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ofdstnki polsko -piemieckie 
Berlin, 14-go lutego. 

P. wojewoda Grażyński należy 

obecnie do dość znanych postaci 
w Niemczech. Już z okazji przy- 

jazdu p. Colbana na Górny Śląsk 
osoba p. wojewody była przed- 

miotem ataków  nacjonalistycznej 

prasy niemieckiej. Powtórzyło się 

to samo przed paru dniami. Kie- 
dy w prasie ukazały się pierwsze 

wiadomości o mogącem nastąpić 

zerwaniu wlekących się oddawna 

rokowań handlowych polsko-nie- 

mieckich, nazwisko wojewody, z 

reguły niemal przekręcane, zjawiło 

się znowu na szpaltach dzienników. 

Dla podkreślenia faktu, iż zarzą 

« dzenia województwa mają za sobą 

zdecydowane poparcie Warszawy 

jelłho z pism sensacyjnych berliń- 
skich oświadczyło nawet, iż woje- 
woda jest „przyjacielem Pilsud- 

skiego”. Słowem dzięki niemu od 

chwili objęcia przezeń urzędu wo- 
jewódzkiego na Górnym Śląsku 
stosunki pojsko-niemieckie zaczęły 

ulegać takiemu zaostrzeniu, iż mu- 

siały doprowadzić do kryzysu w 

rokowaniach. 

Przyczyną bezpośrednią kryzy- 
su było wydalenie z terenu woje- 

wództwa tylko czterech obywateli 

niemieckich. Nie przeszkodziło to 

części prasy niemieckiej w wyol- 

brzymieniu powyższego faktu do 
niebywałych rozmiarów i przed- 
stawieniu go, jako zaczątku. grem- 

jalnego wysiedlania przez Polskę 

wszystkich niemieckich obywateli z 

terenu Górnego Śląska. 
Ktokolwiek zna dzieje usuwań 

z pracy Obywateli polskich z gra- 

nic Rzeszy, ten — rzecz prosta — 

nie może podzielać „świętego o- 

burzenia”, jakie ogarnęło prasę, 

zwłaszcza nacjonalistyczną, na 

wieść o wydaleniu wspomnianych 

czterech kierowników „„Oberschles. 
Kleinbahn - Elektrizitaet Werke". 
Jest rzeczą powszechnie znaną, iż 

z terenu Niemiec, mimo  nawet 

protestów niemieckich właścicieli 

ziemskich, usunięto 25,000 robot 

ników rolnych, a wśród nich prze- 

szło 2000 takich, którzy zamiesz- 

kują Niemcy od 1-go stycznia 

1919 r.,a nawet i dłużej. To samo 

spotkało w 1925 i w 1926 r. wie- 

lu robotników, obywateli polskich, 

którzy byli zatrudnieni w przemy- 

śle niemieckim. 
Co jest charakterystyczne, że pod- 

czas,gdy Polakom, zatrudnionym w 

przemyśle, odmawiało się pozwo- 

lenia na pobyt ze względu na o- 
gólny stan bezrobocia, równocześ- 

niespodobno bez przeszkód, udzie” 
lało się robotnikom posiadającym 
obywatelstwo holenderskie. Jeśli 
przytem można wierzyć polskiej 

prasie poświęconej zagadnieniom 

emigracyjnym, a prasa ta przyta- 
cza na poparcie swych twierdzeń 

wody, dużą część usuwań z pra- 

cy robotników rolnych stosowana 

była z naruszeniem umów, zawar- 
tych między obu rządami. 

W tem oświetleniu, przyczyna 

przerwania biegu rokowań polsko- 
handlowych, sztucznie wyolbrzy* 

miana przez część prasy niemiec” 

kiej, nabiera właściwego znaczenia. 
Nosi ona raczej cechy pozoru, pod 

którym widocznie miała się ukry- 

wać jakaś myśl głębsza... W każ- 

dym razie, jak słusznie zauważa 

„Berliner Tageblatt“ ewentualne 

przerwanie rokowań polsko - nie- 

mieckich byłoby pierwszym aktem, 

dokonanym przez nowy gabinet na 

terenie polityki zagranicznej. 

Bez względu na to, jakie mo- 

tywy kierowały rządem obecnym 

przed powzięciem kroków, mogą- 

cych doprowadzić do zerwania, na- 

leży stwierdzić jedno: w dużej czę- 

ści opinji niemieckiej, nastrojonej 

opozycyjnie do rządu Marxa spra- 

wa kryzysu znalazła zupełnie inny 

oddźwięk. Ta część prasy bądź wy- 
raża nadzieję, że kryzys może 

przyczynić się do uzdrowienia sto- 

sunków polsko-niemieckich, bądź 

w dalszym ciągu zaabsorbowana 

jest niemal wyłącznie sprawami 
wewnętrznemi. Sprawa ministra 

spraw wewn. Rzeszy p. von Keu- 
della, który w swoim czasie miał 

się wsławić, jako gorący zwolen- 

nik znanego zamachu Kappa, czy 

sprawa termentów republikańskich 

z Wirthem na czele, w łonie cen- 

trum, zaprząta w dalszym ciągu 

uwagę tej części prasy opozycyj- 
nej. 

Przeciwnie postępuje prasa na- 
cjonalistyczna, która chciałaby ra- 

czej z przyjemnością odwrócić u- 
wagę swych czytelników od spraw 

wewnętrznych. Jeszcze przed kwe- 
stją możliwości zerwania rokowań 

polsko-niemieckich organ wodza 
nacjonalistów — hr. Westarpa pi- 

sał wyraźnie, iż w obecnych wa- 

runkach porozumienie między Pol- 

ską i Niemcami należy uznać za 
wręcz wykluczone. 

Z jakąż więc satysfakcją teraz 

z powodu zerwania rokowań mu- 

siały pisma tego kierunku rzucić 

czytelnikom ulubione „szlagworty*, 
jak „Warschauer Gevaltpolitik* czy 
„Polene Entdeutschungs Politik". 

Psychologicznie bowiem zawszeć 

wskazanie na „niebezpieczeństwo 

polskie", choćby najbardziej urojo- 

ne odwraca uwagę nacjonalistycz- 

nie usposobionego czytelnika „Klein- 

burgera” od wewnętrznych kłopo- 

tów i rozterek. A masy z nieukry- 

waną niechęcią spoglądają na rząd 
obecny. Komuniści po swojemu a- 
gitują przeciwko rządowi, socja- 

liści — po swojemu. Wielkie zgro- 

madzenie, zwołane przez ostatnich 

w dniu 10 b. m. w wielkiej sali 
„Sportpalast'u* wypadło imponu- 
jąco. Na tem zgromadzeniu socja- 
lista Stampfer rzucił masom wy- 
raźne hasło walki z obecnym rzą- 
dem. „Chcemy — mówił — obalić 
ten rząd tak gruntownie, aby nig- 
dy już w tej postaci nie mógł po- 
wstać". 

Sądząc z ostatnich głosów o- 
pinji niemieckiej te zagadnienia 

wewnętrzne znowu wysuną się na 

plan pierwszy. „Święte oburzenie” 
organów nacjonalistycznych w sto- 

sunku do Polski powoli mija. Za- 

pewne niepoślednią rolę w ochło- 

dzeniu bojowych nastrojów ode- 

grał fakt, iż prasa zagraniczna dość 

zgodnie zapisała możliwość zerwa- 

nia rokowań polsko-niemieckich na 

rachunek nowego prawicowego rzą- 

du Rzeszy. T. M. K. 
* 

* * 
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JAN BASANOWICZ 
PATRJARCHA ODRODZENIA NARODU LITEWSKIEGO 

opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł w Poliklinice Litewskiej dnia 16-go 
lutego 1927 r. o godzinie 18 min. 50 w wieku lat 75. 

Wyprowadzenie zwłok z Polikliniki Litewskiej (Wileńska Nr. 28) w nie- 
dzielę, 20 lutego, o godz. 17-ej do Bazyliki Katedralnej. 

Nabożeństwo żałobne w poniedziałek, 21-go lutego, o godzinie 9 min. 30. 
W Bazylice Mszę św. będzie celebrował J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski. 

Poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają społeczeństwo w najgłębszym 
żalu pogrążeni 

Litewskie Towarzystwo Naukowe 
i Tymczasowy Komitet Litewski.   -А 

  

Armja kantońska pod byt. Prezydenta Rzeczypospolitej w Poznaniu. 
Szanghajem. 

LONDYN. 18. II. (Pat.) Agencja Reutera dowiaduje się z Szang- 
haju, że armja Sun-Szuan-Fanga cofa się. 

Wojska południowe zajęły Hang-Czou bez walki. Komunikacja 
pomiędzy tem miastem a Szangh:jem została przerwana. 

Odwrót armji Sun-Szuan-Fanga. 
SZANGHAJ. 18. II. (Pat.) Agencja Reutera dowiaduje się, że woj- 

ska południowe zajęły miasto Ning-Po, znajdujące się w odległości 90 
mil angielskich od Hang-Czou. Wojska Sun-Szuan-Fanga, które opuściły 
miasto na statkach, przybyły do Szanghaju. 

Barbarzyństwo tłumu. 
LONDYN. 18. II. (Pat.) „Times“ donosi z Hong-Kongu, že w 

Hoi-Nou na wyspie Hai-Nan ttum zaatakowa! 
wadzony przez misję francuską. 

przytułek dla sierot pro- 

16 zakonnic oraz starsze wychowanki zakładu zostały uprowadzone. 

  

Międzynarodowe obrady lotnicze. 
WIEDEŃ, 18, II. (Pat,) Dziś po południu KAepnėsis się tu obrady Międzyna- 

rodowego Towarzystwa Związków Lotniczych, w kt 
ciele wszystkich państw europejskich. 

rych biorą udział 32 przedstawi- 

UA CE SRT a A A S USS 

List naszego korespondenta ber- 

lińskiego, rysuje tło obecnego sporu 

polsko - niemieckiego, stanowiąc 

wstęp do dłuższych rozważań па 

ten temat, którym w najbliższym 

czasie udzielimy sporo miejsca. 

Według informacyj, które do- 

szły nas w ostatnich dwóch dniach 

nieuwzględnionych przez naszego 

korespondenta, delegacja polska 

opuściła Berlin, co należy rozu- 

mieć w ten sposób, że inicjatywa 
ponownego podjęcia rokowań na- 
leży do tych, którzy je zerwali t. j. 
do Niemiec. 

W ten sposób Polska wyraźnie 
złożyła winę za zerwanie rokowań 

na swego zachodniego sąsiada, co 

według informacyj prasy niemiec- 

kiej niemile zaskoczyło Berlin. 
Nie pozostanie to bez wpływu 

na opinję Zachodu, jakotež i na 
opinję wewnętrzną Niemiec. Obec- 

na Sytuacja zmusza niemieckie ste- 

ry nacjonalistyczne, obecnie znaj- 

dujące się u steru władzy, do licze- 

nia się z opinją obcych. Cały Za- 

chód zajęty jest dziś pacyfikacją 
stosunków międzynarodowych, któ- 
ra bez Niemiec nie da się pomy- 

śleć. W tych warunkach Niemcy 

muszą wybrać między rolą pacyfi- 
katora, z której ciągną zyski na Za- 

chodzie, a polityką odwetu, stoso- 

waną wobec Polski. Red. 

POZNAŃ, 18.11 (Pat.). Dzisiaj 
w drugim dniu pobytu swego w 
Poznaniu, Pan Prezydent udał się 
o godz. 9 min. 30 w towarzystwie 
ministra Niezabytowskiego, podse- 
kretarza stanu M-stwa Spraw Woj- 
skowych gen. Konarzewskiego oraz 
swej świty na zwiedzenie fabryki 
aeroplanów „Samolot* w Ławicy 
pod Poznaniem. 

W czasie zwiedzania zgłosiła się 
do Pana Prezydenta delegacja pra- 
cowników, zatrudnionych w fabryce, 
z prośbą, w imieniu ogółu zatrud- 
nionych, o wydatniejsze poparcie 
ze strony rządu fabryki „Samolot” 
przez kierowanie większej ilości 
zamówień, co pozwoliłoby zatrud- 
nić znaczną ilość bezrobotnych. 

Pan Prezydent życzliwie raczył 
wysłuchać przedstawionego życze- 
nia i przyrzekł potraktować jaknaj- 
przychylniej postulaty pracowników 
w porozumieniu z rządem w га- 
mach możliwości budżetowych. 

Następnie Pan Prezydent udał 
się do stacjonowanego w Ławicy 
3 pułku lotniczego, gdzie zwiedził 
koszary i hangary tegoż pułku. W 
koszarach Pan Prezydent wstąpił 
do kuchni żołnierskiej, gdzie po- 

częstowano Pana Prezydenta obia- 
dem z kotła żołnierskiego. { 

O godz. 12-tej Pan Prezydent 
powrócił na Zamek, udzielając dal- 
szych audjencyj. O godz. 1-ej Pan 
Prezydent wraz z ministrami oraz 
członkami domu cywilnego i woj- 
skowego był podejmowany w apar- 
tamentach województwa śniadaniem, 
wydanem na jego cześć przez p. 
wojewodę Bnińskiego, 

Po krótkim odpoczynku na 
Zamku udał się Pan Prezydent w 
towarzystwie ministrów Niezaby- 
towskiego i Romockiego na zwie- 
dzenie fabryki Cegielskiego. 

Pan Prezydent zwiedził wszyst- 
kie oddziały fabryki, począwszy od 
wytwórni szyn, a skończywszy na 
warsztatach, budujących już wa- 
gony. 

O godz. 19 min. 30 odbył się 
na Zamku obiad, wydany przez 
Pana Prezydenta. W obiedzie wzięli 
udział oprócz otoczenia Prezydenta 
i obu ministrów oraz ks. prymasa 
Hlonda, wojewody poznańskiego 
Bnińskiego, prezydenta miasta Ra- 
tajskiego, również i przedstawiciele 
władz wojskowych i cywilnych oraz 
miejscowego społeczeństwa. 

pz wz 

Spieszcie na 

Wystiwę-Jarmark 
Taniej Książki dla młodzieży 

ul. Św. Michalska 5, 
od godz. 11 rano do 6 popoł. 

Wejście bezpłatne. 3631 

606655 

  

Aominarje. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Naczelnik Wydziału Prawnego 
Ministerstwa Reform Rolnych p. St. 
Korwin-Piotrowski mianowany zo- 
stał przez prezesa Rady Ministrów 
w porozumieniu z ministrem Re- 
form Rolnych członkiem Najwyż- 
szej Komisji Dyscyplinarnej przy 
Prezesie Rady Ministrów. 

Wstępojcie do Związku Strzeleckieu. 
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Min. Zaleski o zerwaniu roko- 
wań handlowych z Niemcami. 
WARSZAWA. 18 II. (Pat). Pan 

minister spraw zagranicznych Za- 
leski udzielił dziś prasie następują* 
cych wyjaśnień: 

Okoliczności, w jakich doszło 
do przerwania rokowań, gospodar- 
czych polsko-niemieckich prowa- 
dzonych od dwuch lat w Berlinie, 
sądzę, są Panom dostatecznie zna- 
ne. Stanowisko zajęte przez Rząd 
Polski w tej sprawie zostało tak 
wyraźnie i jasno określone w os- 
tatniej nocie p. wice-premiera wy- 
głoszonej w Sejmie, w piśmie d-ra 
Prądzyńskiego do p. Lewalda z dn. 
15 lutego, oraz w kilku komunika- 
tach urzędowych polskich, iż nie 
może chyba istnieć najmniejsza nie- 
jasność co do naszej linji postępo- 
wania i naszych zamiarów. Dlate- 
go też nie potrzebując zagłębiać 
się w szczegóły dyskusji, pragnę 
tylko w kilku słowach wskazać na 
zasadnicze punkty i przedstawić 
Panom moją ocenę sytuacji. 

Nie chcę bynajmniej szukać 
przyczyn, dla których obecny rząd 
niemiecki zdecydował się na przer- 
wanie rokowań, wysuwając jako 
motyw nieprzedłużenie przez wła- 
dze polskie pozwolenia na pobyt 
na terytorjum Rzeczypospolitej Pol- 
skiej 4 funkcjonarjuszom kolejek 
śląsko-dąbrowskich. Co do samego 
postępowania w tym wypadku władz 
polskich niezbicie udowodniliśmy, 
iż było ono z punktu widzenia 
prawnego najzupełniej uzasadnione 
i że pozatem nie mogło być mowy 
o nieliczeniu się z interesami gos- 
podarczemi samego Towarzystwa 
ponieważ zarządzenia zostały z je- 
go wiedzą i zgodą wydane. 

Stwierdzić należy, iż decyzja 
rządu Rzeszy zaskoczyła najzupeł- 
niej zarówno naszą delegację w 
Berlinie w toku jej normalnych 
prac komisyjnych (które, nawiasem 
mówiąc, w ostatnim czasie, zwłasz- 
cza o ile chodzi o uprawnienia о- 
sób fizycznych, wykazywały pewne 
zbliżenie poglądów obu stron) jak 
i sam rząd polski. Decyzja ta zna- 
lazła swój wyraz w liście pełno- 
mocnika niemieckiego p. Lewalda 
do d-ra Prądzyńskiego pełnomoc- 
nika rządu polskiego z dnia 12 lu- 
tego, w którym zostało skonstato- 
wane, iż strona niemiecka uważa 
za wskazane czasowe zawieszenie 
"rokowań prowadzonych w Berli- 
nie. Nie chcę się rozwodzić nad 
różnicą, jaka istnieje między za- 
wieszeniem, przerwaniem i zerwa- 
niem rokowań. Chodzi w danym 

" wypadku więcej o rzecz samą, niż 
o grę słów. Z faktu zawieszenia 
rokowań bez określonego terminu, 
rząd polski nie mógł oczywiście 
wyciągnąć innego wniosku, niź od- 
wołanie swej delegacji z Berlina. 
Ani dla względów budżetowych, 
ani służbowych nie było do po- 
myślenia, by członkowie delegacji 
przebywali w dalszym ciągu w Ber- 
linie bez zatrudnienia. Muszę za- 
tem sprostować pewne twierdzenia, 
które się pojawiły po stronie nie- 
mieckiej, jakoby wyjazd naszej de- 
legacji miał być niespodziewany i 
był interpretowany jako chęć z na- 
szej strony zerwania rokowań. By- 
ło to niczem innem jak oczywistą 
konsekwencją wynikającą z zajęte- 
go przez rząd Rzeszy stanowiska. 

Zawieszając rokowania rząd nie- 
miecki wysunął równocześnie po- 

„ stulat, by przed ich ponownem 
wznowieniem ustalone zostały w 
drodze dyplomatycznej między obu 
państwami zasady, któreby je zo- 
bowiązywać miały w kwestji wy- 
daleń. Odnośnie do powyższych 
propozycyj zaznaczyć należy, iż 

wysunięcie podobnego warunku 
question prealable w toku roko- 
wań handlowych, które między in- 
nemi normują również uprawnie- 
nia jednej strony na  terytorjum 
drugiego, jest niewłaściwe. 

Rozważając sprawę z punktu wi- 
dzenia merytorycznego wyjaśnić 
trzeba, iż kwestje wydaleń ogólnie 
uznawane są jako należące do u- 
stawodawstwa wewnętrznego dane- 
go państwa. Ustawodawstwo pol- 
skie w tej materji ściśle określa 
uprawnienia wszystkich cudzoziem- 
ców przebywających na terytorjum 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ustawa 
o cudzoziemcach zawiera wylicze- 
nie.wypadków w jakich wydalenie 
obcokrajowców nastąpić może. W 
toku rokowań w sprawie upraw- 
nień osób fizycznych i prawnych 
przyjęta została zasada, iż obie 
strony komunikują sobie wzajem- 
nie rozporządzenia obowiązujące w 
ich państwach, dotyczące cudzo- 
ziemców, co służy jako podstawa 
do opracowania odnośnych klau- 
zul traktatowych. Nasze ustawo- 
dawstwo okazało się w porówna- 
niu z niemieckiem bardziej liberal- 
ne w tej dziedzinie i nie może być 
narażone na zarzut, iż odbiega w 
jakimkolwiem punkcie od norm za- 
chodnio-europejskich. Z powyż- 
szych względów oraz z uwagi na 
suwerenne prawo i jego bezpie- 
czeństwo, związanie się układem 
międzypaństwowym w tej dziedzi- 
nie, dającym przytem pole do sta- 
łych sporów międzynarodowych, 
uznane być musi jako niecelowe i 
niewłaściwe, Zresztą Polska nie 
posiada ani jednego precedensu po- 
dobnego traktatu z któremkolwiek 
z państw związanych z nią ukła- 
dem handlowym. Praktyka wyka- 
zała, iż w naszych stosunkach z 
innemi państwami nie zaistniała 
nigdy potrzeba podobnego układu. 
Jestem przeświadczony, iż о ile 
rządy polski i niemiecki uregulują 
sprawę wjazdu, pobytu i osiedlenia 
w ramach traktatu handlowego, 
znajdą obywatele obu stron dosta- 
teczne podstawy do swobodnego 
rozwijania swych interesów gospo- 
darczych na terytorjum drugiego 
państwa. 

Nie godząc się na propozycję 
traktatowego załatwienia kwestji 
wydalań, rząd polski dał równo- 
cześnie wyraz swej gotowości pod- 
jęcia w każdej chwili dalszych per- 
traktacyj nad całokształtem zagad- 
nienia gospodarczego. Należy tutaj 
nadmienić, iż strona niemiecka nie 
przestawała kłaść głównego naci- 
sku w toku rokowań na uprzednie 
dojście do porozumienia w zasad- 
niczych punktach w komisji dla 0- 
sób fizycznych i prawnych, uzależ- 
niając od powyższego posunięcie 
się naprzód prac komisji taryfowo- 
celnych. O ile przy wznowieniu 
rokowań w przyszłości ma zajść 
możność ich śpiesznego sfinalizo- 
wania, to niezawodnie leży w do- 
brze zrozumianym interesie obu 
stron i byłoby celowe, by prace 
nad traktatem przybrały formę cał- 
kiem pozytywną i konkretną przez 
uprzednie nakreślenie i przyjęcie 
w ogólnych zarysach zasad w naj- 
ważniejszych materjach traktowa- 
nych zarówno w dziedzinie celnej, 
jak i w dziedzinie uprawnień osób 
fizycznych i prawnych, na których 
to zasadach zostałby oparty traktat. 

Nie jestem w stanie przewidzieć 
dzisiaj, jaki dalszy obrót przybiorą 
powyższe sprawy chociażby dla tej 
prostej przyczyny, iż przerwa w 
rokowaniach została nie przez nas 
spowodowana i że dlatego oczeki- 
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Bo fajnych obradach Reichstagu. 
BERLIN, 18.11. (Tel. wł.). Półoficjalny organ Wilhelmstrasse „Tag- 

liche Rundschau” zaznacza, iż mimo pouinego charakteru wczorajszych 
obrad komisji spraw zagranicznych, poświęconych sprawie przerwania 
polsko-niemieckich rokowań handlowych, o wyniku tych obrad stwier- 
dzić należy co następuje: 

Przedstawiciele wszystkich partyj zgodnie wyrazili życzenie, aby za- 
równo w toku negocjacyj politycznych, jak i na wypadek ewentualnego 
wznowienia rokowań handlowych wzajemne zabezpieczenie stanowiska 
prawnego obywateli obu państw traktowane było jako nieodłączna część 
składowa traktatu handlowego. 

„Germania* w dyskretnej formie podkreśla, że przedstawiciele par- 
tyj środka krytykowali w pewnych granicach postępowanie rządu. Dzien- 
nik wyciąga stąd wniosek, że rząd Rzeszy do tej pory nie ustalił jesz- 
cze jakiej taktyki ma się w przyszłości trzymać. 

Rokowania mogą być podjęte. 

BERLIN, 18.Ił. (Pat). Nawiązując do podanej przez „Germanię* 
wiadomości o przebiegu wczorajszych narad komisji spraw zagraniczn. 
Reichstagu w sprawie przerwania rokowań handlowych z Polską, „Vor- 
warts* stwierdza, że ponieważ Polska wyraziła ze swej strony już po- 
przednio zgodę na łączne traktowanie sprawy osiedlenia z rokowaniami 
o traktat handlowy, rząd Rzeszy obecnie musi się tylko oświadczyć za 
stanowiskiem 
być znowu podjęte. 

jakie zajęła „Germania*, a rokowania handlowe mogą 

Prasa gdańska o mowie ministra 
Czechowicza. 

GDAŃSK, 18.11 (Pat). Omawiając ostatnie wynurzenia ministra 
Skarbu Czechowicza w sprawie rokowań o pożyczkę amerykańską dla 
Polski, tutejsza prasa niemiecka podkreśla, że wiadomości te nie są 
żadną niespodzianką, albowiem rozwój polskich finansów i rozkwit sto- 
sunków gospodarczych Polski w roku ub. dają podstawę do tych roko- 
wań, których nie można nazwać riekorzystnemi. 

W dalszym ciągu dzienniki niemiecko - gdańskie, wskazując na fakt 
przywrócenia równowagi w budżecie Państwa Polskiego, na nadwyżkę 
400 miljonów w bilansie handlowym, na aktywność bilansu płatniczego 
oraz stabilizację złotego i utrwalenie się pozycji Banku Polskiego, 
stwierdzają, że jest rzeczą zrozumiałą, iż Polska przystąpiła w tych 
warunkach do rokowań o uzyskanie pożyczki. 

Wywody swoje kończą dzienniki oświadczeniem, że już najbliższe 
tygodnie przyniosą decyzję co do tego, w jakiej wysokości i na jakich 
warunkach Polska otrzyma pożyczkę zagraniczną. 

Dopiero wówczas można będzie stwierdzić czy Polska uczyniła po- 
stęp na drodze sanacji. 

  

Zbliżenie gospodarcze Niemiec z Litwą. 
BERLIN, 18 II. (Pat). Preussische Kreutzeitung donosi na podsta- 

wie informacyj z litewskich kół politycznych, że poseł niemiecki w Ko- 
wnie po powrocie z Berlina prowadził z rządem litewskim rokowania 
w sprawie zawarcia na szerszych niż dotąd podstawach traktatu handlo- 
wego między Niemcami a Litwą, oraz w sprawie zbliżenia gospodarcze- 
go między obu państwami. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
miało opracować odpowiedni projekt traktatu. Po zatwierdzeniu tego 
projektu przez gabinet, delegacja handlowa litewska wyjedzie do Berlina. 

Rokowania angielsko-chińskie. 
HANKOU. 

ogłasza zaprzeczenie wiadomości 
18.11. (Pat). Tutejsza pół-oficjalna agencja prasowa 

o zerwaniu rokowań między O'Mal- 
leyem a ministrem spraw zagranicznych rządu kantońskiego Czenem. 

Komunikat agencji zaznacza dalej, iż Czen gotów jest obecnie pod- 
pisać układ w sprawie koncesji angielskiej w Hankou, 

Rząd nacjonalistyczny uważa, że ostatnie oświadczenie Chamberlai- 
na stwarza podstawę do kontynuowania rokowań. i 
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Na międzynarodowych zawodach narciarskich. 
ZAKOPANE, 18. Il. (Pat.) W dniu dzisiejszym odbył się międzynarodowy 

1-kilometrowy narciarski bieg wojskowy z przeszkodami. Start na Gubałówce—me- 
ta na Lipkach. 

Pierwsze miejsce zajął szeregowiec Berrauer (Czechosłowacja) w czasie 27 
min. 28 sek.; drugie Władysław Czech, strzelec z 3-go pułku podhalańskiego (27 
min. 58 sek.), trzecie miejsce kapral Władysław Gąsienica z 3-go pułku strzelców 
podhalańskich (28 min. 43 sek.). 

wać musimy propozycji ze strony 
niemieckiej. Stanowisko rządu pol- 
skiego jest, jak Panowie z powyż- 
szego widzą, całkiem rzeczowe, po- 
zbawione wszelkich elementów u- 
bocznych, nie mających nic wspól- 
nego z uregulowaniem samych 
kwestyj gospodarczych.  Wytycz- 
ną dla nas jest chęć polep- 
szenia stosunków polsko - niemiec- 
kich, do czego w naszem mnie- 
maniu prowadzić może w pierw- 
szym rzędzie porozumienie gospo- 
darcze. jeśli w tej dziedzinie pow- 

stał obecnie kryzys, nie należy go 
uogólniać, przenosząc go na cało- 
kształt stosunków polsko-niemiec- 
kich. Rząd polski z przerwania ro- 
kowań handlowych nie wyciąga 
konsekwencyj ani politycznych, ani 
gospodarczych i po sprecyzowaniu 
swego stanowiska odnośnie do te- 
go zagadnienia oczekiwać będzie z 
całym spokojem dalszego rozwoju 
tego problemu. 
kaza spia UŻYŁ Bl Z 

Kupujcie „Kurjer Wileński”, 

B bifwy Kawieńskiej 
Sprawozdanie prof. Wolde- 
marasa w sejmowej komi- 
sji spraw zagranicznych. 

KOWNO, 18-11, (tel. wł,). 15 
b. m. odbyło się posiedzenie sej- 
mowej komisji spraw  zagranicz- 
nych, na którem Prezes Minist- 
rów i Minister Spraw Zagranicz- 
nych prof. Woldemaras odczytał 
tę część projektu deklaracji rządo- 
wej, która dotyczy polityki zagra- 
nicznej. Jest ona bardzo obszerna, 
dając ocenę litewskiej polityki za- 
granicznej od chwili odzyskania 
niepodległości i odsłaniając pers- 
pektywy na przyszłość. 

Następnie prof. Woldemaras 
złożył sprawozdanie z bieżących 
zagadnień polityki zagranicznej. 

Z ZAGRANICY. 
Katastrofalna powódź w Ame- 

ryce Południowej. 
SAN-FRANCISKO, 17.4 (Pat.) 

Skutkiem zalewu wybrzeża przez 
Ocean Spokojny i wywołanych 
przez to powodzi, zginęły 24 oso- 
by i zatrzymany został ruch po- 
ciągów na wielu linjach kolejo- 
wych. 

Mieszkańcy okolic _ nawiedzio- 
nych przez katastrofę — uciekają. 
Komunikacja z miastem San-Diego 
została przerwana. 

Z calej Polski. 

Sprawa wybuchu „bomby* 
przy ul. Marszałkowskiej— 

wyjaśnia się. 
Tajemniczy wybuch bomby przy 

ul. Marszałkowskiej powoli za- 
czyna się wyjaśniać. Oto sekretarz 
tego sądu przypomniał sobie, iż 
pewni osobnicy skazani w swoim 
czasie przez Sąd pokoju 25 okrę- 
gu odgrażali się, iż zemszczą się 
za wydany na nich surowy wyrok. 

Osobnicy owi zostali 'poznani 
w wydzizle rozpoznawczym urzędu 
śledczego i dzisiejszej nocy zaare- 
sztowani. W ten sposób odrzucone 
zostało pierwotne przypuszczenie, 
że dokonały tego czynu żywioły 
antypaūstwowe. 

  

  

  

Sprawa szkolnictwa zawodowego. 
WARSZAWA, 17.1 (Pat). W 

dn. 16 b, m. o godz. 11-tej przed 
południem odbyło się pod prze- 
wodnictwem min. d-ra Dobruckie- 
go w M-stwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w depar- 
tamencie szkolnictwa zawodowego 
pierwsze posiedzenie komisji mi- 
nisterjalnej zwołanej przez p. mi- 
nistra w celu omówienia kwestyj 
związanych z opracowywaniem u- 
stawy o ustroju szkolnictwa zawo- 
dowego. W konferencji tej ucze- 
stniczyli kierownicy _ wszystkich 
działów naszego szkolnictwa. 

Po zagajeniu posiedzenia przez 
p. ministra dyrestor departamentu 
p. Jarmiński przedstawił znaczenie 
szkolnictwa zawodowego i koniecz- 
ność stworzenia ustawy, któraby 
zabezpieczyła temu działowi oświa- 
ty normalne warunki rozwoju. Po- 
tem kolejno referowali: inż. Sło- 
jewski o szkolnictwie zawodowem 
dokształcającem i szkołach rze- 
mieślniczo - przemysłowych, p. Za- 
borowska o szkołach zawodowych 
żeńskich i dr. Waryński o szkol- 
nictwie handlowem. 

Posiedzenie to otwiera szereg 
konferencyj, które będą poświęco- 
ne tej ważnej sprawie. 

*ilošci 
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Obrady Sejmowej Komisii Wojękowej 
WARSZAWA. 18. II. (Pat,) Po- 

siedzenie sejmowej komisji wojsko- 
wej odbyte w dniu dzisiejszym pod 
przewodnictwem posła Anusza ро- 
święcone było obradom nad usta- 
wą o poborze rekruta w 1927 r. 

Ustawę tę zreferował pos. Mą- 
czyński (ChN) przedstawiając rów- 
nocześnie wyczerpujące dane co do 

obowiązanych do służby 
wojskowej w każdym roczniku 
oraz tych, którzy faktycznie do 
wojska mogą być wcieleni. Niektó- 
re cyfry przytoczone przez referen- 
ta wywołały dłuższą dyskusję, w 
ciągu której stwierdzono, iż wstę- 
pujemy obecnie w okres kryzysu 
poborowego, do poboru bowiem 
przychodzą roczniki t. zw. wojenne 
t. j. roczniki mniejsze co do ilości 
obowiązanych do służby wojskowej 
skutkiem zmniejszenia ilości uro- 
dzin i złego odżywiania dzieci w 
okresie wojennym. ‚ 

Stwierdzono również, - że pro- 
cent stawiennictwa do poboru po- 
lepsza się z roku na rok: * 

W dyskusji zabierali głos pos. 
Lieberman (PPS), który zapropo- 

‹ пома! odmienną redakcję ustawy, 
pos. Polakiewicz (Str. Chł. P.), 
który domagał się przedłożenia 
ustawy o etatach i większej popu- 
laryzacji wśród ludności ustawy o 
powszechnym . obowiązku służby 
wojskowej oraz posłowie Załuska 
i Pieniążek. 

Co do poszczególnych kwestyj 
wyjaśnień udzielał ppłk. Petražyc- 
ki, który między innemi stwier- 
dził, że niesprawiedliwe są zarzu* 
ty pod adresem władz wojskowych 
jakoby nie chciały przyznawać stop- 
nia oficera rezerwy byłym austrjac- 
kim oficerom Żydom w Małopols- 
ce, wskazując przytem, iż władze 
wojskowe ściśle stosują postano- 
wienia ustawy o obowiązkach i 
prawach oficerów wojsk polskich 
oraz, że krzywdy nikomu się nie 
czyni. a ci, którzy nie otrzymają 
stopnia oficera rezerwy sami po- 
noszą winę. 

|rargowisk życ 
DRAMAT LUDZKICH 

namiętności miłości—"nie- 
nawiści—zazdrości—intrygi 
—zawiści i pożądania— 

wkrótce w kinie „Polonja”. 

liealna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatówicz, Lwów. 

śgniykat Dziennikarzy Polskich 
W Wilnie 

ukonstytuował się wczoraj na 
walnem organizacyjnem zebraniu 
odbytem pod przewodnictwem tym- | 
czasowego Zarządu. Wybory do 
Zarządu stałego dały następujące 
rezultaty: Na prezesa syndykatu 
powołano red. Czesława Jankow- 
skiego, ma członków Zarządu 
pp. Stanisława Kodzia, Helenę Ro- 
mer- Ochenkowską, kierownika Wi- | 
Jeńskiego Oddziału Polskiej Agencji 
Telegraficznej Marjana  Śzydłow- 
skiego i red. Bolesława Wścieklicę. 
Do Sądu Rozjemczego weszli: pre- * 
zes Czesław Jankowski, p. Sta- 
nisław Węsławski i red, Bolesław 
Wścieklica. Do komisji rewizyjnej: 
p. Józef Batorowicz, prof. St. Ko- 
zaryn i red. Janusz Ostrowski. 

    

     

  

nna 

W selwasach 
Paragwaju. 

Dwa są rodzaje t.zw. literatury 
egzotycznej: jeden, który stawia so- 
bie za zadanie dostarczyć czytelni- 
kom maksimum sensacyjnych emo- 
cyj, drugi, który chce rozszerzyć 
horyzont czytelnika przez wprowa- 
dzenie jego wyobraźni w nieznane, 
a ciekawe środowisko życia ludzi 
innej rasy. : «ь 

Pierwszy rodzaj z powodzeniem 
uprawia u nas A. F. Ossendowski, 
do drugiego należą cenne prace 
gen. Grąbczewskiego oraz książki 

„M. B. Lepeckiego *). Ten ostatni 
autor odbył w latach 1925—26 po- 
dróż do Ameryki Południowej. Wra- 

"żenia z podróży posłużyły mu jako 
_ materjał do kilku książek, które 

niedawno ukazały się na półkach, 
ostatnio zaś wyszedł z druku nowy 
tom wrażeń podróżniczych pod wy- 
mienionym w zagłówku tytułem. 

„ „Jestem oficerem przedstawia 
się w przedmowie autor— człowie- 
kiem przywykłym do trudów i nie- 

*) M,B. Lepecki. W selwasach 
" Paragwaju. Str. 4 nib.-+-181--7 nlb, Tow. 
wyd. „Rój*. Warszawa, 1927, | mo" 

  

bezpieczeństw, to też podróż moja 
różni się wiele od „wielkich* po- 
dróży, odbywanych przez ludzi ma- 
jących dużo pieniędzy do wyrzuce- 
nia. Cicho i skromnie, podając się 
bądź za kupca, bądź za dziennika- 
rza przemykam przez drogie mia- 
sta, aby jaknajprędzej zapuścić się 
w tajemnicze pierwotne bory i ste- 
py. l dopiero tam, w nieprzenik- 
nionych selwasach, między ludźmi 
dzikimi i dzikim zwierzem czuję 
prawdziwą rozkosz podróżowania. 
Za jedyny dach służy mi wtedy 
ciemnozielone sklepienie dżungli, 
za posłanię—szerokie liście mbery- 
chu, a jem tylko to, co uda mi się 
ustrzelić na polowaniu. Oczywiście, 
aby móc prowadzić taki żywot, nie 
można być brzuchatym grubasem, 
nawykłym do miękkiego fotelu, ani 
też grymaśnym mamusi-synkiem“... 
W istocie podróżnik, zapuszczający 
się w dzikie selwasy małozaludnio- 
nego Paragwaju, musi wykazać nie- 
lada. hart ducha i ciała, aby zwy- 
cięsko pokonać wszystkie trudy i 
niebezpieczeństwa takiej podróży. 
Olbrzymia przestrzeń tego kraju, 
licząca około pół miljona kilome- 
trów kwadrat., (a więc więcej niź 
Polska) posiada zaledwie 377 klm. 
linji kolejowej, to znaczy mniej 
więcej tyle, co z Wilna do Warsza- 

wy. Środkiem kominikacji są ko- 
nie, albo wózki ciągnione przez 
woły, ale najczęściej własne nogi . 
podróżnika. Mała ilość miast, po- 
łożonych w znacznych odległościach 
od siebie potęguje jeszcze dzikość 
tego kraju. Ludność, w ogromnej 
większości składa się z metysów, 
to znaczy mieszańców Indjan miej- 
scowych z hiszpańskimi koloniza- 
torami, znajduje się na niskim 
szczęblu cywilizacji wskutek przy- 
rodzonego lenistwa i małych wy- 
magań. 

„Między takimi ludźmi — pisze 
autor — każda żywsza jednostka 
znajduje łatwo dobrobyt, a nawet 
majątek, to.też dzisiaj niema już 
najmniejszego miasta, aby nie było 
w nim kilka niemieckich sklepów, 
zwykle zaopatrzonych w towary, 
sprowadzane z „faterlandu*. Niem- 
cy są jedynymi 
tami"... 

Polacy licznie skupiający się w 
sąsiedniej Argentynie, tudzież w 
Brazylji, niechętnie przenoszą się 
do Paragwaju. Przyczyniają się do 
tego nieuregulowane stosunki poli- 
tyczne, ustawiczne zamieszki i re- 
wolucje, uniemożliwiające spokojną 
pracę. Paragwaj, nie mogąc dać 
imigrantom gwarancji bezpieczeń- 
stwa, napróżno stara się o sprowa- 

niemal imigran- 

dzenie większych ilości kolonizato- 
rów. 

Ciekawą jest rzeczą, iż do pier- 
wszych, azarazem najdzielniejszych 
kolonizatorów Paragwaju _należał 
zakon oo. Jezuitów. Przybywali oni 
tam w wieku XVI—XVIII i zorga- 
nizowali całe państwo indyjskie, 
budując miasta i podnosząc wysoko 
kulturę kraju. „Dzisiaj na miejscu 
dawnych ulic, placów, kąpielisk i 
kościołów porasta las dziewiczy, 
lub pasą się najspokojniej konie 
i krowy”... Sic transit gloria mun- 
dil... Dzisiejsze miasta paragwaj- 
skie, z których stolica „przedsta- 
wia się gorzej Od najgorszego po- 
wiatowego miasteczka polskiego”, 
niczem nie są podobne do tamtych 
wspaniałych jezuickich grodów. 

To też nie one nadają fizjo- 
gnomję temu państewku. Właści- 
wem jego obliczem są owe dzikie, 
pełne różnorodnego zwierza i pta- 
ctwa selwasy, ciągnące się na prze- 
strzeni tysięcy kilometrów, raj dla 
przyrodnika i myśliwego. Posłu- 
chajmy, co mówi 0 nich M. B. Le- 
pecki: 

„Mroczne i poważne są parag- 
wajskie selwasy. Liście drzew splą- 
tane tysiącem ljan i pasożytów 
tworzą nieprzenikniony dla pro- 
mieni słonecznych dach, Wysokie 

pnie podobne są do gigantycznych 
kolumn, a dżungla do jakiejś sta- 
rożytnej świątyni. Jasne Światło 
słoneczne z trudem przedziera się 
do tego tajemniczego, nieskończe- 
nie wielkiego labiryntu sal. Koro- 
ny wielkich urundai, alkodenerów 
i timbo toną w gorących promie- 
niach słonecznych podczas, gdy 
dół dżungli, wilgotny i duszny, 
pokrywa wieczny mrok. 

Ile razy przemierzałem ostępy 
dziewiczej selwy, tyle razy nie mog- 
łem oprzeć się wrażeniu, że jest 
ona istotą, posiadającą duszę. Ni- 
czem istota żywa posiada ona 
swój głos, swoje upodobania i an- 
typatje. Inaczej rozbrzmiewa pieś- 
niami w dzień, inaczej w nocy, a 
jeszcze inaczej rano.  Ogarnięta 
miłośnie przez słońce, zdaje się 
uśmiechać, napadnięta znagła przez 
wicher wyje, ryczy i huczy, wal- 
cząc z nim zawzięcie... 

Selwa lubi wszystkich swoich 
synów, karmi i troskliwie hoduje 
zarówno małego mrówkojada, kagu- 
ara, jak wielkiego dobrodusznego 
tapira... jest sprawiedliwa: jednako- 
wo traktuje miedzianego Indjanina, 
jak i młodego Paragwajczyka, @а 
obu jest matką. 

' Ma jednak swoje antypatje. Bia- 
ły Europejczyk ze swoim natrę- 

ctwem z cywilizacją, ze swoimi 
maszynami, legjonem robotników, 
zaopatrzonych w groźne siekiery, 
nigdy nie cieszy się symipatją sel- 
wy... Nasyła więc na niego swe 
wychowanice: Malarjęi.Febrę, wy- 
syła na ścieżki: roje niewolniczych 
żmij, podjudza przeciw. niemu pra- 
we swoje dzieci, leśnych ludzi; | 
straszy go w nocy ponuremi Od- | 
głosami i rykiem tygrysa"... 

Dzięki temu, że autor, opisując 
swą podróż, główną uwagę zwraca 
na stosunki, panujące w Paragwa- 
ju, że podkreśla ważniejsze rysy 
obyczajowe, notuje skrzętnie swe 
spostrzeżenia w dziedzinie flory i 
fauny, lektura tej książki staje się 
nietylko interesująca, ale i poucza- 
jąca. Nie uganiając się za efektami 
narratorskiemi pisze i.epecki języ- 
kiem prostym, zwięzłym, a jednak 
obrazowym, jak to łatwo przekonać 
się choćby z przytoczonego wyżej 
fragmentu. 

Książka ta powinna znaleźć się 
również w rękach uczącej się miło- 
dzieży, jako pożyteczna literatura 
pomocnicza przy nauce Paa 
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Nr 40 (189) KURJER WwILENSKI 

Życie gospodarcze. Wieści i obrazki z kraju 
„Do rolników i ogrodników ziemi wi- 

leńskiej. . 
Wiłeńskie T-wo Ogrodnicze, bio- 

rąc pod uwagę zatrważająco niski 
poziom naszego handlu nasiennego, 
tembardziej handlu nasionami o- 
gródniczemi, również nadzwyczaj 
niedbałe obsługiwanie klijenteli 
przez niektórych landlarzy temi 
nasionami, zwraca się'z apelem do 
szerokich warstw rolniczych, ogrod- * 
niczych jak również i do miłośni- 
ków ogrodnictwa, nabywających 
nasiona, jak i do firm nasiennych, 
aby w swoim własnym, dobrze 
zrozumianym interesie, rozpoczęli 
walkę z niesumienną sprzedażą na: 
sion. 

Zadaniem osób,  nabywają- 
cych w bieżącym sezonie nasiona 
ogrodowe i kwiatowe, będzie wy- 
maganie od firm nasiennych. wy- 
kazu wartości tychże z wyszczegól- 
nieniem odmian, wykazu sporzą- 
dzonego przez St. Oceny Nasion 
w Wilnie. Wykaz taki musi być 
wywieszony w sklepie na  widocz- 
nem miejscu i zaopatrzony podpi- 
sem i pieczęcią Stacji Oceny Na- 
sion. Przy nabywaniu nasion więk- 
szemi partjami, należy wymagać 
od firm nasiennych, aby worki z 
nasionami były zakryte i oplom- 
boówane przez tę Stację. 

Szanujące się firmy nasienne 
muszą zawczasu poddać analizie 
Stacji Oceny * Nasion ' wszystkie 
swoje nasiona i wyniki tych ba- 
dań (przedewszystkiem chodzi o 
siłę kiełkowania) wywiesić na wi- 
docznem miejscu, w razie ujemnej 

4 KRONIKA MIEJSCOWA. 
Krótko-terminowe kursy rolni- 

czo-hodowlane. 

W dniach 22—24 lutego b. r. 
w Tupaiszczyźnie pow. wilejskiego, 
w: Chocieńczycach tegoż powia- 
tu od 21 lutego do 1 marca, w O- 
lenczycach pow. dziśnieńskiego od 
21—23 lutego oraz w Zamoszu 
pow. brasławskiego od 20—22 lu- 
tego—odbędą się krótko-terminowe 
kursy. rolniczo-hodowlane. (s) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Sprawy reformy rolnej. 

Wyszedł z druku Nr. 1 1 2 Dzien- 
nika Urzędowego Ministerstwa Re- 
form Rolnych, zawierający między 
innemi rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o utworzeniu Rad 
'naprawy ustroju rolnego, Rady Mi- 
nistrów o ustaleniu na rok 1927 
wykazu imiennego nieruchomości 

" ziemskich, podlegających wykupo- 
wi przymusowemu, Rady minist- 
rów o ustaleniu planu  parcelacyj- 

wuego na rok 1928 i rozporządze- 
— nie Ministra Reform Rolnych, wy- 

dane w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu o państwowej pomocy kre- 
dytowej przy scalaniu gruntów, о- 
raz szereg okólników M. R. R. 

Pracę nad rezporządzeniami wy- 
konawczemi do ustawy 0 wyko- 

naniu refermy rolnej. 

W Ministerstwie Reform. Rol- 
nych prowadzone są bardzo inten- 

' sywne prace nad opracowaniem i 
wydaniem szeregu * rozporządzeń 
do ustawy 0 wykonaniu reformy 
rolnej z dn. 28. XII—25 r. 

I tak ustalenie zasad szacowa- 
nia nieruchomości ziemskich pod- 
ległych przymusowemu wykupowi 
(w myśl postanowienia części | 
art. 27 ustawy o wykonaniu refor- 
my rolnej) przeszło już 2 stadja, a 
mianowicie: projekt odnośnego roz- 
porządzenia został już opracowany 
przez M. R.R. i zaopiniowany 
przez Główną Komisję Ziemską. 

Trzecie i ostatnie stadjum tej 
pracy t. j. ustalenie ostatecznego 
tekstu rozporządzenia przez mini- 

_strów Reform Rolnych, Rolnictwa 

  

| Gielda Wileńska w dniu 
18. II. r. b. 

żąd. płac. tranz.   
   

     

  

Dolary St. Zjed. 89a 891 — 
Rabie złote RP ACO 6Й 

zastaw. . 5. 
Ziemsk. zł. 100 41,00 40,00 — 

Giełda Warszawska w dniu 
18-11. b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary | 8,92 894 8, 
| © ul. Dewizy 3 

| Lėndyn 43,51 43,62 43,40 
 ANowy-York 8,95 8,97 8,93 
Paryż 35,17 35,26 35,08 
Praga 26,58!/2 26,65 26,52 
Genewa 172,55 172,98 172,12 

‚ Rzym 38,90 39,00 38,80 

: AKCJE 
k Handlo 5,65—5,60 

Bank Paski 7 103,00—101,80—102,00 
Związ. spółek zarobk. 11,10—11,40—11,30 

Lilpop 19,75—19,50—20,00 
Modrzejów «iga 6,30—6,25 
Ostro! 14,00 

PRA złe nasiona z handlu wyco= 
ać. 

Ażeby udogodnić szerszemu 0- 
gółowi korzystanie z analiz Sta- 
cji, Wil. T-wo Ogrodnicze weszło 
z nią w porozumienie i uzyskało 
dla członków swych (a mogą ni- 
mi być i przedstawiciele firm na- 
siennych) rabat za prace analitycz- 
ne Stacji, wynoszący 75 proc. od 
ceny normalnej. ё 

Wobec powyższego Wileńskie 
T wo Ogrodnicze mniema, iż tak 
dogodne warunki, uzyskane od 
Stacji, zachęcą firmy do poddania 
analizie swoich nasion. Uchylenie 
się firm nasiennych od tego spo- 
łecznego obowiązku uważać się 
będzie za niczem  nieuzasadnioną 
opieszałość i niedbalstwo. 

Ażeby zapewnić wspomnianej 
akcji żywotność Wil. T-wo Ogrod- 
nicze, wespół ze Stacją Oceny Na- 
sion, zamierza przeprowadzić re- 
jestrację odnośnych firm i handla- 
rzy w Wilnie, z wyszczególnieniem 
tych, którzy się od tego obowiąz- 
ku społecznego uchylili. Również 
postarają się sprawdzić, chociaż 
częściowo, jakiej wartości nasiona 
sprzedawane były i czy zawsze Od- 
powiadały sprawdzianom Stacji 
(czy nie były po dokonaniu ana- 
lizy a materjałem lichym 
pt'p. 

Q wyniku tej rejestracji i kon- 
troli T-wo będzie informowało 
przez komunikaty prasowe szero- 
kie warstwy społeczeństwa. 

i D. P. oraz Skarbu nastąpić ma 
niebawem, oczekiwać więc należy, 
że rozporządzenie omawiane uka- 
że się w krótkim czasie w Dzien- 
niku Ustaw. 

Sprawa kredytów dle rolnictwa. 

W związku z poprawą sytuacji 
na rynku kredytowym banki pań- 
stwowe w roku bieżącym będą miały. 
możność znacznego rozszerzenia 
kredytów dla rolnictwa. Minister- 
stwo Skarbu udzieliło ponadto z 
zasobów kasowych lokat na nisko 
oprocentowane kredyty rolnicze 
dla okręgów, dotkniętych przez 
klęski elementarne, oraz na kredy- 
ty siewne dla drobnego rolnictwa. 
Prócz kredytów dla drobnego 
rolnictwa powiatów,  dotknię- 
tych klęskami w jesieni ubieg- 
łego roku w wysokości . około 
1 miljona złotych, Ministerstwo 
Skarbu udzieliło w roku bieżącym 
lokaty 1 miljona złotych dla więk- 
szego rolnictwa w 14 zniszczonych 
powiatach na 8% w stosunku rocz- 
nym, oraz 4!/2 miljona złotych dla 
drobnego rolnictwa na zakup ziar- 
na siewnego. Ten ostatni kredyt 
oprocentowany jest dla korzystają- 
cych z niego na 6% w stosunku 
rocznym. 

  

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 18-go lutego. 1927 r. 

w hurcie. 
  

  

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 klgr. 42—43 
Owies 36—37 
Jęczmień browarowy 36—37 

„ma kaszę nie notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 15—100 
„ żytnia 50 proc. 50—55 
„ гахома — 

Mięso: ; е 
wołowe za 1 kg. 2.20 

cielęcina 1.80 
baranina 2.20 
wieprzowina 280 
es 10—11 
aczki 8.00 

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 3,40—3.50 
smalec wieprzowy 4.20—4.60 
Nabiał : 
masło niesolone 6.00—8.00 

solone 5.00—6.20 
śmietana za 1 litr 2.50—2.80 
twaróg nie notow. 
Jaja za 10 sztuk 2.30—2.00 
Owoce: 
jabłka za 1 kg. 10—120 
gruszki nie notow. 
śliwki з 
Skėry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa, 
za 1 kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.70—4,50 
gemza |, 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 

Żyto 100 kgl. . . 38,50—39,75 
Pszenica. ‚ . . 51—52 

mień browar.  36,50—37 
Jęczmień na kaszę 31—32 

Owies... ..«. « „ 83 

  

Pamiętajcie o głodnych dzieciach! 

BUDSŁAW. 

Z życia kulturalno-oświatow ego. 

Dzięki staraniom  nadz wyczaj 
ruchliwego i energicznego wójta 
gminy budsławskiej por. rez. i o- 
sadnika wojsk. p. Rusieckiego za- 
łożone zostało w Budsławiu T-wo 
kulturalno-oświatowe.  Jednem z 
ważniejszych zadań wspomnianego 
Towarzystwa jest założenie — na 
razie na terenie gminy--sieci czy- 
telń i świetlic, oraz bibljoteki ru- 
chomej. 

Przy pomocy pp. mira Mirga- 
łowskiego oraz kpt. Krawieckiego 
praca ta ruszyła raźnie naprzód i 
już po kilku dniach zdołano skom- 
pletować pokaźną bibijoteczkę, skła- 
dającą się z kilkuset tomów. 

Dła czytelń założonych w kil- 
kunastu wioskach zapr. numerowa- 
no pewną ilość czasopisn—z bra- 
ku jednak gotówki odczuwa się w 
tym kierunku chwilowe trudności, 
które w niedługim czasie, przy po- 
mocy ofiarności społeczeństwa da- 
dzą się usunąć. 

W. U. Eski. 

MOŁODECZNO. ' 

Agitacja przeciwko osadnikom 
wojsk. na Walnem Zgromadze- 
niu Kasy Spółdzielczej w Moło- 

decznie. 

Po „Hramadzie* znanej z wro- 
giego stanowiska do osadników 
wojskowych podjął się podburzać 
ludność miejscową przeciwko tym 
osadnikom wojsk. niejaki p. Ku- 
czyński, piastujący godność skarb- 
nika w zarządzie tut. Kasy Spół- 
dzielczej, 

Na Walnem Zgromadzeniu Ka- 
sy Sp. w dniu 30 stycznia b. r. 
jeden z osadników wojsk. w prze- 
mówieniu swojem piętnował dzia- 
łalność członka zarządu Kasy i by- 
łego rządcę maj. Mołodeczno Za- 
wadzkiego, który wspólnie z właś- 
cicielem sprzedał majątek ten dwom 
Żydom w celach spekulacyjnych, 
mimo, iż przeznaczony on był do 
przymusowej parcelacji w r. 1926! 
Sprawa ta poruszona już była w 
sierpniu ub.r. na łamach „Kurjera 
Wileńskiego", na skutek czego za- 
rządzone było dochodzenie, które 
w całej pełni potwierdziło stawiane 
temu panu zarzuty. 

Otóż podczas tego przemówie- 
nia zerwał się kompanjon p. Za- 
wadzkiego, p. Kuczyński, a zwra- 
cając się w stronę zebranych wieś- 
niaków, starał się podburzyć ich 
przeciwko osadnikom wojskowym, * 
twierdząc, iż, „gdyby nie oni, to 
dziś wy, chłopi—siedzielibyście i 
gospodarowalibyšcie na tej ziemi". 

Kategorycznie przeciwko tej de- 
magogji zaprotestował ów osadnik 
wojskowy, czem uspokoił trochę 
zapędy tego pana. 

e przewodniczący tego zebra- 
nia (którym był Mordusewicz Wa- 
lenty) oraz Zarząd, siedzący przy 
stole nie zareagowali na to—nic 
dziwnego—boć to przecież jedna 
kompania. 

Ale—jak się później okazało, 
przysłuchiwał się temu wszystkiemu 
przodownik P. P. wydelegowany na 
to zebranie, który nie umiał, czy 
też nie chciał reagować. | to jest 
dziwne, bo tensam przodownik u- 
ważał za stosowne wezwać tegoż 
osadnika, w chwili, kiedy ten spo- 
kojnie rozumował z kilkoma ze- 
branymi, do opuszczenia lokalu. 

Mamy nadzieję, że оЧпо$пе 
władze nauczą p. przodownika, jak 
się ma zachowywać na podobnych 
zebraniach, W. M. C—ski. 

OPSA. 

Przejawy pożytecznej incjatywy. 

Mamy do zanotowania kilka 
ładnych faktów z zakresu pracy 
obywatelskiej na terenie małego, 
zabitego od Świata deskami, mia- 
steczka Opsy. 

Pan starosta Brasławski осе- 
niając należycie znaczenie miastecz- 
ka, wydał estatnio zarządzenie za- 
brukowania w niem ulic. Gmina 
nie zaoponowała przeciwko temu. 
Ba, znalazły się nawet już odpo- 
wiednie fundusze, i tylko patrzeć, 
jak Opsa zacznie nabierać euro- 
pejskiego wyglądu, zwłaszcza, że 
dbałość o wygląd sanitarny mia- 
steczka nie od dziś jest zaletą 
opszczan. 

Z pośród paru instytucyj o cha- 
rakterze społecznym na czoło wy- 
sunęła się przychodnia lekarska, 
zadanie swe wykonując ku ogólne- 
mu zadowoleniu mieszkańców. Co 
najważniejsze, że przychodnia ob- 
dziela darmo jedzeniem biednych. 
Całą pracą przychodni kieruje Dr. 
Turutto. Pod jego więc adresem 
kierujemy słowa uznania. 

Niebawem w b. budynkach pa- 
łacówych Platerów otwartą zosta- 
nie szkoła rolnicza. Prace przygo- 
towawcze dla uruchomienia tej ze- 
wszechmiar pożądanej placówki w 
pełnym toku. Rudery pałacowe mu- 
szą być przecież na ten cel odno- 
wione—i odpowiadać potrzebom 
szkoły. 

W Opsie pracuje intensywnie 
specjalny komitet, mający na celu 
uruchomienie spółdzielni mleczar- 
skiej. Pracom komitetu przewodzi 
wójt. Znać, że mieszkańcy oceniają 
znaczenie powyższej inicjatywy, 
gdyż liczba członków spółdzielni 
z dniem każdym wzrasta. 

Wspominając o tych dwóch po- 
żytecznych przejawach pracy w dzie- 
dzinie gospodarczej, nałeży poświę- 
cić słów kilka egzystującej na grun- 
cie miasteczka Kasie Spółdzielczej. 
Działalność kredytowa kasy coraz 
szersze przyjmuje rozmiary. 

Ogólne znaczenie miasteczka 
podnosi fakt przeniesienia doń Są- 
du Pokoju, który do niedawna 
znajdował się w Widzach. 

Największą niedogodnością miesz- 
kańców jest oddalenie o 1/2 ki- 
lometra od miasteczka urzędu pocz- 
towego. W miasteczku lokal na 
pocztę znaleźć można. Inicjatywa 
w tej mierze należy jednak nie do 
opszan, a do Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w Wilnie. L-—ski. 

  

Z Reduty. 
Taniec Jadwigi Hryniewickiej. 

Wieczór _Hryniewickiej rozpo- 
częło przemówienie prof. Stejana 
Srebrnego, który w logicznej i pięk- 
nej formie ustalił genezę tańca, 
który z więzów szablonu baleto- 
wego i skostniałej tandety zaczyna 
wyzwalać się jako pełna sztuka. 
Słońce starej Grecji stało u koleb- 
ki tej sztuki, to samo słońce, któ- 
re jasnością przepelnito głębie 
greckiej myśli filozoficznej. 

Prof. Srebrny poetycznie za- 
znaczył brak granicy między poe- 
zją, muzyką i tańcem, który naz- 
wał nadaniem kształtu gestowi, 
obcowaniem z wiecznym ruchem i 
ładem, z utajonym wszędzie ryte 
mem świata. Przez przełamywanie 
natury, przez wyjście poza formy, 
które są, taniec dociera poza em- 
pirię do istotnych, metafizycznych 
źródeł rytmu.  Introdukcję swą 
mówca zakończył cytatą z Lukja- 
na, który pierwszy podkreślił od- 
wieczność tańca, mówiąc. iż naro- 
dził się on wówczas, kiedy po- 
wstał Eros, kiedy powstał Świat... 

Pani Hryniawicka od roku ze- 
szłego ujawniła wyraźny rozwój w 
postępującym interesująco rozkwi- 
cie swego artyzmu. 

Postęp w ostatnim roku, nie za- 
niedbując dyscypliny gimnastycznej, 
pokusił się o nowe zdobycze; wkro- 
czył śmielej w kraj muzyki współ- 
czesnej. Jeszcze, powiedzielibyśmy, 
zbyt ostrożnie, ale już aktywnie. 

Temperament i fantazja kompo- 
zycyjna zwyciężały uroczo w Ober- 
ku Marczewskiego, w Gitanie Szu- 
stra i Tańcu wschodnim Dziewul- 
skiego. Linja i plastyka sylwety 
znalazły znakomity wyraz w Walcu 
Debussyego i klasztornym mono- 

logu (Borodin). Talent charaktery- 
' styczny ujawnił się świeżo i wyra- 

ziście w pięknym finale Ravel'- 
owskim i w tańcach z perkusją. Tu 
przedewszystkiem biło w oczy (u- 
szy) bogactwo wrażeń dźwiękowych, 
utajonych w brzękach, stukach i 
szelestach. W tańcu z czynclami 
Hryniewicka umiała wywabić z 
dwóch talerzy mosiężnych szczodrą 
skalę dźwiękową, komponując ją 
wespół z doskonałym  kostjumem 
(pomysłu F. Krassowskiego) i z 
gestem w jarzący się barwą i ru- 
chem obraz. 

W programie był nadmiar mu- 
zyki rosyjskiej, jeśli uwzględnić 
podłoże kompozycyj E, Dziewul- 
skiego, którego ciekawy talent i 
daleko posunięte rzemiosło zbyt 
jednostronnie trwają w cieniu psy- 
chiki wschodniej. | 

Kostjumy, rozumnie akcentujące 
gest, komponowane były bądż przez 
Iwona Galla, bądź przez Feliksa 
Krassowskiego, bądź przez tancerkę 
samą (Taniec wschodni, Rebikow i 
„Czary“). 

Muzyka, póki ograniczała się w 
ramach fortepjanu (p. Dziewulski), 
była bez zarzutu; kwartet chwilami 
niespokojnie chybotał na krawędzi 
tego, co jeszcze uchodzi i czego 
już nie wolno. 

W sumie: triumf p. Hryniewic- 
kiej wśród fanfar i okrzyków. Bo 
publiczność (bez przesady) była w 
zachwycie i oklaskami zmusiła do 
przełamania redutowego dogmatu: 
do podniesienia kurtyny i powtó- 
rzenia pełnego ciepła i wdzięku 
Oberka. W. H. 

P. S. Sprawozdanie z premjery 
czwartkowej, która była całkowi- 
tym sukcesem Reduty, a ze wzglę- 
du na samą sztukę wybitnem zda- 
rzeniem w życiu teatralnem Wilna— 
umieścimy w jutrzejszym numerze. 

Nowe banknoty 50-złotowe. 
Począwszy od 1-go marca 1927 

r. wypuszcza Bank Polski w obieg 
50-złotowe bilety bankowe Il emi- 
sji, wykonane z papieru białego 
rypsowanego. Bilety nowej emisji 
różnią się od dotychczasowych 
szczególnie tem, że posiadają z 
jednej strony szeroki niezadruko- 
wany margines ze znakiem wod- 
nym, przedstawiającym podobiznę 
króla Stefana Batorego, a nad nią 
liczbę 50, zaś u dołu skrót „Zł.*. 
Wymiar biletu wynosi 186 X 99 
mm. samego zaś rysunku 127,5X89 
mm. 

Całość obrazu przedniej strony 
ujęta jest w prostokątną ramkę o 
tle seledynowem, w której naroż- 
nikach znajduje się liczba 50 w 
kwadratach szarego koloru przy- 
czem przez długość górnego obra- 
mowania  uwidoczniono napis 

„Pięćdziesiąt ztotych“ na dolnem 
zaś w podłużnych, żółtych szešcio- 
bokach oznaczono drukiem grana- 
towym z lewej strony serję, a z 
prawej 7-cyfrowy numer. W šrod- 
ku bocznych ramek z ornamentem, 
stylizowanym z roślin i ptaków, 
zamieszczono w owalach o szarym 
odcieniu wiązane litery BP. 

Właściwy obraz biletu wykona- 
no na tle niebieskiem. W środku 
znajduje się podłużna tarcza, któ- 
rej górną część stanowi okrągły, 
ozdobny medaljon z liczbą 50 bia- 
łego koloru na szarem polu. Na 
jasno-bronzowej płaszczyźnie tar- 
czy wykonano farbą niebieską na- 
pis treści następującej; 

„Bank Polski“ 
Pięćdziesiąt złotych 

Warszawa, dn. 28 sierpnia 1925 r. 
Prezes Banku Karpiński. 

Naczelny Dyrektor dr. Mieczkowski. 

Skarbnik Orczykowski. - 

Po bokach tarczy umieszczono 
symboliczne postacie, z których 
lewa, kobieca, przedstawia rolnic- 
two, prawa zaś, Merkury — prze- 
mysł i handel. 

Obraz odwrotnej strony biletu, 
zamknięty po bokach dwoma pro- 
stokątami w odcieniu blado-nie- 
bieskim z ozdobami, stylizowanemi 
roślinami o liściach koloru blado- 
żółtego i kółkami z liczbą 50 w 
środku, podzielony jest poziomym 
paskiem z napisem „Pięćdziesiąt 
złotych*, na dwie nierówne części, 
Górna, większa zawiera na szaro- 
niebieskiem tle dwa medaljony ko- 
loru jasno-bronzowego, z których 
lewy przedstawia fragment fasady 
gmachu dawnego Banku Polskiego, 
prawy zaś obecnego. Między me- 
daljonami znajduje się laska ' Mer- 
kurego oraz dwa rogi obfitości, na 
seledynowej wstędze nad medaljo- 
nami, zajmującej szerokość wewnę- 
trznego pola obrazu, wydrukowany 
jest napis „Bank Polski*, pod nią 
w narożnikach liczby 50 ułożone 
ukośnie, u dołu zaś w rogach pod 
medaljonami wiązane litery BP. 

Dolna, mniejsza część obrazu, 
posiada w środku na ciemno-bron- 
zowem, kwadratowem polu godło 
Państwa, w bocznych zaś prosto- 
kątach z lewej strony napis: „Bi- 
lety Banku Polskiego są prawnym 
środkiem płatniczym w Polsce* — 
z prawej natomiast zastrzeżenie 
karne: „„Podrabianie — usiłowanie 
podrabiania — puszczanie м о- 
bieg — lub usiłowanie puszczania 
w obieg podrobionych biletów 
Banku Polskiego podlega karze 
ciężkiego więzienia”. W wykona- 
niu obrazów obu stron przeważa 
kolor żółto-bronzowy Oraz szary 
i niebieski. 

Kurs dokształcający dla bezrobotnych 
nauczycieli znających język białoruski. 

Z początkiem roku szkolnego 
1927/28 władze szkolne niają za- 
miar przystąpić do organizacji kur- 
su dokształcającego dla części bez- 
robotnych nauczycieli dawnych szkół 
rosyjskich, posiadających znajomość 
języka białoruskiego. 

Kurs będzie trwać przez cały 
rok szkolny 1927/28. 

Na kurs będą przyjmowani wy- 
łącznie byli nauczyciele, mężczyźni, 
władający językiem białoruskim. 
Pierwszeństwo będą mieli nauczycie- 
le niezamoźni i młodzi wiekiem. 
Kandydaci powinni wnieść podania 
indywidualnie i własnoręcznie do 
tego inspektora szkolnego, na te- 
renie powiatu którego zamieszkują. 

Do podań o przyjęcie powinni 
petenci dołączyć następujące doku- 
menty: 1) metrykę, 2) świadectwo 
tożsamości z fotografją, 3) dowód 
obywatelstwa polskiego, o ile to w 
sposób niewątpliwy nie wynika ze 

  

Świadectwa tożsamości, 4) Świade- 
ctwo lekarza powiatowego o przy- 
datności do zawodu nauczycielskie- 
go, wydane według przepisanego 
wzoru, 5) dokumenty nauczyciel- 
skie, stwierdzające, że petent zdał 
egzamin na nauczyciela szkół po- 
czątkowych (względnie na nauczy- 
ciela domowego) lub ukończył se- 
minarjum nauczycielskie albo gim- 
nazjum państwowe, względnie z 
prawami szkół państwowych i po- 
siada co najmniej dwuletnią prak- 
tykę nauczycielską w szkolnictwie 
państwowem (publicznem), 6) wre- 
Sszcie deklarację, którą otrzyma w 
inspektoracie szkolnym. 

W razie braku któregoś z przy- 
toczonych dokumentów podania 
nie będą rozpatrywane. Po przyję- 
ciu na kurs kandydaci będą zaan- 
gażowani de pracy Od dnia 1 kwie- . 
tnia 1927 r. w charakterze prakty- 
kantów na warunkach nauczycieli 
kontraktowych. 

Termin rozpoczęcia kursu z0s- 
tanie wyznaczony przez Minister- 
stwo. 

  

KRONIKA. 
  

  

: Dzis: Konrada W. 
Sobota | Jutro: Leona B. 

19 Wschód słońca—g. 6 m. 44 
lutego | Zachód | „ g.16 m.55     

SPRAWY SZKOLNE. 

— Uzupełnienie etatów. Na 
skutek dodatkowego przydziału 
przez Ministerstwo etatów nauczy- 
cieli szkół powszechnych, oraz 
zmian, które zaszły w sieci szkol- 
nej w okręgu wileńskiego Kurator- 
jum szkolnego nastąpił nowy po- 
dział etatów a mianowicie: powiat 
brasławski 285, dziśnieński 285, 
mołodeczański 145, oszmiański 216, 
postawski 212, święciański 235, 
wilejski 230, wileńsko-trocki 337, 
miasto Wilno 300. 

— Zwinięcie szkół. Publiczna 
1-kl. szkoła powszechna w Szał- 
kowszczyžnie gm.  mańkowickiej 
pow. postawskiego zostala zwinię- 
ta, jako zbyteczna wobec istnienia 
w odległości 2 klm. publ. szkoły 
w Przegrodzie gm. miadziolskiej, 
wskutek czego szkoła w Szałkow- 
szczyžnie nie miała przepisanej 
ustawą frekwencji. : 

Na skutek nieżywotności 1-kl. 
szk. pow. w Zabłociu gm. dok- 
szyckiej pow. dziśnieńskiego, oraz 
z powodu zmiany sąsiedniej 1-kl. 
szkoły pow. w Hołubiczach gm. 
pliskiej na 2-klasową, szkoła w 
Zabłociu została zwiniętą jako 
zbędna. 

— Zmiany w sieci szkolnej, 
Kuratorjum Szkolne Okręgu Wileń- 
skiego zatwierdziło następujące 
nowe punkty szkolne w powiecie 
wilejskim: 1) Mozolasy gm. woj- 
stomskiej 1 kl. 2) Iwoncewicze 
gm. kurzenieckiej 1 kl. 3) Krupni- 
ki gm. budslawskiej 1 kl. 

W powiecie dziśnieńskim 1 
Cielesze gm. prozorockiej 1 kl. 3 

Górki gm. prozorockiej 1 kl. 3) 
Chroły gm. prozorockiej 1 kl. 

— Zmiany organizacyjne. Ze 
względu na liczbę dzieci uczęszcza- 
jących do szkół powszechnych po- 
niżej wymienionych, Kuratorjum 
szkolne podwyższyło stopień orga- 
nizacyjny: 

1) 1 kl. szk. pow. w Izabelinie . 
gm. łużeckiej, pow. okiśnieńskiego 
na szkołę 2-klasową. ‚ 

2) 2 kl. szk. pow. w Świadowie 
gm. prozorockiej pow. dziśnień- 
skiego na szkołę 3-klasową. 

3) 1 klas. szk. pow. w Moło- 
żanach gm. dokszyckiej pow. dziś- 
nieńskiego na szkołę 2-klasową. 

`° 4) 1 kl. szk. pow. w Stolicy 
gm. hermanowickiej pow. dziš- 
nieńskiego na szkołę 2-klasową. 

5) 1 kl. szk. pow. w Nieście- 
rowszczyźnie gm. tumiłowickiej pow. 
dziśnieńskiego na szkołę 2-klasową. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Polonistów U. S. 
B. W dniu 26 i 27 lutego p. Jerzy 
Wyszomirski wygłosi odczyt na te- 
mat „Charakterystyka najnowszej 
poezji polskiej z nawiązaniem do 
twórczości obcej*. Odczyty powyż- 
sze odbędą się w lokalu Seminar- 
jum Polonistycznego o godz. 5 
po poł. 3 

Goście z poza Uniwersytetu — 
za wprowadzeniem członków Koła. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Palestyński działacz dr. 
Lewin w Wilnie. Wczoraj po- 
ciągiem rannym z Warszawy przy- 
jechał do Wilna znany żydowski 
działacz w Palestynie dr. Lewin, 
któremu towarzyszył rabin warszaw- 
ski dr. Ostrowski. 

Na dworcu witali d-ra Lewina 
miejscowi działacza i przedstawi- 
ciele społeczeństwa żydowskiego. -



ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Herbatka towarzyska Zrze- 
szenia Asystentów U. 5. B. odbę- 
dzie się w niedzielę dnia 20 b. m. 
o godz. 5-ej po poł. w lokalu Klu- 
bu Inteligencji Pracującej (ul. Mic- 
kiewicza 17). 

— Posiedzenie Oddz. Tow. 
Historycznego. Dnia 20 b. m. w 
niedzielę o godz. 12 w poł. w lo- 
kalu Seminarjum Historycznego 
(Zamkowa Il) odbędzie się posie- 
dzenie Oddziału T-wa Historycz- 
nego. 

Na porządku dziennym spra- 
wozdanie z działalności Towarzy- 
stwa, oraz odczyt Dr. H. Łowmiań- 
skiego p. t. „Stosunki gospodarcze 
na Litwie w wieku XIII". 

— W Klubie Techników od- 
był się wczoraj niezwykle interesu- 
jący odczyt inż. Łopato p. t. „Bu- 
dowa piekarń mechanicznych *. 

Sprawozdanie z tego odczytu 
zamieścimy w następującym nu- 
merze naszego pisma. 

ZABAWY. 

Zabawa taneczna Koła 
Rolników Studjum Rolniczego 
U. S. B. W niedzielę 20 lutego w 
sali Stowarzyszenia Techników 
(Wileńska 33) odbędzie się zabawa 
taneczna „Koła Rolników". 

Początek o godz. 9 wiecz. Po- 
zostałe zaproszenia do nabycia w 
Sekretarjacie Koła (Zakretowa 1) 
dziś 19 lutego, Od 7 — 8 g. wiecz. 

Doroczna Reduta Arty- 
styczna, która, jak już wszystkim 
wiadomo, odbędzie się 28-go lute- 
go, zapowiada się wspaniale. Zna- 
komite komplety orkiestrowe, cały 
szereg konkursów z nagrodami, 
wspaniała dekoracja sal, wykonana 
przez „Zielony Kot", oraz udział 
bezpośredni w zabawie całego zes- 
połu Teatru Polskiego w charak- 
terze gospodyń i gospodarzy, wró- 
żą zabawie wielkie powodzenie. 
Bilety za okazaniem zaproszeń 
można będzie nabywać już od po- 
niedziałku w cukierni WP. Sztralla 
(Mickiewicza, róg_ Tatarskiej) w 
godz. 12—2 i 5—7 w. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 

    

  

NADESŁANE. 

— „W niedzielę dnia 20 b. m. 
o godz. 10 i pół. rano w lokalu 
Stowarzyszenia Techników (Wileń- 
ska 33) inżynier W. Budkiewicz 
wygłosi odczyt: „Mechaniczna niwe- 
lacja na kolejach żelaznych i dro- 
gach kołowych z zastosowaniem 
fotografji" oraz będzie demonstro- 
wał model swego wynalazku*. 2629. 

Z POGRANICZA. 

— Postrzelenie przemytnika. 
W nocy z 1 na 2 b. m. m-cy wsi 
Ruta gm. Dołhinowskiej Dymitr 
Karpowicz, lat 14, Cegałko Grze- 
gorz, lat 14 i Sima Daniel, lat 13 
przekroczyli granicę i udali się do 
Rosji z przemytem. 

Okeło wsi Popowce po stronie 
Rosji 'zostali zatrzymani przez 
straż gran. bolszewicką, gdzie na 
okrzyk „stój” rzucili się do ucieczki. 

W czasie ucieczki wystrzałem 
z karabinu został postrzelony Dy- 
mitr Karpowicz, pozostali dwaj 
zdołali zbiec na stronę polską do 
wsi Rucza. Karpowicz został za- 
trzymany przez bolszewików i od- 
stawiony do Pleszczenicy (Rosja), 
gdzie był przetrzymany 6 dni, po- 
czem przerzucono go na stronę 
polską. Stan zdrowia postrzelonego 
Karpowicza nie zagraża życiu. 

O zajściu tem poster. P. P. w 
Dołhinowie dowiedział się w czasie 
patroli polic. w dn. 13 b. m. 

ROZNE. 

— O popieranie krajoznaw- 
stwa. Zarząd Wileńskiego Oddzia- 
łu Polskiego Towarzystwa Krajo- 
znawczego zwrócił się do Kurator- 
jurn z prośbą o poparcie zamie- 
rzeń i prac T-wa. 

Ponieważ wspomniane T-wo 
postawiło sobie wzniosły cel — 
szerzyć znajomość i miłość kraju 
ojczystego wśród całego społeczeń- 
stwa, Kuratorjum poleciło zachę- 
cač młodzież szkolną do uczęszcza- 
nia na odczyty organizowane przez 
T-wo. (z) 

— W sprawie zwrotu doku- 
mentów w wykonaniu 97 art. 
ustawy emerytalnej. Wobec tego, 
że sprawa zaliczenia pracy zawo- 
dowej nauczycieli szkół powszech- 
nych do emerytury może być, 
zgodnie z ustawą, zadecydowana 
dopiero po przejściu danego na- 
uczyciela w stan spoczynku  Ku- 

  

  

Za 4 zł. 95 gr. 
(kwartalnie) 

otrzymasz w prenumeracie co tydzień 
jedną książkę: 

6 tomików naszych wydawalctw Só-cio groszowych 
które po wydaniu żelaznych serji Lon- 
dona, Benoit'a i innych nie potrzebują 

reklamy. 

6 tomików żółtej biblioteczki hist:-geogr. „Adi“ 
tak dobrze znanej w każdym zakątku kra- 
ju i powszechnie cenionej za pierwszo- 
rzędne pióra, aktualność, pomysłowość 

i rzetelność. 
Po nad to tylko prenumeratorz 
mieli prawo za nadesłaniem 2 zł. 

1 tom wytwory, kilkunastoarkaszowy 
w cenie księgarskiej najmniej 4 zł. (z tego 
typu jest np. ostatnio przez nas wydana 
„Miłość Samuraja*, Wacława Sieroszowskiego). 

W ten sposób „Rój* ofiarowuje: a) beletrysty- 
kę, b) aktualności podróżnicze, historyczne itp., 
c) możność kompletowania istotnie wartościo- 

wej biblioteki. 

Żądać prospektów! 

„RÓJ* s. z. o. o. 
P.K.O. 9880 Warszawa, Kredytowa 1 

gr. otrzy- 
mać wraz z przesyłką do wyboru z pośród kil- 
ku wydawanych przeź nas w każdym kwartale: 

TEATR REWJI 
„Kakadu* 
Dąbrowskiego 5. 

KURIE R w l 

ratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego wydało zarządzenie, na mo- 
cy którego zostały nauczycielom 
zwrócone wszystkie dokumenty, 
które dla jakichkolwiek względów 
znajdowały się w Kuratorjum lub 
w Ministerstwie Oświaty i Wyznań 
Religijnych. (z) 

Teatr i muzyka. 
— I na Pohulance. „Brat 

Marnotr4 «Dziś o godz. 8-ej wiecz. 
pc raz trzeci komedja w 3-ch aktach Os- 
kara Wildea p. t. „Brat Marnotrawny* z 
udziałem: J. Solskiej, J. Zielińskiej, M. 
Zarębińskiej, C. Niedźwieckiej, J. Oster- 
wy, St Lohmana, E. Glińskiego, R. La- 
cińskiego i M, Pilia. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
* — Jutro o godz. 8-ej „Brat Marno- 

trawny“. 
— „Lekkomyślna Sjostra* w nie- 

dzielę o godz. 4-ej popoł. Jutro o godz. 
4-ej popoł. znakomita komedja w 4-ch 
aktach Wł. Perzyńskiego „Lekkomyślna 
Siostra" z udziałem J. Solskiej i J. O- 
sterwy. Ё 

Ceny miejsc od 20 gr. ; 
Bilety i abonamenty sprzedaje со- 

dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 о4 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej rano. 

— Z Teatru Polskiego. „Płomien- 
na Noc*. Dziś i jutro „Płomienna noc" 
Lengyela. | 

eny miejsc od 20 gr. 
— „Codziennie o 5-ej* jako popo- 

łudniówka. Jutro w niedzielę o godz. 3 
m. 30 popoś. farsa Hennequina i Vebera 
„Codziennie o 5-ej". Ceny od 20 gr. 

Pociąg Widmo*. Sensacyjna 
sztuka „Pociąg widmo” ukaże się po raz 
ostatni w poniedziałek najbliższy. г 

— „Potęga reklamy“ grana będzie 
we wtorek. 

— Najbliższa premjera. Zespół Te- 
atru polskiego codziennie próbuje dosko- 
nałą komedję z życia arystokracji rosyj- 
skiej na emigracji „Wielka księżna i chło- 
piec hotelowy* — Savoira, w świetnym 
przekładzie Czesława Jankowskiego. | 

— „Uśmiech Losu*. Jednocześnie 
odbywają się próby z najnowszej ko- 
medji W. Perzyńskiego „Uśmiech losu*. 

— Laureat międzynarodowego kon- 
kursu im. F. Chopina L. Szpinalski w 
Wilnie. Jutro w niedzielę o godz. 12 m. 
30 popoł. publiczność wileńska zapozna 
się z pierwszorzędnym talentem muzycz- 
nym — pjanistą wirtuozem Leopoldem 
Szpinalskim, który otrzymał 2-gą nagro- 
dę na konkursie międzynarodowym im. 
F. Chopina. 

W programie: Chopin, Bach, Debus- 
sy, Ravel, Falla, Różycki i inni. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
— Teatr Rewji „Kakadu“. Dzis 

0 godz. 7 i 9 wiecz. program Nr. 8. „Ta- 
niec Miłości i Życia”, arcyzabawna rewja w 
2 częściach 15 obrazach. Szczegóły w pro- 
gramach i afiszach. 

Ceny miejsc od 75 gr. 

Dziś o godz. 7 i 6 wieczór „ 

„TANIEC MIŁOŚCI i 
Arcyzabawna rewja w 2 

LENS K 4 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

Na prowincji. 

— Śmierć trojga dzieci w 
ogniu. W zaśc. Gać, gm. ilżańskiej, 
wybuchł pożar, wskutek czego na 
szkodę Łukasza Czerniawskiego, 
spalił się dom mieszkalny i 3 dzieci: 

1) syn Mikołaj lat 6, 2) syn 
Bazyl 11/2 r., 3) córka Zofja 1'/er. 
oraz chlewy i 2 krowy. Pożar 
powstał wewnątrz domu, wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem przez dzieci. 

Dzieci były same zamknięte w 
domu, gdyż ojciec pojechał do la- 
su po drzewa, a matka poszła do 
wróżki, zam. we wsi Korolewce 
gm. Wojstomskiej. 

Strat narazie nie ustalono. 

— Sekwestrator  defraudantem. 
Wójt gm. kurzenieckiej, zameldował na 
poster P. P. w Kurzeńcu, że sekwestra- 
tor gm. Soroczyński Edward, zdefraudo- 
wał z górą 300 zł, wydając płatnikom 
nieaktualne pokwitowania. 

Soroczyński został aresztowany i w 
trakcie aresztowania usiłował popełnić 
samobójstwo strzelając do siebie dwu- 
krotnie z rewolweru, lecz chybił. 

Dochodzenie wraz z Soroczyńskim 
przesłano do dysp. Sędz. Śl. 2 rew. w 
Krzywiczach. 

— Samobójstwo. Jakubowska Sara, 
lat 20, zam. w Dołhinowie, usiłowała po- 
pełnić samobójstwo przez wypicie esen- 
cji octowej. Wezwany lekarz stwierdził, 
że stan zdrowia Jakubowskiej nie zagra- 
ża życiu. 

rzyczyną— nieporozumienia rodzin- 
ne. Dochodzenie przesł. do podprokura- 
tora w Wilejce. 

— Doradca pod kluczem. Przepro- 
wadzone dochodzenie w sprawie nagłej 
śmierci wskutek napicia się spirytusu 
skażonego przez Nieścierowicza Aleksego, 
ustaliło, iż spirytus drzewny został za- 
kupiony u Berko Alperowicza, zam. w 
Miadziole, który twierdził, że napój jest 
dobry i nieszkodliwy dla zdrowia. 

Wadas podczas wesela gdzie spiry- 
tus ten pito wszyscy się rozchorowali, a 
Nieścierowicz na 2 dzień zmarł. Docho- 
dzenie wraz z aresztowanym Alperowi- 
czem przesłano do dysp. sędz. Śl. na p. 
postawski. 

* 
— Nie napad, ale kradziež. Prze- 

prowadzone dochodzenie w sprawie rze- 
komego napadu rabunkowego na dom 
Moze” lasów państw. Kurymowicza 
akóba, zaśc. Zaściszcze, gm. przebrodz- 

kiej ustaliło, iż napad rabunkowy nie 
miał miejsca. Była to jedynie drobna kra- 
dzież połączona z zuchwalstwem. Doch. 
skier. do sędz. śl. w Brasławiu. 

— 13 tysięcy z ogniem. Przeprow. 
dochodzenie w sprawie pożaru we wsi 
Nowiczkach, gm. drujskiej, gdzie spło- 
nął na szkodę braci Kazimierza i Fr n- 
ciszka Lewkow dom mieszkalny, 3 chle- 
wy i magazyny, nie ustaliło przyczyn po- 

częściach 15 odsłonach, 

ŻYCIA" 

żaru. Przypuszczalnie pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem jednego z domowników. Ogól- 
ne straty wynoszą 13.100 zł. 

Dochodz. skierowano do podprokur. 
na pow. brasławski. 

В ЗО0 
Fabrykanci 2 złotówek. 

W maju 1925 r. w odległości 
16 kilometrów od Wilna w ustron- 
nym zaścianku Ciechanowiszkach, 
w domu tamtejszej mieszkanki 
Wojciechowskiej, usadowili się Lej- 
ba Lewin, Mowsza Reźnik i Eljasz* 
Szmukler z żoną Chaną, wynajmu- 

„jąc 2 pokoje z kuchnią i pokoik 
na strychu, do którego prowadziła 
drabina. 

Lokatorowie zamknęli pokój na 
poddaszu, nie dając do niego do- 
stępu gospodyni. Opowiadali Woj- 
ciechowskiej, że mają w Wilnie 
sklepy, a jej mieszkanie wynajęli 
na letnisko. 

Tymczasem w czerwcu 1925 r. 
st. posterunkowy na posterunku w 
Nowo-Werkach Romuald Malawko, 
bawiąc służbowo we wsi Ciecha- 
nowiszkach, usłyszał od tamtejsze- 
go sołtysa, że w mieszkaniu Woj- 
ciechowskiej zamieszkało kilku Ży- 
dów, dotychczas niezameldowanych. 
Posterunkowy Malawko udał się 
do domu Wojciechowskiej. Już na 
podwórzu uderzył go jakiś podej- 
rzany stuk na poddaszu. W miesz- 
kaniu zastał dwie kobiety, które 
przerażone widokiem policjanta, 
krzyczały w kierunku poddasza: 
„Gospodarzu, gospodarzu, policja!” 
Post. Malawko udał się na podda- 
sze. Drzwi jednak były zataraso- 
wane. Z głębi pokoju dolatywał w 
dalszym ciągu podejrzany stuk. Po 
dłuższym dobijaniu się, drzwi od 
pokoiku na poddaszu zostały o- 
twarte. Przy litograficznej maszynie, 
nachyleni nad płytą, na której 
znajdował się papier z odbitą po- 
dobizną 2 złotówki, stali, mocno 
widokiem posterunkowego prze- 
straszeni, Rudnik i Szmukler. Do- 
łączył się do nich Lewin. Post. M. 
kazał im zejść na dół. Po drodze 
jednak Szmukler, korzystając z za- 
mieszania, uciekł. Dwum pozosta- 
łym kazał post. M. upaść twarzą 
do ziemi, sam zaś gwizdkiem wzy- 
wał pomocy policji. W tym zaś 
momencie dwaj fabrykanci dwuzło- 
tówek starali się sumiennego poli- 

  

15 loterji państwowej już 
nadeszły. Cena całego 

1/4 losu 10 zł. 
  

Dymitr 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

Kino - Teatr 

„Helios“ 
tędź Wileńska 38. 

    

JACK LONDON. 11) 

MIK 
Twarz Daga Daughtry mimo- 

woli przybrała twardy wyraz, go- 
tował się do opozycji, która w 
sposób jemu właściwy, powolny i 
spokojny musiała jednak dopiąć 
celu. Odpowiedział jednak z pew- 
nym szacunkiem, i wykrzywiając 
twarz z wysiłku, by zachować po- 
zory zwykłej swej pogody umysłu: 

„To dobry pies, panie kapita- 
nie, i niezłośliwy wcale. Nie ro- 
zumiem zupełnie, co go mogło do- 
prowadzić do takiego wybuchu. 

' Musiał mieć jakąś przyczynę, pa- 
nie...“ 

„Miał ją istotnie", wtrącił je- 
den z pasażerów, plantator palm 
kokosowych z Shortlandów. 

Steward rzucił mu spojrzenie 
pełne wdzięczności i ciągnął dalej. 

„To dobry pies, panie kapita- 
nie, nadzwyczaj posłuszny, —wszak 
widział pan, jak mię natychmiast 
usłuchał wśród najgorętszej walki 

  

i położył się spokojnie. Chodzi jak 
na łańcuchu, panie kapitanie; robi 
wszystko, co mu każę. Zaraz przy- 
jaźń będzie zawarta. Proszę pa- 
trzeć... * 

Daughtry podszedł do dwuch 
terjerów, pogrążonych w histerycz- 
nym ataku i zawołał Mika. 

„On dobry, Killeny, on dobry*, 
powtarzał łagodnie, kładąc jedno- 
cześnie jedną rękę na głowę terje- 
ra, drugą zaś głaszcząc Mika. 

Terjer zapiszczał żałośnie i u- 
krył się bezpiecznie za nogi ste- 
warda, lecz Mik powoli, machając 
ogonem i z bynajmniej nie wojow- 
niczo ułożonemi uszami, zbliżył 
się do niego, spojrzał w górę na 
stewarda, by się upewnić, następ- 
nie powąchał niedawnego swego 
przeciwnika, i nawet dotknął piesz- 
czotliwie językiem jego ucha. 

„Widzi pan, żadnej zawziętości,* 
chwalił psa Daughtry. On wie co 
to znaczy. To dobry pies, praw- 
dziwy pies-człowiek. Pójdź tu, Kil- 
leny! Teraz drugi. On dobry. Po- 
całuj go i niech będzie zgoda. To 
grunt. * 

Drugi fox-terjer, ten ze skale- 
czoną łapą, przyjął przyjaźne po- 

UCHOWIECKI. 

Wiosenna premjera! 
w najnowszem, prze- 
cudnem arcydziele 99 

Czy zapisałeś się na członka 
ŁK PEP. 

W roli głównej Olga NIKITINA, Laura La Plante. W obrazie udział przyjmuje 
rzeczywisty zespół Carskiego Baletu oraz 3000 statystów. 

  

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, ul. Garbarska 1 (na piętrze). Telefon 82. 

Przyjmuje ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism 
miejscowych i zamiejscowych 

na warunkach najbardziej ulgowych. 3628 

  

Pianina 
do wynajęcia. 
i strojenie. Mickiewicza 

Reperacja 

? 
24—9. Estko. 565 

  

wąchanie Mika z histerycznem 
warknięciem, gdzieś z głębi gar- 
dzieli; lecz gdy Mik wyciągnął ję- 
zyk, by go polizać, —tego już było 
zawiele: ranny terjer objawił gniew 
swój lekkiem odtrąceniem w język 
i nos irlandczyka. 

„On dobry, Killeny, dobry, na- 
pewno,* rzucił ostrzegawczo ste- 
ward. 

Kręcąc ogonem, na dowód, że 
doskonale rozumie, bez cienia ja- 
kiejkolwiek niechęci, Mik podniósł 
łapkę i leciutkiem uderzeniem, jak 
przy zabawie, oparł ją o szyję 
tamtego, następnie wywrócił go 
głową naprzód na podłogę.  Cho- 
ciaż terjer gniewnie warczał, Mik 
odwrócił się z całym spokojem i 
spojrzał na stewarda, czekając po- 
chwały. 

Wybuch śmiechu wśród pasa- 
żerów powitał przewrócenie terje- 
ra i dobrotliwą powagę Mika. Lecz 
nietylko to Śmiech ten wywołało, 
w chwili bowiem uderzenia i prze- 
wrócenia pieska wybuchnęły też 
rozstrojone nerwy kapitana Dun- 
cana, który podskoczył prawie, 
prostując całą swą postać. 

„Panie kapitanie", ciągnął da- 

Królewicz Fiołków 

   

Rewelacyjne szczegóły z za kulis Carskiego Baletul — Intrygi dworskiel-- Okropności rosyjskich więzień |— 
Tajne rewolucyjne stowarzyszenia|--Ochrana Politycznal— Walki morskiel—R: wizje i aresztowania! — Ws 
niały balet „Białe noce" sfilmowany w kolorach naturalnych! — Najbogatsza z wystaw! — Frapująca akcjal - 
Niewidziany evenement artystyczny! Bilety honor. nieważne. Początek o g. 3 pp.. Ost. seans 10.15 

Niezrównany Harry Liedtke, czarująca Lil Dagower 
«4 Przepiękna symfonja mi- 

łości. Seansy 0 g. 4, 6, 8 4014. 

INSTITUT de Beautė 

Szczegóły w programach i afiszach. Ceny miejsc od 75 groszy. 3592 Największa wygrana Aaaa Gauja 

й Najpotężniejszy film BI AŁE NOCE prymabaleryna jego cesarsk. Mości. Monumentalne arcydz. 600.000 złotych. nicznych { radjowych. Gdańska 6, tel. 9-05. 
Kino kameralne bieżącego sezonul w ]2 akt. z życia carskiej Rosji lat ostatnich. Reżyserował Kolektura: M. Pohu- Ceny konkurencyjne. yawiarnia - jad 

lanka 6, m. 16. się. 

  

jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 
Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i 

      

  

LOSY do |-ej klasy Biuro Elektro | Radjo- Lokujemy 
techniczne O. Wajnaa, 

losu 40 zt., V2 losu 20 zł., Wilno, Trocka 17, tel. 781. 

Prosimy 0 przekonanie 

  

sumę pieniężną. 
Wileńskie Biuro maj 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

Mickiewicza 21, tel.152 
3618 

  

    
    

    

    

     
    

      

    
   

    

   

    

   

    

     

    

        

     

   

                            

   

    
   
    

     

     

   

  

   
    

  

    

   

    
   

  

Nr. 40 (789) 

cjanta przekupić, proponując mu 
z początku 1500, a później 3000 do- 
larów, zaznaczając przytem, iż po |- 
otrzymaniu tak wielkiej sumy, bę- 
dzie mógł zwolnić się z policji i 
wyjechać zagranicę. 1 

Na gwizdek policjanta zbiegli 
się okoliczni mieszkańcy, przy któ- 
rych pomocy post. M. odnalazł 
zbiegłego Szmuklera, który ukrył 
się w życie. 

Zaalarmowany o wypadku ko- 
mendant posterunku w Nowo-Wer- 
kach przybył natychmiast do Cie- в 

chanowiszek, zabierając ze sobą 
aresztowanych i całą fabrykę dwu- : 
złotówek. Była tam maszyna, płyty || 
litograftczne, wałki, ciecze, chemi- ię 
kalja i t. d. Na miejscu w fabryce ff 4 
policja znalazła 451 arkuszy po 16 
banknotów 2 złotowych i 355 po 
12 banknotów 2 złotowych, со’ 
tworzy sumę 22.952 złotych, 

Przy wszystkich podrobionych 
banknotach był brak serji i nume 
rów, które miały być dopiero póź- 
niej dodrukowane. 

Jak się później okazało, płyty 
dostarczył oszustom właściciel za- 
kładu litograficznego przy ul. Su- 
bocz 10, Ajzensztadt. 

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

Na ławie oskarżonych zasiedli 
Lejba Lewin, Eljasz Szmukler, Mow- 
sza Reźnik, Hirsz Ajzensztadt i 
Piotr Tatol, który miał puszczać w 
obieg fałszywe banknoty. 

Ławę obrończą zajęli mecenasi: 
Neuman, Engiel, Bajraszewski i apl. 
adw. Sienkiewiczówna. 

Sąd pod przewodnictwem  sę- 
dziego Jodziewicza, przy udziale | 
sędziów Chełstowskiego i Czap- | 
skiego, powołał 5 biegłych. Bada- 
nie świadków i dowodów rzeczo- 
wych trwało całe przedpołudnie. 
Po południu doszły do głosu strony. 

Podczas przewodu sądowego 
okazało się, iż Ajzensztadt nie był 
wspólnikiem bandy fałszerzy. O- 
Skarżony Tatol nie był również w 
żadnym związku z fałszerzami, 

Po przemówieniach stron sąd 
ogłasza wyrok skazujący Lejbę Le- 
wina i Mowszę Reznika za usiło- 
wanie puszczenia w obieg falszy- 
wych banknotów, które sami sfab“ 
rykowali, na 8 lat c. więzienia 
Szmuklera Eljasza na 6 lat c. wię: 
zienia. Pozostałych oskarżonych 
sąd uniewinnił. 

Zdan. 

najdogodniej gotówkę ” 
oprocentowanie pod mó” 

cne zabezpieczenia. 

Dom H/K. „Zachętź”| 
   

Społeczna dawn. P. d: 
3262 zamcze, Królewska Nr.”| Dom H/K. „Zachęta* niadania, obiady i kolś| 

Gdańska 6, telef. 9-05. . © da) 

0 i Solidnie I RE świe | 
Painutira Ultramarym | lokujemy każdą Dq |litościwych se 

udaje się z prośbą byV 
biuralistka, zredukow an?! 

na utrzymani 
ciężko chorych  rodzich | 
starców, a znajdująca 
obecnie bez ża dnyć 

Medjolanie złotymi 18 środków do życia. 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 37—1. Tel. 657 | „„,,, medsiami. a a Leczenie wad cery i ciała. Usuwanie zmar- | Wszędzie do nabycia. się uiiczną sprzedażą © 
szczek, wągrów, pryszczy, plam na twarzy. 3328 kierków. Я 
Masaż leczniczy. Masgue pate. Leczenie wło- Folwark od 15 436 GOŁA: E z Pk. za |. 
sów od wypad. i łupieżu.  WZP. 58 3145-0 109 dz. ziemi. żytnio-kar- ° Р Kendo) uliczny, naražo?! , 

Aaa S ago adi Sakai 0. E PIESZKOWSKI ei et rose 
„Optyloi ii „Optyl-Rubla aa na mieszk. 4 pokoje zkuch. "l: Ad: a, Pa owak? tyc 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17, 

nią, chlew, gumno, skład, 
lodownia — drewniane, 

  

akład fryzjerski Wileń- 

    

    
      

      

     

Olkieniccy, Wilno, ulica telef. 10-58. b-1236 kryte dachówką, 10 klm. k ska Nr. 10. Manicure pieniężną, aby nieumrze'| roj, 
Wielka 66. Wielki wybór "ragowanie i reperacja 04 Wilna, sprzedamy za wypełn. pierwszerzędne z głodu wraz ze stare k 
fotograficznych przybo- PoaeJ 2.500 dolarów. 1 zł. Strzyżenie pań z rodzicami. ie 
rów. Wydaje okulary po akumulatorów Dom H/K. „Žacheta“ lodfryzow. 1 zł. oraz sa- _ Ofiary prarimoje Re] stja 
receptach Kasy z. do radjo i samochodów. Gdańska 6, telef. 9-05. lon męski. Obsługują dakcja „Kurjera Wileńj i 

1365-b Wilno, Trocka, 4 „Radjo”. 3610-0 pierwszorzędni fachowcy. skiego”, Jagiellońska k 
u: 

gos 
lej steward, ze wzrastającem wciąż z miotłą. Teraz jeszcze pan chce, kim jeszcze ulegały fox-terjery, bez pie: 
zaufaniem, ręczę, że doprowadzę by chłopiec rzucił się na niego i drżenia muskułów i drgań roztrzę- nie; 
go do tego, że się zaprzyjaźni z wyrzucił go do morza. Trzeba być sionych nerwów, lecz chlodno, | '; 
panem również, do jutra o tej sa- sprawiedliwym. On tylko wystąpił spokojnie, jak gdyby nie zaszła | | 
mej gi, we własnej obronie. Cóż panchce, wcale przed chwilą išcie krolewska | Się 

„Ža pięć minut nie będzie go by w takim wypadku zrobił każdy walka, jak gdyby nie czul juž naj- | ger; 
na pokładzie,* odparł kapitan. pies, który jest psem? czy miał mniejszego bólu od ran, zadanych koj. 
„Chłopcze! precz z nim!” się położyć i czekać by każdy ob- zębami i ciosów, jakie otrzymał. 

Posługacz nieśmiało dał jeden cy pies ikot, którego spotka, dep- Nie mógł się jednak powstrzy- | | 
krok naprzód, podczas gdy szmer tał po nim? Przyznaj się Skiperze. mać od najeżenia szeršci za pierw- | Ścią 
protestu rozlegał się wśród pasa- Zadałeś mu kilka potężnych ciosów. szem powąchaniem spodni, które | Tar 
żerów. On się tylko bronił". zęby jego rwały przed chwilą. Wid. 

„Spójrzcie na mego kota i 
spójrzcie na mnie*, bronił swego 
postępku kapitan Duncan. 

Chłopak zbliżył się jeszcze o 
krok, zaś Dag Daughtry rzucił mu 
groźne spojrzenie. 

„Dalej!* rozkazał kapitan. 
„Stój!* przęmówił plantator z 

Shortlandów. „Trzeba być spra- 
wiedliwym względem psa. Widzia- 
łem wszystko. On wcale nie szu- 
kał zaczepki. Kot pierwszy rzucił 
się na niego. Rzucił się dwa razy, 
nim pies stracił cierpliwość. Byłby 
mu oczy wydrapał. Potem rzuciły 
się dwa psy. Nie zaczepiał ich. 
Potem pan rzucił się na niego. 
Pana o0n również nie zaczepiał. 
Następnie przyszedł ten marynarz 

„To jakiś obrońca", mruknął 
kapitan Duncan, z odcieniem zwy- 
kłej swej dobroduszności, trzyma- 
jąc się jednocześnie za krwawiące 
ramię i patrząc żałośnie na spod- 
nie, porwane na strzępy. „No, do- 
brze, steward. Jeśli w ciągu pięciu 
minut doprowadzicie go do za- 
przyjaźnienia się ze mną, pozosta- 
nie na statku, Będziesz musiał jed- 
nak zawrzeć zgodę ze mną z po- 
mocą pary nowych spodni." 

„Najchętniej, panie kapitanie, 
dziękuję panu," zawołał Daughtry. 
„Również z pomocą nowego kota, 
panie kapitanie. — Chodź, Killeny 
Boy. Ten duży pan, on dobry." 

Mik słuchał uważnie. Słuchał 
bez wstrząśnień  histerycznych, ja- 

  

    

  

    

  

   

  

„Proszę rękę na nim położyć, | 
panie kapitanie*, prosił Daughtry. 

Kapitan Duncan, który już po- | 
wrócił do równowagi, nachylił się 
i położył stanowczą, nie wahającą 
się rękę na głowic Mika. Więcej 
jeszcze: pogładził nawet uszy i > ' 
tarł je przyjacielsko. Wówczas Mik, | 
wesołe stworzenie, które walczyło 
jak lew, a umiało zapomnieć | 
przebaczyć jak człowiek, opuśl/ | 
szerść zjeżoną, pokręcił ogonesy || 
uśmiechnął się oczami, uszami 
pyskiem i polizał rękę, z którą tek 
niedawno jeszcze walkę toczył. 

(d. c. n.). 
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