
  

ROK V. Nr. 46 (1056) 

       
- Wilno, Piątek 26-g0 lutego 1926 r. 

Redakcja | Administracja uł. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub z a pocztową 4 zł. 

zagranicę 7 zł. Konto czekowa w P, K. 0. 

rr i i i 

Nr. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rn 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Expose premjera hr. Skrzyūskiego, 
Pakt Locarno a Francja i Polska. Dzienikarz, który otrzymuje odbit- 

kę Pata z mową hr. Skrzyńskiego 

jest istotnie w trudnem położeniu. 

Wie dobrze, na podstawie powszech- 

nej opinji w Polsce i na podstawie 

sugestji samego p. Skrzyńskiego, że 

hr. Skrzyński jest wielkim człowie- 

kiem, że się w czepku urodził, że 

się mu wszysiko udaje i t. @. Sły- 

szał także od urzędników min. spr. 

zagranicznych, że minister nie powi- 

nien mówić rzeczy ciekawych, orygi- 

nalnych, logicznych, jasnych lub wo- 

góle interesujących. Ciekawa treść 

jest pożądana w przemówieniu poety, 

marzyciela, uczonego, lub kogoś 

takiego, ale nie jest stosowna dla 

męża stanu. Minister, zdaniem tych 

urzędników, nie powinien mówić rze- 

czy nie—banalnych, przeciwnie powi- 

nien być katarynką powtarzającą rze- 

czy ogólnie znane. Coprawda Bis- 

miarck często potrafił mówić wcale 

ciekawie—ale toż był dyplomata o 

przestarzałej już dziś metodzie. Hr, 

Skrzyński wypełnia doskonałe ten 

program nowoczesności. Przemówie- 

nie jego to istny potok wyrazów, 

frazesów, wykrzykników pozbawio- 

nych wszelkiego rzeczowego Zn4- 

czenia. Poza tą banalnością pochwał 

dia pacytizmu, demokracji, pokoju 

Wersalskiego, Francji, Brianda i Cham- 

beriaina mieści się niewątpliwie u hr. 

Skrzyńskiego myśl głęboka i twórcza, 

myśl oryginalna, zbawcza i pełna si- 

ły. Ale jak ma ją odgadnąć dzienni- 

karz nieszczęśliwy. 

Frazes o „nieznajomości polityki 

polskiej* jest pochodzenia angielskie- 

go. Mniejsza o to czy wypadało się 

z nim solidaryzować polskiemu pre- 

mjerowi. Zawierał on sąd ujemny 

bliskiej naszej przeszłości, ale angiel- 
ski autor tego sądu dziś napewno 

już wie do czego dążyła ówczesna po- 

lityka polska. Chciała ona utrzymać j 
Lwów i utrzymać Wilno. Dzisiaj ma- 

my Lwów i Wilno i dzisiaj ten sam 
Anglik, który zdaniem samego hr. 

Skrzyńskiego już zna doskonale naszą 

politykę, zauważył chyba, że obecnie 
Polska chce mieć w Radzie Ligi miej- 

" sce stałe. Niestety z kolei hr. Skrzyń- 
ski nie zna losów świata i nie wie 
czy to stałe miejsce mieć będziemy, 
czy też nie. 

Poprzedziła expose wiadomość, 

jakoby p. Skrzyński miał oświadczyć, 

że ustąpi z urzędu jeżeli Połska nie 
otrzyma w dniu 8 marca tego co się 

jej słusznie nalęży. Pan Skrzyński 

nie powtórzył tego w expose? Dla- 

czego? — Być może, że należy tę 

zapowiedź wyczytać między linjami 
wszystkich p. premjera zachwytów 
nad Locarno, być może, że właśnie 

te zachwyty należy rozumieć, że czło- 

wiek, który tak wierzy w system mię- 
dzynarodowej sprawiedliwości uoso- 
bionej w Lidze Narodów nie będzie 

przecież mógł pozostać na stanowi- 

sku, skoro ten system obróci się prze- 

ciw nam. W każdym razie expose 

p. Skrzyńskiego, zbiór jego wykrzy- 
kników i zachwytów robi wrażenie 

jakby wygłaszał je człowiek, który w 
decydujący sposób wykreślił ze swe- 

go "słownika dyplomatycznego wyrazy 

son possumus. A przecież my Pol- 

ska nie możemy się zgodzić, aby 

Niemcy wchodziły do Rady Ligi w 

naszej tam nieobecności. Nie możemy 

Pan Skrzyński tak uzależnia rolę Pol- 

ski od tych pokojowych, pacyfistycz- 

nych i przyszłościowych intencji Eu- 

ropy, że zaczynamy wobec nich o- 

degrywać tą samą rolę, jaką odegry- 

wało Królestwo Polskie wobec państw 
centralnych w 1017 i 198 r. W. dniu 

9 lutego 1918 r. podpisały te państwa 
pokój z Ukrainą oddając jej Chetm- 
szczyznę. Runął wtedy rząd Kucha- 

/ rzewskiego. Historyk, który stał na 
czele tego gabinetu zrozumiał odrazu, 

że ukrainofilska  orjentacja mocarstw 
centralnych niweczy zasady fi założe- 
nia na których oparta była jego poli- 

Mam zaszczyt złożyć do ratyfika 
cji Wysokiej łzby traktat gwaracyjny 
polsko-francuski i traktat arbitrażowy 
polsko-niemiecki. Dokumenty powyż: 
sze stanowią część składową  irakta: 
tu lokarneńskiego Briand przedsta- 
wiając dziś lzbie francuskiej traktaty 
Locarno stwierdził: „Jeśli Polska zos- 
tanie zaatakowana (bez ;prowokacji z 
jej strony) art. 16 paktu daje nam 
prawo przyjścia z pomocą naszemu 
sprzymierzeńcowi. Jeśli Niemcy za- 
miast poddać spór arbitrażowi, po- 
gwałcą swoje zobowiązania, К:бге 
zaciągnęły podpisujęc traktat „arbitra- 
żowy z Polską i wystąpią z orężem 
w ręku, wtedy ma również zastoso- 
wanie art. 6 paktu. Jeśli decyzja 
powzięta celem uregulowania jakie- 
goś sporu nie zostanie przyjęta przez 
Niemcy i Polska zostanie zaatakowa- 
na, art. 15 a linea 17 paktu daje nam 
również prawo interwencji. Wobec 
tego, aczkolwiek uroczyste zobowią- 
zanie obu krajów wyklucza ewentu- 
alność bezpośredniej wojny  francus- 

ko-niemieckiej, nasza swoboda inter- 

wenjowania nie jest skrepowana 
przez żadne inne przeszkody, jak 
tylko te, które wynikają dla wszyst- 

kich państw — członków Ligi Naro- 

dów z istnienia pakiu Ligi Narodów 
i zasad, wyłuszczonych w artykułach 

H—16.* 
Tak też zrozumiał traktaty 

nefskie Chamberlain. 
Dla Polski jest Locarno między- 

narodowem uznaniem prawa wza- 

jemnego Francji i Polski do przyj 

Ścia sobie z pomocą w razie nie 

sprowokowanego skądinąd ataku, 

postawieniem lojalnem, jasnem  sio- 

sunku Polski do Niemiec na gruncie 
przez politykę angielską zrozumianym, 

do potrzeb polityki francusko-angiel- 

skiej dopasowym, nasze bezpieczeń- 
stwo gwaraniującym. 

Po Locarno żaden mąż stanu an- 

gielskiego nie może powiedzieć, iż 

nie znaną mu jest polityka zagranicz- 

na Polski, tak jak to bywało daw- 
niej. 

locar- 

Bez Locarno byłoby gorzej, 

Niemcy otrzymują miejsce, miejsce 
zarezerwowane w myśl art. 4 pakiu 

Ligi Narodów dla wielkich mocarstw 
sprzymierzonych. Co znaczy ten tekst 

tormalny—jest jasne, Co oznacza jego 
brzmienie duchowe— jest niewątpliwe. 

Wielkim sprzymierzeńcem w duchu 
Ligi Narodów nie jest ten, który 
zwykł mieć lub może łatwo wycza- 
rować największą ilość armat i kara- 

binów maszynowych, najprędzej wy- 

produkować największą ilość aero- 

pianów, bomb z gazem trującym, lecz 

wypróbowany w historji bojownik w 

imię wielkich haseł demokracji i wol- 

ności narodów, tych dwóch podstaw 

niewzruszonych na krórych się opie- 

ra Liga Narodów. Po Locaino Świat 
nie ma się dzielić na wrogie obozy, 

nie powinno być zwyciężonych i 
zwycięzców. Zgoda. Ale sprzymie- 

rzeńcem wielkich idei Ligi Narodów 

nie staje się z dnia na dzień. Dla nas 
interpretacja praktyczna ducha pa- 

ragrafu czwartego nie może być inna 

jak współczesna i równorzędna O- 

becność Polski w radzie Ligi w chwi- 

li wejścia Niemiec. ; 

Nie pragniemy tam być, aby się 

opiekować obywatelami w innych 

krajach, brać w nasze ręce rządy 

wolnych miast, albo starać się o 

mandaty kolonjalne. Chcemy tam być, 

aby wzmocnić obóz wierzących w 

Ligę Narodów jako forum, na którem 

bezstronnie i bez uprzedzeń badane i 
załatwiane będą drażliwe sprawy w 
myśl sprawiedliwości opartej na pra- 
wie— jedynej gwarancji pokoju. 

Nie zapominajmy, iż Locarno jest 
etapem na drodze do urzeczywistnie- 
nia potrójnego celu: arbitraż, bezpie- 
czenstwo i rozbrojenie, 

Mówiąc o paktach locarnefiskich 
zatrzymałem się nad ich duchową 
treścią, nad głębokiem znaczeniem, 
nad wie:kiemi koniecznościami, jakie 
je zrodziły, nad niebezpieczeństwami, 
które zawierają *). Uważam, iż przez 
te umowy interesy nasze bezpośred- 
nie są jasne i niedwuznacznie zawa- 
riowane, wielkie interesy naszej poli- 

tyki w przyszłości są zagwarantowane, 
Czy po Locarno będzie lepiej? Mamy 
nadzieję, że bez Locarno byłoby 
gorzej. To jest pewne. Umowy Lo- 
carneńskie są jedynie  foimułami 
prawnemi, za niemi pójdzie życie. 
Czy duch locarneński objawi się w 
czynach, przy jakich waikach, przy 
jakich tarciach, przy jakich zmaga» 
niach się—trudno przewidzieć. Aie 
rzeczą męską jest niewzdragać się 
przed trudnościami, jeśli raz cel zo- 
stał jasno oznaczony.  Uł.twi to 
współpracę tych, którzy go stwo- 
rzyli. 

  

*) Te ustępy mowy p. ministra zostały 
przez nas opuszczone. 

Europejscy mężowie stanu. 

Mamy nadzieję, iż p. Streseman, 

który w tak ciężkich dla siebie wa- 

run-ach wewnętrznych pracował nad 

polityką porozumienia, dalej zmagać 

się będzie zwycięsko z trudnościami, 

z któremi liczyć się musi jego poli- 

tyka. 
Wiemy jaką silną ostoją jest dla 

nas pakt lokarneński w integralnem 
zbliżeniu, które spoiło nas jeszcze na 
wysokiej moralnej płaszczyźnie z po- 
lityką francuską z polityką angielską, 
dzięki wysokiej przenikliwości umysłu 
i-wielkości charakteru dwuch wielkich 
mężów stanu: Brianda i Chamberla- 
ina. : 

Wiemy, w jakiem zrozumieniu 
położył pod aktami lokarneńskiemi 
podpis Mussolini, wielki realizator, 
zdumiewający organizator, 

Znamy wybitnego i szczęśliwego 

męża stanu Valdervelde, Kióry zdo- 
łał w pakcie ruhrskim zabezpieczyć 
Belgji pełnię uznania niezaprzeczaine- 
go i przywrócić jej przedwojenne 
stanowisko międzynarodowe. 

Znamy nareszcie mądrą, przewi- 
dującą, ostrożną umiarkowaną polity- 
kę p. Benesza, z którym pracowałem 
przed i w czasie Locarna, w pełnem 
zrozumieniu wzajemnych interesów. 

W głębi mojego sumienia polityczne- 
go mogę prosić Wysoką Izbę o przy- 
jęcie aktów które składam do ratyfi- 
kacji. Doskonstemi one nie są, albo- 
wiem umowy lokarnenskie są kom- 
promisem, musiały być kompromi- 
ser. 

Gdybym był pytany, czy jadąc do 
Locarna stawiałem warunki czy przy 
podpisywaniu uprzednio prosiłem o 
obietnice np. o miejsce w Radzie Li- 
gi odpowiedzialbym „nie“. Dlatego, 
bo w chwili kiedy się decyduje wiel- 
ki krok polityki zagranicznej Polski, 
kiedy Polska kieruje swą polityką po 
linji jej odwiecznych ideałów poko- 
jowych, gdzie idzie ręka w rękę z 
narodami dobrej woli, w takiej chwili 
ja słowem Polski „nie frymarczę i o- 
bietnic Polski nie sprzedaję. Albo- 
wiem wiem, że tylko w ten sposób 
mogę wśród mężów dobrej woli 
przedstawić Polskę taką, jaką ona 
jest, mogę zrobić, że jest ona pojętą 
tak, jaką jest w rzeczywistości, a w 
chwili gdyby wszystkie nasze wysiłki 
pokcjowe miały zawieść jestem pe- 
wien, że dałem Polsce rzecz najpew- 
niejszą — przekonanych i wierzących 
aljantów w dobrą wolę i sprawę 
Polski. 

— wytworzyłaby się sytuacja aosoiut- 

nie analogiczna do sytuacji po poko- 

ju Brzeskim. Musi; wtedy runąć rząd 

p. Skrzyńskiego. Dziś premier Skrzyń- 
ski frmuje u nas wiarę w tę 
pacyfistyczną sprawiedliwość haseł 

łocarneńskich. Polska w to _ wierzy, 
ale gdyby została odtrącona od Rady 

Ligi powiększonej o Niemcy — to 

wierzyć przestanie. 
Polska p. Kucharzewskiego była 

niewolnikiem w kajdanach. Na kajda- 

nach tych zawieszono szyldzik z na- 
pisem «Państwo niepodległe». Polska 

p. Skrzyńskiego jest państwem istot- 

nie wolnem, posiada 30 dywizyj pie- 

tyka. Zdaniem naszem, gdyby istot- ehoty, 40 pułków kawalerii, odpo- 

nie Niemcy otrzymały to stałe miej- wiednią ilość sił lotniczych i tech- 

sce, a Polska byłaby spostponowana nicznych. Pan Skrzyński ma zadanie 

o wiele łatwiejsze. Niechaj w rozpacz- 

nym, bezslinym proteście, który ogar- 

nął cały naród po haniebnym trakta- 

cie Brzeskim, bierze nietylko wiarę, 

że interesów politycznych swego 

państwa gotów jest bronić cały naród, 

lecz także i otuchę. Bo przecież jeżeli 

w i9i8-ym r. liczyły się przecież z 

nami Niemcy, to teraz jesteśmy 

czynnikiem, bez współdziałania które: 

go nie może się ostać równowaga 
pokojowa Europy. I diatego z całem 

uznaniem czytalibyśmy słowa p. 
Skrzyńskiego, gdyby swoją obfitość 
zachwytów nad obecnym stanem po: 
lityki europejskiej zaopatrzył w słowa 

męskie: „być może po raz ostatni 
przemawiam tym językiem*. 

Cas, 

  

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plsc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemiam 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATO wA—ui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er 
za tekstem 10 groszy Kronika reklamowa lub nadesłane 40 zr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 pree. dtożej Ogłoszenia cyf!owe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Wszczęcie rokowań pogranicznych. 

Zqdania kowieńskie odrzucone 
Postulaty naczelnika pow. Wiłkomirskiego.—Jeńcy oddani 

będą za zabowiązaniem.—Ziemi nie oddamy. 

Wczoraj do pikiety naszej nr. 1 zgłosił się dowódca posterunku 

litewskiego, z zapytaniem czy, wydelegowany ze strony polskiej i upowa- 

żniony do pertraktacyj z Litwinami, zastępca starosty na powiat Wileńsko- 

Trocki, zgadza się na rokowania z naczeinikiem powiatu  Wiłkomirskiego 

po stronie litewskiej, w sprawie zajścia granicznego. Wiadomość tę za- 

komunikowano zasiępcy starosty, p. Łukaszewiczowi, który wyraził zgodę 

na wszczęcie rokowań z naczelnikiem powiatu Wiłkomirskiego, Szabano- 

wiczem i prosił o wyznaczenie terminu, w którym te rokowania mogą 
być rozpoczęte. 

Dziś rano graniczne władze litewskie oświadczyły, że p. Szabanowicz 

będzie przy pikiecie nr. 1 punktualnie o godzinie 12 ej pop. celem roz- 
mówienia się z p. Łukaszewiczem. Przedstawiciel Litwy kowieńskiej Sza- 
banowicz przybył na miejsce w towarzystwie kapitana Jedeniutisa i dwuch 

lejtenantów, Swiłasa i Wieiunasa i odbył konferencję z p. Łukaszewiczem, 

która trwała 40 minut. 
P. Łukaszewicz wskazał naczelnikowi powiatu Wiłkomirskiego: 
l.o, że władze polskie protestują przeciwko zbrojnemu  wtargnięciu 

litewskiej straży granicznej na terytoijum polskie. 

li-o, že jeżeli Litwini roszczą pretensje terytorjalne do niektórych 

odcinków naszego pogranicza, to przecież zawsze mogą się z władzami 

polskiemi porozumieć polubownie, a w drodze pokojowej załatwione być 

mogą wszystkie spory, w myśl uchwały Rady Ambasadorów, za pošre- 

dnictwem mieszanej komisji polske-litewskiej. Władze polskie—oświadczył 

dalej p Łukaszewicz—oddawna oczekują zwołania tej komisji. 

jll-o, że w marcu r.b. podczas identycznego zatargu o las Podgajski, 

naczelnik powiatu Wiłkomirskiego, osobiście na miejscu się przekonał, że 

las ten należy do Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego nakazał ори- 
szczenie jego przez litewską straż graniczną. 

IV o, że lokalne władze polskie proszą p. Szabanowicza o zakomu- 
nikowanie tych postulatów władzom przełożonym litewskim. 

W odpowiedzi Szabanowicz oświadczył, że propozycję powołania 

komisji mieszanej przedłoży do decyzji swego ministerstwa spraw we- 

wnętrznych. Jednocześnie zaznaczył, iż niema dostatecznych pełnomocnictw 

do rokowań z Pojakami, a jedynie chciałby przedstawić postulaty ułozone 

przez zwierzchnie władze litewskie. Mianowicie Litwini żądają wydania 

jeńców, utworzenia z lasu Podhajskiego terenu neutralnego, przyczem 

mają być z niego wycofane polskie placówki policyjne. Litwini zobowią- 

zują się nie obsadzać lasu swemi placówkami aż do czasu otrzymania 

odpowiednich instrukcji z ministerswa spraw wewnętrznych w Kownie. 

+ P. Łukaszewic, odrazu na miejscu wyraził wątpliwość, czy podobne 

żądania mogą być przyjęte przez władze polskie, wszelako obiecał zako- 

munikować je wojewodzie wileńsk'emu. 
Dziś wieczorem wojewoda Malinowski, w odpowiedzi na zapytanie 

starosty, oświadczył, że warunki litewskie są absolutnie nie do przyjęcia. 

P. Wojewoda zażnaczył, że w żadnym wypadku nie może dopuścić, 

iżby część terytorjum wchodzącego w skład Rzeczypospolitej Polski miało 

być opuszczone przez władze polskie i stać się terenem neutralnym Co 

zaś do zatrzymanych funkcjonarjuszy litewskiej straży granicznej, to mogą 

być oni wydani władzom litewskim, nie inaczej jednak, jak pod warun- 

kiem oirzymania od naczelnika powiatu Wiłkomirskiego zabowiązania na 

piśmie, że podobne napady ze sirony litewskiej straży granicznej, na 

przyszłość nie będą już miały miejsca. 
Powtórne spotkanie p. Łukaszewicza z naczelnikiem powiatu Szaba- 

nowiczem z powodu spóź1ionej pory, nastąpi zapewno jutro około godz. 

11 rano. 

Dobre wrażenie zdecydowanego wystąpienia. 

Zachowanie naczelnika powiatu Wiłkomierskiego podczas rozmowy 

z p. Łukaszewiczem było nadzwyczaj uprzejme. Znać było, że p. Szaba- 

mowicz wykazywał pokaźną dozę bojozni. Zdecydowana postawa nas-ej 

policji podczas likwidacji zajścia zrobiła wrażenie na Litwinach. Według 

wiadomości otrzymanej z tamtej strony granicy, policja litewska nie oka- 

zuje wiele ochoty do akcji zaczepnej. Wszelkie jednak posunięcia uzależ- 

nione są od stanowiska rządu Kowieńskiego. 

Prasa niemiecka o mowie Chamberlaina. 

BERLIN. 25.1. PAT. Omawiając 

wczorajsze oświadczenie lorda Cecila 

Tagliche Rundschau nazywa je rów: 

nież niejasnem jak i przemówienie 

Chamberlaina, wygłoszone w  Bir- 

mingham. Wynika z tego tylko to, że 

lord Cecil również nie jest przeciwny 

rozszerzeniu Rady Ligi w myśl ży- 

czeń francuskich. Wyraził się on 

dość cierpko o krajach, które zapo- 

wiadały zgóry jak postąpią w tym lub 

innym wypadku. Uwaga ta odnosi się 

oczywiście do Niemiec. Przyjmujemy 

niechętnie do wiadomości to oświad- 
czenie—pisze dziennik — musimy jed- 
nakże zaznaczyć, że nie możemy nic 
zmienić w naszych wczorajszych wy- 
wodach.Ni: ulega wątpliwości, że Niem- 
cy nie zgodzą sięna taką kombinację 
zmieniającą charakter Ligi. Fakt, że 
kancierz bierze udział w delegacji nie- 
mieckiej dowodzi tylko, że Niemcy 

opracują bardzo poważnie sprawy, 
mające być przedmiotem obrad ge" 

newskich. 

Polska i Hiszpanja. 
2 

MADRYT, 24 Il. PAT. Hiszpański 

minister spraw zagranicznych — огах 

polski minister pełnomocny odbyli 

rozmowę na temat marcowych Ob- 

rad Ligi Narodów Minister spraw 

zagranicznych Hiszpanji wyraził przy- 
tem posłowi polskiemu uczucie sym- 

patji, na jakie w pełni zasługują  żą- 
dania Polski co do uczestniczenia w 
Radzie Ligi, 

Ostatnia posługa arcybiskp. Cieplakowi. 
NOWY JORK, 25.11. PAT. Wóbec wielkiego napływu Polaków, przy” | 

jeżdżających z najdalszych okolic w celu oddania ostatniej posługi zmar- 

łemu arcybiskupowi Cieplakowi, ciało jego zostało już od poniedziałku 

wystawione w Katedrze św. Patryka, gdzie zostanie do piątku, t.j. do 

chwili eksportacji na okręt. 

Delegacja niemiecka wyjeżdża do Genewy. 

BERLIN, 25.1). PAT. Berliner Tageblatt dowiaduje się, że delegacja 

„niemiecka wyjeżdża do Genewy 

i Stresemann spotkać się mają 

  

w dniu 6 marca.'W dniu 7 marea Luther 
z Briandem i Chamberlainem. 

<A 
Ulubieny przez kebiety eleganckiego świata KREM 
SIMON, „Cróme Simon* zapewnia twarzy kobiecej 

doskonałość skóry, sprężysłość, miękkość, aksamit 

ność naskórka i białość cery, czego każda kebicia 
ma prawo oczekiwać od doskonalege hygjenicznego 

krema 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 

Krem, puder i mydło 
Creme, poudre 6 savon Simon 

Parfumerie Simon.59 Fg. St- Martin, Paris. 

Simos 

  

Sejm i Bząd. 
Losy ustawy o organizacji na- 
czelnych władz wojskowych. 

WARSZAWA, 25. Il. (żel. wł.Słowa) 
Sprawa projektu ustawy o organizacji 
naczelnych władz wojskowych wej- 
dzie na Radę Ministrów przypuszczal- 
nie po powrocie premjera Skrzyńskie- 
go z Genewy. 

Obrady sekcji kresowej C.T.R. 
WARSZAWA, 25 IL. (tel. wł, Słowa) 

Dziś o 2 rano w lokalu C. T. R. 
rozpoczęły się obrady sekcji kresowej 
C.T.R. Obradom piemodaczył big 
zes sekcji Eustachy ks. Sapieha, W 
dłuższem przemówieniu kierownik 

Sekcji p, Kierlicz zdał sprawozdanie 
z działalności za rok ubiegły. 
„W godzinach, popołudniowych 

minister rolnictwa p. Kiernik przyjął 
Eustachego ks. Sapiehę, który z ra- 
mienia Sekcji Kresowej Związku Zie- 
mian przedstawi ministrowi postułaty 
sekcji. 

Min. Ziemięcki do Łodzi. 
_ WARSZAWA 25.II.(żel.wł,(Słowa) 

Min. Ziemigcki, w którego rękach 
skupia się cała akcja walki z bezro- 
bociem, udaje się w niedzielę do Ło- 
dzi gdzie zabawi do poniedziałku. 
Minister Ziemęcki odbędzie szereg 
konferencyj z przedstawicielami prze- 
pata sin rządowych i samorzą- 

owych oraz przeprowadzi i j 
biur funduszu bass CA 

Uigi dla grupy Harrimana. 

WARSZAWA. 25.1. (tel.wł. Słowa), 
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy 
upoważniający Min. Skarbu do po: 
czynienia pewnych ulg w. zakresie 
podatkowym dla nabywców huty cyn- 
kowej Guicheta na Górnym Śląsku 
a mianowicie dla grupy Harrimana, 

Delegacja Magistratu Warsza. 
wy u premiera, 

WARSZAWA, 25. II. (żel. wł, Słowa), 
W. dniu dzisiejszym do premjera 
Skrzyńskiego min. Zdziechowskiego 
zgłosiła się delegacja zarządu miasta 
w sprawie wyjednania u min, skarbu 
4 milijonów pożyczki na rozszerzenie 
robót publicznych. Zabiegi delegacji 
nie odniosły wielkiego powodzenia, 

Dymisja wojewody Moskalew- 
skiego, 

WARSZAWA. 25.I (żel. wł. S 
Wojewoda  Moskalewski pada w 
do dymisji ze stanowiska Nadzwy- 
czajnego Komisarza Oszczędnościo: 
wego. Dymisję premier przyjął, 

Budżet Min, Reform .Rolnych 
w. Komisji, 

WARSZAWA, 25.II Pat, Sejmo: 
Komisja budżetowa przystąpiła p 
rozpatrywania budželu M-stwa Reform 
Roinych, który w obszernym referacie 
przedstawił pos. Kawecki. Budżet ten 
na rok 1926 przedsiawia się w wy- 
datkach w sumie 29.849.054, a w do- 
chodach 06.736.555. Po referacie rozwi- 
cza się dyskusja której nie ukoń- 
żono. 

Posiedzenie komisji wojsko- 
wej. 

Sejmowa Komisja Wojskowa - 
stąpiła do właściwego sotddi ie 
nego, t.j. do wniosku PPS o zmiiej- 
szenie czasu służby wojskowej i o 
zmnłejszenie kontygentu rekruta, Jako 
pierwszy przemawiał referent pos 
Zamorski: (ZLN) zasnaczając, że dzi- 
wnie pojmuje się się u nas ducha 
Locarna, na którego podstawie zmniej- 
52а Się wyłącznie budżet M.S.Wojsk, 
kiedy sąsiednie Niemcy, które przez 
Locarmo są bardziej zabezpieczone 
niż my zwiększają w tym samym 
czasie budżet wojscowy 0 loo milj. 
nie licząc wydatków na wojsko, u- 
gy sprylnie w budżecie niemiec- 

Medziński (Wyzw.) zgłosił io- 
sek, aby przed Žaakiu a diskus 
szczegółowej nad wnioskami PPS 
wysłuchać opinji Sztabu Generalnego co do oszczędności, jąką dać może służba skrócona, możliwości mobili- zacyjnych i ewentualnej konieczności 
reorganizacji siły zbrojnej. 

P. de. Panatieu, 

WARSZAWA, 23.ll. (PAT). . pujący ambasador Gia = 
Panafieu zostanie przyjęty przez p 
Prezydenta Rzeczypospoiitej w po- 
niedziałek dnia 1 marca na audjencji 
pożegnalnej, na której wręczy listy 
odwołujące. Wyjazd ambasadora na- 
a = A dnia 2 marca o 
godz. min. wiecz, iągi PA ecz. pociągiem
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ECHA KRAJOWE 
  

Po karnawałowe refleksje. 
— Korespondencja Słowa — 

Wilejka pod koniec karnawału 
bawiła się, co się zowie, 6 bm. od- 
była się maskarada, przeplatana roz- 
maitościami, ale, że była za wesołą, 

więc nie u wszystkich gości zostało 
po niej miłe wspomnienie... tak to 
zawsze bywa po przesycie w jakim- 

kolwiek kierunku. Ostatni wtorek 
karnawału był przeznaczony dla 
szkolnej dziatwy aby i ona wypros- 
towała swoje przemęczone w  ła- 
wach szkolnych kostki imięśnie. | 

Więc hasała uszczęśliwiona  dziat- 
wa od 4ej do 9-ej pp. a, że było 
dużo słodyczy, któremi uprzejme pa- 
nie ten światek dziecięcy raczyły, 
więc pozostało wspomnień miłych 
moc. 

Szkoda wielka, że zabawa wspo- 
mniana nie odbyła się w gimnazjum, 
zamiast w klubie, wszakże to do- 
dainio na młodzież nie może |padzia- 
łać, a nie można znowu wymagać 
aby sobie bywalcy klubowi (i to w 
osiatni wtorek) odmówili tych kilku 
kropelek tak kojąco działających... i 
dla tego wielkim błędem jest pozwo- 
lenie, na urządzanie zabaw dla mło* 
dzieży w klubie. 

Jednocześnie z nastaniem postu 
następują smutne refleksje, Bo smut- 
no naprawdę zaczyna się u nas, Od 
świąt Bożego Narodzenia, został za- 
wieszony wykład religii, jak w gim- 
nazjum tak w szkole powszechnej. 
Do przeszłości już należy, kiedy Sza- 
nowny Ks. Dziekan, jednocześnie 
pretekt szkół, odprawiał mszę ucz- 
niowską w każdą niedzielę i święto. 
Smutne też było w środę popielcową 
w której na nabożeństwie nie było 
młodzieży gimnazjalnej, A przecież to 
dzień pokuty. Kwestja wykładu religji, 
jest palącą, Komitet rodzicielski skła- 
dający się aż z czterech osób (w 
tem dwie chore) nie może sobie dać 
rady z nawałem pracy, i dlatego nic 
nie robi, Walnego zebrania rodziciel- 
skiego od roku szkolnego jeszcze nie 
było. Kontakt domu ze szkołą tak 
nieodzownie potrzebny, u nas nie 
istnieje. Wielki czas aby ta bolączka 
rodziców i opiekunów została ule- 
czoną. 

` Dnia 22 b. m. odbyło się żałobne 
nabożeństwo za duszę ś. p. ks. Arcy- 
biskupa Cieplaka. Ks. dziekan Śniesz- 

JÓZEF BA 
Długoletni prokurent Wileńskiego 

Wilejka pow. 25-go lutego. 
ko żywem słowem streścił życie te- 
go wielkiego męczennika. 

Kościół był przepełniony, wsżyst- 
kie urzędy i szkoły stawiły się, aby 
w wspólnej modlitwie zanieść niejako 
skargę, przed tron Najwyższego, że 
nie pozwolił nam doczekać tej rados- 
nej chwili ujrzenia Go na tronie Ar: 
cybiskupim w Wilnie. 23 

GŁĘBOKIE. 
— (kw) Zjazd Osadników. W 

ubiegłą niedzielę 21 bm. odbył się tu 
zjazd osadników powiatu Dzisień- 
skiego. Zjazd rozpocząt się od wy- 
słuchania mszy sw. w kościele, po- 

czem wsžyscy uczęstnicy udali się do 

gmachu szkoły powszechnej, gdzie 
odbywały się do wieczora obrady. W 

rezultacie obrąd po _ zatwierdzeniu 
budżetu na rok 1926  dokona- 
no wyborów nowego zarządu, na 
prezesa powołano p. Oktawjana Ja- 

strzębskiego a na vice-prezesa p. Ka- 

rola Wiśniewskiego i na członka p. 
Chabasińskiego. 

LIDA* 

— (wb) Kontrybucja czy lega: 
lizacja? Legalizacja wag jest rzeczą 
konieczną, tylko że nasze władze mu- 

szą wykoszlawić każde rozporządze- 
nie, tak samo z reperacją i legalizacją 
wag! 

W Lidzie powstał monopol ży- 

dowski p. B. Błocha (majstra). który 
reperuje wagi, ale sam naznacza do- 

wolne zupełnie ceny nietylko za na- 

prawę, ale i za legalizację tych-że 
wag. Np. za reperację i legalizację 
jednej wagi stołowej na 5 kg, jednej 
wagi pomostowej na 200 kg. i 14 
odważników każe sobie płacić 65 zi, 
omal nie całkowitą ich wartość. Po- 

mijam że p. Błoch nas obdziera, ale 
jakiem prawem legalizuje wagi? Ten 

nowy podatek ma się powiarzać co 
2 lata, powstał zatem projekt w mia- 

steczkach ograniczenia ilości wag do 

minimum, t. j. zaprowadzenia wag 

spółkowych. Ale wieś stoi wobec te: 
go projektu bezradną i musi płacić 
kontrybucję p. Błochowił 

LCZUNAS 
Prywatnego Banku Handlowego 

zmarł w dniu 25 lutego w wieku łat 60 
W zmarłym tracimy dzielnego współpracownika, człowieka o nie- 

skazitelnym charakterze- 
Cześć Jego pamięci. 

Wileński Prywatny Bank Handlowy. 

      

   

    

      

   

  

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w 

Jaką jest duszy ludzkiej 
nieśmiertelność? 

Prałat Czeczott contra profesor 
Lutosławski. 

  

Dwa słowa wstępne osoby trze- 
ciej. 

Raz w Warszawie gdy wychodzono 
tłumnie z gmachu Muzeum Handlu i Prze 
mysłu po odczycie Przybyszewskiego 0 lo- 
sach duszy ludzkiej na «tamtym» świecie, 
znalazłem się ramię przy ramieniu z pew- 
nym moim znajomym, który zagadnął mnie 
prosto z mostu temi słowy: 

— I cóż pan na to? 
Miało znaczyć; czy ja zgadzam się z 

Przybyszewskim na stopniowe, dość powolne, 
usfawanie duszy ludzkiej po opuszczeniu 
przez nią zmartwiałej ziemskiej powłoki — 
czy też nie zgadzam się? 

— Co? 
— Tak, — powtórzył mój znajomy. Czy 

podzielasz pan, jasno i dobitnie sformuło- 
waną OE RYSY szewskiego, ŻE. 

— Drogi panie,—przerwałem. A skądże 
bym ja—ja!—mógł zgadzać się iub kontro- 
wać? $łuchał pan pot chwilą Przybyszew- 
skiego, Z jaką mówił pewnością siebie, x 
jaką precyzjąl Mówił tak, bo on wie. On 
wie, rozumie pan! A ja — nie wiem. J akże- 
bym ja śmiał albo potakiwać Przybyszew- 
skiemu albo mu przeczyć? 

To też, zdając na tem miejscu sprawę z 
najświeższego — znacznie rozszerzonego — 
wydania dzieła prot W. Lutosławskiego 
«Nieśmiertelność duszy» wystrzegałem się 
pilnie wydawania in merito Rze 
sądu, choćby najoględniejszego. Ograniczy- 
łem sie do zaprezentowania łaskawym moim 
czytelnikom tego, co,: sądziłem, Że najcie: 
kawsze jest w książce profesora-filozofa. mia- 
nowicie w jędrnem streszczeniu jego teorji 
perjodycznego powracania na ziemię tych 
samych duchów (w ludzklej postąci), co, jak 
wiadomo, zwie się palingenezą.   

$. + P-. 

JÓZEF BAL CZUNAS 
Prokurent Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 

zamarł w dniu 25 lutego w wieku lat 60 * 
Najlepszy Kolego, zawsze chętny Doradco i najzacniejszy człowieku 

Spoczywaj w Bogu po 36 latach owocnej pracy! 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (iiłynowa 19) w piątek w 

dn. 26 lutego o godz. 5-ej po południu do kościoła po-Bernardyńskiego. 

rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyśskim. 

  

sobotę dn. 27 luiego o g. 7 m. 30 ® 

Koledzy. i 

Prof. Lutosławski, wykładający u nas w 
uniwersytecie metafizykę, tilozotję religji, 
logikę, jest nie'ylko zdekjarowanym wyznaw- 
cą palugenezy I'czi gorliwym jej apostołem 
i propagatore r Cóż ja jednak mógłbyra na 
to poradzić? Nie dotrzymam kroku prof. Lu 
tosławskiemu stanąwszy z nim do dysputy. 

Owóż, gdy tak zawsze na mnie łaskawy 
czcigodny ksiądz prałat Witold Czeczott, 
nadesłał na moje ręce (jako żem w <Słowie> 
sprawę palingenezy poruszył) wcale obszer= 
ną i wyczerpującą reputację teorji i twier* 
dzeń prof; I niżetaski=go. ucieszyłem się 
serdecznie, że ktoś przecie kompetentny 
śmiało stanie mu przed oczy i dowiedzie — 
że niema racji!. 

Tem zaś potrzebniejsze jest wykazanie 
bezpodstawności hipotezy metafizycznej prof. 
Lutosławskiego, ponieważ nie przestaje on 
tej hipotezy powabną efektownością oddzia- 
ływać na prawo i na lewo, osobliwie na 
młode umysły. 

Teraz zaś, salsavi animam meam i od- 
stępuję głosu szanownemu oponentowi prof. 
Lutosławskiemu. Cz. J 

  

I. 

Katolicka wiara wyražnie nas uczy, 
że los duszy po Śmierci rozstrzyga 
się nażychmiast na sądzie szczegóło: 
wym, po sądzie zaś ostatecznym, po 
zmartwychwstaniu wszystkich ludzi, 
wyrok ten zatwierdzony zostanie i co 
do ciał, które odtąd weznią udział w 
wieczystem szczęściu lub potępieniu 
dusz. W międzyczasie dusze ludzi, 
aczkolwiek zmariych w łasce Bożej 
(to jest bez grzechu śmiertelnego), 
lecz które niezupełnie odpokutowały 
za winy popełnione, będą pokutę od- 
bywać w czyšcu, zanim dostaną się 
do nieba. Wszystko to są dogmaty 
wiary, a zarazem elementarne prawdy, 

których się katolickie dziecko uczy z 

# @ 

Redutaa społeczeństwo 
W dobie kryzysu gospodarczo- 

finansowego i tak zw. przeżycia się 
teatru niezmiernie ważnem zagadnie- 
niem jest pomoc społeczeństwa tea- 
trowi. 

Aczkolwiek w małych rozmiarach 
pomoc ta w Wilnie, jeżeli chodzi o 
Redutę, została w miarę skromnych 
możliwości miejscowych udzielona. 
Jak wynika z nadesłanego sprawozda- 
nia „Obywatelskiego Komitetu Uru- 
chomienia teatru Reduta w Wilnie“ 
udział w uruchomieniu naszego tea- 
tru wzięły bodaj wszystkie warstwy 
społeczeństwa, co w winiku akcji 
pieniężnej dało 14,318 zł. 5 gr. Roz- 
chody związane z samem uruchomie- 
niem teatru wyniosły 13,756 zł. 10 gr. 
Czyli że została zebrana kwota, która 
umożliwiła rozpoczęcie przedstawień. 

Należy to zapisać na dobro spo- 
łeczeństwa wileńskiego, które zrozu- 
miało wartość teatru artystycznego i 
nawiązało z nim łączność, wyrażającą 
się nietylko w platonicznym stosun- 
ku dobrych chęci i sympatji, ale w 
czynie raalnym pomocy  materjalnej. 

Nie znaczy to jednak, by zadanie 
swe społeczeństwo już spełniło, * 

Po tym wstępnym niejako akcie 
społecznym, który umożliwił otwarcie 
<bram teatru», rozpoczyna się okres 
właściwej pomocy społeczeństwa te- 
atrowi, 

Dotychczasowa praktyka, w ciągu 
paru ubiegłych miesięcy, pozwala się 
spodziewać, iż społeczeństwo wileń- 
skie nie osłabnie w wysiłku swym, 
zdążającym do stworzenia warunków, 
w których teatr będzie mógł się oprzeć 
na trwałych podstawach tak matezjal- 
nych jak i duchowych. 

Nie przytaczamy tu długiego wy- 
wodu ze sprawozdania Komitetu o 
tych trudnościach, jakie musiała Re- 
duta pokonać w Wilnie, aby rozpo- 
cząć swą pracę artystyczną. Wszyscy 
o tem wiemy z obserwacji działal- 
ności Reduty lub od osób bliżej jej 
stojących. 

Z radością natomiast podkreślić 
wypada zapowiedź Komitetu, iż sta- 
rania jego, dotyczące przekazania te 
atru na Pohulance przez jego dotycii- 
czasowych właścicieli na własność 
miastu Wilnu „odniosły pożądany 
skutek i żywić można nadzieję, że w 
niedalekiej przyszłości gmach teatralny 
na Pohulance obejmie miasto Wilno“, 
Jedynie to racjonalny sposób  techni- 
cznego załatwienia sprawy gmachu, 
z tem rzecz prosta zastrzeżeniem, iż 
miasto w charakterze właściciela tea- 
tru na Pohulance zrobi w sprawach 
związanych z posiadaniem tego gma- 
chu wszystko, co leży w jego mocy, 
aby pracę Reducie ułatwić i umożli- 
wić, że odciąży kłopoty  administra- 
cyjno-finansowe przez zniesienie 
wszelkich świadczeń materjalnych na 
rzecz miasta. 

Z równą radością należy powitać 
uchwałę Komitetu, który postanowił 
zorganizować się „jako Komitet Orga- 
nizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Re- 
duty i w porozumieniu z nią zwołać 
zebranie organizacyjne Towarzystwa“, 

W. Towarzystwie Przyjaciół Redu- 
ty: które niebawem powstanie, po- 
winny się zrzeszyć wszystkie jedno- 
stki, rozumiejące rzetelny wysiłek .ar- 
tystyczny i nieprzeciętne walory pra- 
cy Reduty oraz zamierzające stwo- 
rzyć podstawy dia spokojnej i wolnej 
od trosk finansowych pracy zespołu 
tego teatru. 

A właśnie taka praca, całkowicie 
oddaną służbie Sztuce i teatrowi, po- 
zwoli utrzymać wysoki poziom do: 
tychczasowego repertuaru bez żadnych 
kompromisów ze względami na po- 
wodzenie utworu scenicznego, bez 
kompromisów z wszelkiego rodzaju 
tandetą iepertuarową, choćby росйо- 
dzenia polskiego. 

Dotychczasową praca Reduty po- 

katechizmu. Również jest prawdą do- 
gmatyczną, że dusza, która w chwili 
Śmierci opuszcza ciało, kiedyś przed 
końcem Świata na nowo je ożywi i 
cały człowiek zmartwychwstały: stanie 
na sąd ostateczny, 

Byli jednak i są ludzie, których 
prawda objawiona nie zadawelnia. 
Uważają oni, że byłoby lepiej i sprą- 
wiedliwej, gdyby dane było człowie- 
kowi odbywać pokutę nie w czyścu, 
ale ra tej samej ziemi, na której już 
żył, i w tym celu wymyślili sobie 
teorję reinkarnacji (palingenezy) to 
jest nowego wcielenia się, a nawet 
całego szeregu wcielań duszy w co- 
raz nowe ciała, aby przez to dosko- 
naląc się odbywały niejako nowicjat 
nieba. Że taka myśl przyjść mogła do 
głowy, nic dziwnego, wszak krainy 
fantazji bezbrzeżne są krańce, a gru- 
ba metampsychoza pogańskich ludów 
mogła im dać do tego pochop. Tru- 
dniej jednak sobie przedstawić jak 
ludzie wykształceni, t.j. przyzwycza- 
jeni do logicznego myślenia mogli 
uwierzyć sami i głosić światu teorię, 
zostającą w tak rażącej sprzeczności 
z logiką i z wiarą! 

Z wiarą niewiele się liczą poeci, 
filozofowie i ludzie nauki, którzy nie- 
stety zwykli stawić ją, jako świat o- 
drębny niezależny od wiary, a nawet 
przeciwny wierze. Ale przecie nauka 
prawdziwa opierać się musi albo na 
faktach doświadczalnych, albo ną wy- 
ciągniętych z nich wnioskach, na ro- 
zumowaniu, a zatem na logice. Przy- 
patrzmy się więc, co mówi logika o 
reinkarnacji, 

wo Nr 46 (1056) 

Sąd nad bandyfami z pod Siniawki. 
Bandyci przyznają się, źe byli członkami PPS.—Rewelacyjne zeznania 

świadków.— Wyrok zapadnie dziś, 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

W dniu dzisejszym Sąd Doraźny 
pod przewodnictwem prezesa nowo- 
gródzkiego Sądu Okręgowego p. 
Gałęziewicza przy współudziale sę- 
dziów Murzy-Murzicza į Pawlucia 
rozpatrywał sprawę napadu na auto- 
bus pod Siniawką. Na ławie oskar- 
żonych pod silną eskortą zasiedli za- 
kuci w kajdany bandyci: Dominik 
Fedorowicz 26 l., Jan Skrycki 21 lat, 
Jan Sawaściuk 20 lat, Konstanty Fe- 
dorowicz 35 lat, Michał Fedorowicz 
27 lat, Czterej z nich to mieszkańcy 
wsi Kulenice, Skrycki zaś pochodzi 
ze wsi Hajniu. 

Oskarżonych bronią z urzędu miej. 
scowi adwokaci pp. Legatowicz, Cho- 
micz i Pawłowski. 

Oskarża podprokurator Chudzie- 
wicz, sekretarzował p. Adamowicz. 

Akt oskarżenia. 

1 lutego Dominik Fedorowicz i 
Antoni Szpak dowiedzieli się, że 
będzie (jechał samochodem kupiec 
leśny z Siniawki wioząc poważniej- 
szą sumę pieniędzy, wobec tego na- 
mówili Skryckiego, Sawaściuka i Kon- 
stantego Fedorowicza, by razem z 
nimi poszli na rabunek. Po drodze 
Spotkali Michała Fedorowicza, jadą- 
cego saniami, i grożąc rewolwerami 
kazali mu, jakoby pod przymusem, 
wieźć karabiny. Po _dójściu do szosy 
zatrzymali się w lesie i czekali do 
chw ii przejazdu przypadkowo ładow- 
nej furmanki, wiozącej kilku pasaże- 
rów. Napadli na nich.i poturbowali, 
żądając pieniędzy. W tej chwili nad- 
jechał autobus Kraszewskiego, zdą- 
żający z Siniawki do Lachowicz. Ban- 
dyci zatarasowali drogę saniami i 
rozpoczęli  strzelaninę, rezultatem 
której było zabicie szofera Kobie- 
ga i ranienie ciężkie porucznika 
Sledziūskiego i lżejsze p. Jankow- 
skiego. Pasażerowie pochowali się w 
różnych miejscach a porucznik Śle- 
dziński mając w ręku tyli. sewol- 
wer małego kalibru zaczął się od- 
strzeliwać. Dzięki jego zimnej krwi 
nie tylko wszyscy pasażerowie ocałe- 
fi ale i wytropiono bandę, Porucznik 
Sledziński zabił herszta bandy Szpa- 
ka i ranił Dominika  Fedorowicza i 
Skrzyckiego. 

Natrafiwszy ua opór bandyci 
zbiegli. Тутсга: a jeden z pasaże- 
rów Pawieć pobiegł do Siniawki, po 
drodze zatrzymał idący drugi samo- 
chód i natychmiast zaalarmował po- 
sterunek policyjny. Komendant pos- 
terunku starszy przodownik Hempel 
zabrał sześciu policjantów i po upły- 
wie dwudziestu minut był na miej- 
scu zbrodni. Po drodze spotkał po- 
rucznika Sledzińskiego, który pomi» 
mo ciężkiej rany w głowę szedł do 
Siniawki, by również zaalarmować 
policję. Nadmienić tu należy że po- 
rucznik Šledziūski 'nie przyjął pro- 
ponowanego automobilu uważając za 
ważniejsze szybkie przybycie policji 
na raiejsce napadu niż swoje zdro: 
wie. 

Po przyjeździe na miejsce przo* 
downik Hempel poszedł śladami ban- 
dytów; cztery prowadziły do wsi Ku- 
łenie a jeden do  Hajnina. 

zwala sądzić, iż wszelkie, mimocho- 
dem wypowiadane obawy, są płonne 
i nieuzasadnione. 

WP. 
* 

W skład Komitetu wchodzą pp. Jan 
Klott (przewodniczący) i członkowie: Białas 
Stanisław, Dyrektor Banku Polskiego w 
Wilnie, Dębowski Tadeusz, dr. med., Łoku- 

IL 
Żeby rozpocząć nowe życie dusza 

potrzebuje nowego ciała; skąd ona 
takowe weźmie? To pierwsza tru- 
dność do rozwiązania. Praiesor Lu- 
tosławski z którym przed kilkunastu 
laty o tem rozmawiałem, rozwiązał ją, 
a raczej rozciął ien węzeł gordyjski, 
mówiąc, że dusza sama sobie stwo- 
rzy nowe ciało. Czy można to na« 
zwać dowodem lub argumentem nau- 
kowym? Wszelki akt twórczy w świe- 
cie fizycznym jest wyłącznie przywi- 
lejem samego Boga; na jakiej zasa- 
dzie można uirzymywać, że Pan Bóg 
każdą duszę po Śmierci obdarzy tym 
przywilejem? Nie jest to wcałe ani 
ścisłe, ani naukowe rozumowanie, 

-ale proste przypuszczenie, rusztowa= 
nie, potrzebne do podtrzymania teo- 
tji, ale samo pozbawione fundamentu, 
i jako takie dające się odrazu obalić 
według znanego prawidła „qzod gra- 
tis asseritur, gratis negari potest“. 
(Zdanie pozbawione dowodėw, bez 
dowodów obalone być może). 

Przeskoczmy jednak tę pierwszą 
przeszkodę i przedstawny sobie, że 
oto ta dusza w nowem ciele zjawia 
się na świecie. W jakim celu nastą- 
piłata reinkarnacja? — Ażeby pokutować 
za winy przeszłego swego życia, a 
zarazem coraz bardziej się udosko- 
nalać, odpowiadają nam zwolennicy 
palingenezy. Dla tego potrzeba, żeby 
miała świadomość win popełnionych» 
a korzystając z doświadczenia, i bę- 
dąc przekonaną o koniecznością ekspi- 
jacji, gotowa była cierpieć. Czy do- 
świadczenie siwiedziło choć jeden 
fakt tego rodzuju? Czy choć jeden 

  

Tymczasem nadjechała policja z 
posterunków powiatu baranowickiego, 
szwadron K.O.P. z Radziwiłłmont 
oraz starostowie obu powiatów pp. 
Czarnocki i Kwieciński. 

Pierwszy aresztowany został Skry- 
cki, którego zdradziła rana; wydał on 
wszystkich wspólników.Po skontron- 
towaniu z całą ludnością męską wsi 
Kulenie i po aresztowaniu winnych 
władze rozpoczęty natychmiastowe 
śledztwo. Obecni przy tem byli sta- 
rosta Kwieciński i podprokurator 
Czudzinowicz. 

Zeznania aresztowanych  byly 
wprost rewelacyjne, okazało się iż 
stanowili zgraną bandę, która doko- 
nała wszysikich napadów w ostatnich 
dwóch latach w tamtej okolicy. 

Herszt bandy Dominik Fedoro- 
wicz przyznał się do udziału w dzie- 
więciu napadach, inni również byli 
akiorami czynnymi w tragedji kreso- 
wej trwającej dwa ostatnie lata. Prócz 
tego okazało się, że około dwudzie- 
stu mieszkańców tych samych wsi 
brało udział w napadach, znaleziono 
nawet u nich szereg przedmiotów 
zrabowanych. Wszyscy zostali are- 
sztowani i staną przed sądem w try- 
bie zwykłym, wobec tego że upłynął 
czas wymagany przez ustawę o sądach 
doraźnych. 

Zeznania świadków. 

Nadzwyczaj ciekawe były zeznania 
podkomisarza  Daglisa, kierownika 
ekspozytury śledczej powiatu bara- 
nowickiego, który opowiadał szcze- 
gółowo o całej organizacji dywer- 
syjnej, działającej pod wpływem bol- 
szewickim, Naprzód zbrodniarze pa- 
noszyli się bezczelnie jako ideowi 
komuniści, a potem zeszli poprostu 
na tory bandytyzmu. Najbardziej cha- 
rakterystyczną z pośród wszystkich 
była działalność Konstantego Fedoro- 
wicza, ongiś prezesa komitetu wios- 
kowego, później organizatora bandy 
i jej dowódcy do chwili przekazania 
władzy bratu Dominikowi po po- 
wrocie tegoż z wojska. 

Dominik dobry organizator, do. 
prowadził organizację bandy do per- 
fekcji, tak że pod jego i Szpaka prze- 
wodnictwem służyła pierwotnie agen- 
towi bolszewickiemu Arszynowowi, 
który przychodził z zakordonu a po 
zaprzestaniu akcji dywersyjnej przez 
Sowiety, działała na własną rękę i 
dia własnej korzyści. 

Zeznania tak podkomisarza Degli- 
sa jak i starszego  przodownika 
Hempla świadczyły, że policja zdoła- 
ła opanować całkowicie sytuację, że 
się doskonale orjeniuje w obecnym 
stanie bezpieczeństwa kraju i że 
można teraz ufać iż zawsze da sobie 
radę ze zbrodniarzami, 

Zamknięcie przewodu sądowego. 
Po zakończeniu przewodu sądo- 

wego przemawiał prokurator, żądając 
najwyższego wymiaru kary oraz ad. 
wokaci, którzy nie zawsze w udatny 
spoób bronili swych klijentów. 

„W ostatniem słowie dwuch twier- 
dziło że są niewinni, dwaj prosili o 
darowanie życia, herszt zaś Dominik 

ciewski Jan, Vile.Prezydent m. Wilna, Oku- 
łicz Kazimierz, redaktor, Sławiński Kazimierz, 
Profesor Uniw Stefana Batorego w Wilnie, 
Staszewski Juijan, Prezes Dyrekcji Kolejowej 
Wileńskiej, Sumorokowa Janina, Totwen 
Stanisław, Administrator Oddz. Wil, <War- 
szawianki», Urbanowicz Tadeusz, Człon. 

Zarz. 1 Wileūsk. Banku Zw. Spėt. Za- 
robk., Żyłko Aleksander, Stow. Urzędn. 
Państw. w Wilnie. 

człowiek czuje się takim sobowtćrem 
samego siebie? Bynajmniej, więci cel 
tej rzekomej reinkarnacji upada. 
najlepszym razie będzie to hipoteza, 
do rzeczywistego życia zastosować 
się nie dająca, jakaś  poetyczna 
mrzonka. 

Byłoby to jeszcze pół biedy, gdy- 
by pod tą, na pozór niewinną zabaw- 
ką, nie kryło się bardzo niebezpieczne 
dla duszy bałamuctwo. W  czyścu 
grzesznicy cierpią męki wprawdzie 
doczesiie, nie wielkie, a człowiek 
przed cierpieniem zamyka oczy i my- 
śleć o niem nie chce, tak jak odpę- 
dza myśl o śmierci, choć wie że ona 
nastąpić musi. Czy powtórne życie 
duszy będzie ekwiwalentem cierpienia 
czyścowego dla wszystkich ludzi? I 
tutaj doświadczenie temu przeczy; na 
każdym bowiem kroku spotykamy 
ludzi, których całe życie zdaje się 
być jednem pasmem bied i nieszczęść, 
kalek i formalnych łazarzów, a którzy 
jednak tego życia tak uporczywie się 
trzymają, i chociaż o jeden dzień 
przedłużyć pragna; widocznie więc 
życie uważają za dobro. Ten pogłąd 
zwłaszcza spotykamy u niedowiarków, 
którzy w przyszłe życie nie wierzą, 
a zatem i. piekła się nie obawiają, 
a jednak wolą cierpieć niż zapadać w ni- 
cość. Dla tych ludzi reinkarnacja nie 
będzie surogatem czyśca,ale nowicjatem 
nieba, w którym dusza rozwijając coraz 
bardziej zakres swoich pojęć i poglądów, 
a obok tego doskonaląc się imoralnie, 
będzie doznawała zadowolenia, jakie 
daje prawdziwy i wszechstronny po- 
stęp. Zamiast więc sprawiedliwie za- 
służonej kary człowiek będzie się cie- 

Baranowicze 25-go latego godz, 23-«, 

Fedorowicz przyznając się do winy 
prosi o wymierzenie kary Śmierci. 

Wobec spóźnionej pory ogłoszenie 
wyroku sąd odłożył do dnia 26-gc e 
godzinie 9 rano. 

Refleksje. 

Namarginesie dzisiejszej rozprawy 
wypada skreślić kilka uwag. Przede- 
wszystkiem więc osoby oskarżonych; 
dla mniej wtajemniczonych 0 miej- 
scowych stosunkach jest rzeczą obo = 
jętną gdy się powie, że bandyci 
wszyscy pochodzą z gminy Nie- 
dzwiedzkiej, dla nas jednak, fakt ten 
jest nadzwyczaj boleśny. Okolice te 
bowiem, zostały uświęcone ongiś bo- 
haterską obroną przed narzucanena 
gwałtem przez rząd rosyjski, prawo- 
sławjem. Lała się tam męczeńska 
krew polska i katolicka, a dziś na 
tem żyznem podgiebiu chwasty zbro- 
dnicze wyrosły. | 

Przyczyn tego znaleźć można wie- 
le, a więc wojna, gmina Niedwiedzka 
lezała przy samym ironcie, potem bol- 
sžewizm zatruwający moralność i 
szczepiący jad w dusze, wreszcie od 
niedawna wpływ agitacji prowadzo: 
nej pod płaszczykiem P. P.S. Jakieś 
indywidua objeżdżały najbardziej za* 
rażone bolszewizmem gminy, urządza- 
jąc wiecy i przemawiając na nich 
po rosyjsku, rozdając broszurki i ga- 
zetę w tymże języku — zasiewały 
prawdziwe bolszewickie hasła a na 
wyjezdnem zakładały oddziały P.P.S. 

Różnie mówią tutaj o celu tej 
pracy: Jedni przypuszczają że się ją 
prowadzi w ten sposób za wiedzą 
oparciem władz naczelnych P. 

B S. inni sądzą, iž jest to wywro- 
towa działalność bez kontroli stron- 
nictwa. Jednak fakt pozostanie faktem 
że przed sądem doraźnym stanęli 
członkowie zapisani do szeregów 
P, P.P.,ce sami otwarcie stwierdzili. 
«sj Niejednokrotnie zwracaliśmy uwa- 
gę na agitację prowadzoną przez 
agentów P. P. $, po rosyjsku na Po* 
lesiu. Ostrzegaliśmy przed jej zgub- 
nemi następstwami. Dzisiejszy proces 
w całej grozie potwierdza, że nasz 
obawy były słuszne. P. P. S. jako 
stronnictwo polityczne ponosi odpo- 
wiedzialność moralną za działalność 
swych członków. P. P. S. po- 
winna zająć jasne stanowisko zarówno 
względem tych których udział w rie- 
cnej robocie został ;stwierdzony, jak 
i tych, którzy bezkarnie sieją, jako 
agenci P.P.S. miazmaty bolszewizrau 
na kresach Polski. Czekamy. 

Ze smuikiem stwierdzić: musimy, 
że wszyscy dziś sądzeni to katolicy. 
Zwracamy na to specjalią uwagę 
władz kościelnych, może nie tak trud- 
no będzie im znaleźć korzenie zła. 

. 

BRSEZEA NAKTF TEA RECOPA AGA TZT BATA 

Nowcści wydawnicze. 
— «Pamiętnika Wileńskiego Tow. 

Lekarskiego» ukazał się zeszyt drugi (ju- 
bileuszowy). Oprócz działów poświęconych 
specjalnie nauce iekarskiej, znajdujemy w 
nim rzecz o pierwszych w Wilnie szpitalach 
dr. Wł. Zahorskiego, kartkę z historji Wileń. 
skiego Towarzystwa Lekarskiego skrešioną 
przez prof. Szmurłę, tudzież przyczynek do 
dziejów pamiętników Franka pióra prof. 
Trzebińskiego. O fenomenie pamięciowym, 
wilnianinie N. Lipowskina pisze dr. A. Wir- 
szubski. 

—.W <Est Europećn» za luty ciekawe 
szczegóły i wywody dotyczące sysiemu mo- 
netarnego w Rosji Sowieckiej. W tymże 
zeszycie odpowiada p. 0. Stabrowski na py+ 
tanie czem jest Rosja. iJest <cześcią Świata» 
—europejsko azjatycką, jest Burazją. 

r p еннннннненетненннннннннненчненнннтнетттеннннеене 

szył ciągłym przedsmakiem szczęścia, 
w jakiejkolwiek postaci one jego — о- 
czom się przedstawi. Łatwo poznać, 
czy taka teorja zachęci i skłoni czło» 
wieka do pracy nad sobą, do pano- 
wania nad namietnošciami, jednym 
słowem do doskonalenia się, kiedy 
cały ten proces będzie się odbywał 
nieświadomie, niejako automatycznie, 
drogą ewolucji? 

Taką jest teorja reinkarnacji wo- 
bec logiki u bezwyznaniowców, Ża- 
den jednak szczery i konsekwentny 
katolik przyjąć jej nie może, bo stoi 
ona w zupełnej sprzeczności z dog» 
matami wiary, któreśmy na początku: 
tej rozprawki wyłożyć się siaraii. Tu 
dodamy tylko, że konsekwentnie pro- 
wadzić ona musi do negacji piekła, 
jeśli reinkarnacja ma być udziałem 
wszystkich ludzi po śmierci, a nie 
mamy racjj wątpić o tem, dopóki 
zwolennicy  palingenezy (widocznie 
lepiej od nas wtajemniczeni. w to, co 
się na tamtym Świecie dzieje), nic o 
tem nie mówią. W rezultacie pobu- 
dzać ona będzie do popuszczania cugli 
wszystkim zachciankom i namiętnoś- 
ciom, a wiemy, jak do tego skłonną 
jest zepsuta już natura ludzka, kiedy 
nawet wierzących katolików perspek- 
tywa mąk wieczystych nie zawsze 
nad brzegiem przepaści zatrzymuje. Z 
tego punktu widzenia rozpowszech- 
nianie teorji palingenezy będzie narko- 
tyzowaniem sumień i znieprawianiem 
ludzkości. Czy może tej destrukcyj- 
nej roboty podjąć się poważny my- 
śliciel, Polak—patryota i uświadomio- 
ny katolik?L., A jednak podjął się te- |



    

   
Nr 46 (1058) 

 KURJER GOSPODARCZY 
| ZIEM WSCHODNICH 
Jak wygląda przemysł 
naszego |Województwa 

porównaniu Z ro< 
kiem 1924. 

Ogólny kryzys gospodarczy, rzecz 

rozumiała, spowodował znaczne 
zmniejszenie się wytwórczości oraz 
likwidację zakładów wszystkich nie- 

al grup przemysiowych. || 

Województwo Wileńskie nie nale- 

ące do uprzemysłowionych straty wy- 

ołane tym stanem rzeczy odczuło 

dotkliwie, jednak stan ten nie przed- 
wia się katastrofalnie czego dowo- 

jem jest garść cyfr zaciągniętych 2 

urzędowego zestawienia stanu po- 
Eo -cólnych dziedzin przemysłd w r. 
1925, które podajemy. 
/ Cyfry oznaczają ilość zakładów 

przemysłowych czynnych na terenie 

województwa. przyczem cyfry umiesż- 

czone w łnawiasach oznaczać będą 
ilość tych zakładów w roku 1924] 

Giupa przemysł. mineralna 202 
(143), żelazna i metalowa 6 (7), ma- 

powa i elektryczna 22 (26), che- 

miczna 72 (74), włókiennicza 250 

171], papiernicza 26 [26], drzewna 

w [76], żywnościowa 620 [546]. gar- 

barska 202 [159], odzieżowa 19 [30], 

 powielawcza (poligraficzna) 42 (47) i 

|użyteczności publicznej 41 [19]. Od- 

setek uruchomienia iłości robotników 
waha się od 35 — 06 procentów. 

/_ Największą wytwórczość w ро- 

tównaniu z rokiem 1924 wykazał 

„przemysł papierniczy — 220 Ee 

Informacje. 
W sprawie terminów płacenia 

| podatku obrotowego. 

* Najbliższe terminy płatności wy- 
mienionego podatku są następujące: 

1) 15 lutego (plus 14 dni ulgowych) 

 — zaliczka miesięczna za styczeń w 

_ dotychczasowej formie dla tych sa- 
_ mych przedsiębiorstw, które według 

_ starej ustawy obowią:ane były do 
/ Opłat miesięcznych. Wyjątek stanowią 

„ te przedsiębiorstwa handlowe ГО 

kategorji, oraz przemysłowe pierwszych 

_ pięciu kategoryj, których księgi przy 

' ostatnim wymiarze nie zostały przy- 

/jęte za pousiawę do opodatkowania; 

przedsiębiorstwa te opłacają zaliczkę 

*w formie podanej niżej: 2) 15 maja 

e (plus 14 dni ulgowych) zaliczka kwar- 
“ talna za I-szy kwariał b. г., obowią* 

( zująca wszystkich pozostałych  płat- 

' mików (w wysokości 2/5 kwoty po- 

| daiku, wymienionego za Il półrocze 
1925 r.); 3) 15 maja (plus 14 dni ш- 
owych) detinitywnie wymieniony po- 

* datek obroiowy za | półrocze 1925 r. 

jak wynika z powyższego, dla 

płatników nieobowiązanych dotych= 

czas do miesięcznych zaliczek, termin 

płatności podaiku przypada dopiero 

na 15, względnie 20 maja, chyb:, że 

zechcą skorzystać # przysłupującego 

. lm prawa opłacania zaliczek zamiast 

kwartalnie — co miesiąc (ao 15-g0 

_ wzgłędnie 29:g0 w. wysokości 2/15 

kwoty podatku wymienionego za II 
półrocze 1925 r.) 

Rynek wewnętrzny dła prze- 
mysłu węglowego. 

"W związku z pewnem osłabie” 

niem konsumpcji węgla na rynku 

wewnętrzaym odzywają SIĘ poważne 

głosy społecznych organizacji gospo- 

darczych, przemawiających za inten- 

Sywniejszem zajęciem się rozszerzenia 

pojemności rynku wewnętrznego. 

Według opini tych rynek wewnętrz- 
ny w mniejszym stopniu podlega 

mo" i zmianom niż rynek 

  

zagraniczny. Z tego też względu 
zwracają uwagę rządu na koniecz- 
ność zajęcia się tym rynkiem na 
równi z  rozszerzaniem eksportu 
węgla zagranicę. Jednym z poważ- 
nych środków ma być propagowanie 
i ułatwienie ludności województw 
wschodnich używania jako paliwa 
węgla. 

Powyższa sprawa jednak nie da 
się pozytywnie załatwić do czasu 
nim różniczkowe taryfy kolejowe nie 
zostaną zastosowane również na od- 
ległość ponad 600 kim. Jak dowia- 
dujemy się, w tym właśnie sensie wy: 
powiedział się także Wileński Urząd 
Wojewódzki. 

Przerachowanie wkładek oszczę- 
dnościowych złożonych w PKO. 

Przerachowanie niepodjętych wkładek 
oszczędnościowych w Pocztowej Kasie O- 
szczędności, złożonych przed 31 grudnia 
1923 r., reguluje ustawa z dnia 18 lipca 
1925 r. (Dz. U R.P. N. 83 poz. 563). Do 
ustawy tej zostało wydane z dniem 4 lutego 
r. b rozporządzenie wykonawcze (D. U. R. 
P. N. 16 poz. 94). Rozporządzenie reguluje 
przedewszystkiem sironę techniczną prze- 
rachowania. Zgodnie z ustawą emitowane 
będą na pokrycie przerachowanych wkładów 
obligacje 5 proc. państwowej pożyczki, w 
odcinkach po 20 zł., 1000 zł. i 500 zł. na 
sumę, jaka wyniknie z przerachowaia wkła- 

Umarzanie obliracyj, zgodnie z planem 
umarzania, który określi osobne rozporzą- 
dzenie po usiałeniu całkowitej wysokości 
emisji obligacyj, będzie się odbywało dwa 
razy do rokii w dniach 2 stycznia i lipca, 
poczynając od dnia 1 lipca 1926 r. 

Kupony obligacyj płatne będą co pół 
roku z dołu w dniu 2 stycznia i lipca każ: 
dego roku, poczynając od dnia 1 lipea 1926 

r. Berattiowinie kont, wydawanie wyni- 
kłych z obrachunku obligacji, względnie bez- 
płatne administrowanie temi obligacjami na 

z
 
©
 

rachunku depozytowym, wreszcie zapisywa* 
nie na konto oszczędnościowej wartości zre- 
alizowanych kuponów lub wylosowanych 
piec uskuteczniać będzie bezpłatnie 

Termin zgłoszeń o dokonanie przera- 
chowania upływa z dniem 1 lipca 1926 r. 
Zgłoszenia naieży nadsyłać do P, K. O. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
% <Dziennika Ustaw R. P.< Nr. 18 x dn, 

24 II 1926: 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dn. 10 II 1926 o regulowaniu cen przetwo* 
rów zbóż chiebowyci, mięsa i jego prze- 
tworów oraz odzieży i obuwia przez wy- 
znaczanie cen (poz, 101); 

— Rozporządzenie Msra' skarbu z dn. 10-li 
1926 w sprawie przesunięcia na rok podatk, 
1926 terminu do skłądania zeznań o docho- 
dzie z art. 50 ustawy o państwowym poda" 
tkm dochodowym (poz. 107); 

Rozporządzenie M—rów _ Skarbu, 
Przem. i H. oraz Rolnictwa i DP. z dn, 19 
li 1926 w sprawie stosowania ceł wywozo- 
wych. (poz. 110); 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
25 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 1,75 1,12 1,74 
Belgja 36,10 36,19 36,01 
Holandis 313,70 314,48 312,92 
Londyn 37.50 37.60 37.51 
Nowy-York 1.75 1.73 7.71 
Paryż 28,30 28,37 2832 
Praga 22,88 22,93 22,82 
Szwajcarja 149,25 149.63 148.87 
Stokholm 148,80 149.17 148,42 

Wiedeń 108.20 109.48 108,92 
Włochy 31.25 31.32 32.34 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 66 (w złotych 531,30 

У kolejowa 120,00 125,00 — 

5 pr. pożycz. "onw. 34,55 34,68 — 
4 pr. pożyczk. sonw, — — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 22,00 23,25 — 

Slow kilka o harcer= 
stwie. 

Pierwszy oddział skautów zorga- 
nizował z polecenia sir Roberta Ba- 
den Powella lord Ed. Cecil w 1899 
roku w Mafehingu, w południowej 
Afryce w czasie wojny anglo-boer- 
skiej. Chłopcy mieli pełnić służbę 
pomocniczą wywiadowczą, ambulan- 
sową, łączności. Hasło ich „By pre- 
pared“ rozbrzmiało wkrótce po całym 
cywilizowanym _ świecie. W roku 
1913 w zlocie skautów angielskich w 
Birmingham biorą poraz pierwszy u- 
dział organizacje skautowe innych 
narodów, między innemi i Polska, W 
roku tym Anglicy liczą już swoich 
skautów około 200.000, obecnie licz- 
ba skautów na całym świecie prze- 
kracza liczbę 2.000.000. 

Pierwsze drużyny polskie pow- 
stają w r. 1911 we Lwowie i War- 
szawie [w tej ostatniej konspiracyj- 
nie] prawie jednocześnie. Do Wilna 
hasło <Czuwaj» dociera w 1912 ro- 
ku. Powstaje pierwsza wiłeńska dru- 
żyna, która prace prowadzi konspi- 
racyjnie w warunkach b. ciężkich. 
Wojna światowa rozprasza pierwszych 
harcerzy polskich i ci bądź na miej- 
scu podczas okupacji niemieckiej, 
bądź na wychodztwie w Rosji orga- 
nizują na nowo pracę harcerską. 
Powitałe, w Wilnie podczas okupacji 
niemieckiej szkolnictwo polskie służy 
ruchowi harcerskiemu za punkt opar- 
cia a wyczuwana w zgiełku wojen- 
nym możliwość odrodzenia Państwa 
Polskiego pobudza wszystkich do 
tem intensywniejszej pracy. Podobne 
warunki dają możność rozwinąć się 
pracy harcerskiej na obczyźnie w 
Rosji. : 

W latach 1018-10 rozpoczyna się 
masowy 'powrót wychodztwa pol- 

skiego z Rosji. Jednakże wojra z 
bolszewikami zmusza wszystkich 
starszych harcerzy do wstąpienia do 
walczących szeregów. W roku 1920 

inwazja bolszewicka zmusza już nie- 
mal całą młodzież _ harcerską 
do uchwycenia za broń. Młodzież har- 
cerska Wileńska tworzy wtedy osob- 
ny Bataljon Harcerski, który odrazu, 
bez przygotowań większych (jakby 
stwierdzając prawdziwość słów, że 
„Polk w boju kiedy uparty staje od- 
razu starym żołnierzem”) staje si” 
oddziałem frontowem, cofa się z armją 
polską aż pod Warszawę. Tam nad 
Wkrą (na północ od Warszawy) sta- 
cza rozstrzygającą walkę z bolszewi- 
kami w dniach 14 i 15 sierpnia a 
następnie w dniu 9 października pod 
dowództwem gen. Żeligowskiego wkra- 
cza z powrotem do Wilna. Tenże 
Bataljon został poteni przekształcony 
w 6-ty Harcerski Pułk Piechoty Wojsk 
Litwy Środkowej. 

Z początkiem roku 1921-go roz 
poczyna się na nowo organizacja 
drużyn. Powstaje w tym roku drużyn 
harcerskich męskich i żeńskich zgórą 
20. Ale niewspółmierny do liczby in- 
struktorów wzrost liczebny drużyn 
stał się potem powodem upadku pra- 
cy harcerskiej. Zmniejszyła się zwar: 
tość wewnętrzna organizacji i od 
1922-go roku rozpoczął sięjokres likwi- 
dowania drużyn. Stan taki trwa do r. 
1925.go. W czasie tym słabsze drużyny 
ulegają rozwiązaniu, lepsze konsolidują 
się wewnętrznie. W obecnej chwili 
liczba drużyn podnosi się staie. Dru- 
żyny powstają głównie na terenie 
szkół powszechnych, gdzie są najbar- 
dziej potrzebne. Chorągiew Wileńska 
Męska liczy obecnie 11 drużyn w 
Wilnie i 10 drużyn na prowinej:;; Cho- 
rągiew Żeńska liczy w Wilnie 7 dru. 
żyn i mniej więcej tyleż na prowincji. 
Oddziałowi Wileńskiemu Związku 
Harcerstwa Polskiego przewodniczy 
J.E. Ks. Biskup Bandurski, wice-prze- 
wodniczącymi są: lnż. Teofil Szopa 
i prof. Dr. Wacław Dziewulski, ko- 
mendaniką Chorągwi Żeńskiej jest 
p. Ewa Gulbinowa zaś komendantem 
Chorągwi Męskiej p. Alfred Niwiński, 

  

go profesor Wincenty Lutosław 

którego do tej kategorji zaliczaliśmy. 

ш. 

2 % książce pod tytułem <Niešmier- 

telność duszy», zarys metafizyki Pol- 

skiej?| (Warszawa M. Arct 1025) bu- 

duje on teorję palingenezy na wyło- 

żonych powyżej ogólnych zasadach. 

Może on więc służyć jako typ prze 

ciętny doktrynerów tego rodzaju. w 

jednym tylko punkcie różni się 01 

ogółu a mianowicie, że głośno 1 s/u- 

jąc swój katolicyzm, pragnie uzgod- 

" nić z nim swoje  palingenezyjnę 
mrzonki. „Aby przekonać się, pisze 

on, ile tkwi prawdy w tem, że Koś- 

ciół rzekomo potępia palingenezs, 

odwiedziłem cztery uniwersytety: we 

> Fryburgu szwajcarskim, w  belgij 
skiem Lowanjum, w Notre Dame 

(indjana) i w Waszyngtonie. Roz- 
mawiałem 0  palingenezie z naj 
znakomitszymi teologami i przekonałem 

się, że uprzedzenie duchowieństwa 
sio palingenezy jest wprawdzie pow- 
szechne ale nikt mi nie umiał do- 

wieść, że preegzystencja jest potępio- 

| 

ma, ani nawet że jest sprzeczna z na- 
uką Kościoła”. 

„W p 
| po mojem nawróceniu (1900—1910) byłe czem oczy 

miałem częste Skrupuły, czy moje kie | 
* stanowcze przeświadczenie o preegzy- anonimy, wrzuca Się 

równieź stanowczy ża: mn 

miar (2) remkarnacji nie wykluczają spowiedników, ‚ 
Odbyłem więc cały fesor po całym Ś 

- stencji i mój 

  

mnie z Kościoła. 

smaszku, Rzymie, Paryżu, 

  

szereg bezwzględnie szczerych spo* 

więdzi generalnych u najznakomit- Bo n 

szych teologów w Jerozolimie, Da- 

dzie wyznawałem, że się nie 
mogę wyzbyć przeświadczenia © pa- 
lingenezie. Żaden spowiednik nie o- 
strzegł mnie, że to przeświadczenie 

wyklucza mnie z Kościoła, żaden mi 
nie odmówił rozgrzeszenia. Nareszcie 
po jednej z tych spowiedzi u praw- 

dziwego świętego, który jest jednym 

z najwybitniejszych. myślicieli współ: 

czesnych, a przytem arcybiskupem i 

kardynałem, otrzymałem od niego za- 

pswnienia, że palingeneza nie jest 

przez Kościół potępiona. Zapewnienie 

to na moje listowne pytanie polwier- 
dził niedawno ten sławny uczony, 
dyplomata i duszpasterz w liście 
własnoręcznym z 15 grudnia 1924 r. 
To mi zupełnie wystarcza jako do- 
wój, że powszechne w duchowień- 
siwie uprzedzenie do palingenezy 
nie ma podstawy dogmatycznej”. 

Iv. 

Powoływanie się na zdanie uczo- 
nych i teologów, choćby wszystkich 
uniwersytetów na świecie, bez przy- 

toczenia ani jednego nazwiska, ani 
jednego ustępu z ogłoszonych przez 
nich dzieł noże zaimpować tylko 

: R iwnym prostaczkom, którym jerwszych dziesięciu latach bardzo naiwny zantydlić: łatarch e. 

jak  wszełkie 

je- 
mają zdania 

których uczony pro- 
wiecie szukał i przed 

duszy otwierał. 

ajprzód, konfesjonał nie jest 

miejscem teologicznych rozpraw, a 

Łourdes, powtóre sakramentalna tajemnica u- 

sudo-do*0dy, 
rie do kosza. 

szcze mniejszą wagę, 

nimi wnętrze swej 

Lutosiawsk!, Sant-Jago do Compostella Zi wszę- niemożliwia wszelką dyskusję. Zwró- 
cimy tu tylko uwagę na sprzeczność 
w argumentacji profesora. Jeśli bo- 
wiem jak powiada, nikt z najznako- 
mitszych teologów i świaiłych spa- 
wiedników nie potępił teorii palinge- 
nezy, to chyba z tego nie można wy 
prowadzić wniosku, że uprzedzenie 
przeciw niej jest powszechne. W tem, 
co. podobało. się profesorawi nazwać 
„uprzedzeniem*, widzę tylko trzyma* 
nie się ścisłe wiary katolickiej, która 
błędu tolerować nie może i nie po- 
winna. Tolerancję zaś tego błędu Нита- 
czę sobie niejasnem rozumieniem ter- 
minów używanych w dyspucie. Tak 
zauważyliśmy już w wyżej cytowa- 
nym ustępie, że profesor L. preegzy- 
stencję uważa za synonim palingene- 
zy, co wcalę nie "jedno znaczy, W 
myśli Bożej, nie znającej granic cza- 
su, dla której wszysiko jest ciągłą 
teraźniejszością, dusze ludzi, którzy 
żyli iub żyć będą do końca świata, 
istniały już od początku wieków, za- 
nim się wcieliły „na ziemi, słusznie 
więc ten  perjod przedwiecznego 
istnienia nazywamy  preegzystenoją 
(przedwsiępnem istnieniem, Domy- 
ślamy się, ŻE O takiej preegzystencji 
wspominają Ojcowie' Kościała, któ- 
rych profesor cytuje, ale tylko do- wie, którzy 
myślamy się, bo wierny swojej me- drugiej zaś 

SF. о % © 

° 
Proces ordynata Bis, 

pinga. 
Na šrodowem posiedzeniu pierwszy 

głos zabrał prokurator Kamiński. 
Mówił on, że w procesie Bispinga trże- 

ba po pierwsze odrzucić różne plotki, które 
wtargnęły do sprawy. Zostały one wszy: 
stkie zmiażdżone w obliczu sądu. Wersja 
© tajemniczym ślubie księcia z jakąś kozacz: 

plotka o rzekomem politycznem tle za- 
bójstwa, wreszcie hipoteza, iż mordercą był 
Gral — wszystko to po śledztwie sądowem 
okazało się plotką. Zabity książę nie miał 
wrogów. Nikt nie miał powodu zabijać te- 
go szlachetnego i dobrego człowieka — nikt 
prócz ordynata Bispinga. 

Bisping nie był jednostką, wzbudzającą 
zaułanie. Człowiek prawy, pochodzący z 
tej stery, co Bisping, nie zastrzega sobie 
prowizji od sprzedaży majątku i nie požy- 
cza od narzeczonej pieniędzy inie przyjmuje 
dziesięciu tysięcy rubli w charakterze pre- 
zentu ślubnego. Człowiek prawy nie wkra- 
cza na cze.e oddziału, złożonego przeważnie 
z Niemców do wsi, której kilku mieszkań- 
ców ziaboweło mu konie, nie podpala tam 
własnoręcznie kilkunastu chałup i nie strzela 
w Czasie badania do więźnia. Ten badany 
osobnik Śmiertelnie ranny potem umarł. 

Bisping nie był człowiekiem, wzbudza* 
iącym zaufanie. Książę odczuł to już bar: 
dzo dawno i pragnął zerwać z nim stosun. 
ki majątkowe. Od wypadku ze strichniną 
datu'e wię już wyraźnie niechęć księcia do 
Bispinga. Na dwa dni przed zabójstwem 
książę mówił do gubernatora grodzeńskiego, 
iż musi wracać do Warszawy, gdyż czeka 
go przykra rozmowa z Bispingiem. 

Bisping przyjeżdża do Teresina. Przy« 
jeżdża na wyraźną prośbę księcia. W gło- 
wie jego nie było jeszcze wyraźnego planu 
zabójstwa. Myśl mordu skrystalizowała się 
dopieio w Teresinie po rozmowie z księ- 
ciem, W czasie obiadu rozmawiano o inte= 

PIĄTEK. 

ЭбБ ог 
Suche dni Al. 

Jutro 
Suche dni L. 

Wsch. sł, o g. 6 m. 43, 

Zach. eŁ 0 g. 4 m. 58 

    

KOŚCIELNA 

— Sodalicja Marjańska pań 
urządza jak i w ubiegłym roku Dro- 
gę krzyżową w każdy piątek Wiel- 
kiego Postu w Bazylice o godz. 4 
wiecz.; 
Hryniewski, 
Trójcy. 

rektor kościoła Św. 

URZĘDOWA. 
Komisarz Rządu na m. 

Wilno podaje do wiadomości osób 
zainteresowanych, że wydawanie du- 
plikatów i dokumentów wojskowych 
riależy do kompetencji P. K. U., do- 
kąd w tych sprawach winny być 
wnoszone podania, przyczem należy 
wpłacić gotówką należność za dupli- 
kat książki wojsk. w kwocie 5 zł., 
za duplikat zaś innych dokumentów 
wojsk. 1 zł. 

Niezależnie od tego o zgubieniu 
dokumentów wojskowych winno na- 
stąpić ogłoszenie w miejscowych ga: 
zetach na koszt petenta. 

— (t) W sprawie faktur hand- 
lowych. Ministerstwo Spr. Wewn. 

przewodniczyć będzie ks. | 

KRONIKA 
złotych przyznane na posiedzeniu Ra 
dy Miejskiej w dniu 7 kwietnia r.ub 

— Wydział Elektryczny Magi- 
stratu miasta Wilna uprzedza pa- 
nów abonentów, że oprócz Kasy 
Miejskiej i Banków nie upoważnił 
nikogo do inkasowania należności za 
energję. 

— (i) Cenników hotelowych 
nie będzie. Komisja ' obywatelska 
dla ustalenia cen maksymalnych w 
hotelach, pokojach / umeblowanych 
i zajazdach uchwaliła, że wobec kon- 
kurencji indywidualnej niema wypad- 
ku nadmiernego podnoszenia cen, nie- 
ma więc racji wyznaczać cennika, a 
sprawę tę pozostawić samym wlašci- 
cielom. 

Komisja rzeczoznawcza decydo- 
wać będzie w wypadkach nadmiernie 
wysokich cen za dodatki i w wy- 
padkach ewentualnych skarg. 

Ceny za dodatki t. j. opał, bieliz- 
nę i inne pozosteje bez zmiany w 
brzmieniu cennika 31—X r. ub. przez 
komisję uchwalonego. 

SĄDOWA 
— Wykonanie wyroku sądu 

doraźnego. Wczoraj 6 godzinie 6-ej 
rano na miejsce egzekucji na górach 
Antokolskich przybył skazany wyro* 
kiem sądu doraźnego Dydziul, 

Plac egzekucyjny otoczyła kordo- resach, później książę i Bisping pojechali rozesłało do urzędów wojewódzkich nem policja i żandarmerja. Ks. kape- bryczką do parku. Tutaj dokonany zost: 
mord. Mordercą mógł być tyjko Bisping. 

Opowiadanie oskarżonego 0 

wszczęli rozmowę z księciem nie jest praw- 
dopodobnem. Nikt tych osobników nie w. 
dział, chociaż dookoła pelno byio robotni- 
ków. Oskarżony twierdził, że zostawił księ- 
cia z tymi esobnikami, gdyż spieszył na po* 
ciąg, lymczasem zamiast skorzystać z koni 
Bisping idzie piechotą przez pola, zalane 
wodą,. skączę przez rowy, przekrada się 
przez las. l jeszcze jedao — czy książę po- 
zwoliłby swemu gościowi iść piechotą na 
dworzec i zostawiłby go samego dla dwóch 
ebcych ludzi? 

Bisping twierdzi dalej, że spóźnił pra 
na stację i dlatego zdecydował się pójś 
trzynaście kilometrów do Błonia (mając 
chorą nogę!). Zamiast wrócić do pałacu i 
poczekać na następny pociąg—Bisping idzie 
do Błonia, 

Ale oskarśony nie mógł wrócić do pa. 
iacu ani zosiać na stacji w Teresinie, Zbro: 
dnia mogłaby zostać w międzyczasie wykry* 
tą i pierwsze podejrzenie skierowane byłoby 
na niego, Ślady krwi zdradziłyby go wów- 
czas, i dlatego właśnie oskarżony idzie przez 
pola do Błonia. To nie był jednak spacer 
sportowca—była to zwykła ucieczka zorod* 
niarza, | 

Bisping zabił księcia, Nikt inny tego 
uczynić nie mógł i nikt inny nie mógł mieć 
w tem żadnego celu, 

Bisping zabił księcia z premedytacją. 
Dowodzą tego wyraźnie sfałszowane weksle. 
Książę nie mógł być winien oskarżonemu 
trzystu tysięcy rubli. Nikt z osób wtajemni. 
czonych w inieresy księcia nic o tym długu 
nie wiedział, nie słysz:ła o tem również ż0- 
na zabitego, przed którą nie miał książę 
żadnych sekretów, Ks, Drucki-Lubecki był 
potentatem finansowym. Miał w wielu ban- 
kach duże kredyty, miał kolosalne dochoay. 
Ten bogacz miałby pożyczać od człowieka, 
który zaciągał pożyczkę na ślub i którego 
dochody były wówczas nad wyraz skromne? 

O zabójstwie myślał już 'Bisping odda- 
wna. W 1912 roku usiłował otrać księcią 
strychnuną, Ten fakt jest również zupełnie 
jasny. Nikt inny oprócz Bspinga tego u- 
czynić nie mógł, Starego wiernego kamer- 
будега Księcia mkt ani na chwilę o to 
nie podejrzewał. Cóż za interes mógł mieć 
w otrucia ten człowiek? Poza tymi dwoma 
osobami nikogo innego w mieszkaniu wó- 
wczas nie było. Pozostaje jedyna możliwość 
— to zrobił Bisping. 
= is aa Elo żę niczem. Dopiero 

u w łeresinie udało się Bispi 
A księcia, k OT 

a zasadzie wszystkiego powyższego 
oskarżam ordynata BIERa o rodnzdke 
zabójstwo księcia Druckiego-Lubeckiego, o 
sfałszowanie weksji na sumę 300.000 rubli i 
0 usiłowanie otrucia. Wnoszę o skazanie go 
za przestępstwa na 15 lat ci - skora at ciężkiego wię. 

Przemówienie obrońcy pos. Bit- 
tnera. 

> Z kolei zabiera głos obrońca pos. Bit- 
k 
Przystowiem  rzymskiem: «bójmy się 

naszych wrogów—bójmy się ich zawszel>— 
rozpoczął swe przemówienie obrońca Bispin- 
ga pos, adw. Bittner. 

— Zaglądając do czary goryczy, którą 
„polska Temida otrzymała od rosyjskiej Te- 
midy--mówił pos. Bitaer—zobaczyć nałeży, 
czy na dnie jej niema z góry upłanowanych 
zamiarów, 

Trzeba, zaglądając do duszy Bispinga — 
rzypomnieć sobie o tem, czem była carska 
osja w stosunku do Polaków. Rosji zale- 

žalio na zohydzeniu polskiego ziemiaństwa 

pismo, w którem zaznacza, że z 

dwóch wpływających do Min. zażaleń ze statniej pociechy, 
osobnikach, ubranych z chłopska którzy strony organizacji kupieckich oraz po- mu oczy. 

szczególnych handlujących wynika, 
że funkcjonarjusze władz administra- 
cyjnych i policji nie orjentując się 
należycie jaki cel miały na względzie 
postanowienia o obowiązku posiada" 
nia faktur handlowych, żądają przede 
stawienia sobie faktur kierując te żą- 
dania przeważnie do drobnych sprze- 
dawców i to w wypadkach kiedy ab= 
solutnie nie zachodzi wątpliwość, że 
cena artykułu odpowiąda cennikowi 
ustalonemu dla danej miejscowości. 

Pismo te stwierdza, że właściciele 
przedsiębiorstw handlowych nie zos- 
tali zwolnieni od obowiązku posiada- 
nia rachunków na towary sprzedawa- 
ne, ale nie uważa za celowe i wska- 
zane żądać okazywania taktur od 
sprzedawców zwłaszcza drobnych gdy 
nie zachodzi podejrzenie pobierania 
cen wysokich. 

O okazywanie rachunków celem 
sprawdzenia cennika należy zwracać 
się do właścicieli organizacji handlo- 
wych a dopiero następnie do sprze” 
dawców. 

— (t) Jeszcze jeden związek. 
Powstaje w Wilnie oddział związku: 
emerytów cywilnych, Polaków, oby- 
wateli Rzplitej. 

Centrala związki egzystuje w War- 
szawie już od roku 1923. Członkami 
wileńskiego oddziału są przeważnie 
emeryci kolejowi. Statut przedłożony 
został do urzędu komisarza Rządu do 
zatwierdzenia. 

Jednocześnie złożono do zatwier- 
dzenia statut stowarzyszenia b. ochot- 
ników wojsk polskich. 

— (t) Zamiast komitetów ko- 
misje. Zgodnie z decyzją Minister- 
stwa spr. Wew. w najbliższym czat 
sie zniesione zostają komitety obywa- 
telskie do walki z licnwą, natomiast 
przy magistratach utworzone zostaną 
komisje do regulowania cen artyku- 
łów pierwszej potrzeby jakt miąka, 
pieczywo, mięso, tłuszcze zwierzęce, 
wyroby masarskie, odzież i obuwie. 

Nie podlegają temu ceny na arty- 
ły sprzedawane masowo na rynkach. 

W skład komitetu wejdą przed- 
stawiciele organizacji sprzedawców i 
konsumentów (kooperatywy, spółdziel- 
nie i t. p.) w ilości równej. 

W wypadkach zanotowania nie- 
przestrzegania postanowień tych ko- 
misyj, winni karani będą administra- 
cyjnie przez powiatowe urzędy do 
walki z lichwą, które pozostaną nadal. 

— (t) Odebranie koncesji. Mi- 
nisterstwo spr. wewn. odebrało Al. 
Wertyńskiemu, znanemu autorowi 
smętnych arietek Pierota koncesji na 
prawo urządzania wieczorów na ob- 
szarze Rzplitej. 

Krok ten wywołany został nadu- 

lan więzienny udzielił skazańcowi o- 
poczem zawiązano 

Punktuałnie o godzinie 6-ej plu- 
ton 1-go pułku Legjonów wykonał 
wyrok. 

Przy egzekucji obecny był jak 
zwykle prokurator, mjr. Bobiatyński i 
szef referatu dyscyplinarnego KOW. 
OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

‚ — () Wypłata zasiłków. w 
niu 24 bm. biuro ffunduszu bezro- 

bocia :wypłaciło 123 bezrobotnym 
ogólną sumę 5 tys. złotych. 

Z liczbv 256 podań, jakie wpłynęły 
biura, 95 odmówiono ze wzglę- 

dów technicznych, a 48 zatrzymano 
do następnej wypłaty, która odbęczie 
się w początku marca. 

— ([)_ Stan bezrobocia. Stan 
bezrobocia pomimo usilnych starań 
czynników miarodajnych pogarsza się 
systematycznie. Kiedy 15 bm. P.U.P.P. 
zarejestrował 5229 bezrobotnych, w dniu 24 mamy ich już 5568, a w tej liczbie 1531 robotników niewykwalifi- 
kowanych. 

— (0 Zatarg w rzemiośl 
szewckiem. W „a 27 b. m. = lokalu Ok-ęgowego Inspektoratu Pra- cy zasiadać będzie komisja rozjemcza, 
która zbada sprawę zatargu pracow- 
a JOA km w та- 

urtowyc icielami aa ych z wlašcicielami 

Konferencja zwołana została na prośbę przedstawicieli robotników 
ea ho zdążać do polubow- 

ego załatwienia spraw: $ 1 stawek o które powstał EA a 
„ W. obecnej chwili szewcy zatrud- 

nieni w warsztatach hurtowych strej- 
kują i od wyników obrad konferencji 
zależeć będzie zlikwidowanie strejku. 

— () Praca na wyjazd, Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy da pracę na wyjazd; 10 majstrom hu- 
tniczym, 30 pomocnikom, 20 odrabia- 
czom butelek i 20 bańkarzom.* 

Zarobek dzienny od 6 — 3 zł. 
Prócz tego 300 dziewcząt i chłop: ców może znaleźć pracę, też na wy- azd, przy sadzeniu drzewek na okres 
a — 1 Zarobek od 21—28 

„Oszy za godzinę, Mi 
Wielkopolsce. 3 "P> 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocja. W sobotę, dnia 

27 lutego r. b. o godz. 1-ej po poł. 
w. Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędzie się promocja p. Józefa Ty- 
ae AE Kliniki Chirur- 
gicznej na doktóra med К ycyny. Wstep 

— Walne zebranie Zw. Stu- dentów  Inflantezykėw. Zaoyd 
Związku Studentów Infiantczyków Polaków Uniwersytetu Stefana Bato- w opinji publicznej. Za dowód może służyć życiem zaufania przez generalnego rego w Wilnie podaje do wiadomo- w tej sprawie to, że prokurator rosyjski 

Herszelman oświadczył sędziemu Czerwia- 
kowskiemu przed rozpoczęciem śledztwa, iż 
bezwątpienia zabójcą jest bisping. 

„Miarodajną jest również obecność na 
miejscu zbrodni oberpolicnajstra bar. Korfa. 
Dalej ciekawe jest to, iż b. pprok. Herszel- 
man nie kazał badać zaktwawionej kurtki 
Grali. Słowem — uczyniono wszystko, ażeby 
zatrzeć Ślady, mogące wpłynąć na wyświe- 
tienie sprawy. 

‚ — Тазпасгат, że przy rozpatrywaniu 
tej sprawy należy użye metody analitycznej. 
W sprawie rzucają się w oczy: chęć zemsty, 
kłamstwa i spizedajność ze strony Świadków, 
Dowody? A takie zeznania, jak Świadka 
Warszawskiego, który w śledztwie zeznał, iź 
widział Bispinga, jak kupował na stacji po- 
marańcze w zakrwawionem palcie? 

Książę był człowiekiem dobrym, szla- 
chetnym i chętnie pomagał bliźnim — był 
lubiany, ale książę miał także i swoje słabe 
strony, których się wstydził i z tego powo* 
du je ukrywał, Te dziwactwa siwierdzili 
świadkowie: Zamoyski, Karski. © charakterze jęmniczą korespondencję ż ojcem — pełną Ska 33, p. dyr. 
Bispinga eądzić należy nie w świetle zarzu” 
tów, ale jego czynów, 

! Świadkowie w tej sprawie dzielą się na 
dwie grupy. Do pierwsżej—należą świadko- 

posługują się kłamstwem — do 
uależą Świadkowie, którzy por 

todzie, nie daje żadnej cytaty, co jest  Wodują się chęcią zemsty: 
równie łatwym jak nienaukowym Spo- pujsi 
sobem dowodzenia. 

X. W. Czeczott. 

(D. N.) 

Do pierwszej należą: Orman, Oral, Cy- 
ki, Sochowie i inni. Orman mówi jawnie 

nieprawdę. Dowodzi tego krętactwo 0 po- chodzeniu krwi na kustce Grali, znalezieniu 
trzeciej kuli, Następnie Orman uczył zeznań 
różnych świadków, Podczas śledztwa bywał 
częsio u Sochów, Stale przebywał w towa- 
rzystwie Grali, który w swoich zeznaniach 
MIESZA SIĘ. 

impresarjo. 
Amatorzy tego rodzaju špiewo- 

deklamacji pozbawieni zostaną moż- 
ności słyszenia p. Wertyńskiego. 

MIEJSKA. 
— (©QSubsydium magistratu 

dla teatru żydowskiego. Magistrat 
wypłacił żydowskiemu teatrowi ludo- 
wemu subsydjum w wysokości 3,500 

Dziwne jest to; že oh to zabrał konie, 
że on znalazł trupa księcia, mimo, iż Drasz- 
wański miał latarkę. Następnie Gral w dniu 
zabójstwa dwa razy chodził do Paprotni po 
apierosy, podczas, gdy do stacji o wiele 

„bliżej; pozatem Gral posiadał 18-letnią sio- 
strę, która tajemniczo odbywała podróż zą- 
ZA gdzie przebywała 19 miesięcy i 
wreszcie ten som Gral prowadził jakąś ta- 

niedomówień. 
Świades Cybulski za bardzo recytował 

swoje zeznania. Rodzinę Sochów uważam za 
niewiarygodną dlatego, iż w domu ich zbie- 
rały się różne szumowiny—zeznania wyglą- 
dają za bardzo nauczone. Dziwne jest, że 
świadek Eugenja Orman, która wówczas 
miała 9 lat — dokłaanie teraz pamięta, że 
Bisp'ng oglądał się trzy razy. 

alej fakt — wedle twierdzenia Świad- 
ków, że Bisping znajdował się naraz w kijku 
miejscach. Do drugiej kalegorji świadków 
którymi kieruje chęć zemsty należą: ks. Lubo- 
mirska, ks, Drucka, która, dowiedziawszy się 
w czasie swojej bytności zagranicą o śmierci 
męża— podejrzenie rzuciła na Gralę. 

ści ogółu czionków i sympatykó 
Związku, iż na dzień 7 a r. 1026 o godzinie 12 popołudniu w sali Nr. 1 głównego gmachu U. S. В. 
zwołuje doroczne walne zebranie. Obecność członków jest obowiązko- wa, W razie niedojścia do skutku z braku quorum walnego zebrania w powyższym terminie—następne walne zebranie odbędzie się w tymże dniu 
ibanai 12 minut 30 popołudniu i 

prawomocne bez wz, 
ilość członków. M 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Odczyt o szkolnictwie za- 

wodowem* W nadchodzącą niedzie- 
Ig dn. 28 b. m. o godz, 5:ej po poł. 
w sali Stow. Techników—ui. Wilef- 

Janina Klawe wygłosi 
odczyt na temai; „Znaczenie Szkol- 
nictwa zawodowego dla Polski*, 

-- Zebranie t'wa Praświeta. 
W dniu 21 lutego rb. pod przewod- 
nictwem p. Bildziukiewicza odbyło 
się walne zgromadzenie członków t-wa 
białoruskiego „Praświeta*. Zebranię 
wystuchało dwa sprawozdania, z któ- 
rych jedne, w imieniu Centralnej Ra- 
sdy «Praświety», odczytał p. Jakimo- 
wicz, drugie. w imieniu jej Rady 
Nadzorczej, d-r Pawlukiewicz. Po 
wysłuchaniu sprawozdań uchwalono
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adwie rezolucje, jedną zatwierdzającą 
sprawozdanie zarządu t-wa, i wyra- 
śżającą mu podziękowanie za pracę 
«dla dobra narodu białoruskiego; dru- 
чра głosi że wobec nieetycznego i nie 
solidaryzującego 56 z  ideologją 
„Prašwiety“ i tymczasowej Rady 
Białoruskiej postępowania p. Koście- 
wicza, Walne Zgromadzenie postana- 
"wia wykluczyć go ze składu członków 
*-wa „Piaświeta** Na zakończenie od- 
%były się nowe wybory Centralnej Ra- 
«dy i Rady Nadzorczej t-wa. 

RÓŻNE, 
— (t) Kursy rolniczo - hodow- 

Jane. W dniach 20, 21, 22 b. m. od- 
były się w Szumsku kursy  rolniczo- 
faodowlare zorganizowane przez Wi- 
deńskie tow.-rolnicze. Kursy, referaty 
na których wygłaszali instruktorzy pp: 
żywiecki i Opacki, cieszyły się og- 
romnem powodzeniem ze względu na 
%żywo interesujące rolników i hodow- 
sców tematy, 

Kursy przesłuchało 47 stałych 
słuchaczy i przeszło stu, ktćrzy słu- 
achaii poszczególnych referaiów. 

_ — Komitet Bezrobotnych pracow- 
mików — Chrześcijańskich Umysłowych 
składa niniejszem podziękowanie Drukarni 
«Znicz» za: bezpłatne wydrukowanie legity: 
smacyj oraz ofiarodawcom na nasze cele: 
op. Kielmuciowi Maciejowi za złożone zł. 10, 
aks. superintendentowi Jastrzębskiemu Mi- 
«chałowi za 5 zł. 

— Raut strzelecki. 4 marca odbędzie 
=mię w salonach oficerskiego Kasyna Garnizo- 
mowego raut-konceit na dochód Związku 
Strzeieckiego w Wilnie. W wykonaniu pro- 
zgramu artystycznego weźmie udział <Redu- 
ta» Oraz  najwybuniejsi artyści wileńscy. 
Program przewiduje również atrakcje, zwią- 
zane z dniem <Kaziuków». Bilety wstępu 

»a pp, gospodyń i gospodaizy, których lista, 
jak .ównież szczegółowe informacje o рго- 
sgramie, ukaże się w dniach najbliśszych. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

wa dzisiaj 26 lutego <W małym domku» 
dramat T. Ritinera w 3ch aktach po raz 
adziewiąty. 

sobota 27 lutego «Wesele» dramat St. 
"Wyspiańskiego. 

Niedziela o g. 3.30 po poł. «Uciekła mi 
apizepróreczka» komedja St. Żeromskiego, w 
=niedzielę o g. 8 wiecz. «Przechodzeń» sżtu- 
%a B. Katerwy, 

Całkowny dochód z przedstawień  nie- 
<sizielnych Reduta przeznacza na fundusz 
bezrobotnych miasta Wilna. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro «Orbis» ul. Mickiewicza 
al od godz. ) — 4 w dnie powszednie i od 

„ 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatru 
„d godz. 11—2'ej i od 5—8 w dnie przed. 
stawienia. 

Oprócz tego dla udogodnienia pubiicz= 
„mości w dnie powszednie księgarnia <Lek-tor» 
Mickiewicza 4 od 4 — 7 iw niedziele 
od 1—3, 

— Redutowe wieczory muzyczne. 
aPrzystępując do umizeczywistnienia dawno 
gpowziętcgo zamiaru, kierownictwo «Reduty» 
©rganizuje szereg wartościowych wieczo- 
«ów muzycznych i zapewniło sobie w tym 
-celn współdziałanie najcelniejszych sił wy- 
konawczych, solowych i zespołowych. 

W poniedziałek — dn, 1 marca odbę- 
«dzie się pierwszy wieczór muzyczny w wy* 
Akonaniu wileńskiego zespołu symfonicznego. 
Dyrygent: Adam Wyleżyński. : 

W programie pizeważnie nieznane dzie: 
ła Statkowskiego (<Marja»), Noskowskiego 
4<Od wiosny do wiosny »)— Moniuszki («Flis») 
Karłowicza (<Rapsodja litewska») i in. Po- 

<czątek o g, 8:е) wiecz. Ceny redutowe z 
grawem 50 proc. zniżki. Bilety w kasie za- 
anawiań (<Orbis» ul. Michiewicza 11), w 
«dzień koncertu w kasie Tea'ru <Reduta>, 

— koncert Z. Drzewieckiego w Те- 
«trze Polskim. Świetny pianisty Zbigniew 
Drzewiecki wysiąpi w Wilnie raz jeden w 
miedzielę 7-go marca z recitalem fortepiano" 
awym utworów Chopina. Program zawiera: 
Sonata B-moll, 24 prelūdja op. 28. Preludjum 
As-dur, Polonez Fantazja, 2 etiudy, Scherzo 

6: mol Kolysanka, Polonez As-dur. P0c24- 
tek Koncertu O g S-ej wiecz. : $ 

— Poranki muzyczne w sali miej- 

sskiej. W niedzielę 28 luego b,c. odbędzie 
-się poranek muzyczny. W programie Świe* 

%na komedja muzyczna J. Rossiniego <Cy* 
amiik Sewiiski» w wykonaniu scenicznem. 
Początek o godz. 12 min, 30 pop. 

Ofiary. 
— Bezimiennie dla <Wdowy> z dziec” 

%iem lat 14 — złotych 2. 

"BEFORE RZEOOSCEOTEATODE I 

s 2 całej Polski. 

us Y TOMU Zduńskiego. 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

—Umowy lokarneńskie odesłane 
do komisjj—Muzyka pulpitów— 
Ustawa w sprawie wstrzymania 

eksmisji czynszowników.— 

Przed porządkiem dziennym wczo- 
rajszego Sejmu przewodniczący wice- 
marszałek Pluciński zakomunikował 
lzbie, że pos. Łańcucki zrzekł się 
mandatu, a na jego miejsce wchodzi 
pos. Warszawski, który jednocześnie 
złożył ślubowanie. 

Przy pierwszem czytaniu ustawy 
o ratyfikacji traktatu gwarancyjnego 
między Polską a Francją, oraz tiakta- 
tu arbitrażowego między Polską a 
Niemcami, podpisanego w Londynie 
dnia 1 grudnia 1925 roku zabrał głos 
prezes Rady Ministrów i minister 
spraw zagranicznych Skrzyński, któ- 
ry wygłosił dłuższe przemówienie, 
Po przemówieniu p. Prezesa Rady 
Ministrów przewodniczący zakomuni- 
kował, że wpłynął wniosek O ode- 
słaniu ustawy bez dyskusji do Ko: 
misji W sprawie formalnej zabiał 
głos pos. Chrucki (Ukrainiec) który 
sprzeciwił się odesłaniu bez dyskusji 
ustawy do Komisji. 

Przystąpiono do głosowania wśród 
wielkiej wrzawy na ławach mniej. 
szości i komunistów. lzba uchwaliła 
wniosek, co znowu Spowodowało 
wrzawę 

Wśród ciągłego bicia w pulpity 
przystąpiono do 2 punktu porządku 
dziennego a mianowicie pierwszego 
czytania ustawy o popieraniu prze- 
mysłu cynkowego. Zabrał głos pos. 
Paszczuk (kom.) który wśród nieusta- 
jącej wrzawy stał na trybunie nie 
przemawiając zupełnie. Marszałek ko- 
lejno przywoływał do porząaku po- 
słów Wasyfńiczuka, Wojewódzkiego, 
Bona i Chruckiego. Wrzawa trwała 
około pół godziny. Wreszcie wice 
marszałek Pluciński przerwał posie- 
dzenie oświadczając, że zwołuje ko- 
misję regulaminową, aby rozpatrzyć, 
czy podczas jego przewodnictwa za- 
szło jakieś uchybienie regulaminowe. 

Po półtoragodzinnej przerwie 
wice-marszałek Pluciński wznowił 
posiedzenie i udzielił głosu przewo- 
uniczącemu komisji regulaminowej 
pos. Popielowi (NPR), który wyja- 
śnił, że komisja na odbytem w czasie 
przerwy posiedzeniu, po wyczerpują- 
cej dyskusji stwierdziła, że głosowa- 
nie nad odesłaniem w  pierwszem 
czytaniu do Komisji ustawy o ratyfi- 
kacji umów 
się zgodnie z regulaminem, Przystą- 
piono do | czyt. ustawy o popieraniu 
przemysłu cynkowego, którą przyjęto 
w I czytaniu, 

W dalszym ciągu posiedzenia 
pos. Łypacewicz (Wyzw)  referował 
wniosek Wyzwolenia i P. P. S. w 
sprawie wstrzymania eksmisji dzier- 
żawców giuntów, zajętych pod bu- 
dynki w b. zaborze rosyjskim. Wy- 
nikiem tych wniosków jest ustawa o 
wstrzymaniu tej eksmisji na dalsze 
dwa lata. Ustawa ma na celu analo- 
gicznie do ustawy o ochronie loka- 
torów zabezpieczyć dach nad głową 
i warsztaty pracy, znajdujące się na 
gruntach dzierżawnych i możność ich 
odbudowy. W głosowaniu ustawę 
przyjęto bez zmian w IFi III czyt. 

Następne posiedzenie dziś. 

Policja łódzka otrzymała wiado- 
mość, że banda posiada kryjówkę we 
wsi Fligjów powiału radomskowskie- 
go w zagrodzie gospodarza Zduń: 
skiego. Wiadomość się sprawdziła. 
Banda miała kryjówkę pod podłogą wzywa właścieli domów, którzy złożyli zaskarżena 

Kryjówka ban- do Komisji Odwoławczej podatku majątkowego, do 
onegdaj Stowarzyszenia (ul. Zawalna Nr 1 m. 2) od 5 do biura 

przez policję. Bandyci spostrzegli, że 7-ej wieczorem dla podania motywów wyłuszczonych 
dytów została otoczona . 

lokarneńskich odbyło ° 

i | | 3 З 
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Do nabycia w Księgarniech Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: we Lwowie pl. 
Halicki 12-a i w Warszawie, ul. Nowy Świat 69,—oraz we wszystkich Księgarniach. 

ika AB Ai i A kak k A a R A i k dada A ak Ak Ak kd Ak As AA od 6 ED 
)- NY 

Kino-Teatr sė a 
. ©® 

„Helios“ ść 

iliejski  Kiięmatogral 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Kino 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

Kameraine 

  

ZAWALNA 1 telef 1 — 473; BOCZNI 

SPRZEDAJE: 

KARTOFLE 
OTRĘBY pszen 

OWIES 

ŻYTO 
PSZENICĘ 

JĘCZMIEŃ 

od 160 k. Z DOST 

  

„IWONIEA? 
Nie potrzeba już reklamować! 

Ф@ 

śżŻywce 
sė Ceny są znižone od 70 gr. 3 miejsce, 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

ZNĄCZNIE ZNIZONE! 
Najlepszy film polski. 

Lziś vędze wyświeuany ul 

„Europa mówi o te 
ąc 
aa świata: Paryź, Londyn, New Jork. 
Rzym i wiele innych: Nad program: <X 1 

WE LWOWIE 

Histoija duszy dziewczęce. 
Erotyczny dramat 
w 10 w, ak ach 

a prologiem 

a epopeja, trazedja przeżyć, przygód, sensacji i t. 

Nowości oydawnictoa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

1 

Nr 46(1056) 

  

  

  

  

Wszyscy špieszcie ujžeč! 

z Jadwigą SMOSARSKĄ 
w roli tytułowej 

Seansy o c. 3, 5.15, 730, 9.45 

m w 12 aktach 2 serje razem 
«4 Podług arcydzieła Jules'a Verne,a. 

m Największy fim Ameryk, fascynu- 
p. Na ekravie widzimy największe 

Szanghay, Pekin, Tokio, Konstantynopol, 
ecie służby Bezpeczeństwa 1915—1925 r.» 

Ork'estra pod dyrekcją: Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. 
Kasa czynna: w Niedzielę od g. 2 m. 30, w powszednie dnie od g. 3 m, 30. 

Początek seansów od g. 3., w powszednie dnie od g. 4. 
CENA BILETÓW: Par'er 50 or Amfiteatr i balkon 25 or 

Światowe arcydzicło iezyse! 

m pogr 
  

E E Ei B O E B E UI B B B B B B B 0) Ls < sprzed 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
cz KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃ —o. 
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CY KOLEJOW telef. 4 — 62 

me i żytnie 

AWĄ do DOMU. 

o 4 kl. od stacji węzłowej 
Wilna Wiadomość: Białostocka 6 m. 1 
od 10 rano do 10 wiecz codziennie, 

EB tam jest i pac 

Jh LERissiCI MIA 

zebani 
w 10 aktach 
podług słyn- 
nej powieści 

Elinon Glinn, 

  

nia z pozwoleniem 
Rządu 

sosnowego 306 szt.- 242 m 3 
brzóz i olch użytkowych i 
opałowych 680 szt. — 647 m3 

i blisko 

ht dla postawienia 
krów. 

się uczyć? 
Napisz: <:»0 Kance- 
larji Kursów Grac- 
jana Pyrka», War- 
szawa,Świętokrzy 
ska 17, awysłaneCi 
będą darmo odnoś- 
ne wskazówkii rady 

  

нн ži 

  

Szkółki 
Andrzeja hr. 

w PODZAMCZU poczta 

polecają na sezon wiosenny 

Wielki wybór drzew i krzewów 

owocowych, parkowych, 
leśnych, kwiatów zimotrwałych, mieczyków 

oraz nasion drzewnych. 

CENY PRZYSTĘPNE. 
KATALOGI i OFERTY NA ŻĄDANIE. 

  

Stowarzyszenie Właścicieli Ni 
m. Wilna 

Podzameckie 
Zamoyskiego 

Sobolew, woj. Lubelskie 

alejowych, sadzonek 

  

> 

eruchomošci 

  

/D.H. „Blawat Wilenski“ 
Wilno, Wileńska 31 

TANI TYDZIEŃ KSIĄŻKI 

  

ROZDANIE, 

W.Z.P. Nr. 50 
dn. 7-XI-25 r. 

tel. 382- 
Ubrania męskie robimy ze swe» 
go materjału na raty na dogod- 

. аа 

Do wy- i 
nych warankash. Ko 2 pokoje aa | 

Robota solidna. Ceny niskie. nadalące się dla mał- ja k S | 

żelki 6 żeńs wa, można korzy- H. S: kor ski || 
Tamże wybór wielki tewarów białych i stać z kuchni; ui. Su- 1 S-ka 

wełnianych, 

  

KSIĄŻEK 
NUT 

zn. 

warlošciowych nowszych wydań ке 

(tortepjan solo, skrzypce z tort., tańce” 
śpiewy, opery na fort, orkiestra salono- 

gromna ilość 

iżką do 50 proc. oraz 

"W.Z.P. Nr 48. 

288886 2а аса 

   
Боса 21 m. 4. codzien- 

ugenjusz 
dowski podaje 

1% zgubił w ub. mies, 
ogóln. sumy 
trzy (3) weksle na jego 
imię wystawione 
przez M. Borkowskie- 

    

   
    

    

            

     

  

    
   

  

     
    

   

      
    

  

      

       
    

    

    
    

         

Prof. Dr Wład. Witwicki: PSYCHOLOGJA. Zł. Prof. Dr Adam Fischer: LUD POLSKI. Zł, Nr 2. W. Syrokomla: URODZONY JAN DĘ- Zł. 
Dla użytku słuchaczów wyższych zakładów (Podręcznik etnografji Po ski) str. 240 6— BORÓG. (Oprac. Dr Žygulski 1.50 

naukowych Tom 1 sir. 424, tabl. 37 16— Ks. Dr Gerard Szmyd: ŚPIEWNIK KOŚ. +3. M. Gawiik: POWSTANIE STYCZNIO- 
Prof. Dr Stan. Kutrzeba: HISTORJA ŽRO- CiBLNY i MODLITEWNIK. (Dla u- WE. (Z ilustracjami) EE 

DEŁ DAWNEGO PRAWA POLSKIEGO żytku młodziezy szkolnej) str. 358. « 4. W. Rzewuski: Z PAMIĄTEK SOPLICY. 
Tom | str. 286 140 Oprawny 5— _ (Opać. dr Żygulski 1.20 

Dr Luiwik BERNACKI: TEATR, DRAMAT i Na obchody w 100-ną rocznicę śmierci <5. Wł. Bem de Cosban: GENERAŁ JÓZEF 
MUZYKA za STANISŁAWA AUGUSTA — Stan. Staszica; BEM. (Zilustracjami) 1.80 
Z 68 podobiznami. Tomy 2, str, 946 60— Dr Mieczysław G WERE STANISŁAW STA- + 6, M. Gawlik: STANISŁAW STASZIC —80 

lgnacy stycharski: SŁOWNIK do TRYLOGJI SZIĆ ste 39 Cena | s. + 7. K. Sochaniewicz: BOLESLAW CHRO- 
SIENKIEWICZA. str. 184, 3.50 я N S Bibliotek BRY. (Z ilu:traejami) 1.80 

Prof. Dr Sian. Zakrzewski: BOŁESŁAW asza Bibljoteka. 
CHROBRY WIELKI, Str. 439. 18— Nr 1 |. Chodźko: BORUNY. (Opr. Dr Žygulski 1— Dalsze tomiki w druku, 

    

  

DRUKARNIA 

„WYDAWNIE WO WILEŃSKIE" 
Kwaszelnia 23. (M.-Stefańska 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 

SKŁADANIA I D R U- 
KARSKIE NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZ MASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE 

M. 2 RR 3 

** Фе Ф Фе Ф фФе ФФ Фе ФФФФ 

Szkło wodne 
płynne (Natrom Wasserplas) 

Klarownę w wyborowym gatunku 

    
  

polesa 

Fabryka  Przetworów Chemicznych 

„CHEMIKPOL“ 
Sp. z ogr. odp. й 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 99. 

9900990902 
  

3-g0 maja 15, 

w średnim wie 
ki, żonaty poszukują 
posady, posiada dłu 
goletnią praktykę go 
spodarczą, świadectw: 
chlubne. łaskawe ofer 

Szafy, Kredensy, 
Stoły, Bieliźn arki 
Biura, Krzesła oraz 
wszelkiego rodzaju 
mebie najtaniej na- 
być można w я 

ty nadsyłać proszę, gin 
Domu Handl. na Jedlnia poczta 

H. Sikorski) gożdżon At. Marciniai 
i S-ka w Jedlni. 

Zawalna Nr 30. 

d*v060 
    

MEBLE 
najtaniej nabyć 

Zawalna Nr. 30. 
  nie od 4ej do Tej. 

  ožyczającemu 3—5 
p tys. zł. do inte" 

resu przemysio“ 

wego w Wilnie dam 
pode i procent. O+ 
erty pod «Praca» do. 

Jago- 

do wiadomošci, 

500 zł. 

  

  

Administracji <5łowa>. - 

D: MED. Akuszerka 
A. Mańkowski  W-Smiałowsk. 

ь rzyjmuje od godzą. choroby __ skórnej Fs.10. Mickiewicz eneryczne 7 46. m. 6 Ordynuje od 5 — 7. WZP Nr 63. 

Lokomobi,      
    

zostali otoczeni. Zaczęli strzelać. w Skargach i otrzymania niezbędnych wskazówek i wa) po cenach zniż. od 10 gr. za aikusz zo pelne Zi 1926r. 

22 „ MWywiązalo się formalne oblężenie. wyjaśnień. Jednocześnie prosimy o zarejestrowanie Ak r. unie- istan: ios 

RE Likwidacja jej pna: Po dłuższej wymianie strzałów dom wolnych lokali w naszem biurze w celach wszczęcia ° sprzedaje ważniają się: lę rok budowy 1913 
«skich. Postrach spokojnych miesz- starań o obniżenie podatków. a. si moster 8. ła LOS 

Zduńskiego został podpalony. Gdy 
po zagrodzie pozostały już zgliszcza 
policja przystąpiła do poszukiwań. 
Okazało się, że bandyci zginęli w 

koni OLEJARNIĘ hy- 
drauliczną kompietną, 
urządzenie pary ka* 
mieni młyńskich sprze” 

kanców szeregu powiatów woj. łódz- 
kiego został wreszcie zlikwidowany. 
Na czele tej bandy stał przedtem 

KSIĘGARNIA i SKŁAD NUT 

Józefa ZAWWADZĘIEGO 

łużąca do wszyst- 
kiego dobrze 
oznajomiona z 

kuchnią poszukuje pra- 
Zarząd. 
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        Wawrzyniak, zabity w potyczce z . PPS AS 1 PANTAK r TAS TAR AR AR AR AŻ: cy na miejscu lub na dam na warunkach | 
` ‚ро\ісід.УРо zabitym objął dowództwo i ša swej kryjówce  uduszeni Av < "NAW WAW: > w WILNIE wyjazd. Posiada dob- dogodnych. Poczta, 

znany z okiucieństwa Bąbnowski. W 7“ e ss TE arkos Aa RSP | 
В 1 tą bandą zginęło w tylko od 28 lutego do 6 marca, włącznie PE as ZAD potyczkach „® tą lą zginę , go 17 m. 5., Grabow- Cnodorki. H, Kulikowe 
Łodzi 2 policjantów. s © е & 9 ska. ski. |   

  

р a 5 

Ze šwata prawo rozwiązania go—Pirandello zaś, w formułowaniu ostatecznych wnios- pensję w wysokości 36500 dolarów, których jasność przewyższa blask 
$ w razie życzenia Giordaniego, zmu- ków. Uczony oświadczył mianowicie: agitator zaś równocześnie z nim wy- naszego słońca 400 miijonów razy i 

Pirandello i Jego pośrednik. szony jest kontrakt ten na dalsze «Zanim poczynię ostateczne uogól- stępujący—14.900 dolarów. które wysyłają w. przeciągu kilku 
ran dziewięć lat przedłużyć. nienia, muszę te nowe zdobycze do- Jak powstają gwiazdy? miesięcy takie ilości, co słońce nasze związku z wewnętrznem parciem na- | 
Słynny dramaturg włoski Piran- _ Nietylko więc w Polsce literaci są kładnie zweryfikować. Prawdopodob- PSE 2 84 y w przeciągu wielu miljonów lat. Stąd stępuje szybkie rozdymanie się śred- 

dello zawarł kontrakt z pośrednikiem wyzyskiwani. A propos; nasza ustawa nie jednak droga, którą idę, jest traf. Dziennik amerykański, donoszący przypuszczano, że powodem takich nicy, skąd się tłumaczy pierwszy o- | 

4eatralnym Giordanim, : o prawie autorskiem długo wykuwa ną. Wogóle nie ulega wątpliwości, że o tem, czyni słuszną uwagę, że z ta- urodzin czy odrodzin słońc, bywają kres nowej gwiazdy, to jest przybie- | 

Pirandello oddał wszystkie swe się w Sejmie. tajemnica młodości, o której zdobycie ką pensją roczną można jako tako albo planety, które spadają na Słoń- ranie na blasku bez zmiany zwiększe* 

dzieła Giordaniemu na następujących tak energicznie medycyna obecnie wyżyć, mając apetyt nawet... aliga- ce, albo, że zachodzi wypadek zde: nią się błyszczącej powierzchni, bez" 

warunkach: o ile wpływy kasowe ze walczy, musi prędzej czy później zo- tora. rzenia się dwóch gwiazd. Najwęcej zmiany konsirukcji materji i tempe- 
sztuk Pirandefla w kraju z zagranicą stać odkryta». 

rzekroczą 36 tysięcy lirów rocz- 

  

drze gwiazdy następuje chemiczna 
albo radio-aktywna przemiana, kióra 
rozszerza się ku powierzchni W. 

Profesor Steinach o wiecznej 
młodości. Niedawno przyniosły pisma nastę- zwolenników miało trzecie przypu- rątury. Z chwilą, gdy przeobrażenie 

Profesor Steinach jest obecnie w pującą depeszę prof. Hartmana, sław- Szczenie, że mianowicie gwiazda za- dosięga powierzchni, ujawnia się no / 

  

wej odini pobiera od prawautor- toku dalszych badań nad zdoby» Gaże kinowe zwierząt. nego astron. getyngeńskiego datowa- czyna błyszczeć dla tego, iż w swo we spectrum i gwiazda iraci swój 
skich Pirandella prowizję wynoszącą ciem tajemnicy „wiecznej młodoś- Jak się obecnie pokazuje, nie tyl. ną z Buenos Aires, Problem «Novy» im biegu wpada w chmurę kosmiczną. byt: rozpoczyna się słabnięcie blasku. | 

40 procent. Jeżeli jednak suma na- ci“ W metodzie jednak i poglą- ko ludzie otrzymują wspaniałe gaże, rozwiązany. Gwiazda rozdyma się, _ Otóż prof. Hartman badał gwia- Także obliczenia potwierdzają 
pryska. Depesza ta wzbudziła nie- zdę „Nova Pictoris" w La Plata w przypuszczenia Hart „ «Nova Pic- 
zwykią sensację w kołach fachowców, roku 1925 w warunkach niesłychanie SFA kids. Spr ai 
gdyż oznacza rozwiązanie jednego z korzystnych. Gwiazda rczbłysnęła w średnicy 962 klm., osiągnęła w dniu 
najbardziej istotnych zagadnień astro- dniu 27 maja 1925 roku, pełnię zaś Q czerwca 314 miljonów kim. Średni» 
nomji współczesnej; tłumaczy bowiem blasku osiągnęła w dniu 10-go CZeErw- cy, Profesor obliczył także odległość 
powstawanie nowych gwiazd. ca. Profesor spodziewał się że blask owjązdy, a mianowicie 4.500 lat 

Dotychczas nie zdawano sobie zacznie odtąd słabnąć, jak należało świetlnych od nas, co wyrażone w 
sprawy z przebiegu takich narodzin, przypuszczać w myśl hipotez dotych- kilometrach, trudno sobie wyobrazić; 
skąd powstawały najróżniejsze przy- czasowych, jednakowoż wieczorem jeśli wiemy, że jeden rok Świetlny 
przypuszczenia. Niesłychane energje, ania 10 czerwca wykazała gwiazda stanowi 9 i pół biljonów kim, 
jakie wchodzą w grę w czasie takich zmienione spectrum, co stoi w zwią- 

dach znakomitego uczonego zaszła poświęcając się zawodowi aktorów 
obecnie decydująca i nader ważna filmowych, gdyż to samo odnosi się 
zmiana. Mianowicie Steinach zaprze- także i do zwierząt. 
stał obecnie zmierzać do wytkniętego Z Los Angeles donoszą, że w 
celu zabiegami operatywnemi, lecz sztuce „Świat stracony*, wyświetla 
stosuje w szerokiem zakresie naświet- nej przez firmę „First National*, wy- 
lanie. Miało ono wydać wprost zna- stępuje kilka zwierząt, za które po- 
komite rezultaty, gdyż wywołuje ist- brali ich właściciele piękne wynagro- 
ną regenerację organizmu. Rozmaici dzenia. 
poważni biologowie przypisują о- Obliczono przytem, iż wielki Ra- 
gromną doniosłość zdobyczom nau- nojutny, występujący w tym filmie, 

Pirandelowi przekroczy 36 ty- 

Ów wówczas Giordani bierze po. 

łowę całej sumy należnej autorowi. 

Sztuki Pirandella grane są dzisiaj 

z ogromnem powodzeniem na całym 

świecie i skromnie obliczać można 

dochód z nich na 200 tys.  lirów 

<rocznie. Z tej sumy połowę tylko 

Wierze twórca—reszię zaś zagarnia 

dnik. 
A rai ten zawarty został na 

    

  

  

wat dziewięć, przyczem po upływie kowym Sleinacha. Sam jednak Stei. gdyby cały rok był angażowany na urodzin, obliczano tylko niedokład- zku z momentem maksimum jasności, ЕБЕННЕЕЛРЛИО { 

эверо схази Giordaniemu przysługuje nach okazuje wielką wstrzemięźliwość tych samych warunkach—otrzymałby nie, bo przecież istnieją gwiazdy, Hartman przypuszcza, że w. ją- 3 ) 

; Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redaxior w/z Czesław Karwowsk'. — Odpowiedzialny za ogioszenia Zenon Ławiński. urukania „Wydawnetwa Wueńskie*, Kwaszelna 23. 
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