dziśnieńskim znalezio- 
no dwa trupy. W nocy z 7 na 8 bm. 
znaleziono trupa Pankiewicza Pawła, 
mieszk. maj. Jazno gm. jaźnieńskiej. Na- 
leży przypuszczać iż wymieniony zmarł 
śmiercią naturalną. 

— Dn. 7 bm. o godz. 17 w odległo- 
ści 4 klm. od wsi Lipówka, gm. do- 
kszyckieį, w zaroślach leśnych znale- 
ziony został trup mężczyzny w- stanie 
zupełnego rozkładu z rozbitą głową: Z 
dokumentów znalezionych przy trupie 
ujawniono iż jest to Pietkiewicz Broni- 
sław, b. pracownik kolejowy, ur. w ro- 
ku i890, o którym Komenda p. Dziśnień- 
skiego posiadała informacje, że prze- 
szedł nielegalnie granicę do Rosji So- 
wieckiej. 

„Kobiety nie bij nawet kwia- 
tem' — a cóż dopiero we troje. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustalilo, że Sa- 
kowicz Nadzieja. mieszk. Plisy została 
pobita przez Czemkowskiego Władysła- 
wa, Łomasza Konstantego i Olkowską 
Marję, których zaaresztowano i z akta- 
mi przekazano do Sędziego Śledczego. 

Z sądów. 
Nie będą więcej napadali. 

Szereg lat między dwoma ro- 
dzinami Łukaszewiczów, zamiesz- 
kałych przy jednym podwórku pa- 
nowała niezgoda. Kłótnie i swary, 
a nawet bicia były tutaj na porzą- 
dku dziennym. Jedna z takich bó- 
jek znalazła epilog w sądzie okrę- 
gowym w Wilnie, gdzie Michał Łu- 
kaszewicz ze synem, żoną i córką 
zostali skazani na 6 miesięcy wię- 
zienia. Zawdzięczając tylko nad- 
zwyczajnej wyrozumiałości pobitych 
Mateusza i Juljana Łukaszewiczów 
którzy  przebaczyli napastnikom 
skazani nie znalezli się za kratami. 
Pogodzili się. Zdawałoby się; że 
nadal zapanuje w tej skłóconej do- 
tychczas rodzinie harmonja. Stało 
się inaczej. W 1924 roku na jadą- 
cego ze synem Michała Łukaszewi- 
cza napadli Juljan i Mateusz Łu- 
kaszewicz bijąc go tępem żelazem 
aż do utraty przytomności. Po kil- 
ku tygodniach Michał Łukaszewicz 
z powodu złamania mu 3-ch żeber 
i ogólnego potłuczenia zmarł, do- 
nosząc jeszcze przed Śmiercią o 
wypadku do Urzędu Prokurator- 
skiego. ! 

Wczoraj sprawa ta była przed- 
miotem rozprawy w Sądzie Okrę- 
gowym. 

W czasie przewodu sądowego 
świadkowie obrony zeznawali zgod- 
nie, że byli świadkami, jak Micha- 
ła Łukaszewicza pobili jacyś myśli- 
wi, którym on ukradł zająca. Pa- 

„Kolporter bibuły komunistycznej, 

Dziś premiera! Najmonumentalniejszy film świata. 

Polonja Co to jest? Co to znaczy? ь 6“6 
Mickiewicza 22 | Czem jest? Czem zachwycają? „N I B E L U N G I 

Na wszystkie te pytania znajdą odpowiedź wszyscy, którzy obejrzą ten film | 
Dla całości wrażenia uprasza się Sz. Publiczność 0 przybycie na początki s RA ROSZ eansów. 

Początek seansów o godz. 4-ej, 6-ej, 8-ej min. 10 i a 10 min. 15 wieca. =" 

Ścia, nie mogąc sobie równocześ- 
nie uprzytomnić jakiego dnia od- 
bywają się Święta uroczyste, jak 
Boże Narodzenie, które stale przy- | 
pada na 24-XII. Jasnem więc było, 
że zeznania świadków obrony nie 
odpowiadają prawdzie. To też sąd 
w składzie sędziów: Wyszyńskiego, 
Hryniewickiego i honorowego Cza- 
pskiego dał posłuch świadkom i po 
krótkiej przemowie p. o. pprok. 
Jankowskiego skazał Juljana i Ma- 
teusza Łukaszewiczów za zadanie 
ciężkiego uszkodzenia ciała Micha- 
łowi Łukaszewiczowi na 4 miesią- 
ce więzienia, zasądzając równocześ- 
nie powództwo cywilne na rzecz 
poszkodowanych w wysokości 150 
zł. i koszta sądowe w wysokości 
15 zł. Skazani po złożeniu kaucji 
wypuszczeni zostali na wolność. 

W tym samym dniu Sąd Okrę- 
gowy rozpatrywał przy drzwiach 
zamkniętych sprawę propagatorów 
idei komunistycznej i kolporterów 
bibuły czerwonej. Na ławie oskar- 
żonych zasiedli Wincenty Dajno- 
wski i Stefan Wasilewski. Obaj po- 
chodzą z powiatu Wilejskiego. Win- 
centy Dajnowski od dłuższego cza- 
su był podejrzany o uprawiania 
agitacji komunistycznej ponieważ 
były co do niego- poważne poszla- 
ki, iż pozostawał na usługach wy- 
wiadu bolszewickiego. W r. 1924 

policja dokonała u niego rewizji, 
znajdując w mieszkaniu stosy bi- 
buły komunistycznej. Ponieważ jed- 
nak pozostawał on w stałym kon- 
takcie z Wasilewskim, policja are- 
sztowała obu. Podczas przewodu 
sądowego Wincenty Dajnowski tłu- 
maczył się, że bibułę komunistycz- 
ną znalazł. Co do jeso stosunku 
do Wasilewskiego — byli oni tylko 
dobrymi znajomymi. 

Sąd po krótkiem przemówieniu | 
oskarżyciela publicznego wydał wy- | 
rok skazujący Wincentego Dajno- 
wskiego za rozpowszechnianie bi- 
buły komunistycznej na 1 rok cię- 
żkiego więzienia, zaś Stefana Wa- 
silewskiego z braku dowodów wi- | 
ny uniewinił. (Zdan) 

  

  

Od redakcji. 
Emerytowi. Otrzymaliśmy list i arty- 

kuł od Emeryta w sprawach kolejowych. 
Chętnie zamieścimy rzeczowe wiadomo- 
Ści ale dla użytku Redakcji nazwisko 
Sz. Pana musi być ujawnione. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
#5 1 skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 

Kobieta- lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

Zapewnijcie sobie dostawę 

Baterji kieszonkowych 
„Błysk* — „Ammon* — „Be Te Ka“ 

i Baterji anodowych 
„Tęcza*, Zakłady przemysłowe i handlowe Kraków, ul. Czarnowiejska L. 12—74, ! 

Jedyna firma mogąca dostarczyć każdą ilość. 1502-7 | 
  

  

  

  

  

  

  

      

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, Fabryka my- i skład fabryczny—Osz- 

x CUKIERNICTWO przyjmuje e na palta, futra i kostiumy od dła i świec NA Fejgelson, miański zauł. 2. b-1320 
30 zł. Mostowa 9—25. « S 

1. Wielka 25. b-1113 „Hygjena“, 2-ga Szkianna 16, poleca 

i Naj ierni ' bryła m . gat. najlepsz. kwalitetu. 
Cukiernia Niperowicza Najlepsze wyroby cukiernicze Krawiec Į Pat róg Dominikański ej į aut sw. ias R J piła mydła różn. gat. najlepsz. L: 1268 

- męski L. nacego Nr 12, m. 5. Specjalność — х 

DENTYSTYKA galia, koštjumy 1 Tatra. b-1287 (jyjjo, konfekcia. galanterija. „Ceny ), a 

ik zę- na złocie i kauczuku. i P. Radziwiłowski, Subocz 7, m. 8. Sen E REG 2 

Sr t. M i nker Wileńska 21. Duży Krawiat męski wykonywuje obstalunki w/g ostat- dada i ZE malicdi! 
medal srebrny. a-1160 niej mody. b-1259 Nė as wszelkie wyroby dla Posnodztia domo 

Tech- moj sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska wego po niskich cenach. a- 

nik LębóW 25—2. Na złocie, platynie poz MANUFAKTURA lerala linoleum, chodniki jutowe, e bre- 

у a i i i > zent do wozów, kalosze i pilśniaki po ce- 
dc > Manufaktura pów y OE > nach najtańszych I, Wildsztejna, Rudnicka 2. 1484-a 

ELEKTRYCZNOŚĆ 2.1258 ZFOZYWCZOŚĆ 
“| Biuro elektro- * Trocka Nr. 17, VĄ | 

: wehniezne D. Wajmana s4:3si. sin MEBLARSTWO - S T 

` Ё TRONOMIA NB as iiyeii RR = Wyborową śmietankę przedst. Rudnicka 25, S S 
a а dogodnych wa- i iemiecka a- 

: GASTR — JĄ —| runkach MEBLE S, Aincelewioz (w podwórzu) 1 wi bi \ 
Wil ń li“ róg Winikiej i Sawicz Nr. 2. Snia- a-1127 Sklep robót Praca* Vilno, ` 95 

„ш 18 MI a. s. i kolacje. Mei z / ręcznych 99 Dominikańska 17. 

3-ch dań z chlebem 1 z gr. Ё wodna i terpentynowa, gotowe iarby. Daw- 
й оТТ т " OBUWIE Nastyka niej — Rudaicka3i, is akios Zawalna 50. dobrze obeznany z klijentelą i wyrobami 
Ba A i | ki” Śniadania, obiady, kolacje, : а CH. EPSZTEJN o 

„Dar (INgIBISA!  Niemiecka 21. b-1i24_ U, Lituinomicz Zamkova 24. „Obuvie damskie, о S an ы 
= rd ° męskie i dziecinne. a- „ fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg, nianyc: onfekcji 

a Lazar” m "ella Śkład naczyń, *pazyjjanska 6 21228 Wilno i okolicę. 
>. OPTYKA PRACOWNIA kapeluszy damskich przyjmuje 0b- pod „Z. B.“ 

„Cafó-Restaurant de Commerce stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i So Jańska 9, s я 

  

    
  

  

  

      

  

  

  

    

Poszukiwany przedstawiciel 

włókienniczemi do sprzedaży towarów weł- 

w Łodzi, Piotrkowska 81. 

męskiej i damskiej na 
Oferty i referencję zgłosić 

do biura ogłoszeń „Promień* 
1503-2 

  

  
  

  

  

  

  

Przy polskiej rodzinie Dr. I. Burak 
do 2-ch oddzielnych po- 
koi przyjmę 3 uczenice 
lub uczni na pełne utrzy- (|, a a ia 564 
manie. Opieka staranna, W, Z, P, Nr. 43. _ 1460 
praktyka języków (fran- 
cuski i niemiecki) forte- 

т 

ik i tel 122 Suladania, obiady aa 90-12) 1 tyl-Rubia" Najstarsza firma w kraju założ. w 1840 „WACŁAWA, а-1267 pian, pomoc w naukach 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. b—1213 „, i roku. ul. Dominikańska 17. b-1236 а : Trocka 10. PPSPUGDNGONGZNGONGONGONWGHO na miejscu. Warunki przy- Choroby zębów, chirur- 

“ Ostrobramska Nr. 2 vis-a-vis sali Neill Ieczniczy R. Sigaliny КОаг Prof. Pałace i stępne. Zwierzyniec, Jas- £ja jamy ustnej. Sztuczne 

„Ki Kresowy Miejskiej. Śniadania, obiady, kola- 0 i || M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. a-1112 rofesor Petersburskiego Konser- () na 42, m. 2. ___ 1408-3 zęby. Porcelanowe koro- 

cje. Kuchnia pod kierunk. pierwszorzędn. kucharza. DIJK Egzyst. od roku 1900. Duży wybór: rozmai- |- watorjum MINTOWT-CZYŻ powró- ż ny. Mickiewicza 11-38. 
m + b-1385 tych optycznych i elektryczn. materjałów.  a-1271 ZEGARMISTRZOSTWO cił i daje lekcje na fortepjanie. Sko- Panie, dbałe oe i Hak 4 

: tat R ы ówka 11, wejście z ulicy. 1497-1 i i a Wiat Jagiellońska 2-a. Śniadania, k6 właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, Zegarmistrz ul. Tatarska 2, róg Ad. P ‚ 0 piekn biust chcecie wa- 
ta 1 ania | „DIRCZANIA obi Pak 05 „Oplyfół ul. Wielka 2 oo aa precyzyjny 5. Kac Micktewicza. a-1103 00DUGDU0UD0US>0>0>40—>05>70 B ka а Ra Ч Matki sžė czieci 

cab A = 8 3 Zegarmistrz (były maj- [ ję  Mickiewi- używają Sanator, jako 74rowo wychować od nie- 
Piwiarnia ga 5 eg Z ri | RÓŻNE ster firmy) Paweł Bure Witold Jurewicz cza 4 : „podziemne pożywienie. As Kada 

+ 9 » . A a-1128 ie otrzymacie na miejscu S, SŁ 
= 5 S - iszcii . torem. Jeżeli na miej 

ją M. Rudz, Zawalna 28—30. Śniadania, Мазт ny do pisania, rower + Wielka 5 Najtańsze źródło. Niemiec- POGOŃ” piszcie dó: Sanator, Byd- SiE sę otrzymacie, pisz- 

МНМ Ass Roca przes ceny ton: geja uży reg Lacki "is Noi Aistis wy HL fejtord "e „POGONI | sog, Mo *waawieś EB об ropa "e 
: е ю Ze Magazyn dziecinnych ją* ul. Niemiec- zed : Tri p Sao BydeSžaes 10, 

- Rawiamnia-Jadłodajnia 7 zząucze RZA uszniowshich ubrań „NODKUIENCJA ka 19. 1486: Zegarmistrz B. Świrski x; 3 е Sprzedaję l dorų B ' i Wszelkie dodatki do gorsetów w sklepie Z ne ; Oddam darmo dania, obiady i kolacje. Obiad z 3-ch dań 1 złoty. 
Gabinety. 1498-b 

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO | 
Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 

meulówe I. Filipskiego *"/avic 
Fabryka stempli BRP 

M. Żabiński Niemiecka 6. а-1 

KRAWIECTWO 

  

  

    

  

galanteryjnym M. Sobola, Niemiecka 17. Baczność! 
1474-b 

Ansielikia" rowery ANS maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny dO SZyCia, "ae: 

Sramałóki Wilno; ul. Wileńska 25 J. Kuźniec b-1214 

la | stary jak nowy wygląda przerobiony w 
Ie II$Z warszawskiej pracowni kapeluszy dam- 

skich i męskich H. SZEŚKINA, Końska 10. b-1319 

PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
przerabia ze starych na nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

  

  

  

Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 
ogodne j ul. Niemiecka 24— waranki. SZwedski ** eri Šios 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoi“ sp. 

z k SĘ | 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe ma najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. a-1327 

z ogr. Odp, 

  

| ŻELASTWO 
D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

  

  

= Przyjechała słynna 
wróżka - chiromantka 

wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy. 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie p: 

Druk. „Pax”, ul. św, Ignacego 5. 

  
DRUKARNIA „PAX” 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

CENY NISKIE. 

GOGEOBEBECAA GRÓEGA EOREREOBOGEGEA 

Tel, 8-93, 

Telefon Nr 8—93 sążni, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE   WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

o 14 pokojach, kamien- 
ne fundamenty, ogród 0- 
wocowy posesja 360 kw. 

oświetlenie elek- 
tryczne, w Nowej.Wilej- 
ce, ul. Letnia 4, Wiado- 
mość: Wilno, Zygmun- 
towska 18, m. 4, godz. 
3—6 popoł. 

Zgubiono 
kartę mobilizacyjną oraz 
kartę obrony krajowej, 
wyd, przez P. K. U, 
imię Konstantego Bok- 
szczańskiego. 1500 

  

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

Akuszerja i choroby 

Dr. Cz. Koneczny     przyjacielowi zwierząt ro- 
słego trzyletniego psa 
pokojowego o białej sier- 
ści i pięknych czarnych 
oczach. — famże ładne 
szczeniaki, Zarzecze, róg 
Filareckiej i Krzywego 

Koła. Nr. 14, m. 8. 

Potrzebne. mieszkanie 
3-ch pokojowe z. kuch= 
nią i garażem w rejonie 
Antokola, Kalwaryjskiej, 
lub Zwierzyńca. Zgłosze- 
nia w administracji Kur- 
jera Wileńskiego. 148749 р 

1494-2 

    
па


