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Cena prenumeraty: miesięcznie 4 zł. Zagranicą zł. 6. „Prenumeratę przyjmują: 

Księgarnia W. Mekouskias ‚ S-to Jańskal, Skład papieru W. Borkowskiego, 

Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 

| Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg arbarakia), telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

а 

Redakcja i Administracja: ARSENALSKA 4, Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* mieści się 

przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej,1. Tel. 82. 
zynne od 9 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Cena ogłoszeń! Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty A tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 
groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 6-0 lamowy, na 4-ej str. 10-cio łamowy. 
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ka 22, telef. 605, i wszystkie biura   jmowe w kraju i zagranicą. Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
Terminy druku mogą być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Probierze potęgi państwowej. 
Zmuszony jestem powrócić dziś 

do tematu, poruszonego w poprzed- 

nim moim artykule p. t. „Przyczyny 

i skutki” (Ne 37 „Kurjera Wileńskie- 

go”). Nie spodziewałem się bowiem, 

że już nazajutrz znajdę w „Słowie” 

artykuł tak dalece potwierdzający 

słuszność mojej uwagi o młodzieńczej 

megalomanji, cechującej stosunek 

nas, Polsków, do otaczającej polskiej 

rzeczywistości. 

Replikuje jednsk niechętnie, po- 

nieważ metoda, jaką używa mój sza- 

nowny oponent, p. Cat, nie zachęca 

do polemiki. Metoda ta polega na 

zupełnie dowolnej interpretacji i im- 

putowaniu przeciwnikowi wniosków, 

które ten ani bezpośrednio ani po- 

średnio nie wypowiedział. 

obrazy miast polskich, rozbrzmiewa- 

jących okrzykami „niech żyje król” i 

w tym okrzyku znajduje rozwiązanie 

wszelkich naszych politycznych, socjal: 

nych i gospodarczych utrapień. 

* * * 

Uzasadnienie slusznošci naszych 

pretensyj do stałego miejsca w Ra- 

dzie Ligi Narodów, p. Cat widzi w 
liczebności naszego państwa oraz ро- 

tędze militarnej. Bezsprzecznie są to 

argumenty poważne, lecz nie decy- 

dujące. Wymagają istnienia równo- 

cześnie pewnych innych warunków, 

na których tle dopiero nabierają wła: 

ściwego znaczenia. 

Dla państwa etnograficznie nie 

jednolitego, które koniecznie ucho: 

dzić pragnie za narodowo jednolite, 

Walka o stale miejsce w Radzie bigi rodów. 
Sekretarz generalny Ligi Narodów 

w Berlinie. 

Obsada stanowisk w sekretarjacie. 

BERLIN, 17.11 (Pat.) Sir Eric Drummond złożył dzisiaj 
gnalną d-rowi Stressemanowi. 

Sekretarz centralny wyjeżdża z Berlina dzisiaj wieczorem. 
Vorwdrts dowiaduje się że naprzód obsadzone będą w sekretarjacie 

generalnym Ligi stanowiska niższych urzędników, zaś stanowiska urzędni- 
ków wyższych zwłaszcza zastępcy sekretarza generalnego obsadzone będą 
dopiero później. 

Oświadczenie Chamberlaina ma być 
miarodajne. 

wyzytę poże. 

LONDYN. 17.II. (Pat.) Pomimo zapowiedzi Observer'a, rząd angielski: 
nie ogłosił żadnego dodatkowego oświadczenia wyjaśniającego pogląd jego 
na sprawę obsadzenia miejsc w Radzie Ligi Narodów, uważając widocznie 
że oświadczenie złoźone w lzbie Gmin przez Chamberlaina określa dosta- 
tecznie możliwe w obeenej chwili do zajęcia stanowisko rządu w tej 
sprawie. 

  

! KOWNO. 17.II. (Pat.). Rokowania 

Zerwanie rokowań między delegacją 
kłajpedzką a rządem litewskim. 

międy delegacją kłajpedzką a rządem 
| litewskim w sprawach finansowych zostały zerwane. Rząd litewski zwlekał 

z rozpoczęciem rokowań tłumacząc się chorobą ministra Karwelisa. 
stępnie zaś wręcz odrzucił żądania Kłajpedy. 

Co się tyczy ustępstw jakie delegacja kłajpedzka poczyniła co do po- 
działu dochodów skarbowych na obszarze Kłajpedy, to — jak się dowiaduje 
Elta — nie doszło do porozumienia, 

  

Wiadomości poliiyczne 
Na jutrzejszem po- 

ZM e siedzeniu Rady Mini- 
ssie OGR strów będzie rozpatry- 
zacji naczel- Wana między innemi 
mych władz Sprawa wycofania z Sej- 
wojskowych. mu ustawy o organi 
zacji naczelnych władz wojskowych. 

Jak podajs wczoraj- 

Na- 

gdyż rząd litewski nie uznał żądań 
Kłajpedy za dogodną podstawę do dalszych rokowań. 

Z Senatu. 
Posiedzenie 17 b. m. 

e 
Komisje: skarbowo-budżetowa, 

spraw zagranicznych I 
wojskowa. 

Długi reljefowe. 
Ma wspėlnem posiedzeniu przyję- 

Nie mogę przecież, posądzać p. hod: t 6Ь tały za P. Grabski szy „Kurjer Polski”, b ka Kadu wiać у Polską « ч й , *|wchodząc w ten spos w stały za- s : = Е ” › Э. | КасЛ układu między Polską a państ- 
Cata o szczere przeświadczenie, że | sajniczy konflikt z trzecią częścią „Gaulois“ ostrzega Niemcy —odpiera ich Pao premjerli minister skar= | wami zachódołemi. o konsolidacji 
w zagadnieniu reaktywowania Ša swoich obywateli, liczebność nie' jest „pretensję dyktowania*. oaza: : :’:п:і \ш.а Эгнь:::і Śro długów reljefowych Polski. 

Jagiellońskiej mogę przypisywać ja- | ułatwieniem sytuacji. * Bzgnety armji wie. Skrzyńskiego list, w| Podział przed 
kąkolwiek wagę, kwestji dynastycznej. | sa w rzeczy samej „czemś zupełnie PARYŻ. 17.II. (Pat.. Omawiając kroki dyplomatyczne jakie rząd Rze- | którym dj Aa Sie rządu, iż A a 
Bardzo możliwe, że gdybyśmy z P. 

Catem zastanawiali się nad tą sprawą 

w wieku XVIl-ym — kwestja osoby 

króla i troska o jego progeniturę 

mogłaby stanowić poważny punkt 

naszych rozważań. Obecnie, w obli: 

czu znacznie bardziej skomplikowa- 

nych warunków i zagadnień, kwestja 

dynastyczna odchodzi w dziedzinę hi- 

storjozofji. Pewne zamieszanie wpro- 

wadza tu jednak nieproporcjonalny 

stosunek popytu do podaży akcesor- 

konkretnem i realnem*, lecz bynaj- 

mniej nie tylko ich liczebność stano- 

wi o potędze militarnej. 

W wieku XX-m siła zbrojna jest 

funkcją sił potencjalnych państwa czy 

narodu, w pierwszym rzędzie sił po- 

litycznych, gospodarczych i moral- 

nych. Dlatego też słuszną jest teza 

francuska w sporze z Anglją co do 

kryterjum, mającego służyć za pod- 

stawę prac projektowanej konferencji 

rozbrojeniowej. 

szy zamierza podobno podjąć przeciwko rozszerzeniu Rady Ligi Narodów, 
Gaulois oświadcza, że rozbrajającą jest pretensja dyktowania w ten sposób 
rozkazów Lidze Narodów jeszcze przed wejściem do niej oraz wypowiada” 
nia się ekskluzywnego przeciwko jednemu lub więcej narodom. 

Jeżeli Niermcy — pisze dziennik — rozumieją w ten sposób ducha Lo- 
carna, to można przewidywać, że powstaną burze nad jeziorem Lemańskiem. 

Bainville z „Liberte“ broni Polskę 
— grozi Niemcom. 

PARYZ, 17.ll. (Pat). W dzienniku Liberte, Bainville krytykuje ostro 
oporne stanowisko Niemiec w sprawie przyznania Polsce stałego miejsca 
w Radzie Ligi Narodów, które żądają wykreślenia tej sprawy z porządku 
dziennego, grożąc w przeciwnym razie cofnięciem swej kandydatury. 

postanowił zrzec się udziału w mię: 
dzynarodowej konferencji gospodar* 
czej w Genewie, na którą zaproszo- 
ny został przez komitet organizacyj- 
ny tej konferencji, jako rzeczoznaw=   ca. Postanowienie swoje motywuje p. 
Wł. Grabski uchwałą klubu „Piast“ 
z dnia 10 b. m., w której domagano 
się wycofania p. Grabskiego z tej. 
konferencji. 

Otwarcie 
sekcji ekono- 
micznej gru- 

Piarmej pol 

Wczoraj o godz. 5* 
po południu w Sena- 
cie pod przewodnrc- 
twem sen. Kiniorskie- 

długów austryjacko - wę- 
gierskich. 

Przyjęto projekt ustawy w spra- 
wie zatwierdzenia protokulu podpi- 
sanego w Insbrucku o podziale przed- 
wojennych długów austryjacko - wę- 
L ap pomiędzy państwa sukce- 
syjne. 

„Komisje: spraw zagranicznych 

Konwencja konsularna 
między Polską a Z.S.S.R. 

= 

jów królewskich. Podaż jest niezwy- Moją pesymistyczną ocenę po- Autor radzi Francji odpowiedzieć na manewr niemiecki głosowaniem | sko-francus- go (ZLN), odbyło się Przyjęto projekt ustawy ratyfiku-_ 
kle dużą, popytu — żadnego. a = potencjalnych Polski waż wa» Niemiec do Rady, jeżeli Polska nie otrzyma R: pierwsze posiedzenie jącej konwencję kacżuleói więd 

g je 

Charakterystycznym skutkiem o- 

statniej wojny była straszna klęska 

państw, w których kwestja dynastycz- 

na jeszcze coś znaczyła, a „odnośni” 

cesarze i królowie posiadali faktycz- 

atrybuty władzy rządzącej i decydu- 

jącej. Cesarstwo niemieckie wraz z 

całą masą swoich królewiąt i książą- 

tek runęło pod ciężarem klęski, Je- 

"szcze bardziej bezwzględny los spot- | 

kał austryjacko-węgierskich Habsbur- 

gów i rosyjskich pseudo—Romano- 

wów. Ujawnione dotychczas dokumen- 

ty oświetlające genezę i przebieg woj- 

ny światowej, wydobyły na jaw całą 

grozę głupoty, megalomanji i moral- 

nego upadku tych suwerenów, w któ- 

rych rękach znajdował się los całych 

narodów. Zwycięstwo było udziałem 

państw rządzonych przez przedstawi- 

cieli narodu. Główną zasługą Jerzego 

V.go i Wiktora Emmanuela III go by- 

ło to, że swoją bezosobowość i ni- 

cość ulokowali na czas wojny poza 

kuźnią, gdzie się wykuwały plany i 

decyzję angielskich i włoskich mę" 

żów stanu. 

Losy wojny zdecydowane zostały 

właściwie przez wybitną indywidual- 

ność jednostki, opierającej się na 

potencjalną siłę moralną i materjal- 

ną, reprezentowanego przez nią na- 

rodu. Prezydent Wilson potęgą swego 

republikańskiego autorytetu potrafił w 

chwili krytycznej pociągnąć swój na- 

ród do niesłychanych w jego dziejach 

decyzyj. 

O tem wszystkiem nie należałoby 

zapominać tym, którzy jednostki u- 

rodzone w tym czy innym rodzie u* 

koronowanym, choćby były z natury 

upośledzone na ciele lub umyśle, u* 

ważają za predestynowane do rządze- 

nia państwami, oraz pragną znaleść 

w nich radykalne panaceum na wszy- 

stkie bolączki i ułomności współcze- 

  
nazywa p. Cat defetyzmem. Myślę, 

że zamykanie sobie oczu na nasz 

rozgardjasz wewnętrzny i upajanie się 

wyłącznie zewnętrzną stroną naszej 

potęgi, stanowi większy grzech poli- 

tyczny, niż otwarte wskazywanie na 

słabe strony naszego organizmu 

państwowego i żądanie jego wzmoc* 

nienia. 

Oczywistem nieporozumieniem jest 

przeto wyrażenie mego oponenta, ja- 

kobym twierdził, że kwestja szkolnic- 

twa i praw mniejszości stanowi głów- 

ną przeszkodę dla wejścia Polski do 

Rady Ligi Narodów. Przeszkodą tą 

jest przedewszystkiem nieufność w 

stabilizację wewnętrznych stosunków 

politycznych i gospodarczych w, Pol 

sce, których sprawy mniejszości są 

jednak istotnym składnikiem, —a na* 

stępnie podejrzliwość co do naszego 

istotnego stosunku do idei Ligi Na- 

rodów. Stanowisko najsilniejszej w 

Sejmie rządowej partji w sprawach 

dotyczących Ligi Narodów, nie mó- 

wiąc już o klubie p.p. Strońskiego i 

Dubanowicza lub nielicznych lecz 

głośnych grup monarchistycznych, 

zdolne jest tylko tę podejrzliwość 

wzmocnić i uzasadnić. 

W całej tej sprawie nie należy 

niedoceniać wrogiej nam propagandy, 

prowadzonej wytrwale i umiejętnie. 

Nie osięgnęłaby ona jednak prawdo*- 

podobnie swego celu, gdyby w na- 
szej polityce i w naszych stosunkach 

nie znajdowała tak dużo potrzebnego 

jej żeru. Testis. 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 

cza pierwszorzędna szk. tańców 

  

   

  

    

  

Sprawa przyjęcia Iraku do Ligi Narodów. 
LONDYN, 17.Il (Pat.) Izba gmin odbędzie jutro narady w sprawie pod 

pisanego przez Wielką-Brytanję i Irak traktatu dotyczącego granic, oparte- 
go na decyzjach Ligi Narodów. Z wnioskiem o ratyfikację tego traktatu 
przez parlament brytyjski amystąpić ma sekretarz Stanu do spraw kolonii 
Amery. ' 

W kołach parlamentu mówią, že Labour Party wystąpi z wnioskiem 
przeciwko przedłużeniu zobowiązania mandatowego Wielkiej-Brytanji w sto- 
sunku do Iraku oraz przynaglający rząd do przyśpieszenia terminu przyję- 
cia Iraku do Ligi Narodów. 

Art. 1-szy traktatu z Irakiem głosi: Traktat niniejszy ma obowiązywać od 
dnia 16 grudnia 1925 przez lat 25, może jednak wygasnąć wcześniej gdyby 
do upływu tego czasu Irak został członkiem Ligi Narodów. 

    

Kancierz austrjacki w Sprawie Stosun- 
ków włosko-austrjackich. 

Uspakajające zapewnienia. 

WIEDEŃ. 17.11. (Pat.). W komisji spraw zagranicznych austrjackiego 
zgromadzenia narodowego wygłosił kanclerz dr. Remeck ekspose w spra« 
wie polityki zagranicznej. 

Poruszając sprawę stosunków włosko-austrjackich, kanclerz powiedział: 
Natychmiast po ogłoszeniu mowy włoskiego prezesa ministrów Mus- 

soliniego, polecił rząd austrjacki swemu posłowi przy Kwirynale aby zasię- 
gnął od Mussoliniego wyjaśnień co do znaczenia jego mowy, 

Mussolini przyjął posła austrjackiego w środę ubiegłego tygodnia 
i udzielił mu żądanych wyjaśnień. 

Z wyjaśnień tych wynike, że słowa Mussoliniego, które wyglądały tak 
groźnie w opinji publicznej miały tylko to znaczenie, że rząd włoski nigdy 
nie dozwoli aby stan rzeczy wytworzony traktatami pokojowymi uległ 
zmianie. A 
  

Protest posła czechosłowackiego 
w Berlinie, 

Oświadczenie rządu Rzeszy. 

BERLIN. 17.11. (Pat.), Jak donosi Tagliche Rundschau, poseł czecho* 
słowacki w Berlinie złożył w urzędzie spraw zagranicznych protest z powodu 
przemówienia bawarskiego premjera, w którem to oświadczeniu znajduje 
się ustęp o niemieckiej mniejszości w Czechosłowacji. 

W odpowiedzi na ten krok, rząd Rzeszy złożył oświadczenie, że mowa 
premjera bawarskiego nie jest uważana za wyraz polityki rządu Rzeszy. 

cze — 

  

Amnestja za przestępstwa polityczne 
w Bulgarji. : 

sekcji ekonomicznej grupy parlamen- 
tarnej polsko francuskiej, 

Po zagajeniu posiedzenia wywią-, 
zała się ożywiona dyskusja, w której 
kolejno zabierali głos poseł Wartal- 
ski, sen. Łubieński, b. minister Skar- 
bu Władysław Grabski, sen. Zdanow- 
ski i sen. Krzyżanowski. 

Wszyscy mówcy w swoich prze- 
mówieniach stwierdzili niedostatecz- 
ne zajęcie się naszych urzędów kon* 
sularnych we Francji rynkiem zbytu 
na polskie towary, co w znacznej 
mierze wpływa na nadwyżkę impor- 
tu z Francji nad eksportem z Polski. 

Postanowiono zająć się tą sprawą 
a na wniosek sen. Kiniorskiego, sek- 
cja postanowiła zwrócić się do wice- 
ministra Doleżala z prośbą o wygło* 
szenie referatu na temat stosunków 
gospodarczych między obu krajami. 

W końcu dokonano wyborów. Na 
przewodniczącego wybrano sen“ Lu- 
bieńskiego, na zastępcę posła War- 
talskiego. 

Następne posiedzenie sekcji 12 
marca r. b. (Pat.) 

Da. 13b. m. przyby- 
li do Warszawy ofice- 
rowie japońscy: Major 
Hiakutake Harukici i 
kpt. Kudo Kacuchido, 
delegowani przez sztab , 

generalny japoński dla studjów posz- , 
czególnych fragmentów wojny šwia- | 
towej i wojny polsko = rosyjskiej 1919 
—1920 r. Pobyt wymienionych oflce- 
rów potrwa prawdopodobnie czas 
dłuższy. 

Laistų balt, | 
Łotwa. 

Gratulacje rządu łotewskiego 
z powodu 8-mej rocznicy nie- 

podiegłości Litwy. ! 
ł 

Premjer łotewski Ulmanis wysłał 
na ręce litewskiego premjera Bistra- 
sa depeszę gratulacyjną, w której 

składa litewskiej republice życzenia 

Japończycy 
studjują frag- 
smienty wojny 
polsko-rosyj- 

skiej, 
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Komisja skarbowo - budže- 
towa. ' 

Obniženie ce! na poma- 
rańcze i mandarynki wło- 
skie. Wzamian — eksport 

polskiego węgla. 

Zajmowano się projektem ustawy 
w sprawie obniżenia ceł na poma- 

mandarynki pochodzenia 
włoskiego. 

Sen. Adelman (Ch. D.) wyjaśniał, 
że zniżka ta dotyczy tylko zezwole- 
nia na przywóz 750 wagonów poma- 
rańcz. Ponieważ według traktatu z 
Polską, Włochy mają przywozić 400 
wag. powiększono zatem ten konty- 
gent do 750, 

Wzamian zato Włochy eksporto* 
wać będą z Polski na użytek włos- 
kich kolei państwowych 250,000 ton 
węgla oraz na użytek prywatnych 
odbiorców również 250,000 ton węg" 
la, co zatem uczyni 500.000 ton do 
końca 1926 roku. 

L Dialorusi iowieckej 
Wybory do Rad miejskich. 

    

Podczas wyborów do rad miej- 
skich B. $. $. R. najwięksy procent 
wyborców w rejonie Mińskim stano* 
ja ludność polska. (I) 

Projekt zniesienia rejestracji 
małżeństw. 

W klubie komunistycznym imie- 
nia Róży Luksemburg w Mińsku w 
dniu 10 b. m. podczas dyskusji nad 
nowym kodeksem małżeńskim, zo- 
stał jednogłośnie ustalony projekt 
zniesienia rejestracji małżeństw. 5 
 SARZMBORECOEENE"—F JA RIĘPYEOTZEZM IC TE WZRKZPORTTYRCZEWEKE т 

: Kobieta-lekarz 

Dr. Zofija Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. (i, Mickiewicza 24 m. 4. \ Ё 
  ро:туЫпоісі i szczęścia, oraz wyraża ini i 

snego Życia. Alif. Walden-Hankusa SOFJA, 17.ll. (Pat.). Na mocy ustawy amnestyjnej wypuszczono dzi-|| 7 zleję: ne. coraz. większe. zbidagie ‹ - 
Z tej nadziei płynie zapewne zgo- | Micklewleza 22—40 od 4—6 pop. |siaj z więzienia sofijskiego około 40-tu osób sin w przestępstwa i wspódzieknie narodów. śotewskiego Alkuszeriiė mosatystks Ъ 

ła niepowszedni optymizm mego sza- |] (Główne wejście jak do kina „Polonja”) BJ] polityczne, a wśród nich przywódcę komunistów Kabakczewa i b. ministra я к 

pownego oponenta, ktėry snuje sobie 
      w gabinecie Stambolińskiego Botewa. ! 

| i litewskiego. 
Ul. Mickiewiczą 44 m. 17. Przyjmuje 

od godz. 8 ej rano od 7-ej Še :
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Polskie stow. Ligi Narodów na 

posiedzeniu w dniu 13 lutego 1926 r. 

powzięło jednomyśłnie rezolucję na- 

stępującą: zważywszy: 

1) że Liga Narodów powstała bez- 

pośrednio po wielkiej wojnie w celu 

rozwoju współpracy pomiędzy ‚ паго- | 

dami i zapewnienia im pokoju i bez- | 

pieczeństwa; 

2) że w chwili powstania Ligi 

Narodów sytuacja międzynarodowa 

nie sprzyjała natychmiastowemu prze- 

prowadzeniu w wewnętrznej organi- 

zacji Ligi zasad równości pomiędzy 

+ państwami, będącemi jej członkami; 

3) że z tego powodu art. 4 paktu 

ustalił początkowo liczbę członków 

Rady Ligi na 5 stałych oraz 4 nie- 
stałych, przewidując 

ustępie 2-im możność powiększenia 

liczby członków Rady jednej i drugiej | 
| kategorji; 

4) że przystąpienie Miemiec do 

Ligi Narodów oraz zapowiedziane 

przyznanie im stałego miejsca w 

Radzie, stanowiąc pożądane roz- 

szerzenie działalności Ligi i podniesie- 

nie jej faktycznego znaczenia w za- 

kresie pacyfikacji Europy, stawia na 

porzśdku dziennym kwestję reorgani- 

zacji Rady Ligi w duchu równorzęd- 

nego traktowania państw, najbardziej 

w  zabiezpieczeniu pokoju europej- 

skiego zainteresowanych; 

5) że wobec zapowiedzianego przy- 

+ znania Niemcom stałego miejsca w 

* Radzie jest rzeczą słuszną i praktycz« 

“ nie wskazaną, aby w Radzie zasiadł 

również przedstawiciel Polski będącej 

, jednem z państw, które przez swój 

udział w dziele Locarna przyczyniło 

sią do obecnego rozszerzenia składu 
Ligi, a jedynem z nich w Radzie 
dotąd nie reprezentowanem; 

6) że Polska z racji swego wy- 

jątkowego położenia geograficznego 

  

   

        

   

    

80 groszy. 
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Wielka 24. 

  

„Rabacja“ 
(tło bistoryczne Turonia). 

„Propaganda demokratyczna prze- 
nikała z dworów i z piebanji do 
warstw niższych, do chłopów. Lecz 
zapuszczona w ciało społeczne, jako 
sonda przez lekarza, z pośpiechem i 
niedoświadczeniem młodości, zamiast 
siły politycznej, wydobyła z głębi 
kwasy i nieczystości socjalne. 

Pod jej wpływem czyniono wnio- 
ski na sejmie we Lwowie o uwol- 
nienie włościan i zebrano pomiędzy 
szlachtą znaczne sumy oraz zsypki 
zboża, na chłopów dotkniętych wyle- 
wami rzek i gradem, który srodze 
nawiedził Galicję w roku 1844, Szla- 
chta nagle stała się ofiarną, bratała 
się z chłopami, a przewodnicy wobec 
tych objawów, szmerem braterskim 
w sercach swoich zagłuszeni, nie 
słyszeli chrobotania austrjackiej piły 
w domowem wiązaniu, która im 
wkrótce na głowy rzucić miała cały 
ciężar społecznej powały”. 

Temi słowami charakteryzuje Aga- 
ton Giller tło epoki, w czasie której 
rozegrały się zdarzenia, nie mające 
równych w całej historji narodu pol- 
skiego, pod względem tragicznej o- 
hydy. Chyba epoka rozbiorów, miała 
chwile szarpiące równie okrutnie 

+ uczucia prawych Polaków. Rok 46 
„rabacja”, później pospolicie zwany, 
przelał krew bratnią i po raz pierw- 
szy w Polsce, pomiędzy chatą i dwo- 
rem rzucił wał trupów zamordowa- 
nych ofiar, obce złoto za przelaną 
krew i rozpalił nienawiść klasową, 
objawiającą się niebywałem wśród 

, naszego narodu okrucieństwem. 
Projekty powstania 46 roku, chy- 

bione w zarodku, niepopularne, chy- 

, 

„która prędzej, czy później do Ligi 
( przystąpi, odgrywa siłą rzeczy rolę 

| wybitną w dziele zabezpieczenia po- 

koju europejskiego; 

| Śląska, wprowadzenie więc Niemiec 

|do Rady bez jednoczesnego przyzna- 

| naruszeniem równouprawnienia stron 

w zakresie tych spraw; 

jednocześnie w | 

i politycznego pomiędzy Niemcami, 

do Ligi przystępującemi, a Rosja, 

7) że Rada Ligi jest powołana z 

mocy paktu do rozstrzygania spraw 
woln. miasta Gdańska oraz Górnego 

nia Polsce stałego miejsca byłoby   8) że skład Rady Ligi musi od- 
powiadać istotnemu układowi sił po- 

między narodami, o ile ma Liga Na- 

rodów być nadal dobrowolną organi- 

zacją państw | narodów na równej 

stopie ze sobą w dziele utrwalenia 

pokoju współpracujących; 

9) że przeto względy elementar- 

nej słuszności, praktycznej polityki i 

pokoju europejskiego domagają się, 

aby Polska została stałym członkiem | 

Rady, jednocześnie z jej reorganizacją 

z powedu przyjęcia Niemiec. i 

uchwala: a) uznać żądanie Rządu 

Polskiego przyznania Rzplitej Polskiej 

stałego miejsca w Radzie Ligi Nar., 

jednocześnie z przyjęciem Niemiec 

za całkowicie uzasadnione, zgodne 

ze statutem Ligi i będące naturalną 

i nieodzowną konsekwencją Ligi; { 

b) wezwać Stowarzyszenia, zrze- | 

  

KAU R. J/E R WI 

p l Polskiego Stowarzyszenia Ligi Natofów. _ Sprawa mandału francuskiego w Sycji. 
| Unja ekonomiczna. — €zasowa opleka wojskowa. — 

L<E“ HS Kul 

Ustalenie zajść: bombardowanie Damaszku. — Dzia- 

łalność de Jouvenel'a. — Obecna sytuacja. 

RZYM. 17,1. (Pat). Poufne posie- 
dzenie komisji mandatowej poświę' 
cone było rozważaniom nad sprawo- 
zdaniem rządu francuskiego w spra” 
wie mandatu w Syrji. 

Sprawozdanie francuskie zawiera 
w l-szej części ogólne wyjaśnienia, 
nieukrywające niczego z obecnego 
położenia w Syrji. Rząd francuski 
wykazuje na wstępie jakie były przy- 
czyny agitacji politycznej oraz wyda- 
rzeń wojskowych w Syrji. Sprawozda- 
nie przypomina, że okres pierwszych 
6-ciu miesięcy 1925 roku upłynął w 
zupełnym spokoju i dopiero od chwi- 
li wypadków w Marokku poczęły się 
jawne wrzenia wśród szczepów w 
kraju Dżebala. Wydarzenia więc ma: 
rokańskie wpłynęły pośrednio na 
powstanie wrzenia w Syrji. 

W dalszym ciągu Sprawozdanie 
stwierdza, że Francja dąży do zgody, 
którą chce zawrzeć na następujących 
warunkach: (lnja z Syrją na gruncie 
ekonomicznym oraz czasowa opieka 
wojskowa. Druga część sprawozdania 
wykazuje, że przed wydarzeniami re- ; 

dobrobyt w  Dżebalu ' wolucyjnemi 
wzrastał nieustannie. Trzecia część 
sprawozdania przedstawia bardzo 
objektywnie wypadki wojskowe oraz 
konflikty z gen. Serailem. Sprawo- 
zdanie tłomaczy, że akcja wojskowa | przez kraj i pozostającego w ramach | 
była konieczna i że została zarzą- 
dzona w chwili, gdy groziło niebez- 
pieczeństwo nawet samemu wyso- 
kiemu komisarzowi. 

Dalej sprawozdanie wskazuje na 
szone w Unji, do poparcia niniejszej to, że pierwsze bombardowanie Da- 
rezolucjj w imię wspólnych haseł maszku było dokonane dla postra- 
współpracy pomiędzy narodami i re- chu, przyczem strzały kierowano na 
alizacji paktów locarneńskich; | ogrody, a gdy to nie odniosło skutku, 

<) zakomunikować odpis uchwały | wówczas dopiero skierowano strzały 

  
HERCEGOWINA i PURSICZANŃ, tytonie do pa- 

pierosów o cięciu równoległem w pudełkach bla- 
szanych po 100 gramów, w cenie 12 zł. za pudelko“. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA 

Szopki Hkademickiej 
Tylko we czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. 

Spieszcie zobaczyć. Ceny znacznie zniżone. 

Początek o godz. 8-e] wiecz. 

niniejszej Sekretarjatowi Generalnemu | 

Ligi Narodów. 

Warszawa, 16 lutego 1926 r. ! 

Prezes (—) Witold Cbodźko. | 

Sekr. Gener. (—) Zygmunt Nagórski. 

4 

„Sklep Polskiego Monopolu Tytoniowego w 
Wilnie, ul. Jagiellońska Nr. 2 — sprzedaje wyroby 
specjalne Polskiego Monopolu Tytun: 

TRIUMF, papierosy, pudełko 20 sztuk za 2 zł. 

(© | 
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Ognisko Akademickie. 
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ba wśród zapalczywszej młodzieży z , 
wodzem takim jak Mierosławski, nie | 
liczącym się z żadną rzeczywistością, | 
nie mogły się udać, 

Nie mówiąc już o zbyt rozległych 
planach i przewadze nieprzyjaciela. 
Mimo to termin powstania nazna- 
czono w nocy z 21 na 22 luty 1846, 
Opanowanie fortecy w Poznaniu, 
aresztowanie arcyksięcia i generałów 
austrjackich na balu we Lwowie, u- 
derzenie na garnizony, ogłoszenie 
zniesienia pańszczyzny dla wciągnię- 
cia mas chłopskich pod sztandar re- 
wolucji, oto były projekty rządu po- 
wstańczego, na którego czele stali 
Łibelt i Gorzkowski, z zaborów nie- 
mieckich, zabór resyjski miał później 
wejść w orbitę działań. ldeowym o- 
środkiem tych marzeń była Rzeczy” 
pospolita Krakowska, agentem taj- 
nym od Emigracji Alcjato, a płomien- 
ną duszą i bohaterem fanatycznych, 
skrajnie demokratycznych idei, Edward 
Dembowski, piękny, bogaty i nieu- 
błagany mściciel krzywd ludu, w imię 
których wołał o przelanie krwi szla- 
checkiej! 

Organizatorowie powstania, wszy- 
Scy rodowa szlachta, pragnęli oprzeć 
rewolucję na skrajnie demokratycz- 
nych programach i całą siłę ludu 
polskiego obrócić przeciw wrogom. 
l stało się wręcz przeciwnie. Lud о- 
brócił właśnie oręż przeciw organi- 
zatorom przyszłej jego wolności 

Dembowski 24 lutego 1846 ogło* 
sił w Wieliczce rewolucję społeczną, 
Kraków stał się stolicą malutkiego 
Piemontu przyszłej wolnej Polski. W 
miechowskiem, Ludwik  Mazaraki 
rozpoczyna walkę i mały oddział kon 
micy dociera zwyciąsko do Krakowa, 
Dochodzą jednak wieści przerażające 
i nie do wiary, oto na hasło do po-     wstania, głoszone przez szlachtę pol: 

  

na zbuntowaną dzielnicę, używając 
przytem początkowo wysoko pęka- 
jących pocisków, a więc mniej szko- 
dliwych. Sprawozdanie stwierdza, że 
bombardowanie to było ostateczną 
koniecznością, albowiem walka z 
buntownikami w wąskich uliczkach 
miasta wymagałaby użycia wielkich 
sił i pociągnęłaby za sobą liczne o: 
fiary. Tych ostatecznych środków u: 
żyto dopiero po opanowaniu przez 
rewoltę całych dzielnic. 

Sprawozdanie następnie stwierdza, 
że ogólne straty wynoszą 150 ciu za- 
bitych druzów, ze strony  francuzów 
zaś 14-stu zabitych i 37-miu ran- 
nych.  Bombardowanie Damaszku 
przyczyniło się do ukrócenia wzra- 
stającej zuchwałości w buntownikach, 
którą podtrzymywały fałszywe wiado- 
mości z Marokka. 

zdanie omawia obecne położenie, 
wykazując, że powstańcy są wyczer- 
pani a istniejące bandy utrzymywane 
są za pieniądze i dzięki pomocy u- 
dzielanym zewnątrz. Sprawozdanie 
„omawia działalność wysokiego komi- 

‚ загга de Jouvenel'a, który stara się 
„o łagodzenie zatargu, dążąc do usta- 
„lenia ustroju konstytucyjnego w Syrji, 
zgodnego z wolą ciał wybranych 

  
por Ligi Narodów. 

Jak się dowiaduje korespondent 
PAT-a sprawozdanie powyższe wy- 
warło na więksżości członków ko- 
roisji mandatowej dodatnie wrażenie 
swoją objektywnością i rzeczowością 
oraz wyraźnem podkreśleniem wszy- 
stkich nawet drażliwych dla Francji 
momentów. 

  

jNiemiecka prasa w Gdańsku przeciw- 
ko zarządzeniom polskim na Górnym 

Sląsku. 
GDANISK. 17.ll. (Pat). Zarządzenia poczynione przez wladze polskie 

wobec niemieckiego Volksbundu na Górnym Śląsku, wywołały w tutejszej 
prasie niemieckiej bardzo żywe aczkolwiek tylko jednostronne echo. 

Wszystkie tutejsze dzienniki niemieckie upatrują w tych zarządzeniach 
jedynie tylko nagankę, skierowaną 
Sląsku. 

przeciwko niemczyźnie na Górnym 

Nacjonaliści gdańscy zbroją się i ćwiczą. 
GDAŃSK, 17-Il. (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskiego 

poczam wywiązała się dłuższa debata nad wnioskiem komunistów o roz- 
4| wiązanie „Technicznej Samopomocy” i straży obywatelskiej. 

Obie te organizacje stworzone przez kcła nacjonalistyczne zaopatzo- 
ne są w broń i odbywają ćwiczenia wojskowe. Poseł komunistyczny Rasz: 
ko oświadczył w czasie dyskusji, że pod adresem gdańskiej policji ochron- 
nej tak zw. Schupo, nadchodzą z Niemiec od czasu do czasu transporty 
broni wszelkiego rodzaju, która rozdzielana jest przez Schupo pomiędzy 
członków straży Obywatelskiej albo też ukrywana jest po wsiach. 

Oświadczenie to wywołało wśród nacjonalistów wielkie wzburzenie. 
Po dłuższych obradach wniosek komunistów odrzucono. 

    

Wykrycie tajnej zbrojowni niemieckich 
narodowców. 

WIEDEŃ, 17.11 (Pat.) Policja wiedeńska wykryła na |ednem z przed- 
mieść Wiednia u pewnego właściciela taksometrów, skład broni należący 
do niemieckich narodowców. 

ską, odzew dał lud polski nożem, , 
wrażonym mu w rękę przez austry* 
jackich urzędników. Rżną szlachtę i 
palą dworyl Na pomoc nieszczęšli- 
wym ofiarom najpotworniejszej intry- 
gi meternichowskiej, rusza nie zor- 
ganizowany oddziałek młodzieży na 
wschód od Krakowa. Już w Staniąt* 
kach znajdują pożary i zgliszcza, pod 
Łazanami dochodzi do walki orężnej 
tych młodych entuzjastów, z tym lu- 
dem, dla którego szli do kazamat 
*Spilbergu. Rozpędzają bandę, wspar- 
tą austryjackiemi żołnierzami. Ale 
pod QGdowem zastępują im drogę 
przeważające siły, pod dowództwem 
p. pułkownika Benedeka, który chło- 
pom za każdego szlachcica centnar 
soli i dwa cwancygiery obiecywał. 
Rzucają się też uzbrojeni w kosy i 
cepy i wyrzynają w pień piechotę 
oddziałku, zaś 80-iu jeńców mordu* 
ją pod karczmą gdowską. Wnuki 
racławickich kosynjerów! Potworna 
wojna odwraca dnia tego krwawą 
kartę historji narodu polskiego. 

Jak pożar, jak zaraza, szerzy się 
rzeź „galicyjska*. Wodzem tej sza: 
tańskiej wojny chłopskiej staje się 
Jakob Szela z synem i szwagrem or- 
ganizują oni rzezie. Ten 70-letni go- 
spodarz ze Smakowej w Tarnowskiem 
mistyk i okrutnik, uważał siebie za 
narzędzie Boga i cesarza, za wyko- 
nawcę kary losu na tyranėw-—szlach- 
tę, której fanatycznie nienawidził. 
Prócz jego, szalały bandy Korygi i 
Stępaka w Bocheńskiem, Janochy w 
Sandeckiem, Bokola w Przemyskiem 
i kilka innych, zorganizowanych przez 
Szėlę, nieoficjalnego mandatarjusza 
austryjackiego rządu. 

Okrucieństwa chłopskie były takie 
jak zawsze, gdy się obudzi i rozsro- 
ży zwierzę, drzemiące w człowieku. 

Padło pastwą płomieni i rabunku 

  

przeszło 150 dworów, zamordowanych 
zostało koło 2000 osób ze szlachty, 
a wśród nich byli najgorętsi patryjo: 
ci i „czerwoni ludowcy” jak: Słotwiń- 
ski, Kotarski, Chrząstowski, Marynow: 
ski, Bogusz, uczestnik Sejmu cztero- 
letniego i powstania Kościuszkowskie- 
go, wymordowany z całą rodziną. 
„Urzędnicy grali rolę szatanów” pi: 
sze A. Giller „przebrani w siermięgi 
uwijali się wśród chłopów i wskazy- 
wali im patryjotów. Rąbano toporami 
ciało ludzkie jak drzewo, młócono 
cepami mózgi, jak zboże”. Koneli 
właściciele wsi, mordowano ich żony 
i małe dzieci. 

Epizody tej krwawej epopei snuły 
się przez parę pokoleń w pamięci 
małopolskiego obywatelstwa; takiej 
rzezi w Horożanie, rodziny Czaplic- 
kich, wyrżnięcia rodziny Boguszów 
(8 osób i 7 z oficjalistów), mordowa 
nia kobiet w połogu, (p. Kempińska), 
zapomnieć i przebaczyć nie było rze- 
czą łatwą. Chłopstwo przytem niszczy- 
ło w sposób znany, bezmyślnie, wszy- 
stkie inwentarze, narzędzia, archiwa 
i podpalali dwory, nie dając grzebać 
trupów. 

Bezwstyd władz austryjackich był 
tak wielki, że urzędnicy jego kato- 
lickiej i apostolskiej mości, cesarza 
austryjackiego, płacili publicznie za 
każdego zabitego. W Tarnowie robił 
to na ratuszu osławiony Breindl von 
Wallerstejn, głowa tej potwornej zmo- 
ry, której Szela był szponami; zabi- 
tych opłacał drożej, z początku po 
25 guldenów, a potem po 1 gul. gdy 
„towar” staniał, z powodu wielkiej 
ilości. Chłopi rozbestwieni obietnicą 
ziemi, pieniędzy i bezkarności, prze- 
ścigali się w pomysłowości przy za- 
dawaniu męczarni: rąbali „szlachcie 
ców" na siekankę i rzucali świniom 
na żarcie, zdzierali w obecności žo= 

  

  

W ostatniej swej części aówo:! 

Ne' 39 (487) 

Od Administracji. | 
Z dniem 25 b. m. uplywa termin wplacania prenumeraty za 

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

  

Agrement na nominację posła Polski 
w Angorze. 

ANGORA. 17.II. (Pat). Rząd turecki udzielił agrement na nominację 
Karola Badera na stanowisko posła nadzwyczajnego i ministra pełnomoc- 
nego Polski w Angorze. 

р 

Zgon d-ra Aleksandra Vogla. 
(prezesa syndykatu dziennikarzy lwowskich), 

LWÓW. 17.II. (Pat.). Dziś zmarł tu w 66-tym roku życia dr Aleksan- 
der Vogel prezes syndykatu dziennikarzy lwowskich we Lwowie i wice- 
prezes związku dziennikarzy polskich w Warszawie. 

  

  
  

  

Sprawa odszkodowań dla b. panujących 
w Niemczech. 

Socjaliści żądają plebiscytu. 

BERLIN, 17.11 (Pat.) Dzisiaj w komisji prawniczej Reichstagu, poseł 
Rosenfeld imieniem frakcji socjalno-demokratycznej, oświadczył że socjali- 
ści obstają przy rozstrzygnięciu kwestji odszkodowań dla b. rodzin panują: 
cych w drodze plebiscytu. 

—————— AZORY, 

Sensacyjne zeznania fałszerza bankno- 
tów francuskich. 

Charakter polityczny akcji fałszerskiej. 

BERLIN. 17-11. (Pat.). Dzisiaj do policji berlińskiej zgłosił się fotograf 
Artur Schultze, który brał udział w fałszowaniu banknotów francuskich 
w Budapeszcie. 

Schultze był już od kilku tygodni poszukiwany przez policję niemiecką 
i nie mając możności opuszczenia Nierniec, zgłosił się sam do policji. 

W czasie przesłuchiwania Schultze oświadczył, że wziął udział w akcji 
fałszowania banknotów francuskich na skutek zapewnienia ks. Windisch- 
gratza, że akcja ta ma charakter wyłącznie polityczny i ma aprobatę rządu 
węgierskiego. 4 

Fakt, że szef policji węgierskiej brał udział w akcji fałszowania, wpłynąć 
miał rozstrzygająco na Schultzego utwierdzając go w przekonaniu, że 
w rzeczy samej chodziło o akcję wyłącznie polityczną. 
Z Cz 77 25 72 575595 995 

(Szwajcarscy socjaliści wolnomyślni za 
zbliżeniem szwajcarsko-sowieckiem. 
BERN. 17-11. (Pat). Szwajcarska Rada Narodowa obradowała dziś nad 

wać socjalistów wolnomyślnych w sprawie stosunków z Rosją so- 
wiecką. 

Radca związkowy Motta przedstawił cały przebieg sprawy przyczem 
podkreślił, że rząd szwajcarski zawsze się starał o przeprowadzenie zbliže 
nia z Rosją sowiecką z zastrzeżeniem oczywiście nienarusznia narodowe" 
godności Szwajcarji. i 
ow 555 

Układ pomiędzy serbskimi radykałami 
a chorwacką partją ludową. 
Ogłoszono układ na życzenie Pasicza. 

BIAŁODRÓD. 17.11. (Pat). Na dzisiejszym posiedzeniu grupy radykal- 
nej, przewodniczący grupy Jiwkowicz odczytał tekst układu zawartego 14-go 
lipca ub. roku między radykałami a chorwacką partją ludową (prawica). 

Ogłoszenie tekstu układu nastąpiło przedewszystkiem na skutek ży» 
czenia premjera Pasicza aby opinja publiczna miala możność 'stwierdzić, 
w jakiej mierze obie partje zastosowały się do postanowień układu, na- 
stępnie zaś na skutek zamiaru rządu usunięcia wszelkich nieporozumień, 
mogących zagrazać istnieniu koalicji.   
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rzeszowski spłyuęły krwią, w innych 
kontentowano się rabunkiem. 

Jedynie wolny, szlachetny lud 
góralski porwał za broń pod wodzą 
wikarego Kmietowicza i Andruszkie- 
wicza przeciw istotnym wrogom i w 
Chochołowie powstał przeciw rządom 
austryjackim. W miesiąc jednak ruch 
ten został stłumiony we krwi. 

Z Krakowa ruszyła przeciw rozju- 
szonemu chłopstwu, podchodzącemu 
już pod mury miasta, procesja z Na|- 
świętszym Sakramentem, w pięćset 
osób. Na Podgórzu wpadł na idących 
oddział jazdy austryjackiej i na miazgę 
zmasakrował modlącą się ludność, — 
starców, kobiet i dzieci nie oszczę* 
dzając. Jeden z pierwszych padł idą* 
cy z krzyżem Dembowski, twórca tej 
rewolucji... 

W 12 dni powstanie krakowskie 
upadło, a z niem i ostatni bastjon 
polskiej wolności. Starą stolicę Pia- 
stów i Jagiellonów zajęli Rosjanie, 
špieszący Austrji ku pomocy. Zlana 
krwią Małopolska nie dawała znaku 
życia, więzienia były pełne, skrzypia- 
ły szubienice, Wielkopolska gięła 
się pod ciężarem procesu 254 po- 
wstańców poznańskich. Cała sprawa 
była zakończona. 

Rzecz dziwna: następne lata w 
Małopolsce były tak nieurodzajne, że 
nędza chłopów doszła do tego, iż 
pojawiło się ludożerstwo, zarazy | 
pomor na ludzi i zwierzęta. Powsze- 
chnie uważano to jako karę bożą, za 
kainowe zbrodnie ludu. 

Na tem ponurem tle odmalował 
swój utwór Żeromski. Ośmielił się z 
ay rozpaczy włożyć rękę w tę 

nadanie ziemi, Szela cały majątek w usb: WOW ur 
darze. włożył całą niesamowitą zgrozę tej 

ny skórę z twarzy |i wyłupiali oczy 
p. Broniewskiemu, Kotarskiemu, zwa- 
nemu dla dobroci ojęem chłopów, 
wydarli obie szczęki, włóczyli końmi 

„K. Słotwińskiego, pani Ihaz zaprzęg- 
,niętej do wozu z wołami, kazali ciąg- 
,nąć zwłoki zabitego w jej oczach mę- 
ža, potem ją cepami zatlukli, p. 
Sękowskiej, leli wódkę w gardło, aż 
do śmierci, 60-cio letnią p. Morską, 
udusiła własnoręcznie chłopka z jej 
wioski. 

Napadnięci odbierali sobie życie, 
by uniknąć męczarni; tak zginęli Lu- 
bieniecki, Starzyński, A. Włyński i 
inzi. Wincentego Pola napadli w Ma- 
rjampolu i przywiązawszy do drzewa 
na dziedzińcu długo katowali; zginę- 
ło czterech Rydlów, cała rodzina Wol- 
skich, Żuchowskich, dwuch Gołuchow- 
skich, Mosławski z synami i setki, 
setki innych. We dworach lała się 
krew, w karczmach wódka. Przy 
wściekłych orgjach, odprawiali chłopi 
kainowe swe zapusty. Wojska cesar- 
skie otrzymały rozkaz, by powstań- 
ców ścigać, a chłopów traktować jak 
sprzymierzeńców. Namiestnik cesar- 
ski we Lwowie, ks. Ferdynand d'Este, 
na radzie z baronem Kriegem i in- 
nemi, postanowił zdusić powstanie 
rękami chłopów, potem rewolucję 
chłopską—wojskiem. Brejdl i Berndt 
byli tego szatańskiego pomysłu naj- | 
gorliwszymi wykonawcami. Zresztą 
majestat cesarski, „pomazaniec” Fer- 
dynand, odezwą z dnia 13 marca 
1846 roku dziękuje chłopom za wier- 
ność, okazaną tronowi, nagradza u- 
rzędników za gorliwość orderami i 
krzyżami, całe gromady „rezunów”, 
np. Lisiagóra i Horożany, otrzymują 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Bank Spółdzielczy Lokatorów i Rozbudowy w Wilnie. 

W Wilnie, temi dniami z inicjaty- 
wy d-ra Michała Żytłowskiego po- 
wstał Bank Spółdzielczy Lokatorów 
i Rozbudowy w Wilnie. 

Po za czynnościami bankowemi 
nowopowstała instytucja ma na celu: 

a) Udzieianie członkom wszelkie- 
go rodzaju pożyczek, a w szczegól- 
ności udzielanie pożyczek lokatorom 
na cele mieszkaniowe (komorne, re- 
mont i inne z mieszkalnictwem zwią- 
zane), jake też spółdzielniom, związ- 
kom samorządowym lubinnym zrze- 
szeniom o charakterze społecznym. 

b) Dostarczanie swoim członkom 
mieszkań w drodze najmu domów, 
lub w drodze budowy nowych do 
mów na koszt i własność spółdzielni. 

c) Odbudowa zrujnowanych ob: 
jektów mieszkaniowych. 

d) Opieka nad domami opuszczo- 
nemi. 

Jak nas zapewniają, czynniki mia: 
rodajne odnoszą się bardzo życzliwie 

* do Banku Spółdzielczego. Tak nprz. 
zwoiniony on został zarówno przez 
Instytucje rządowe, jak i komunalne 
od wszelkich podatków i opłat. 

Istnieje też możliwość otrzymania 
większej pożyczki, przeznaczonej na 
cele odbudowy od wileńskich od- 
działów Banku Polskiego i Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Zarząd Banku Spółdzielczego po- 
czyni również kroki celem otrzyma- 
nia od Magistratu pożyczki, pocho- 
dzącej z podatku lokalowepo, które- 
go przeznaczenie właściwie winno 
być rozbudowa naszego grodu. 

Leżący przed nami stątut Banku 
świadczy o charakterze społecznym 
jaki założyciele pragną nadać tej 
instytucji. 

Tak nprz. zachowana została za- 
sada iż każdy członek ma tylko je: 
den głos bez względu na ilość po- 
siadanych udzlałów, członkowie rady 
nadzorczej nie mogą pobierać żad- 
nych tantjem i t. d. 

Zaznaczyć też warto, że z zysku 
rocznego Bank Spółdzielczy według 
statutu winien conajmniej 10 procent 
przeznaczyć na fundusz rozbudowy. 

Wreszcie podkreślić należy cha- 
rakter krajowy nowopowstałej pla- 
cówki gospodarczej, której ciała kie- 

Na Ziemiach Wschodnich mamy 
duże obszary kompletnych nieużyt- 
ków-błot lub lotnych piasków. Te- 
reny te niezdatne do produkcji rol- 
nej mogą być jednak doskonale wy- 
zyskane do uprawy wikliny, która 
produkowana w odpowiedniej ilości 
i odpowiednio standaryzowana mo- 
gliby być wywożona za granicę, gdzie 
zawsze znajdzie zbyt lub też przero- 
biona na miejscu w przemyśle ko- 
szykarskim, dając zatrudnienie ma: 
łorolnym zwłaszcza w okresie zimo- 
wym. Zaczątki tego przemysłu ma- 
my nawet w Wilnie w postaci fabry- 
ki wyrobów wiklinowych „Kosz”. 

To też należy zachęcić miejscowe 
organizacje rolnicze, a przedewszyst- 
kiem Kółka Rolnicze, by się zajęły 
uprawą wikliny. 

Sądzimy, że tak ruchliwy Oddział 
Wileński Banku Rolnego, który śpie- 
szy z pomocą finansową, każdej so- 
lidnej i pożytecznej inicjatywie rol- 
miczej i wtym wypadku nie odmówi 
swego poparcia. 

Sądzimy również iż sprawą tą za- 
jać również winna miejscowa Dyrek- 
cja Lasów Państwowych, używając 
wikliny do utrwalania piasków  lot- 
nych. Jakżeby np. nadawałyby się 
do tego rodzaju prób piaski przy 
nadleśnictwie Orańskiem, położone 
koło st. Orany. Rusticus. 
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rownicze ma'ą w swym łonie zarów- 
no Pclaków jsko też Żydów i Niem: 
ców. W krótkim też czasie maią być 
zaproszeni do współpracy Białorusi: 
ni i Litwini. 

Na czele zarówno Rady Naczelnej 
jako też zarządu Banku Spółdzielcze: 
go Lokatorów i Rozbudowy stoją pow- 
szechnie szanowani obywatele wileń: 
cy. 
т I tak prezesem Rady Nadzorczej 

jest mecenas Wacław Fedorowicz, wi- 
ce prezesem — poseł Michał Stu- 
czyński = Lubliński, sekretarzami: inży- 
nier Władysław Hajdukiewicz i pro: 
wizor Abraham Babes. 

Prezesem zarządu zaś jest inży- 
nier miejski Franciszek Walicki, vice 
prezesem d-rMichał Żytłowski, skarb- 
nikiem p. Sergjusz Smorgoński, radcą 
prawnym p. Michał Jeger, sekreta- 
rzem p. Józef Milakowski. członkiem 
zarządu p. Otto Fuchs. : 

Pošrednio instytucja ta o charak-, 
terze ściśle gospodarczym przyczynić | 
się może, do zbliżenia obywateli róż- 
nych narodowości miasto nasze za- 
mieszkujące, co jest objawem ze 
wszech miar pożądanem. 

Założyciele, biorąc zapewne pod 
uwagę ostry kryzys gospodarczy, któ- 
ry szczególnie się daje we znaki na- 
szemu krajowi, 
przystępnić instytucję szerokim rze- 
szom lokatorskim, określili udział na 
15 złotych, płatnych zresztą w 3 ch 
ratach miesięcznych. 

lastytucja ta powstaje w warun: 
kach szczególnie ciężkich, gdy głód 
mieszkaniowy daje się u nas coraz 
bardziej odczuwać, a sprawa odbudo- 
wy stanęła na martwym punkcie, co 
między innemi przyczynia się do 
wzrostu bezrobocia. 

To też Bank Spółdzielczy Lokato- 
rów i Rozbudowy w Wilnie stać się 
może doniosłym czynnikiem w życiu 
gospodarczem naszego kraju. 

Instytucja ta posiada wszelkie wa- 
runki do rozwoju i godna jest ze 
wszech miar poparcia. Winna jednak 

jako też pragnąc u-; 
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Kredyt państwowy dla rolnl- 
ków na zakup nawozów 

sztucznych. 

WARSZAWA, 17-I1. (Pat.). W ce- 
lu udostępnienia na sezon wioseńny 
zarówno większym jak i drobnym 
gospodarstwom rolnym zaopatrzenia 
się w nawozy sztuczne na dogod- 
nych warunkach kredytowych. Państ: 
wowy Bank Rolny udziela na azot- 
niak oraz sole potasowe i 
miesięcznego kredytu oprocentowa- 
nego w stesunku 15 proc. rocznie. 
Z kredytu tego mogą korzystać rol- 
nicy tylko za pośrednictwem zaopa- 
trujących ich w nawozy handlowych 
organizacyj rolniczych tudzież powa- 
żniejsze firmy prywatne. 

Zamówienia muszą być pokrywa- 
ne trzy - miesięcznemi wekslami z 
wystawienia odpowiedzialnych ma- 
jątkowo rolników, żyrowanymi przez 
odnośną organizację względnie firmę 
handlową. 

Weksle te o ile nie zajdą okoli- 
czności zmieniające stosunku mająt- 
kowego wystawcy lub żyranta, będą 
prolongowane na dwa dalsze 3-mie- 
sięczne okresy, 

Uruchomienie dystylarni 
terpentyny. 

W Gródku Białostockim urucho- 
miono dystylarnię terpentyny przy 
której znalazło pracę 15 robotników. 

Nowe prawo wekslowe. 

Rząd przygotowuje nowy projekt 
prawa wekslowego. Ustawa ta ma 
pozbawič niepišmiennych prawa wy- 
stawiania weksli. 

Położenie gospodsrcze 
Gdańska. 

Położenie gospodarcze Gdańska 
zaostrzyło się obecnie do tego stop- 
nia, że w kołach senatu i volkstagu 
rozważana jest myśl udzielenia sena- 
towi pełnomocnictw, celem przedsię- 
wzięcia środków, zmierzających do 
złagodzenia przemysłu finansowego 
i gospodarczego. 

Giełda warszawska 

d. 17—II 26 r. Giełda pieniężna   nieustannie pamiętać o zachowaniu 
swego charakteru społecznego, jako 
też dążyć do skoncetrowania tych ży- 
wiołów demokratycznych, które stać 
się mogą podporą nowopowstałej pla” 
cówki gospodarczej. M. G. 

igi podatkowe dia płatnika podat- 
ków komunalnych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na- 
desłało do wszystkich związków komunal- 
nych okólnik, wzywający organa samorzą- 
dowe do oględnego egzekwowania należ- 
ności podatkowych, przyczem położyło na- 
cisk na branie przez samorządy pod uwagę 
zdolności płatniczej i stanu materjalnego 
podatników (w myśl 114 art. ustawy komu- 
nalnej) I ponadto wezwało samorządy do 
niepobierania w jednym wypadku kar za 
zwłokę w wysokości większej niż od 1 do 
1/2 procentów w radzie zaś stwierdzenia 
przez samorząd u danego płatnika niez- 
dolności płatniczej winny ono mu zupełnie 
podatek umarzać. (zd). 

Kronika krajowa. 

W sprawie memorjałów sfer 

handlowych. 

Jak „Nowy Kurjer Polski” się do-   wiaduje w wyniku podróży dyrektora 
departamentu p. Gliwica do Łodzi 
Poznania, Bydgoszczy, 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Z. 7,40 7,42 7,38 
Praga 21,75 21,80 21,70 
Holandja — 296,65 297,40 295,90 
Londyn 36,08 36,09 35,90 
Nowy-York -— jak gotówka 
Paryż 26,85 26,95 26,75 
Ryga 
Szwajcarja 142,65 143,00 142,30 
Stockholm 197,00 197,47 196,51 
Wiedeń 104,15 104,41 103,81 

Pož. dol. 65,50 66,00 (zł. 481,42 485,50) 
8ojo Państw. pożyczka konwers. 100,— 
41/20 Listy zastaw. przed. Wil. Ban. Z. 24,05 
VV - „ »„ Zlot. Wil. Ban. Z. 32,90 

Przed zawarciem traktatu 
handlowego z Łotwą. 

W związku z projektowaną refor- 
mą taryfy celnej łotewskiej, przewi- 
dującej na niektóre produkty poważ- 
ne zwyżki ceł, zaznacza się obecnie 
w widocznej mierze wzmożony przy: 
wóz towarów objaw charakterystycz- 
ny przed każdą podwyżką ceł, 

Jak wiadomo atoli 1 kwietnia 
ma wejść w życie na Łotwie nowa 
taryfa celna, ze stawkami minimal- 
nemi dla państw, które zawarły z nią 
traktaty handlowe, oraz z maksymal- 
nemi dla importu z pozostałych 

„państw. Taryfa minimalna ma być 
Grudziądza, | przeciętnie o 10 proc. wyższą od do: 

Kalisza, Bielska, Krakowa, Lwowa i | tychczas obowiązującej jadnokolum- 
Wilna, wydział handlu wewnętrznego, nowej taryfy. Niektóre stawki celne 
pod kierownictwem p. Siebeneichena 
studjuje złożone przez sfery handlo- : 
we, memorjały i dziś pracę tę koń 
czy. W poniedziałek zreferowane zo- 
stały zawarte w memorjałach dezy- 
deraty p. ministrowi Osieckiemu. 
Obejmują one sprawy już załatwione, 
będące w toku załatwienia i nowe 
żądania. Ministerstwo odnosi się do 
wyrażonych potrzeb handlu naszego 
z dużą uwagą. 

(surowce i niektóre półprodukty) po- 
zostaną prawdopodobnie na obecnym 
poziomie, niektóre nawet mają być 
obniżone. Wzmożony import 
ostatnich właśnie produktów przynie- 
sie ostatecznie tylko szkody impor- 
terom. 

Miarodajne sfery gospodarcze wy- 
wierają wobec tego mocny wpływ 
na czynniki parlamentarne w kierun- 
ku przyśpieszenia prac z rewizją ta- 
ryfy celnej: w ten tylko sposób spo- 
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dziewać się można unormowania nie- 
normalnych obecnie stosunków han- 
dlowych. 

Stosunki handlowe polsko- 
sowieckie. 

Jak „Moment” się dowiaduje, już 
czynione są przygotowania do za- 
warcia traktatu handlowego między 
Polską a Rosją. 

Że strony polskiej w pertrakta- 
cjach wezmą udział dyrektor depar- 

,tamentu handlowego p. Gliwic, w 
| charakterze rzeczoznawcy ekonomicz- 
nego—p. Żabicki, jako przedstawiciel 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. 

| Poznański oraz cały szereg rzeczo- 
znawców z najrozmaitszych dziedzin 
gospodarczych. 

Pertraktacje rozpoczną się w po- 
czątku marca w Moskwie i prawdo- 
podobnie zostaną zakończone w War- 
szawie. 

Bezpośrednie pociągi osobowe 
do Moskwy. 

W wyniku obrad, odbytych w 
Moskwie na konferencji grudniowej, 
zostały wprowadzone z dn. 5 b. m. 
pośpieszne komunikacje między War: 
szawą i Moskwą, względnie Dalekim 
wschodem. w połączeniu od względ- 
nie do kursującego pociągu pośpiesz- 
nego między Warszawą a Paryżem 
(Ostenda, Calais). 

Nowe pociągi, skierowane przez 
Białystok — Wołkowysk— Baranowicze 
— Stołpce, kursować będą trzy razy 
tygodniowe, a mianowicie: z Warsza: 
wy w piątki, niedzieli i wtorki o go- 
dzinie 10 m. 10, przyjazd do Moskwy 
dnia następnego o godz. 15 m. 45 
Niedzielny pociąg Warszawski otrzy 
ma w Moskwie połączenie do Nowo 
Nikołajewska, pociąg wtorkowy—po 
łączenie do Czyty, a pociąg piątkowy 
—połączenie do Władywostoku (raz 
na 2 tygodnie). 

W kierunku przeciwnym  pociądi 
z Moskwy odchodzić będą co nie- 
dziele, wtorek i czwartek o g. 16 m. 
30, a przyjazd do Warszawy dnia 
następnego o g. 20 m. 11, otrzymu: 
jąc w Moskwie połączenie w niedzie- 
lę z Czyty, we wtorki z Wladywosto- 
ku i w czwartki —2 Nowo-Nikolajew- 
ska. 

Od chwili wprowadzenia tej no- 
wej pary pośpiesznych pociągów, da- 
jącej doskonałą komunikację między 
Zachodem i Dalekim Wschodem, zo- 
stały skasowane pociągi Ne 801/802 
Warszawa—Stołpce—Moskwa przez 
Brześć, kursujące obecnie raz na ty- 
dzień. Nowy pociąg Ne 705 szedł po 
raz pierwszy z Warszawy dnia 5 lu- 
tego, a Ne 706 przybył z Moskwy 
dnia 8 lutego. 

Targi angielskie. 

Targi angielskie odbędą się od 
15 do 26 lutego b. r. w Londynie i 
Birmingham. Na Targach w Londy- 

| nie będą reprezentowani przemysłow- 
cy z całego kraju, w szczególności 
przemysłowcy. zegarów i zegarków, 
mebli, artykułów sportowych, che: 
mikalji i artykułów spożywczych, 
które to przemysły stanowić będą 
pięć najważniejszych działów Londyń* 
skiej] sekcji wystawy w White City. 
Sekcja zaś w Birmingham poświęco” 
na będzie przeważnie przemysłowi 
technicznemu, budowlanemu, meta- 
lowemu i metalurgicznemu. 

Przemysłowcy całego kraju czynią 
wszystko, by zapewnić powodzenie 
Targom, które będą przedstawiały w 
całości eksponowany przemysł. 

Wystawcy zarówno Sekcji Lon- 
dyńskiej jak i w Birmingham ekspo- 
nować będą jedynie i tylko wyroby 
firm angielskich, 

„ Urzędowe zaproszenie na Targi 
Fngielskie wydawane są przez Komi- 

jtet wystawy w Londynie, lub przez 
Wydział Handlowy Poselstwa Angiel- 
skiego w Warszawie, ulica Piękna 
Nr. 6, i upowaźniają one okaziciela 
do otrzymania bezpłatnej wizy na 
wjazd do Argiji. 
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Zagadnienie bezrobocia. 
"Na ruch budowlany, na го- 
boty publiczne pieniądze 

byč muszą! 

Oto jedno z haseł, z któremi 
P. P. S. wstąpiła do rządu, może w 
da chwili hasło najważniejsze. 
Sprawa bezrobocia w kraju, — to 
kwestja najbardziej paląca chwili 
obecnej. Dalej zaostrzana, może 
stanąć wpoprzek wszystkim zamia- 
rom dążącym do odbudowy gospo- 
darstwa polskiego. 

Przemysł najgłębiej sięgający w 
dziedzinę bezrobocia — to przemysł 
budowlany. 

Może być wprawiony w ruch bez 
< zwłoki. Całe gospodarstwo społeczne 
4 nie domaga nie z powodu niedoroz- 

woju wytwórczości lecz z powodu 
zaniku zdolności konsumcyjnych. 
Konsumentem w dziedzinie prze- 
mysłu budowlanego, bardziej niż 
w każdym innym, może być państwo 
i samorządy. One muszą wytężyć 
wszystkie siły by prowadzić nadal 
roboty rozpoczęte i rozpocząć szereg 
nowych. 

W dotychczasowej polityce go- 

  

spodarczej niszczono bez zastano- 
wienia egzystencje gospodarcze, ma- 
łe i średnie. 

Trzeba umieć ująć całokształt 
gospodarstwa. Doszliśmy do bardzo 
aktywnego bilansu handlowego przy 
bardzo znacznej dewaluacji i przy 
gwałtownie wzmożonem bezrobociu. 

Pomysłów jest mnóstwo, planu 
nie znalazłem. Wśród pomysłów gó- 
ruje myśi powiększenia podatków, a 
że podnoszenie podatków bezpo- 
średnich, a w szczególności ściąganie 
ich, trafia na niepokonane trudności, 
wszystkie pomysły szukają nowych 
podatków pośrednich. Wygląda to 
na opodatkowanie dziadów celem 
zwalczania szerzącego się żebractwa. 

Przez podnoszenie podatków po- 
średnich spada z żelazną konsekwen- 
cją — przy równoczesnem wzmaga- 
niu się drożyzny i zmniejszaniu za- 
robków — komsumcja (spożycie). 

Zastanawiając się nad ruchem bu- 
dowlanym, trzeba by sobie uświado- 
mić, na jaką kwotę się liczy, jaka 
jest potrzebna by jego uruchomienie   dało zajęcie takiej liczbie bezrobot- 

nych, by bodaj w tej dziedzinie na- 
stąpiło odprężenie. 

Kwotę 50 miljonów uważam za 
zupełnie niewystarczającą. Licząc, że 
część bezrobotnych znajdzie  po- 
mieszczenie na roli, część zaś znajdzie 
we wzmożonym po miastach i ośrod- 
kach przemysłowych ruchu, ruch 
budowlany winien zatrudnić we 
wszystkich swych rozgałęzleniach 150 
tysięcy ludzi. O sposobie użycia na- 
razie nie piszę, ale winien być za- 
„stosowany do zatrudnienia możliwie 
największej ilości ludzi. 

Skąd wziąć pieniędzy? 
Uważam, że szukać ich należy w 

przedłożonym budżecie — a miano- 
wicie w budżecie wojskowym, przez 
znaczną redukcję ilości wojska na 
rok 1926—1927. Redukcja winna na- 
stąpić z początkiem wiosny. Zaosz- 
czędzone w ten sposób pieniądze, poz: 
wolą rozwinąć daleko idącą akcję bu- 
dowlaną, która w swych granicach 
odpowie zamiarom. 

Herman Diamand. 
* 

* * 

Powyższy artykuł jednego z naj- 
świetniejszych zaawców Spraw go- 
spodarczych w Polsce dr. Hermana 
Diamanda   „Robotnikiem” z dn. 17 b. m. 

podajemy w skrócie za | 250 

Stan bezrobocia. 

W Warszawie. 

Według danych Państw. (rzędu 
Pośrednictwa Pracy w Warszawie, w 
okresie od 8 do 13 włącznie, ogólna 
liczba bezrobotnych w stolicy wy- 
nosiła 14,700. W porównaniu z po- 
przednim okresem tygodniowym о- 
gólna liczba z pozostających bez 
pracy wzrosła o 200 osób. 

Otrzymało pracę 254 osoby, w 
tej liczbie 50 na robotach publicz 
nych, zorganizowanch przez Magi- 
strat. 

ewidencji (rzędu 14,495. 

Na prowincji. 

Według danych Państw. Urzędu 
Pośrednictwa Pracy ostatnie tygod- 
niowe sprawozdanie z rynku pracy 
za czas od 30 stycznia do 6 lutego 
rb. wykazuje ogólną przybliżoną licz- 
bę 362.310 bezrobotn. W stosunku 
do poprzedniego tygodnia liczba ta 
wzrosła o 31,191 osób. 

Większy wzrost bezrobocia za- 
znaczył się: Płock — o 303 osoby, 
Częstochowa — o 400, Siedlce — o 

osób, Lwów — o 600 osób, 
Gniezno — o 310 osób.   
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Poszukujących pracy pozostało ® :   

Sprawa Bispinga. 
W. kolejnym dniu 

adw. Bittner wniósł aby szereg fak- 
tów z wizji lokalnej wciągnąć do 
protokółu. Szło mu o fakt, że Bispin- 
ga poznawano w izbie dość ciemnej, 
że miejsce przestępstwa bylo wido- 
czne z drogi pałacowej, że Bisping 
za pierwszym razem źle wskazał 
miejsce przestępstwa, że jeden z So- 
chów był karany ciężkim więzieniem. 
Sąd częściowo uwzględnił życzenia 
obrony, jednocześnie stwierdzając, że 
Sochowie mogli ze swej chaty wi- 
dzieć Bispinga. 

Św. Herszelman na pytania wy- 
jaśnia, że w czasie zbrodni była już 
wiosna. O przyjeździe do Teresina 
gubernatora warszawskiego bar. Kor: 
fa wiedział, 

posiedzenia 

czych. 
Jeszcze raz sąd bada św. Orma* 

na. Widywał często Druckiego w to- 
warzystwie Grali, lecz nigdy późnym 
wieczorem. Kurtka Ormana była też 
po polowaniu jak i kurtka Grali za- 
krwawiona.  Gajowi nosili zielone 
kurtki i mieli strzelby. Świadek wy- 
rėžniai Gralę za to, że ten dobrze 
obchodził się z bażantami. 

Św. dr. kolejowy Ossowski w dniu 
tragicznym czekał na pociąg o 3.15 
na stacji Teresin. Był już na dworcu 
o 2-giej, strzały słyszał, ale nie może 
ustalić o której godzinie. 

Prokurator wnosi zawezwanie gra- 
fologa Rakiewicza, który brał udział 
w rozprawie w pierwszej instancji i 
którego zeznania można będzie ze- 
stawić z opinją grafologa Krotow- 
skiego. 

Sąd uwzględnia wnioski obrony 
o wezwanie św. Karskiego i Rzeszo* 
tarskiego. 

Następnie zeznaje św. Michał Kar. 
ski, szambelan dworu papieskiego, 
daleki powinowaty  Bispinga, jadł 
śniadanie w Klubie Myśliwskim z Bi- 
spingiem i Druckim. 

w. Druckiego i Bispinga znał od 
dziecka i zawsze widział serdeczny 
ich stosunek. W czasie śniadania 
Drucki, który był przesądny, oświad- 
czył, że pewno go spotka coś złego, 
bo jest przy nim Michał, gdy wszedł 
wkrótce Michał Komorowski, a po 
nim Michał Woroniecki. Drucki jesz 
cze raz powiedział „jest aż 3 Micha- 
łów więc musi mi się coś złego przy- 
trafić”. 

Św. Wilczewski, adwokat Bispin- 
ga, słyszał od oskarżonego, iż wybie- 
ra się do Grodna i zdziwił się, że 
pojechał do Teresina. Po załatwieniu 
kupna majątku Złoczew, Bisping czy- 
nił wymówki Wilczewskiemu, że ten 
dopuścił do tego, motywując, że 
Drucki ma duże zobowiązania; nie 

  

į Dziś — Symeona B. M. 
Czwartek: Jutro—Konrada M. 

18 Wscnód słońca— g. 6 m. 38 
Luty Zachód _„ —g. 4 m. 28     
  

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu 

iance gra dzisiaj o 8 wiecz. po raz pierw- 
szy „Toruń” dramat w 3-ch aktach Stefana 
eromskiego, osnuty na tle wypadków ro- 

ku 1846. Dziś właśnie preypada 80-ta rocz- 
nica wybuchu powstania i rzezi chłopskiej, 
które w tę noc z 18 na 19 lutego splotły 
się w węzeł tragiczny. 

W przedstawieniu weźmie udział p. Ka- 
rol Hoffman — gość Zespołu, który postać 
Cedry odtwarzał w Reducie w Warszawie. 

Ww p „Fircyk w zalotach” komedja 
Fr. Zabłockiego, zakończona sceną opero- 
wą Dominika Cimanosa „II matrimonio se- 
greto”, oraz sceną biletową. 

W sobotę „Przechodzień” sztuka S. Ka- 
terwy. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
go przedstawienia biuro „Orbis”* Micklewi- 
cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie | od 
10—12.30 w riledziele, oraz Kasa Teatru od 
11—2-ej lod 5—8'ej w dnie przedstawienia. 
Oprócz tego dla udogodnienia publiczności 
w,dnie powszednie księgarnia „Lektor” Mic- 
kiewicza 4, od godz. 4-7 i w niedziele 
od 1—3. 

Teatr Polski. Wieczór baletowy 
H. Łaszkiewiczowej w Teartze Pol- 
skim. W sobotę nadchodzącą znakomita 
wychowawczyni tańców plastycznych H. Ła= 
szkiewiczowa wraz z całym zespołem pla- 
styki wystąpi po raz drugi w gmachu Te- 
atru Polskiego. W programie suita symfo: 
niczna Rymsklego-Korsakowa „Szeherezada" 
oraz tańce w zastosowaniu do muzyki 
Brahmsa, Chopina, Scaumana, Krejslera | 
innych. Świetne wykonanie całego progra- 
mu, zastosowanie barwnych efektów sce- 
nicznych, oraz malowniczych kostjumów. 
składają się na prawdziwie artystyczną ca- 
łość. 

Przedstawienie popołudniowe 
dla młodzieży w Teatrze Polsuim. 
W niedzielę nadchodzącą o g. 4-ej pp. od- 
będzie się widowisko baletowe zaspołu pla- | 
styki H. Łaszkiewiczowej, przeznaczone dla 
młodzieży, Ceny zniżone. 

Kasa czynna od piątku. 

KINA. 
Kinematograf miejski. „Świat za- 

giniony”, sztuka w 10 akt. według fantasty- 
cznej powieści Conan Doyle'a. 

i URZĘCOWA. 

ж Wyjazd wice-wojewody. Wil. 
wojewoda p. Olgerd Malinowski wy- 
jechał w sprawach służbowych do 
Warszawy. (I). 

; MIEJSKA. 

— Nabytek magistratu. W ze- 
szłym roku z inicjatywy wice-prezy- 

lecz nie pamięta, czy: 
był przed przybyciem władz śled- | 
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STRZĘPKI. 

Wilno się PE 

Ale nie tylko białe mankiety ne mun: 
durach policjantów świadczą, że miasto na- 
sze w szybklem tempie wyrasta do god- 
neści stolic zachodnioeuropejskich. 

Szereg zjawisk świadczy o tem, że nie- 
długo już będzie u nas „jak w Paryżu” a 
przynajmniej—jak w Warszawie. 

Oto na placu Katedralnym stanęła pom- 
pó benzynowa dla samochodów. I okazało 
się, że jednej jak na Wilno I ruch automo- 
bilowy w niem — stanowczo za mało więc 

teraz o trzysta kroków dalej na placu Orze- 
szkowej montuje się drugą benzopompę. 

Wprawdzie nikt z nas nie widział jesz- 

cze samochodu korzystając z tego udogod- 

nienia, ale mniejsza o samochody. 

Jakaż to wygoda dla właścicieli zapal- 

niczek benzynowych. Dawniej musiał biec 
do składu aptecznego z butelką, a po 7 

wieczorem, gdy mu benzyny w maszynce 

zabrakło. zmuszony był kupować zapałki. 
Dzisiaj inaczej. Stanie sobie pod pom* 

ра z papierosem, postoi dwie, trzy godziny 
| napewno się znajdzie przechodzień, który 

mu od swego cygara darmo ognia użyczy. 
Oto są europejskie wygody i praktyki... 

i Kuba. 
ннн 

  
  

| wyjaśniał względem kogo. Raz poży- 
czał oskarżonemu pieniądze, które 
ten akuratnie zwrócił. 

Św. protestuje jakoby miał skła- 
dać deklarację w sprawie Bispinga 

"do rady familijnej. Gdy Bisping 
zwrócił się do prokuratora z prośbą | 
o wydanie jednego z weksli, który 
chciał przedstawić w banku, nie wie- 
dząc, iż będzie on już jako weksel oso- 
by zmarłej nieważny, adwokat prowa- 
dzący sprawy majątkowe zmarłego 
Olszowski: zgłosił do prokuratora de- 
klarację o niewydawanie tego weksla. 

Sporo czasu zajmuje sprawa listu 
zmarłego dołączonego przez adm. 
Wilczewskiego jako próba pisma. 
Ani żona, ani córka zmarłego nie 
są w stanie kategorycznie potwier: 
dzić autentyczności podpisu. Adw. 
Bitner podkreśla fakt, iż papier ten 
pochodzi z kancelarji adwokata — 
wię musi być wiarogodny. 

Zeznania św. Wilczewskiego nieco 
| —różnią się od zeznań poprzednich. 

Św. Rzeszotarki, ówczesny admi: 
„mistrator dóbr Druckiego na Litwie, 
(wie, że Drucki lokował wszystkie ka- 
| pitały w interesach, widział nieraz, jak 
| podpisywał papiery, raz czynił to klę- 
cząc na krześle; ktoś z administracji 
mówił mu, że widział Druckiego, pod- 
pisującego w pozie klęczącej na zie- 
mi. Św. nie słyszał by Brucki kogo- 
kolwiek wydalał ze służby. Raz gdy 

  

świadek był w Teresinie Dr. osobiš- 
cie odwoził go na stację. 

Dalszy ciąg procesu w następnym 
nurperze. в 

  

denta m. Wilna p. Łokucijewskiego 
we wsi Góry (Kolonja Kolejowa) zo- 

„stał przez magistrat m. Wilna zaku- 
piony budynek, który był przezna” 
czony na szkołę powszechną. Obec- 

jnie po przeprowadzeniu w nim grun- 
|towego remontu, budynek został u- 
kończony i w najbliżsym czasie od- 

| będzie się jego poświęcenie. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Zjazd sejmlków  powiato: 
wych. W dniach 27 i 28 lutego oraz 
1 marca rb. odbędzie się w Warsza: 
wie doroczny zjazd przedstawicieli 
sejmików powiatowych. 

Zjazd organizuje Biuro Zjazdów 
Samorządu Ziemskiego, centralna 
organizacja związku Samorządu po: 
powiatowego. 

Porządek obrad zjazdu obejmuję 
poza sprawami organizacyjnemi, jak 
sprawozdanie zarządu za rok 1925, 
uzupełniające wybory do władz orga- 
nizacji, — szereg zagadnień z dzie: 
dziny gospodarki naszych samorzą: 
dów powiatowych. Mają więc być 
omawiane, w związku z ogólną akcją 
reformy administracji publicznej, środ- 
ki oszczędności w gospodarce samo- 

,rządu powiatowego oraz wytyczne 
(plany działalności tego samorządu 
|na polu popierania rolnictwa craz 
zdrowotności publicznej. 

Powyższe zagadnienia, wraz z cha- 
„Takterystyką działalności powiatowych 
jsamorządów w latąch 1924—1925, 
któremi ma się zająć zjazd, stanowić 
będą dalszy etap prac, podjętych 
przez organizację Biura Zjazdów i za- 

| mierzających do doskonalenia metod 
i wyników działalności samorządu po- 
wiatowego. 

Łącznie ze zjazdem odbędzie się 
pokaz, ilustrujący działalność poszcze- 
gólnych powiatowych związków ko 
munalaych, ujęty w mapy, wykresy 
i tablice. Dziedziny działalności, bę: 
dące przedmiotem obrad zjazd zilu* 
strowane zostaną tablicami i wykre. 
sami dla całego państwa. | 

' Przygotowaniami do zjazdu kie- 
ruje Biuro Zjazdów Samorządu Ziem: 
skiego, Warszawa, Kopernika 30. 

WOJSKOWA. 

_— Ruch służby w K. O.W. | 
Wrócili z podróży służbowej do Bia- 
łegostoku zastępca Dowódcy 19-ej | 

! 
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Dywizji pułkownik Czuma i podpułk. kwestja akcji w sprawie higjeny cia- ; postulatów oraz spraw zawodowych. 

sztabu generalnego szef sztabu 19.ej 
Dywizji p. Krasicki. (zd) 

— Sekcja San. Tow. Wiedzy 
Wojskowej. W dniu 19-go b. m. o 
godz. 19-tej w Szpitalu Wojskowym 
O. W. Wiino na Antokolu odbędzie 
się posiedzenie Sekcji San. Tow. W.W. 
z porządkiem dziennym: „pokazy cho: 
rych”. 

— Chodzić można tylko prze- 
pisowo. K.O. W. zabroniło oficerom 
noszenia półbucików i pantofli przy 
długich spodniach, oraz noszenia dłu- 
gich spodni wywiniętych u dołu. (I) 

— 10 proc. kredytu przy za- 
kupie wybrakowanych koni woj- 
skowych. Zgodnie z rozporządze- 
niem władz centralnych przy zakupach 

| wybrakowanych wojskowych koni z nienia kwalifikacji, 
przetargu publicznego tylko dziesięć 
procent otrzyma kredytu, z tem że 

ła na terenie szkół PME » 
z 

— |lle mamy szkół w pow. 
Wil.Trockim. Według danych sta- 
tystycznych obecnie w powiecie Wi- 
leńsko-Trockim mamy 245 szkół po- 
wszechnych, w których zatrudnio- 
nych jest 340 nauczycieli (I) 

— Ogniska nauczyciciskie w 
pow. Wil.-Trockim. Obecnie w 
powiacie Wileńsko-Trockim jest zor- 
ganizowanych 17 ognisk nauczyciel- | 
skich. (I) 

,  — W'sprawie kwalifikacji na- 
uczycielskich. Ministerstwo Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Pu- 

,blicznego powiadomiło inspektoraty 
szkolne, że w celu pełnego uzupel- 

dla nauczycieli 
| szkół powszechnych z początkiem 
|nowego roku szkolnego zostaną 

kredyt ten podlega 12 proc. oprocen-, otwarte wyższe kursa nauczycielskie. 
towaniu i, że z kredytu korzystać bę- 
dą przeważnie osadnicy. (zd.) 

Z POLICJI 

— Skasowanie magazyn. przy : 
Komendach powiatowych. Na mo- 
cy rozporządzenia Głównej Komendy 
policjj państwowej zostały ostatnio 
skasowane magazyny przy Komen- 
dach pol. państw. (I) 

— Stanowczo za dużo. Według 
danych statystycznych obecnie ma: 
my w całej Polsce 36.849 osób po- 
zostających na służbie w policji; z cze- 
go 1.715 wyższych funkcjonarjuszy i 
35.134 niższych (posterunkowych, st. 
post. przodowników i starszych przo- 
downików), z czego na województwo 
Wileńskie przypada 100 wyższych 
funkcjonarjuszy i 3.035 niższych. (|) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— 3dniowe kursa metodyki 
pracy w oświacie pozaszkolnej. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego powiadomiło poszczególne 
inspektorjaty szkolne, Iż w dniach 
7, 8 i 9 marca b. r. odbędą się w 
Wilnie trzydniowe kursa metodyki 
pracy eświaty pozaszkolnej. Przytem 
Kuratorjum zezwala w każdym z in- 
spektoratów na udzielenie urlopów 
nauczycielom, którzy zechcą wziąć 
uczestnictwo w kursie, a zajmowali 
się już oświatą pozaszkolną. 

Urlopowani nauczyciele winni są ; 
po ukończeniu kursu wykazać się 
poświadczeniami z  przesłuchanego 
kursu. (zd) 

— Władae szkolne muszą jed- 
nakowo traktować interesantów. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
Oświecenia publicznego wydało roz- 
porządzenie regulugujące kwestję, jak 
mają się zachować władze szkolne 
wobec różnego rodzaju interpelacji 
i interwencji poszczególnych osób ma: 
jących za sobą partję, lub wyroBio- 
ne szeroko stosunki. Otóż władze 
szkolne winny bezwzględnie ustosun- 
kowywać się do tych osób objaktyw- 
nie niezależnie od wpływów jakie te- 
go rodzaju osoby wywierają na Spo- 
łeczeństwo. (zd) 

— Co będzie jeszcze omawia- 
ne na zebraniu kierowników szkół , 
powszech. Jak nas informują na 

|  Nauczycielowie chcące z nich 
| korzystać winni wykazać się pełnemi 
| kwalifikacjami, (które były przewi- 
| dziane dotychczas) i conajmniej dwu- 
(letnią praktyką nauczycielską. 

Podania będą przyjmowały po- 
szczególne inspektorty szkolne do 
dnia 1-go marca rb. (I) 

— Redukcja nauczycieli. Z po: 
czątkiem nowego roku szkolnego 
przewidzianą jest redukcja nauczy- 
cieli szkół powszechnych, która w 
pierwszym rzędzie obejmie nauczy- 
cieli nie posiadających odpowiednich 
kwalifikacji. (I) й 

— |le szkół powszechnych 
ma Wilno. Według danych staty- 
tystycznych w obecnej chwili Wilno 
posiada 50 szkół powszechnych, 
z czego 18 szkół 7-mio klasowych. 

Natomiast nauczycieli zatrudnio- 
nych w danych szkołach jest 346, 

Co prawda, to na Wilno trochę 
za mało (I) 

Z KOLEI. 

— Skasowanie oddziałowych 
Komisji dyscyplinarnych w Wil. 
Dyr. Kolejowej. Podjęte przez Zwią- 
zek Kolejarzy Z.Z.P. na terenie Mini- 
nisterstwa Kolei zabiegi o skasowanie 
oddziałowych Komisji dyscyplinarnych 
w Dyrekcji Wileńskiej nieznanych w 
innych Dyrekcjach, zostały uwieńczo- 
ne pomyślnym wynikiem, gdyż Mi- 
nisterstwo Kolei zdecydowało znieść 
wspomniane Komisje. Obecnie więc 
pierwszą 
dyscyplinarna przy Dyrekcji w Wil- 
nie, drugą — wyższa Komisja dyscy- 
plinarna przy Ministerstwie Kolei. 
Pracownicy kolejowi Dyrekcji Wileń- 
skiej fakt skasowania oddziałowych 
komisji dyscyplinarnych, niewątpliwie 
przyjmą do wiadomości z prawdzi: 
wem zadowoleniem. (—) 

— Błędne pogłoski. Wbrew no: 
tatce zamieszczonej przez jedno z 
pism wileńskich o zamiarze zniesie- 
nia stacji miejskich P.K.P., Minister- 
stwo Kolei nadesłało wyjaśnienie, że 
pogłoski o mającem jakoby nastąpić 
zwinięciu, względnie wydzierżawieniu 
Stacyj Miejskich P.K.P. nie odpowia- 
dają rzeczywistości. (—)   — Ogólno krajowy Zjazd st. 
towarowych. W niedzielę dn. 21 lu: 
tego o godz. 10-tej rano odbędzie się 

posiedzeniu Wierowników szkół po- |w Warszawie, w lokalu Związku Ko- 
wszechnych m. Wilna mają być oma: | lejarzy Z.Z.P. przy ul. Aleje Jerozo- 
wiane dodatkowo sprawy kursów ję- | limskie Nr. 101, Ogólnokrajowy Zjazd 

zyka litewskiego dla nauczycieli i 
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NIE REKLA 
+8.000 Portretów 

  

każdy czytelnik do 10 sztuk. 

Й 

Dla rozpowszechnienia naszego zakładu fotograficznego mię- 

dzy czytelnikami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 
ortretów darmo. Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 
otografję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 

szym dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie I na 

odwrotnej stronie fotografji podać prosimy również nazwisko | adres, 
a otrzymacie w przeciągu 14 dni retuszowany, 
wykonany ze zdumiewającem podobieństwem portret. 
Oprawiony w eleganckie passe partout rozmiaru 35x45 cm. Skorzy- 

stajcie jaknajprędzej z naszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna: 
czyliśmy ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 
usługę, gdy będziecie (a to napewno) z portretów zadowoleni, pro- 
simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Fotcgrafję wysłaną 
otrzymacie z powrotem w całości bez żadnego uszkodzenia wraz 

z portretem. Za passe-partout, przesyłkę, opskowanie i zwrot ko- 

sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 

już od dłuższego czasu również cieszył się uznaniem item samem 

daje zupełną gwarancję co do uczciwości naszej propozycji, my 

jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000.złotych temu kto dowiedzie, 

że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy I listy pro- 

simy adresować: Zaktad fotograficzny „Foto Portret” Warszawa, ul. 
Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 586. Telefony: 184-51. Zamawiać może 

| Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład fotogra- 

ficzny „FOTO-PORTRET'* w Warszawie nadesłać mi darmo 
portret fotograficzny rozmiaru passe-partout 35x45 cm. pod 

warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu 

dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę. 

st. towarowych dla omówienia swych 

— FAKT 
I!! Darmo !!! 

instancją będzie Komisja ; 

Ze względu na ważność spraw, po- 
żądany jest jaknajliczniejszy udział w 
Zjeździe, bez względu na przynależ- 

| ność związkową. (—) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

|  — Ogólne zebranie pracowni 
ków miejskich. W niedzielę dnia 
21 go bm. o godz. l2:ej w poł. w 
sali posiedzeń Rady Miejskiej, odbę- 
dzie się ogólne zebranie związku za- 
wodowego pracowników miejskich. 

Na porządku dziennym: 1) wy- 
bory Prezydjum zgromadzenia, 2) 
zatwierdzenie regulaminu Oddziału 
Wileńskiego, 3) sprawozdanie zarządu, 
4) sprawozdanie kasowe, 5) sprawa 
pragmatyki służbowej, 6) sprawozda- 
nie ustawy emerytalnej, 7) wybory 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej i 8) 
wolne wnioski. (1) 

W piątek U Techników. 
dnia 19 bm. o godz. 8 wiecz. p. Ta- 
deusz Miskiewicz wygłosi odczyt 
„Kupiectwo a Kryzys Gospodarczy”. 
Wejście dla Członków Stowarzyszenia 
i wprowadzonych gości bezpłatnie. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— Komitet w celu wydawania 

obiadów dla bezrobotnych robot- 
ników. Obecnie powstał komitet w 
skład którego weszli przedstawiciele 
z centralnego chrześcjańskiego związ- 
ku zawodowego oraz przedstawiciele 
z klasowego związku zawodowegc, 
który od poniedziałku dnia 22-go b. 
m. akcję rozdawania obiadów oraz 
opału weźmie w swe ręce. (1). 

— Dom noclegowy dla bezro- 
botnych z inteligencji pracującej. 
Magistrat m. Wilna postanowił utwo- 
rzyć dom noclegowy dla bezrobot 
nych z inteligencji pracującej na 200 
łóżek. 

Obecnie czyniono są starania o 
wyszukaniu odpowiedniego a 

zd.). 
— Kogo nie boli, temu powo- 

il. W dniu 16-go b. m. w sali po 
siedzeń Rady Miejskiej miało się od: 

być posiedzenie centralnego komite- 

tu „pomocy bezrobotnym. Z powodu 
nie przybycia przedstawiciela Ch-D. 
p. Engle, posiedzenia zostało prze- 
niesione na dzień dzisiejszy. (I). 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Wyjazd rektora seminarjum 
prawosławnego do Warszawy. W 
dniu 16-go b. m. rektor seminarjum 
prawoławnego wyjechał do Warszawy. 
W czasie jego nieobecności zastępo- 
weč go będzie profesor historji w 
tem seminarjum Lubow. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE! 
— Senator Rubinsztejn wezwa- 

ny do Warszawy. W dniu przed- 
wczorajszym wezwany telegraficznie 
przez Koło żydowskie sejmowe wy- 

jechał do Warszawy senator rabin 
Rubinsztejn. (zd) 

— Poco przyjeżdża poseł Reich 
do Wiina. Jak nas informują poseł 
Reich przyjeżdża do Wilna za kilka 

dopiero tygodni, przyczem wygłosi 

on w Wilnie odczyty na tematy: 
„Obecna sytuacja polityczna w Polsce 
i Reasume wyników ugody polsko- 

j żydowskiej. 
f Poseł Reich ponadto na odczytach 
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ENAMASESIE LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

м chodni przyjmują lekarze specjališei: Choroby dzieclęce od 10—11 I ой 
z se oczu z nosa i gardła 

WIELE N SKI 

będzie się starał bronić swego i swo- f 
ich zwolenników stanowiska w usto- 
sunkowaniu się do polityki Koła w Sej- 
mie. (zd) 

— Konferencja okr. organizacji 
sjonistycznej. W niedzielę dnia 21 
bm. odbędzie się w Wilnie konfe- 
rencja okręgowej organizacji sjoni- 
stycznej, na którą przyjeżdżają przed 
stawicieie Centrali sjonistycznej w 
Warszawie. Przyjeżdża na tę konfe 
rencję również wybitny przeciwn k 

|ugody polsko-żydowskiej i twórca 
16-ki podczas wyborów do Sejmu 
poseł Griinbaum. Na konferencji tej 
omawianą będzie kwestja ugody 
polsko-żydowskiej która w tej chwili 
głównie zaprząta umysły polityków 
żydowskich. (zd) | 

— Gazeta „Tog”* przenosi się 
do Warszawy. W żydowskich kołach 
demokratycznych w Wilnie toczy się 
obecnie pertraktacja w sprawie prze- 
niesienia redakcji żydowskiego dzien- 
nika wileńskiego p. t. „Tog” do 
Warszawy. 

Dziennik ten ma stać się oficjal- 
nym organem stronnictwa demokra* 
tycznego żydowskiego w Sejmie posła 
Pryłuckiego. 

Przytem wspomniane stronnictwo 
I przeznaczyło już kilka tysięcy złotych 
na koszta przeniesienia do Warsza* 
wy. „Tog” będzie w Warszawie wy- 
chodzić w powiększonym rozmiarze 
zaś w Wilnie dodawane będą tylko 
wiadomości lokalne na 2 strcnach. 

(zd) 
RÓŻNE. 

— Przetarg na wydzierzawle- 
nie objektów wodnych. W dniu 
dzisiejszym w inspektoracie wetery- 
narji województwa odbędzie się prze- 
targ na wydzierzawienie objektów 
wodnych znajdujących się w po- 
wiatach wileūsko-trockem, braslaw- 
skim i święciańskim. (zd) 

— W sprawie nagrody Nobla. 
W związku z wiadomością podaną 
przez pisma warszawskie i powtórzoną 
przez prasę wileńską p. t. „Nowa 
laureatka Nobla* otrzymujemy na- 
stępujące wyjaśnienie: 

Zaakomita autorka norweska Si- 
grid Mudset ma jedynie duże szanse 
otrzymania nagrody literackiej Nobla 
nikomu w roku ubiegłym, ani w tym 
roku, nie przyznanej, gdyż Akademja 
Szwedzka w 1925 r. wyróżniła tylko 
profesora Uniwersyteru upralskiego, 
szweda d-ra Karoia Siegbahn, odkła- 

dając decyzję co do pozostałych 

Ejzensztejn został wysłany z cen* 
trali w Warszawie do Wilna i po 
drodze zatrzymał się na kilka doi 
w Białymstoku celem sprawdzenia na 
miejscu działalności komunistycznych 
jaczejek „Komsomołu*. 

Podczas rewizji znaleziono przy 
nim kilkanaście biuletynów central 
nego komitetu wykonawczego związ- 
ku młodzieży komunistycznej, które: 
go członkiem jest aresztowany. 

Po przeprowadzeniu dochodzenia 
Ejzensztejna, skierowano do dyspo- 
zycji prokuratora Sądu Okręgowego 
w Białymstoku. i 

— T-wo gimnastyczne „Sokół* 
w Mołodecznie. Władze wojewódz- 
kie zarejestrowały towarzystwo gim: 
nastyczne „Sokół* w Mołodecznie. 

(zd) 

Z POGRANICZA. 
— Kontrabandzistów niema, 

ale sacharyna jest. W nocy z dn. 
12 na 13 bm. przodownik p. o. ko" 
mendanta Il komp. gran. w Rudzisz- 
kach podczas kontroli pikiet w oko- 
licy poster. Ne 7 przytrzymał koatra- | 
bandę w ilości 96 klg. sacharyny. 

Przemytnicy zdołali zbiedz. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Podrzutek. 16 bm. w bramie do- 
mu Ne 6 przy ul. Il Szklanej, dozorczyni 
tegoż domu, Franciszka Subocz znalazła 
2-tygodniowe niemowlę plcl żeńskiej, które 
odesłano do Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. W nocy z 15 na 16 b. 
m. z apteki Julji Augustowskiej przy Ste- 
faūski-j 23 skradziono automatyczną kasę, 
wart. 1000 zł. 

— 16 b. m. z mieszkania Wiktora Ka- 
mienieckiego, Kwaszelna 23, przez złama- 
nie zamków skradziono różną garderobę, 
wart. 1806 zł. 

— 16 bm. Dawidowi Lewinowi, Kalwa- 
ryjska 69, skradziono ze składu aptecznego 
różnych materjałów kosmetycznych, fryzjer- 
skich 1 galanterji na sumę 150 zł. 

— 16 bm. Helenie Kuczyńskiej, (Zawal- 
na 3), skradziono z mieszkania palto dam- 
skle, wart 200 zł, 

— 16 bm. Karol Zamara (Zawalna 3), 
zameldował policji, iż Bolesław Izgierdo= 
wicz (Ponarska 1), skradł mu harmonię, 
wart. 1200 zł. 

— 16 bm, Weronice Birkowej (Dyna- 
burska 46), skradziono z niezamkniętego 
mieszkania różną garderobę, wart. 125 zł. 
Kradzieży dokonał kuzyn jej, Bron. Kole- 
siński, zam. tamże. 

Na prowincji. 

— Bratobójcza walka. Dnia 12 
b. m. o gedzinie 14 Władysław i 
Wacław Pietruszkiewiczowie, synowie   trzech nagród, któremi dysponuje 

(chemja, medycyna, literatura), do 
listopada 1926 r. w tym bowiem 
czasie, w myśl testamentu fundatora 

nagrody te sę przyznawane, a w dniu 
10 grudnia, w rocznicę jego Śmierci 
lauretom doręczane. 

Piąta nagroda fundacji Nobla 
(rozporządza nią komitet wybrany 
z pośród posłów na Sejm norweski), 

a mianowicie nagroda za zabiegi 

w celu utrzymania pokoju, również 

nie została nikomu w roku zeszłym 

przyznana. 
„2_ PROWINCJI. 

— Ujęcie komunisty. W dniu 

13 bm. został przez policję polityczną 

w Białymstoku ujęty jeden z najwy- 

bitniejszych członków komunistycz- 

nych instruktor „Komsomołu* nieja 
ki Aron Ejzensztejn.   
  

Wwiino Wileńska 28, 

2—4; zębów 10—12; 

włościcielki bufetu kl. I na st. No- 
wo Wilejka wszczęli bójkę podczas 
której Władysław uderzył Wacława 
nożam w piersi. 

Lekarz stwierdził ciężkie uszko- 
dzenie ciała. 

Poszkodowanego przywieziono do 
szpitala w Wilczej Łapie, zaś Włady- 
sława Pietraszkiewicza z aktami prze- 
kazano do Sędziego Sledczego. 

— Na gorącym uczynku, 12 b. m. 
poster. Abcewicz ujął na gorącym uczynku 
potajemnego gorzelnictwa Marcina Burbo, 
zam. we wsi Jaczany, gm. Rudomińskiej, 
pow. Wil.-Trockiego. 

Burbo wraz z aparatem gorzelniczym 
Skierowano do sędziego śledczego. 

— Wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. 5 bm. wsku- 
tek niecstrožnego obchodzenia się z ogniam 
podczas suszenia Inu Spłonęła stodoła, a 
w niej len i 1300 klg. słomy na szkodę Jó- 
zefa Franowicz4, zam. w zaśc. Oplesa, gm. 
Słobodzkiej, pow. Brasławskiego. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 
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Stefana Grabowskiego 
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оКОВ КЕ НОИ аЛЕНО ОЕ ОБ (О ПБ ЛОВ С ВС 

Wydawca Tow. Wydaw, „POgod" sp. z ogr. odp, 

Ostrzeżenie. 
Prosimy o zwrócenie specjalnej uwagi na adres naszego zakł. 

fotogr. gdyż w ost. czasach ukazały się ogłoszenia o podobnym 
charakterze niesum. firm, przeważnie z. m, Łodzi ujawniającą się 

ponieważ przed wykończeniem 

zamówienia żądają dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por- 

tretów, czego należy się bezwzględnie wystrzegać. 
maniu 5 żł. za keszta wymienione w ozna- 
amy portret rozmiaru 36 x 45 bez żadnej do- 

płaty, dzięki czemu otrzymujemy liczne podziękowania od naszych 

  

z pi 

swych znajomych.     a 

NASIONA 
gospodarcze 

warzywne 
kwiatowe 

erwszorzędnych plantacyj krajo- 
wych i zagranicznych poleca 

EDMUND RIEDL 
Lwów, ul. Rutowskiego 3. 

Cenniki szczegółowe wysyła się na żądanie. | 

w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 owoctworzony 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. FELIKS 

Warunki najbardziej dogodne. 
Zamkowa 

Zakopane 
Pensjonat 

Przyjmuje 

„КОИВОНК 

duży pokój z umeblowaniem, wszel- 

kiemi wygodami i łazienką. 
towska 18 m. 4. 

Poleca obuwie męskie i damskie, mocne, modne, 
eleganckie. Pracownia pod kierownictwem wy- 

kwalifikowanego fachowca. 

Ceny umiarkowane. 

Nr. 39 (487) 

Z sądów. 
Dziś proces młodocian. komunistów 

Od dłuższego czasu kursowały w Wilnie 
pogłoski o silnym ruchu komunistycznym 
wśród młodzieży żydowskiej, przyczem spe 
cjalnie ruch ten miał się koncentrować w 
szkołach średnich i rzemieślniczych. Policja 
polityczna sprawdzając te pogłoski natrafiła 
na centralę tego ruchu, która mieściła się 
w gimnazjum Pereca przy ul. Bśzyljańskiej, 
do którego uczęszczała przeważnie mło- 
dzież robotnicza. 

Dokonano wówczas cały szereg rewlzyj 
u wychowanków tej szkoły i rezuitat był 
nadspodziewany. Całe stosy bibuły komu- 
nistycznej znaleziono u kilku uczniów. Po- 
nadto znaleziono okólniki partji komuni- 
stycznej, Instrukcje i dość liczną korespon- 
dencję międzyjaczejkową. 

Policja polityczna aresztowała w rezul- 
tacie 11 młodzieńców, z pośród których 
najstarszy ma zaledwie 17 lat, Wszyscy oni 
staną dziś przed Sądem Okręg. i odpowia- 
dać będą za należenie do tajnych organi- 
zacyj komunistycznych, godzących w całość 
bezpieczeństwa państwa. Szczegóły procesu 
podamy w jutrzejszym numerze naszego 
pisma. 

    

    

Ze sportu. 
Turniej Т. 5. „Wilja“. 

й rozpoczęciem sezonu wiosennego 
T. S$. Wilja ma zamiar urządzić turniej po 
Pomorzu, gdzie rozegra kilkanašcie me- 
czów piłki nożnej. 

Trzeba przyznać, że T. S. Wilja w b. r. 
jest najpoważniejszym kandydatem na mis- 
trze, ponieważ gdy Inne kluby przez zimę 
spoczywały na laurach. Wilja Intensywnie 
przeprowadzała treningi w sali Ogniska ko- 
lejowego pod kierunkiem zasłużonego dzia* 
łacza sportowego na gruncie Krakowskim I 
Wileńskim p. prof. U. S$. B. Weyssenhoffa. (1) 

Hipika, 

Polska otrzymała zaproszenie do wzię- 
cia udziału w dorocznych konkursach hipi- 
cznych w Nicel. 

Zawody te odbędą się w druglej polo- 
wie kwietnia. 

Dowiadujemy się, że kierownictwo kon- 
kursów w Nicei włączyło do programu wiel- 
ki międzynarodowy konkurs o „Nagrodę 
AmjijPolskiej” („Prix de I'Armee Polonaise"). 
Na konkurs ten organizatorzy oprócz pię- 
knego puharu wędrownego, ofiarowanego 
przez b. ministra Spraw Wojskowych gen. 
Sikorskiego, przeznaczyli również wysoką 
nagrodę pieniężną w sumie 12500 fr. Jest 
to „Grand Prix de la Ville de Nice” (20.000 
fr.) największa nagroda konkursów nicej- 
skich. 

Po zawodach w Nicei polscy jeźdźcy 
wezmą udział w międzynarodowych kon- 
kursach w Rzymie mającym się odbyć w 
maju r. b. (I). 

Rozmaitošci. 
Prawo małżeńskie na Kaukazie. 

Wobec zapowiedzianych zmian w ustawie o 
małżeństwie w Rosji, sowiety lokalne nad- 
syłają rozmaite projekty i poprawki do 
Moskwy. Sowiet Dagestanu uchwalił zarzą- 
dać od rządu centralnego włączenia nastę- 
pujących artykułów do prawa małżeńskiego 
na użytek Kaukazu: 

Artykuł 1. Odszkodowanie dla rodziny 
żony nie może wynosić więcej niż 50 rb. 
Za wdowę wypłaca się 25 rb. 

Artykuł 2. Narzeczony nie ma obowią- 
zków dawać prezentów. W dniu ślubu na- 
rzeczony oflaruje rodzinie panny młodej 
barana | 5 rb. 

Artykuł 3. Uprowadzenie narzeczonej 
wbrew jej woli jest wzbronione. 

Frtykuł 4. Goście zjawiający się na we- 
sele bez zaproszenia winni zapłacić gospo- 
darzowi po 3 rb. od osoby. (w) 

  

    

    

  

Odpowiedzi Redakcji. 
P. Popa. Prosimy o wyraźne sformu- 

łowanie jakiej treści pragnie p. mieć ogło- 
szenie I porozumienie się z redakcją w go-   

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

  

dzinach urzędowych (od 1—3). 

  

Poszukuję 
pracy biurowej mogę zło- 
żyć kaucję. Adres: Za- 

3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 66 m. 
skórne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. On RóOz i Słowik. ė 

  

Do wynajęčia 
stajnia parokonna i garaż 

> Pen A Owy ies 2 jo 
1 ° ° b . 

Najtaniej!!! Wiadomość: ul. Ad. МЕ 

magazy | pracownia obawia 

4 (dawniej W. Kosowski) 

się obstalunki i reperacje. 

  

poleca pokoje z całem 
utrzymaniem po 6 zł 
dziennie. Kuchnia dobo- 

TOWA. 

Urzędniczka 
zdolna z kilkuletnią prak- 
tyką blurową | dobremi 
świadectwami poszukuje 
posady od zaraz. Oferty 
„Kurjer ca, pod 

K. 

  

drzewostan, kupi 

  

Dowynajęcia 
dwa pokoje i kuchnia z 
umeblowaniem ui. Kazi- 

mierzowska 11—1. 
Adama   

Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1. 

20-30.0007' 
kloców sosnowych 

od 20 cm. grub. w cięższym końcu lub odpowiedni 

  

MASZYNISTKA 
poszukuje posady z 

icklewicza 

adres: 

J. Slofiski I S-ka Lwėw pl. 
Marjacki 4. 

ag” dp Dowiedzieć się ulica 
r. 33, m. 4 od godz. 11 do 3, 
Dla M. G. 

Redaktor 

1 

* Ubrač się možna w pra- 
cown! damskich su- 

|klen przy ulicy Rydza- 
Śmigłego 7—2. Wykona- 

Zygmun- jnie szybkie | staranne 
1 | Przyjmują się roboty rę: 

czne: haftowanie, wyszy- 
wanie dżetem I t p, | 

Rutynowana 

Iidczycielia 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

| zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 

| cokrajowców — pojedyń- 
| схо lub w kompletach. 
, Wiadomość ul. 

szki Ne 8 m. 4. 

300 zł. 
dam temu, kto wskaże 

Eugenjusz Czer- 

  

mak, buchalter, 
urodz. Bielsko — Biała, 
ostatni pobyt Brodnica 
Pomorze. Sułtan Toruń, 

Szeroka 24. | 

Udzielam lekcji? | 
W zakresie gimnazjum— 99 

oraz przygotowuję do 
egzaminów specjalność 
matematyka I język pol- 

ski ul. Szeptyckiego 
Nr. 24 m. 3. Student U.S.B, 

  

ckiewicza Nr. 43 m. 7. 

Poszukuję posady 
biurowej, maszynistki ka- 
sjerki i t« p. Mam po- 
ważne referencje Jadwiga 
Kautorska. Chocimska 

25 m. 1. 

: Suterena 
z urządzonym warszta- 
tem odpowiednia na pra- 
cownię ślusarską itp. do 
wynajęcia przy ul. Ta 
tarskiej Wiadomość w 
cukierni B. Sztralla ul. 

Tatarska. 

parokonne | dwoje je* 
dnokonnych do sprze- 
dania. Antokol 54 m. 4 

od godz, 9—11 i 3—4. 

J. Kaminicki 
Pracownia obuwia. Przyje 
mują się obstalunki i re- 

peracje. Tatarska 7. 

  

  

Moniu- 
  

lat 38 
  

Polska Drukarnia 
Makładówa 

LUX“ 
WILNO, 

ul. Żeligowskiego I. 

odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski, 

4%
:


