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głosują na się Bezpartyjnego Bloku Współpracy 1 Rządem „| dźiśnieński) 

      

Onegdaj na posiedzenie Rady Miej- 
skiej wpłynął nagły wniosek grupy radnych 
PPS., aby nowowybudowany gmach szkol- 
ny przy zbiegu ulic Rydza Śmigłego i 
Szeptyckiego nazwać „szkołą imienia 

Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Šš. 
p. Gabrjela Narutowicza*, zamordowanego 
w tragicznym w dziejach Polski dniu 16-go 
grudnia 1922 roku. Ponadto wnioskodaw- 
cy wysunęli projekt wywieszenia w głównej 
sali szkoły portretu ś. p. Gabrjela Naruto- 
wicza oraz zwrócenia się do Kuratorjum 

Szkolaego, aby rocznicę śmierci Pierwsze- 

go Prezydenta obchodziła uroczyście cała 
szkoła przez urządzanie akademii. 

Słaszność | celowość wspomnianego 

wniosku nie ulega żadnej wątpliwości. Jest 

bowiem w zwyczaju, aby każdej nowootwie- 

ranej szkole, placówce kulturalno-ošwiato- 

wej, teatrowi i t. p., nadawać nazwę, któ- 
raby nam przypominała historyczne posta- 

cie narodu. Ś. p. Gabrjel Narutowicz za- 

znaczył się w dziejach Polski nietylko jak 

człowiek ogromnych zasług, nieskazitelnego 
charakteru, ale przedewszystkiem jako 

Pierwszy Prezydent odrodzonej Rzeczypo- 

spoplitej. Jest On więc niejako słu- 

pem granicznym między okresem niewoli 
i pierwszych lat zmagań się z ościennymi 
wrogami i wewnętrznymi trudnościami, na 
jakie napotyka każde nowopowstające pań- 

stwo, a okresem, w którym Polska, po po- 
łożeniu pierwszych fundamentów pod gmach 

odbudowującej się państwowości, zaczęła 
nabierać rozmachu, aby się stabilizować w 
rzędzie państw jako wielkie mocarstwo 

' międzynarodowe. Znaczenie miana pierw- 
* szego Prezydenta potęguje się jeszcze bar- 

dziej, jeśli sobie uprzytomnimy, że słowo 

Prezydent Rzeczypospolitej, jake wyraziciel 

ustroju demokratycznego, był marzenie m 

wielu polskich pokoleń, które nie w imię 

czego innego, a tylko w imię wolnej de- 

mokratycznej Polski ze słowami „Polska“ 

i „demokracja", gdy wierzchołki narodu 
godziły się ze smutną rzeczywistością pol- 

ską, rzucały się w odmęty niepewnych 

walk z dziesięćkroć silniejszymi wrogami, 
dokumentując w ten sposób przed światem 
prawa polskie do wolności. Ochrzczenie 

nowopowstałej szkoły imieniem ś. p. Ga- 

brjela Narutowicza byłoby z jednej strony 

uznaniem Jego zasług dla Polski w jego 
pracach zagranicą, Jego wyjątkowych wa- 

lorów umysłu i ducha, a z drugiej żywem 

zadokumentowaniem tego przełomu w his- 

torji budzącego się do nowego życia pań- 

stwa polskiego, jakim był  niewątpli- 

wie wybór pierwszego Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 

Zdawałoby się więc, że Rada Miej- 

ska winna była bez żadnych zastrzeżeń | 
poprzeć projekt wnioskodawców, że nie 

mógł się nikt znaleść, ktoby kwestjonował 

słuszność i celowość tego, zewszechmiar 
godnego uznania, wniosku. Zdawałoby się, 
że wniosek ten winien był przejść rzęsiście 

oklaskiwany przez wszystkich, bez jednego 

słowa protestu. 

Stało się inaczej. Przedstawiciele en- 
decji i chadecji w osobach panów prof. 

prawa politycznego i międzynarodowego 
na U.S.B, Wacława Komarnickiego i mec. 
Mieczysława Engla uważali za stosowne 

uchylić się od głosowania, podkreślając, 

że... nie zdążylisię jeszcze przygotować do 
„danej kwestji”, że wniosek 0 nazwanie 

nowej szkoły imieniem Pierwszego Prezy- 

denta ś. p. Gabrjela Narutowicza „zasko- 
czył ich"... i t.d. l—co charakterystyczne— 

identyczne stanowisko zajął przedstawiciel 
lewicy P.P.S., a więc prawie że komuny, 
radny Dzidziul. 2 

Potwierdza się—stwierdzamy nawia- 

sem—jeszcze raz teza, że endecja i komu- 
na mają ze sobą wiele, bardzo wiele 

- wspólnego. 

„izki i nowogródzki 

NIEZALEŻNY OR 

  

Skała in. Gńdrjela Narufowicza 
G'cóż tu chodziła? ° 

« Nie o przygotowanie przecież, nie o 

opracowanie wniosku. Do czegoż bowiem 

jest tu się przygotowywać. Każde dziecko 
wie, kim był ś. p. Gabriel Narutowicz. Wie 

o tem napewno prof. prawa politycznego 

na U. S. B. p. Wacław Komarnicki i mec. 
Engiel, wie o tem cała ta jadenastoosobo- 

wa elita jedynie „narodowa*, jedynie „ka- 

tolicka“. 
Chodziło tu o zaakcentowanie soli- 

darności naszych domorosłych hyperpa- 

trjotów endeckich naszych prawowiernych 

„katolików*, orędowników „praworządno- 
Ści* z tymi, którzy w chwili, kiedy za trum- 

ną Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej 

podążało rumieniące się ze wstydu sumie- 
nie całego niezgangrenowanego etycznie i 

bijącego się w piersi polskiego narodu, pi- 

sali o Nim, o zamordowanym Prezydencie 

Rzeczypospolitej, „nie žal nam tego, co 
padł ofiarą przypadku!!?* (Red.) z ty- 
mi, którzy w chwili, kiedy Świat cały 

wzdragał się przed potwornością dokona- 

nego faktu,  apoteozowali zbrodniarza 

Eligiusza Niewiadomskiego, któremu u- 
przednio włożyli broń do ręki, widząc w 

nim, w zbrodniarzu, skazanym przez pol- 

ski sąd na karę śmierci przez rozstrzelanie, 
„jakąś radość nieziemską, radość dopel- 
nionej ofiary” (Kurjer Poznański i Gazeta 

Poranna Warszawska). 
Na onegdajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej m. Wilna naszym wileńskim przy- 

wódcom 
wyborczego, idącym z szumnemi „katolic- 

kiemi“ i „narodowemi” hasłami na ustach 
do wyborów, spadła maska z twarzy. Uka- 

zało się nagie, przebrzydle nagie oblicze 

fałszu, które się nie zarumieni nawet wo” 
bec przez siebie dokonanej zbrodni, obli- 

cze, które przeczy podstawowej zasadzie 

katolicyzmu i praworządności — „nie zabi- 
jaj”. : 

Wniosek jednak o nazwanie nowo” 

wzniesionej szkoły imieniem Pigrwszego Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej ś. p. Gabrjela Na- 

rutowicza przeszedł mimo powstrzymania 

się od głosowania, orędowników „prawo” 

rządnošci“ i litery, - które niedługo 

wyryte zostaną nad wejściem do gmachu 

przy ul. Rydza-Śmigłego, spełniać będą 
wobec zaprawiającej się dopiero do życia 

młodzieży rolę wychowawczą, pouczając, że 

zbrodnia, popełniona nawet przez t. zw. 

obóz narodowy, jest zbrodnią. lit. 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj szef francuskiej misji woj- 

skowej gen. Charpy złożył ostatnią zkolei 

wizytę pożegaalną min. Zaleskiemu. Na- 

stępnie żegnany przez przedstawicieli rzą- 

du, wojskowości, dyplomacji i koła przy- 

jaciół wyjechał do Paryża dla objęcia Eo- 

wego stanowiska. Gen. Charpy pozostawił 
po sobie w sferach zarówno wojskowych 

jak i towarzyskich jaknajlepsze wspomnie- 

nia. 
© 

Dowiadujemy się, że 1 kwietnia obsa- 
dzone zostanie po dłuższym okresie stano- 
wisko posła polskiego w Tokio. Posłem 
Rzplitej w Tokio zostanie obecny poseł w 
Biełgradzie p. Okęcki, jego zaś stanowisko 
ma zająć czasowo chargć d'affaires w Oslo, 
p. Kwapiszewski. 

Dziś wieczorem p. wicepremier Bar- 
tel w towarzystwie sekr. Zaćwilichowskiego 
wyjeżdża na jednodniowy pobyt do Kra- 
kowa. W niedzielę w południe p. wicepre- 
mjer wygłosi w sali Starego Teatru odczyt 
na temat sytuacji politycznej i gospodar- 
czej. Poodczycie zabierze prawdopodobnie 
głos prof. Krzyżanowski, czołowy kandydat 
do Sejmu z Krakowa na liście Nr. 1. 

    
„katólicko narodowego” bloku. 

   

  

Prasa fradeuska 0 Ы 
PARYŻ, 10-11. (Pa), Prasa omawia 

w dalszym ciągu kwestiewlitewską: „Action 
Francaise" zamies:cza korespondencję Le 
Buchera z Kowna, w której autor zbija 
twierdzenie uczonych litewskich о boga- 
ctwie literatury litewskiej. Korespondent 
opisuje rozmowę swą z profesorem Uni- 
wersytetu Kowieńskiego, który po dłuższej 
dyskusji zmuszony był przyznać, że brak 
jest wszelkich pomników kultury litewskiej. 
Le Boucher kończy swą korespondencję 
podkreślając ubóstwo życia intelektualnego 
ną Litwie, która przesiąknięta całkowicie 
kulturą polską zmuszona była po wypo- 
wiedzeniu tej ostatniej wojny rzucić się w 
objęcia obcych, nie posiada bowiem żad- 
nych zasobów własnych. W tym samym 
dzienniku Charles Maurras omawia arty- 

GAN DEMOKR 

KURJER WILENSKI 
ATYCZNY. 
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wie i Waliemaragie, 
pariji ludowej Rheinbabena, który dowo” 
Gził konieczności rewizji granic, oraz znie” 
sienia korytarza pomorskiego, co leży 
rzekomo również w interesie Polski. Maur- 
ras oświadcza, że podobna filantropja 
przypomina uczucia  Ugolina względem 
swych dzieci, poczem wykazuje, że Niemcy 
ulegają nadal obłędowi, który każe im u- 
ważać się za naród wybrany. „Corespon- 
dance Universelle" omawia treść wysłanej 
przez Waldemarasa przed wyjazdem do 
Berlina odpowiedzi na notę polską. Kore- 
spondencja podkreśla nieszczerość tej od- 
powiedzi, uciekanie się w niej do. różnych 
wybiegów, mijanie się z prawdą i wyszu- 
kiwanie niemożebnych szykan, których je- 
dynym celem jest odwleczenie jak najdłu- 
żej rozpoczęcia postanowionych w Gene-   kuł członka Reichstagu posła niemieckiej 

BERLIN, 10.li (Pat). W toku dzisiej” 
szych obrad komisji budżetowej Reichstagu 
przemawiał minister Reichswehry Gro- 
ener, który na wstępie zaznaczył, że w 
obecnej chwili nie można jeszcze wystąpić 
z deklaracją programowe. Traktat wersal- 
ski, oświadczył minister, zakreślił ramy w 
jakich Reischswehra mroże się rozwijać. 
Ramy te są wprawdzie niemożliwe do znie- 
sienia przez państwo suwerenne, jednakże 
Niemcy muszą przestrzegać postanowień 
traktatu wersalskiego w tym kierunku i 
tych postanowień nie mogą naruszać. Niem- 
cy nie mogą obecnie w śziedzinie strategii 
dotrzymywać kroku innym państwom, nie 
mogą myśleć o prowadzeniu wojny na wiel- 
ką skalę, rozporządzającć zaledwie armją 
100-tysięczną. Minister Groener podkreślił, 
że 0 ile chodzi o sprawy. „bezpieczeństwa, 
to on, jako minister, godzi się na stano- 
wisko zajęte przez Stresemanna. Reichs- 
wehra nie powinna się mieszać w żadne 
działania polityczne, ale równocześnie mu- 
si bacznie przestrzegać zadań, związanych 
z bezpieczeństwem państwa przed ewentu- 
alną próbą przewrotu wewnętrznego. Reichs- 
wehra musi być powolnem narzędziem w 
rękach rządu niemieckiego. Członkowie jej 
muszą być lojalnymi wykonawcami zarzą- 
dzeń władz państwowych. Dla państwa i 
jego symbolów będziemy okazywali naj- 
większe poszanowanie i cześć—mówił mi- 
nister. Nie dopuszczę do żadnych przekro- 
czeń w tym zakresie. W dalszym ciągu 
podkreślił Groener, że Reichswehra nie ma 
planów, które mogłyby pokrzyżować po- 
litykę zagraniczną Niemiec i on sam do- 
kłada wszelkich starań, ażeby Reichswehra 
w poczynaniach swych pozostawała w 
ścisłym kontakcie z ministrem Reichswehry. 
Wspominając o redukcjach przeprowadzo- 
nych przez radę państwa Rzeszy w bud- 
żecie Reichswehry oświadczył minister, że 
wszelkie skreślenia tego rodzaju są niedo" 
puszczalne. 

Wspominając o aferzetransportu bro - 
ni przez port Kiloński min. Reichswehry 

BERLIN, 10-II. (Pat). Biuro Wolfta 
ogłasza informacje półurzędowe zaprzecza- 
jące pogłosce, jaka pojawiła się wczoraj 
w prasie niemieckiej o mającej rzekomo 
nastąpić dłuższej przerwie w rokowaniach 
polsko-niemieckich. Komunikat półurzędo- 
wy wskazuje na to, że komisja dla formal- 

Decyzja w sprawi 
BERLIN, 10.11 (Pat.). „Deutsche Tagesztg* 

w depeszy swego koreszondenta z Tczewa twier- 
dzi, że rząd polski ustąpił wobec nacisku ze stro- 
ny delegacji niemieckiej i zdecydował się w naj- 
bliższych dniach przedłożyć delegacji niemieckiej 
swą decyzję w sprawie waloryzacji ceł polskich. 

GDANSK. 10. Il. (Pat). O pobycie 
sen. Jevelowskiego w Warszawie donoszą 
tutejsze pisma co następuje: Jak wiadomo 
sen. Jevelowsky wyjechał do Warszawy na 
zaproszenie rządu polskiego. W Warszawie 
przebywał on dwa dni. W międzyczasie 
przyjęty był sen. Jevelowsky przez przewo- 
dniczącego polskiej delegacji do rokowań 

CHICAGO, 10. II. (Pat.) Murzyn wydalony 
ze służby zastrzelił człowieka, który jak sądził   

wie rokowań z Polską. 

Min. Groener odpiera ataki przeciwko 
‚ Reichswehrze. 

powiedział, że jest to całkiem zwykła i 
pospolita afera przemytnicza, którą powin- 
na zająć się prokuratura. „Cieszyłbym się 
bardzo — rzekł Groener — gdyby wszyst- 
kie te indywidua, które do obecnej chwili 
starają się ukryć za innemi osobami zo- 
stały bezwzględnie ukarane i postawione 
pod pręgierz opinji publicznej. Gdyby wśród 
nich znalazł się jakikolwiek członek Reich- 
swehry, to ani przez chwilę nie pozosta- 
nie on w jej szeregach. Dalej Groener o- 
mówił szczegółowo sprawę subwencyj mi- 
nisterstwa Reichswehry dla towarzystwa 
filmowego Phebus. Minister przyznał, że 
kapitan Lohman, jako jedna z głównych 
osobistości wmieszanych w tę aferę popeł- 
nił pewne błędy taktyczne. Jednakże przy 
ocenie jego działalności nie należy zapo- 
minać pobudek, jakiemi się kpt. Lohmann 
(kierował / * e: zyj анаа ы 

Po likwidacji wojny kierownictwo ma- 
rynarki niemieckiej otrzymało do dowolnej 
dyspozycji pewne pozostałe fundusze, któ- 
remi zająć się miał kpt. Lohmann. Nie 
mogąc z powodu ścisłych ograniczeń za- 
wartych w traktacie wersalskim zużytkować 
tych funduszów w inny sposób powziął 
plan użycia tych pieniędzy do akcji pro- 
pagandy niemieckiej w Niemczech i zagra- 
nicą. Do tej propagandy postanowił on 
zaangażować tow. filmowe Phebus. Fakt 
nabycia portfelu akcyj towarzystwa Phebus 
j udzielenia subwencji temu towarzystwu z 
funduszów M-stwa Reichswery postanowił 
kpt. Lohmann zachować w ścisłej tajemni- 
cy, nie chcąc narażać swoich klijentów na 
współodpowiedzialność. 

Niekorzystne konjunktury w akcjach 
towarzystwa oraz zapotrzebowanie dalszych 
funduszów zmusiły kpt. Lohmanna do szu 
kania kredytów, które zobowiązało się do- 
starczyć prywatne towarzystwo Giro-Cen- 
tral pod warunkiem, że skarb Rzeszy u- 
dzieli gwarancji na te kredyty. Ogółem 
subwencja dla tow. Phebus wyniosła 9 
miljonów marek. 

Nie będzie przerwy w rokowaniach 
polsko-niemieckich. 

ności celnych w dalszym ciągu kontynuuje 
swe prace w Warszawie zaś dnia 11 lute- 
go komisja handlowa wznowi swe prace. 
Komisja weterynaryjna obradująca w Ber- 
linie nie mogła w ostatnich dniach odby- 
wać posiedzeń z powodu wyjazdu delegata 
polskiego do Genewy. 

e waloryzacji ceł. 
Tem samem oświadcza dziennik, rokowania han- 
dlowe polsko-niemieckie, które w ostatnich cza- 
sach utknęły na martwym punkcie, niezawodnie 
zostaną w dalszym ciągu wznowione i prawdopo- 
dobnie doprowadzą do uregulowania dalszych 
kwestyj, dotychczas nierozstrzygniętych. 

Pobyt sen. Jevelowsky'ego w Warszawie. 
handlowych polsko-niemieckich ministra 
Twardowskiego, a następnie przez ministra 
Przemysłu i Handlu Kwiatkowskiego. Po- 
zatem sen. Jevelowsky przyjęty był w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranicznych, gdzie kon- 
ferował w sprawie aktualnych  kwestyj 
gdańsko-polskich, zwłaszcza w sprawie nie- 
miecko-polskiego traktatu handlowego. 

  

Zemsta murzyna. 
ów murzyn zabił jeszcze trzy osoby, a zranił 
dwie, poczem padł od kuli policjanta,   spowodował jego wydalenie, W czasie strzelaniny 

   

    

  

Nr. 33 

Nr. 1. 

Immm 
Litewska partja ludowa w Kłaj- 
pedzie żąda nawiązania normal- 

nych stosunków z Polską, 
RYGA, 10.li. (Pat). „Jaunakas Zinas* 

donosi z Kowna: Na konferencji litewskiej 
ludowej partji w Kłajpedzie między innemi 
uchwalono wniosek wyrażający życzenie, 
aby Litwa rozpoczęła stosunki handlowe z 
Polską. W warunkach obecnych stosunki 
gospodarcze można z łatwością nawiązać 
bez ostatecznego rozwiązania konfliktu pol- 
sko-litewskiego. W rezolucji podkreślono, 
że odnowienie stosunków gospodarczych z 
Polską dodatnio wpłynie specjalnie na o- 
kręg Kłajpedzki. . 

Kompromitacja. 
RYGA, 10.ll. (Pat). „Jaunakas Zinas“ 

donosi z Kowna o przykrej sytuacji w ja- 
klej znalazły się rządy litewski i czecho- 
słowacki z powodu nadania przez ten ostat- 
mi orderu Białego Lwa siedmiu oficerom 
litewskim. Między innemi nagrodzony z0- 

(1080 
   

  

    
   

  

stał pułk. Petrujtis, który jak wiadomo nie | 
znajduje się już w armji ze względu na 
swój udział w ostatnim puczu na Litwie. 

Waldemaras nie wyjeżdża do 
Moskwy. 

„. KOWNO, 10.II. (Pat). Elta demen- 
tuje pogłoski, jakie ukazały się w prasie 
zagranicznej, jakoby Waldemaras zamie- 
rzał wyjechać do Moskwy. Wiadomość ta 
jest pozbawiona wszelkich podstaw. 0 

B Paistų Baltyekieh, 
Zmiany w obsadzie placówek zagr. 

Estonii. 
_RYGĄ, 10.11 (Pat). Donoszą z Tallina 

o pogłoskach krążących co do zmian, ja- 
kie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma 
zamiar przeprowadzić w poselstwach za- 
granicznych. A więc, poseł Selima z Rygi 
przeniesiony zostanie do Moskwy, poseł 
Laretej w Moskwie—do Kowna. Charge d' 
affaires z Kowna Eppick, jako radca do 
Moskwy, do Rygi zaś jest przeznaczony b. 
minister Oświaty Lattik. Przeniesienia te 
mają nastąpić przed pierwszym kwietnia. 

4 kosji Sowieckiej. 
Wyniki sow. gwiazdzistego biegu 

narciarskiego. 
„ MOSKWA. 10.II, (kor. własna). W 

dniu 6.11 został ukończony, jako fragment 
wszechrosyjskich _ zawodów | zimowych 
(Spartakjada) gwiazdzisty bieg narciarski, 
Pierwsze miejsce w tym biegu zajął od- 
e Z m. Ust-sysolska przebie- 
ając przestrzeń pomi tem miastem a 
Moskwą (1600 klm.) 3 dni. 

Z Białejrusi Sowieckiej 
„Powodzenie* białoruskiej litera- 

„ tury u chłopów. 
MIŃSK, 10.II, (kor. własna). Na ze- 

bianiu dyskusyjnem w sprawie propagan- 
dy i szerokiego rozpowszechniania dzieł 
białoruskich pisarzy, jak również w spra- 
wie celowości tłumaczeń utworów innych pi» 
sarzy na język białoruski, wyjaśnio się, że 
głównym kontyngensem czytaczy literatury 
rodzimej, jest nieliczna garstka inteligeacji 
miastowej. Szerszy ogół ludności B.S.R.R,, 
nie czytuje książek białoruskich, nawet naj- 
bardziej „popularnych wydawnictw przedkia- 
dając książki w języku rosyjskim. : 

Epidemja pożarów na Białejrusi 
Sow. 

MIŃSK, 10.11, (kor. własna). W da 6.11 w okręgu Mohylewskim z dł 
przyczyn spalił się olbrzymi nowoczesny młyn „Czerwona Zorza”. Pożar ten jest 
trzecim zrzędu z pośród większych wy- 

44 S jedsn po dru- 
m na teryt. В. 5. R. R. w stosun 

krótkich odstępach czasu. = 

Ori rozpoczną się niemiecko-sowieckie ro- 
kowania handlowe. 

BERLIN, 10.11 (Pat.). Delegacja rosyjska do rokowań handlowych z Neman złożyła wczoraj wizytę kierownikowi delegacji niemieckiej do tych - M goa alrotho- Е osiedzenie del i i 
dziś lub w sobotę. "m PE 

   



Walka o zdrowy Sejm i Senat. 

to rząd Marszałka Pilsudskiego dal chłopom. 
Polska jest nawskroś krajem rolni- 

czym, więcej niż połowa mieszkańców bo 
60 proc. to rolnicy, dlatego też dobrobyt 
całego narodu, potęgę państwa, zamożność 
wszelkich innych warstw społecznych zale- 
ży w znacznej mierze od tego, czy będzie- 
my mieli ubogich czy też bogatych rolni: 
ków. Ani przemysł ani rękodzieła nie znaj- 
dą podstaw do pomyślnego rozwoju, jeżeli 
nie będziemy mieli bogatego rolnika. 

Rządy przed przewrotem majowym 
źle zrozumiały interes państwowy. Wprost 
nieprawdopodobnem wydaje, się w jakim 
stopniu lekceważyły one rolnictwo. Nie 
troszczono się prawie wcale by dopomóc 
rolnikom do dźwignięcia się z tego upad- 
ku, w który je postawiła wojny, by odbu- 
dować tę najważniejszą podstawę potęgi na- 
szego narodu. Żaden rząd przed przewro- 
tem nie chciał zrozumieć, że w Polsce nie 
będzie nigdy bogatego miasta bez bogatej 
wsil A na czele tych rządów stali nieraz 
rolnicy jak np. Witos! 

W przeciwieństwie do rządów po- 

31 grudnia 1925 r. 

Kapitał zakładowy Państwo- 
wego Banku Rolnego wynosił 

Lokaty skarbowe w Banku 
Rolnym na cele niesienia pomocy 
rolnictwu 

Fundusze rządowe, przez Pafi- 

stwowy Bank Rolny administro- 

wane na cele 

Widzimy więc, że rząd swe fundusze, 
które wynosiły 31 grudnia 1926 r. około 
34 miljonów złotych, podwyższył na 120 
miljonów czyli okrągło czterokrotnie. O- 
prócz tego kredyty długoterminowe Рай- 
stwowego Banku Rolnego, które w roku 
1925 były wogóle nieczynne (nie istniały) 
wykazują na dzień 1 grudnia 1927 r. su- 
mę przyznanych rolnictwu kredytów zwyż 
14 miljonów. 

Rząd Marszałka Piłsudskiego nie za- 
pomniał również o rolnictwie przy zacią- 
ganiu wielkiej pożyczki, która dała Polsce 
zagranica w dowód zaufania do wielkiego 
Wodza Narodu. 140 miljonów złotych z 
tej pożyczki jest przeznaczonych dla pod- 
niesienia wytwórczości rolnictwa, domen i 
przedsiębiorstw państwowych, a z tej su- 
my wypłacono już 25 miljonów zł. dla rol- 
ników, a dalsze sumy będą niebawem wy- 
płacone. 

Pierwszą rzeczą, która rolnika bardzo 
obchodzi, jest kwestja reformy rolnej. Po- 
wszechnie już uznano, że głód ziemi, któ- 
ry panuje w Polsce, nie da się przepro- 
wadzić bez rozumnie ujętej reformy rolnej 
i tutaj również rząd Marszałka Piłsudskie- 
go może się szczycić poważną pracą. 

Jak wiemy w myśl uchwalonej usta- 
wy o reformie rolnej jest przeznaczone 
rocznie 200.000 ha, do rozparcelowania. 
Żaden rząd przed przewrotem majowym 

przednich, rząd Marszałka Piłsudskiego 

zrozumiał dobrze znaczenie, jakie posiada 

rolnictwo dla Polski i przy każdej spo- 
sobności stara się o to, by dopomóc lud- 
ności wiejskiej, otaczając rolnika wielką O- 

pieką i stwarzając temsamem warunki dla 

stworzenia wielkiej i potężnej Polski. Nie 
trzeba tu dużo słów, wystarczy spojrzeć na 

to, co rząd Marszałka Piłsudskiego uczynił 
dla rolników z tem co uczyniły rządy przed 
majem 1926 r., a jaskrawo ukaże nam się 

Z. x 
to przykład. 3 

Шбт':\е:: zagadnieniem dla rolnika 

polskiego, który jest w porównaniu z przed 

wojną ubogi, wycieńczony przez okrucień- 

stwa tej ostatniej wielkiej wojny, jest uzy- 

skanie tanich kredytów. 1 tu rząd Marszał- 

ka Piłsudskiegó dokonał wielkiego dzieła. 

Jeżeli tylko wezmiemy pod uwagę 

Bank Rolny, tego głównego dostawcę kre- 

dytów, to widzimy jakie pomyśle rezultaty 

osiągnął rząd Marszałka Piłsudskiego.   
11,458,306.16 

25,370,300.05 

34,204,111.39 

  

Spójrzmy na to zestawienie: 

31 grudnia 1927 r. 

15,000,000.00 

63,554,947,44 

116,534,038.22 

nie rozparcelował. nigdy tego obszaru wy- 
maganego przez ustawę. 

W roku 1925 rozparcelowano ogó- 
łem 108.539 ha, a w roku 1926 obszar, 
który został rozparcelowany wynosił 217,266 
ha, czyli więcej, niż jest ustawą przewi- 
dziane, a dwa razy więcej niż w roku 1925. 
A musimy sobie zapamiętać, że Marsza- 
łek Piłsudski objął władzę w maju 1926 r., 
a więc w połowie roku. Dokładnej cyfry, 
dotyczącej wykonania reformy rolnej w r. 
1927 jeszcze nie posiadamy, ale na pod- 
stawie dotychczasowych obliczeń możemy 
śmiało stwierdzić, że przewyższa Ona 
znacznie cyfrę osiągniętą nawet w r. 1926. 
Tak więc rząd Marszałka Piłsudskiego nie- 
tylko wykonuje reformę rolną, lecz odra- 
bia to, co ci, którzy przed nim rządy 
sprawowali, zaniedbali i lekceważyli. 

Jaznem więc staje się dla nas, że 
Marszałek Piłsudski ujmując ster pań- 
stwa w swoje ręce, poznał jak doniosłą 
rolę posiada dla naszego państwa rolnik i 
że stara się jemu pomóc gdzie tylko mo- 
że. To, co On osiągnął, powinno wzbu- 
dzić wśród rolników najgłębsze zaufanie do 
Jego rządów i rolnicy muszą sobie uświa- 
domić, że stworzenie dalszych podstaw do 
ich zamożności jest tylko wtedy możliwem, 
jeżeli będziemy iść po tej drodze, którą 
Marszałek Piłsudski nam wskazał. 

Jaki jest realny program polskiego 
pracownika. 

Hasło naczelne — Demokratyczna Polska Pracy. 
W ciągu 10 lat istnienia niepodległe- 

go państwa zepchnięto rzesze pracowni- 
cze na szary koniec życia społecznego i 
politycznego. Nas, cośmy szli w pierw- 
szym szeregu bojowników o niepodle- 
głość, w mroku niewoli i ogniu walk le- 
gionowych, nas, którzyśmy budowali pol- 
ską administrację, polską produkcję, pol- 
ski samorząd i polską szkołę — nas nie 
było tylko w polskim Sejmiel A przecież 
jesteśmy liczną warstwą twórczych ludzi 
pracy — warstwą о odrębnych zada- 
niach i własnych interesach. 

, Po raz pierwszy na listach — „Веграг- 
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem* 
znaleźli się przedstawiciele świata pracow- 
niczego. Wysyłamy do Sejmu nie partyj- 
ników, a wypróbowanych działaczów 
związkowych dla obrony naszych żywot- 
nych interesów. Wierzymy, że w decydu- 
jącej chwili szeregi pracownicze nie za- 
wiodą nas, tak, jak nie zawiodły przy wy- 
borach do Kasy Chorych i ostatnich wy- 
borach do Rad Miejskich. Występujemy 
z własnym programem i nie damy roz- 
bić swoich szeregów ani przez endecką 

. obłudę, ani socjalistyczną demagogię. 
wiat pracowniczy ma dobrze zapi- 

sany w pamięci okres 10 lat, gdy napróż- 
no szukał oparcia we wszystkich partjach 
politycznych. Ale na targowisku partyjnem 
walczono jedynie o interesy kapitału, ro- 
botnika i włościaństwa — nas ochrzczono 
„pogardliwą nazwą „inteligenta“ i odsu- 
nięto od należnego nam udziału w rzą- 
dach państwem. 

wiat pracowniczy ma dobrze zapi- 
sane w pamięci, że dopiero rząd Marszał- 
ka Piłsudskiego udzielił nam skutecznej i 
realnej opieki dekretując ustawę ubezpie- 
czeniową, która zapewnia nam ochronę 
od bezrobocia, starości i kalectwa — że 
w tej chwili wydaje ustawę o ochronie 
zdrowia i życia pracownika, o najmie pra- 
cowników umysłowych, o Sądach Pracy. 
Dlatego liście Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem dajemy swoje poparcie 
z ufnością i wiarą w lepszą przyszłość po- 
niewieranych dotychczas rzesz pracowni- 
czych. 

Oparci o bezpartyjne związki zawo- 
dowe pracowników państwowych, kolejo- 
wych, prywatnych i samorządowych, bę-   

dziemy walczyli w przyszłym Sejmie o naj- 
żywotniejsze postulaty Świata pracy: ю 

1) Ustawowe zagwarantowanie mi- 
nimum płacy dla najniższych stopni służ- 
bowych pracowników państwowych, samo- 
rządowych i prywatnych. 

2) Siedmiogodzinny dzień pracy dla 
pracownika umysłowego. 

3) Ustawowe określenie praw i 0- 
bowiązków pracowników państwowych 
przy zachowaniu stałości stosunku służbo- 
wego. 

4) Przeszeregowanie niższych funk- 
cjonarjuszów państwowych z zaliczeniem 
praw nabytych w państwach zaborczych. 

5) Ustawę emerytalną dla pracow- 
ników samorządowych. 

6) Ochronę pracy kobiet i nieletnich. 

1) Skuteczną walkę z drożyzną 
przez politykę stabilizacji cen. 

8) Odciążenie podatkowe warstw 
pracujących przez zmniejszenie podatków 
pośrednich. 

9) Energiczną walkę z bezrobociem, 
przez podjęcie celowych inwestycyj. 

10) Walkę z głodem mieszkanio- 
wym drogą poparcia budowlanych spół- 
dzielń pracowniczych i robotniczych. 

11) Zapewnienie zorganizowanym rze- 
szom pracującym wpływu na politykę gos- 
podarczą państwa przez powołanie izb 
pracy i stworzenie naczelnej izby gospo- 
darczej, opartej na  przedstawicielstwie 
związków zawodowych pracowniczych i ro- 
botniczych. ‘ 

12) Ustawowe zagwarantowanie praw 
związków zawodowych i ochronę -przed 
represjami z tytułu działalności w związ- 
kach zawodowych. 

Pracownicy! Czas najwyższy wziąć 
własne sprawy we wtasne ręce. Nie wolno 
nam dopuścić do rozbicia naszych sze- 
regów przez partje polityczne, które tak 
nielitościwie rozbiły już szeregi robotni- 
cze. Tylko solidarność Świata pracy może 
nam utorować drogę do zwycięstwa. To 
zwycięstwo jest bliskie — gdy na czele na- 
ar K ai bis or S Wódz polskiej 
emokracji, Twórca Nie ości, M - 

łek Józet "= R. 
ni jeden głos na listy endeckie| 

reakcji! - 3 ' 
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Wraženie listu pasterskiego ks. biskupa 
' Lisieckiego zagranicą. 

BERLIN, 10.1! (Pat). Katolicka „Ger- 

mania" podaje obszerne streszczenie listu 

pasterskiego ks. biskupa Lisieckiego, wyra- 

żając uznanie i zadowolenie z treści tego 
listu oraz nadzieję, że Ów list pasterski u- 
znający wyraźnie po raz pierwszy prawa 

mniejszości narodowych wywrze dodatni 

  

  

wpływ na ukształtowanie się stosunków 
pomiędzy mniejszością niemiecką, a spo- 

łeczeństwem polskiem na Górnym Sląsku. 

Jednocześnie „Germania* podaje przemó- 
wienie posła Korfantego w Katowicach o 

rzekomym terorze stosowanym przez rząd 
przy obecnej akcji wyborczej. 

Powiatowy zjazd delegatów komitetów gmin- 

nych B. B. W. R. w Swięcianach. 

Dnia 10 lutego odbył się w Staro 
Święcianach powiatowy zjazd delegatów 
komitetów gminnych. Przemawiali kandy- 
dat na posła prezes dr. Stefan Brokowski, 
Witold Miłosz i Romuald Piekarski. W dy- 
skusji, jaka się wywiązała nustępnie zabie- 

rali głos delegaci. Po omówieniu szeregu 

spraw zjazd zakończył się entuzjastycznemi 

okrzykami na cześć Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej i Marszałka Piłsudskiego. Zjazd 

stwierdził duże konkurencyjne wpływy li- 

sty Nr. 1 na terenie powiatu. 

Związek Dorożkarzy m. Wilna przystąpił do 

Bloku Współpracy z 
Wczoraj 9 b. m. odbyło się w lokalu 

Partji Pracy, Zawalna 1, zebranie Związku 
Dorożkarzy m.Wilna. Po omówieniu spraw 
zawodowych udzielono głosiu delegatom 

B.B. W. zR. pp. Romanowi Lewko-Kruko- 

wi i Janowi Markowiczowi, którzy przema- 

wiali na temat obecnej sytuacji politycznej 

i konieczności współpracy z rządem — Маг- 

Ruch wyborczy w pow. świę- 
ciańskim. 

W ostatnim tygodniu na terenie pow. 

święciańskiego dał się zauważyć wzmożo- 

ny ruch przedwyborczy prowadzony prawie 

przez wszystkie stronnictwa polityczne, 

występujące w okręgu święciańskim. 7wła- 

szcza usilną akcję prowadziły w ciągu ty- 

godnia Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem, PPS. i „PŚL. Wyzwolenie”. 

W ciągu ubiegłego tygodnia B. B. W. 

R. zorganizował wiece w Ignalinie, Duk- 
sztach, Kołtynianach, Podbrodziu, Łyntu- 

pach i Hoduciszkach, uzyskując wszędzie 
maximum powodzenia, że wystarczy wspom- 

nieć, iż w ciągu krótkiego okresu czasu 

zorganizowano na terenie pow. Święciań* 

skiego 20 gminnych Komitetów B.B.W.R. 

PPŚ. zorganizowało wiece w Święcianach, 
Nowych Święcianach i Podbrodziu. 

„P. S. L. Wyzwolenie" w Daugielisz- 

kach. Wiece PPS. i „PSL. Wyzwolenia” 

przeszły nie pozostawiając żadnego wraże- 

nia wśród ludności włościańskiej. 

Aresztowanie męża zaufania Bia- 

łoruskiego Związku Włościańskie- 
go za dokonanie kradzieży. 

W dniu 5 b. m. organa policji are- 

sztowały męża zaufania Białoruskiego Zwią- 

zku Włościańskiego niejakiego Włodzimie- 

rza Krywko, mieszkańca wsi Lewstwianka 
gm. łużeckiej pow. duniłowieckiego. Are- 
sztowanie członka Białoruskiego Związku 
Włościańskiego, który prowadził energiczną 
akcję wyborczą, nastąpiło wskutek stwier- 
dzenia, iż Krywko jest sprawcą dokonanej 

przed kilkunastu dniami kradzieży w Wii- 

nie, na szkodę Kudakisa Piotra. Między 
innemi dowodami rzeczowemi u areszto- 
wanego Krywko znaleziono teczkę, którą 
skradł on Kudakisowi wraz z pieniędzmi. 

Żydzi święciańscy za „Blokiem 
Mniejszości Narodowych". 
W tych dniach w lokalu zamkniętym 

w Święcianach odbyło się zebranie miej- 
scowej ludności żydowskiej. Zebranie zo- 
stało zwołane przez kupców żydowskich i 
miało na celu omówienie sytuacji przed- 
wyborczej. ; 

Pod naciskiem kupców ze związku, 
którzy, jak wiadomo, w Wilnie uchwalili po- 
pierać „Blok Mniejszości  Narodowych“ 
miejscowa ludność żydowska opowiedziała 
się za Blokiem. Na zebraniu uchwalono 
zorganizować na terenie pow. święciańskie- 
go komitety, wyborczego Bioku Mniejszo- 
ści Narodowych w większych środkach, 

Powody unieważnienia listy „Wy- 

zwolenia* w okręgu grodzieńskim. 

Donoszą z Grodna, że „Wyzwolenie 

zgłosiło do Okręgowej Komisji Wyborczej 

własną listę wyborczą. 
Na liście tej figurowały kandydatury 

całego szeregu włościan miejscowych. Wło- 

ścianie ci jednak złożyli w Komisji Wy- 

borczej oświadczenia o tem, że nie zgadza- 

ją się na umieszczenie ich kandydatur na 

liście „Wyzwolenia”, a zgłaszają akces do 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 

dem. 
Wobec takiego oświadczenia Komisja 

Wyborcza listę tę uniewaźniła. (iw). 

Akcja przedwyborcza PPS na Wo- 
łyniu. 

PPS., która początkowo zamierzała 

nie wystawiać na Wołyniu swoich list wy- 
borczych, jak nam donoszą z Łucka, w 

całym szeregu okręgów wystawiła jednak 
własne listy wyborcze. 

Aagitacja jej jednak nie cieszy się 

popularnością wśród miejscowej ludności. 

  

Ani jeden głos na klasowych roz- 
bijaczy szeregów pracowniczych! 

Wszystkie głosy pracownicze na 
listę Nr. 1 | 

Niech żyje Marszałek Piłsudski ! 
Niech żyje Demokratyczna Polska 

Pracy !   

Rządem. 
szałka Piłsudskiego, co zostało przez ze- 

branych przyjęte z niebywałym entuzja- 

zmem i w końcu na wniosek prelegentów 

postanowiono przystąpić do Bloku Współ- 

pracy z Rządem i głosować na listę Nr 1. 

Zebraniu przewodniczył prezes Związku 

Dorożkarzy m.Wilna p. W. Trębacz. Obe- 

cnych było na wiecu przeszło 300 osób. 

Na nowogródzkim froncie wybor- 
3 czym ożywienie. 

Akcja wyborcza Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem zyskuje coraz bar- 

dziej na intensywności. Ludność wszędzie 

odnosi się do wystąpień Bezp. Bloku 

Współpracy z Rządem przychylnie dekla- 

rując się za poparciem listy Nr. 1. 

W ostatnich dniach odbyły się zebra- 

nia i zgromadzenia przedwyborcze we 

wsiach:  Siohda, Rudniki, Nowosiołki — 

gm. Rajca Bogudzianka i Zapole—gm. Po- 

czapówRabki, Ogrodniki, Zychy, Obelkowi- 

cze, Wasiewicze, Pietrasze, Sućki, Rabki, 

Staryna, Kuryca, Łopuszno,  Torkacze, 

Chrólczyce, Nowosiołki, Jelonka i Staro- 

jelni—gm. IKuszelewo. 
Susiłówka, Łowce, Krywonobowo, 

Naliboki Górne i Dolne gm. Wsielub. 
Komitety lokalne powstały: 
W Rusiłówce, Łowcach, Zdanowi- 

czach, Krywonohowie, Nalibokach Gór- 

nych i Dolnych gm. Wsielub. Nowosioł- 

kach—gm. Rajca, Starynie, Koćkach, Obel- 

kowiczach, Pietraszach, Rabkach, Zychach, 

Ogrodnikach, Dworcu, Sliwonkach i No- 

wojelni—pow. Dworzec, Horodeczno—gm. 
Horodeczno, Zubkowie—gm. Kuszelewo. 

Powiat dubieński za Bezpartyjnym 

Komitetem Współpracy z Rządem. 
Z Dubna na Wołyniu donoszą, że w 

całym szeregu ginin tamtejszego powiatu 

powstały Komitety Wyborcze utworzone 

przez ludność miejscową, które wydały о- 

dezwy w językach polskim, ukraińskim o- 
raz czeskim (na Wołyniu mieszka znaczna 

liczba kolonistów czeskich) wzywające do 
poparcia Bezpartyjnego Bloku Współpracy 

z Rządem. (jw) 

Tarcia wśród komunistów w Ma- 
łopolsce Wschodniej. | 

Jak wiadomo komuniści w Małopol- 
sce Wschodniej wystawili swoją listę tylko 
w okręgu Stryjskim i Lwowskim, co do 
pozostałych okręgów to „Centralny Komi- 
tet Komunistycznej Partji Zachodniej U<ra- 
iny* wydał polecenie poparcia „Selrobu“ 
prawicy, natomiast „Komitet Centrali y Ko- 
munistycznej Partji Polski“ jest za popar- 
ciem „Selrobu“ lewicy. (jw) 

Listą nr. 13 zajmie się Sąd Naj- 
wyższy. Podoticerowie rezerwy 
przeciwko czynnym komunistom. 

Do izby dla spraw wyborczych Sądu 
Najwyższego wpłynęła w dniu wczorajszym | , 
zbiorowa skarga, wystosowana w imieniu 
Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypos- 
politej Polskiej w sprawie uznania wažnoš- 
ci listy komunistycznej nr. 13. Skarga ta 
będzie rozpatrywana na najbliższem posie- 
dzeniu dla spraw wyborczych Sądu Naj- 
wyższego w przyszłym tygodniu. (P. I. D.). 

Wszechpolski Zjazd Żydowskiego 
Bloku Narodowego: 

„Der Jud* z dnia 8 lutego donosi, że | @ 
w dniu 12 b. m. odbędzie się w Warsza- 
wie Wszechpolski Zjazd Komitetów Wybor- 
czych, delegatów ugrupowań, które przy- 
stąpiły do Żydowskiego Bloku Narodowe- 
go, oraz sympatyków tego bloku z pośród 
ławników, radnych i członków zarządów 
Gmin Żydowskich. Ogółem weźmie w tym 
zjeździe udział 70 miast Polski. 

Oddzielnych urn dla mężczyzn i 
kobiet nie będzie. 

. Główna Komisja Wyborcza, po roz" 
patrzeniu projektu, lansowanego przez sta: 
tystyków, w sprawie oddzielaych urn wy- 
borczych dla mężczyza i kobiet przy gło- 
sowaniu do ciał ustawodawczych, doszła 
do wniosku, że zrealizowanie tego projek- 
tu wprowadziłoby zamęt w technice gło- 
sowania, wobec czego został on odrzucony. 

Na czem polega trudność techniczna 
ustawienia obok siebie dwóch urn—komi- 
sja nie tłumaczy. W ten sposób nie wy- 
jaśnimy niezmiernie interesującego zagad- 

nienia, które kierunki polityczne mają więk- 
= poparcie u mężczyzn, a które u ko- 

let. 
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prawy polsko - gdańskie w Międzyna- 
rodowym Trybunale Sprawiedliwości. 

HAGA, 10.II (Pat). Sekrctarjat siałe= 
go Międzynarodowego Trybunału Sprawie- 
dliwości podał półoficjalnie do wiadomości 
prasy następujące informacje: Zwołany na 
sesję nadzwyczajną Stały Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości odbył 7 lutego 
posiedzenie publiczne w celu wysłuchania 
wyjaśnień stron w sprawie sporu polsko- 
gdańskiego, dotyczącego praw gdafiszczan, 
funkcjonarjuszów polsk. kolei państw., do 
odwoływania się do sądów gdańskich. 

W kwestji tej zwróciła się do Trybu- 
nału oopinję Rada Łigi Narodów. Pozwy- 
kłych wstępnych forma!nościach zabrał głos 
Gilbert Gidel, profesor na Wydziale Prawa 
uniwersytetu paryskiego w celu przedsta- 
wienia i rozwinięcia tezy wolnego miasta 
Gdańska. 

Na wstępie Gidel skreślił krótki rys 
historyczny sporu, przyczem starał się m. 
in. wykazać, że postanowienia różnorod- 
nych układów, zawartych w latach 1920— 
21 zmierzały do zapewnienia funkcjonarju- 
szom P. K.P. gdańszczanom poszanowania 
praw przez nich nabytych. Jedno z tych 
praw „polega na możności odwoływania się 
do sądów cywilnych. Mówca podkreślił, że 
spór w danej sprawie ma charakter Ściśle 
międzynarodowy. 

Opierając się na powyższem twierdze- 
niu Gidel krytykował stanowisko rządu 
polskiego, który odmówił egzekutywy wy- 
roków sądów gdańskich w sprawach 
wszczętych przez funkcjonarjuszów kolejo- 
wych. Układy zawarte przez rząd polski z 
w. m. Gdańskiem dają, zdaniem mówcy, 
prawo tym funkcjonarjuszom do zwracania 
się do sądów gdańskich z powództwem, 
dotyczącem ich roszczeń pieniężnych. Gi- 
del twierdził, że prawo to przysługuje tunk- 
cjonarjuszom również na mocy umowy 
służbowej. (Beamtenabkommen). 

Zkolei rzecznik Gdańska zastanawiał 
się nad charakterem wzajemnych zobo- 
wiązań pomiędzy administracją P. K. P.a 
funkcjonarjuszami kolei gdańszczanami, 
którzy przeszli na służbę polską. Polska 
winna uszanować prawa nabyte przez fun- 
kcjonarjuszów kolejowych, co dotyczy mię- 
dzy inaemi prawa odwoływania się do są- 
dów gdańskich. Kończąc swe przemówienie 
prof. Gidel prosił Trybunał o zaopinjowa- 
nie, że wbrew decyzji Wysokiego Komi- 
sarza Ligi Naródów w Gdańsku z dnia 
81V.1927 sądy gdańskie są właściwe dla 
rozpoznawania procesów, stanowiących 
przedmiot niniejszego sporu. 

Następnie zabrał głos p. Lindburg, 
były adwokat w Hadze, holenderski radca 
stanu w celu przedstawienia polskiego pun- 
ktu widzenia. Między innemi Lindburg nie 
zaprzeczał, że Beamteuabkommen ma bez- 

0
]
 

>
 
|-
0>
|-
0>
| 

I
K
S
I
E
T
I
E
S
J
E
C
I
K
C
J
|
 

warunkowo moc traktatu międzynarodo- | 
wego i uznał, że postanowienia tej umowy 
są dla Polski obowiązujące tak, iż ustawo- 
dawstwo krajowe nie może ich ani zmie- 
nić, ani ograniczyć. 

Natomiast interpretował powyższe po- 
stanowienia w ten sposób, że funkcjona- 
rjusze kolejowi gdańszczanie, gdy przeszli 
na służbę polską nie mają prawa odwoły- 
wania się w sprawach swych roszczeń pie- 
nięźnych, opartych na wzmiankowanej 
umowie do gdańskich sądów cywilnych. 
Mówca sądzi, że przepisy Beamtenabkom- 
men stanowić mogą jedynie podstawę dla 
statutu funkcjorarjuszów kolejowych, nato” 
miast nie mogą same być uważane za taki 
statut. Na tem posiedzenie zamknięto 
i dalszy ciąg przemówienia Lindburga od- 
łożono do dnia następnego. - 
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Artysta-fotograt 

Antoni Škurjai 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

ma ul. KRÓLEWSKĄ 3. 
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Prof. Blrżyszka we Lwowie. 
LWÓW. 10. II. (Pat). Dnia 9 lutego 

wiecz. we Lwowie grono profesorów Uni- 

wersytetu Jana Kazimierza podejmowało p. 

Michała Birżyszkę, profesora Uniwersytetu 

     

Kowieńskiego. Obećni byli między innemi . 

‚ wice-wojewoda Gronziewicz i prezes 

Akademji Umiejętności prof. Rozwadowski. 

Następnie udano się na wieczór koła his- 
torycznego, gdzie gości powitał prezes 

Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. 

Stanisław Zakrzewski. Młodzież zgotowała 

gościowi gorącą owację. Prcf. Birżyszka w | 3 

odpowiedzi swej mówił o wrażeniach odczu- 

wanych podczas odwiedzania grobów kró- 

lewskich na Wawelu i wyraził w koficu 

nadzieję, że Polska i Litwa wchodzą w o- 

kres nawiązania Ścisłych stosunków nau- 

kowych i kulturalnych, które utorują dro- 

gę do bliższego współżycia obu spole- 

czeństw i stworzą podstawę do przyszłego 

porozumienia. 
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podczas głosowania nad wnioskiem  zgło- 

    

Nr. 33 (1080) : KURJER 

Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 10.I1. (Pat.) Dnia 10 

b. m. o godz. 5 popołudniu odbyło się po- 
siedzenie Rady Ministrów na którem prze- 
wodniczył p. wice-premjer prof. Bartel. Na 
posiedzeniu tem między innemi uchwalono 
projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o zmianie niektórych przepisów 
kodeksu karnego jak również przepisów o 
postępowaniu karnem w okręgach sądów 
apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wil- 
nie, projekt rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o stosunkach służbowych pro- 
fesorów państwowych szkół akademickich 
oraz sił pomocniczych naukowych tych 
szkół, projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o bibljotece narodowej w 

Polska nie stara się o 

  

Warszawie projekt uchwały Rady Ministrów 
w sprawie ustalenia planu parcelacyjnego 
na rok 1929, projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o ustaleniu na 
rok 1928 wykazu imiennego nieruchomości 
ziemskich podlegających wykupowi prze- 
mysłowemu. Na wniosek ministra poczt i 
telegrafów uchwalono projekt uchwały Ra- 
dy Ministrów w sprawie specjalnych do- 
datków w służbie pocztowej, telegraficznej 
i telefonicznej. Wreszcie na wniosek mi- 
nistra komunikacji Rada Ministrów uchwa- 
liła projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o budowie kolei nor- 
malno-torowej Woropajewo—Druja. 

pożyczkę inwestycyjną 
dla kolei. 

(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 
W prasie zagranicznej ukazała się wiado- 

niość, iż reprezentanci rządu polskiego rokują 
obecnie w Ameryce z przedstawicielami finansje- 
ry amerykańskiej o zaciągnięcie wielkiej pożycz- ; 
ki inwestycyjnej dla koiei polskich. 

Jak się cowiadujemy ze sfer miarodzj- 
nych, wiadomość ta pozbawiona jest prawdy. 
Ministerstwo Komunikacji w obecnym okresie   

nie zamierza zaciągać jakiejkolwiek pożyczki, 
opierając swe inwestycje jedynie na dochodach 
z przedsiębiorstwa 'kolei państwowych. 

W kołach finansowych wiadomość o ro- 
kowaniach w spr.wie zawarcia pożyczki kolejo- 
wej jest interpretowana ściśle, jako posunięcie 
giełdowe jednego z większych domów banko- 
wych w Ameryce Północnej. 

O wymianę węźniów między Polską i Litwą. 
(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). 

W Ministerstwie Spraw Zagran: odbyła się 
konferencja, na której omawiano sprawę wymia- 
ny nz między Polską i Litwą. <. 

я strony Polski, jak wiadomo, istnieje 
dążność do prowadzenia bezpośrednich rokowań 
między obu państwami pod egidą Międzynarodo- 

wego Czerwonego Krzyża. Polskie Ministerstwo 
Spraw Zagran. zwróciło się o wyjaśnienia do 
Centrali Czerwonego Krzyża w Genewie, gdyż 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż prowadzi w tej 
sprawie pertraktacje z rządem litewskim. Rezolu- 
cji oczekiwać należy w przyszłym tygodniu. 

Komunistyczna afera we Lwowie zatacza со- 
raz szersze kręg 

LWÓW, 10.I[ (Pat). W związku z ostatniemi 
aresztowaniami dokonanemi we Lwowie prasa tu- 
tejsza podaje, że prowadzone przez policję w dal- 
szym ciągu dochodzenia w sprawie antypaństwo- 
wej działalaości komunistycznej partji zachodniej 
Ukrainy ujawn'ły, że sieć organizacyjna tej partji 
koncentrowała się we Lwowie, Tarnopolu, Sta- 
nisławowie, a zwłaszcza w Łucku, gdzie pod kie- 
runkiem b. posłów Czuczmaja i Kozickiego zbie- 

gały się nici tej antypaństwowej działalności, Wła- 
dze w Łucku dokonały wczoraj aresztowań oko- 
ło 15 osób, a między innemi dwóch wyżej wy- 
mienionych b. posłów. We Lwowie aresztowano 
w dalszym ciągu 5 osób, u których wykryto wiele 
kompromituiącego materjału. 

W Tarnopolu, Stanisławowie i Brodach aresz- 
towano również kilkanaście osób. 

Kampanja białoruskiego „MOPR.* w sprawie 
„Hromady“. 

MINSK, 10. II (Kor. wtasna). Zgodule х 
z powziętym planem M OPR. Białejrusi sow. roz- 
począł intensywną kampanję przeciwko sądowi 
nad działaczami Firomady. W ogłoszonej dziś 
odezwie nawołuje komitet wyk. MOPR. robot- 
niczą i włościańską ludność Polski do czynnych 
wystąpień, demonstracyj i kategorycznego do- 
magania się satychmiastowego zwolnienia uwię- 
złonych „zbawców ludu białoruskiego* z Hro-   

  

mady. Przyszły proces „133% nazywa odezwa, 
„początkiem polskiego planu faszystowskiego** 
mającego za zadanie zgnębienie ruchu rewolu- 
cyjnego „Białejrusi zachodniej*, Z inicjatywy 
MOPR. odbyło się w Mińsku kilka wieców 
protestacyjnych. Na jednym z nich zebrano aż 
10 rubli 40 kop. jaxo pomec dla przyszłych, 
iteraźniejszych „ofiar polskiego faszyzmu”. 

  

— _ 

Z RADY MIEJSKIEJ. 
Endecja, chadecja i komuniści akceptują 

zbrodnię Niewiadomskiego. 
Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej, 

jak zresztą i kilka poprzednich stało się 
terenem demagogicznych występów głów- 
nie ze strony nielicznych, lecz zato niepo- 
miernie krzykliwych przedstawicieli domo- 
rosłych naszych komunistów, którzy z re- 
guły każde posiedzenie Rady Miejskiej u- 
siłują zamienić na salę wiecową. Rzecz 
jasna, że w takich warunkach i przy tak 
rozumianych interesach samorządu — o- 
brady normalnie toczyć się nie mogą, że 
wszelka rzeczowa i realna dyskusja tem 
samem usuwa się na plan dalszy. Palmę 
pierwszeństwa w tego rodzaju występach 
otrzymał „bezkonkurencyjny” radny Dzie- 
dziul, którego bezsensowne i pozbawione 
treści przemówienia wzbudzały jedynie 
śmiech na sali obrad. 

Kreśląc ogólną charakterystykę czwart- 
kowego posiedzenia Rady Miejskiej nie 
sposób pominąć milczeniem conajmniej 
dziwnej solidarności komunistów z przed- 
stawicielami koła endecko - chadeckiego 

szonym przez frakcję P. P. S, by nowo- 
wybudowaną siela powszechną przy zbie- 
gu ulic Rydza Smigtego i Szeptyckiego na- 
zwač imieniem pierwszego Prezydenta Rze- 
czypospolitej Św. pam. Gabrjela Na- 
rutowicza, z tem, by portret Jego wywie- 
wieszony był w głównej sali szkoły, rocz- 
nica zaś tragicznej śmierci pierwszego Pre- 
zydenta — obchodzona była uroczyście 
przez całą szkołę. 

Od głosowania nad słusznym tym 
wnioskiem powstrzymali się zarówno ko- 
muniści jak i endecy, 

Solidarność godna podkreślenia. Cha- 
rakteryzuje ona w sposób jaskrawy i jasny 
oblicze moralne endeko-chadeków, którzy 
powstrzymując się od głosowania zaakcep* 
towali hańbiącą zbrodnię Niewiadomskiego. 

Postawiony pod głosowanie wniosek 
PPS. jednomyślnie wszystkiemi głosami po” 
zostałych członków Rady Miejskiej został 
zaaprobowany. 

Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego na ręce przewodniczącego pre- 
zydenta miasta mec. Folejewskiego wpły- 
wa jeszcze kilka innych wniosków nagłych, 
pierwszy z nich zgłoszony przez b. senato- 
ra Bohdanowicza domaga się udzielenia 
przez miasto sumy 2.000 zł. rocznie, jako 
subwencję na potrzeby. gimnazjum rosyj" 
skiego. Uzasadniając swój wniosek radny 
Bohdanowicz wykazuje rozpaczliwą sy- 
tuację finansową z jaką boryka się kiero” 
wnictwo gimnazjum rosyjskiego. Po krót- 
kiej dyskusji zapada uchwała przesłać wnio- 
sek, celem wynałezicnia źródła pokrycia, 
do miejskich komisyj Finansowej i Kultu- 
ralno-Oświatowej. 

6£Następny z wniosków nagłych zgło- 
szony został przez radnych z frakcji PPS. 
i traktował o konieczności przyjścia z po- 
mocą materjalną wszystkim bez wyjątku 
pracownikom i robotnikom miejskim przez 

  

wypłacenie im 45 procentowego dodatku. 
Wniosek ten rozpętał istną burzę. Kolejno 
głos zabierali przedstawiciele endeko-cha- 
decji w osobach mec. Engla i prof. Ko- 
marnickiego, przedstawiciele PPS. i komu- 
nistów. Szczególnie bezsensowne i dema- 
gogiczne przemówienie przedstawiciela 
15-stki r. Dzidziula wywołało ogólne obu- 
rzenie. 

Radny Dzidziul operując wyssanymi 
z palca faktami usiłował udowodnić, że 
jedynie komuniści posiadają wyłączny mo- 
nopol na obronę interesów klasy pracu- 
jącej. Demagogiczne to przemówienie, jak 
zresztą i każdy z reguły występ tego rad- 
nego jest tego pokroju. 

Przy głosowaniu wniosek P. P. S$. 
zyskał olbrzymią większość, Od głosowa- 
nia powstrzymali się jedynie radni z ugru- 
powania _endecko - chadeckiego (jakžeby 
inaczej). Dalszy z wniosków P. P. S. do- 
magający się podniesienia o 50 proc. za- 
robków robotników, zatrudnionych na ro- 
botach miejskich po dłuższej dyskusji skie- 
rowano do Komisji Finansowej celem wy- 
nalezienia źródła pokrycia. 

Jako punkt pierwszy porządku dzien- 
nego Rada Miejska rozpatrzyła budżet do- 
datkowy na okres 0d1.IV 1927 r. do 31.11 
1928 roku. Opracowany przez Magistrat 
budżet zyskał aprobatę Rady Miejskiej. 
‚ Zkolei Rada przychyliła się do pro- 
jektowanego przez Magistrat podniesienia 
o 5 proc. podatku komunalnego od nie- 
ruchomości. 

Dalej ustalono na rok 1928 podatek 
od szyldów, wysokość którego waha się 
od 5 do 10 zł. zależnie od rozmiarów 
szyldu. 

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa 
zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego długoterminowej pożyczki inwesty- 
cyjnej ma rozbudowę elektrowni, wodocią- 
gów i kanalizacji. Konieczność zaciągnię- 
cia pożyczki w kwocie 2.400.000 zł. wy- 
wołana została głównie palącą potrzebą 
rozbudowy elektrowni miejskiej. Bank Go- 
spodarstwa Krajowego na skutek starań 
Magistratu zgodził się na udzielenie wy- 
mienionej pożyczki obligacyjnej, oprocen- 
towanej 7 proc. rocznie. W dyskusji jaka, 
na ten temat wywiązała się, szereg mów- 
ców wystąpił z opozycją przeciwko wa- 
runkom podyktowanym przez Bank Go- 
spodarstwa Krajowego. Ostatecznie na wnio- 
sek prezydenta miasta mec. Folejewskiego 
uchwalono upoważnić Magistrat do wszczę- 
cia starań o realizację tej pożyczki, z tem 
jednak zastrzeżeniem, że po otrzymaniu 
promesy decyzja ta może być cofnięta, 
gdyby nastręczyła się pożyczka na do- 
godniejszych warunkach. 

Jako ostatni punkt porządku dzienne- 
go uchwalono oddawna już ustawą Prezy- 
denta Rzeczypospolitej obowiązujący regu- 
lamin przepisów sanitarno - PL 

Awanse oficerów rezerwy. 
W sferach wojskowych rozpatrywany 

jest projekt awansów oficerów rezerwy, 
którzy od czasu demobilizacji w roku 1921 
nie awansowali. Nowa pragmatyka oficer- 
ska, która obecnie jest w opracowaniu, 
określa warunki, na jakich oficerowie re- 
zerwy do kapitana włącznie będą mogli 
uzyskać stopień wyższy w czasie pokoju. 
Podporucznikowie rezerwy, z odpowiednie- 
mi kwalifikacjami, awansować będą na po- 
ruczników po odbyciu dwóch ćwiczeń, po- 
rucznicy zaś, chcąc zostać kapitanami re- 
zerwy, będą musieli oprócz tych ćwiczeń 
złożyć jeszcze specjalny egzamin. - 

Przeniesienie w stan spoczynku. 
„__ WARSZAWA, 10.II (Pat). Na wniosek Rady 

Ministrów Pan Prezydent Rzeczypospolitej prze- 
niósł w stan spoczynku pierwszego prezesa Naj- 
wyższego Trybunału Administracyjnego Jana Sa- 
wickiego. Czasowo obowiązki pierwszego prezesa 
pełnić będzie dr. Rudoli Różycki, prezes tegoż 
Trybunału. 

  Uwaga! 
Dziś na scenie występy rywalki 

BREITBARDA, kobiety ze lwią siłą, 

Heleny Sokol 
аана Ё, Skrzetuskiej (2956 по- 

NA EKRANIE: 

„BARON CYGAŃSKI* 
z LIĄ MARĄ w kinie „HELIOS*. 448-1 

Lięściowe wstrzymanie emigracji 
‚ _ WARSZAWA, 10.II (Pat.). Dnia 8 b. m. pod- 

psane zostało rozporządzenie ministra Pracy i 
Opieki Społecznej w porozumieniu z ministrem 
Spraw agranicznych w sprawie częściowego 
wstrzymania emigracji. Praktyka dotychczasowa 
Urzędu Emigracyjnego wykazała, że w wielu wy- 
padkach osoby, emigrujące z Polski w poszuki- 
waniu lepszych warunków bytu i pracy, okazują 
się w miejscu przeznaczenia w gorszem położeniu 
niż byli w Polsce, a to z powodu niemożności 
znalezienia pracy lub wskutek niemożności do- 
stosowania się do nowych warunków bytu. 

Zgodnie z art. 101 konstytucji, przewidują- 
cym, że ograniczenia wolności wychodźtwa wpro- 
wadzić może tylka ustawa, wspomniane rOzpo- 
rządzenie opiera się na wydanem z mocą ustawy 
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczyposęolitej z dn. 
11 października 1927 roku o emigracji, którego art. 4 upoważnia ministra Pracy i Op. Sp. w po- 
rozumieniu z ministrem Spraw Zagranicznych do wstrzymania czasowego emigracji całkowicie lub 
częściowo przy istnieniu pewnych warunków nie- 
pomyślnych dla emigracji w pewnych państwach. 

Rozporządzenie wstrzymuje emigrację osób, 
które nie posiadają w kraju, do którego zamie- 
rzają emigrować, odpowiedniej pracy, lub które 
nie posiadają zapewnionych dostatecznych środ- 
ków utrzymania, jako też tych osób, których in- 
teresy mogą być w kraju zamierzonej emigracji 
narażone na niebezpieczeństwo. 

Walne zebranie akcjonarjaszów Banku 
Polskiego. 

WARSZAWA. 10.2. (Pat). Dzisiaj ode 
było się doroczne walne zebranie akcjo- 
narjuszów Banku Polskiego pod przewod- 
nictwem prezesa Banku p. Stanisława Kar- 
pińskiego. Przybyło na zebranie 172 akcjo- 
narjuszów, a łącznie z reprezentowanymi 
przez siebie na zasadzie pełnomocnictw 
339 Zebranie zatwierdziło jednogłośnie 
przedłożone mu sprawozdanie za rok 1927 
wraz z bilansem ostatecznym oraz rozra- 
chunkiem zysków i strat, zawierającym 
podział zysków z tem, że przypadająca 
dywidenda 14 złotych od akcji pierwszej e- 
misji ma być wypłacona począwszy od 11 
lutego b. r. 

Zgodnie z art. 26 stątutu Banku 
Walne Zebranie zatwierdziło wybór koop- 
towanego przez Radę w daiu 5 listopada 
1927 roku zagranicznego członka Rady p. 
Karola Deveya, zaś w myśl art. 28 j 46 
statutu Banku zebranie ustaliło wynagro- 
dzenia dla członków Rady i Komisji Re- 
wizyjnej za udział w posiedzeniach. Nastą- 
piły wybory członków do Rady Banku ich 
all oraz członków Komisji Rewi- 
zyjnej. 

      
      
       
      
     

  

Giełda wileńska z dn. 10. II. b. r. 
Banknoty. Dolary St. Zjedn. - 8.878/4 
Czeki i wpłaty Londyn 43,50—43,43 
Ruble złote 4,12—4,71— 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93— 
Dolarówka, 5 dol. 65,75—65,45 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna — 
Lisiy zastawne Wil. Baaku Ziemsk. „62,00—62,50 
Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk. 152,50 
Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 164,— 
waka ane lė ‚ — 8,885—8633 
lolandja . . 5 

= a B . S ae AOR 
o ziemskie Sai A 

4% warszawskie | 6628-6709 

Giełda warszawska 2 dn. 10. II. b. r. 
CZEKIE 

Londyn . 43,435—43,32 
Nowy- Jork : 8,90—8,88 
Paryż . ‚ 35,035—34,95 
Praga, › 26,415—26.30 
Szwajcarja, 12 « 171,45—171.02 
Wiedeń || 6 . В, 
Włochy | 2 * . . + 47,225——47,105 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Dolarówka ZAC SZEŃ 65,25 
POŁ dOlAKOWA. s TRL 85,00 
Pożyczka kolejowa . —. 102,25 
Pożyczka konwersyjna 67,00 
Konwersyjna kolejowa 61,00 
Banku Rolnego 93,00 

AKCJE: 

Benk Dyskontowy 136. Handlowy 123. Pol- |"! 
ski 166. Spiess 155. Spółek Zarobkowych 92,25 
Siła i Światło 106, Cukier 75,50. Firley 53,50. Wę- 
giel 98. Nobel 40,75. Lilpop 40.75 Modrzejów 44 

silne totnictwlo potęga państwa! 

    Zapisujcie się na członków 1..О.Р.Р. 

W+I LE -N>S_K.] 

na listę 

leckiego przy ul. Dominikańskiej Nr. 13 

2. wybory Komisji Rewizyjnej, 
2. wybory Sądu Koleżeńskiego, 

5. Wolne wnioski. 

(SAK Aurida Li G 

K 
  

      

Dziś: Objaw. N. M. P. L. 
Sobota | Jutro; Eulalji P. M. 

11 Wschód słońca—g. 6 m. 54 
lutego. | Zachód . g 16 m.05 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. $. B. z dn. 10, Il. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 748. Temperatura średnia 
- 3° С. Орай w milimetrach —1. Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Pochmurno., Deszcz, 
Minimum na dobę +-29 C. 

Tendencja barometryczna — stały spadek 
ciśnienia. 

MIEJSKA. 
— Przesunięcie termiau przedłożenia 

preliminarza budżetowego m. Wilna. P. woje- 
woda wileński zgodził się na przesunięcie termi- 
nu przedłożenia władzom nadzorczym prelimina- 
rza budżetowego m. Wilna. 

— Budżet m'* Wilna na rok 1928-29. Jak 
się dowiadujemy, opracowany przez Magistrat m. 
Wilna budżet obliczony jest na sumę 10 miljo- 
nów zł. (c) : 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W zwią- 
zku z obradami nad budżetem m. Wilna na rok 
1928-29, jakie wkrótce mają nastąpić—posiedzenia 
Rady Miejckiej odbywać się będą co tydzień. (S) 

— Wybory ławnika. Na odbytem onegdaj 
posiedzeniu konwentu senjorów Rady Miej- 
skiej ustalono, iż nowy ławnik na miejsce do- 
tychczasowego szefa Wydziału Nieruchomości i 
ziemi miejskiej p. G. Abramowicza musi być wy- 
brany z pośród przedstawicieli tej samej frakcji 
(sjonistów), z łona której wybrany „został p. 
Abramowicz. Wobec jednak nie osiągnięcia poro- 
zumienia w sprawie wysuwanych kandydat: 
wybory nowego ławnika odroczone zostały na 
czas nieokreślony. 

prezes Związku Kupców 
kin i radny Z. Kruk. (s) 

— Akcja pomocy bezrobo!nym. W dniu 
21 b. m. Magistrar m. Wilna przystąpi do reali- 
zacji zamieszczonego projektu rozdawnictwa tłu- 
szczu i kaszy dla as stale zamieszka- 
łych na terenie m. Wilna. Chcąc przyjść z jak- 
najwydatniejszą pomocą ubogiej ludności wileń- 
skiej Magistrat zdecydował zwiększyć projekto- 
wane normy produktów spożywczych, które u- 
stalone zostały w sposób następujący: 

-« Dla osób samotnych—2 kilogr. tłuszczu i 
6 klgr. kaszy; dla rodzin dużych—S5 kigr. tłuszczu 
i 42 kigr. kaszy. = 

L ( pe tej akcji obliczona jest na 75000 
zł. (s 

ydowskich inż. Krosz- 

— Budowa pralni, łaźni i pływalni miej. 
skiej. jak już w swoim czasie podawaliśmy Ma- 
gistrat m, Wilna zamierzą przystąpić do realizacji 
powziętego projektu odnośnie budowy pralni, 
łaźni i pływalni miejskiej. W związku z tem w 
dniu wczorajszym sprawa ta znalazła się na po- 
rządku dziennym posiedzenia prezydjum Magi- 
stratu, 

„ Opracowany kosztorys ną realizację tego 
projektu przewiduje sumę 1,800,000 zł, | 

Ponieważ w budowie pływalni zaintereso- 
wany jest ośrodek wychowania fizycznego, w i 
siedzeniu wczorajszem wziął udział kpt. Kawalec, 
jako przedstawiciel wileńskiego ośrodka W. F. 

Jako punkt budowy wzmiankowanych przed- 
siębiorstw wybrany został plac w pobliżu elek- 
trowni miejskiej. 

Niezależnie od powyższego Magistrat m. 
Wilna projektuje budowę przez Wilję dla udogod- 
nienia komunikacji specjalnego mostu dla ruchu 
pieszego, ewentualnie elektryczną kolejkę ро- 
wietrzną, któraby ułatwiała dostęp do wymienio- 
nych przedsiębiorstw miejskich. 

Nieszczęśliwe wypadki. W przeciągu u- 
biegłego roku przez władze administracyjne zano- 
towanych zostało na terenie m. Wilna 3951 nie- 
szczęśliwych wypadków. (5) 

SAMORZĄDOWA. 

‚ = Przeniesienie urzędu gminnego. W tych 
dniach został przeniesiony urząd gminny miadziol- 
ski powiatu postąwskiego z Starego do Nowego 
Miadzioła. 

Przeniesienie nastąpiło ze względu na do- 
godniejszą komunikację i fakt, iż w ostatnich cza- 
sach tętno życia gminy miadziolskiej skupia się 
w Nowym Miadziole. 

SPRAWY PRASOWE 
„— Nowe pismo białoruskie. jak się do- 

wiadujemy, odnośne władze zostały powiadomio-   
  

2 ne, iż w dniach najbliższych ma się ukazać nowe 
czasopismo białoruskie, Organ „Centralnego Wy= 
borczego Komitetu Białoruskiego Włościan i Ro- 

botników*. * 
Czasopismo ukaże się pod tytułem „Naszaja 

Bačkauszczyna“ („Nasza Ojczyzna“). 

WOJSKOWA 

— Kontyngent poborowych rocznika 1907. 
Jak stwierdziła ostatnia ko kontyngent 
tę podlegającego obecnie poborowi rocz- 

ką 1907 wynosi osób. (5) 

Z_KOLEI. 

— Uruchomienie kolejki wąskotorowej na 
linji Dukszty—Druja. Unieruchomione wskutek 
warunków atmosferycznych kolejka wąskotorowa 
na szlaku Dukszty — Druja w dniu onegdajszym 
'onownie została przez ileńsk: kcję Kol 
Jową uruchomiona. : ni sad (ŠV 

Jako kandydaci na Įawnika wymieniani są | ci 

Ziemie Wschodnie glosują 

Nr. 1 

  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Legjo- 
nistów Polskich w Wilnie. | 

Zarząd Związku Legjonistów w Wilnie zawiadamia, iż w lokalu Związku Strze» 
w dniu 12 lutego o godz. 4-ej po poł. od- 

będzie się nadzwyczajne walne zebranie Związku z następującym porządkiem dziennym: 
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, 

4. Sprawa poświęcenia sztandaru i obchodu ku czci Komendanta w -dniu 19 mar- 
ca i zjazdu legjonistów z Okręgu Wileńskiego w Wilnie. 

ONIKA. 
  

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Budowa żłobków dziennych dla rodzin 
robotniczych. jak się dowiadujemy, Magistrat m. 
Wilna projektuje w najbliższym czasie budowę. 
dwóch żłobków dla dzieci rodzin robotniczych. 
"Zadaniem tych żłobków będzie roztoczenie opie- 
ki i wyżywienie dzieci robotniczych, które wsku- 
tek anormalnych warunków częstokroć są pozo- 
stawiane przez rodziców na łaskę losu. (S). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Ze Związku Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U. S$. B. Kolejne informa- 
cyjno-dyskusyjne zebranie Związku Polskiej 
Młodzieży Akademickiej odbędzie się w nie- 
dzielę 12 bm. w lokalu Związku ul. Jagiel- 
lońska 3/5 m. 33, o godz. 11.15 rano. Na 
porządku dziennym kwestja litewska, spra- 
wozdanie ze zjazdu Z.P.M.D. w Warszawie 
i sprawy bieżące. Wprowadzeni goście mile 
widziani. : 
a $— O fundusz na budowę akademickiego 
domu zdrowia w Zakopanem. Rada Naczelna do 
spraw pomocy młodzieży akademickiej prowadzi 
na całym terenie Rzeczypospolitej akcję zbierania 
funduszu na budowę akademickiego domu zdro- 
wia w Zakopanem. Potrzeba w tym kierunku 
istnieje ogromna, gdyż na ogólną ilość 36.000 
akademików około 800 osób potrzebuje racjonal- 
nego sanitarnego leczenia, dotychczasowy zaś 
zakład może pomieścić zaledwie 50 osób. Obec- 
nie Rada Naczelna przystępuje do budowy w Za- 
kopanem sanstorjum obliczonego na 150 miejsc 
dla akademików wszystkich środowisk uniwersy- 
teckich w Polsce, Koszta budowy, która ma trwać 
3—4 lata wyniosą przypuszczalnie około 1.000.000 
zł. Naskutek odezwy Prezydium Rady Naczelnej 
pomienionej instytucji p. wojewoda_wileński zwró- 
cił się do wszystkich samorządów na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego o przyjęcie udziału w miarę 
możności finaasowych w zamierzońem przedsię- 
wzięciu przez asygnowanie odpowiednich sum ze 
swych budżetów. 

SPRAWY SZKOLNE. 

- Nauczycielstwo, a dodatek do pensji. 
Jak się dowiadujemy, wszyscy urzędnicy państwo- 
wi i samorządowi wszystkich resortów otrzymali 
już połowę przyznanego w styczniu dodatku 45%0 
do uposażeń. Е 

Donoszą nam, że jednak nauczycielstwo, za 
małemi SEA: tego dodatku zupełnie nie, 
otrzymało. Czem to należy tłumaczyć? 

= 1 ODCZYTY. 
— Odczyt prof. U. S. B. J. Muszyńskiego. 

W niedzielę 12 b. m. w sali gimn. im. A. J. Czar- 
toryskiego, M. Pohulanka 11, prof. . 5. В. ) 
Muszyński wygłosi odczyt p.t. „Trucizny w dzie- 
jach iudzkości*. Początek o godz. 5 wieczorem. 
Całkowity dochód przeznaczony na cele obozu 
letniego 2-giej żeńskiej drużyny harcerskiej im. 
hetm. Żółkiewskiego. ; 

SPRAWY ZYDOWSKIE 
— Memorjai nąauczycielstwa żydowskiego 

m. Wiina, Onegdaj grupa nauczycieli żydowskich, 
jako grupa nauczycielstwa żydowskiego m. Wilna, 
wręczyła memorjał w sprawie szkolnictwa żydow- 
skiego p. prezydentowi miasta z prośbą o рораг- 
cie materjalne dla szeregu szkół żydowskich. 

RÓZNE. 

— Podziękowanie. Komitet „Daru Choin- 
kowego" składa gorące podziękowanie wszystkim 
paniom, które były łaskawe okazać swoją pomoc 
przy zbiórce ofiar na dar choinkowy dzieciom w 
szkołąch za ofiarowane dary, oraz całemu społe- 
„czeństwu wileńskiemu za szczodre ofiary. 

Teatr i muzyka. 
„‚ — „Reduta* na Pohulance. „Sułkowski*. 

Dziś o godz, 20-ej po raz 6-ty sztuka w 5-ciu Od- 
słonach St. Żeromskiego „Sułkowski* z J. Oster- 
a w postaci ułowej i udziałem pełnego mę- 
skiego zes) r RO R r 

— Dzie rom: o w Reducie. Jutrzej 
sze niedzielne saaa © Reducie odbędzie się 
pod znakiem twórczości Stefana Żeromskiego. 
godz. 16-ej, po cenach zniżonych, komedja w 3-ch 
odsłonach p. t. „Uciekła mi przepióreczka* i ©   godz. 20-ej sztuka w S-ciu odsłonach p. t. „Suł- 
kowski", W obydwu przedstawieniach występuje w 
w głównych postaciach Juljusz Osterwa. 

7 ło. Najbliższą nowością 
w Reducie będzie przedstawienie baśni dramatycz- 
nej Lucjana Rydla p. t. „Zaczarowane koło*. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne w Re- 
ducie na Pohulance. Dziś koncert słynnego skrzyp- 
ka Jarosława Kocjana. W programie koncert 
skrzypcowy P. Czajkowskiego, Chiaconne oraz 
szereg utworów drobniejszych. Początek o godz. 
6-ej wiecz. 

w biurze „Orbis* Mickie- 

— Zaczarowane ki 

Bilety do L 4 
wicza 11 dd godz. 3 popoł. w kasie Teatru. 

— Teatr Polski sala „„Lutnia*. „Król* Cail 
laveta i Flersa, który obok pierwszorzędnego hu- 
moru posiada walory aktualności grany będzie 
dziś po raz drugi, Na wczorajszej premjerze lu- 
dność bawiła się znakomicie. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o godz. 
4 min. 30 popoł. po raz ostatni w sezonie grany   zc wd sk Sow komedja Molna-
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Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

SOBOTA 11 lutego. 

16.40. Komunikat L. O. P, P. 
16,55. „Eliza Orzeszkowa“ odczyt Zz dzialu litera- 

tura". 
17.20. Transmisja z Warszawy. Radjokronika wy- 

łosi dr. Marjan Stępowski. 
17.45. Transmisja z Warszawy: program dla mło- 

dzieży i dzieci. 
19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „Architektura Wilna XV, XVI wieku, odczyt 

z działu „Sztuka”. 
20.30. Transmisja z Warszawy. „Córka pasi An- 

got" operetka w 3 aktach. 
22.00. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

NIEDZIELA 12 lutego. 
LA Transmisja nabożeństwa z Katedry Wileń- 

ej. 
12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, hej- 

nał z wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.10. a koncertu z Filharmonji warszaw- 

$ 
14.00. Transmisja trzech odczytów rolniczych z 

Warszawy. 
15,00. Komunikat meteorologiczny oraz nadpro- 

ram. 
15.15. K anoriioja koncertu symfonicznego z Fil- 

- __ harmenji Warszawskiej. . AE 
17.10. Transmisja z Sali Warszawskiej Rady Miej- 

skiej. 
18.35. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józef 

Kraunajtis. | 
19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „Dziedziczenie talentów* odczyt z działu 

Przyroda". 
20.30. Transmisja koncertu z Warszawy, poświę- 

conego muzyce szwedzkiej. 
22.00. Komunikat P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

PROGRAM STACJI WARSZA :.SKIEJ, 
Fala 1111 m. 

SOBOTA 11 lutego. 

12.00. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej, 
komunikaty, koncęrt z płyt gramofonowych, 
oraz nadprogram. 

  

Dom do sprzedania 
na przedmieściu, ul. Popławska 38. 

zgłosić się do właściciela. 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy MUSZKIETEROWIE). W rolach głównych: 
de ia Motte i Adolf Menjou. 

SALA MIEJSKA _ Marr, Margueritte s WE j 

16.00. Odczyt p. t. „Niektóre formy twórczości 
zbiorowej w szkole". 

16.25. Nadprogram i komunikaty, 

16.40. Odczyt p. t. „Działalność samorządu w za- 

kresie zaopatrzenia miast w mleko*. 
17.20. Radjokronika. 
17.45. Program dla młodzieży i dzieci. 
19.15. Rozmaitości, 
1935. Odczyt p. t. „Jan August Kisielewski”. 

2030. Koncert wieczorny. 
22.30, Transmisja muzyki tanecznej. 

a wileńskim krakn. 
— Oby tylko nieprzytomność. Na chodniku 

przy ul. Szpiła rej, zDalEziONO w stanie nieprzy- 

tomnym Marję Gutowską zam. przy ul. Betle er:- 

skiej 8, która po odwiszieniu do s-pitala žydow- 

skiego—zmarła. 

— Podrzutek. W lokalu T-wa „Oze” przy 

ul. W. Pohułanka 15, znaleziono podrzutka płci 

żeńskiej w wieku około 2 tygodni, którego umie- 

szczono w przytułku tegoż Towarzystwa. 

— Krėtk'e speca Ww sklepie Szymela Bos- 

tońskiego przy ul. tefańskiej 12, wskutek krót- 

kiego spięcia przewodów elektrycznych, powstał 

pożar, który zkkwidowano w zarodku. Strat narz- 

zie nie ustalono. 
— złapanie złodzieja = z szatni U.S.B. 

Został zaaresztowany Leon Orłow zam. przy ul. 

Kowieńskiej 3, który w międzyczasie, od paździer- 

nika 1927 r. do zaaresztowania popełnił 10 kra- 

dzieży palt z szatni U. 5. В., szkół i t. P. 

— Kradzież z włamaniem. Józef Grzywa 

zam. przy ul Nadleśnej 55, zameldował 0 kradzie- 

ży z jego mieszkania, za pomocą włamania—go- 

tówki, biżuterji i garderoby, na ogólną sumę I 

złotych. 

Na prowincji. 
— Tajemniczy trup. Onegdaj w lesie sta- 

nowiącym sł p. Konstantego Swolkienia, 

organa policji znalazły zwłoki mężczyzny łat 

około 60. ARA 

= Śledztwo ustaliło, iż jest to trup mieszkań- 

ca wsi Pietryszki gm. żukojńskiej Adama Wołuje= 

Wicza. Sekcja zwłok nie wykazała żadnych oznak 

mogących świadczyć o raptownej śmierci lub mor- 

derstwie. Trupem zajęły SiĘ władze śledcze. 

— Koń bez jeźdźca. Józef Biznia lat 80, 

zam. we wsi Gliniszki, gm. pliskiej, udał się san- 

kami do lasu w celu przywiezienia gałęzi. Po upły- 

wie pół godziny koń powrócił z sankami do do- 

mu bez Józefa Biznia. Żaniepokojona rodzina u- 

dała się do lasu, gdzie też znalezicno wymienionego 

martwym. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 

ze Józef Biznia poniósł śmierć wskutek wypad- 

nięcia z sanek i doznanych w związku z tem cięż- 

kich obrażeń cielesnych. 
— Pożar i poparzenie. W zaść. Piestuny, 

gm. nowo-pohoskiej wskutek nieostrożnego ob- 

chodzenia się z ogniem spłonęła suszarnia z Inem 

Heronima Warzycinka. Podczas gaszenia pożaru   
„12 djamentów 

W poczekalni koncerty 

{ : 

Od dnia 9 do 14-go lutego b. r. włącz 
& 66 

e tów powieści 

radjo. Orkiestra 

  
nie będzie wyświetlany monumentalay dramzi. 

Dramat w 12 aktach, osnuty na tle frzgmen- 

Aleksandra Dumas'a 

DOUGLAS FAIRBANKS, Barbara la 

Szczepańskiego. Kasa czynna od 

RJER _WILEN 

odniósł poparzenia Antoni Czerwiński pasierb po- 

szkodowanego- 

— Olbrzymi pożar w Święcianach. 

W dniu onegdajszym przy ul. 3 maja 

w Święcianach pod nr. 58 w domu należą: 

cym do Stawiennikowej wybuchł olbrzymi 

pożar, podczas którego spłonęły zabudo- 

wania posesji Nr. 58. 

Przyczyny pożaru niewyjaśniono. Wła- 

dze policyjne wszczęły dochodzenia, celem 

stwierdzenia kto spowodował pożar. 

RUCH STRZELECKI. 

Doroczny strzelecki bal maskowy 
w Oszmianie. 

W dniu 4 go b. m. staraniem 9-go 

Obwodu Związku Strzeleckiego, odbył się 

w Oszmianie doroczny strzelecki bal ma- 

szowy. 
Na bal przybyła cała elita miejsco 

wego społeczeństwa z przedstawicielami 

władz miejscowego szkolnictwa i wojsko 

wości, 
Bal wypadł niezwykle imponująco. 

Na sali balowej zgromadziło się prze- 
szło 200 osób. 

Wesoła zabawa przy niezwykle Ser- 

decznym nastroju przeciągnęła się do rana. 

„Narzeczeni* odegrane staraniem Związ- 

ku Strzeleckiego. 

Przed kilku dniami we wsi Wasiuki 

gm, solskiej pow. oszmiańskiego staraniem 

Związku Strzeleckiego została odegrana 

sztuka „Narzeczeni”. _W przedstawieniu 

prócz członków Zw. Strzeleckiego brała 

udział ludność miejscowa. Po przedstawie- 

niu odbyła się zabawa taneczna. Zazna- 

czyč naležy, iž oddzialy Związku Strzelec- 

kiego w pow. oszmiańskim prowadzą nie- 

zwykle intensywną pracę kulturalno-ošwia- 

tową, a zbliżenie z ludnością wiejską jakie 

zdołano osiągnąć, zasługuje na specjalne 

uznanie. 

SPORT. 
Losowanie do zawodów hockeyowych 

w St. Moritz. 

Jak już doniosły wczoraj depesze, w St. 

Moritz odbyło się losowanie drużyn olimpijskich 

do zawodów w hockeyu lodowym. Według regu- 

    

  

     
      

Uwaga! (TRZEJ    
  
  

Ostrobramska . sów o godz. 4-ej. Ceny biletów: aster 80 gr., balkon 40 groszy. 

Z a 5) RH 
atak program „BE RODZINY. 

U i ze iwią siłą zdobywczyni . 

Kino-Teatr D JEDYNEJ w SPOLSCE do Breitbarda rekordów św atowych, p. Hele- 

ny SOK 
NA EKRANIE: „NGLIOŚ” 

ul. Wileńska 38. 

_ b) 100.000.000 .. ” 
Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały w Dzienniku 

Urzędowym Rzplitej Polskiej „Monitor Polski“ 

а d. 8. II, 32—9. II. r. b. oraz w dzienniku 

5. Il, 37 z d. 6. II. i 38— 7. II. r. b. 

    

   
   

    

    

  

   

Najnowsze arcydzieło 99 
Niewidziany 

Dyrekcja Polskiego Monopolu tyfoniowego 
ogłasza przetarg 

na dostawę 120.000.000 szt. jednokolorowych etykiet do pakowania 

tytoni krajanych w paczki po 50 g. a mianowicie: 

a) 20.000.000 szt. etykiet „Machorka Przednia" 

000006 300000000 000 000 00000000 

Każdy się przekonał, że 

w znanej firmie OSTATNICH NOWOŚCI 

nas „ELEGANT” 
są ceny najniższe, a towary najlepsze! 

POLECA SIĘ W DUŻYM WYBORZE ŚWIEŻO PRZYBYŁE: 

Najnowsze modele sukien!!! 

Galanterję!!! Trykotaże!!! Bieliznę!!! 

Pończochy marii „Continental“ 
w 40 kolorach, znane ze swej trwałości i dobrego gatunku 

PO CENACH FABRYCZNYCH. 

o która wykona produkcję z ciężkiej atletyki, zadziwiając świat 

9 sportowy Oraz 

Baron 
dotąd przepych wystawy. Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15 

2) Prima baletnicy z teatru „Perskie Oko 

    

441/6905-2 

  Wileńska 5 
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ganski“ * "wro gówze 

Ogłoszeni? 

еа Й:шіт | 

Jagiellońska 8 

    

Dom H./K. „ZACHĘTA“, 
Gdańska 6, telef. > 

Dr. KAPLAN 
powrócił. 

Choroby weneryczrie 

WILEŃSKA ti, 

W. Z. P. Nr 13 

  

książkę wojskową na imię 

Lejby Szapiro, wydaną 

  

    
     

p. Eugenii Skrzetnskiej. 
MARĄ 

1-85 j. 
451     

asa : i introligatorskis szybko i dokladnie. 
na najDERrGZIE CZASOPISMA, . 

KSIĘGI, RACHUNKO 

„Machorka“ a ABU BOS RUSTRACYJNE 
WsTUNKAĆ 

NN. 30 z d. 7. Il, 31 ADMINISTRACJA CENYYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE, 

„Epoka" NN. 36 z ao „Karjers Wileńskieg 

    

  

PRZY» 
e 

Domków OKAZAŁY SIĘ TABLETKI TOGAL ŚRODKIEM ZBAWIENNYM. 

na przedmieściach poszuku- į SPRÓBUJCIE, 

jemy do kupna za grtówkę. A PRZEKONACIE SIĘ. 

0 

i skórne.      telefon 640. 

      
    

ZuRich. 
Zgubiono ž 

   

  
АНЕ S LU 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Tolefoa Hr 8—83 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

PODAGRZE | 
EUMATYZMIE 

RHARD _F. SCHMIDT. 
WYTWÓRNIA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH 

ONACHJUM, BERLIN, WIEDEŃ. BUDAPESZT. 
'ORONTO (KANADA). GDAŃSK 

S=KA 

leminu, Kanada wstępuje Odrazu do półlinałów, 
podczas gdy inni zawodnicy będą walczyć w 
trzech grupach. Do pierwszej grupy wylosowano 
Anglię, Belgię. Węgry i Francję. drugiej grupie 
znalazły się Polska, Szwecja, Czechosłowacja. 
Wreszcie do trzeciej grupy weszły Szwajcarja, 
Austrja i Niemcy. (Pat.) 

L sąlų. 
Gdzie są sprawcy krzywd? 

W wigilję Bożego Narodzenia 1920 r. 

do mieszkania M. Misiewiczowej w zaścian- 

ku Kościelisz:ze gm. szumskiej zgłosiło się 

dwóch żołnierzy uzbrojonych w karabiny 

i podając się za żandarmów oświadczyli, że 

przybyli w celu aresztowania ukrywaiącego 

się od poboru Feliksa Misiewicza. Było to 

tylko pretekstem, bo, jak miała możność 

przekonać Misiewiczowa, „żandarmi", byli 

zwykłymi maruderami. Zabrali dubeltów- 

kę, zegarek oraz inne rzeczy na sumę 5000 

marek i zbiegli. 

Śledztwo nie dało żadnych rezultatów, 
bo co prawdę wówczas nie bardzo miał 

kto o to dbać. 
Minął rok. W noc na 5 lutego 1921 

do domu Żukowskiego w Kurkliszkach 
podjechało czterech ułanów, prosząc o 

wskazanie drogi do Niemenczyna. I w tym 

wypadku był to tylko pretekst, gdyż nie 

wpuszczeni do izby wyłamali drzwi i wtar- 

gnęli. 

kolbami. Maruderzy nie ograniczyli się na 

tem. Szukając pieniędzy pobili matxę Żu- 

kowskiego, schowaną na piecu, a ukrywa- 

jącą się razem z nią służącą Bombolównę 

rozbestwiona banda zniewoliła w ohydny 

sposób. 

Przeszło sporo czasu. Poszkodowani 

Bombolówna i Żukowski poznali wypadko* 

wo w ułanie Grodzieńskiego pułku Fran- 

ciszku Pawlaku głównego uczestnika noc- 

nego napadu. Pawlak dowiedziawszy się O 

tem zdezerterował, co jeszcze bardziej u- 

pewniło władze bezpieczeństwa w jego wi- 

nie tembardziej, że sprzedana przez niego 

dubeltówka pochodziła z rabunku u Mi- 

siewiczów. 
Listy gończe rozesłane za dezerterem 

$prawiły, że został on ujęty. Badany przez 

  

Żukowskiemu zawiązano Oczy i Obito |. 

  

   
Sp. & @, ©. 

     

  

          
   

      
      

     

     

   
     

          

   

IScHiAStEj uęzwosóLacy. | 
BALIC GŁOWY 

   
ROZPUSZCZA 
KWAS MOCZOWY 

Nr. 38 (1080) 

Nr.1 
sędziego pokoju zeznał, że w czasie kiedy 

popełniony był rabunek siedział w areszcie 

w Wilnie. 
Sprawa ta była przedmiotem obrad 

Sądu Okręgowego w dniu wczorajszym. 

Po przesłuchaniu szeregu świadków i za- 

poznaniu się ze wszystkiemi okolicznoś- 

ciami sprawy Sąd uznał, że przewód sądo- 

wy nie dostarczył niezbitych dowodów wi- 

ny i Pawlaka uniewinnił ze wszystkich za- 

rzutów. 

  

Odroczenie procesu komunistycz= 
nego w Białymstoku, 

Według wiadomości nadeszłych z Bia 
łegostoku głośny i oddawna zapowiada- 
ny proces komunistyczny 133 członków 

„Komunistycznej Partji Zachodniej Białej- 
rusi", który miał się odbyć w dniu 7 b.m. 
został ze względów technicznych odłożony. 

Nowy termin rozprawy nie jest na- 
razie znany. 

Sesja wyjazdowa Sądu Okręgowe- 
go Wileńskiego w Oszmianie. 

Onegdaj w Oszmianie rozpoczęła u- 
rzędowanie Sesja Wyjazdowa Sądu Okrę- 
gowego Wileńskiego. Na wokandzie sesji 
wyjazdowej rozpatrzona zostanie między 

innemi głośna sprawa nadużyć służbowych 
dokonanych przez kierownika stacji Oszmia- 
na Kozłowskiego. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę 0 umieszczenie poniż- 
szego: 

Jako członek Okręgowego Koła Związku 
Inwalidów W. w Wilnie oświadczam, że występuję 
z dniem dzisiejszym z tejże organizacji, slbow em 

nie mogę pogodzić się z taktyką i postępowan'em 
jakie A ta stosuje. 

„Równocześnie podaję, że z tym dniem wstę- 
uję do Legji Inwalidów Wojsk Polskich, uważa- 
jąc, że organizacja ta, pomimo tendencyinych о- 

szczerstw, rzucanych na nią przez Związek In- 

walidów, bardziej godnie reprezentuje interesy in- 

walidów W. P. 
Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy pełnego 

poważania 

  

: Apolinary Pilatowski, 
inwalicą wojsk polskich, zam. w Wilnie   

zwłoki, tanio, fachewo i uprzejmie. 

Wilno, Wileńska 38 (obok „Heljosu* 

Radjoaparaty, słuchawki, części, 

inatory stacji miejscowej. 

młodzi, starzy — w rnieście i na wsi czytają 

| w „Kurjerze Wileńskim" jest najlepszą i najtańszą. 

Fachowo redsguje i 

Wilno, ul. Wielka Nr. 56, tel. 14—38. 

NATYCHMIAST 
poszukujemy zdolnych i energicznych 

sprzedawców książek tanich 
na dogodnych warunkach. Zgłoszenia kie- 
rować do Administracji „Kurjera Wileńskie- 

w ORO TECZCE KR TERA 

Dr. KEMGSRERG 
CHOROBY WENERYCZ 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

9—12 i 5—8. 
Mickiewicza 4. Tel. 1090. 

przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 

Pianino 
doskonałe sprzedam za go- 
tówkę, lub na raty. Wiel- 
ka Pohulanka 9—23. 

przy ul. Żeligowskiego 6, m. 4. 

DOKTÓR MEDYCYNY i li 
DZIAŁ RADJO Ważne! | Ą, Cymbler 

„Wileńskiej Pomocy Szkolnej” 
obsługuje s*ą Szanowną Klijentelę bez 

Prosimy przeto zapamiętać nasz adres; 

telef. 941 i korzystać z tego przy okazji. 

szematy, nainowsza literatura. Elim 

ChoroŁy: weneryczne i 
skórne. Elektroterapia, 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 

452 |] skiej 10—2 i 4—7. 6345    

  

   

  

   
     

       

Wszystkie stany 

„KURJER WILEŃSKI", dlatego 

REKLAMA 

załatwia wszelkie reklamy 
i ogłoszenia 

Biuro „ADMINISTRACJA“ 
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(nad Notarjuszem Bohuszewiczem). 

go“ pod „Stała Praca". 453-1 

0-r KANUSOWICZ 
ordynstor szpitala Sawicz 
Choroby skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem Sollux i Lam- 
po Bacha (sztuczne słońce gór- 
skie i elektrycznością (diater- 

mia 222 
W.Z.P. 39 6346 0“ -—- 7 

AKUSZERKĄ DSP RNESNA TE I 

Warja Brzetina „Śrowcowa, 
na płaszcze, suknie, ubra- 
nia dziecinne, bieliznę itp. 
UL Ciasna 3, m. 4. A. W. 
Tamże potrzebna  dziew- 

czynka do nauki. 
SERIA OWORZZTEDBEWIRA LA 

6 zakład 3<zn 
„Ggtylal okulisty E P 
ae w Wileśszęzyśnie, wł. 
B= lkłaciccy, Wilno, ulica 
Wiolka 66, Wielki wybór teta. 

6341 

445 

» Najstarszz fir- 

Dla stowarzyszeń urzędniczych na raty!!! prase P. KU, Wilka Na" Czy zapisałeś się na członka — ДИЙЧНМЕ me s kraju grańcara aerkorėn KZ 
Ci * 

i Ё k . 

0000000000 000 0000000000006O ns 440 L. O. P. P.? оаа аааа ов ба aib 
  

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czy: 
Administrator pr 

CaNA PRENUMERATY: miesięcznie z 

ieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petit 

M dział w noo daie— Orzeszkowej 5, tel. 

Wydzwaa Tow. Wydzw. „Pogoś”, 

nne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 

muje od 9-2 ppoł, Ogłoszenia p się od 9 — 

odnoszeniem do demu lub przesyłką da dw Zagranicą 
towy) kronika rekl.>nadesłane— za wiersz redak: 

360. ogłoszeń Sio b 

ppoł, i 7 — 9 wiecz. Konto cze! 

1:ł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy p 
poszuk ch —500/0 zniški, ogi. cytrowe i tabelowe o 20% drożej, 

= sh W mio Aaślaistracjo zastrzega sobie prawo A terminu druku ogłoszeń. 
wy, na stro: łamowy. 

owe P.K. 
oł. Redaktor działu gospodarczego prz. muje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i 

7 a й p. o i Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. . 80.750. 

rzed tekstem—25 gr., w takście 1 i II str. 

Tas, Wrd. „Pogoń” Brak. „Pax”, al, Św, igunczgo 5, 

  

— 30 gr. 
ogł. z zastrzeżeniem miejsca 

Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 

 DOAKÓWRCATY ZEE ZAK аяЕЬО 2МЕС Z W e 

ne Rękopisów Redakcja nie zwraca 

str. — 25 gr., za tekstem—10 gr. ogłosze- Il i IV 
10% drożej. Zagraniczne 30% drożej. 

Redskter w/x. Anteni Faranowski, 

 


