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Cana enumeraty: miestęcznie 4 zł. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 
Kaledas w. Wawie, S-to Jaństal, Skład papieru W. Borkowskiego, 
Mickiewicza 5. Prenumoratę 1 ogłoszenia 
Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 

ka ŻŻ, telef. 605, | wszystkie biura 

turo Reklamowe Stefana przyjmują Biuro S 

raklamows w zraju i xagranicą.   

Redakcja I Administracja: ARSENALSKA 4, Telefon 99. 
Czynna od g 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* mieści się 
rzy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 
Gin od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popol, 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. stronie 10. Komunikaty posia tekstowe) 
-ej str. 6-0 łamowy, 

groszy. Układ ogłoszeń na 
Terminy druku mogą być przez 

groszy 20, na 4-ej 
za wiersz milimetrowy 30 
na 4-ej str. 10-clo łamowy. 

administrację zmieniane dowolnie.       

© ° ее 

Od Administracji. 
Z dniem 25 b. m. upływa termin wpłacania prenumeraty na 

„Kurjer Wileński” w urzędach pocztowych i u listonoszów. Dla 
uniknięcia przerwy w otrzymywaniu pisma upraszamy Szan. Pre- 
numeratorów o przestrzeganie tego terminu, a jednocześnie 0 po- 
wiadomienie Administracji: o wpłacaniu prenumeraty do urzędu 
pocztowego. 

NIN IA АС 

°° ае Taneczna Orzędników (zlnyth 3 
W niedzielę dn. 14 lutego r. b. 

Dyrekcji Wileńskiej urządza zabawę taneczną w salonach S. U.P. (Mickie- 
wicza 9), dochód której, przeznacza się na cele filantropijne. Wstęp 2 zł. 
za zaproszeniami, które można otrzymać w komitecie zabawy (ul. Ostro- 
bramska Nr. 6) lub przy wejściu. Początek o godz, 22. Stroje balowe nie      

  

     
obowiązują. 

Ne 

Pojedynek 
Zatarg włosko-niemiecki trwa w 

dalszym ciągu. Ostatnia zadzierżysta | 

mowa. p. Mussolinego w senacie | 

przyjęta była owacyjnie zarówno przez 

posłów jak i przez publiczność. 

Przypomina to wystąpienie żywo 

momenty w życiu państw, kiedy szef 

rządu wstępuje na trybunę i, odwo- 

łując się do patrjotyzmu parlamentu 

i narodu, zapowiada wojnę sąsiadowi 

oczywiście, w obronie własnych, na- 

ruszonych przez tamtego praw i in- 

Takie przemówienie spoty- 

kają się zazwyczaj z owacją słucha- 

czy i wywołuje niezmierny wzrost 

uczuć patrjotycznych. 

Nie przeszkadza powyższemu ni- 

gdy ta okoliczność, że akurat ta sa- 

ma scena odbywa się u tegoż sąsia- 

da, w którego parlamencie przed- 

stawiciel rządu na trybunie również 

apeluje do patrjotyzmu obacnych i 

wzywa do obrony kraju przed zachłan- 

nym sąsiadem. W ten sposób każdy 

z walczących ma przynajmniej tę 

wewnętrzną satysfakcję, że naraża 

swoje i cudze życie w obronie przed 

cudzą napaścią, że jest przeto do 
tego zmuszony. 

W danym wypadku zachodzi ta 

różnice, že niema wiele szans na to, 

aby po wojowniczych mowach mizły 

nastąp.ć ciężne czyny, 

P. Mussolini lubuje się w moenych 
słowach i mocnych gestach. Próbo- 

wał nzwet czynów (zajęcie Korfu pod: 

czas zetargu z Grecją w r.1923), lecz 

kończyły się one na demonstracjach. 

Zorgenizowane w Lidze Narodów 

państwa europejskie, pomimo wzaje- 

mnej gry i współzawodnictwa polity: 

cznego, zdobywają się w takich wy- 

padkach na pewną dozę poczucia 

solidarności w celu uniknięcia wspól- 
nej wojennej katastrofy. 

W konflikcie włosko « niemieckim 

zasadniczą przeszkodą do skoczenia 

sobie do oczu przeciwników, jest ta 

okoliczność, że terytorjum Włoch 
bezpośrednio nie graniczy 2 teryto- 

rjum Rzeszy Niemieckiej, O narusze 
niu neutralcości Szwajcarji lub Au- 

strji, ani p, Mussolini, ani.p. Strese- 

mann, rzecz prosta, nie myślą na se- 

rjo. 

Rzecz się skończy prawdopodobnie 

na wzajemnej wymianie argumentów 

i gróźb, oraz zaestrzeniu obustran- 

nych pretensyj i antegonizmów. 

Trzeba przyznać, że Niemcy, które 

stale spekulowały na przyjazne wzglę | 

dem siebie uczucia Włoch i na roz- 

budzone ich apetyty w kierunku Sa- 

    Stowarzyszenie Urzędników Celnych 

S 

na slowa. 
gdyż bezpośrednio nie ma się wlašcl- 

wie czego obawiač, Ile ze šeiadomo- 

Ści, że, narażając się Włochom przed 

samem wejściem Niemiec do Ligi 
Narodów, popełnił grubą gaffę dy- 
plomatyczną i utrudnił sobie zadanie 

niedopuszczenia do wejścia do Rady 

Ligi innych, prócz Niemiec, państw, 
przedewszystkiem zaś Polski. 

Posłuszna, jak zwykle, na rozkazy 
Wilbelm strasse, prasa niemiecka zni- 
żyła ton i zatrąbiła na odwrót, oskar- 

żając  nacjonalistycznego  premjera 
bawarskiego, Helda, o wywołanie ca- 
łej awantury. Przejawia się w tem 
cherakterystyczna cecha psychiki nie- 
mieckiej, nie poddającej się łatwo 
afektom i podatnej natomiast na 
chłodny rachunek polityczny. 

Jest to tem bardziej zastanawia- 
jące, że merytorycznie w zatargu z 
Włochami Niemcy mają rację. Kam- 
panja prasy Aiemieckiej przeciwko 
zarządzeniom rządu faszystowskiego 
w południowym Tyrolu, miała po- 
ważne i niewątpliwe podstawy słusz- 
ności. 

Dość powiedzieć, że język włoski 
stał się odrazu bezwzglednie obowią- 
zującym językiem Państwowym na 
terytorjum, na którem cała ludność 
mówiła wyłącznie po niemiecku. Naz- 
wy miejscowości zostały zlatynizowa- 
ne; zabronieno wymawiania słowa 
„Tyrol południowy” surowe ksry gro- 
żą rodzicem, którzyby, zechcieli dzie 
ciom dawać imiona nie włoskie. Roz- 
pędzono wszystkie niemieckie związ- 
ki alpinistów, skrępowano prasę — 
tak samo, zresztą, jak w całem Pań- 
stwie, — wreszcie w b. krótkim cza* 
sie wprowadzono nauczanie wyłącze 
nie w języku włoskim, 

Jak stwierdza objektywna w tej 
sprawie prasa szwajcarską sytuacja 
ludności niemieckiej nad Górną Ady- 
gą stała się nie do zniesienia. Zaczę- 
to szukać pomocy w opinji publicz: 
nej Austrji i Niemiec. Austrja jed- 
nakże uchyliła się od angażowania 
się w tę delikatną sprewę, nie chcąc 
zadzierać z Włochami, W obronie u 
ciskanej ludności niemieckiej rozpo- 
częła akcję prasa nierniecka, poczem 
wystąpił w parlamencie bawarskim;pre- 
zes gabinetu, p. Held, To był począ- 
tek pojedynku na słowa, który trwa 
dotychczas. 

P. Mussolini w jednym punkcie 
swoich przemówień miał rację: kiedy 
stawiał zarzut Niemcom, że postępu- 
ją w taki sam sposób ze swemi 
mniejszościami —- Polakami i Dun   baudji francuskiej, całkiem nieocze- czykami — przeciwko któremu pro- 

2! 

kiwanie natknęły się na tę raptowną | testują w odniesieniu do Włoch. „Nie 
zmianę frontu. Po ostrem wystąpie-|czyń drugiemu co tobie nie miło*=- 
niu p. Mussoliniego, - p. Stresemsann |o tej zasadzie p. Stresemann i jego 
„stulił uszy”— nie tyle ze strachu, Śkoledzy z gabinetu stale zapominają 
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'Postułaty Р. Р. $. 
50 miljonów — na roboty publiczne. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
P. premjer Skrzyński odbył wczoraj dwukrotnie długą konferencję 

z prezesem Ki. P.P.S. pos. Barlickim. Po raz pierwszy w godzinach połud- 
niowych, po raz drugi zaś o godz. 7.ej wieczorem. 

Konferencje te oczywiście pozostawały w związku z wejściem do rzą- 
du p. Barlickiego w charakterze ministra robót publicznych. Wbrew prze- 

| widywaniom do tef pory — godz. 10 wiecz, — nie nastąpiła jeszcze nomi- 
'nacja p. Barlickiego. 
į Wadług zasiągniętych przez naszego korespondenta informacyj wynikły 
w ostatniej chwili w tej sprawie pewne trudneści, a mianowicie: p. Barlicki 
w wykonaniu uchwały swago klubu domaga się między innemi wyasygno- 
wania 50 mil. zł. dla Ministerstwa Róbót Publicznych. Suma ta byłaby 
Przeznaczona na rozpoczęcie całego szeregu robót publicznych, któreby 

,w pewnej mierze przyczyniły się do złagodzenia bezrobocia. 
} Jest bardzo możliwe, iż stanowisko wice-ministra robót publicznych 
obejmie również członek kl. PPS, — pos. inż. Hausner, będący wytrawnym 
„fachowcem w tej dziedzinie. 

N.P.R. a bezrobocie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer odbył dłuźszą konferencję z przedstawicielami kl. NPR. 
p. Polakiewiczem i Hertzem, którzy p. premjerowi przedstawili szereg po- 
stulatów, dotyczących walki z bezrobociem. 

Zaprzeczenie „Wyzwolenia, 
(Telefonem od własnego. korespondenta z Warszawy). 

Prezes kl. Wyzwolenia pos. Stolarski wobec ukazania się w pewnych 
organach prasy wiadomości, dotyczących jakoby rokowań pomiędzy kl. Wy- 
zwolenia a Piastem, mających na celu nawiązanie ścisłych stosunków pracy 
parlamentarnej i organizacyjnej komunikuje, iż żadne rokowania tego ro- 
dzaju prowadzone nie były. 

adna strona z inicjatywą w tym kierunku nie występowała. 

O zajścia w Kaliszu. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Skrzyński przyjął wczoraj 3 przedstawicieli N. P. Ś., którzy 
żalili się na zachowanie się policji i władz podczas zajść w Kaliszu, 

Przy audjencji obecny był, bawiący w gmachu Prezydjum Rady Mi nistrów, min. Raczkiewicz. 

|. Madiżycia posła Hrytkiewicza (kl. Dubanowicza) 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

| 
į 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu klub parlamentarny Stron. Chł. I(Wyzw. postawił następujący walosek: 
|. „Dnia 12 lutego' 1926 r, pos. dr. Polakiewicz i koledzy wnieśli inter- pelację do p. prezesa Rady Ministrów i min. spraw wewn. w sprawie na- 

dużyć, popełnionych przez starostę i jego zastępcę oraz wydział sejmikowy w Sokółce. 
Jako główny oskarżony wskazany jest tam również pos. do Sejmu, 

członek wydzisłu powiatowego Nikodem Hryckiewicz (członek kl. Duba- 
nowicza). 

Biorąc na siebie lub braci swoich szereg dostaw i przedsiębiorstw pu- 
blicznych, z których ciągnął osobiste korzyści, naruszył on'w ten sposób 
literę i duche art. 22 Konstytucji, wobec czego zgodnie z przepisami ordy- 
nacji wyborczej Wysoki Sejm uchwalić raczy: 

Sejm stwierdza wygaśnięcie mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Nikodema Hryckiewicza”*. 
. (--) Podpisy. 

jako też. odnośną interpelację, jako pierwsze ja- 
wywołały niezwykłe zainteresowanie w kuluarach sej 

Powyższy wniosek, 
skółki tego rodzaju, 
mowych. 

0 095 OO 

lonlerencja stronnictwa „klidszczionów w Kownie. 
Qnegdaj otwartą została w Kownie konferencja doroczna rządzącego 

stronnictwa „Krikszczionów” (ch.-d.). 
Łagaił posiedzenie prezes komitetu centralnego p. Szmulksztis, z po- 

witaniem w imieniu rządu wystąpił premjer, dr. Bistras, 
O działalności "Komitetu Centralnego zdawał sprawozdanie tenże 

p. Szmulksztis, 
Śtwierdził on, że międzynarodowa sytuacja Litwy polepsza się. Roz: 

strzygnięcie (?) przez rząd litewski sprawy komunikacji po Niemnis udo- 
wodniło światu, że Litwa jest zdecydowana lojalnie wykonywać swoje mię- 
dzynarodowe zobowiązania. 

Następnie referent zobrazował dokładnie finansową i gospodarczą sy: 
tuację kraju. 

Obszerne przemówienie o zagranicznej polityce Litwy wygłosił minie 
ster spraw zagraniczn., prof. Rejnis, który zaznaczył, że ministerstwo spraw 
zagranicznych nadaje wielkie znaczenie osiągnięciu jaknajwiększego zbliże- 
nia pomiędzy Litwą a Sowietami, Łotwą i Niemcami. И, 
A O AI R EA IN 2 KN KTS RZ ARENA 

Ów jednak „tryumf narodowej woltowanie 200.000 osisdłaj wzdłuż 
jedności” p. Mussoliniego, o którym niej ludności, Е 
wspomina „Giercale d'ltalia“, reali+! Pod tym względem p. Mussolini 
zowany nad Adygą za pomocą bru- nie stwarza nowych metod, idzie 
talnego i w gruncie rzeczy bezna- śladem dawnych wzorów polityki 
dziejnago latynicowania miejscowej | nacjonalistycznej, Zbankrutuje na niej 
ludności niemieckiej, nie da w re- | tak samo, jak przegrały wszystkie 
zultacię Włochom pożądanych owo: ! inne państwa, które ją uważały za 
ców. Granica włoska w Tyrolu ma ' najlepszą gwarancję swej potęgi. 
znaczenie strategiczne. Nie jest zaś Testis. 
„rozsądnym systemem jej obrony re: 
    

BRAC T D AKA VKT DA AT OKI S T DI TRIO INEESOA SIA a 

Śl alle aka s cake łe e Szk BIE KK 

Szopka Akademicka 
przedstawiania codziennie w lokslu „Ogniska“ 
ul. Wielka 24. Początek o godz. 8 
żene od 80 gr. do 3 zł. 

Akademickiego — 
ej wiecz. Ceny znacznie obni- 

Śpieszcie siebie i swoich zna- 
Jomych ujrzeć, bo przedstawienia dobiegają końca. 

f 

WEŻROCZCZEJK EEEE IKI kak Kk ke 

UT 
Estonja. . 

Upadek narodowych liberałów. 

W zblizających się wyborach do 
parlamentu partja narodowych libera- 
łów nie wystąpi z własną listą. 

Połączyli się oni z partją pracy i 
wystawiają wspólną listę. 

Łotwa. 

Wyniki śledztwa w sprawie 
bombowych zamachów. 

Śledztwo w Sprawie bomb w re: 
dakcjach pism  „Łatwias Sargs“ i 
„Briwa Zeme“ dalo już wyniki. Na- 
trafiono na ślad przestępców. 

Podejrzani o udział i aresztowani 
są dwaj byli członkowie Ł, N. K. 

Ze względów zrozumiałych zezna- 
nia ich nie są podane do publicznej 
wiadomości. 

Nowy zamach. 

Wczoraj w Mitawie około godz. 
5-ej nad ranem w pobliżu redakcji 
pisma „Zemgales Bałs” dokonano 
zamachu na policjanta, 

Napastujących było dwuch. Strze- 
lali zbliska. Policjant lekko raniony, 
odstrzeliwał się, lecz bezskutecznie. 
Napastnicy zbiegli. 

Mitawn — przerażona. Po mieście 
chodzą słuchy, że zamachowcy są z 
tej samej szajki, która dokonała za: 
machu na redakcję w Rydze. 

— 

Ryski dziennik „Siewodnia” podaje wia- 
domość o Zjeździe Grodziefskim, nazywa- 

  

  

jąc go Zjazdem działaczy polskich — zwo- | 
lenników autonomji Ziem Wschodnich. 

Podług tejże Informacji, Zjazd miał się za- 
kończyć (7) skandalem, uczynienym przez 
kilku członków Związku Ludowo-Narodo- 
wego, którzy nie pozwolili przemawiać zwo- 
lennikom autonomii i usiłowali pobić posła 
Chomińskiego (7!) 

Jak widać z tego opisu informacje „Sie: 
wodnia” 

przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy polskie, 
Czy tkwi w tem zla wola, czy tylko 

wprowadzanie redakcji w błąd przez nie 
sumiennych informatorów — nie sposób 
stwierdzić. 

че ы 

Wiadomości * poliiyczne, 
Zapowiedziane 

Mniejszości wczoraj 
narod, I wo- 
Jow. Wschod- 

nie. 

posiedzenie 
komitetu politycznego 
Rady Ministrów  dla 
spraw mniejszości ‚па- : 

rodowych i Województw Wschodnich 
zostało odwołane z powodu nieob 
sadzenia teki robót publicznych przez 
socjalistów, jako też z powodu cho- 
roby drugiego ministra socjalistycz- 
nego p. Ziemięckiego. 

T. zw. komisja 3-ch, 
powołana do reorgani- 
zacji administracji pań- 
stwowej, pod przewod- 

     

miestnika Galicji p. Bobrzyńskiego 
zakończyła wczoraj swe prace. 

Wyniki tych prac zostaną przed 
stawione p. premjerowi na specjal- 
nem posłuchaniu. 

: Kolo Žydowskie mia- 
a S lo na OWO po" 

7 siedzeniu dokonać wy- 
sa kota Ży- boru nowego prezesa 

po rezygnacji pos. dr. 
Reicha. 

Sprawę wyboru postanowiono od- 
łożyć do następnego posiedzenia 
Koła, które odbędzie się 25 bm., a 
to dlatego, ażeby frakcjom, wcho- 

Sprawa wy: 

nie odznaczają się Šcislošcią — | 

| raz wem 

nictwem byłego na: | 

dzącym w skład Koła Żyd. umożli. 
wić porozumienie się co do osoby 
przyszłego prezesa Koła. 2 

Frakcja NE jak najsilniej- 
sza w Kole Żyd. wystawiła kandyda- 
turę posła z m. Łodzi dr. Rozenblatta. 

к Wezoraj obradowal 
Polska A Ll- komitet it ga Narodów. 

grupy parlamentarnej 
polsko-francuskiej, 

Zaznajomiono się z tekstem, na- 
desłanym z Paryża w sprawie ej- 
ścia Polski do Rady Ligi Marodów. 
który został przez polską grupę wrę- 
czony przed kilkunastu dniami p. 
Briandowi. 

Tematem dalszych narad była 
również sprawa reorganizacji bibijo- 
teki polskiej w Paryżu oraz program 
uroczystego posiedzenia, które się 
odbędzie w Sejmie dn. 18 bm. z 
udziałem członków ambasady  fran- 
cuskiej w Warszawie z ambasadorem 
p. de Panafieu na czele. 

Wszystkie koła po- 
Ugodaprzed: |ityczne żywo omawiują 
wyborcza układ polityczny, zś- 
ZZ warty pomiędzy rządo- 

dową partją narodową 
liberalną a węgierskiem stronnictwem 
narodowem, w związku z bliskiemi 
wyborami komunalnemi, Układ ten 
stwierdza raz jeszcze, że partje ru- 
muńskie dążą do współpracy z mniej: 
szościami etnicznemi, zapewniając 
im wszelkie prawa w ramach ustaw 

(krajowych i zgodnie z traktatami po- 
jkojowemi, Wyrażają nadzieję, że 
|wkrótce przyjdzie do podobnego 
układu ze stronnictwem niemieckiem. 

į (Pat) 
1 W przeciwieństwie 
: šekowania do wiadomości, poda: 
' ":г:щ':' nych przez prasę nie- 
j toczą się, Miecką O rzekomem 

zerwaniu rokowań mię* 
dzy Rosją a Czechosłowacją „Prawo 

"Lidu” donosi na podstawie informacyj 
poselstwa sowieckiego w Pradze, że 
wiadomości te są rezultatem kno- 
wań, prowadzonych przez czynniki 

; zmierzające właśnie do tego, mby 
rokowania nie dały żadnych wyników. 

ь (Pat) 

TTT T 

„4 Rosji Sowieckiej | 
Rękopis X go wieku. 

° — & Petersburga donoszą: W od: 
dziale rękopisów rosyjskiej biblioteki 
publicznej odnaleziony został w tych 
dniach rzadki rękopis X-go wieku. 

Rękopis przedstawia oryginalny 
dyplom niemieckiego cesarza Otto» 
na Ill wydany 20-go września 985 ro- 
ku jednemu z klasztorów niemiec- 
kich na prawo władania majątkiem, 

Znalezienie tego drogocennega 
dokumentu wywołało ogromne zain- 
teresowanie na Zschodzie. 

W związku z tem niemieckie to- 
warzystwo historyczne zwróciło się 

/do rosyjskiej biblioteki publicznej z 
' prośbą przysłania do Niemiec ścisłe- 
go odpisu z rękopisu. (a. k.). ‚ 

a CJ 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
„ Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
| Przyjm. 125. Ul. Mickiewicza 24 m. 4, 

KADA 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
czu pierwszorzędna szk. tańców 

АН. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 
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Z Sejmu 
Na plenum sejmowem. 

Interpelacje P.?.S. I N.P.R. 
w sprawie zajść w Kali- 
szu—Odpowiedź min. spr. 
wewn. p. Raczkiewicza — 
Ustawa o środkach prze- 
wozu — Opłaty stemplo- 
we — Zarobkowe pośred- 
nictwo pracy — Zmiany w 
ustawie o podatku mająt- 
kowym — Taryfa celna — 
Uniwersytet ukraiński. 

WARSZAWA, 12-1I. (Pat.). W spra- 
wie zajść w Kaliszu wpłynęły inter- 

pelacje PPS i NPR. Minister Spraw 

Wewnętrznych zgodził się natych- 
miast na nie odpowiedzieć. 

Pos. Gardecki (PPS) odczytał z 

trybuny interpelację swego klubu. 

Minister Spraw Wewnetrznych p. 

Raczkiewicz oświadczył co następuje: 

Wypadki kaliskie są pożałowania 
godne i nie mogę tu oszczędzić za- 

rzutów władzom administracyjnym, 

które nie potrafiły w samym zarod- 

ku przeciąć zaczynających się zabu- 

rzeń. Niewątpliwie jakaś ręka mu- 

siała kierować temi masami, które z 

początku były spokojne a potem w 

najwyższym stopniu wzburzone rzu- 

ciły się na swój włesny samorząd 
powstały z wyborów. 

Rząd dokładał i dokładać będzie 

starań aby ulżyć doli bezrobotnych. 
Rząd nie tylko daje zapomogi, u- 

możliwia pracę przez. organizowania 
robót publicznych, lecz ponadto 
przychedzi z pomocą samorządom 
cełem uruchemiania innych jeszcze 

robót. 
Nie w Kaliszu mogły zojść takie 

wypadki, gdyż w innych miastach 
sytuacja jest znacznie cięższa. Samo- 

rząd miejski w Kaliszu przyszedł 
"pierwszy z pomocą bezrobotnym or: 
ganizując pracę i wypłacając zapomo- 
gi bezrobotnym. Mimo to bezrobot- 

Padsekretarz Stanu w Min. Skarbu 
p. Merkowski apelował do Izby, aže- 
by była oględniejsza w dalszem ob- 
niżaniu przewidzianych w ustawie 
stawak, które i tak już spowodują 
dla Skarbu około 20 milj. straty. 

W głosowaniu przyjęto całą usta- 
wę w 3em czytaniu z kilkoma po- 
prawkami i w związku z tem przyję” 
to także rezolucję w sprawie wpro* 
wadzenia w najkrótszym czasie do- 
konywania protestów weksli przez 
urzędy pocztowe. Pozatem wezwaco 
rząd, aby przedłożył do dni 14 pro- 
jekt przejściowej ustawy przystoso- 
wywującej obecne warunki do wyso- 
kości ustalonej w przyjętej ustawie. 

Baz dyskusji przyjęto w 3-m czy- 
taniu nowelę do ustawy o zarobko* 
wem pośrednictwie pracy. 

Następny punkt porządku dzien- 
nego dotyczył zmiany ustawy o ро- 
datku majątkowym. Wpłynął wniosek 
formalny ażeby tę sprawę odesłać 
ponownie do komisji skarbowej. 
Przeciwko temu wnioskowi przema- 
wiał pos. Socha (Zw.Chł.) motywując 
tem, że chłopi zapłacili podatek co 
do grosza, natomiast wielki przemysł 
wskutek targów zarobił już przeszło 
200 mil. Wniosek odraczający dysku- 
sję przyjęto 136 głosami przec. 94. 
Wywołało to wielką wrzawę na nie- 
których ławach należących do lewicy. 

Dalej przyjęto w 2-m, 3 m czyta- 
niu projekt ustawy 0 uzupełnieniu 
taryfy celnej w sensie obniżenia ceł 
na pomarańcze i mandarynki. Jest 
to ustępstwo dla Włoch za odbiór 
przez Włochy rocznie pół mil. ton 
węgla polskiego. 

Po załatwianiu kilku drobnych 
spraw lzba przyjęła w 2 — 3-em 
czytaniu projekt ustawy o upoważ- 
nienfu ministra Skarbu do wydawa- 
nia zarządzeń zwalniających od ceł 
przedmioty przeznaczone do użytku 
przedstawicieli dyplomatycznych I 
konsularnych państw obcych. 

Następnie pos. Chrucki (Ukr.) 
motywował nagłość swego wniosku 
w sprawie uniwersytetu nkraińskie- 
go, zarzucając rządowi, iż w sprawie   ni żądali podwyżek. Minister stwiec- 

dził, iż w pewnym momencie, żywio- 
ły wyraźne wywrotowe zaczęły brać 
górę wśród tłumu a później przyłą” 
czyli się także męty społeczne. W 
czasie zajścia nikt nie został zabity 
chociaż tłum złożony z kilkuset lu- 
dzi atakował 5-ciu policjantów. Z o- 
sób prywatnych część została lekko , 

prezydent / „„„roponował odbyć dn. 25-go lute- ranna. Zranieni zostali 
miasta i 7-miu funkcjonarjuszy poli- 
cji, z których jeden ciężej. Co doty- 
czy zajść dn. 10 b. m. to wobec za- 
bronienia w dniu tym wszelkich ze- 
brań publicznych, wiec został roz- 

wiązany a zaszedł tylko ten wypa- 
dek, że rzucony z tłumu kamień tra- 
fił w bezpiecznik karabina i karabin 
sam wystrzelił. 
nione a uderzeniem kamienia został 
zraniony urzędnik Starostwa. 

Natychmiast po wypadkach wła- | 
dze wojewódzkie z wojewodą na cze: ; 
le udały się: na miejsce i stwierdziły, ' 
że starosta nie okazał dostatecznej 
rozwagi i dopuścił do zebrania się 
wielkiego tłumu, wobec czego sta- 
rostę zawieszono w urzędowaniu. W 
sprawie tego zajścia nietylko wiedze 
zdministracyjne lecz i władze sądowe , 
przeprowadzą dochodzenie. Będzie- 
my mogli wówczas przekonać się 
pod czyim wpływem działały masy. 

Tak samo co do działalności władz 
administracyjnych, poza 

dowe przeprowądzą dochodzenie i 
okaże się jaką była ta działalność. 

Na wniosek posła  Wierczaka 
(ZLN), Sejm uchwalił przyjąć do wia- 
domości bez dyskusji oświadczenie 
p. ministra. j 

Izba przystąpiła do porządku 

dziennego, mianowicie do pierwsze- 
go czytania projektu ustawy o do: 
starczaniu środków przewozu dla 
wykonania budowy dróg publicznych 
i przemysłowych. W imiennem glo- 

, sowaniu wniosek posła Pawluka (Ukr) 
o odrzucenie ustawy, upadł 93-ma 

głosami przeciwko 140-tu, a ustawa 
w pierwszem czytaniu zostałą ode- 

słana do komisji robót publicznych. 

Przy trzeciem czytaniu ustawy o | 

opłatach stemplowych, rozwinęła się 

dyskusja, podczas której różni mów- 

cy uzasadniali swoje poprawki, wnie- 

sione do 3-go czytania. 

WILNO. | 
Kiejnocik wydawniczy. Tryptyk. 

Napisała p. W. Niedziałkowska-Doba- 

czewska, zdobił M. Rouba, wydał 

L. Chomiński. 

    

Niby jesteśmy wyrzuceni na kre- 
sy Rzeczypospolitej, zepchnięci do 

rzędu kresowo - prowincjonalnych 
„dziur”, pie na szlaku Europy, nie 

po drodze cywilizacji,czy sztuki, któ- 

re do nas muszą urnyślnie, uparcie 
i mozolnie dochodzić. A jednak... 
pozostał w starej stolicy Litwy, w 

Wilnie Jagiellonów, które Syrokomla 

3 osoby zostały zra- | 

dochodze | 

niemi administracyjnem, władze są: | 

tej porozumiewał się z nieodpowie- 
dzialnymi czynnikami narodu ukaiń- 

| skiego. Nagłość wniosku odrzucono 
134-ma głosami przeciwko 110, sam 
zaś wniosek odesłano do komisji 
oświatowej. 

Sluby poselskie złożył pos. Stefan 
Bryła, który wszedł na miejsce Ste- 
fana Kozickiego. 

Następne posiedzenie marszałek 

go. Pós. Dąbski (Str. Chł.) domagał 
się sby Sejm zebrał się już w naj- 
bliższy wtorek, motywując tem, że 
gdy Sejm nie obraduje, prace ko- 
misji są fikcyjne, czem opinja ' pu- 
bliczna może się zgorszyć. Wniosek 
posła Dąbskiego odrzucono. 

Następne posiedzenie 25 b. m. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

Komisja budżetowa. 

Preliminarz budżetowy 

KO 8-2 B R MI 

sce stałego miejsca w Radzie Ligi. 

wszystkich kandydatów do stałych 
przeprowadzić dyskusję w 

nienie nieukrywanych zresztą 

granic. 

można uważać za pewne, że Polska 

Tagliche Rundschau pisze że w 

rząd 

przedstawicielstwa w Radzie, 
stwem czasowem, przyczem 
Czechosłowacji, 

wdzięczać należy głównie jej 
słowackiej polityki zewnętrznej, 
dzięki którym został 
przedstawicielem Europy środkowej i 

stąpilyby zmiany zaznaczające się 

wiańskich. 

Porządek dzienny 
Rady Ligi 

wiciela Wtoch w Bernie. 

ułożony porządek dzienny tej sesji. 

Ligi Narodów. Sprawy budżetowe 

Ligi. 

go miejsca jak   
| miejsc w Radzie. 
| Liczą tu, že 
siejsza posiedzenie Rady. 

tej sprawie. 

Przyznanie Niemcom stałego miejsca w Radzie ułatwi im urzeczywist- 

zamiarów wznowienia dyskusji nad niektóre- 

mi punktami traktatu, a mianowicie w 

Logika nakazuje przywrócić równowagę przez wprowadzenie do Rady 

Ligi państwa najbardziej zainteresowanego w utrzymaniu wspomnianych 

już obecnie, przyznanie im jednak w Radzie stałego miejsca 

odroczone albo w razie gdyby Rada Ligi Narodów miała ulac reorganizacji, 

którą Niemcy uważałyby za krok nielojalay wzglądam siebie, to wówczas 

iemiecki cofnąłby swą prośbę o przyjęcie do Ligi Naredów. 

on wybrany członkiem Rady, 

Na wypadek, gdyby Czechosłowacja utraciła swoje 

to wobec pasywnego zashowania się Rosji 

Porządek ten będzie prawdopodobnia 

cie termin wejścia Niemiec do Ligi, kwestje 
dotyczyć będa wejścia Niemiec do Ligi 

oraz wniosków międzynarodowego jury architektów 

bec wysuniętych przez Polskę i Hiszpanię żądań przyznania 

LB: SEK) 

Przed rozstrzygnięciem. 
Czy Polska wejdzie wraz z Niemcami do Ra- 

dy Ligi Narodów? 

Głosy prasy francuskiej. 

"PARYŻ, 12.I1 (Pat.) Journal i Gaulois przewidując dyskusje jakie Rze- 

sza niemiecka będzie usiłowała podnieść w Genewie, w związku ze spra- 

wą jej granić wschodnich — kładą nacisk na konieczność przyznania Pol- 

Journal pisze, że oczywiście należy się zastanowić nad przyjęciem 

miejsc w Radzie Ligi Narodów oraz 

sprawie granic wschodnich. 

Dzięki szerokości poglądów i duchowi pojednawczemu Chamberlaina 

uzyska stałe miejsce w Radzie Ligi. 

Sprzeciwy i groźby prawicy niemieckiej. gi 
BERLIN, 12.II (Pat.) Prasa niemiecka w dalszym ciągu żywo omawia 

sprawę stałego miejsca dla Niemiec w Radzie Ligi. 
razie gdyby Niemcy zostały przyjęte 

miałoby być 

Obawy i wątpliwości „„Ceskiego Slova'*. 

PRAGA, 12:Il. (Pat.). „Ceskie Slovo" 
dług wszelkiego prawdopodobitństwa mieć będą stałe przedstawicielstwo W | będą mogły być skutecznie neutralizowane I unieszkodliwiane. 

Radzie, nie pozostanie bez wpływu na 

Należy przypuszczać, że Polska, 

na sprawą wejścia Niemiec do Rady, 

będzie musiała zadowolnić się przedstawiciel- 

być może zostanie to zrealizowane kosztem | 

która faktycznie reprezentuje Małą Ententę. i 

Należy zresztą podnieść, że udział Czechosłowacji w Radzie Ligi za- ; 

prestiżowi osiągniętemu przez stałość czerho- | 

jak również zaletom osobistym Benesza, | 

uważa, że fakt, iż Niemcy we- 

ustosunkowanie się sił politycznych. 
która jest bezpośrednio. zainteresowa- 
która domaga się również stałego 

gdzie był jedynym 
słowiańskiego. 

miejsce w Radzie, 
w koncercie europejskim, na- 

wzmocnieniem elementów nie sło- 

świata 

nadzwyczajnej Sesji 
Narodów. 

GENEWA, 12-Il. (Pat.). Dziś o godzinie 15:ej rozpoczyna się Sadzie | 

czajna sesja Rady Ligi Narodów pod przewodnictwem Garbasso przedsta” | 

Na posiedzeniu tem zostanie ustalony termin nadzwyczajnej sesji o- 

gólnego zgromadzenia Ligi, prawdopodobnie na 8 lub 10 go marca, oraz 

obajmował 3 sprawy, mianowi- 
budżetowe oraz skład Rady 

co do budowy gmachu 

Problemat składu Rady obejmuje sprawę przyznania Niemcem stałe- 

również sprawę rozszerzenia lub przekształcenia Rady wo* 
im stałych 

na załatwienie wymienionych spraw wystarczy jedno dzi- 

Sejmu i Senatu. — Uchwa- | (L S LSS IS IKT AS IRT A ОЗНОНОНООНОНОНСЕПОНИЕНН СОН 

ły sejm. o pociągnięciu u- 
rzędników winnych do od- 

powiedziainości karnej i 
dyscyplinarnej. 

Sejmowa Komisja Budżetowa na 
dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywała 
preliminarz budżetowy Sejmu i Sena- 

tu zreferowany przez posła Harusewi- 
cza (Z.L.N.) 

Preliminarz ten zamyka się 
71.998.500 zł. po stronie wydatków. W 

| głosowaniu, preliminarz Sejmu i Se- 

natu uchwalono zgodnie z wnioska- 

ini referenta i rządu. 
W dalszym ciągu posiedzenia, ko- 

misja zajmowała się pismem mini: 

stra Sprawiedliwóści w sprawie uch- 
wał sejmowych wzywających rząd lub 
oznaczonego ministra do pociągnię- 

cia urzędników winnych nadużyć do 
odpowiedzialności karnej i dyscypli- 
narnej. 

Zdaniem ministra Sprewiedliwości 
rezolucje Sejmu w/śprawie wniosków 
Najwyższej Izby, powinny być ostroż- 
nie stylizowane o ile chodzi o wyto- 
czone dochodzenia przeciwko pew- 
nym osobom oskarżonym o naduży- 
cia. Minister uważa, że rząd nie ma 
obowiązku zbadania czy takie oskar- 
żenie jest uzasadolone zanim odda 
spiawę prokuratorowi. 

Wilno architestoniczne, ze swemi 
ciekawemi nawarstaieciami, Wilno, 
natuią otoczone i ozdobione śliczną, 
przerośnięte ogródkami, utajonemi 
wśród kemienic lub bujnie pośród 
dworków Antokola, Popław, Zarzecza 
rozkwitłych bzami i Jaśminem, Wilno 

legend tylu, niewyzyskanych w lite- 
raturze, wszystkie te tematy malar- 
skie, kolorystyczne, poetyckie cze* 

kają swych piewców. Nie dość na 

tem: Dusza Wilna, ta wierna, nie- 
zmienna w swych przywiązaniach, 
mimo wszelkie wpływy, cierpienia, 
szarpania i próby, ta dusza wrażliwe, 
wstrząsana niejednokrotnie klęskami, 
niwelującemi zdawało by słę wszelką 
chęć do życia, a zmartwychwstejącą   nazywał „pieszczotą pięknej natury”, 

ten urok poetycki, mogący być žrė- 
dłem szczerego natchnienia dla du- | 
szy czującej. | wywołujący takie oto; 
wydawnictwa! 

znowu, jakież wtem bogactwo uczućł 
Jakiego wymega zamyślenia się nad 
zbiorowemi fluktuacjami wrażań, po- 

į Po dyskusji sprawę przekazano po- 

wołenej już uprzednio do rozpatrze” 

nia sprawozdania N.l. K. tak zwanej 

| komisji 5 ciu, stwierdzając jednak, że 

; Sejmowi przysługuje prawo wskazy- 

| wania takže i pewnych osób, które 

powinny być pociągnięte do odpowie" 

dzialności za nadużycia stwierdzone 

| przez N.J.K. 

kwotą Komisja regulaminowa i nie. 
į tykalnošci poselskiej. 

| Postępowanie w wypad- 

j kach pomawiania posła 
NL o korupcję. 

Sejmowa Komisja Regulaminowa 

i Nietykalności Poselskiej rozpatrzy” 

ła wniosek Wyzwolenia dotyczący 

postępowania w wypadkach poma- 
wienia posła o korupcję. 

Sprawę referowal wice- marszałek 

Poniatowski. Wniosek zmierza do 
wprowadzenia  regulsminowo obo" 
wiązku oskarżonych posłów zwraca* 

nia się do p. marszałka o skierowa* 
nie stawianych im zarzutów celem 

zbadania do Najw. Izby Kontr. Prze- 
prowadzone na tej drodze dochodze- 

nie miałoby charakter wstępny I 
zmierzałoby do zgromadzenia mater: 
jałów na podstawie których Sejm de- 

wiiającą się żadnemi krzykliwemi ma* 
nifestecjami uczuciowość miasta tego 
zrozumieć i oddać wiernie. 

A że jest ona w swej skompliko* | 
wanej, psychologicznej zbiorowości 
bardzo oryginalną, więc szkoda, szko- 
da, że pełnemi dłońmi nie czerpią z | Mówi nam o Wilnie przedwczoraj- 
tej skerbnicy młodzi 
autorowie. 

Jak słusznie było zauważone, tur- 
niej poetycki Wileński, dał jeden 
tylko wiersz o Wilnie, p. W. Doba- 
czewskiej. Inne mogły być pisane w 
Honolulu czy w Sztokholmie, nic w 

ale nawet polskiego, brzmiały uczu: 
ciami nieraz wyrażanemi, kosmopo- 
litycznemi. | dlatego przebrzmiały 
prędko. Bo nejtrwalszem źródłem na- 
tchnienia, jest ziemia ojczysta, jest 
środowisko z którem się dusza zżyła, 
jestto przytem dla przyszłych bada*   glądów, chęci... Tylko człowiek asc 

| tejszy, zdolen jest głęboką, nie obja- czy literatury najciekawszy zabytek, 

cydowałby o wydaniu oskarżonych 
posłów Sądom. 

ponował wprowadzenie do regulami- 

damiania kancelarji sejmowej o wszy* 
stkich stanowiskach zajmowanych 
przez nich bądź w instytucjach pub- 
licznych, bądź prywatnych o charak- 
terze przedsiębiorstwa lub spolecz- 

wiek bądź sposób urzędów państwo 
wych do przesyłania panu marszał- 

em ograniczenia dokonywania inter- 
wancji. 

w dyskusfi nad wnioskiam Wy: 
zwolenis, przedstawiciel N. I. K. 
stwierdził, že nałożenie tego rodzaju 
obowiązku na N. l. K. wymagałoby 
zmiany ustawy o Najw. Izbie Kontro- 
li, a ponadto byłoby zamąceniem 
pracy Izby. 

Pos. Liebermaa (P. P. S$.) uzasad- 
nił koncepcję załatwiania tego rodza- 
ju spraw przez komisję regulamino- 
wą Sejmu przy stałym udziale pro- 
kuratora obieranego przez. Sejm 
kwalifikowaną większością głosów. 

Na tem obrady przerwano, odra-   czając dałszy ciąg dyskusji do następ- 
nego posiedzenia. 

Ponadto poś. Poniatowski zapro” , 

nu Sejmu obowiązku posłów zawia- | 

nych oraz zobowiązania w  jakikol:| 

kowi Sejmu odpisów wszystkich pism | 
składanych im przez posłów, a to ce- 
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! Termin Ogólnego Zgromadzenia Ligi. 
GENEWA, 12-Il. (Pat.). Rada Ligi Narodów ustaliła dzień 8:go marca 

| jako termin zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego Ligi Naro- 
dów, które ma wypowiedzieć się w sprawie dopuszczenia Niemiec do Ligi. 

|Porządek dzienny nadzwyczajnego zgro- 
madzenia Ligi Narodów. 

GENEWA. 12.I1. (Pat.). Na dzisiejszem poufaem posiedzeniu Rady Ligi 
Narodów, ustalony został porządek dzienny mającego się odbyć nadzwy- 
SD” zgromadzenia Ligi. Porządek dzienny przewiduje punkty nastę: 
pujące: 

1) Sprawa wstąpienia Niemiec do Ligi Nerodów. 
2) Sprawa ewtl. propozycyj Rady Ligi co do zastosowania art. 4 go 

| pakłu Ligi. Punkt ten dotyczy ewentualnej reorganizacji Rady Ligi. 
i 3) Sprawy finsnsowe, w tej liczbie sprawa udzlalu Niemiec w kosz- 
| tach instytucji Ligi Narodów. 
i 4) Sprawa gmachu dla posiedzenia zgromzdzenia Ligi. 
| 8 go marca przed posiedzeniem Zgrom. Ligi, odbędzie się w godzi- 
/nach rannych posiedzenie Rady Ligi. 

'Angielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Li- 
Narodów przeciwko powiększaniu 
ilości stałych miejsc w Radzie. 

! LONDYN, 12. (Pat). Komitet wykonawczy związku słowarzyszeń Przy- 
jaciół Ligi Narodów powziął uchwałę wyrażającą radość z powodu bliskiego 
wstąpienia Niemiec do Ligi oraz uzyskanie przez nie stałego miejsca w Ra- 

' dzie Ligi, a zarazem domagający się od rządu aby wszelkiemi środkami 
„opierał się zrealizowaniu propozycji powiększenia liczby stałych miejsc 
| członków Rady. 

į 
\ 
4 

* * 
* 

Powyžsze filogermaūskie stanowisko angleiskich przyjaciół Ligi Narodėw jest naj- 
| lepszym dowodem, jak dalece rozwój analogicznych stowarzyszeń polskich jest niezbędny. 
Tylko włedy bowiem propaganda | wpływy niemieckie w żywotnych dla Polski sprawach 

( (Red.) 

| zz 

Rewizyta patlameniarzystów polskich w ij 
Serdeczny charakter wycieczki. 

WARSZAWA, 12.Il (Pat.). Wycieczka parlamentarzystów polskich do 
iRewla odbędzie się między 21 a 25-tym b. m. Wezmą w niej udział przed- 
| stawiciele wszystaich ugrupowań sejmowych. Między innemi zapowiedziany 
jest udział wice-marszałka Dębskiego I posła Niedziałkowskiego. 

Wycieczka ma charakter rewizyty parlarnentarzystów estońskich i zo- 
| stala wyznaczona w ten sposób, aby parlamentarzyści polscy mogli uczest- 
niczyć w obchodzie estońskiego święta narodowego, które wypada w dniu 
24 b. m., co uwidoczni serdeczny charakter wycieczki. 

нннар ——————————— 

Wzmocnienie przyjaźni frdncnsko-(ureckiej 
ANGORA, 12!!. (Pat.). Przybyt tu wysoki komisarz francuski w Syrji 

de Jouvenel. у 
Przedstawicielom przsy oświadczył de Jouvenel, iż przyjazd jego do 

stolicy Turcji ma na celu wzmocnienie przyjsźni francusko-tureckiej. 

  

! 
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  -————————————————————————————————————————-——————>——-———————-———————— 

Konferencja ministrów pracy w Sprawie - 
ratyfikacji konwencji waszyngtońskiej. 

GENEWA, 12-11. (Pat.). „Journal de Geneve“ dowiaduje się, że zapro” 

ponowana przez rząd angielski konferencja ministrów pracy w sprawie ra- 

tyfikacji konwencji waszyngtońskiej o 8 io godzianym dniu pracy, ma się 
zebrać 15 go marca. 

0 EE, 

Unarodowienie majątku kościelnego. — 
, Usuwanie księży. 

Jeszcze nie u nas, lecz... w Meksyku. 

NOWY-YORK. 12.11. (Pat.). Meksykański prokurator generalny wydał 

|surowe zarządzenie dotyczące konfiskaty ruchomego i nieruchomego ma* 

jątku kościelnego, który w myśl ustawy z r. 1917, został unarodowiony 

"1 winien być skonfiskowany. 
Jednocześnie wydane zostało rozporządzęnie przeciwko wszystkim 

księżom cudzoziemcom, którego postanowienia częściowo były już wyko* 

nane. Szereg kapłanów hiszpańskich i irlandzkich odstawiono do Vera-Cruz. 
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|nia i wynikłe z nich uczucia. 

nasi poeci i ; szem, 

nich nie było, nie tylko wileńskiego, | 

reagował w danej epoce na zdarze- | której nastąpił Wielki Dzień Zmart- 
wychwstania, który nam nieśli na 
szablach ułani Piłsudskiego. A dzi 
siaj.. Dzisiaj szemrze szaro, ni to 
smutno, ni to ze zrezygnowaną ро- 

godą... nie wolno się martwić i truć, 
ale znów z radością dość trudno... 
niby to, o czem się marzyło i nie 
to... Takie różnę rzeczy i ludzie, ci 
sami, a jacyś obcy... Półgłosem, dy- 
skretnie mówi o tem poetka. Z sub- 

l dla tego, prócz walorów literac- 
kich wiersz p. W. Niedziałkowskiej- 
Dobaczewskiej ma wartość pamiątki. 

wczorajszem i _ dzisiejszem. 
Takie tytuły nosi trójwiersz, wydany, 
jakże wytwornie, jak estetycznie przez 
L. Chomińskiego. W formie zęszyciku 
o trzech stronnicach, zdobnych sym: 
bolicznemi rysunkami M. Rouby, 
Przedwczoraj mówi o dawnych, skry- 
tych pracach, o nieśmiałości, tchó-|li. „Ia dnie duszy pokutuje myśl 

rzostwie jednych i porywach mlo- | ostrožna. Jakoś to inaczej wszystko 

dzieńczych drugich. O nadziejach i| miało być”. Bo ból nasz dzisiejszy 

marzeniach, głęboko pod okiem mo] jest zgoła inny, niż tamten, dawny, 

skiewskiego szpiega skrytych. Ojo pierwiastkach szlachetnych i boha- 

wszystkiem, wreszcie, co wżady było. | terskich. 
Wczoraj brzmi tryumfalną pieśnią ra- Dzisiejsze nasze bóle są jadowite, 

dośnego zwycięstwa, pobudką bojo*| palące wstydam, kłopotliwe, głupie. 

wą, dzwonami Alleluja, tej przedziw- I Nie są zewnętrznen niebezpieczeń- 

  
telnością kochającej duszy, nie chce ; 
brutalnie podkreślać «o, co teraz Бо- , 

| będzie lepiej. Może. Może, Tak. Tak". 

gdyż opowiada jak dany zakąt kraju nej dla Wilna Wielkiej Nocy, po; stwem, zesłanym od wroga, z którym 

walczyć było pięknie i ponętnie, ry- 
cersko i poetycznie z gronem brat- 
nich dusz zespoliwszy w jedno ogni: 
sko duchą. Dziś ujadanie się ze swo- 
imi ma cechy wewnętrznego wrzodu, 
raka toczącego organizm, jakiejś nu- 
dy kwaśnej i bardziej drażniącej, niż 
bolesnej, bardziej niesmacznej, niż 
tragicznej. 

„Czas odetchnąćl* W każdej du- 
szy brzmi echo tych słów. „Pozrzu* 
caliśmy obroże, m wciąż jeszcze coś 
się wikła. Czegoś brak. Może jutro 

Wszystko jest powiedziane w tym 
skrócie zdarzeń i nastrojów, w  dy- 
skretnych, cichych słowach czującej 
kobiety-poetki. 

klel. Romer,   
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Próba ustalenia programu gospodarczego. p 

Nietylko rząd przy posusięciach 
polityki gospodarczej, lecz i naczelne 
Instytucje kredytowe, w toku prak- 
tycznej swej działalności stale na” 
potykają u nas ma trudności, wyni- 
"kające z braku należycie skrystalizo- 
wanego programu — дозройегсгедо. 
Z tego też powodu sporną by była 
niejednokrotnie kwestja, które działy 
wytwórczości w pewnym rzędzie za- 
sługuja na najwydatniejsze poparcie, 
które zaś ze względu na mniejszą 
swą wagę dla gospodarstwa krajo 
wego na dalszym tylko pianie stano- 
wić mogą objekt czynny, to jest w 
posunięciach taryfowych, kolejowych, 
kredytowych czy uwidoczniającej się 
opleki państwa. 

Jak wielkim był u nas brak pod 
tym względem wielkiego programu 
służyć może stosunek naszych sfer 
miarodajnych do rolnictwa. Przez 
szereg lat idąc po linji „polityki kon- 
sumenta”, cdmawiano  rolnictwu 
wszelkiej opieki i pomocy, aż zrujno- 
wano go doszczętnie, co przedewszyst- 
kiem odbiło się na konsumentach, 
gdyż zubożona wieś przestała być 
pojemnym rynkiem zbytku, w czem 
leży główne źródło bezrobocia. 

W tych warunkach problematycz- 
ną była również organizacja pomocy 
kredytowej na rzecz poszczególnych 
gałęzi gospodarstwa. Brakło bowiem 
zasad, według których naczelne In- 
stytucje kredytowe rożździelać winne 
pomoc kredytową na poszczególne 
działy gospodarki, stosując metodę 
racjonalnej kolejności i intensywno- 
ści, odpowiadającej objektywnie usta- 
lonym potrzebom gospodarczym. 

Wobec szczupłości środków sto- 
jących do rozporządzenia, ustalenie 
tych zasad musi być poczytywanem 
za tem pilniejszą konieczność, iż w 
przeciwnym razie nie pozostawałoby 
nie innego jak dokonywanie rozdzia- 
łu albo drogą często mechaniczną w 
stosunku  cyfrowem do zgłoszeń, 
lub co gorsza, pod wpływem wpły: 
ów polityki, stósunków i t. p. 
Pragnąć uniknąć zarówno jednego 

jak I drugiego Bank Gosp. Krajowe- 
go w Warszawie, dla uzyskania form 
orjentacyjnych, ułatwiających racjo- 
nalną politykę kredytową, a także 
celem wyjaśnienia zadań naszej po- 
lityki gospodarczej powziął decyzję 
rozpisania konkursu na pracę p.t. 

„O programie gospodarczym 
Polski”. 

Prace konkursowe winne .odpo- 
wiadać na pytania: 

1. W jakiej mierze można już 
obecnie ustalić pewną kolejność i 
stopniowanie intensywności dla po- 
pierania rozwoju poszczególnych ga- 
łęzi gospodarstwa. 

2. Jakie kryterja mają być tutaj 
miarodajne ze względów: 

a) na potrzebę krajowej konsum- 
cji. 

b) na ochronę państwa. 
c) na szczególne zdolności pro- 

dukcyjne, jak posiadanie własnych 
surowców i środków pomocniczych 
produkcji oraz rąk do pracy. 

Kronika miejscowa. 

Kalendarzyk podatkowy. 

W ciągu bieżącego miesiąca są 
do uiszczenia następujące podatki 
komunalne i skarbowe: 

1) od 1 do 28 podatek od nieru- 
chomości miejskich za 4 kwartał 
r. 1925, 

2) od 1 do 28 państwowy poda 
tek od lokali i placów za I kwartał 
1926 r. 

3) do 15 go miesięczne wpłaty 
państwowego podatku przemysłowe- 
go od obrotu, osiągniętego w po- 
przednim miesiącu przez przedsię: 
biorstwa handlowe | i Il kategorji i 
przemysłowe | — V kategorji, prowa* 
dzące prawidłowe księgi handlowe, 
oraz przedsiębiorstwa sprawozdawcze: 

4) podatek dochodowy od uposa* 
żeń złużbowych, emerytur iwynagre- 
dzeń za najemną pracę — w ciągu. 
7 miu dni, licząc od dnia dokonania 
potrącenia podatku. 
° 5) cd I do 15 — 1% część róż” 
nicy między trzema definitywnemi 
ratami podatku majątkowego,a wpła- 
tami uskutecznionemi w formie zali- ` 
czek i prowizorycznych rat przez wła- 
ścicieli domów, którzy korzystali z 
przyznanego im w swoim czasie od- 
roczenia podatku do dnia 1 stycznia 
1926 r. i 

4 Ceny rynkowe 
w dniu 12—1[—1926 r. 

= 
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d) na zapotrzebowania kapitalu 
pod w:ględem ilości i jakości oraz 
na mcżiość oprocentowania i amor- 
tyzacji, a także na możność uzyska- 
nia kepitału prywatnego w kraju i za- 
grenicą. 

e) na bilans handlowy, szczegól- 
nie na łatwość i zyskowność eks- 
portu. 

f) na stosunki społeczne. 
g) na warunki konkurencji zagra- 

nicznej i momenty międzynarodowe 
go podziału pracy. 

b) ma szczególne trudności, prze- 
ciwstawiające się u nas rozwojowi 
pewnych gałęzi. 

i) na stosunki polityczne z pań- 
stwami, obecnie o ile one mogą 
wpłynąć na naszą produkcję i na nasz 
obrót handlowy z zagranicą. 

]) na położenie geograficzne w | 
związku z możliwościami i warunka- 
mi transportowemi. 

k) na wzrost dochodu społeczne- 
go i siły podatkowej. 

|) na konsekwencji takich reform 
społecznych, jak reforma rolna. 

m) na psychice społecznej i na 
przysposobieniu oraz uzdolnieniu spo- 
łeczeństwa w zakresie techniki i or- 
ganizacji pracy. 

3. Jakie konkretne programy ko- 
lejności i intensywności (ewentualnie 
alternatywne zależenie np. od zwięk- 
szenia się szans eksportu przemysło- 
wego do Rosji, oraz na wypadek nie- 
dopisania widoków na ten eksport) 
wynikają z odpowiedniego skombi- 
nowania powyższych kryterjów mię- 
dzy sobą. 

Każdy z tych alternatywnych pro- 
gramów winien rozróżniać między 
1) gałęziami, które powinny być po- 
pierane bezwzględnie całą siłą i na 
pierwszem miejscu, 
których poparcie może lub winno być 
pozostawione okresowi większych mo- 
źliwości finansowych, 3) gałęziami, 
które należy pozostawić ich własne- 
mu losowi. 
tegoryj programu jest także ustalenie 
pewnej szczegółowej kolejności w 
obrębie każdej z nich, 

kim pomoc publiczna dla danej ga- 
łęzi jest wskazana. 

Podając do wiadomości czytelni- 
ków „Kurjera Wileńskiego" warunki 
niniejszego konkursu, wyrażamy go- 

  
rące pragnienie, by w konkursie tym 
przyjęło udział jaknajwiecej ekonomi: 

'stów i przedstawicieli sfer gospodar- 
| czych z Ziem Wschodnich, gdyż taki 
|lub inny program gospodarczy pań- 
| stwa posiada doniosłe znaczenie i dla 
rozwoju naszych Ziem Wschodnich, 
które w pierwszym rzędzie potrze- 
bują polityki gospodarczej sprzyjają” 
cej rozwojowi produkcji rolnej. O 
bliższych warunkach konkursu do- 
wiedzieć się można w Centrali Banku 
Gospod. Krajowego w Warszawie, ul. 

  

    

      

  

    

   
    

2) gałęziami, ! 

Co do pierwszych 2 ka: | 

niemniej jak . 
przybliżone określenie stopnia, w ja- | 

Królewska, Miestęty, Oddział Wileń- 
ski tego Banku nie uznał za stosow* 
ne poinformować o powyższym kon- 
kursie społeczeństwa miejscowego, a 
nawet nie udziela o nim bliższych 

ZKU RJ. ER, 

Kronika krajowa. 

w sprawie rzekomych nadużyć 
w banku Roinym. 

Ze względu ne ukazanie się przed paru 
"dniami również w „Kurjerze WIlL.* komuni- 
kśtu urzędowej Polskiej Agencji Telegra- 

ficznej o zawieszeniu w czynnościach dwóch 
dyrektorów Banku Rolnego, podajemy po- 
niżej za „Nowym Kurjerem Polskim”, któ* 
rego solidność informacyjną uważamy za 
niewątpliwą, wyjaśnienia w tej sprawie, 
oświetlające ją Inaczej, niż te czynił komu- 
nikat „Pat'—icznej. (Red.) 

Od kilku dni na łamach prasy po: 
dawane są alermujące informacje i 
komunikaty o państwowym Banku 
Rolnym, specjalnej komisji powołanej 
do przeprowadzenia rewizji wewnę: 
trznej Banku, o rzekomych naduży- 
ciach i tt p. „Warszawianka" oraz 
„Gazeta Poranna Warszawska” za- 
mieściły w związku z powyższym 
dłuższe notatki oświetlające zakuliso- 

;wą stronę wywołanego skandalu, 
Jak się dowiadujemy ze źródeł 

dobrze polnformowanych, cała ta a: 
| fara jest wyolbrzymiona niesłyshanie. 
Walka osobista i polityczna wewnątrz 
Banku doszła do tego stopnia napię: 

„cia, že depce się dobre imię ludzkie 
| byle swój cel osiągnąć. Temu też w 
znacznym stopniu należy przypisać 
przesadne traktowanie uchybień i 
niedokładności natury formalnej i 

mo ich do rozmiarów nadu- 
żyć. 

Należy za wszelką cenę tępić na- 
dużycia jest to obecnie b. na czasie 
i dlatego w Banku Rolnym suppo- 
zycje sięgają b. wysoko i spadają jak 
z nieba na ludzi Bogu ducha winnych. 

Brak jasnych i wyraźnych iastruk- 
cji ze stronny ministerstwa reform 
rolnych przyczynił się do tego, że 
dyrekcja Banku niejednokrotnie nie 
wie czego się od niej wymaga. Nie 
można się temu dziwić, jeżeli weźmie 

ślę pod uwagę, że samodzialność dy- 
rekcji jest ograniczona przez nader 

| skomplikowany mechanizm kontroli 
(aż 9 władz kontroli nad dyrekcją). 
Prezes Wilkoński nie potrafił podob- 

; no skoordynować działania tych władz. 
Zasadniczy zarzut stawiany jedne- 

mu z dyrektorów Banku Rolaego do- 
tyczy sprzedaży 'remanentów w ma- 
jątku Strzelce bez uchwały dyrekcji, 
o czem prezes banku wiedział i do» 

„Piero po kilku mięsiącach wytoczył 
w tej sprawie oskarżenie, rzucające 
cień na dobre imię podwładnych. 
Tem niemniej jednak zamiast skory 
gować natychmiast ten brak, trzymał 
sprawę w tajemnicy, aż do chwili gdy 
mu to było potrzebne jako atut w 
walce osobistej, | wtedy tylko wy” 
ciągnął to uchybienie od przepisów, 
rozdmuchał jego znaczenie, powodu: 
jac zawieszenie w czynnościach dy: 
rektora i wice - dyrektora jednego z 
działów Banku. 

Nadano zgodnie z naszemi infor- 
macjami u źródła zbyt wielkie zna- 
czenie faktom świadczącym o przeo- 
czeniach, o niedostatecznej przezor- 
ności, faktom wykluczającym, jak 20 
stało podobno siwierdzone, brak ja- 
kiegokolwiek zainteresowania mater- 
jalnego. 

Uczyniono zatem z małej chmury 
duży deszcz. 
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WSO SEANS SK 

Upośledzenie kulturalne —Pra- 
ktyki „profesorskie“ w Wol- | 

kowysku. 

Wołkowysk w lutym 1926 r. 

W stolicy lub większych mtastach 
wspomina się o małych miasteczkach 
zazwyczaj przy wyrazie „kołtunerja*, 
„plotkarstwo" i t. p. Inaczej jest tyl- 
ko w okresie wyborów: wtedy różne 
Lidy, Oszmiany, Nowogrėdki, Wol- 
kowyski i t. d. nadają się jako ob- 
jekty dla „wysokich” a przyziemnych 
jednocześnie projęktów, mogą się 
więc poszczycić pamięcią pewnej 
zwłaszcza kategorji ludzi. Mało jed: 
nak rzetelnych wysiłków promienio* | 
wania kulturalnego na otaczającą po- | 
łać ziem, a już zainteresowania nie- 
mi nie widać żadnego. 

Szczególnie upośledzone są pod 
tym względem okolice położone na 
progu naszych Ziem Wschodnich, t. , 
zw. Grodzieńszczyzna, szeroko poję- | 
ta. Warszawa uważa je za t. zw. „Kre- 
sy” (które to pojęcie nie straciło tam 
jeszcze pewnej dozy egzotyzmu) a 
swą ekspansję kulturalną kieruje na 
bliższe podwójnie, bo geograficznie 
i sercu, województwa środkowe. Ad- 
ministracyjne centrum tych ziem 
— Bialystok — nie stanowi ośrodka 
kulturalnego, zdolaego do wywiera- 
nia wpływów. Myśl nasza zwraca się 
do tak potężnego rezerwoaru kultu- 
ry i myśli demokratycznej, jakiem 
jest Wilno; zupełny brak opiaji de- 
mokratycznej dotkliwie daje się tu 
odczuwać i niepochlebnie wyróżnia 
te okolice ze wszystkich ziem kreso- 
wych, ułatwiając „pracę” grasującej 
tu eadecji, ale dla rozpowszechnie- 
nia ideologji demokratycznej ruch 
kulturalny stanowi condifio sine qua 
non. Obowiązkiem więc Wilna jest 
zainteresować się nami i swą inter- 
wencją dopomóc do rozwoju w obu 
wskazanych wyżej „dziedzinach. 

* * 

O fizjognoraji małego miasteczka 
decyduje ruch kulturalny. Od niego 
więc zacznijmy te kartki z życia Woł- 
kowyska. 

Cóż to za nieopatrzność dawać 
takie obietnice! Jakże pisać o tem, 
czego niema? Ale bądźmy ściśli: pra- 
wle nierna, zwłaszcza jeśli, chodzi o 
rzeczy poważnie i rozsądnie ujęte; 
brak ich, wynikający z braku popar: 
cia większych środowisk, jest poważ- 
nym powodam „biernego oporu” tu- 
tejszej publiczności przeciwko poczy- 
paniom kulturalnym. Nie mogą bo- 
wiem być zachętą do ich popierania 
takie „popisy”, jak odczyty nasłane- 
go przez Warszawę agitatora wieco- 
wego, I to gorszego gatunku „prof,“ 
Ludwika Skoczylasa, wygłoszone d. 
6 i 7 b. m. p. t. „Wychowanie na- 
rodowe i kultura polska*. Konia z 
rzędem za wskazanie związku mię- 
dzy treścią a nazwąl Wyraz „narodo- 
wy” grał widać rolę informacji poli- 
tycznej a imieńla kultury użyto na- 
daremno dla tego chyba, że odczyt 
zawierał wszystko, prócz jej znamion. 

Pochwaliwszy się wygłoszeniem 
już 15u takich odczytów (o zgrozol), 
prelegent zgromił nieobecnych, swła- 
szcza  nauczycielstwo gimnazjalne. 
Następnie, zamiast definicji wycho- 
wania narodowego, audytorjum usły- 
szało, że „Skrzetuski był to człowiek 
wychowany, a Kmicic — niewycho- 
wany”. (Rumieńcie się, historycy Ii- 
teratury, żaden z was tego nie spo» 
strzegł!) 

Zapowiadała się przednia rozryw- 
ka, acz nieco zatrącająca cyrkiem; 
zępsuło ją kilka „kwiatków”, zasłu* 
gujących na jaknajsurowszych  skar- 

cenie jeśli nie przez Sąd, to opinję 
publiczną. 

Widać dla przypodobania się au- 
dytorjum kresowemu prelegent, po 
podkreśleniu zalet kresowców, zmie- 
szał z błotem  „Kongresowiskėw“, 
jako nieomal zamaskowanych komu- 
nistów. Zawziąwszy się szczególnie 
na nauczycielstwo wszystkich dziel» 
mic, p. „prof.* pouczał, ża jest ono 
rozpolitykowane, zradykalizowane, 
rozpróżniaczone, że zwłaszcza „po- 
gardzać należy tem niedowarzonem 
nauczycielstwem, które nie wykony: 
wa praktyk religijnych". 

Słów brak na określenie tego 
podwójnego szkodnictwa: rozjątrzania 
antagonizmów dzielnicowych i szka- 
lowania nauczycielstwa wobec rodzi- 

„ców i uczniów. 
| Na zakończenie tej „Akademii 
( wszelkiej sciencji pełnej”, bo traktu- 
| jacej o wychowaniu, faszyźmie, bo» 
j ksie, nauczycielstwie, spadku  złote- 
gó, urodzajności gleby, demoralizas 

| sdb tresurze, religji i t. d., i t. d., u- 

i 

  
czony „prof.” oświadczył, że „ludze 
kość to fikcja", a więc do głupców 
zaliczyć należy uważających się za 
obywateli świata, bo wszak i „zwie” 
rzęta są obywatelami całego šwiata“ 
(Rumieńcie się, historycy  filozofji, 
braliściu poważnie takich głupców, 
podobnych do zwierząt, jak stoicy). 

O podanej już w katechiźmie naj- 
ważniejszej różnicy międy czlowie- 
kiem a zwierzęciem: rozumie — p. 
„prof.* zapomniał; kto wie, może to 
sądząc ludzi po sobie? : 

Możeby Wilno zaszczepiło nam 
surowicę przeciwko takim bakcylom, 

Z życia kraju. | 

Korespondencja „Kurjera Wileńskiego”. | 
i 

  bserwator. 

Z zagranicy. 
Francja. 

Podpisauie układu handlowe: | 
go francusko-niemieckiego:. 

PARYŻ. I2.I. (Pat.) Delegaci fran- 
cuscy i niemieccy podpisali dziś układ 
handlowy obowiązujący na okres 3-ch 
miesięcy. Układ ten udziela wzajem- 
nych ułatwień celnych przy wymia- 
nie niektórych towarów, między in- 
nemi produktów rolnych, artykułów 
chemicznych, ect. Układ ten wejdzie 
w życie niezwłocznie po przyjęciu go 

| przez Reichstag. 

Niemcy. 
Wniosek socjalistów w spra- 
wie odszkodowania b. panują. 

cych. 
BERLIN. 12.ll. (Pat.) Frakcja soc- 

jalno - demokratyczna złożyła w ko- 
misji prawniczej Reichstagu wniosek 
żądejący zmiany projektu partyj u. 
miarkowanych w sprawie odszkodo- 
wania dla rodzin b. panujących nie- 
mieckich. 

Samobójstwa w armji. 
BERLIN. 12.11. (Pat.) Podczas roz- 

prawy prowadzonej w Reichstagu nad 
budżetem Reichswehry, deputowani 
socjałistyczni zwrócili uwagę na nie- 
normalne stosunki w wojsku, przy- 
czem podkreślono, że w roku ub. 
129:ciu żołnierzy i oficerów popełni- 
ło samobójstwo. 

Nowa opera. 

W Berlinie wystawiono operę Al- 
bana Berga p. t. „Wozzek*. Opera 
ta jest w Świecie muzyczaym zjawi- 
skiem zupełnie nowem. 

Krytyka jest podzielona. Część 
wytrzymalszych  słuchaczów twierdzi, 
že Alban Berg jest genjalnym mu- 
zykiem, reszta zaś nic nie mówi. 

W każdym jednak razie opera 
ma powodzenie. 

Angija. 

Lot na Andami. 

LONDYN, 12.ll (Pat.) Donoszą z 
, Santiago, że wczoraj 3-ch lotników 
usiłowało przelecieć Andy aby w i- 
mieniu rządu czilijskiego powitać 
mającego tam przybyć z Buenos-A- 
yres lotnika hiszpańskiege Franco. 

Dwuch lotników dotarło do Bue- 
|nos-Ayres, trzeci jednak dostał się 
ponad Andami w środek cyklonu w 
następstwie czego samolot został zni- 
szczony, pilot zaś i jego towarzysz 

, ponieśli ciężkie obrażenia. 

! Radjofonja. 
į  LONDYN. Bo dnia 31 stycznia 
; 1.841.000 osób zgłosiło roczne abo- 
,namenty na odbiór audycji radjofoni- . 
i cznych. 
4 

į Rosja. 

‹ Pożar. 

| MOSKWA. W zakładach Patlłow- 
skich w Leningradzie wybuchnął groź- 
ny pożar. 

;, Ofiarą pożaru padły magazyny wo- 
zów tramwajowych, magazyny do lo- 
komotyw i prawie wszystkie warszta- 
ty. Przyczyna pożaru nieżnane. Szko- 
dy znaczne. 

! 
! i 
4 
i 

Chiny. 
Walki generałów. 

LONDYN. 12.1. (Pat.) Dzienniki 
donoszą, że Tsien-Tsin został na roz- 
kaz dowódcy 3-iej tak zwanej „naro: 
dowej” armji gen. Fenga — opróż- 
niony. Stało się to na podstawie u- 
mowy ze sprzymierzonym Czang-Tso- 
Lina generałem Li-Czin-Linem posu- 
wającym się od południa. Z powodu 
przerwy w ruchu kolejowym Pekin 
Jest odcięty od wybrzeży. 

———2 ——— 

Z sądów. 
— Na marginesie aktu oskar- 

żenia przeciwko bandzie „Bruder: 
ferein“. Na wiosnes24 r. władze bez- 
pieczeństwa m. Wilna otrzymały po- 
ufne informacje, że istnieje w Wilnie 
od dluższego czasu wśród miejsco- 
wej ludności żydowskiej nielegalny 
związek, narazie nieujawniony, który 
pod pozoram wzajemnej pomocy, 
lub też popierania braterstwa Żydów, 
szeroko wśród nich znany pod na: 
zwą „Bruder Ferein“ w rzeczywistości 
składał się z zawodowych złodziei, 
oszustów I szantažystėw, pochodzą- 
cych z mętów wskazanego społe- 
czeństwa i zorganizowanych w bandę 
dążącą za pomocą steroryzowania 
osób majętnych z pośród przeważnie 
miejscowych Żydów, dla uzyskania 
od nich środków materjalnych. 

Przeprowadzono energiczne do 
chodzenie przez policję śledczą i po- 
lityczną, gdyż narazie przypuszczeno, 
że banda ta ma łączność z elemen 
tem wywrotowym antypaństwowym 
ustaliło, iż w lutym 25 r. do miej- 
scowego mieszkańca Owsieja Sze- 
miawicza zwrócili się Aron vel Orel 
Wojciuk i Samuel vel „Szaszka” 
Lichtzon i zaprosonowali mu założyć 
na współkę z nimi piwiarnię w jego 
mieszkaniu przy ul. Zawalnej Ne 25, 
na co on się zgodził. 

Po pewnym czasie do mieszka” 
nia jego wprowadził się Lejba Gold- 
man z żoną, którzy przez jego wspól- 
ników zostali naznaczeni jako sub- 
jekci. Zaczęły się wówczas w piwiar- 
ni gromadzić jakieś podejrzane indy- 
widua, składające się z zawodowych 
złodziei i paserów. 

Rej w tej kompanji wodzili Woj- 
cluk, Lichtzon i Lewinson, znany z 
przezwiska „Chana bolka”. 

Banda ta wyłoniła z pośród sie- 
bie sąd, który rozpoznawał sporne 
sprawy między członkami bandy na 
tle rozdziału skradzionych rzeczy. 
„Prezesem” tego „sądu” był Lipa 
Kantorowicz, a „prokuratorem ” inny 

członek związku, skarbnikiem związku 
był Mowsza Orel, sekretarzem zaś 
Rabuchis. Na zebraniach tej bandy 
bywało niekiedy po 100 osób. Cha 
rakterystyczne, że gdy raz zwrócił 
się Siemiawicz do przodownika, skar- 
żąc się, że wspólnicy go biją, ten 
radził mu polubownie to załatwić, 

Związek otrzymywał listy, depesze 
z Innych miast, które odczytywano 
przy drzwiach zamkniętych. Wśród 
przyjezdnych, którzy zatrzymywali się 
w piwiarni były i osoby z Rosji So- 
wieckiej. 

W ciekawy sposób wymuszano 
pieniądze od zamożnych  zydów. 
Wzywano do piwiarni, gdzie mieścił 
się sztab bandy upatrzone ofiary, 
które miały coś nieczystego na su. 
mieniu i pod groźbą zabicia, lub 
stałych szykan, brano od nich od 50 
do 100 dolarów, a w razie sprzeci- 
wu, czyhano na takich osobników na 
ulicach w nocy i bito ich aż do u- 
traty przytomności. Poszkodowani 
bali się donosić o tem policji, by 
banda nia ujawniła ich ciemnych 
spraw. 

Zresztą nawet, gdy dostawały się 
do wiadomości policji machinacje 
bandy, umiała ona tak kierować 
sprawami, iż gwałty ich były tuszo- 
wane. Gdy to nie pomagało, podsy* - 

łano fałszywych konfidentów, zacie- 
rano ślady przestępstwa, a w osta- 
teczności drogą gróźb zmuszano po- 
szkodowanych do milczenia, lub da- 
wania odpowiedzi takich, które nie 
ujawniały przestępstwa, i 

Jak wskazuje zeznanie oficera 
eksponowanego referatu D.O.K, III. 
por, Burhardta, szpieg sowiecki Sza- 
piro oświadczył podczas badania, że 
„Bruder Ferein” zna dokładnie wszy” 
stkich szpiegów. sowisckich-Żydów 
przebywających w Wilnie i od nich 
wymusza ckup, teroryzując ich bi- 
ciam i že banda ta podkupiła policję 
kryminalną, 

Jak więc widzimy, banda ta była 
świetnie zorganizowana, miała swój 
sztab, składający się z wybitnych o- 
sobistości ze świata kryminalnego, 
wybrała „sąd” z „prezesem” na cze- 
le, miała „prokuratora”, „adwokakić| 
podzielona była na sekcje, podpo- 
rządkowane sztabowi, ktėry zajmo- 
wał się planowaniem różnych afer I 
kradzieży. Miała ona łączność z orga" 
nizacjami  złodziejskiemi z innych 
miast, z którymi wymieniała skra- 

* dzione łupy. 
Cała ta baada w liczbie 31 osób 

stanie z początkiem kwietnia przed 
sądem okręgowym. (zd). 

— Partyzanci białoruscy przed 
Sądem Apelacyjnym. Onegdaj w 
tutejszym Sądzie Fpelacyjaym  roz- 
patrywana była głośna sprawa bandy 
dywersyjnej, która w 1922 i w 1923 
roku planowała w powiecie  Grod- 
zieńskim cały szereg napadów ra- 
bunkowych i dążyła drogą teroru do 
oderwania wschodniej połaci Rzeczy” 

j pospolitej dla utworzenia niepodleg- 
jłej Białorusi komunistycznej. Banda 
jta rozporządzała olbrzymim arsena- 
„łem broni i amunicji, a członkowie 
(lej byll świetnie zorganizowani i u- 
zbrojeni. Podzielono powiat  Gro- 

j dzieński i okolice na rejony, w każ- 
| dym rejonie był neczelnik, któremu 
były podporządkowane jaczejki. 
| , Napady planowano w pierwszej 
| mierze na majątki zamieszkałych tam 
| Polaków, na posterunki policyjne i 
"na urzędy państwowe.. 
į Kiedy organa policyjne wpadły na 
„trop wspomnianej organizacji aresz- 
„towaly wówczas 60 osób, z pośród 
„których Leonard Kazinkiewicz, jako 
"glėwny organizator tego powstania 
jzostał w Sądzie Okręgowym skazany 
na 12 lat ciężkiego więzienia, S. 
Szakolej ne półtora roku więzienia 

„1 B. Jureczko, D. Widzbel, P. Ada- 
fmienis, J. Bernatowicz i D. Turonis 
po 4 lata ciężkiego więzienia. Resz- 
ta oskarżonych w liczbie 53 osób zo- 
stała zwolniona, gdyż nie do wie- 
dziono im konkretnie udzlału w tej 
bandzie. 

Wymienieni wyżej 7 partyzantów 
apelowali od wyraku Sądu Okręgo- 
wego do Sądu Apelacyjnego i oneg- 
daj po świetnej obronie mecenasów: 
Szyszkowskiego, Petrusewicza, Ba: 
biańskiego (z Warszawy) i Mickiewi- 
сга i po replice podprokuratora Ke- 
duszkiewicza Sąd w składzie  prze- 
wodniczącego p. Bochwica I sędziów: 
Sęgajły i Dmochowskiego wydał wy- 
rok obniżający Leonardowi Kazinkie- 
wiczowi karę więzienia z 12 lat na. 

J10, $. Szakoleja sąd uniewinnił, co 
zaś do reszty oskarżonych sąd pozo* 
stawił w mocy wyrok Sądu Okręgo- 
wego. (żd.). RE Z: 
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"Į Dziš— Jana | Dobrosława. 
Sobota | Jutro—Zapustna. Walentego M. 

13 Wscnód słońca g. 6 m. 49 

Luty | Zachód „ —g.4m.15     
— Od Redakcji. Redakcja ро- 

daje do wiadomości, że z dniem dzi- 

siejszym przenosi się do nowego lo- 

kalu przy ul. Arsenalskiej 4. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym 1 ich redzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15).ойх, oprócz dni świąt. 
оа 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

"—Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Žel- 

gowskiego 1. 

Teatr | muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj po raz dziesiąty ko- 
medję M. Bałuckiego „Dom otwarty”. Jutro: 
o godz. 3.30 po poł. „Przechodzień* Kater- | 
wy po raz dziewiąty. Wieczorem po raz 
szósty „Weseie* Wyspiańskiego. W ponie- 
działek powtórżenie ostatniej premjery „Ewy* 
J. Szaniawskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
go przedstawienia biuro „Orbis” Micklewi- 
cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie | od 
10—12.80 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 
11—2-ej lod 5—8-ej w dniu przedstawienia. 

Wieczór fragmentów operowych 
w Teatrze Polskim. Dziś o g. S-ej 
wiecz. odbędzie się wieczór fragmentów | 
operowych w ujęciu scenicznem, w deko- 
racjach i kostjumach, w wykonaniu znanych 
artystów operowych J. Krużanki, J. Sutoc- 
kiej, W. Derviesa, i M Worotyńskiego. Przy 
fortepjanie kapelmistrz W. Szczepański. W 
programie wyjątki z powszechnie lubianych 
oper: „Eugenjusz Oniegin” (sceiia z listem), | 
„Faust“ (prolog i scena ogrodowa), i „Ma- 
dame Butterfiy” (sceny 2.go aktu). 

Pragnąc uprzystępnić widowisko szer- 
szym masom publiczności oraz młodzieży 
szkolnej—ceny miejsc wyznaczono najniž- 
sze od 50 gr. 
Wiaczóć baletowy M. Łaszkiewi- 

czowej w Teatrze Poiskiim. Utalen- 
towana interpretatorka tańców plestycznych 
H. Łaszkiewiczowa wystąpi jutro w niedzie- 
lę o g. 8 ej wiecz. ze specjalnym wieczo- 
rem baletowym składającym się z suity 
symfonicznej „Szeherezady* — Rimskiego- 

- Korsakowa oraz Divertissement baletowego. 
Bpgaty | nadwyraz barwny program wie- 
czoru w artystycznem/ujęciu H. Łaszkiewi- 
czowej oraz całego zespołu piastyki—wróży 
niezłomne powodzenie. 

Poranek w Teatrze Pelskim. 
Jutro 14 lutego o g. 12 m. 30 pp. od- 
będzie się w Teatrze Holskim poranek wo- 
kalno - muzyczny z udziałem: E. lgdal, 
(śpiew), J. Sutockiej (śpiew), T. Zawadzkie- 
go (skrzypce), R. Rubinsztejna (akompanja- 

ment). programie: d'Ambrozio, Bagry- 
nowski, Czerepnin, Czajkowski, Dargomyń- 
ski, Delibes, Glier, Gretzy, Niewiadomski, 
Paderewski, Wieniaw ski. 

— Poranki muzyczne w Sali Miej- 
skiej. W niedzielę 14 bm. opera komiczna 
J. Rossiniego „Cyrulik Sewilski* w wyko- 

naniu scenicznem. Początek o godz. 12.30 
pop. й 

Kina. 
— Miejski kinematograf kultu 

ralno-oświatowy: „Świat zaginiony" 
sztuka w 10 skiach, według fantastycznej 
powieść Conan-Doyle'a. 

MIEJSKA. 
  

— Praca wre ale żółwim kro- 
(kiem. Obecnie , Magistrat miasta 
Wilna zatrudnia przy robotach miej- 
skich 47 pracowników dniówkowych 
w tem 9 przy tłuczeniu kamieni na 
placy Łukiskim, któremi Magistrat 
ma zamiar brukować latem ulice 
oraz 38 robotników ma zatrudnie- 
nie przy robotach kanalizacyjnych 
na ulicach Hetmańskiej, Ostrobram- 
skiej i Bazyljańskiej. 

Dziwnem się wydaje, że Magi- 
strat m. Wilna zmienia w prędkim 
czasie swe postanowienia, gdyż w 
swoim czasie było projektowane za- 
trudnić przy tych robotach 150 ro- 
botnikėw. (I) 

— Wzrost cen na nabiał. W 
ostatnich kilku dniach na rynku wi- 
leńskim daje się zauważyć tendencję 

| zwyżkową na nabiał, a w szczególności 

na masło. 
Równocześnie zauważa się wzrost 

feen na te produkty w sklepach spo- 
| żywczych i mleczarniach, mimo tego, 
(iż mamy ceny ustalone przez ”urząd 
|do walki z lichwą i spekulacją. 
| o Należy zaznaczyć, iż w roku u- 
|dległym w tym samym czasie ten- 
| bencja na te produkty bała zniżkowa. 
Czyżby urząd do walki z lichwą i 
| spekulacją opuścił już ręce? (I) 
1  — Z kino-teatru miejskiego. 
Według danych ze sprzedaży biletów 
do miejskiego kino-teatru kulturalno- 
oświatowego od dnia 4 czerwca do 
dnia 31 grudnia r. ub. tj. w ciągu 6 
miesięcy było na przedstawieniach 
256.326 osób. W styczniu rb. 56 658, 
a w pierwszym tygodniu bm. 8128 
osób. > 

Z powyższych cyfr widzimy, iż 
miejski kino-teatr kulturalno-oświato" 
wy cieszy się dobrą frekwencją. (1) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Jak będą ściągane należno- 

skowych. M stwo Skarbu wydało 
rozporządzenie podległym sebie Iz- 
bom Skarbowym, aby w stosunku-do 
płatników, którzy mają dostawy do 
instytucyj wojskowych nie stosować 
normalnych czynności egzekucyjnych, 
lecz w razie, jeżeli mają jakieś nale-   Ceny miejsc najniższe od 50 gr. 

  

        

  

Reklańia 
to potęga. 

   

żności w instytucjach wojsk. z tytułu 

EE” ol 06 i 

ści podatkowe dostawców woj-. 

dostaw, a jedaocześnie zalegają z po” 
datkiem—instytucje wojskowe winne 
z należnych dostawcom sum odcią- 
gać odpowiednie sumy przypadające 
na podatki. (zd) 

Z KASY CHORYCH. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dniu 11-go 
lutego rb. m. inn. uchwalił: zatwier- 
dzić preliminarz budżetu na miesiąc 
styczeń i luty rb.; przedłożyć Okrę 
gowemu 'Urzędowi Ubezpieczeń do 
zatwierdzenia z ważnością ой 190 
lutego rb. zniżkę kosztów świadczeń 
w naturze od pracodawców za służ= 
bę domową i terminatorów; przyjąć , 
do biura Kasy Chorych z dniem 1 
marca rb. jednego pracownika, wła- 
dającego językami polskim i žydow- 
skim, w celu informowania w spra- 
wach kasowych interesantów — ży: | 
dów, niedostatecznie  wladających | 
językiem polskim. 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Wyjazd archimandryty Mo-; 
rozowa. Archimandryta Fiiip Moro-! 
zow wyjechał wczoraj do Chełmne, | 
na 2tygodnie, celem zorganizowania | 
parafji obrządku wschodniorkatolic- | 
kiego. (I) : 

SPRAWY _ AKADEMICKIE. 

— Stypendja akademickie. Mi- 
nisterstwo Wyznań Religijnych i O- 
świecenia Publicznego nadesłało do 
tutejszego rektoratu nniwersytetu pi- 
smo, mocą którego uzupałaiło nie- | 
dobory w sumach stypendjalnych dla | 
akademików do wysokości 90 zł. 
miesięcznie. (zd.). 

Z KOLEI. 

— Kwestja etatów urzędniczych 
kolejowych. Jak się dowiadujemy, 
w najbliższych dniach ma przyjechać 
do Wilna specjalna komisja M-stwa 
Kolei Żelazn., która zajmie się uror- 
mowaniem etatów urzędniczych Wil. 
Dyrekcji Kolejowej. (zd) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— O pomieszczenie dla bez- 

robotnych. Zagadnienie bezrobocia 
w mieście nic nie traci na swej, 
ostrości. Pomimo powstania Komi- 
tetów, nic nie zdziałano chociażby w. 
tak palącej sprawie, jak wynalezienie 
odpowiedniego pomieszczenia „dla , 
Urzędu Pośrednictwa Pracy. | 

Ciasno tam i zaduch nieznośny. | 
Codziennie ' policja ulokowuje w ' 

komisarjatach dziesiątki bezrobotnych; 
zbierają ich jako włóczęgów. Wśród. 
nich są liczni bezrobotni. 1 

Domu noclegowego jak niema i 
tak niemal ! 

  

  

| ten nastrój 

jest dźwignią handlu 

Na Literackim zaułku, Subocz, 
Kalwaryjskiej, Makowej stoją puste 
ogromne lokale, a gdyby się zatro- 

szczono, to i więcej by znalezion 

lu Klubu Inteligencji Pracującej (Św. 
Anny 2). Ceny biletu 2 złote. Bilety 
można nabywać u p.p. gospodyń i 
gospodarzy lub przy wejściu. 

Bezrobotni tułając się po ulicac Nazwa skromna — gwoli wywo- 

stoją przy mostach, na rynkach, kcło 

stacji towarowej, osobowej wv<zeku- 
jąc pracy. Czyżby tego nie dslo sie 
wzorem innych miast ześrodkować 

w jednym miejscu, w lokalu zakry- 
tym, w postaci „Giełdy Pracy”. 

Wynajęcie odpowiednio obszernej 

posesji, możliwie odosobnionej w 

której by się mieścił irząd Pośred- 
nictwa Pracy, Giełda Pracy, Dom 
Noclegowy, herbaciarnia oraz jadło- 
dajnia byłoby najlepszym I najskrom- 
niejszym rozwiązaniem. Do urzeczy: 
wistoienia tego potrzebna zespolona 

praca rządu, megistratu i Komitetu 
Obywatelskiego. Bezrobotnych wszak 

codzień przybywa. 
Wszystko co się uczyni w celu 

ulżenia doli bezrobotnych, odpręży 
niebezpieczny, jaki w 

nędzy i głodzie się rodzi. 
— Pomoc dla kolegów bezro- 

botnych. Zarząd związku zawodow. 
piekarzy postanowił opodatkować 
swych członków pracujących w wy- 
sokości 5 złot. tygodniowo na rzecz 
bezrobotnych, (I) 

SPRAWY ROLNICZE. 

— Kursa rolnicze.  Wileńskie 
Towarzystwo Rolnicze urządza w 
dniach 20, 21 i 22 lutego b. r. kur: 
sa rolniczo-hodowlane, które odby- 
wać się będą w miejscowości Szum: 
sku i w dniu 28 lutego i 1 i 2 mar- 
ca w Sołach. 

Zaangażowany jest cały szereg 
prelegentów, którzy wygłoszą wyczer- 
pujące referaty z dziedziny rolnictwa 
i hodowli bydła. (zd.). 

Kursa hodowli bydła w 
Bukiszkach. W końcu lutego w 
Bukiszkach, gdzie przed kilku tygod- 
niami założona została szkoła rolni- 
cza, rozpoczną się trzytygodniowe 
kursa hodowli bydła. (zd.). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zebranie Związku Służby 
Domowej. W ubiegły czwartek t. j. 
dnia 11 b. m. w lokalu Związku 
Służby Domowej odbyło się zebranie 
członków Związku służby domowej, 
na którem omawiano sprawę ewen- 
tualnego zakupienia domu noclego- 
wego dla członków związku. (zd.). 

ZABAWY. 

— Pol. Two Pracy Kultural. 
Oświatowej „Swiatło” urządza w 
dn. 13 lutego b. m. o godz. 7 wiecz. 
„Czarną kawę" na wpfły dla nieza- 
możnych uczni szkół im. Konopnic- 
kiej i Promienistych w Wilnie w Ioka- 

Reklama 

ania niespodzianki. 
J»k fama niesie—będzie właściwie 

zabawa. taneczna. 
— Zabawa taneczna urzędni 

ków celnych. W niedziele dn. 14 
lutego r. b. Stowarzyszenie Urzedni- 
ków celsych Dyr'kcj: wileńsxiej u- 

rzącza zabawę teneczńą w sel: nach 
S. U. P. (Mickiewicza 9), dochód z 
której przeznacza się na cele filan- 
tropijne. 

Wstęp 2 zł. za zaproszeniami, któ- 
re można otrzymać w Komitecie za* 
bawy (ul. Ostrobramska 6) lub przy 
wejściu. Początek o godz. 22. Stroje 
balowe nie obowiązują. , 

Z_ PROWINCJI. 
— Nielegalne przekroczenie 

granicy. W dniu 11 b. m. na od: 
cinku 4tej kompanji Straży Pogra* 
nicznej przekroczył granicę polsko* 
litewską Rykin Adam narodowości 
polskiej, wraz z żoną. Zatrzymany 
przez placówki polskie tłumaczył się 
iż Litwini szykanowali go czyniąc na 
każdym kroku wstręty, wobec czego 
wolał rzucić śwój warsztat pracy w 
Litwie i przyjechać do Polski, niż 
być stale szykanowany w Litwie. 
Wspomniany Rykin został skierowa- 
ny dla szczegółowego zbadania do 
władz administracyjnych. (zd.). 

Z POGRANICZA. 
Skutki ostatnicj zamieci 

śnłeżnej Z pogranicza donoszą, że 
wskutek kilku dniowej zamieci śnież- 
nej zostały powywracane słupy tele- 
graficzne i porwane druty telefonicze 
ne. Wskutek powyższego komuni 
kacja pomiędzy niektóremi stražni- 
cami K, O. P. została przerwana. (I) 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w. Wilnie. 

— Fatalna omyłka. W dn. 8 
bm. o godz. 17 m. 30, do Komisar- 
jatu w N.-Wilejce, chłopiec Wiktor 
Synkiewicz, doprowadził mieszkańca 
N.Wilejki Józefa Politę, zam. przy 
ul, Wileńskiej 19 z ranami na szyji 
i złamaną lewą kością ramieniową. 
Ustalono, iż Józef Polita jest umy* 
słowo chory i od kilku tygodni wa- 
łęsa się po ulicach N. Wilejki i oko- 
licznych wioskach. Prawdopodobnie 
rany otrzymał podczas bójki z nie- 
znanymi osobnikami, którzy, sądząc, 
że mają do czynienia ze złodziejem, 
dotkliwie go pobili. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy Politę odesłano 
do szpitala Św. Jakóba w Wilnie.   

p 
=P 

— Nieźle go uraczyli. Dn. 11 b. m. 
Antoni Korłowicz, zam. Szkaplerna 21 za- 
meldował policji, że w czasie gdy był w 
gościnie u Stanisława Kurnaszewsklego, 
zam. Piłsudskiego 37 — skradziono mu z 
kieszeni 46 zł. gotówką. 

— Kradzieże. Dn. 11 b. m. o g 18 
m. 15 Morduch Kurjan, (Kolejowa 3), za 
meldował policji, że skredziono mu ze 
skiepu manufakturę wart 75 zł. 

— Dn 11 b. m. Kazimierz Bartosze- 
wlez, zam. przy ul. Św Wincentego, d. wła 
sny, zameldował policji, że w nocy z dn. 10 
na 11 b. m. nieznani złodzieje za pomocą 
wyłamania okiennicy I wyjęcia sryby skradli 
mu z jatki przy u. Miodowej 3, mięso I 
słoninę wart. 150 zł. 

— Dziewczęta znów glaą. Dn. 11 
b. m. o g. 13 m 20, Cylin Urszula, zam. 
Krzywa 28, zameldowała policji IV kom. 
že 13-letnia córka jej Jadwiga wyszła z 
domu dn. 6b. m 1 do tej pory nie powróciła. 

— Jakież to porachunki? Dn. 11b. 
m. o g. 22 Wincenty Sipowicz, zam. we 
wsi Dolna Wcżówka, gm. mickuńskiej za: 
meldował policji, že © g. 18 tegoż dnia 
został na szosie Niemeńczyńskiej w pobli- 
żu majątku. Pośpleszka, napadnięty przez 
Wincentego Jezierskiego, zam. we wsi Gaj- 
luny i jeszcze przez 2 nieznanych sobie 
osobników, którzy poblwszy go zrabowali 
mu 76 zł. Pogotowie Ratunkowe udzieliło 
poszkodowanemu pomocy, przyczem lekarz 
stwierdził lekkie uszkodzenie ciała. Docho- 
dzenie policyjne ustaliło, że zajście nie 
miało charakteru napadu rabunkowego, 
lecz była bójka na tle porachunków oso- 
bistych. 

Na prowincji. 

— Zagadkowe zabójstwo. W 
dn. 5 bm. o godz. 1 przez żołnierzy 
2 plutonu 3 kompanji 7 baonu K.O.P. 
został zabity wystrzałem z karabinu 
Czerniawski Szymn, lat 12, mieszka- 
niec wsi Ugły (po stronie Rosji). Za- 
bójstwo zostało dokonane przy prze- 
kroczeniu granicy w odległości 120 
mtr. od tejża pomiędzy słupami 
323 1 324. (I) 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dn. 
9 b. m. o g 6 m. 50 w ' Podbrodziu, pow. 
Swięciańskiego, utonął podczas nabierania 
wody w rzece Zejnianie — szereg. 4 p. uł. 
Edward Przybył. Ciała narazie nie wy- 
dobyto. 

— Pożar. W dn. 8 b. m. o g.5, wsku- 
tek niewyjaśnionej narazie przyczyny spalił 
się dom mieszkalny, zabudowania gospo- 
darcze, inwentarz żywy I martwy Romualda 
Szepela, zam. we wsi Piliny, gm. Łyntupskiej. 
Strat narazie nie ustalono. 

— Kradzież. W nocy 8 b. m. za po- 
mocą włamania skradziono ze sklepu Eljl 
Tajca, zam. w Wilejce powiatowej, skórę 
na buty i 20 par bucików, ogólnej wartości 
100 zł. 

| — €ztery wypadki kradzieży kon, 
W nocy z 8 na 9 b. m. na szkodę Dom. 
nika Donowskiego, zam. w Górnych Sade- 
ach około N. Wiłejki, skradziono ze stajni 
konie, wart. 300 zł. 

— W nocy z 4 na 5 b. m. na szkodę 
Adamowicza Józefa, zam we wsi Kwacze, 

gm. Wierzchniańskiej, pow. dziśnieńskiego 
skradziono konia. wart. 400 zł. oraz sanie 

: 1 lejce. 
| (— W nocy z dn. 3 na 4 bm. na szko- 
| dę Stanisława Chorasiewicza, zam. we wsl 

| Szotkiewicze, gm. Czerniewickiej, pow. dziś- 

| nieńskiego. skradziono konia. 
W nocy z 3 na 4 bm. na szkodę Kazi- 

! mierza Gintowta, zam. we wsi Hołowni, gm. 

| Prozerockiej, pow. dzisnieńskiego, śkradzio- 
| no klacz, wart. 50 zł. oraz sanie wart. 50 zł 
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do zwycięstwa. 
    

  

   

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—]2; skórne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

  

karnawał wiedeński. 
(Bal prasy. — Toalety damskie. — 
Przeszkody małżeńskie. — Wzrost sa 

mobójstw). 

Wiedeń, 10 lutego. 

Aust'ja pizestala byč wielkim mo- 
carstwem, jednak prasa austrjacka 
hołduje nadal wielkomocarstwowym 
tradycjom. Niema reprezentacyjnych 
państwowych balów, któreby zapełni- 
ły złocone sale pałacu Szenbrun- 
skiego licznem wiedeńskim towarzy: | 
stwem i prowincjonaln. gośćmi. Rząd 
republiki, ze względów  ekonomicz- 
nych, powstrzymuje się od urządza- 
nia kosztownych przyjęć. Zadanie 
więc jednoczenia towarzystwa, w tym 
okresie przejściowym, wzięła na sie- 
bie prasa. 

Zgodnie z ustaloną tradycją lat o- 
statnich austrjacki związek literatów 
i dziennikarzy, znany pod nazwą 
„Concordia”, corocznie przy końcu 
stycznia lub w początkach lutego u- 
rządza wielki karnawałowy bal. Daje 

kobiece nie zadrży na ten dzwięk. 
Tam można poznać — sobą olśnić. 
Tam można zabłysnąć toaletą, wi- 
dzieć prawie wszystkie znakomitości 
ze świata polityki, finansów, literatu- 
ry i sztuki. Tam — ministrowie dy: 
plomaci, teatr i sztuka. 

wietna droga do... „najświetniej- 
szych partji. Bale „Concordii” to w 
swoim rodzaju przegląd toalet kon- 
kurs piękności, dobrego tonu i do- 

|brych manjer. To — bardzo trudny 
egzamin. 

Jest wprawdzie dość dużo innych 
balów jednak mają one zwykle cha: | 
rakter profesjonalny. 

runek — to smoking lub frak dla 
mężczyzn i toaleta balowa dla pań. 
Jeżeliby nawet dozorca domowy mógł 
pozwolić sobie na frak lub smoking, 
może być na balu towarzyszem za- 
bawy ministrów i posłów zagranicz- 

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

  

   
        

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

Reklama jest drogą 

  

  

    

  

do fortuny, 

duży pokój 

i 
1 

wych i zegranicznych poleca 

EDMUND RIEDL 
Lwów, ul. Rutowskiego 3. 

Cenniki szczegółowe wysyła się na żądanie. 

. Va iai я : 

Do wynajecia 
kiemi wygodami i lazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

  

    

   

z umeblowaniem, wszel- ` 

wanie 

upss me 

. ° Į Ва * 

Dowynajęcia' J, -Kaminicki 
stajnia parokonna I garaż , Pracownia obuwia. Przyja 
samochodowy na 2 SA-. mują się obstalunki I re- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: u!. 6 ekiewicza Nr. 43 m. 7. (Polska drukarnia 

Najtaniej!!! | 
Ubrać się można w pra- 
<ownli damskich Su- 
klen przy ulicy Rydza- 
Śmigłego 7—2. Wykona- 
nie szybkie i staranne 
Przyjmują się roboty rę: 
czne: haftowanie, wyszy- 

Ad. ME) peracje. Tatarska 7. 

„LUX“ 
WILNO, 

al. Żeligowskiego 1, ażetem i t. p. 

  

ce. Tu również odbywa się w swoim | 3.000 nazwisk. Lista ta podzielona we- ; ling — suknia z chińskiej satyny ca: | szą dość często oczekiwać całe а% 
rodzaju konkurs: kto piękniej, poe- | dług,rubryk jak:korpus dyplomatyczny, |ła ozdobiona koralami. ona konsu- ażeby zdobyć dla siebie mieszkanie 
tycznie opisze to nadzwyczajne świę- | członkowie rządu, urzędnicy wszyst: |la generalnego p. Krauz — suknia ga-| Prawda, poeci nasi twierdzą: że z 
to. „Neue Wiener Jurnal” poświęciła kich urzędów, adwokaci, lekarze, u-|zowa, koloru heliotrop, ubrana dro- kochanym i w szałasie raj, ele idy- 
prawie dwie strony tuż po wstępnych | 
artykułach. Opis ten — talent sztuki | 

czeni, pisarze. świat teatralny, sztuka, 
handel, przemysł, finanse i t. p. W 

giemi koronkami. Baronesa Gizela* 
| Berger — suknia z jedwabnych bia: i 

liczne czasy szałasów bezpowrotnie 
już minęły. Młodożeńcom, Szczegól- 

reporterskiej. Niczego tam mie zapo* | dalszyrm urywku „z towarzystwa”, tu | łych koronek na chińskiej satynie. P<ni nie niemieckim, potrzebne jest mniej 
mniano, nie został opuszczony żaden znajdują się ludzie bez określonych | Laura Castignioli — suknia z blado- lub więcej dostatnio umeblowane 
drobiazg, nie został pominięty ani | 
jeden kącik licznych „Domu koncer* 
towego”, w którym bal się odbył. 

zajęć, 

Alban, hrabia Corti z żoną, hrabina 
j dochodami: baron i baronowa Oscar | cach i w pasie drogocennemi kamie- 

piewaczka operowa p. Olga w Wiedniu znajduje się tysiące za- * niami. 

ale widocznie z określonemi | zielonego muslinu przybrana па ple-, mieszkanie, złożone przynajmniej z 
jz dwóch pokoi i kuchat. Dlatego też 

Opis zapoczątkowano wstępem li-; San Jenne, kawaler (I) Franczini i Bauer — suknia z chińskiego jedwa- | kochanych par, które latami całemi 
rycznem: rosnący wpływ i znaczenie | kilkadziesiąt innych tytułowanych osób | biu przybrana piórami strusiemi. Spie- ; wyczekują na zdobycie mieszkania. 

ą 

i 
prasy, prasa jako pośrednik ludzkoś- 

ci, pras jako cement łączący wszyst- 
| kie sfery towarzyskie i t. d.„—dowo* 

Jedne tylko bale prasy otwarte | 
są dla wszystkich. Nieodzowny wa- 

dem wszystkiego ostatni bal „Con- 
cordii”. Następnie o „starym weso- 
łym Wiedniu”, o Janie Sztrausie, pod 
którego takt walca dziś jeszcze tań- 
czy „połowa ludzkości* o panującym ; 

prawie nikogo nie zapomniano ogło” 
sić tak, że nawet skromny pisarz kan- 
celaryjny, który zdołał wynająć frak 
lub smokiog, uwieczniony został w 
historji tego balu, 

Na zakończenie przegląd „toalet 
damskich*- Tutaj kronikarz błysnął 
swoim talentem, dobrym gestem i 

+waczka Aksel Clemens — suknia z 
szarego tiulu przybrana chryzante- 
!mami, — Na razie dosyćl 
1 Humorystyczne pisemko wiedeń- 
j skie „Hetz“ zapewnia swoich czytel- 
ników, że ostatni ' bal „Concordii* 
wytworzył ogromną konkurencję biu- 

|rom małżeńskim i wędług ścisłych 
1 

na balu szczerym i nieprzymuszonym | smakiem, a przedewszystkiem znajo- | danych ludność stolicy austrjackiej 
humorze. Wstęp zakończony spisem 
obecnych, najwięcej znanych osobi- į 

mością tej dalekiej i nie wszystkiem 
dostępnej dziedziny. Opisał toa- 

znacznie wzrośnie. 
Wogóle—karnawał=ukochany se- 

nych. Tu prasa austrjacka trzyma wy: | stości, jak prezydent republiki Hei- lety przeszło 200 dam z wyższego to= izon Hymenu. Podczas niego w Wied- 
soko sztandar demokratyzmu. 

Ostatni bal, który się odbył w 
tych dniach przeszedł wszelkie ocze-'   on ogromny temat do dyskusji nie- kiwania. Gazety ciągle jeszcze pize- 

misz, prezes Rady ministrów Ramek, 
poseł francuski Bomarche, poseł ame- 
rykański Wasburne, miljarder mece- 
nas Castiglioni, Artur Sznitzler, Franz 

tylko w prasie ale i w najszerszych | pełnione są opisem i wrażeniami z , Lehar, Marja Olszewska I in. 
sferach towarzyskich. į 

Bal „Concordia“l... Które serce. 
balu. Nawet prasa poważna poświęca | 
nietylko całe szpalty ale całe stroni: | 

warzystwa. Dla zaspokojenia cieka- 
wości czytelniczek pozwolę sobie,przy- 
toczyć kilka obrazków. I tak: 

Tajna radczyni p. Buresz: suknia 
szyta srebrem z jedwabnej mory ze 

niu — ogromna ilość związków mał- 
(żeńskich. Choć przyznać należy, że 
| obecna konjunktura nadzwyczaj nie- 
„przychylna — dla zakochanych. Po- 
mimo ostrego kryzysu ekonomiczne- 

Dalej idzie prawie cała lista obec* | złotemi, ozdobionemi brylantami, agra- | go, który dość silnie ogranicza sferę 
mych na balu, zawierająca przeszło | fami. Żona wiceburmistrza p. Emmer- | działań Hymenu, zakochane pary mu- 

Na tle tych przeszkód małżeńskich 
jczęsto dochodzi do licznych drarna- 

| matów i wiele dramatów kończy się 
procesami sądowemi, a nawet samo- 
bójstwem. 

Ostatnio ilość małżeństw w Wied. 
niu z każdym rokiem się zmniejsza. 

Np. w r. 1920ym zarejestrowane 
było 30.137 związków małżeńskich, 
zaś w r. 1925 ym tylko 19.632,—Zna- 
miennym jest fakt, że prawie w tej” 
samej tylko odwrotnej proporcji znaj- 
duje się liczba popełnionych samo* 
bėjstw. 1 tak w r.1920-ym w Wied" 
niu zarejestrowano ich 769, a w r. 
1925-ут — 1012, Samobėjcy prze- 
ważnie ludzi młodzi. 

Arlekin. 

  

  — 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. odp, 
mc 

Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1. 
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