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Wilno, Wtorek 9 lutego 1926 r. 

WILEŃSKI 
Wyehodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 
  

Cena 15 groszy. 

WIEZALEŻNY ORGAMK 

DEMOKRATYCZRKY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł 4. Zagranicą zł. 6. 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Bor 
Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, telef, 82, J. Karlina, Niemiec: 

ka 22, telef. 605, i wszystkie biura 

Prenumeratę przyjmuj lą: 
owskiego, 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 

roklamowe w kraju i zagranicą.   
rzy 
zynne od 9 — 6 w. 

  

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

Biurze Reklamowym $. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 6-0 łamowy, na 4-ej,str. 8-mio lamowy. 

Terminy druku mogąibyć przez administrację zmieniane dowolnie,   
  

jeja ogólna na Ziemiach Wschodnich 
(Referat p. Jerzego Osmołowskiego, b. 
dnicb, wygłoszony na Polskim Zjeździe Krajowym w Grodnie dn. 6 lutego r. b.). 

Redakcja uważa za stosowne i pożyteczne skorzystać 

z uprzejmości p. Osmołowskiego i podać swoim czytelnikom 

prawie w całości b. Interesujący I cenny jego referat, który» 

jakkolwiek nie abejmuje całości zagadnienia Ziem Wschodnich, 

to jednak zupełnie trafale ocenia obecny stun rzecey I stawia: 

obliczone na najbliższą przyszłość tezy praktyczne, odpowiada: 

jące naogół poglądom, reprezentowanem przez nasze pismo. 

Ziemie Wschodnie — Wojewódz- 
twa Wileńskie, Nowogródzkie, Poles- 

kie, Wołyńskie i część Woj. Bialo- 

stockiego, razem 46 powiatów sta: 

nowią w stosunku do całości Rze 

czypospolitej: 

18%0 ludności (4.810.600 w r. 1921) 
37 proc. obszaru (142.802 klm. *) 

Te cyfry świadczą © znaczeniu 

tych ziem dla państwowego organiz- , 

mu, znaczenie to potęgują względy - 
strategiczne i ekonomiczne. 

Ždawaloby się więc wobec tego, 
że nasze ziemie posiadać powinny 

w opinji publicznej, kołach parla- 
mentarnych i Rządzie wpływy, odpo- 

wiadające ich wadze i dające mož- 

ność prowadzenia polltyki ekonomi: 

cznej państwa w kierugku sprzyjają- 

cym rozwojowi tych ziem. 

Tak by niewątpliwłe było, gdyby | 
nie pewne swoiste cechy tych ziem 

i zamieszkującej je ludności, które 

obniżają ich wartość, a mianowicie: 

1) Pod względem natężenia kul- 
tury i oświaty polskiej, która  nie- 

wątpliwie jest tu najbardziej właści- 

wym podłożem, przy zupełnym u- 

szanowaniu kultur innych narodo- 

wości, dla ugruntowania i rozwoju 

państwowości polskiej, — nie tylko 

wśród ogółu ludności, ale nawet 
wśród polaków — Ziemie Wschod- 

nie zajmują ostatnie wśród dzielnic 

miejsce. 

2) Pod wzglądem ugruntowania 

wśród mas przekonania i wiary, że 

państwowość polska, jest najlepszą 
gwarancją rozwoju i pomyślności ne- 

szych Ziem — pozostajemy w tyle 

nietylko poza dzielnicami zachodnie 

mi, ale nawet południowemi nasze: 

go Państwa. 

3) Pod względem gospodarczo” 

ekouomicznym, tak niezmiernie wa- 

źżnym, zarówno dla nas, jak i dla 

państwowości polskiej — nie dorów- 

nywamy innym dzielnicom, 

| współdziałać kształtowaniu się pań- 

  Masz udział we wpływach wszyst- 

1924 wynosi 7.8 proc., co nie odpo* ' 

wiada ani procentowemu stosunkowi 

do całości załudnienia (18 proc.) ani | 

obszaru (37 proc.) — Wpływy 5.ciu 
' warzystwach kulturalao-oświatowych, województw 

55,1 proc. 

Te ujemne cechy, wymagające ze 

strony Państwa bardzo znacznych 

wysiłków, o które obecnie tak trudno, 

w celu podniesienia gospodarczego, 

i kulturalnego Ziem Wschodnich, w 
oczach wielu a dziś prawie równo- 
ważą nasze dodatnie wartości i to 

powoduje lekceważenie naszych po- 

trzeb i zagadnień, podporządkowy 

wanych często, jeżeli nie zawsze, 

potzebom i zagadnieniom innym, 

uznanym za bardziej pilne. 

A jak się jutro stosunek naszej 

dzielnicy do całości Rzeczypospolitei 
Polskiej ukształtuje, czy staniemy 
się równorzędną z innemi dzielnica* 

mi częścią wspólnego organizmu, 
ustrojowo i duchowo z nim spojoną, 

czy li tylko mechanicznie ramami | 
Państwowego ustroju, do całości ży: 
polskiego, włączoną prowincję, — w! 
znacznym stopniu zależy i zależeć | 

będzie od nas tu zebranych, bo my 
+ 1 

centralaych wynoszą 

| który nakreślił wytyczne i dał impuls 

kich podatków bezpośrednich za rok | 

, tętnem ideologja się kurczy, entuzjazm 

(szym wyszkoleniem i mniejszą zna- 
/jomością stosunków, 

Komisarza Generalnego Ziem Wscbo- 

Polacy Kresowi, nie ustępując niko“ 

mu pierwszeństwa w umiłowaniu kul: 

ury i państwowości polskiej, a głę- 

boko zrośnięci z tą ziemią i narodo- 

wościami obok nas ją zamieszkują- 

cemi — jesteśmy naturalnym pomo- 

stem i przewódnikiem, łączącym 

nasz kraj z państwowością polską. 

Ztąd płynie dla nas podwójne za- 

denie: fu, na miejscu wzmacniać 

wśród swoich kulturę polską i tak 

stwowości polskiej, żeby ogół lud- 

ności wespół z nami uznał ją za swo- 

ją nie tylko rozumem ale i sercem. 

Tam w Warszawie bronić potrzeb 

naszych i postulatów, . uczyć patrzyć 

na nie, okiem przyszłości, brzemien* 

nej w następstwa i skutki, wykona- 

nej dla niej, przez teraźniejszość 

pracy, oraz przekonać, że winni u- 

znać Sprawę zorganizowania życia 

gospodarczego na tych zlemiach przez 

kulturę i państwowość polską za naj- 

ważniejszą dla Rzeczypospolitej, że 

Państwo winno niezwłocznie przyjść 

z wydetną pomocą w budowaniu 
niewzruszonych zrębów. 

Dla znalezienia metody działania 

muslmy przyjrzeć się bardzo bliskiej 

przeszłości i układowi życia społecz- 

nego w czasie obecnym. 

Zaledwie kilka lat minęło, od 

chwili kiedy wysiłek bojowy restytu- 

uwał dzielnicę naszą na rzecz Polski, 
Pamiętają Panowie w jakim stanie 

anarchji społecznej i materjalnego 

zniszczenła ona się znajdowała, prze- 

cie żadnego porównania ze stanem 

dzisiejszym, który dla wielu wydaje 

się nad wyraz ciężkim, być nie mo- 

że, Jednak w ciągu roku cały kraj 

został wzmocniony gospodarczo, zor- 
ganizowany państwowo, z szeroko 

rozbudowaną oświatą, sądownictwem- 

administracją, samorządem. 

Czemu to zawdzięczamy?—Prze- 
dewszystkim woli Naczelnego Wodza, 

do organizacji, — i czynnej energji 

miejscowego Społeczeństwa, które 

pośpieszyło do realnej pracy, do bu- 

dowy życia — w urzędach państwo- 

wych, instytucjach społecznych, to- 

naukowych, spółdzielczych i gospo: 

darczych. Entuzjazm z jakim ta pra* 

ca była wykonywaną przyciągnął z 

ianych dzielnic ofiarnych ludzi i sgo- 
wodował pomoc materjalną, o którą 

wtedy równie było trudno jak i dziś, 

ze strony Państwa i społeczeństwa. 

Najazd bolszewicki, zahamował 

częściowo zniszczył ten wysiłek, Po 

odparciu jego — życie na. ziemiach 

wschodnich, w zwężonycbh granicach 

terytorjalnych zaczyna bić słabszym 

gaśnie, społeczeństwo miejscowe u- 

suwa się od kierownictwa, pracy w 

urzędach, przychodzi urzędnik z lep- 

zastępowaną 

przez szablon. 7 

Okres przedwyborczy ze wzmo- 
żoną agitacją licznych stronnictw) 
— różniczkuje dość sztucznie społe- 

czeństwo Polskie, wywołując silny   ferment wśród całej ludności, a wy. 

nik wyborów stwierdza, że ideologja | 

stronnictw polskich zgoła jest niedo- | dla naszych Ziem i 
mi tych organizacyj, a są pożyteczne 

przekraczają 

stateczna dla zgrupowania pod jej | możność działania poszczególnych 

sztandarami znaczniejszych odłamów 

współobywateli. 

Wspólnego terenu, na którym o- 

bywatalska myśl polska mogła by, 

się podjąć rewizji dotychczasowych 

programów w zakresie bodaj rozwo* 

ju gospodarczego | spotkać się z 

myślą naszych współobywateli niema, 

Samorządy, ze względu na swoją or- 

ganizację, nie są tem, czem by być 

w tym zakresie mogły. Rady woje- 

wódzkie — miejsce zetknięcia się 

myśli urzędowej z myślą społeczną 

nie istnieją, Praca w licznych towa- 

rzystwach i organizacjach klasowych, 

kulturalnych i innych jest zbyt roz- 

proszkowaną żeby mogła ogarnąć 

szersze zagadnienia. 
Przedstawicielstwo parlamentarne 

zarówno w swojej części polskiej, jak 

1 niepolskiej, podzielone pomiędzy 

liczne, zwalczające się partje, nie ma 

wspólnego poglądu na żadną sprawę 

—o ziemiach naszych decyduje 
w parlamencie nie myśl, nie program 

a przypadkowe głosowanie. 

W pracy na miejscu—czas upływa 
w. prowądzeniu agitacji partyjnej, po- 

sługującej się często demagogiczne- 

mi hasłami. 

W takich warunkach i Rząd ka- 

żdorazowy oczywiście programu dzia- 

łania nie posiada, a przytem ulega 

w stosowaniu już nawet uchwalonych 

przez parlament, ustaw, presji tych 

lub innych stronnictw . politycznych 

lub swemu „widzi mi się”, odzwier- 

ciadlającym się w „rozporządzeniach 

wykonawczych” i „okólnikach” często 

wykrzywiających sens ustaw i utrud- 

niających urzędowanie, ze szkodą 

dla praworządności, obywateli i idei 

państwowej. (/Mówca przytacza w tem 

miejscu liczne dowody i jaskrawe 
przykłady). 

Konieczną jest konsolidacja pracy 

i uzgodnienie ile możności progra- 

mów, a w razie nieuzgodnienia wy- 

raźne ich sformowanie. 

W wielu miastach powstałe licz- 

ne organizacje społeczno-kulturalne 

i gospodarcze — łączą się w związki 

lub komisje porozumiewawcze dla 

uzgodnienia działalności. 

Sądzę że należałoby spróbować 

osiągnąć porozumienie na szerszej 

podstawie | uzgodnić programy na 

najbliższą bodaj przysyłość,—i dotego 

wnoszę aby narada dzisiejsza zechciała 

rozpatrzeć i poprzeć myśli zawarte 

w poniższych tezach, 

Teza l. Przedstawiciele (komitety) 

poszczególnych stronnictw  politycz- 

nycb polskich, działających na terenie 
Ziem Wscboanich powinni utworzyć 

komisję porozumiewawczą, dla zgod- 

nej obrony i poparcia w swoich 

stronnictwach takich pastulatów eko- 

nomiczno-gospodarczych, jakie nie 
stoją w sprzeczności z ich ideologją 
polityczną. Komisje winny odbywać 

posiedzenia w określonych terminach 
Požądanem jest objęcie przez to po» 

rozumienie komisyjne i partji nie 

polskich. 

Teza Il. Należy zorganizować ta- 

kież same komisje porozumiewawcze 

posłów pochodzących z Ziem Wscbod- 
nich, a należących do rozmaitych 

stronnictw na terenie Sejmu i Senztu, 
Teza III. Pożądanem jest utworze- 

nie komisji porozumiewawczej przed. 

stawicieli zorganizowanych i działa: 

jących na terenie Ziem Wschodnich 

organizacyj. Komisje powinne utwo- 

rzyć się najpierw w Województwach— 
a delegaci Województw w stałych 

odstępach czasu, dajmy na to raz 

na kwartał, zwołują posiedzenia, ko: 

lejno w każdym z miast woje: 

wódzkich. ! 
Uzasadnienie tezy III-ej. Poszcze* 

gólne organizacje, których nadzwy- 

czajna ilość powstała ( w niektórych 
powiatach dochodzi do 50) — nie 

złączone pomiędzy sobą w Związki, 

podejmują prace, których wykonać 

wogóle nie mogą. Zcentrolizowane 

w organizacjach centralnych, jak np. 

Związek Osadników Wojskowych, 

Związek Ziemian, Tow. Rolnicze, Kół+ 

ka rolnicze — często podejmują a: 

nalogiczne zadania, które z braku do- 

statecznego poparcia nie są wykona: 

ne, a często najlepsze dla kraju za- 

mierzenia, są zwalczane przez te lub 

inne organizacje, nie ze względów 

zasadniczych bynajmniej a oportu: 

nistycznych. 

Gdyby przeczytać memorjały nad- 

syłane do Ministerstw w sprawach 

aktualnych — przez poszczególne or* 

ganizacje, związki, urzędy wojewódz- 

kie, poszczególnych ludzi — łatwo 

byłoby zrozumieć dla czego.,Rząd 

niema programu i dla czego ma 
możność, mówiąc dziś „tak*, a jutro 

„nie* w Gas o sprawie, twier- 

dzić, ze się opiera na opinji szero- 

kich warstw społeczeństwa. 

Teza IV. Pożądanem jest powola- 

nie w jaknajprędszym czasie Tymcza: 

sowych Rad Wojewódzkich, opartych 

na istniejących przepisach ustawowych 

Przy powoływaniu do tych Rad p. p. 

Wojewodowie powinni byli by powo” 

łać przedstawicieli: Samorządów, ог- 

ganizacyj społecznych i zawodowych, 

wybierając kandydatów ż pomiędzy 

przedstawionych przez samorządy i 

organizacje, osób. 

Uzasadnienie tezy IV ej. Obecne 

urzędy wojewódzkie — nie mają kon: 

taktu z zorganizowaną opinią. Zasię- 

gają opinji poszczególnych osób, któ« 

rych informacje i poglądy, często je- 

dnostronne, udzielane poufnie, mo- 

gą ujemnie oddziałać na zarządzenia 

a w każdym razie ujemnie oddziały- 

wują na stosunek do urzędu woje- 

wódzkiego ogółu społeczeństwa, któ- 

re słusznie uważa, że jest lekceważo- 

nem. Rady wojewódzkie o swoich 

funkcjach tylko opinjodawczych muszą 

składać się z osób, reprezentujących 

rozmaite kierunki, zorganizowanej 

opinii. 

Teza V. Pożądanem jest zorgani- 

zowanie przy Ministrze Spraw We- 

wnętrznycb Zjazdu Przedstawicieli 

Rad Wojewódzkich dla wysłuchania 

ich opinji w sprawach wniosków rzą* 

dowych, składanych do Sejmu i zło- 

żenia przez nich wniosków w Spra- 

wach aktualnych. 

Wszystkie powyższe tezy zmierza- 

ją ku jednemu: 

zorganizowanie jawnej opinji pu- 

blicznej — 

powołanie do wypowiadania się 

w sprawach obchodzących ogół bez- 

pośrednich przedstawicieli tego ogó- |, 

łu — 

zaniechanie posługiwania się w 

sprawach tyczących się nas, powsze- 
chnie uprawianem  „znachorstwem”, 

które nie leczy, a komplikuje cho- 

robę.   
towarzystw gospodarczych,  społecz- 

nycb, kulturalnych—dla opracowania 

programu wspólsiej działalności i po- 

parcią takich zamierzeń, która nie 
będą uznane za sprzeczne z zasada” 

Kobieta-lekarz 

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

Z powodu podrożenia ceny papieru, pod- 

nia formatu pisma, zmuszeni jesteśmy poczy- 
nając od 1 lutego podnieść prenumeratę pisma 
na 4 złoty miesięcznie z przesyłką lub odno- 
szeniem do domów. 

Jednocześnie upraszamy pp. prenumera- 
torów o łaskawe uregulowanie zaległej pre- 
numeraty. 2 
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Marszalol Polski zel piłoniski — 
zaproszony do Belwederu. 

WARSZAWA. 8.Il. (Pat). Ма zaproszenie p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej w dniu 8 b. m. był w Belwederze Marszałek Piłsudski. 

Lie it Jeja razie z skan 
ministrą Roból Publicznych. 

W dniu wczerajszym p. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął dymisję 
ministra Jędrzeja Moraczewskiego ze stanowiska ministra Robót Publicz- 
nych i powierzył tymczasowo kierownictwo tym Ministerjum podsekreta- 
rzowi stanu inż. Mieczysławowi Rybczyńskiemu. (Pat.). 

  

Ustąpienie min. Moraczewskiego ze stanowiska min. Robót Publłcz* 
nych w niczem nie wpływa na dotychczasowy skład sił w gabinecie koali- 

cyjnym. Ubolewać jedynie należy, że w chwili, gdy zagadnienie robót pu- 

blicznych na tle szerzącego się bezrobocia, staje się dziś może najbardziej 

aktualnem z kierownictwa tak szczególnie ważnego obecnie resortu ustępuje 
człowiek nieskazitelnego charakteru i indywidualność wyrazista. 

Klub P. P. S$. wysuwa na miejsce opróżnione przez dymisję p. Mora- 

czewskiego posła Barlickiego. 

  

Znowu „niedokładności” 
tym razem w Banku Rolnym. 

WARSZAWA, 8 II. (Pat). Wobec pogłosek, jakie ukazały się w prasie 
o wynikach rewizji, dokonanych w Państw. Banku Rolnym, Mestwo Reform 
Rolnych komunikuje, że w wydziaie agrarnym Banku stwierdzone zostały 
niedokładności, świadczące o niedbałam prowadzeniu spraw tego wydziału. 

Nie przesądzając ostatecznych wyników badania, a mając na celu je- 
dynie dobro instytucji, kierownik M-stwa Reform Rolnych 4 b. m. zawiesił 
w czynnościach dyrektora i wicedyrektora wydziału agrarnego Państwowe- 
go Banku Rolnego. Р 

m 

  

Wymiana więźniów politycznych pomię- 
dzy Polską a Sowietami. | 

Ks. Ussas, powraca. 

polsko-sowieckiej w Kołosowie dokonano wzajemnej wymiany więźniów po" 
litycznych między Polską a ZSSR. 

ski, Józef Łaszkiewicz i Wiktorja Kolwrygo. 
Ze strony polskiej—Anna Jaworska, Jan Braun, Juljan Brun i Antoni 

Majewski. 
Z pośród wymienionych więźniów polskich ks. Ussas skazany był na 

długoletnie więzienie, pozostali zaś na karę śmierci. 
Wymianę przeprowadził ze strony polskiej prezes delegacji repatrja- 

cyjnej. p. Wilhelm Kulikowski,. : Ф 

1 siłę miejste Polski w Rańde Ligi Katodów. 
Przychylność prasy czeskiej, 

PRAGA, 8.II. (Pat.). „Ceske Slowo* donosząc z Paryża o konferencji 
premjera Briana z ambasadorem niemieckim von Hóschem, pisze: ponie 

  

żądanie Polski przyznania jej stałego miejsca w Radzie Ligi, tembardziej 
że Polska jest sąsiadem Niemiec. 

  

zgłoszenia Niemiec. 
GENEWA, 8.Il (Pat.). Nadzwyczajna Sesja Rady Ligi Nadodów 2 po: 

wodu zgłoszenia Niemiec do Ligi rozpocznie się prawdopodobnie w naj: 
bliższy piątek dnia 12 b. m. i potrwa 3 dni. 

  

Gabinet Rzeszy zdecydował przystąpie- 
mie Niemiec do Ligi Narodów,   

] 
j Rzeszy jednogłośnie postanowiono przesłać do Sekretarjatu Ligi Narodów 
| notę, zawiadamiającą, że Niemcy, życzą sobie przystąpienia do Ligi Nar, 

wyższenia porta pocztowego oraz powiększe- 

WARSZAWA, 8.II (Pat... W dniu 8 b. m. po południu, na granicy 

Ze strony sowieckiej zostali wydani: ks. Bronisław Ulssas, ks. Dmow- 

waż Niemcy staną się członkiem Ligi, usprawiedliwionem jest oczywiście 

! BERLIN, 8.ll. (Pat). Na dzisiejszem wieczorem posiedzeniu Gabinetu |
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Polski Zjazd Krajowy w Grodnie. 
mma 

2-gi dzień obrad. 

„KG R IE RW 

(Telefonem od specjalnego wysłannika „Kurjera Wileńskiego"). 

Obrady 3-ch Komisyj. — Wnioski na plenum. — Sprawozdania przewodniczących 

Komisyj.—Telegramy do Prezydenta Wojciechowskiego I Marsz. Piłsudskiego.— 

Gorąca dyskusja w sprawie reformy rolnej i utworzenia reprezentacji Zjazdu — 

Oświadczenie p. Starczewskiego. — Większość Zjazdu potępia metody działania 

prawicy. — Komisja porozumiewawcza uzgadnia listę kandydatów do reprezen- 

tacji Zjazdu. — Wybory. — Zakończenie Zjazdu. 

Podział Zjazdu na komisje 

W 2-gim dniu obrad utworzone 
zostały 3 komisje: organizacyjna, ad- 
ministracyjna i gospodarcze. Przewo- 
dniczącym l.ej został p. Aleks. Led- 
nicki, 2 ej—p. Eugenjusz Starczewski 
1 3-aj — p. Przedpełski. 

Najliczniejszą była Komisja Orga- 
nizacyjna, która też miała najwažniej 
sze zadanis— sformułowanie ogólnej 
idei i celu Zjazdu. 

Komisja Organizacyjna. 

Zgłoszony został na niej szereg 
wniosków w różny sposób zmierzają 
cych do wyłcnienia reprezentacji Zja 
zdu, opracowania i uzgodniania zło- 
żonych wniosków i dezyderstów, oraz 
przygotowanie następnego Zjazdu. 
Kilkakrotnie wyrażano życzenie, aby 
posłowie i senatorowie z Ziem Wscho- 
dnich, należący do różn. stronnictw, 
stale porozumiewali się dla wspólnej 
akcji w sprawąch tych ziem dotyczą- 
cych. 

Gen. Babiański zgłosił wniosek u- 
tworzenia odrębnego stronnictwa kre 
sowego; po przemówieniach contra 
posła Łaszkiewicza, ks. sen. Macie 
jewicza i p. Brzostowskiego, wniosek 
został odrzucony. 

Sprawa utworzenia repre- 
zentacji Zjazdu. 

W sprawie wyłonienia reprezenta- 
cji Zjazdu po dyskusii nastąpiło uz 
godnienie wniosków, złożonych przez 
posła Kościałkowskiego, p. Oleniū- 
skiego i ks. Sapiebę. Poprawkę wnia- 
sioną przez prezydenta m.Grodna, p. 
Stępniewskiego, aby we wniosku, U- 
zasadniającym powstanie reprezenta 
cji Zjazdu, zaznaczone było, że pol 
ska racja stanu ma być czynnikiem 
decydującym, odesłano do Komitetu, 
który ma zostać przez Zjazd wyło- 
niony, 

Wnioski zgłoszone przez p. Świe 
chowskiego w onegdajszym referacie 
odesłano do przyszłego Komitetu, ja- 
ko materjał do obrad, Sen. Krzyźa- 
nowski wyraził ubolewanie, że w ten 
sposób zostały odłożone ad calendas 
graecas również wnioski p. Świe- 
chowskiego dotyczące poprawy sytue 
acji nauczycielstwa polskiego. W taki 
sam sposób załatwiono zgłoszone 
przez p. Cytarzyńskiego wnioski w 
sprawie unifikacji i kodyfikacji usta- 
wodawstwa na Ziemiach Wschodnich. 

Komisje administracyjna i 
gospodarcza. 

Tematem obrad Komisji Admini: 
stracyjnej byla reforma administracįi, 
"nowy podzial terytorjalny, a w szcze- 
gółności sprawa zniesienia wojewódz- 
twa Nowogródzkiego. 
“| Wysunięty był projekt zjednocze- 
nia całego obszaru na północ od 
Prypeci z władzą lej instancji w 
Wilnie, z przekazaniem jej większych 
kompetencji, tak aby miała w ten 
sposób możność prowadzenia jedno: 
litej polityki państwowej na obszarze 
białoruskim, ujętą w mglistą formułę 
żądającą decentralizacji administracji 
i jej dekoncentracji oraz kóniecz- 
ności przeprowadzenia rewizji podzia- 
łu administracyjnego. 

Opinja nieznacznej większości ko: 
misji co do konieczności utrzymania 
województwa Nowogródzkiego na ple- 
num się nie utrzymała. 

W formie też bardzo ogólnikowej 
w redakcji p. Starczewskiego ujęto 
również cały szereg innych wnios- 
ków, zdążających do sanacji, zarówno 
ogólnego systemu jak reformy miej- 
scowych stosunków administracyj- 

nych, 

Komisja gospodarcza ob- 
raduje w sprawie reformy 

rolnej. 

Komisja gospodarcza dyskutowała 
nad wnioskiem posła Cbomińskiego, 
którego treść niżej podajemy. Przed- 
stawiciele prawicy uporczywie zwal- 
czali ten wniosek, lecz ponieśli cał: 
kowitą porażkę. Wniosek przeszedł 
w komisji ogromną większością. Po 
zatem przyjęto znaczną ilość wnics- 
ków i dezyderatów w najpilniejszych 
sprawach gospodarczych miejscowych. 

o Obrady na plenum. 

Po przerwie obiadowej, oraz u- 
zgodnieniu I zredagowanlu zgloszo- 
nych w Komisjach wniosków, otwarte 
zostało o godz. 51/a posiedzenie ple- 
num Zjazdu. Przewodnictwo obrad 

' powierzono jednemu z wiceprezesów, 
p. Olenińskiemu, który wykazał duże 
zalety co do orjentowania się, szyb" 

kości decyzji i energji, b. cenne w 
warunkach, gdy namiętności grać 
zaczynają; wytknąć mu należy tylko 
zbytnią obcesowość i bezceremonial- 
ność przy prowadzeniu obrad w sto- 
sunku do uczestników zebrania. 

alnych z miejscowego życia gospo: 
darczego, w tej liczbie: 1) o rozwoju 
przemysłu leśnego (referat p. J. Ła: 
stowskiego), 2) o zmianie taryf kole- 
jowych, 3) o wprowadzenie  rozcią- 
głych terminów opłat państwowych, 

Na wstępie obrad zgłoszone zo: |4) o przyśpieszenie odbudowy znisz- 
stały propozycje wysłania depesz po- 
witalnych do Prezydenta Rzeczypos- 
politej i Marszałka Piłsudskiego. 
Przeciwko tej drugiej depeszy wy: 
stąpił biskup Łoziński, motywując 
swój sprzeciw w dość oryginalny 
sposób tem, że woxoło osoby Mar- 
szałka Piłsudskiego toczy się zacięta 
walka polityczna, wskutek czego wy- 
słasie do niego depeszy przez Zjazd 
może być zrozumianie jako zajęcie 
pewnego określonego w tej walce 
stanowiska. Wniosek wysłania depe- 
szy przyjęty jednak został prócz 
6 ciu osób przez cały Zjazd, który 
stojąc entuzjastyczną kilka minut 
trwającą owacją, zademonstrował 
swój stosunek do Marszałka Pilsud 
skiego. 

Odczytano następnie depesze od 
tych, którzy nie mogli przybyć na 
Zjazd, oraz listy grupy posłów, któ- 
rzy Zjazd w pierwszym dniu obrad 
opuścili. 

Przyjęcie wniosków w 
sprawach rolnych. 

Wniosek posła Cbomińskiego, w 
sprawie reformy rolaej przyjety przez 
komisję, po dłuższej dyskusji nad 
jego charakterem, uchwalono w ca- 
łości z poprawką p. Rdułtowskiego 
co do pierwszeństwa obdzielania zie- 
mią ochotników do wojska polskie 
go z pośród ludności miejscowej. 
Wniosek ten, po uchwaleniu przez 
Zjazd, przekazano, jako dyrektywą 
przyszłemu komitetowi, w brzmieniu 
następującem: 

„Zjazd Przedstawicieli Polskich 
Organizacyj Społecznych i Go 
spod. na Ziemiach Wschodnich 
stwierdza, że specyficzne cechy 
ustroju agrarnego Ziem Wschod 
nich oraz wytworzonego stanu 
posiadania wymagają  przyśpie 
szenia przeprowadzenia naprawy 
ustroju rolnego tych ziem. 
š Zjazd, wychodząc z założenia, 
a 

a) na obszarze Rzeczypospoii- 
tej nie mogą istnieć żadne zaka: 
zy w nabywaniu ziemi dla miesz- 
kańców jakiejkolwiek dzielnicy i 

b) żadne ograniczenia wzglę- 
dem jakiejkolwiek klasy ani na 
rodowości w granicach Państwa 
w tej dziedzinie istnieć nie 

mogą — 
domaga się od ciał ustawodaw- 
czych i czynników rządowych 
stosowania przy regulacji stosun 
ków agrarnych zasad następują 
cych: 

1. Komasacja gruntów winna 
być możliwie energicznie i szyb= 
ko rozszerzana, przeprowadzając 
ją łącznie z likwidacją serwitu 
tów i jednoczesnym przydziałem 
zlemi sąsiedniej, uzyskanej z Re- 
formy Rolnej. 

2. Serwituty winny być możli 
wie rychło likwidowane na pod 
stawie noweli do ustawy, którą 
niezwłocznie należy uchwalić, a 
która by dawała większe korzy- 
ści przedewszystkiem dla gospo- 
darstw karłowatych. 

3. Dzierżawcy drobni winni 
otrzymać rzeczywistą możność 
wykupu dzieržawionej ziemi, 
przytem z prawa tego winni ko 
rzystać wszyscy drobni dzierżaw- 
cy przedwojenni. 

4. Przy przeprowadzeniu refor- 
my rolnej należy w pierwszym 
rzędzie uwzględnić potrzeby miej 
scowych ochotników wojskowych 
i małorolnych właścicieli wsi 
przyległych”. 

Punkt 4-y (ostatni) powyższej u- 
chwzły, podług pierwotnego tekstu, 
proponowanego przez posła Cbhomiń- 
skiego, miał brzmienie następujące: 

4. „Należy energicznie wpro- 
wadzać w życie reformę rolną 
trzymając się zasady, że dopiero 
po zaspokojeniu głodu ziemi ma- 
łorolnej ludności sąsiadujących z 
parcelowanym majątkiem gospo 
darstw karłowatych — może być 
pozostająca nadwyżka dzielona 
między miejscową ludność bez: 
rolną orez ludność z innych dziel- 
nic państwa, uwzględniając przy- 
tem w każdej kategorji przede- 
wszystkiem ochotników do woj: 
ska polskiego”. 

W dalszym ciągu przyjęto liczne 
wnioski zgłoszone na komisji Gospo-   darczej w rozmaitych sprawach aktu- 

czonych gospodarstw, 5) o zmniejsze- 
niu składek ogniowych, 6) o niepra- 
widłowym wymiarze podatków na Zie= 

| miach Wschodnich i t. p. 

Sprawy administracyjne 
na plenum. 

Wyniki obrad Komisji Adrniuistra- 
cyjnej zreferował p. Starczewski. Ca" 
łość l-ej części przyjętego przez ko- 
misję wniosku, zawierającej żądanie 

zniesienia odrębnych Komend Policji 
— Wojewódzkich i Głównej — prze” 
szła. 

chwalono także następne części 

wniosku, a mianowicie: 1) o przy* 
śpieszenie wydania nowych ustaw 
samorządowych, względnie ogłosze- 
nia nowych wyborów na podstawie 
obecnych ustaw, 2) o utworzenie 
instytucji urzędników objazdowych 

w starostwach (przeciwko przemawiał 

powlatów i województw (oo prze: 
mówieniu posła Cbomiūskiego za 

uchwalono, wbrew stanowisku ko- 
misji, sprawę tę pominąć i nie żądać 
jego utrzymania), 4) o utrzymaniu 
policji granicznej na granicy litewskiej 
i łotewskiej (wniosek pp. Abramowi: 
cza i Świechowskiego), 

Sprawozdanie Komisji 
Organizacyjnej. 

Komisji Organizacyjnej. Głównem za- 
daniem Komisji było sformułowanie 
uchwały o utworzeniu reprezentacji 

zjazdu. Zgłoszone na Komisji wnioski 
w tej sprawie, po uzgodnieniu przez 

wnioskodawców, uchwalone zostały 

w brzmieniu następującem: 

„Zjazd przedstawicieli Polskiej 
Pracy Społecznej Ziem Wschod- 
nich w Grodnie w dńiach 6 i 7 
lutego 1926 roku uchwala: . 

1) Najlepszą drogą do osiąg- 
nięcia całkowicie zgodnego współ- 

i podniesienia życia gospodarcze- 

go i kulturalnego tych ziem jest 

rozbudowa organizacyj społecz- 

nych i vospodarczych, obejmują- 

bez różnicy wyznania i narodo- 

wošci. 
Dotychczasowe reprezentacje 

tych ziem w lzbach prawodaw- 
czych, zróżniczzowane partyjnie 

tychczas nawet w zasadniczych 
wspólnych interesach gospodar: 

iż słuszne żądania ludności ziem 

wschodnich uwzględnione będą. 
W tych celach jak również 

dla ujednostajnienia naszej poli- 
tyki państwowej dla obrony in- 
teresów wszystkich warstw miej- 
scowej ludności postanawia po- 
wołać do życia stałą reprezenta- 
cję ponadpartyjną w Warszawie. 

2) Reprezentacja taka powin- 
na powstać drogą porozumienia 
się stowarzyszeń społecznych i 
samorządowych najprzód na te- 
renie powiatów, później na tere- 
nie województw a wreszcie mię- 
dzy województwami. 

8) Zjazd postanawia wezwać 

wszystkie organizacje społeczne 
i samorządowe na terenie. ziem 

go przystąpienia do stworzenia 

takiej organizacji, przyezem — ог- 
dynację wyborczą dla wszystkich 
szczebli” organizacyjnych ustali 

tymczasowa Rada  organizacyj 
społecznych i gospodarczych. 

4) Bo czasu utworzenia się   

p. Osmołowski), 3) o nowym podziale | 

skasowaniem wojaw. Nowogródzkiego 

P. Lednicki referuje wyniki obrad ; 

życia ludności ziem wschodnich, 

cych wszystkie warstwy ludności , 

nie mogące się porozumieć” do-/ 

czych, nie dają żadnej gwarancji” Bleniewski 

wschodnich do natychmiastowe- | 

Rady stowarzyszeń społecznych i! 

Ę BROSZKA 

j gospodarczych ziem wschodnich, 
Zjazd obecny powołuje Tymcza- | 
sową Radę Organizacyj Społecz- 
nych i Gospodarczych Ziem 
Wschodnich w składzie 15-tu 
członków i 5-ciu zastępców, któ- 
ra pełni swe funkcje do czasu 
zwołania następnego Zjazdu co 

musi nastąpić w ciągu czerwca 
roku bieżącego. 

Rada ma prawo kooptacji do 
ogólnej ilości Żl członków nie 
licząc zastępców *. 

Pierwsze trzy części powyższej 
uchwały mają charakter dyrektyw dla 
mającej być powołanej przez Zjazd 
Rady Tymcz. Organizacyj Społ. i Gos- 
pod. Ziem Wschodnich. Natomiast p. 
4-y zawiera definitywną uchwałę o- 
bowiązującą do czasu zwołania na: 
stępnego Zjazdu. 

Klęska nacjonalistów. 

Na tle tej uchwały, przewidującej | 
utworzenie w przyszłości Stałej Rady, 
mającej reprezentować wszystkie or- 
ganizacje społeczne i gospodarcze 
Ziem Wschodnich ujawniła się po- 
ważna różnica pogladów co do skła: 
du Rady p. Sfarczewski wysunął wa- 
trunek, aby w skład jej wchodzić'mo- 
gli przedstawiciele tylko polskich or* 
ganizacyj. 

Po b. gorącej dyskusji, podczas 
której p. p. Kamiński i Osmołowski 
ostro. zaatakowali prawicą za jej tchórz* 
liwość w stosunku do innych naro- 
dowości i uchylanie się od wzięcia 
udziału w pracy nad uzgodnieniam 
interesów całej ludności Ziem Wschod- 
nich, poprawka p. Starczewskiego od- 
rzucona została 45 głosami przeciw- 
ko 25 przy 8 wstrzymujących się. 

Oświadczenie p. Starczew- 
skiego. 

Po przerwie p. Starczewski złożył 
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Prjekt: niemieckiej nóly do mtarsiw W Sprawie pit: 
waktyjej mowy Mussolnigo. 

Zuchwały faszysta zagraża pokojowi Europy. 

BERLIN, 8.ll. (Pat). „Vossische Zeitung” dowiaduje się, iż rząd rozwa- 
ża projekt wystosowania do mocarstw noty, która zwracałaby uwagę nato, 
że wojownicze mowy Mussoliniego w sprawie południowego Tyrolu mogą 
zagrozić pokojowi Europy oraz, że pozostają one w sprzeczności z zasada- 
'mi Ligi, której Włochy są członkiem. 

Sprawa wstąpienia Niemiec do Ligi 
Narodów i odpowiedź na mowę 

Mussoliniego. 

BERLIN. 8.11. (Pat.). Dziś posiedzenie rady ministrów Rzeszy w spra- 
wie wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów oraz ostat. mowie parlament. 
Mussoliniego w kwestji połudn. Tyrolu. 

Rząd Rzeszy zredaguje notę, zawiadamiającą sekretarjat Ligi Naro- 
rodów o postanowieniu Niemiec przystąpienia do Ligi. Nota ma być wy- 
słana do Genewy dziś wieczorem przez kurjera. ' 

Co do oświadczenia Mussoliniego dr. Stresemann zamierza odpowie- 
dzieć na nie w Reichstagu na jutrzejszem posiedzeniu. Odpowiedź nastąpi 
w formie deklaracji rządu, odpowiadającej na interpelacje, złożone dziś 
przez partje umiarkowane. 

Prasa francuska o przemówieniu 
Mussoliniego. 

Uznanie dia tupetu faszystowskiego. 

PARYŻ, 8.ll. (Pat.). Dzienniki omawiają wrażenie, Jakie wywarło w 
Niemczech ostatnie przemówienie Mussoliniego. 

Zdaniem Gaulois, mowa ta byłe wypowiedziana we właściwej chwili. 
W przeddzień swego wstąpienia do Ligi Niemcy otrzymali ostatecznie, że 
wszelka próba aneksji Austrji spotka się z kategorzcznym sprzeciwem rzą- 
du włoskiego. 

Fnglicy również zaskoczeni są pro- 
wokacją Mussoliniego. 

(Dzięki Mussoliniemu znowu mowa o słupach gra- 
nicznych). 

LONDYN. 8 II. (Pat.). Omawiając mowę Mussoliniego, „Daily Teleg.” 
pisze: gdyby groźba Mussoliniego co do przesunięcia włoskich słupów   oświadczenie, iż wobec odrzucenia 

jego poprawki, mającej dia niego 
zasadnicze Znaczenie, nie weźmie 
udziału w dalszych pracach Zjazdu, 
poczem Zjazd opuścił. Początkowo | 
poszedł jego śladem p. Brzostowski, 
lecz następnie rozmyślił się i po- 
wrócił na salę. 

Wybory Tymcz. Rady. 

Kilku mówców wypowiedziało oba- 
|wy, że wśród pewnej grupy członków 
| zjazdu istnieje tendencja zmajoryzo- 
|wania reszty przez złożenie odpo" 

| wiednio dobranej listy kandydatow | 
|bez porozumienia się z innemi gru- 
i pami terytorjalnemi lub politycznemi 
j Nastąpiła dłuższa dyskusja na ten 
| temat, krorej rezultatem były zgło: 
„szone przez posła Cbomińskiego i ks. 
( Sapiebę propozycje o jednakowej 
| prawie treści, zdążające do zapobie- 
(żenia temu przewidywanemu skutko* 
wi głosowania za pomocą ustalenia | 
wspólnej listy kandydatów do Tymcz. 
Rady przez Komisję Porozumiewaw- 

|ezą na podstawie uwzględnienia grup 
|terytorjalnych i politycznych, repre- 
|zentowanych na Zjeździe. Wnioski 
te zostały przyjęte. 

Po przerwie, w czasie której ko- 
| misja porozumiewawcza w składzie 
„PP Abramowicza,  Przedpelskiego, 
| Sapiehy, Osmołowskiego, Rdułtow- 
, skiego ustaliła wspólną listę kandy- 
|datów do Tymcz. Rady, nastąpiły 
| wybory. Zgłoszona lista przyjęta zo- 
/ stała jednogłośnie. ° 

Skład Rady Tymczasowej. 

Do Rady powołani zostali p. p. 
(Wołyń), Cytarzyń- 

ski (Grodno), Henszel (Nowogro- 
dek), Jokisz, Krzyżanowski (Wil. 
no), Łednicki (%ilnc), Łaszkie- 
wicz (Grodno), biskup Łoziński, 
Maiski (Wilno), OQleniński (Pole- 
sie), Osmołowski (Polesie), Przed- 
pełski, Staniewicz (Wilno), Sa- 
m (Grodno), Kamiński (Wil- 
no, 

Jako zastępców Zjazd wybrał pp. 
: Abramowicz (Wilno), Dracz, O- 
| biezierski (Wilno), oraz 3-ch przed- 
' stawicieli najbliższych miast, którzy 
| będą desygnowani później. 
| Zebrani ponadto uchwalili wnio: 
sek: 

| Zjazd przedstawicieli organizacyj 
polskich na Kresach Wschodnich od: 
byty w dn. 6 i 7 lutego 1926 roku 
w Grodnie wzywa swoich posłów 
znajdujących się w różnych ugrupo- 
waniach sejmowych do porozumie- 
nia stę wspólnego na terenie Sej- 
mu, celem popierania wniosków ma- 

jJących na celu obronę interesów go- 
/spódarczych i kulturalnych ludności 
na Kresach. / 

Zjazd został zamknięty, po prze- 
|mówieniu prezesa p. Bielawskie- 

| go, o godz. 3:ej w nocy. 
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Dr. B. Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1--8 po e. Lb 

į morskim na lat 46 w ceiu eksploa- 

graniczaych dalej na północ była czemś więcej, niż frazesem, wówczas 
Liga Narodów musiałaby się tą sprawą zająć. 

  

wie niepodległości Gruzji. 
LONDYN, 8-Il. (Pat), W odpowiedzi na zapytanie jednego z deputo- 

wanych w lzbie Gmin, czy rząd angielski nie mógłby wpłynąć na Ligę Na- 
rodów, aby zajęła się sprawą Gruzji w celu wywalczenia dla tego kraju 
autonomii, Chamberlein odpowiedział, że kwestja ta należy do spraw wew- 

CE Z.S.$.R., wobec czego rząd angielski do sprawy tej mieszać się 
nie może. > : 

————————————— 5077 707 = e 

Rokowania sowiecko-szwajcarskie. 
Totzą się nadal. 

BERN, 8.li. (Pat.). Rokowania szwajcarsko-sowieckie toczą się w dal- 
szym ciągu. - 

  

  

Echa zabėjstwa kurjera dyplom. w po- 
ciągu Moskwa Ryga. 

Prowadzone energicznie przez wła- | znaczoną przez władze w sumie 
dze łotewskie śledztwo celem ustale- 50.000 rb. Nazwiska bandytów do 
nia osobistości morderców kurjerów ukończenia śledztwa nie mogą być 
sowieckich  ustaliło, że mordercy, | ujawnione. 
dwaj bracia, przybyli do Rygiz Litwy. Władze sowieckie na przesłane 
mają w Janiszkach swoją rodzinę. | 

Latem przebywali w Rydze czas ; 
dłuższy, później wyjechali w kierun=' 
ku niewiadomym i ostatnio na kilka 
dai przed spełnreniem zbrodni wr6- 
cili do Rygi. 

.. Władze policyjne przypuszczają, 
że obaj bracia byli członkami zorga- 
nizowanej bandy rozbójniczej, urzą- 
dzając w różnych miejscach napady. 
Podejrzenie również jest, że ci sami 
rozbójnicy brali ndział w napadzie i 
ograbieniu pociągu na linji Daudzew. 

Osoba, która ustaliła osobistości 
przestępców, otrzymała nagrodę wy- 

z c z a 

® stały nadzwyczaj cenne rękopisy. 
IM U) Bl | | między innemi znaleziono cenny 

\ ° zbi6r rekopisėw nutowych kompozy- 
Broń dla Rosji. torów Bsthowena, Mozarta i in. (a.k.). 

Dnia 6 b. m. do Leningradu przy* 1 Białorugi ś | | 

 AOWIEGAIEJ. był statek sowiecki z ładunkiem 170 
wielkich skrzyń wagi 80.000 kg. bro- 

I-szy Białor. Kongres Naukowy. 

Celem szybszej realizacji prac 

ni i materjałów wybuchowych. Ładu: 
nek przesłany był z niemieckich fa- 
bryk amunicyjnych. (a. k.). 

przygotowawczych |-go Białor. Kon» 
gresu Naukowego w Mińsku Rada 
Komisarzy Ludowych  Białor. Sow. 
uchwaliła wypłacić Instytutowi Bia- 
łor. kultury 3.000 rubli z funduszu 
zapasowego. 

wadzeniu śledztwa otrzymały odpo- 
wiedź odmowną. 

Łotewskie władze śledcze nie ze- 
zwalają nawet myśleć o podobnym 
udziale, motywując, że władze łotew- 
skie spełnią całkowicie wszystko ce- 
lem pełnego i wszechstronnego с- 
świętlenia spełojonego przestępstwa 
i zastosują wszystkie Środki rozpo” 
rządzalne dla wykrycia winnych i po- 
ciągnięcia ich do surowej odpowie- 
dzialności na mocy praw sądowych 
obowiązujących w Łotwie. (a. k.). 

Delegacja przemysłowców Ja- 
pońskich. 

Do Moskwy przybyła z Czyty de- 
legacja przemysłowców japońskich na   specjalne posiedzenie w sprawie | 
eksploatacji sowieckich DAAD: ! = gr — чаа Wos R biorstw leśnych. Japończycy starają | WO” 05 aaNY. (6). 
się otrzymać koncesję w kraju przy- | gęąca kulturalna kooperacji 

spożywczej. 

W chwili obecnej niższa sieć ko 
operacji spożywczej B. S. S$. R. liczy: 
49 bibljoteczek, 33 chaty—czytelnie, 
2 domy ludowe, 12 szafek książko- 
wych, 36 kółek spółdzielczych i 1 
klub, (0). 

tacji 130 tysięcy dziesięcin lasu. Za- 
mierzają oni urządzić fabry ki papieru 
i zakłady fornierowe. (a. k.). 

Znalezienie cennych  rękopi- 
sów. 

W Leningradzie w archiwum pa- 
łacu b. wielkiego księcia Konstanty- 

      na Konstantynowicza znzjlezione zo- 

mu 

Cyniczne stanowisko Anglji w spra- | 

żądanie wzięcia udziału w przepro- 
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Listy z Francji. 

W tych dniach została zamknięta 
dyskusja generalna nad kwestią fi- 
nansową we francuskiej Izbie Depu- 
towanych, lecz do żadnego defini 
tywnego rezultatu dyskusja ta nie 
doprowadziła. Większość izby wypo 
wiadała się przeciwko wprowadzeniu 
podatku od obrotu i domagała się 
stabilizacji franka wszelkimi innymi 
środkami. Również nie znalazł po: 
parcia wniosek p. Doumer'a, ministra 
skarbu, wprowadzenia specjalnego 
podatku od produkcji z zastrzeżeniem, 
aby detaliści podatkowi temu nie 
podlegali, lecz niektórzy mówcy do 
tego stopnia skrytykowali ten plan, 
że „za protekcje wyższych władz” 
panu Doumerowi udało się osiągnąć 
odłożenie dyskusji szczegółowej na 
kilka dni. W ciągu tej przerwy na 
rodzą się nowe intrygi i kombinacje 
polityczne, a fakt udania się specjel- 
nej komisji rzeczoznawców do Bruk: 
seli dla przeprowadzenia badań nad 
skutecznością Sposobów zastosowa 

nych przez rząd belgijski w dziedzi- 
nie stabilizacji franka belgijskiego, 
który zwykle spadał wraz z frankiem 
francuskim, a ostatnio dzięki wysł 
kowi ze strony pracowitych belgijczy- 
ków. trzyma się mocno, Świadczy 
najdobitniej o tem, że do końca je- 
szcze daleko i że możemy spo | 
kojnie być przgotowani na różne 
niespodzianki polityczne. 

Przed zakończeniem dyskusji wy* 
głosił świetne przemówienie p. Mau- 
rice Bokanowski, wielokrotny mini- 
ster w różnych gabinetach, znawca 
spraw finansowych, który z wielką 
siłą argumentacyjną dowiódł, iż ża- 
den podatek nie wystarczy, jeśli dro- 
żyzna będzie się  wżmagała t frank 
będzie Spadał, jedynie równowaga 
rzeczywista budżetu uratuje frank od 
dalszego spadku. P. Bokanowski wy- 
raża się przeciwko podatkowi wywo- 
zowemu i zniesieniu akcji na okazi: 

ciala (specjalny rodzaj papierów war: 
tościowych, którego zniesienia doma- 
ga się rząd, jednakże fakt, że wszyscy 
posłowie i senatorowie są właśnie 
posiadaczami takich akcji, będzie 
najważniejszą przyczyną odrzucenia 
tego projektu przez obie izby) i 
stwierdza, że największem  nieszczę- 
ściem Francji jest brak uświadomie- 
nia wśród Francuzów, którym wydaje 
się w chwili obecnej, że kraj kwitnie, 
gdyż niema bezrobobią, przemysł pra- 
cuje jak nigdy i że eksport przewyž- 
sza import. Wreszcie leader republi- 
kański domaga się konsolidacji stron- 
nictw nie zaś ujednostajnienia pro- 
gramu finansowego, a zapewnia, że 
w ciągu 15:tu dni funt ster. spadnie 
ze 130 fr. na 100. 

Każdy z mówców ma swoją rację 
oczywiście ze swego punktu widze- 
nia, niema bowiem ani jednego de- 
putowanego w lzbie francuskiej, któ- 
ryby mógł objektywnie wypowiadać 
swój pogląd na sprawę finansową, 

każdy bowiem jest tak czy inaczej 
zalnteresowany w większości paragra- 
fów ustawy sanacyjnej, jeden jest 
akcjonarjuszem, iany przemysłowcem, 

inny znów bankierem i t. p. Trudno 
wobec tego urobić sobie opinję o 
ewentualnych uchwałach parlamentu. 
Najbliższe tygodnie wyjaśnią jednak 
sprawę ostatecznie. r 

Niedawno bawił w Paryżu w dro- 
dze powrotnej do Rzymu, włoski mi: 
nister skarbu, hr. Vojpi, któremu tak 
świetnie udało się załatwić sprawę 
długu Włoch w Angiji. Prasa zgoto* 
wała mu nadzwyczajne przyjęcie, a 
niektóre dzienniki prawicowe doszły 
w swem uūlesieniu do zachwalenia 
faszyzmu, jako takiego i nawolywala 

dzie wkrėtca jednym z najbardziej 
ośmieszanych, tworzy on bowiem 
ludzi, którzy przeszkadzają rządowi 
w jednolitej pracy, a zajmują się je- 
dynie wypowiadaniem najsprzaczniej- 
szych opinji, nawzajem działając na 
szkodę rozwoju państwa”. 

Zdacie to zakrawa trochę na 
śmiech, jeśli zastanowić się nad 
kwestja, kto dla kogo istnieje, taba- 
kiera dla nosa, czy nos dla tabakie- 
ry, to też mało zwraca się uwagi na 
głos tego faszystowskiego organu, 
rzadko jakiś dziennik zacytujs wy 
jątki z „Nouveau S'ėcla", ale to odo- 
sobnienie w niczem nie przeszkadza, 
aby twórcy tego pisma rozwijali có- 
raz bardziej intensywną działalność, 
w jednym z numerów ogłosiła re- 
dakcja konkurs na nowy „hymn zwy- 
cięstwa”, który ma się nazywać „Le 
Chant des Vaingueurs“. Hymn: ten 
ma zastąpić „Marsyljankę” i ma słu- 
żyć basłem „odrodzenia Francji”. 

Pan Gordon Cauning, wysłannik 
Abd-El-Krima, znów wypłynął na ро- 
wierzchnię: oto zjawił się w strefie 
międzynarodowej Tangeru, gdžie ja- 
koby rozwija usilną agitację. Znale- 
ziono podobno korespondencję, z 
której wynika, że niejaki Hecklander, 
nbywatel nigmiecki, opłacił połowę 
kosztów, poniesionych przez Caunin- 
ga podczas jego ostatniej misji. Ten 
Hecklanier był wspólnikiem handlo- 
wym Abd El-Krima, oraz kapitana 
Gardinera, osławionego towarzysza 
Cauninga. Pozatem ów Hecklander 
jest przyjacielem Braci Mannesheim, 
przedsiębiorców kopalnianych w Afry: 
ce północnej. 

Obecność Cauninga w strefie 
Tangeru wywołała wielkie oburzenie 
wśród przedstawicieli Hiszpanji i 
Francji, którzy ostro zaprotestowali 
przeciwko zezwoleniu na przebywa- 
nie w tamtejszej strefie, tolerowane- 
mu dotychczas przez odnośne wła- 
dze. To też konsulat angielski, za- 
niepokojony przedwczesnemi poczy- 
nariami swego obywatela, postano- 
wił zażądać od Cauninga, aby ten 
opuścił Tanger w ciągu 48 iu godzin. 
Czy p. Cauning się zastosuje do 
wskazówek swego konsula, to. rzecz 
inna, gdyż warto nawet utracić oby: 
watelstwo angielskie za cenę uzy- 
skania kopalń ryfeńskich, które sta- 
nowią nieocenioną wartość. 

Na zakończenie niniejszego listu 
przytoczę zajście, jakie miało miejsce 
na torze kolei Paris Orlćans nieda- 
leko dworca paryskiego, gdzie osta- 
tnio z powodu powodzi nasyp kole- 
jowy zaczął się obsuwać. Chwilę tę 
wybrali robotnicy francuscy, aby žą- 
dać podwyższenia płac. Pod groźbą 
zaprzestania robót. Dyrekcja odpo- 
wiedziała odmownie i zaangażowała 
około setki robotników polaków, któ: 
rzy po kilku godzinach pracy zostali 
zaatakowani przez 200 robotników 
francuzów, i wywiązałe się silna bój- 
ka między francuzami a pilnującymi 
robót dwudziestu policjantami. Kilku 
polaków zostało rannych, a reszta 
uciekła i ukryła się na dworcu w 
Bourg-la-Reine, pod Paryżem. Dy- 
rekcja przerwała wobec tego roboty, 
zaś robotnicy francuzi zapowiedzieli 
wznowienie wystąpień w razie, gdy- 
by, dopuszczono polaków do robót, 
Na placu Condorcet został później 
dotkliwie pobity jeden z majstrów 
polaków. ` 

Zejście to nie ma charakteru po- 
ważnego, gdyż wypadki tego rodzaju, 

francuzów między sobą. Robotnicy 
polscy znajdą pracę  gdzieindziej, 
gdyż bezrobocia narazie we Francji 
niema, jest tylko kwestja trudności   pocichu do naśladowania teorji dykta- 

tora rzymskiego. Szczególnie odzna- 
czył się w tej mierze „Nouveau Sić:, 

systemetycznie gani | cle”, który 
wszelki parlementaryzm, a w ostat- 
nim numerze zamieścił artykuł o 
państwie nowoczesnem, w którym 
dowodzi, że „urząd deputowanego bę- 

  

„Strzęp epopei," 
(Szpital w Cicbiniczacb.) 

Losy tak chciały, by w krwawej 
topieli, w której grzęzło społeczeń* 
stwo polskie od początku wojny, naj- 
straszliwsze karty były zapisane ręką 
kobiet. Przejmujące książki Kojtak- 
Szczuckiej, Kozickiej, nawet Zaleskiej- 
Dorożyńskiej, bledną jednak wobec 
straszliwych wprost w swym skonde- 
nsowanym skrócie, dni pobytu w Ci- 
chiniczach mna Białej Rusi, szpitalu 
wojskowego 1-go Korpusu gen. Dow- 
bora - Musnickiego. 

Wątpię by w literaturze wszech- 
Cz" znalazła się historja gdzie 

y w tak błyskawicznym pędzie zmie- 
miały się sytuacje, jak w najsensacyj- 
niejszym romansie, jak w potwornym 
filmie. A wszystko to jest prawdąl Nie 
może się w głowie pomieścić czło» 
wiekowi postronnemu, jak zdołały ner- 
wy ludzkie, siły i nerwy kobiece, to 
wszystko wytrzymać. Głód, chłód, 
miejsce opuszczone od wszelkiej po- 
mocy, w oczach sióstr Cz. Krzyża mor: 
dują personel męski szpitala: sanie 

"tarjuszy, doktora naczelnego, felcze- 

finansowych -na porządku dziennym, 
którą społeczeństwo francuskie tak, 
czy inaczej rozwiąże. k i 

Paryż, 2 lutego 1926 r, 

    
rów i kilku mężnych ułanów, którzy 
się w odwrocie bronili do ostatka. Po- 
tem bolszewicy idą palić dwór, gdzie 
z nieprzytomnemi, choremi na tyfus 
żołnierzami, pozostały w jednym po- 
koju zamknięte siostry. Jedną z nich 
jest młodziutka „siostra Zosia" Wań- 
kowiczówna, obecnie żona sekretarza 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Tadeusza Romera. Z jej to dzienni- 
ka, pisanego dniami i bezsennemi 
nocami, w obliczu śmierci, która igra 
z niemi jak krwiożercze zwierzę, za- 
czerpnął i opracował p. Melchior Wań- 
kowicz opowiadanie „Szpital w Cicbi: 
niczacb“. 

Panna Zosis, harde i pełne tra- 
dycji szlacheckiej dumy i odwagi 
dziewczę, przebyło już oblężenie szpi- 
tala, strzaiy, bieganie pod kulami do 
stajni po konia dla ułana i t. p. „drob- 
nostki”. Teraz się zaczną rzeczy bar» 
dziej serjo. Bolszewicy otaczają dwór 
i okładeją go słomą grożąc podpale- 

| niem, chorych nie chcą wynosić. Więc 
siostry odmawiają wyjścia... Podlana 

| naftą słoma bucha dymem iogniem. 
Zamykają okna i siadają „rachując 
się z życiem i sumieniem* te mło: 
de, ładne, pełne uczuć i chęci kobie- 

ity, Chorzy i ukryci pod chalatami 
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zdarzają się bardzo często wśród | 

k O RJ E R WILENSKI 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 

Onegdaj przybył do Wilna p. Hi- 
polit Gliwic dyrektor departamentu 
handlowego w Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu, b. rądca legacyjny 
i charge d'affaires Rzeczypospolitej 
Polskiej w Stanach Zjednoczonych. 
P. Dyrektor Gliwic przyjął współpra- 
cownika naszego pisma z którym po- 
dzielił się wrażeniami ze swego po- 
bytu w Wilnie i we wszystkich o- 
środkach gospodarczych Polski oraz 
naszkicował obecną naszą sytuację 
gospodarczą. 

Na wstępie p. Gliwic informuje 
nas, że cel jego podróży jest czysto 
informacyjny. Pragnie on osobiście 
zetknąć się z przedstawicielami po- 
szczególnych ośrodków  gospodar- 
czych Polski i zapoznać się z dezy- 
deratami sfer przemysłowych i hand- 
lowych, by módz następnie na pod- 
stawie zdobytych osobiście wiado- 
mości oprzeć swoją działalność w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu. 

Wrażenia, jakie p. Dyrektor Gli- 
wic odniósł z pobytu w Wilnie są 
jaknajlepsze. Wilno—oświadcza nam 
nasz szanowny interlekutor—posiada 
cały czereg dzielnych ludzi z inicja- 
tywą. 

Wileńszczyźnie z powodu warunków 
geograficznych znajduje się w szcze- 
gólnie „giężkiem położeniu, to jednak 
tutejsze sfery gospodarcze okazują 
niezwykłą odporność i siłę, oraz wo- 
lę przetrwania kryzysu. Fabryka tka- 
niny drzewnej p. Sobeckiego dosko- 
nale prosperuje, jest najlepszym do- 
wodem, że w Wilnie nie brak ludzi 
rzutkich i energicznych. 

P. Gliwic przyznaje, że Wileń- 
Szczyzaa jest upośledzona przez 
czynniki miarodajne pod względem 
ekonomicznym i wyraża nadzieję, że 
pod tym względem nastąpi poprawa. 

W tym miejscu pozwalamy sobie 
zapytać p. dyrektora czem należy ob- 
jaśnić fakt, iż rząd nie uważa za 
stosowne zapraszać rzeczoznawców 
w sprawie taktatów handlowych z 
pośród przemysłowców i kupców tu- 
tejszych znających doskonale rynek 
wschodni. 

P. Gliwiec w odpowiedzi zazna- 

mienie, które musi być usunięte, 
Spotkałem tu — ciągnie dalej nasz 
szanowny rozmówca — wielu ludzi 
dobrych chęci i świetnych znawców 
odpowiednich gałęzi, których zdol- 
ności i fachowa wiedza winne być 
bezwarunkowo wykorzystywane przez 
czynniki miarodajne. 

— Jak się przedstawia — panie 
dyrektorze sprawa nawiązania sto 
sunków handlowych z Rosją? 

—-Przypuszczam, że najdalej za 
miesiąc t. j. w ' marcu  przystąpimy 
do pertraktacji handlowych z Rosją 
Sowiecką. 

— A z Łotwą? 
— Pewne rokowania z Łotwą już 

są w toku, a ich sfinalizowanie na- 
stąpi w jaknajkrótszym czasie, 

Odnośnie sprawy taryfowej doty- 
czącej specjalnie naszego kraju p. 
Gliwic oświadcza nam, iż jest to'spra 

| wa bardzo zawiła i wymaga przepro- 
wadzenia szczegółowych studjów. 

W sprawie kryzysu p. Gliwic za- 
znacza iż Polska obecnie przechodzi 
potrójny kryzys: stabilizacyjny, finan- 
sowo kredytowy i gospodarczy. Ostat- 
ki dotyczy całej Europy. W niektó- 
rych państwach zachodnich jak np. 
w Angji i Niemczech przesilenie go- 
spodarcza w znacznie silniejszym sto- 
pniu daje się odczuwać niż u nas, 

Przy tej sposobności p. Gliwic 
informuje nas, że wojna celna z 
Niemcami nie przyniosła nam tak 

Jakkolwiek przemysł i handel w 

cza, że jest to zapewne nieporozu- | 

Wywiad z dyrektorem departamentu Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu p. Hipolitem Gliwicem. 

rozwoju rokowań handlowych z Niem- 
cami, które po wzajemnym wymie- 
nieniu taryf celnych weszły w decy- 
dujące stadjum. Polska pragnie na- 
wiązania normalnych stosunków hand- 
lowych z Niemcami, jednakowoż nia 
może ona rezygnować ze słusznych 
postulatów. ‘ 

Wobec tego iż p. Gliwic niedaw- 
no wrócił z Ameryki pozwalamy so- 
bie zapytać go kiedy należy się spo- 
dziewać zrealizowania pożyczki za- 
granicznej w związku z wydzierža- 
wieniem nonopolu tytuniowego. 

Odpowiedź p. dyrektora brzmi: 
— Wprawdzie sprawa pożyczki 

zagranicznej nie jest mi dokładnie 
znaną. Przypuszczam jednak że ze 
względów technicznych nie będzie 
ona mogła być zrealizowaną przed 
końcem bieżącego roku. 

Wreszcie na zakończenie p. Gli- 
wic dodaje: į 

— Znajdujemy się w punkcie kul- ; 
minacyjnym przesilenia gospodarcze” 
go i obecnie idziemy ku górzena co 
wskazują pewne objawy w poszcze- 
gólnych ośrodkach przemysłowych. 
Należy się spodziewać znaczniejszego 
wzmożenia ruchu handlowego na 
wiosnę, albowiem publiczność która 
przez dłuższy czas wstrzymywała się 
od zakupów na nowo poszukiwać 
będzie towarów. M. G. 

Kronika miejscowa. 

W sprawie obniżenia ceny 
chleba. 

W środę dn. 10 b. m. w lokalu 
referatu walki z lichwą i drożyzną przy | 
Komisarjacie Rządu m. Wilna o godz- 
6 tej wiczorem odbędzie się posiedze- 
nie Komitetu Obywatelskiego do wal« 
ki z drożyzną łącznie z rzeczoznaw- 
cami w celu przeprowadzenia kalku-, 
lacji w sprawie obniżenia ceny chle- 
ba. (a. k.) 

Cukier podrożał. 

Na skutek zwiększenia ceny cu- 
kru przez hurtowników w sprzedaży 
detalicznej podniesiono od dn. 6-go 
b.m. cenę cukru o 10 groszy na ki- 
logramie. (a. k.) 
TRS DIMA IIA ga"   z d. 7—II 26 r. Giełda pieniężna 

i sprzedaż kupno 
| Dolary 7,30 ,29 уар 
| Londyn 35,56 35,52 35,45 
į Nowy-York -— jak gotówka p 
| Paryż 27,40 27,47 27,33 
j Szwajcarja 140,80 141,15 140,45 
| Stockholm 195,60 _ 196,09 195,11 
| Praga 21,61 21,66 21,56 
| Holandja 293,10 293,85 292,37 
k Wiedeń 102,75 103,00 10: 
| Poż. dolar. 64,75 
į Pož. kolej, 120,50 125— 
| 20 konwers. 34,/5 

2,50 
(w ziob 472,67) . 

800 poż. konwers. 100— 
4/2/o listy z. T.Kr. 2. przedw, 24,50 25,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. 21,75 

| EDI EITI STS TESTAI OZOJOTCZARAKEOZESCZ 

Ceny rynkowe 
w dniu 5—Il—1926 r. 

    

  niezmiernie ciężkich zasadniczo strat 
i nie zaszkodziła nam w tym stopniu 
jak to sądzili Niemcy, wszczynając 
zatarg celny. Dlatego też z wielkim 
spokojem oczekiwać należy dalszego   
zdrowi, tracą głowy i szaleją z trwo- 
gi. One nie. Pożar nie wybucha. Gaśnie. 
Bolszewicy zajmują dwór. Stawiają 
„pod ścienku” siostry za przechowywa- 
nieżołnierzy, „jeśli przyznacie się, da- 
rujemy wam życie”, porozumienia się 

|niefna, oczami „już wiedziałyśmy że 
będziem kłamać”. Zaprzeczają. Dziw* 
nym cudem wierzą im. Znów ocalo: 
ne, by wnet potem, straszliwym, dan: 
tejskiego słowa godnym epizodzie 
grzebania pomordowanych sanitarju- 
szy i doktora naczelnego, których we 
dwie dzwigały noc całą w mróz i śnieg 
do utraty zmysłów ze zmęczenia, mieć 
przed sobą cały rozbestwiony tłum 
chłopów i bolszewickichiżołnierzy któ. 
rzy chcą je razem z trupami zepch: 
nąć do dołu. Dzikie potwory trzyma 
na uwięzi tylko wzrok tych młodych 
bohaterek, tej pięknej Peo, która im 
do oczu woła: da, ja Palaczkał i tej 
złotowłosej Zosi o pokrawionych i spę- 
kanych z trudu rękach, rzucającej w 
to stado larw piekielnych noszami, 
któremi nosiła ciała zabitych, bo znieść 
niemogła, gdy żyd kopnął nogą i 
wrzucił do dołu jednego ze zmarłych. 

Znów śmierć muska swą. dłonią 
kościotrupa te młode czoła. W kie- 
szonkach mają strychninę „na ostat-   

Jal iępwdstawia wośnie 
i opi gwyodrka nieja 

Wczoraj o, godzinie 8-ej wieczo- 
rem z inicjatywy radnego m. Wilna 
p. Studnickiego odbyło się w lokalu 
Klubu Inteligencji przy ul. Św. Anny 
2, zabranie grona obywateli m. Wil- 
na w celu krytycznego omówienia 
gospodarki miejskiej w poszczegól- 
nych jej dziedzinach i uchwalenia 
ewentualnego wniosku zmierzającego 
do rozwiązania Rady Miejskiej. Mię: 
dzy innymi obecni byli p. dyrektor 
archiwum państwowego Studnicki, p. 
prof. Ehrenkreutz, prof.Bossowski, b. 
radny m. Wilna inż. Łukaszewicz, p. 
Bohdanowicz, przedstawiciel Dyrekcji 
Kolejowej p. inż. Dąbrowski itd. 

Na początku obrad p. Studnicki 
postawił wniosek domagający się 
reformy prawa wyborczego do Rady 
Miejskiej, nadmieniając, iż dotychcza- 

; więcej nadawałyby się dla 

$ 

niczne ioformacje i jak mówca skon= 
statował z rozmów z nimi prowa- 

j dzonych skłonni byli realizować te 
„zamierzenia, lecz po zapoznaniu się 
"bliżej z absurdalnem systemem gos: 
podarki naszej miejskiej zaniechali 

| tej myśli. 

Jaką jest organizacja tej gospo- 
darki wyświetli chociażby taki fakt, 
iż niedawno wyjeżdżał zagranicę dla 
zapoznania się, jakie tramwaje naj- 

Wilna 
doktor Dembowski, który może być 
dobrym doktorem, ale inżenierem 
nigdy. To szczegół, ale doskonale 
charakteryzujący stosunki _magist- 
rackie. 

Pan Studnicki uzupełnia wywody 
p. Łukaszewicza obrazując pized ze- 
branymi cały szereg niedokładności. 
Więc miasto Wilno dotychczas nie- 
ma planów rozbudowy (stary plan z 
z czasów rosyjskich obecnie się ab- 
solutnie nie nadaje) i jest rozbudo- 
wywane na opak. Komunikacja pod 
psem. Magistrat miasto wziąć w swo-     sowe wybory, które w rezultacie da- 

wały w reprezentacji municypalnej | 
ludzi takich, którzy obecnie kierują 
sprawami magistratu noszą w sobie 
zarodek tego zła, jakie zobrani z 
magistratu chcą wyplenić, przytem 
domaga się w końcu swego przemó- 
wieni wywarcia przez zebranych, 
którzy reprezentują po kilka organi- 
zacji społecznych presji na opinję 
publiczną w kierunku rozwiązania 
Rady Miejskiej i rozpisania nowych 
wyborów. | 

Przeciwko temu oponuje p. prof. | 
Ehrenkreutz, który uważa, iż podob: | 
na rezolucja będzie tylko pustem 
echem, gdyż przy obecnym składzie | 
rządu żadną miarą do rozwiązania 

i 

Rady Miejskiej nie dojdzie. | 
Zresztą mówca wychodząc z zało- | 

żenia, że lepsze zło, które znamy, 
niż to, które dopiero się zarysowuje, 
uważa, iż najlepiej poczekać aż do 
wygaśnięcia mandatów obecnych 
radnych i do czasu przyszłych wy- 
borów odpowiednio uświadamiać 
społeczeństwo o sprawach municy- 
palnych, tak, by do przyszłej Rady 
weszli fachowcy a nie dyletanci. (54 

Z kolei zabrał głos b. radny inż. 
Łukaszewicz, który przytacza cały 
szereg przykładów fatalnej gospodar- 
ki miejskiej. | tak w elektrowni 
miejskiej prowadzi się gospodsrkę 
poniżej krytyki. Maszyny prądu 
zmiennego i stałego tak są do siebie 
ustosunkowane, że nie tylko może 
pewnego pięknego poranku połowa 
miasta zostać na kilka godzin bez 
światła, ale w samej elektrowni gro- 
zi w każdej chwili niebezpieczeństwo 
zatrudnionym tam robotnikom wsku- 
tek wadliwego nastawienia maszyn. 
Pozatem góra Boufałowa, która zda- 
wałoby się już tamtego roku została 
wydrenowana i doprowadzona do 
porządku na wiosnę będzie wyma- 
gała pracy od początku gdyż rozto- 
Py zniszczą rozpoczęte w tamtym 
roku praca. Zabierając głoś w spra- 
wie gospodarki finansowej p. Łuka- 
szewicz zaznaczył, iż tu niema ab- 
solutnie żadnego planu, przytem 
uskarżanie się magistratu, iż w nie- 
domaganiach gospodarki wielką rolę 
odegrywa brak finansów jest nie- 
rzeczowe, gdyż do niego osobiście 
zgłaszali się finansiści amerykańscy 
i francuscy noszący się z zamiarem 
zbudowania elektrowni i puszczenia 

t 

je ręce uruchomienie autobusów 
mając kapitał, za który prywatni 
przedsiębiorcy musieli płacić Iich- 
wiarskie procenta, mając swoje war- 
sztaty i mogąc reperować i regulo- 
wać te ulice na których odbywa się 
ruch autobusowy, dał koncesję pry- 
watnym przedsiębiorcom od których 
wyciskał wysokie podatki i w rezul- 
tacie miasto zostało bez komunikacji, 
boć przeciaż tych kilka autobusów 
które widzimy jeszcze na uljcy, nie 
możemy w komunikacji brać w ra- 
chubę. Cały szereg mówców zabiera 
jeszcze głos i każdy z nich przytacza 
co raz to nowe przykłady magistrac: 
kiego bezhołowia. ` 

W końcu po dłuższej dyskusji 
p. Studnicki stawia wniosek zawiąza- 
nia organizacji składającej się z ze- 
branych i tych, którzy zgłoszą do 
niej swój akces, która będzie miała 
na celu uświadomienie  społeczeńst- 
wa o brakach w gospoearce miejskiej 
i urabiania gruntu u ludności na 
przyszłe wybory by skład personalny 
przyszłej rady dawał gwarancję racjo- 
nalnej pracy w magistracie. 

Obecqi akceptują wniosek p. Stu- 
dnickiego, przytem p. Bohdano- 
wicz wnosi by w przyszłości organi: 
zacja stykała się bliżej z prasą wi- 
leńską, dając jej ścisłe dane, co do 
różnych faktów anormalnych w gos- 
podarce miejskiej, by tą drogą za- - 
brać opinję. 

Pan Studnicki wyjaśnia iż gdy 
,mowa o współdziałaniu z prasą mo- 
że być może być mowa iylko o „Kur- 
jerze Wileńskim", który zawsze chę- 
tnie pośpieszał z ujawnieniem na 
swych łamach wszystkiego co tylko 
w magistracie nosiło charakter bez- 
hołowia. Bo gdy chodzi o inne pis- 
ma, to „Dziennik Wileński” zawsze 
świadomie przekręcał fakty np. spra- 
wozdania z posiedzenia Raby miej- 
skiej starając się w miejscu nie dot- 
knąć swoich sympatyków zaś Słowo 
mało sprawami municypalnymi Inte- 
resuje. W rezultacie po przemówie- 
niach jednak przez kiiku zebranych 
postanowiono znosić się bliżej z 
„Kurjerem Wileńskim” i ze „Słowem”. 

W końcu postanowiono urządzać 
co pewien czas podobne ostatniemu 
zebraniu, mając na celu wzmożenie 
szerokiej propagandy wśród społe- 
czeństwa, dla uświadomienia go o 
o bagnie, jakie zagnieździło się w   w ruch tramwajów z prośbą o tech= 
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nią chwilę”... Ocala ich jakiś bolsze- , 
wik, wzruszony bodaj tą sceną; nie- , 
długo potem staje się sprawcą naj- | 
sroższej dla „siostry Zosi” tortury. 
Kusi ją, jak szatan kusił Chrystusa, 
kusi z życzliwości. Wyprowadza za 
dwór, ukazuje lasek: „Tam wasi, my 
wychodzimy, chlopstwo was wymor- 
duje, wiem o tem*. Tam brat uko- 
chany, wolność, życie, przyszłośći O 
kilkaset kroków! Tu śmierć najha- 
niebniejsza, głód (od wielu dni żyją 
śledziami i grochem), śplą na podło: 
dze wśród tyfuśników, i... tu honor 
tej kresowej panny, żołnierza najwier- 
niejszego. Rwie się w niej wszystko 
i w milczeniu zawraca do opuszczo* 
nego dworu.. Noc całą pisze, nie 
śpiąc, oczekując śmierci. j 

Przypadek, traf, Bóg jeden wie 
co, sprawiły, że je nie wymordown- 
no. Bolszewicy wracają. Znów zba- 
wienie uchodzi. Głód. Postanawiają 
odwozić chorych do szpitala. w 20 

|stopni mrozu, idą piechotą w nocy, 
"koło sań, gdzie leżą ich chorzy. Na 
+odejściu, pijany bolszewik strzela do 
| „siostry Zosi”, myśląc że ucieka, bo 
biegła, czując że marznie. Na ulicach 
padają ze zmęczenia, głodu i zmarź- 
nięcia, nie przyjmują im chorych. 

  

   

  

punktualnie. 
kasa zamawiań na na 

Wędrówka całą noc. Wreszcie, w 
zimnej sali, zostawiają je same z oca 
lonemi, jakim wysiłkiem! chorem.. 
Dopiero w parę dni, trochę od>o 
cząwszy, wyspane, jadą do Mińska. 
Zrobiły swoje. W drodze mówią iin, 
że 1-szy korpus rozbity. | wtedy do- 
piero płaczą te żelazne dziewczęta. 
Wtedy pęka ich hart nadludzki. Wieść 
jednak jest kłamna. Jak cudowny 
sen, po nocy odpoczynku, otwiera 
„Siostra Zosia” swe mężne oczy na 
bajkową zjawę polskich mundurów. 
Polacy/ w paruset opanowali Mińsk. 
W parę dni Niemcy. 

Potem... potem Warszawa, swoi i 
mimo ciężkiej, bolesnej żałoby po 
ukochanym bracie, życiel Życie, mła 
sne szczęście, miłość. Dalekim jest 
tamten koszmar, który młode istnie 
nia stawiał tylerszy na progu śmie - 
ci. | daleką jest ich ziemia rodzi:- 
na, tak ukochana, oddana srog.m 
wyrokiem losu we wraże ręce, jakby 
nie dosyć było tyle krwi i takiego. 
bohaterstwa, by ją dla siebie oku- 

pićl i 
Niezłomne męstwo ł poczucie ho*   noru, jakie wołają wielkim głosem z 

tej niewielkiej książeczki, rozledz slę 
powinne w całej Polsce. Niechże su- 

naszym szanownym magistracie. (zd 

Sa PGK" E RES TRANZSIEZRZE PRTZE KYIROKCTOTOIE 

  

Od dnia 5-go lutego 

Doroczna Šaopka Akadenicka 
urządzena ' staraniem Koła Słuchaczy Wydz. Sztuk Pięknych. 
Ц. 5. B. Przedstawienia codziennie prócz czwartków w lokalu 
„Ogniska Akad.*—ul. Wielka 24. Początek o godz. 8 ej wiecz. 

B.leta do nabycia na miejscu. Tamże czynna 
stępne przedstawienia. 

  

  

mienia powojenne, ta splugawione 
pieniędzmi, oszustwem, kradzieżą do« 
bra państwowego, niech drobne, niz- 
kie dusze przeciętnych filistrów, czy 
tają te proste słowa, polskiej, kreso+ 
wej dziewczyny. Jakże wobec takich 
kobiet, wobec nieludzkiego ich bo- 
haterstwa i poczucia honoru, silniej. 
szego nmiż pragnienie życia, wobec 
ich wytrwałości do ostatniego tchu, 
zaparcia się siebie dla Spełnienia o- 
bowiązku w całej rozciągłości, jak 
wobec tych cnót, spełniać tyle grze- 
chów względem Ojczyzny? 

W szkołach wojskowych, kędy ue 
czą O powinności żołnierza na stano- 
wisku, na kursach przysposobienia, 
skautingu, w szkołach, musi być czy- 
tany „Szpital w Cichiniczach*, z dzien- 
nika siostry Zosi, przepisana historja 
chwały. | powinny tym dzielnyr 
dziewczętom salutować całe pułki i 
pochylić się przed niemi . polskie 
sztandary. 

| Nikt wspanialej w obliczu śmierci 
z rąk wroga honoru poiskiego nie 
podtrzymał. 

Hel. Romer.$$ 

w M 
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Ze związku literatów. 
(Komunikat Zarządu). 

W niedzielę dn. 7-go b. m. na 
walnem dorocznem zebraniu członków 
związku zawodowego literatów pol- 
skich w Wilnie przyjęto do wiadó- 
mości i zaaprobowano dotychczaso- 
wą działalność ustępującego prowi- 
zorycznego zarządu i zgodnie ze 
statutem, dokonano ponownego wy* 
boru prezesa tudzież czterech człon- 
ków zarządu jakniemniej nowej Ko- 
misji rewizyjnej. Nowy zarząd ukon- 
stytuował się jak następuje: Czesław 
Jankowski (prezes), Władysław Za- 
horski (wice-prezes), Wanda Niedział- 
kowska-Dobaczewska _ (skarbniczka), 
Helena Romer-Ockenkowska, Wiktor 
Piotrowicz (sekretarz). Do komisji re- 
wizyjnej wybrani zostali: Michał Bren- 
sztejn, Konstanty Bukowski, Jerzy 
Remer. 

Związek wileński należy do Zrze- 
szenia Związków Literackich w Polsce 
(jako taki wpłaca rocznie do centrali 
w Warszawie po dwa złote od każde- 
go swego członka). Zarząd Zrzesze- 
nia z prezesem Wacławem  Siero- 
szewskim na czele, pilnuje w War- 
szawie wobec parlamentu, instytucyj 
państwowych oraz wydawców inte- 
resów literatów polskich, związko* 
wych. Ze wszystkich przysługujących 
im praw i przywilejów korzystają 
w całej pełni członkowie wileńskiego 
związku zawodowego literatów pol- 
skich. 

W chwili obecnej wakują na rok 
1926 cztery literackie stypendje De- 
partamentu Sztuki, Stypendysta otrzy- 
muje przez trzy miesiące po 300 zł. 
—na studja, książki, dokończenie 
pracy rozpoczętej, poratowanie zdro* 
wia I t. p. Kandydatów przedstawia 
zarząd związku wileńskiego i prosi 
kolegów о składanie mu— najdalej 
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tem debat były przeważnie sprawy 
formalne. Ideą przewodnią projektu 
jest powszechność to znaczy, że jest 
tendecja odnośnie do upadłości do 

rozciągnięcia mocy obowiązującej kon- 
wencji na kilka państw względnie ca- 
łość państw, biorących udział w kon- 
ferencji. Pozatem zasadniczą różnicą 
między obaenym projektem a kon- 
wencją z 1904 r. jest to, iż ostatnia 
brała pod uwagę upadłość 1 tylko 
handlową, podczas gdy konwencja z 
1925 r. obejmuje swym zakresem i 
i upadłość cywilną. : 

Co do sprawy wykonalności wy- 
roków obcych poszczególni delegaci 
państw, biorących udzisł w konfe- 

rencji skłonili się ku formule, iż wla- | 

ści jest sąd w każdym poszczególnym 

dotyczący upadłości ma obowiązywać 
w odaiesieniu do dłużnika w drugim 

zacji. 
Pan Babiński charakteryzując o- 

gólnie rezultaty do których doszła 

  į Dziš — Apolonji P. M. 

Wtorek | Jutro—Scholastyki P. 

9 Wscnód słońca— g. 6 m. 58 

Luty Zachód —g. 4 m. 08 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 
Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4, 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz   do 20 go b. m.—podań aby mógł 
trzech, czterech kandydatów z Wilna 
podać Departamentowi Sztuki. Sty- 
pendysta nie może mieć mniej niż i 
25 i więcej niż 50 lat. Należy wy* 
mienić motywy, dla których się zgla- | 
sza o stypendjum. 

Z pośród najbliższych zadań miej- 
scowych nowego zarządu związku 
wileńskiego będzie między innemi— 
ma zaaprobowany przez walne zebra- 
nie wniosek M. Limanowskiego—na- 
wiązanie stałych stosunków z wileń- 
skim klubem przyjaciół Francji, tudzież 
—na wniosek J. Remera—z mającym 
powstać Klubem Reduty. 

Zanim związek na własny nie 

zdobędzie się lokal, korzysta—dla 
zebrań—z uprzejmej gościny w De- 
kanacie Wydziału Sztuk Pięknych 
uniwersytetu. Wszystką zaś korespon* 
dencję (o należenie do związku, po: 
danie o stypendjum i t. p.) skiero- 
wywać tymczasem należy na imię 
prezesa związku Cz. Jankowskiego 

(Biskupia 12). 
Członków zaregiestrowanych i o- 

płacających składki liczy związek 
w chwili. obecnej dwudziestu czterech. 
Pożądane jesi jaknajliczniejsze należe- 
nie do organizacji związanej tak 
ściśle z piśmiennictwem rodzimem. 
Zgłaszających się członków przyjmuje 

      

Dalszy cięg odczyta p. Babińskigo 
"a konferencji haskiej 

W dniu wczorajszym odbył się 
dalszy ciąg odczytu delegata Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych na kon- 
ferencję haską prawa międzynarodo- 
wego prywatnego p. Babińskiego, któ 
ry szczegółowo omówił dwie kwestje, 
które były osią obrad haskich mia- 
nówicie kwestję upadłościową i spra 
wę wykonalności wyroków obcych. 

rozumieniem z jednym z członków Zarz 

„wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.= Domi- 

nikańska 13. 
Biblioteka I Czytelnia im. Tomasza 

Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 

wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki ud 

1—8. 
Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wiłejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez: 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15).0dz. oprócz dni świąt. 

ой 8—9. 
Poradnia Polsk Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Teatr i muzyka. 

— Koncert dobroczynny. Dziś 

dn. 9 bm. o godz. 8 wiecz. odbędzie 

się w sali Kresowej (Zawalna 1) kon- 
cert staraniem konferencji 10 — Św. 
Wincentego a Paulo. 

W koncercie biorą udział znane 
miejscowe siły. Po koncercie dużo 

niespodzianek. Mamy nadzieję, że 

ze względu na doniosły cel koncertu 

Sala Kresowców zostanie wypełnio- 

ną po brzegi. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj po raz pierwszy komedję 

w trzech aktach Jerzego Szaniawskiego 

„Ewa”. Postać Glebowskiego odtworzy p. 

Władysław Sztaszkowski, redutowiec obecnie 

pracujący w Teatrze Narodowym w Warsza- 

wie. Z przedstawienia t-go Reduta przezna: 

czyła 50 proc. brutto na cele humanitarne 

Związku Artystów Scen Polskich. Jutro po 

raz dziesiąty  „Uaiekła mi przepiureczka“ 

komedja St. Żeromskiego. We czwartek po 

raz trzeci „Fircyk w zalotach” Fr. Zabloc- 

kiego, stylowa kemedja z epoki Stanista- 

wowskiej, zakończona sceną operową „li ma- 

trimonie segrete“ Dominika Cimaresa | 
sceną baletową. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde: 

go przedstawienia biuro „Orbis” Mickiewi- 

cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie | od 

10—12.30 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 

11—2-ej lod 5—8:ej w dniu przedstawienia. 

— Dzień Autora. We wtorek d, 9 lu-   _ Otóż projekt w sprawie upadłości 
1925 roku ma 17artykułów (projekt z 

1904r. miał 10 art.) i zajmuje się kwe- | 
stjami rzeczowymi w odróżnieniu od 
konferencji poprzedniej której objek- 

ii ÓĆ 

sok EEK KIKI 
KIESZONKOWY 

NALENDANZYK 
na rok 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy i Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
Izby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolei 

wyszedł z druku I powinien się znaleść w 
ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 

łów piśmiennych, kioskach I u sprzedawców ulicznych 

tego przypada w roku bieżącym tradycyjne 

! święto Związku Artystów Scen Polskich 
„Dzień Aktora”. W dniu tym, dzisiaj, (pier- 

| wsze przedstawienie „Ewy” Szańiawskiego) 

| Reduta przeznacza 50 proc. dochodu brutto 
| na cele humanitarne Związku. 

„A
 x 

P
O
D
D
O
B
O
B
O
B
O
D
O
B
O
B
O
D
O
G
A
G
G
O
K
 

ОМРОННАТОЛ 
1926 

podatków państwowych 
podatków wojewódzkich 

opłat stemplowych 
taryfy pocztowej 
kursu dolara od 1919 roku 
Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 15/X1 1925 r. 
1 wiele Innych. 

ściwym sądem do ogłoszenia upadło- | 

kraju, przyczem sprawa czy dany | 

wyrok wydany w jednym kraju, a; 

i 

kraju, delegaci przyjęli zasadę lokali- | 

  

KRON 

ZS HE 

kwestjach zaznaczył, iż mimo, że 
może konferencja nie doszła do kon- 
kretnego załatwienia tych spraw, to 

samo postawienie ich na porządku 
dziennym konferencji jest zadoku- 
mentowaniem ważności tych spraw, 
co nie wątpliwie skłoni państwa do 
rozwiązania tego zagadnienia. 

Jutro odbędzie się 3-ci kolejny i 
ostatni odczyt p. Babińskiego, które- 
go szczegóły podamy w następnym 
numerze. (zd) 
TEDRCETW 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. teńców 

Alf. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja") 

    

Czytajcie „Kurjer Wileń.'. 

IKA. 
MIEJSKA. 
— 

  

— Z Kasy Chorych. Przewod- 

W PFWEWEKI 

konferencja w dwóch wymienionych |nie do podwładnych sobie nauczy” | niczoną ilość miejsc należy się w bi: 
cieli, przypominające obowiązki wzmo-= lety wejściowe zaopatrywać zawczasu 

enienia dyżurów nauczycielskich w |w kancelarji gimnazjum (ul. Mickie- 

czasie przerw. wicza 38). 

Zarządzenie to ma na celu uchro- | — Ogólno polski zjazd iekarzy 

nić młodzież od nieszczęśliwych wy- | weterynarji w Warszawie. Jak się 

padków, jakie się zdarzają w miej: | dowiadujemy 7 b. m. z lnspektoratu 

scach, gdzie szkoły znajdują się w po- | Weterynarji województwa wileńskiego 
bliżu rzek, lub miejsc szczególnie dla ; wyjechał na ogólno-polski zjazd we: 

włeściwościterenu zagrażejących nie“ tervnerzy, który odbywa się obecnie 

szczęśliwemi "wypadkami dla młodzie- w Warszewie, inspektor weterynarii, 
ży. (zd) Lp. Głuchow ki. (7d) 

Z POLICJI! |— Teatr moskiewski „Halima” 
przybywa do Wilna. W najbiiższym 

— Pan Swolkień w Wilnie. Wczo: | czasie przybędzie do Wilna, bawiący 
raj przyjechał z Warszawy do Wilna | obecnie w Rydze, moskiewski teatr 
kierownik policji politycznej, inspek- | hebrajski „Halima”. (I) 
tor Swolkień. 

Z PROWINCJI. Przyjazd jego jest związany 2 przy- 
byciem do Wilna głównego komen- 

| danta policji ańikwowej; 6 Borzęc- — Zjazd robotników rolnych 
| kiego. (1) w Oszmianie. Związek Zawodowy 

Z Inspekcja policji granicznej. Robotników Rolnych oddział Wileń- 

Bawiący obecnie w Wilnie główny ski zwołuje na dzień 21 lutego r. b. 

komendant policji państw. p. Bożęcki | © godzinie 1ej do Oszmiany Zjazd 

wczoraj wyjechał z okręgowym ko*, robotników rolnych Okręgu Oszmiań* 

į mendantem województwa wileńskiego S%iego na którem omawiane będą 

| inspektorem p. Praszałowiczem do | Sprawy pierwszorzędnej dla robotni- 

t Swiecian w celu przeprowadzenia in- , KÓW rolnych wagi jak: 
EZ policji granicznej. (I) 1) Umowa zbiorowa na r. 1925/26 

— Wojskowi, a policja. Mini- i orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji 

jsterstwo Spraw Wewn. wydało okól- Rozjemczej. 
| mik do policji, by osoby wojskowe, 2) Warunki umowy zbiorowej na 

zakłócające porządek publiczny były jrok_1926/27. 
odprowadzene do najbliższych poste- | / 3) Reforma rolna. 

i runków żandarmerji. (I) Na zjeździe tem wezmą udział 
przedstawiciele robotników rolnych z 
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niczący Zarządu Kasy Chorych m. ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Wilna „Przyimiuje interesantów Ai — Z Wil. Tow. Lekarskiego. 
sprawach kasowych wyłącznie w lo:; We środę 10 lutego rb. o godz. 20 e 
kalu K. Ch. (Dominikańska 15, gabi- | wę wisnyni okala zatoda 24) 
net Dyrektora) w poniedziałki, środy | njbędzie się naukowe posiedzenie 
i piątki od g. 1 i pół do 2 i pół PO; Wileńskiego Tow. Lek. z następu- 

południu. 3 jącym porządkiem dziennym: 1) 
— Unieważnienie zezwoleń na Ojczytanie protokółu poprzedniego 

prawo jazdy szoferom. Komisarz posiedzenia, 2) Dr. Ch. Zarcyn. Po- 
Rządu na m. Wilno powiadomił, ; że kaz chorego, 3) Dyskusja nad refe- 

do 1 kwietnia rb. ważne są ZeZwO- ratem dra Borowskiego „Społeczna 
lenia na prawo jazdy dla szoferów. | walka z gruźlicą", 4) Dr. J. Huryno- 

Szoferzy więc ubiegający Się O pra- wiczówna. Badania doświadczalne 
wo jazdy na dalszy termin obowią-: pad niektóremi zmianami w orga 
zani są w odnośnym referacie Ko" | niźmie pod wpływem parenteralnie 
misarjatu Rządu złożyć podanie © | wprowadzonej siarki, 5) Dr. K. Ko- 
przedłużenie tego terminu. Kto więc | siski; a) Zaaczenie badań układu 
nie wniesie podania straci tem sa- nerwowego czuciowego dla antropo 

mem prawo na dalszą jazdę. (zd) | logji, b) Pokaz szczypczyków dla nie- 
SPRAWY SAMORZĄDOWE. palcowego wiązania szwów, 6) Prof. 

$. Trzebiński, Ciała tłuszczowe w 

— W sprawie zrównania płac komórkach nerwowych, 7) Sprawy 

urzędnikom komunalnym. Muni-. administracyjne: wybory nowych 
sterstwo Spraw Wewnętrznych nade- członków. „ 

słało do władz wejewódzkich okólnik, RÓŻNE. 
w którym poleca aby wojewodowie — Schronisko dla artystów- 

wydali odnośne zarządzenie magi- lweteranów w Skolimowie. Zwią- 
a RZA wide kie zek Artystów Scen Polskich od sze- 

Dw. 8 regu lat pracuje nad zrezlizowaniem 
i pracownikom swoim do skali po: 
borów urzędników państwowych. (ak) aja pi yi bt 

WOJSKOWA. | Gmach został już wzniesiony, ale wy- 
— konczenie domu wewnatrz wymaga 

Prolongowanie zezwoleń | wielkich sum, które trzeba zdobyć w 

na broń dla podoficerów. Dow.; najkrótszym czasie, by Schronisko 

Qkr. Kor. Ill wydało rozkaz aby jeszcze tej wiosny mogło być otware 

wszyscy podoficerowie zawodowi i|te. Związek przystępuje obecnie do 
pracownicy wojskowi korzystający z | wielkiej loterji fantowej. Bilety w се- 

zezwolenia na noszenie broni zwró- | nie 50 gr. sprzedaje kasa teatru Re- 

ciło się do swych bezpośrednich do= | duty. 

wódców celem rejestacji i przedłu- Rozlosowane będą cenne fanty, 

żenia pozwoleń na noszenie krótkiej | jak: samochody, maszyny do szycia, 

broni palnej (ak) f do pisanis, radjo-aparaty, bronzy itp. 
| Ciągnienie losów odbędzie się 20 go 

SPRAWY AKADEMICKIE. ' marca b. r. w Warszawie. 
— Kraj baśni. 13 lutego stara: 

EA AC a » A Akad (ul, Wielka 24) przed- ,nazjum Mickiewicza odbędzie się w 
u : OKRE demiekiej” ; zł tegoż gimnazjum (ul. Mickiewicza 
s 2 KES dal a 38 gimn. Lelewela) wieczór słowa, 

I bis = alszym ogrom- z ae Przez Z ze- 
e społu Reduta odczytane będą poezje 

Dowcipnie i charakterystycznie p, E, Masiejewskiej, p. t. Kraj baśni, 
an. ać Pe na Jak | ilustrowane obrazami Paikiai z 

Ów a A ks pizijmuje krajobrazów J. Bułhaka. Akompanja- 
prad saiko idaio ment muzyczny wybrany i wykonany 

Е a ь ы go | będzie przez p. Z. Siekiel-Zdziewicką. 
wieczora kasa sprzedaje bileta na przedstawienie to, ofiarowane przez 
następne przedstawienia. 

SPRAWY SZKOLNE. | mnazjum Mickiewicza, stanowić bę- 
—————— dzia atrakcję o niebywałym nastroju, ' 

— Wzmocnienie dyżurów w | jednocząc w harmonijną całość walo: 

szkołach powszechnych. Inspekto- ry poetyckie, plastyczne i muzyczne. 

rat Szkolny m.Wilna wydał zarządze- Że względu na szczupłość sali i ogra- 

  

  
  

  
  

Rad praktycznych 10 
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Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 
Kto pracę daje! 

3 od zaraz 4 — 5 pokoi w rejonie 

autorów i wykonawców na rzecz gl- |. 

= Botrzobne mieszkanie 
36 Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- 

każdego folwarku pow. Oszmiań- 
skiego. (zd) 

— Ziikwidowanie zatargu rol- 
nego w powiecie Oszmiańskim. 
Jak już donosiliśmy w jednym z 
poprzednich numerów naszego pisma 

z powodu nieprzyjęcia przez właści- 
cieli ziemskich powiatu oszmiań* 
skiego umowy zbiorowej na rok 
1924/26 pod presję zawodowego 
związku robotników Rolnych Rz. P. 

na rząd została powołana nadzwy- 

czajna Komisja Rozjemcza, która 
uwzględniając częściowo żądania 
przedstawicieli Związku Rolnego na 

pow. Oszmiański orzekła w dniu 30 

stycznia 26 r, iż umowa zbiorowa 
ma obowiązywać właścicieli ziem: 
skich pow. Oszmiańskiego a prócz 
tego muszą oni wyrównać niewyda- 
ną pensję i ordynację w sposób na- 

stępujący: za każdy pud niewydany 
w dniu 1 kwietnia 1925 r. muszą 

oni wypłacić 1 pud i 6 funtów żyta, 

za każdy pud niewydany w dniu 1 
lipca — 1 pud i 25 funtów i za 
każdy pud niewydany w dniu 1-go 
stycznia rb. — 1 pud i 3 funty, 

Ponieważ natomiast robotnicy 

rolni pracowali w wielu wypadkach 
dłużej, niż to określa umowa zbio- 

rowa zobowiązała komisja właścicieli 

ziemskich do wypłacenia robotnikom 

ryczałtowo po 12 pudów i 8 funtów. 
Dia rzemieślników 1 stołowników 

również przyznane zostało odpowied- 
nie wyrównanie. 

Robotnicy zaś, którzy niesłusznie 
zostali zwolnieni z pracy mogą po 

szukiwać odszkodowania . za pośred- 
nictwem Komisji Rozjemczej zgła- 

szając się do Związku robotników 

rclnych ul. Kijowska 19. (zd) 

Z POGRANICZA. 
—Usilowanie nieiegalnego pr:e- 

kroczenia granicy. 7 b.m. usitował 

przekroczyć granicę polską na odcin- 
'ku IV kompaaji w stronę Litwy Fran- 
ciszek Smejlis. Ponieważ wspomnia- 

ny Smejlis niemiał przy sobie żad: 
nych dokumentów, uprawniających go 

do udania się do Litwy, organa ро- 
licyjne aresztowały go, skierowując ; 
jako podejrzanego o szpiegostwo do 
władz śledczych. (zd) 

7, WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Dezercja od żony. Dn.6 b. m. 
Scbolewska Anna, zam. Sawicz 8, zameldo- 

wała polleji, że mąż jej Jerzy w dniu 2 b. 

m. o g.1l wyszedł z mieszkania | do tej 

pory ule powrócił. 

i 

ł 
| mimo krótkceści opisu, 

Nr. 31 (479) 

— Pożar. Dn. 6 b, m. o g. 13 m. 55 
wskutek nieostrożnego palenia w kuchni 
w d. Nr. 16 przy ul. Krakowskiej, należą” 
cym do Małachewskiego Witolda, wybuchł 
pożar. Dom spłonął doszczętnie. Znajdują- 
ce się wewnątrz mebie lokatorów uratewa- 

no. *oszkodowany oblicza straty na 14.000 
zł. Dom ubezpieczony był na 6.630 zł. wy- 
padków z łydźmi nie było. 

— Podrzutki. Dn. 7 b. m, o g. 21 w 
bramie d. Nr. 7, przy ui. Jasnej znaleziono 
7-dniowe niemowlę płci męskiej, które ode- 
słano do zakładu Dzieciątka Jezus. 

> — Dn. 7 b. m. o g. 16 m. 3., w wejś 
ciu front wym d. Nr. 23 przy ul Węgłowej 
znaleziono 8 tygodn. niemowię płci żeń 
skiej, które odesłano do zakładu Dzieciąt- 
ka Jezus. 

— Kradzieże. Dn. 6 b. m. o g. 9, z 
mieszkania Wulfa Landa, (Ostrobramska 29), 
skradziono futro męskie z fokowym kol- 
nierzem, wart. 1500 zł. 

— Dn. 6. b. m. Oskar Steckiewicz. rot- 
mistrz 23 p. uł. (Artyleryjska 1), zameldoweł 
policji, że w godzinach poobiednich z mie- 
szkania jego, za pomocą podebranego kłu- 
cza, skradziono mu różne rzeczy, wart. 470 
zł. Podejrzania brak. 

— Dn. 6 b. m. między g. 5 4 6, z mie- 
szkania Abrama Bagiera, (M. Stefańska 9), 
Skradziono różną garderebę, wart. 500 zł. 
Podejrzenie brak. 

— Dnia 6 b. m. Rai Balter, (Końska 1), 
skradziono palto damskie, wart. 200 zt. 
Kradzieży dokonano w dn. 31 przy ul. Sie- 
rakowsklego. 

— Dn. 6 b. m. Dymitr Fiszkin, zam. 
(Stara 24), zameldował policji o kradzieży 
drzewa na szkodę Sawicz Sawickiej i Pimo- 
nowej przez Lisowskiego i Marcinkiewicza, 
(zam. przy ul. Popławskiej). 

— Dn. 7 b. m. o g. 23, Dawid Bunimo- 
wicz, (Piłsudskiego 40), zameldowsł policji, 
że między g. 18 a 20 nieznani sprawcy za 
pomocą podebranego klucza, dostali się do 
kantoru Sp. Fkc. fabryki tektury, mieszczą- 
cej się przy ul. Słowackiego 1, skąd skradil 
maszynę do pisania firmy „Continental“ 
wart. 1010 zł. Podejrzania brak. 

— Dn.7 b. m. o g. 15 m. 23, z mieszka- 
nia Antoniego Zołoćko, (Uniwersytecka 1), 
w”czasia jego nieobecności skradziono ro- 
żną garderobę | gotówkę ogólnej wart. 500 
zł. Ujęcie ziodzieja. 

— Dn. 7 b. m. Franciszka Szatżonis, 
(zam. Poleska 15-a), zameldowała policji, 
że w dniu 27-I rb. podczas jej nieobecnoś- 
ci w mieszkaniu skradziono poduszkę wart. 
35 zł. Sprawcę kradzieży w osobie Adolfa 
Raubo, (Stalowa 13), u którego znaleziono 
skradzioną poduszkę zatrzymano. 

Na prowincji. 

— Pożar. W dniu 23. I. rb. wskutek 
nadmiernego napalenia w piecu, zapaliła 
się łaźnia Mickiewicza Józe,a, zam. w fol. 
Nowy-Dwór, gm. Miorskiej pow. brasław- | 
skiege. Straty 100 zł. 

— Też omyłka. W dniu 201 rb. zo- 
stał zaaresztowany Pikaż Adam, mleszka- 
niec wsl Popieliszki | gm. Piuskiej, jako 
oskarżony o zabójstwo w iślickiego Józefa, 
mieszkańca tejże wsi, dokonane w roku 
1919. Jakkolwiek wymieniony do winy się 
przyzneł, to jednak zeznał, że zabił Wiś- 
Hckiego przez omyłkę, przypuszczając, że 
strzela do złodzieja. 

— A to babu sekutnica. Przepro- 
wadzone dochodzenie policyjne ustaliło, że 
stodoła Blakiewicza Józefa, zam. w zaść. 
Puzynowo, gm. Nowo-Trocktej, spaliła się 
wskutek podpalenia, ktorego dokonała Sien- 
klewiczowa Konstancja. Akta wraz z aresz- 
towaną Sienkiewiczową skierowano do sę- 
dziego śledczego. 

— Tragiczny wypadek. Przeprowa- 
dzone dochoazenie policyjne ustaliło, iż 
Filomena Taraszkiewiczowa, zam. w zaść. 
Szarkowszczyna, gm. Szumskiej, pow. Wi- 
leńsko-Trockiego zmarła w dn. 4! rb. wsku- 
R braku pomocy lekarskiej podczas po- 
rodu. 

  

- Ruch wydawniczy. 
Domański St. inż. Najkrótszy łatwy po 

dręcznik do niwelacji („Jak niewelowkć”). 
Wyd. 2-gie uzupełnione Skład główny Dom 
Książki Polskiej zł. 3,20. W literaturze na- 
szej daje się odczuwać brak krótkiego po- 
dręczniką do niewelacji dlą osób niefacho- 
wych, które, ze względu na rodzaj swego 
zajęcia, są zmuszone do obznajmienia się 
Z niwelacją, nie są jednak o tyle technicz- 
nie przygotowane, aby mogły posiłkować 
się książkami specjalnemi. kotrzebna więc 
jest książka nietyje specjalna, ile objaśnia- 
jąca przedmiot krótko i pizystępnie, nie 
wymagająca technicznego wykształcenia 
czytelników. W praktyce welu z tych co 
umieją niewelować poznało ten przedmiot 
przeż asystowanie inżynierom podczas wy- 
konanla niewelacji. — Ten'sposób obznaj- 
mienia się z przedmiotem jest naturalnie 
bardzo niewystarczający. 

W tej książeczce czytelnik znajdzie, po- 
wszystkie wskazów- 

ki, jakie mu do wykorania niewelacji będą 
potrzebne. Polecić ją możemy szczególnie 
rolnikom, dozorcom robót drogowych, po- 
czątkującym technikom i wszystkim kogo   Interesuje niwelacja gruntów. \ 
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Kto pracy poszukuje! Ж giellońska. Oferty proszę nadsyłać 

Kto co zgubił! а k do Kurjera Wilenskiego pod „X. S“, 
Kto się chce ożenić! mk R 

We PEWNE ЖЖ К ККК ККК К 
Kto kapitały lokuje! 
Kto szuka mieszkania! 
Kto odnajmuje mieszkania 

It d. 

niech poda ogłoszenie do gazet 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. 
Tel. 82. 

Kosztuje tanio, 

a cel będzie osiągnięty. 

Adama Mickiewicza Nr. 33, 
Dla M. G 

NA NS 
Sprzedaż na dogodnych w: 

WĘGIEL 
Górnośląski >O
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Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

m, 4 od godz. 11 do 3. 

runkach z dostawą do domów 

firma „Elektrokan'' wielka 17,tel. 506 Š 

A 

: 
: : Poszakaję. mieszkania 

2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 

w Redakcji dla „Poszu- 
kującego".   
  

= 
Wyżeł 

rasy pojnter 

7-0 miesięczny do sprze- 

dania. Garbarska 1 m. 14. "Kurjer Nana pod 
i „K. 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

įBiuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy* 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

Nauczycielka 
szkoły powszechnej ze 
znajomością pracy blue 
rowej poszukuje posa. 
w miejscu jub na wy) + 
Zgłoszenia Administracja 

„Kurjerą Wileńskiego” 
sub. „S. W”. 

Urzędniczka 
| zdolna z kilkuletnią prak- 

niemiecki tyką biurową 1 dobremi 
' świadectwami poszukuje 
posady od zaraz. Oferty 

  

  

  

  

Wydawca Tow. Wydaw, „Pogoń” sp, z ogr, odp, Druk, „kux”, Żeligowskiego 1, 

\ 
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Rodakior odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski, ||| 
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