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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jatska 1, Skład pa- 

piera W. Borkowskiego, Mickiowieza 5. 

róg Garbarskiej, tslef. 82, J. Karlina, 
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przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, | 
ł 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

w lokaiu B. Wieliczko 

O ducha 

PONOW IE ZOSTAŁA OTWARTA. 

Snixdenis, Ob'edy, Kolacje. 

B ft smopztrzony w różne trunki i nspoje. 

Prenumerstę 

Prenumerstę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 

przy ul. Niemieckiej 1 
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Locarno. 
Mowa min. Skrzyńskiego w i4om. Spr. Zagr. 

Przedewszystkiem odpowiem na 

uwagi p. Sakolnickiej. Nie będę ani 

trzeźwo, ani nietrzeźwo rozmawiał z 

p. Chamberlainem 0 sprawach pol- 

sko-niemieckich, jak mianowicie o 

optantach, traktacie handlowym i o- 

siedlaniu się Niemców, bo takich 

rozmów z nim wogóle nie prowadzę, 

a p. Chamberiain zbyt szanuje suwe* 

renność państwa polskiego, ażeby ta- 

kie rzeczy poruszał. Są to sprawy, 

które Polska załatwi według racji 

stanu całego państwa, a nie tylko 

ze względów dzielnicowych. Sprawy 

te będą traktowane przez Sejm i 

cały kraj bądzie mógł wyrazić o nich 

opinię. 8 
Co się tyczy samego Locarno, to 

ocżywiście i te traktaty będą przed- 

łożone do ratyfikacji Sejmu. Trzeba 

wówczas będzie odłączyć studjowanie 

tej sprawy pod względem prawniczym 

od poglądów politycznych. Dotych- 

czasowa dyskusja w komisji pod tym 

względem była nieco chaotyczna. 

Trzeba będzie, żeby prawnicy przede- 

wszystkiem fachowo wyjaśnili wszyst 

kie paragrafy. Ja również nie po- 

przestanę na swojej znajomości praw= 

nej, lecz poproszę jednego z praw- 

ników z lona ministerjum, aby pod 

względem czysto jurydycznym wyjaś- 

nić na komisji każde poszczególne 

postanowienie. 

Pó wysłuchaniu krytyki p. profe- 

sora Strońskiego, ja w mojem su- 

mieniu uczułem się raczej umocnio- 

ny, że traktat locarneński jest czemś 

dobrem i że może być interpretowa- 

ny tylko tak, jak go my Interpretu- 

jemy, a my—to znaczy ja, Chamber- 

lain, Benesz, Briand. P. Stroński za* 

jał zdecydowane stanowisko wobec 

paktów locarneńskich, a dopiero w; 

tydzień potem na komisji żądał ode- 

mnie wyjaśnień w sprawie szczegó: | 

łów. Nie chodziła tu więc o słowa i 

paragrafy — chodziło o ducha Locar- 

na, a ten duch, to duch traktatu 

werselskiego, duch Wilsona, który w 

13 punkcie ustalił niepodległość pań* 

stwa polskiego. Protokół genewski, 

tak locarpeński, to ciągłe urzeczy: 

wistnienie tej samej idei. ; 

P. Stroński mónił, że przediem 

mieliśmy traktat wersalski, pakt Li- 

gi Narodów i sojusz z Francją, a te- 

raz sojusz wsadzono do paktu w Lo- 

carno, Robi się z tego zarzut, że so- 

jusz polsko - francuski jest uzaležnio- 

ny od paktu Ligi Narodów. Zapomi- 

na się jednak, że art. 20 paktu Ligi 

postanawia, że wszystkie uciowy, niez* 

godne z tym paktem, są nieważne, 

więc to samo było i przedtem. Mó-   wi się o osłabieniu naszego sojuszu. 

Jeżeli przedtem było powiedziane, że 

będziemy się naradzali, a teraz mo- | 

wa o natychmiastowem przyjściu z 

pomocą, to czy to jest osłabienie? 

! 

(P. Dubanowicz: Ježeli to uzaležnio- 
ne od trzeciego, to jest mniej pew- | 

ne). (P. Thon: Zawsze było uzależ- | 

nione, bo było zaregestrowane). Zaw- | 

sze to było uzależnione od paktu Lie | 

gi narodów, ele w pakcie tym nie | 

było nigdzie gwarancji, była tylko | 

możliwość bronienia się. Tylko, że | 

teża sumoobrony nie szła tak daleko, 

jak przed wojną w traktatach. Po woj: | 

nie nie uznaje się ofensywy defen: | 

sywnej, trzeba być rzeczywiście zaa | 

takowanym, żeby mieć prawo bro-, 

nienia się, ale prawo obrony ma nie: 

tylko ten, którego granice zostały 

zbrojnie najechane, ale tak samo kaž- 

dy inny członek Ligi może oświad- 

czyć, że jest w równej mierze wtem 

zainteresowany. Czyli, że może być 

tylko wątpliwość, czy kto został zaa- 

takowany. Jeżeli chodzi o siły małe 

to wypadki ostatnich tygodni już po- | 

kazały co się dzieje w takim razie— , 

spór grecko bułgarski od piątku do 

środy został zlikwidowany. Žresztą 

my jesteśmy potęgą i od małej ln- 

wazji sami się obronimy. Jeżeli zaś 

wielkie siły gromadziłyby się nad na- 

szą granicą, to już mogą być przed- 

sięwzięte środki bezpieczeństwa, a z 

chwilą przekroczenia naszych granic 

przez te siły, automatycznie, bez py* 
tania Rady Ligi, wchodzi w czyn so- 
jusz polsko - francuski. 

Jeżeli chodzi o stronę ściśle pra 

wną, to na życzenie Chamberlaina na 
końcowem zebraniu w Locarno wy- 
bitny prawnik francuski, w imieniu 

także prawników angielskich, nie- 

mieckich i belgijskich przedstawił in- 

terpretację, taką, jak ją przedstawiam, 

a jest to także interpretacja obowią- 

żująca dla Niemiec, niezależnie od 

tego, że prasa niamiecka może tę 

iub inną rzecz nieco inaczej oŚsiet- 

lać dla osłodzenia Niermcom pigułki. 

Wyjaśniono wówczas, że pod arbitraż 

mogą być podawane wszystkie spory | 

prawne, nie w zrozumieniu źródeł 

prawa, traktatów, tylko w zrozumie- 

niu prawa, wynikającego z prawa po- 

zytywnego, a więc gdy chobzi o pra* 

wo subjektywne. 

Co zaś do koncylacji, to wyjęte | 
są wszelkie spory, gdzie wchodzi | 

w grę spór prawny. Jakże wobec | 
tego można powiedzieć, że poddany 
jest orzecznictwu sam fundament | 
prawny, czyli traktaty. Dowodzi tego 

zreszta sama dalsza procedure, gdyż 

po 3 miesiącach zaczyna się auto- 

matycznie sprawa od art. 15, a wtym 
artykule nie jest omawiana S;rawa 

traktatówe 

Lekceważy się ducha Locarna. | 

Ale lord Grey, który ma trochę kom | 

  

| 
i 

petencji w tych rzeczach, powiedzieł, , 

że gdyby był w r. 1914 istniał duch 

Locerns, uniemoźliwiłby był kata- 

strofę wojny Świałowej, žė w Locar 

| sojusznika przeciw Ausirįi 

j tykę wewnątrzną, 
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nie powstał nietylko tekst, lecz i to, 

że przyszły burzyciel pokoju Świata 

będzie mi:ł przeciw sobie koalicję 

| wszystkich innych państw, życzących 

| sobie rozwiązania sporów przez arbi- 

|traż. To zdanie Greya chyba ma tę 

samą powagę co opinja niektórych 

Machiawelów u nas. 

Co do art. 16, to jestem tego sa- 

mego zdania, co Chamberlain, że 

nie wprowadza się tu nic nowego, 

że pozytywne świadczenie państw 

mają się stosować do ich możliwości 

i do ich sytuacji geograficznej. Nie 
powiedzieliśmy pod tym względem 

nic coby osłabiało pozycję Ligi Na: 

rodów i daliśmy na żądanie Niemiec 

taką interpretację, jaka była dana w, 

art, 11 protokulu genewskiego. w, 

stosunku do Niemiec tak się to, 

przedstawia, że gdybyśmy mieli woj- 

nę z którym z sąsiadów, s Niemcy 

miałyby nam przyjść z pomocą, to 

ja wolałbym ich tu nie widzieć i to 

nia dlatego, żeby były tak bardzo 

rozbrojone. Dla analogji przytoczę to 

co prof. Askenszy pisze w swem 

dziele o ks. Józefie Poniatowskim, 

że mieliśmy wówczas innego sąsieda 

w Rosji, 

lecz wódz rosyjski, 

ten sposób pojmował swoje zadanie 

sojusznicze, ża wciąż nie dopuszczał 

do bitwy z Austrją i ks. Józefa do 

Krakowa. Fnalogje historyczne mają 

czasem swój smak 1 swą wartość 

aktualną. 

Z niektórych stron obniża się 

wartość ideowa, obniża się ta war« 

tość nieuchwytna, które się znajdvje › 

w układach Locarno. Mnie się za- 

rzuca 
się mnie sprowadzić na 

realny. „Fasła pewne — myśli, ide: 

ały w polityce zagranicznej — to jest 

podobno nic niewarte, tak mówi 

metoda Machiaweli. Ja się zapytam 
Panów, którzy jesteście większymi 

praktykami w polityce wewnętrznej, 

dlaczego wiele stronnictw stawia jako 

nazwę swego stronnictwa: „Chrze- 

ścijańskie”, jedno „Demokratyczne”, 
niektóre oba. Dlaczego, jak Pano- 

wie mówią o polityce zazranicznej, 

to te wszystkie ogólne określenie, 

które są przecież tylko Ideałami, zo- 

stawiają Panowie w szatniach a tu 
przychodzą jako makkiawele, dlacze- 
go Panowie nie idą do wyborców i 

nie powiedzą, że jesteśmy stron- 

nictwem  makkiawelistyczno - bisur< 

manskiem — ile głosów by takie 

stronnictwo miało? Czyż nie są po- 
trzebne na politykę wewnętrzną te 

pewne ogólne hasła, które mówią o 

ogólnych ideałach ludzkości. Ja nie 

wątpię, że są one szczere na poli- 

ale pozwólcie że 

będą one szczere i na politykę 

zagraniczną. Ja mówię o  do- 

niosłości ogólnej, abstrakcyjnej ha- 

seł, na które idą tak zajęte pracą 

codzienną, że nie mogące się w ab- 

strakcję bawić, a jednak idą tłumy. 

W polityce zagranicznej, ci sami, 

którzy bardzo chętnie i skutecznie 

temi napojami operują na terenie 

polityki wewnętrznej, chcą do tej 

jsali wchodzić, zostawiając Swoje o* 

gólne zasady razem z płaszczem i 

parasolem. 4 
  

Popierajcie L. O. P. P. 

ks. Golicyn wi 

iIdealizm w polityce i chcei 

grant | 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-пио łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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RESTAURACJA 
bono Žoigouoki ministrem spraw wojskowych 
WARSZAWA. 27XI. (Pat). Na wniosek Prezesa Rady Ministrów p. Pre- 

zydent Rzeczypespolitej podpisał dnia 27 listopada r. b. nominację gene- 

rała broni Lucjana Żeligowskiego na ministra spraw wojskowych, zwalnia- 

jąc jednocześnie dekretem z tejże daty generała dywizji Stefana Majew- 

skiego z kierownictwa tego ministerstwem. 

Niemieckie zbrojenia nad granicą 

| litewską. 
KOWNO. 27.XI. (Pat). W okolicy Ejtkun daje się zauważyć nad gras 

nicą litewsko-wschodnio pruską ożywiona działalność Stahlehelmu i innych 

niemieckich związków wojskowych. 

Organizacje te zakładają własna strzelnice nad samą granicą litewską. 

W Bromejkach około Ejtkun w odległości 30 metrów od granicy, związki 

te urządzeją demonstracyjne ćwiczenia wojskowe. 

Niemcy szyby tłuką litewskim 

i konsulom. 
į KROLEWIEC, 27.XI. (Pat.). Dnia 25-go b. m. wieczorem po raz drugi 

jw bieżącym tygodniu wybito szyby w mieszkaniu konsula litewskiego w 

| Tylży. 
! Przed mieszkaniem konsula musiano postawić posterunek policji, aby 
uniknąć powtórzenia się ekscesów. 

Rozbicie szyby w mieszkaniu konsula litewskiego uważać należy za 

|akcję zemsty ze strony Niemców za to, że litwini tylżyccy odważyli się za- 

stawić własną listę wyborczą do wschodnie pruskiego sejmu prowincjonal- 

nego. 

m Z 

| Przesilenie rządowe we Francji. 
Brland konferuje z politykami. 

PARYŻ. 27.X1. (Pat). Briand konferował dziś rano z następującemi po* 

litykami: de Selves. Loucheur, Paul Boncour, Chautamps, Pałaleve, Herriot, 

| Franclin-Bouiilor, Henryk Berenger. 
Do pałacu Elzejskiego Briand udaje się w godzinach popołudniowych. 

: „Paris Midi” podaje jako prawdopodobną następującą listę nowego 

gabinetu. 
Prezydjum i sprawy zagraniczne Briand, sprawiedliwość — de Monzie, 

sprawy wewnętrzne — Daladier, fiaanse — Louchsur, albo Doumer, wo|* 

na Daladier zlbo Loucheur, oświata — Cazals, marynarka — Lemery, pra" 

lea — Dalbiez, roboty publiczne Leval. 

Prasa paryska przychylnie przyjmuje 
Brianda. 

PARYŻ. 27.XI. (Pat.). Dzienniki poranne wyrażają naogół zadowolenie 

z powodu powierzenia misji nowego rządu Briandowi, wyrażając przytem 

przypuszczenie, iż misja ta uwieńczona będzie powodzeniem już dziś wie* 

czorem. 
z 

w 

Cziczerin wyjechał z Paryża. 
PARYŻ. 27.XI. (Pat). Cziczerin wyjechał dziś rano pociągiem pośpie* 

sznym do Marsylji. 

Przyczyny wizyty Cziczerina. 

PARYŻ. 27,X1. (Pat). „Echo de Paris" wyraża pogląd, że celem podró- 

ży Cziczerina do Paryża jest prawdopodobnie chęć poróżnienia mocarstw 

zachodnich w kwestji obrony interesów azjatyckich, a to przez olśnienie 

gabinetu francuskiego możliwością dojścia do skutku systemu wzajemnego 

zabezpieczenia, który pozwoliłby Francji uniknąć w pewnej mierze roszczeń 

angielskich na kontynencie, oraz powstrzymać pewne groźne następstwa 

traktatów locarneńskich. 

Dziennik sądzi, że plan ten jest skazany na niepowodzenie, gdyż So* 

wiety, pa jak i Niemcy pracują zdecydowanie przeciwko traktatom 

w roku 1919. 
——— O ————————————————— — 

Stresseman i Luther jadą do Londynu. 
BERLIN, 27.XI. (Pat.), Jak douosi „Tegliche Rundschau* do Londynu 

udają się celem podpisania traktatów loczrneńskich dr. kanclerz Luther i 

minister Stressteman. Pobyt delegacji niem.eckiej w Londynie obliczony 

jest na dwa — trzy dai. 

Stressemanowi grozi los Erzbergera 
i Rathenau'a. 

Pogróżki nacjonalistów niemieckich. 

BERLIN, 27.XI. (Pat.). Atak prawicy przeciw Stressemanowi przybiera 

formy przypominające wystąpienia przeciwko Erzbergerowi i Rathanau. 

Siresseman otrzymał w ostatnich dniach szereg listów z pogróżkami, 

zapowizdającemi mu los wybitnych wymienionych polityków. Stressemano- 

į przydano strzź policyjną. 

ннн a 

  

  

P. Moskalewski pozostaje. 

WARSZAWA. 27.XI. (Pst.). Rada Ministrów na posiedzeniu w dnfu 27 

listopada b. r. przyjęła do wiadoimości oświadczenie p. Prezesa Rady Mi- 

pistrów, że na stanowisku Komisarza Oszczędnościowego pozostaje nzdaj 

wojewoda lubelski p. Stanisław Moskalewsa., '   
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Nowy premjer wobec Senatu. Represje prasowe w Kownie. || 
WARSZAWA, 27.X1. (Pat). Na; 

daisiejszem posiedzeniu Senatu przed į 
porządkiem dziennym Marszałek ucz: | 
cił pamięć zgssłego senatora cijos | 
usza Cieńskiego z Klubu Chrześcijań- 
sko- Narodowego. Następnie śłubo- 
wanie senatorskie złożyli p. Juljusz | 
Makarewicz i Feliks Kurnatowski, | 

poczem zabrał głos prezes Rady Mi- | 
nistrów i Minister Spraw Zegranicz- | 

nych p. A. Skrzyński wygłaszając na: | 
stępujące przemówienia: 

„Staje przed Senatem jaka prem į 

jer rządu parlamentarnego, koalicyj- 3 

nego niestety nie w całym swoim; 

składzie, lecz tylko w większości par: | 

lamertarnego. 
Powiedziałem w Sejmie, 

jest programem. Znaczy to, 
jego skład jest programem lecz jego 

budowa. 

W tworzeniu tego rządu, tak silny 

był pierwiastek moralny, że zdoła to 

powiększyć zaufanie w kraju. Pro- | 

gramu nie trzeba było uzgadniać bo | 

narzuciły go nam nieodzowne potrze- 
by chwili. 

Sprawy gospodarcze. į 

Następnie premjer powtarzaj 
wszystko to co w Sejmie mówił o 
położeniu gospodarczem płynących ; 
z nich konieczności zaredczych o 
konieczności rozpoczecia wykonania 
reformy rolnej w 1926 roku o po- 
parciu produkcji rolniczej i prżemy- 
słowej, w dalszym zaś ciągu oświad: 
czył: | 

„Jesteśmy w stadjum  pertrak- 
tacji o traktat handlowy z Niemcarni, 
który ze względu na nasze sąsiedz- 
two i konieczność wzajemnej wymia” 
ny produktów jest dla nas bardzo 
aktualny.  Przystąpiliśmy do tych 
pertraktacji w duchu najbardziej u- 
godowym. Mam nadzieję, że i po 
drugiej stronie spotksmy się z tym 
samym objawem ponieważ interesy 
są obustronne ł równe. Dalej mi- 
nister zaznacza, że pomimo libera 
lizmu gospodarczego, Polska nimė 
nie dojdzie do równowzgi finansowej 
będzie musiała zastosować zasady reg- 
lamentacji zwłaszcza do artykułów 
zbytkownych. 

Kredyt jest dziś sprawą między: 
narodową i niebuwem na równi ze 
sprawą bezpieczeństwa  międzynaro- 
dowego na forum międzynarodowem 
rozpatrywane będą sprawy kredytu i 
pieniądza, aby na równi zasilać or- 
ganizmy gospodarcze, aby przede- 
wszystkiem nie było bezrobocia, aby 
ci, którzy produkują, mogli zachować 
sobie także kupców. 

Nie wątpię, że przeprowadzeniem 
tej idei zajmą się Stany Zjednoczone 
i na czele tej misji stanie prezydent 
Coolidge z tym całym realizmem 1 2 
całym sensem praktycznym, który 
cechuje zamknięty dziś świat Stanów 
Zjednoczonych. 

Polityka zagraniczna. 

Dla nas jast bardzo ważnem to, 
że w Locarno ustaliła się między 
Pnglją i Polską pewna wspólna ро- 
lityka i że nikt teraz w Anglji nie 
powie tego co mówił dawniej, że nie | 
wie co to jest polityka polska. Cham- 

że rząd į 
że niej a niej 

ł į 
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siej Kasy Cyd | 
(Odpowiedź na artykuły d'ra N. Czar- 

nockiego. 

Jak wyjaśniłem w poprzednich ar- 
tykułach, Zarząd Kasy Chorych w 
żadnym z przytoczonych przez d-ra 
Cz. wypadków nie postąpił ani wbrew 
gospodarczym interesom instytucji, 
ani wbrew interesów ogółu ubezpie* 
czonych, ani też nigdy nie naruszył 
ustawy lub statutu. 

Udowodniłem również, iż w żad- 
nym w tych wypadkach przyjęcie 
wniosków „fachowego zarządu* by- 
najmniej nie dało by Kasie lepszych 
wyników, czy to gospodarczych czy 
też świadczeniowych. 

Ale d-r Cz. rozumie, że na poje- 
dyńczych „błędach” czy też „grze: | 
chach” nie można jeszcze zbudować 
wniosku o obaleniu rządów wielogło- 
wych*: za „błędy* i „grzechy” moż- 
ne, bylo by pociągniąć winnych do! 
odpowiedzielnošci, co najwyżej roz- | 
wiązać władze obrane; ale to jeszcze | 
nie uzasadnia konieczności zmiany ; 
systemu. Dlatego też d-r Cz. stera 
się ustalić związek między temi „grze- 
chemi* i „błędami” a samym ustro- 
jem, podając krytyce sposób zorgani: , 
zowania pracy przez organy demo- 

  
, kratyczne, kompetencję tych organów, 
podział odpowiadzialności między Za- 
rządem z wyborów a „fachowym Za- 
rządem”, wysokość wydatków na od- 
szkodowanie za czas poświęcony Ka- 
sie przez Zarząd, powolność w załate 

: 

berlain w swojej wielkiej mowie w 
lzbie Gmin wygłoszonej, cztery razy 
wracał do polityki polskiej. 

Dzięki temu dziś każdy anglik wie, 
że polityka polska jest jednym 2 #- 
Jarów systemu bezpieczeństwa i po- 
koju w Europie. Wielka Brytanja do- 
tychczas miała mało punktów stycz- 
mych z polityką polską. Trzeba się 
radować, że teraz się ten styczny 
punkt znalazł, zbliżenie nasze nastą- 

| piło na płaszczyźnie utrwalenia po- 
koju. 

Podstawą tej polityki jest zasada 
arbitrażu, zasada rozjemstwa w Spo- 

| rach międzynarodowych jako niezbęd- 
na przesłanka bezpieczeństwa, jako 
zadstek przyszłego rozbrojenie, ta za: 
sada zaś pochodzi od wielkiej demo- 

Ustawy Prasowej zarządzenie, na mocy którego odbi 
czasopismu „Kelerois”, wychodzącemu w Bostonia (Ameryka), 

Tageblatt", „Tilsiter Allgemeine Zeitung" craz „Tilsiter Beobachter". (z). 

  

  

Koalicja narodowa na Łotwie. 
Łotewski związek chłopski i grupy centrowa 

zamierzają stworzyć koalicję, opartą na podstawach lotewsko-narodowych. 

W razie urzeczywistnienia tego zamiaru, tworzenie rządu odbyłoby się bez 

udziału sejmowych frakcyj mniejszości 

Prasa łotewska donosi: 

koalicyjne nie uzysksłyby absolutnej 

układzie sił stałyby się mniejszości narodowe języczkiem u wagi, rozstrzy* | 

gającym wszystkie kwestje sporne 

a opozycją. 
Partje koalicyjne opracowały następujący program: redukcję budżetu, 

aktywność bilansu handlowego, podniesienie produkcji krajowej oraz ochro- 
nę chłopów i robotników. (2).   kracji emerykańskiej. To też zwłasz- 

cza po mojej świeżej bytności w A: 
i meryce i rozmowach z prezydentem 
Coolidgem, gorącym zwoleanikiem 
idei rozjemstwe, wierzę, że pakt w 
Locarno jest jeszcze jednem więcej 
zbliżeniem tego kontynentu do No- 
wego Śwlata, Polski do Stanów Zjed: 
noczonych. Ę 

Polityka wewnętrzna i stosu- 
nek do mniejszości. 

Co do polityki wewnętrznej, zwłasz: 
cza do stosunku wzglądam obywate- 
li innych narodowości, to skład tego 
rządu jest jedną więcej gwarancją li- 
beralizmu, jaki będzie ożywiał rząd 
w jegce poczynaniach wobec wszyst 
kich mniejszości narodowych, które 
będą trwale stały na stanowisku pań- 
stwowem polskiem. 

Mam nadzieję, że już nie zadługo, 
niektóre mniejszości przyjdą do prze* 
konania, że traktat mniejszościowy 
nie ma na celu podważania polityki 
polskiej, że dotychczasowa ich poli: 
tyka polegała na nieporozumieniv. 

Traktat mniejszościowy jest in- 
tegralną częścią traktatu wersalskie- 
go, zapewnia mniejszościam wszyst- 
kie prawa, które im zapawnia Kon- 
stytucja polska, ale traktat ten po- 
wiedział także, że te mniejszości bę: 
dą, mają być I muszą być obywate- 
lami dobrymi i stać na gruncie pań 
stwowości polskiej. : 

W szczagėlnošci co do obywateli 
narodowości żydowskiej nie wątpię, 
że rozmowy, które się odbyły ża po* 
przedniego rządu są zapoczątkowa- 
niem ery i stosunku, który okaże 
się w przyszłości wydajny, praktycz- 
ny i dobry. 

O tem przekonaniu utrwzlił mnie 
zwłaszcza mój pobyt w Ameryce. 
Widziałem taca obywateli amerykań- 
skich narodowości żydowskiej, którzy 
już nie mówią po polsku, którzy ży 
ją tam w drugiem pokoleniu i cie- 
szą się ogromnym dobrebytem i ci 
ludzi z największam rozczuleniem i 
wzruszeniem mówią o Polsce, gdzie 
są groby ich ojców I dziadów. 

Tam zrozumiałem, że u nich jest 
ta złota żyła przywiązania do tego 
co polskie z którego będzie można 
w praktycznem życiu bić monetę co- 
dzienną dobrego obywatelstwa pol: 
skiego. 

Nie będę się rozwodził nad róże 
nemi problemami, bo chwila nie po- 
zwala załatwiać ich frazesami. Będą 

wianiu spraw w porównaniu z wła 
dzą jednoosobową i t. p. 

Nim przejdą do rozejrzenia się w 
poszczególnych kwestjach i słuszno- 
ści ich krytyki, muszę skorygować 
zupełnie błędne oświetlanie przez d-ra 

; Cz. samej budowy władz i organów 
Kasy 'Chorych na podstawie ustawy i 
statutu tak w okresie urzędowania 
Komisarza jak i obecnie. Ustawa, na: 
dając Kasom Chorych semorząd, zu- 
pełnie nie zna Komisarza, jako wła- 
dzy jednoosobowej. Tylko rozporzą- 
dzenie wykonawcze musisło na czas 
organizacji Kas, t. j. dopóki nie zc- 
stali zebrani później wyborcy, stwo 
rzyć taką władzę, nadawając Komisa 
rzowi prawa Zarządu i Rady. To tyl- 

Pożyczka łotewska w Ameryce. 
Prasa łotewska donosi, iż rokowania z bankami amerykańskiermi, o po* ; 

žyczką dolarową dla Łotwy, postępują 

Projekt umowy zostął już przez obie strony uzgodniony. Przewiduje 
w sumie 10.000.000 dolarów, on udzielenie pożyczki 

25—30 lat. (z). 

spraw wewnętrznych Z na podstawia art. 22 
a się debit pocztowy 

„Berliner 

narodowych. Jednakowoż partje 
większości w sejmie. Przy takim 

między stronnictwami  rządowemi 

szybko naprzód. 

spłaconą w ciągu 

        Z ze т 

Traktat handlowy 

Rząd estoński uznał projekt traktatu handlowego z Włochami za ko- 
rzystny i upoważnił swego chargć d'affaires w Rzymie, p. A. Jiirgensona 
do podpisania rzeczonej umowy. (2). 

Kiedy zostanie utworzony nowy gabinet 
czeski. : ` 

PRAGA. 27.XI. (Pet). „Narodna 
stanie utworzony mie później niż 20 b 
Beneszowi uniknięcia ewentualności 
w charakterze ministra in statutu dimissioni. " 

Przyśpieszone uznanie de jure Sowie- 
tów przez Czechy. 

PRAGA. 27.XI. (Pat). „Ceske Sl.vo" donosi o przygotowaniach, jakie 
uczyniono w celu przyśpieszenia uznania de jure Rosji Sowieckiej. 

  

Sowiety przywracają prywatną własność 
MOSKWA. 26.XI (tel. wł.). Rząd 

lom 5380 domów w Petersburgu. Właściciele mzją się zgłosić i przedstawić 
dowody własności z czasów przedrewolucyjnych. 

Zwrócone domy właściciele mogą przekozywać w spadku i sprzedawać. 

estońsko-włoski. 

Polityka* sądzi, że nowy gabinet zo- 
. m. a to dlatego, aby dać możność 
podpisania układów locerneriskich 

sowiecki zwrócił drobnym właścicie- 

Przy odbiorze domu b. właściciel musi się zobowiązać do przeprowadzenia 
remontu w określonym czasie, gdyź w razie niewykonania nastąpi znowu 
wywłaszczenie. 

z, ОнОнАнНННН 

one załatwione przedłożeniami róż- S. Thullic (ChD) S. Szoldrzyriski (ChN) 
nych ministrów, a zwłaszcza ministra| Sen. Posner (PPS) odczytał dekla- 
skarbu, który -mlebawem przedstawi; rację identyczną z oświadczeniem,” 

      
  ko przypadek, że w Wilnie p. Za- 

sztowt nie powołał Dyrektora, istnie- 
nie którego przewiduje ustawa, jako 
zwierzchnika całej administracji i od: 
powiedzialnego przed Zarządem za 
bieg wszystkich spraw (włączając i 
dział lekarski), według uchwał Rady 
i Zarządu ewent. decyzji Komisarza. 
A ten właśnie przypadek daje pod- 
stawę d-rowi Cz-'mu zupełnie niesłu- 
sznie porównywać Kamisarza z Dy: 
rektorem z czasów „rządów wielo 
głowych”, jak również wnioskować o 
równorządności władzy Lekarza Na- 
czelnego i Dyrektora ew. Komisarza. 

Nie słusznem jest również twier- 
dzenie o zastępowaniu przez Lekarza 
Naczelnego z urzędu Dyrektora wzglę- 
dnie Komisarza. Statut pozostawia 
wybor zastępcy Dyrektora Zarządowi, 
jak również Mioisterstwo, która mia-, 
nuje Komisarza, może na jego wnic= 
sek mianować zastępcą innego na 
czelnika wydziału, czy nawet innego 
miejscowego urzędnika. Inna rzecz, 

4 

plan finansowy i konsekwencje za: 
sad które przytoczyłem, t. į. koniecz- | 
ności zrównoważenia budżetu i 
oszczędności. 

Po przemówieniu p. premjera przy- 
stąpiono do rozprawy. San. Zdanow- 
ski (Z.L.N.) w krótkiem oświadczeniu 
podniósł, źe działalność rządu nie 
może być jaskrawem zwycięstwem 
któregoś ze stronnictw, San. Wcźnic- 
ki (Wyzw.) wytyka rządowi brak pro: 
grumu. Do premjera stronnictwo 
mówcy odnosi się z uznaniem Ser. 
Biały (Piast) wita z zadowoleniem 
powstanie tego rządu. Przem. dalej 

że bardzo dużo względów przemawia 
za takim właśnie sposobem rozwiąza- 
nia kwestji zastępstwa, jeżeli wziąść 
pod uwagę ogromną rolę działu po- 
mocy lekarskiej w życiu takiej insty- 
tucji, jaką jest Kasa Chorych. 

Dyrektora i Lekarza Naczelnego 
dr. Cz. nazywa „fundamentslną Г 
dość mocną budową” instytucji, na- 
tomiast Radę, Zarząd i Kom. Rewi- 
zyjną — „nadbudówką”. Już ta ter- 
minologja pozwala nam przypuszczać, 
że p. dr. Cz. nie rozusnis ani treści, 
ani ducha ustawy. 

Ustawa polska o Kasach Chorych, 
(jak wreszcie i niemiecka i stara ro- 
syjska z 1912 roku i inne) jest typo- 
wą ramową ustawą, w której usta- 
wodawca ustalił pewne zasady budo- 
wy gtnachu ubezpieczenia na wypa- 
dek choroby (jak  terytorjalność, 
obowiązkowość, samorządność) i z- 
gwarantował wykonalność świadczeń 
Kas względem ubezpieczonych, jak 
również wypłacalność tych Kas przez 
ograniczenie tak norm świadczenio= | 
wych, jak i finansowych przez pewne | 
maksimum i minimum. 

Fle bynajmniej Ustawa (ani wzo- | 
rowy statut, który jest jej powtórze- 
niem) nie przewiduje ani faktycznej 
wysokości wspomnianych norm w 
granicach ustawy ani sposobu zorga* 
nizowania pomocy lekarskiej lub pra- 
cy biurowej. Dla przykładu powiem, 
iż ani w ustawie ani w statucie nie- 
ma wzmianki o ambulatoryjnym sy- 
stemie pomocy (zamiast przyjętego 
w b. pruskiej dzielnicy przyjmowania 
w prywatnych gabinetach lekarzy), 
lub o systemie lekarzy rejonowych. 
Są to sprawy praktyczne, które usta-   
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wa pozostawia do załatwienia po- 

m das u ya TUR I 

wygłoszonerm w Sejmie. Sen. Wurcel 
(Kało Żyd.) oczekuje wprowadzenia 
w życie konstytucji wobec wszystkich 
obywateli. Po odczytaniu interpelacji 
między innemi interpelacji sen. Czer- 
kaskiego, w sprawie pobicia kilku 
więźniów ukraińskich w więzieniu 
śledczem we Lwowie, minister spra* 
wiedliwości złożył wyjaśnienia, z któ- 
rych wynika, że w związku z tem 
zajściem kilku funkcjonarjuszy wię- 
ziennych zawieszono w czynnościach, 
a przeciwko niektórym wdrożono do- 
chodzenie karne. Na tem rozprawę 
zamknięto. 

szczególnym kasom według ich uzna- 
nia i zrozumienia. To tylko w Polsce 
i specjainie w b. Kongresówce, gdzie 
nie było Kas Chorych przed wojną, 
wszystkie one zbudowane nie przez 
komiserzy, którzy się wzorowali na 
warszawskiej, są podobne jedna do 
drugiej. 

A zobaczył by p. dr. Cz. jak się 
różnią jedna od drugiej Kasy Cho- 
rych w Niemczech, aczkolwiek dzia- 
łają na mocy jednej ogólnej ustawy 
dla całej Rzeszy. Mam na myśli nie 
różnicę kas fabrycznych od zawodo- 
wych, czy miejskich od wiejskich, ale 
tylko  jednotypowych, naprzykład 
Bzrlińskiej miejskiej od Lipskiej ta: 
kiejże, lub Drezneńskiej, 

Nie trzeba nawet porównywać 
samych żywych zakładów, dość wziąć I 
roczae sprawozdania. lle najrozmait- 
szych sposobów rozwiązania tej sa- 
mej kwestji, ile uwzględnienia miej- 
scowych warunków, składu zespołu 
uprawnionych, charakteru przemysłu 
it. d. it. d. Więc, co to znaczy, że 
Zarząd miał by, oddawszy władzę 
„fachowemu Zarządowi“ rozważać 
skargi na niego „ze stanowiska pro- 
stej zgodności lub sprzeczności ich 
postępowania ze statutem"? Przecież 
statut, jak wyjaśniłem, nakazuje kil- 
ka rzeczy, zabrania też kilka, a po- 
zostawia do uznania całość życia 
codziennego Kasy. Chyba to uzna: 
nie pozostawić „fachowemu zarządo” 
wi“. I w tym d-r Cz. widzi gwarancje 
rozwiązania wszystkich spraw w myśl 
interesów szerokiego ogółu, z uwzglę: | 
dnieniem lokalnych warunków, po- 
ziomu kulturalnego masy uprawnio» | 
nych, ich bytu, ich składu narodoe 
wościowego (tak, proszę nie zapom= 
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Wiadomości poliiyczne. 
Wyjazd Prezes ministrów p. 
premjera Skrzyński, wyjechał 

Skrzyńskie- wczoraj o godz. 9 m. 15 
kk wieczorem do Londynu 

w celu podpisania ukła- 
du w Locarno. 

P. Stanisław  Jani- 
kowski, znany w Wilnie 
działacz społeczny z 

okresu Litwy Środkowej, dotychcza- 
sowy zastępca naczelnika wydziału 
wschodniego M. S$. Z. mianowany 
został naczelnikiem wydziału wschod- 
niego na miejsce p. Juljana Łuka- 
szewicza, który objął stanowisko dy- 

> departamentu politycznego 

Nomi w M. 5. 2. 

2 Kowna. 
Sprawa policjanta Szopisa. 

12-go b. m. w kowieńskim sądzie 
okręgowym została rozpatrzona spra* 
wa policjanta III rewiru kowieńskiej 
policji miejskiej, Szopisa, który w 
grudniu 1924 r., w nietrzeźwym sta- 
nie, zastrzelił w sali Tylmansa dyżu- 
rującego policjanta tegoż rewiru. Szo- 
plis wyrokiem sądu został skazany na 
8 lat ciężkich robót. 

    

W Litwie nie obsiano z górą 
100 tys. ha. 

Jak się okazuje, wielki obszar zie- 
mi w Litwie, z powodu dždžystej po- 
gody pozostał nie obsiany. Najmniej 
zasiano w powiat. Birżańsko-Poswol- 
skim, Poniewierskim i Rokiszkowskim, 
gdzie pozostała nieobsianą jedna trze- 
cia przeznaczonej pod oziminy ziemi, 
Obszar m ziemi w całej Lit- 
wie stanowi proc., t. |. z gór 
100.000 ha. („K. Nau.”). ! л 

Jeszcze w sprawie zakupu ko. 
į ni w Niemczech. 

Niedawno rolnicy wyłkowyszkowscy 
protestowali przeciwko zakupom w 
Niemczech koni dła armji. Ostatnio 
w komorze celnej we Władysławowie 
znów zakupiono takich koni około 
60, po cenie 1000—1500 lit. 

WĘDLINY WIEJSKIE 
PP. Ł. Wysockiej I A. Fiedorowiczowej 

wyrób i smak bajeczny, kiełbasy 1! karko- 
winy 480 gr. polędwica 5 zł. kilo. 
Otrzymał Węcewicz i Zwiedryński 

Ad. Mickiewicza 7. . 
BONIEK 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 

  

Dziš — premjera 

„Wielka Rewja Satyry | Humora" 
Początek o'g. 8-ej m. 15 wiecz. 

  

W niedzielę o g. 12 m. 30 pp 
po cenach najniższych 

2-gi poranek symfoniczny. 
o g. 4*ej pp. po cenach zniżonych 

„DOLLY 
operetka Hirscha. 

nieć, Polska jest krajem narodowo” 
ściowyml) 

Nie dziwiłem się, kiedy słyszałem 
wyśmiewania z Zarządu ludzi, którzy 
demokratami zostali po wojnie świa” 
towej, a codziennie w „Słowie* znaj. 
dują swoją idealogję, ale to że @-г 
Cz. przyszedł do takich wniosków, 
mogę wytłómaczyć tylko dwoma 
okolicznościami. Za mało miał moż- 
ności d-r Cz. bezpośredniego obser- 
wowania pracy Zarządu, bo zaledwie 
w ciągu 2 mies., jako zastępca Lek. 
Nacz., i miesiąc czy dwa jako prze- 
wodniczący Rady, a za dużo danych 
© „faktach* i „błędach* pożyczył na 
wiarę od innych jeszcze mniej grun- 
|townych obserwatorów. 

To |edno, a drugie: za długo ma- 
rzył d-r Cz. o demokracji i za prędko 
chciał ujrzeć jej plony. Ale d-r Cz. 
zupełnie ignoruje fakt, iż do samo" 
rządowego kierownictwa dużą Kasą 
zostały powołane warstwy, które nie 
miały przedtem doświadczenia w 
prowadzeniu małej Kasy fabrycznej 
czy tam zawodowej, jak to bywało 
w innych krajach, gdzie Kasy się 
rozwijały w ciągu dziesiątków lat, a 
z niemi rosło i doświadczenie i uświa- 
domienie zainteresowanych grup. 

A przecież trzeba się liczyć z la- 
tami niewoli 1 ucisku narodowego i 
społecznego, o których tak chętnie 
się mówi w święta i zapomina się, 
niestety, przy ocenie zjawisk po- 
wszednichl 

Dr. Izaak Rafes 
Członek Zarządu Kasy Chorych 

m. Wilna. 

  

oda      



  

Nr. 272 (424) 
КОЙ E R WI LE M. S KO 

  

  

Wspėlna walka wszystkich mniejszoš- 

ci w Litwie Kowieńskiej o szkołę na” 

rodową. 
Interwencja w Sejmie Kowieńskim 

polskiej i żydowskiej, złożona 17 listopada 1925 r. mieckiej, 

przedstawicieli frakcji nie- 

w sprawie litwinizowania szkół mniejszościowych. 

W szkołach mniejszości narodo- 

wych zaczęto zamieniać język wykla- 

dowy na język litewski. Dzieci tych 

szkół, zwłaszcza w młodszych oddzia- 

łach języka tego nie rozumieją. W nie- 

których szkołach wykłady odbywaią 

się jednocześnie w dwóch językach: 

wykład litewski bywa tłomaczony na 

języki mniejszości, albo przy wykła: 

daniu w językach mniejszości tłoma- 

czy się na język litewski. 

Pozatem w całym szeregu szkół 

mniejszoś:iowych Ministerstwo za- 

mienia nauczycieli odpowiedniej 

mniejszości na nauczycieli Litwinów, 

nietylko nie mających żadnego ced: 

zusu ze znajomości języków mniej- 

szości, lub specjalnych narodowych 

przedmiotów, lecz nawet nie posia: 

dających samego języka, w którym 

winni wykładać. 
Następstwa takiego Stanu rzeczy 

"są następujące: 

e) ilość uczniów w szkołach zmniej- 

szyła się; b) nie tylko nie kształci 

się dzieci w mowie ojczystej, lecz 

wprost zostaje wypaczone to, czego 

one nauczyły się w domu; c) stopień 

wykształceńia upada nietylko z powo- 

du wprowadzenia do szkoły dążnoś- 

ci politycznych, lecz i z powodu fi- 

zycznej niemożliwości dzieci uczyć 

się jednocześnie wykładanego przed- 

miotu i obcego języka, co można u- 

ważać jedynie za sposób tamowania 

wrodzonych zdolności i właściwości 

umysłowych dzieci. 
Pozatem większość kierowników 

szkół przy przyjmowaniu dzieci do 

szkół mniejszości narodowych požwa- 

la sobie: 
a) nie brać pod uwagę oświad- 

czeń rodziców со do narodowości 

dzieci i pomimo zgody rodziców kwa- 

lfikować takowe, jako Litwinów, i 

b) sfabrykowanych w ten sposób 

„Litwinów” wciągać do spisów szkół 

mniejszościowych, co jest sprzecz- 

nem z $ 11 ustawy o szkołach po* 

czątkowych. 
Wyżej wspomniane zostało wpro” 

wadzone, lub też się wprowadza w 

większości szkół polskich i częściowo 

niemieckich: w mownie, jak również 

na prowincji, np. w szkołach polskich 

ŹZ państw 

Rokowania przesileniowe. 

RYGA, 27.XI1. (Pat.). Rokowania 

  

prowadzone przez centrum w Sspra-; 

wie utworzenia wielkiej koalicji 
wniły istnienie zasadniczej zgody 
bloku chłopskiego w kierunku przystą- 
pienia do koalicji oraz odmowne stano- 
wisko socjal-demokratów maksymali- 
stów. \ 

„Jaunakas Sinas” dowiaduje się, 

że przywódcy centrum w następstwie 
takiego śkanu rzeczy zrzekną się 
misji tworzenia gabinetu. 

Estonja. 

Dymisja rządu. 

TALLIN, 27.X/, (tel. wł.). Rząd р. | 
Jaksona podał się do dymisji. Gło” 

  

„w Kiejdsnach, Krawandach i Simnie, 

„oraz niemieckich w Kibartach, Wierz- 

' bołowie, Linkach i Zwirach. 
i Należy podkreślić, że wszystko to 
jest stosowane nietylko w szkołach 

! mniejszościowych, utrzymywanych 

|przez Rząd i Ssmorządy, lecz i w 

prywatnych szkcłach  mnaiejszościo- 

Ojczyzny, jaki obrót przyjmie 

sprawa i czy warto wracać do kraju, 

ska Polskiego i dopiero wtedy, gdy : 

miecz bolszewicki zawisł nad ich ży- 

ctem i mieniem, wtedy rzucili się 

do Polski szukając schronienia. Ta- 

kich było bardzo wielu i tych, nie- 

stety nie tknie obecna krytyka, prze- 

ciwnie óni teraz politykują I wyda 

ją sady. 
Cóż więc meją robić ci, których 

obrążają? — Mówić im publicznie nie 

wolno, pisać — tembardziej, gdyż to 

jest „mieszanie się do polityki więc, j 

według zapatrywań p. ŹŻ., muszą zno* |   | wych. 
© Ze względu na to, 

1) że wykładowy język ojczysty 

jest zasadniczą właściwością szkół 

| mniejszościowych, 
| 2) że po to, by wykładać język, 

„nauczyciel sam winien go posiadać 

' gruntownie, ' 

| 3) że po to, by kształcić dzieci w 

, miłości ich języka i kultury narodo- 

|wej nie można być otwartym wro- 
giem tego języka i tej kultury, 

4) że świzdome przeciwne usta: 
wie wciąganie do spisów szkół mniej: 

szościowych dzieci, nazwanych Litwi= 

nami, może być czynione wyłącznie 

w celu doprowadzenia do zniesienia 
| naszych szkół. 

5) że podczas gdy przedstawiciel 
Litwy w Genewie zapewniał urzędo 
wo Ligę Narodów, iż 11 szkół pol: 

skich w Kownie posiada 1294 dzieci, 
i że jakoby uczniów przyciągają z 

prowincji jakieś istniejące w Kownie | 
internaty — w tym samym czasie 

odnalezienie przez nauczycieli w tych 

samych szkołach polskich zaledwie * 

jednej czy dwóch setek dzieci pol- | 

naigrawaniem się | skich jest wprost 
nielegalnemi środkami z prawdy, 

niżej podpisami zapytują Pana 

Ministra: 
1) Czy są mu znane przytoczone 

fakty? 
2) Co zamierza on uczynić, by 

przyrodzone, a zagwarantowane przez 
deklarację Państwa Litewskiego w Li: 
dze Narodów prawa mniejszości na- 
rodowych w szkole zostały przywró- 
cone? 
‚ W imieniu grupy niemieckiej 

pos. Kinder. 
polskiej 

pos. Budzyński. 

W imieniu frakcji żydowskiej 
pos. Robinzon. 
— 

baltyckich. 
sowanie w sprawie votum zaufania 
rządowi przedstawia się następująco: 

| za rządem było 35 głosów przeciw: 
| ko 4 om, 45u powstrzymało się od 

głosowania. Oczywiście tak wyrażo- 

ne zaufanie nie zadowolaiło p. Jak: 

W imieniu frakcji 

  

|sona i ztąd podał się do dymisji. 
| Ten dziwny podział opinii parlamen- 
tu, tłómaczy się tem, że część po- 
słów chciała wywołać obecnie prze- 
silenie rządowe, zaśinnej części cią- 
żyła współpraca w koalicji z socjail 
stami. Й 

Obecnie pertraktacje w sprawie 
skonstruowania rządu prowadzi p. 
Tomm lecz akcja jego jest już prze 
sądzoną na niekorzyść; prezydent 
Rej znów powierzy misję tworzenia 

gabinetu egrarjuszom, w tym wypad 

ku obecny min. spr. wewn. Ejnband 
|podjąłby się tej misji. 

  

O czystość duszy polskiej. 
Sz. Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę o umieszczenie 
na łamach Pańskiego poczytnego pis- 
ma wręczonego listu. 

Po przeczytaniu artykułu p. L. Žyc- 
kiej w Nr. 271 Dziennika Wileńskie- 
go z dnia 25 XI r. b. nie mogę nie 
wyrazić podziwu, że tak zacna i sza- 
nowna osoba potobnie jednostronnie 
patrzy na „Czystość Duszy Polskiej". 

Nie jestem pisarką, nie potrafię 
może wyrazić swej myśli tak kwie- 
ciście, jak zrobiła to p. Życka, ale 
piszę to, co mi dyktuje serce matki- 
Polki. 

Zgadzam się najzupełniej ze zda- 
niem p. Ż., że kobieta powinna stać 
na straży honoru Polski na równi 
z mężczyzną, a bodaj i nawet więcej, 
gdyż w jej ręku spoczywa wychowa- 
nie „Duszy Narodu od kolebki”, lecz 
czyż ten „honor I wychowanie" po- 
lega na tem, by przyklaskiwać tym, 
którzy rzucają najohydniejszć obelgi 
na tych, przed któremi przed, kilku 
zaledwie . laty, pochylały się nisko 
dziękczynne głowy nasze, których 
witališmy w Wilnie jako zbawców 

powinniśmy spokojnie przeczytywać 
na szpaltach gazet wileńskich oszczer 

„stwa rzucane na tych ludzi, którym 
tyle zawdzięczamy? 

Ja kobieta starsza, daleko sto 
jjąca od polityki z ciekawością wer 
jtowałam wszystkie dzienniki wileń 
skie z ostatnich czasów, będąc pew 
ną, że znajdę przynajmniej w jednej 
z nich odezwę, w której Wilnianie 
ujmą się za tych ludzi, którym włas 
nemi rękami opatrywaliśmy rany od 
kul i bugnetów i wówczas mieliśmy 
to sobie za zaszczyt, — lecz niestety, 
napróżno — nikt się nie znalazł, — 
oszczercy bezkarnie wylewali potoki 
obelg na tych, którzy nie mogli, jako 
wojskowi, polemizować z niemi w ga* 
zetach, gdyż to należy podobno do 
„polityki“. 

Pani Ž. pisze: „Kobieta oddaje 
wojsku swoich najdroższych synów, 
mężów, braci, ona wychowuje dzieci 
swe na utrwalenie mocy i potęgi 
Ojczyzny, — kobieta hoduje cześć 
dla jej obrońców... Gdzie ta cześć? 
Każdy, kto umie bazgrać piórem lub 
nie jest niemową ma prawo polity 
kować, a co gorsza targać się na   

sić w pokorza i cichości wszyStkie 

j wystąpienia prowokacyjne, chyba jako 

dodatek od społeczeństwa do cierpień 

|fizycznych 1 moralnych przeżytych 
'w czasie wojny. J 

Dlaczego wystąpienie kobiet w | 

r. 1921 przeciwko p. Chardigny na 

dworcu kolejowym i obrzucanie go 

zgniłemi jajami nie nazwano napa* 

dem lub bandytyzmem, a przeciwnie 

uważano za czyn bohaterski, ujęcie 

się za własną godność — a były to   
Olszański zgłasza się ponownie. 
BERLIN,+27,X/. (Pat.). Prezydjum 

ponownie zgłosił się dobrowolnie do prezydjum policji berlińskiej i 

wiadczył, że przypuszczał, iż deklaracja, którą złożył wystarczy, 

zapobiedz zasądzeniu Steigera. 
Ponieważ jednak rozprawa przeciw Steigerowi 

ciu tygodni zgłasza się ponownie z rozkazu tajnej 

wej organizacji ukraińskiej w celu uzu 

ws ystkich punktach. 

mu ministerstwu spraw wewnętrznych, 

jaki sposób zostanie on przekazany sądowi Iwowskiemu. 

tyków węszyło jeszcze w powietrzu przecież kobiety, panienki, prawdo- 

i kalkuloweło, siedząc poza granicami podobnie między niemi były wycho* 

Polska | wanki p. 
|żało wymagać dobrego wychowania 

a tembardziej zaciągać się do woj: |i dobrego tonu, 

ko p. Obstowi mojem zdaniem, wy* | 
wołane jest ostatecznością, gdyż i wchodzi już w orbitę miast większych 

oni są ludźmi, a cierpliwość ludzka Królestwa, 

przecież ma swoje granice. 

ludzi okrytych sława, 

zdobią krzyże zasługi względem Oj: tworzy komunikacja lądowa na lewym 

czyzny za wystąpienie w 

swego 
przez ludzi o nieckreślonej przeszło: Ożywienie znać już w handlu płoc- 

ści, marnej teraźalejszości i niewia- 

domej przyszłości. 

Protokuł zeznania Olszańskiego został natychmiast 

znać. Tylko piękne, dobrze utrzyma - 

ne mogiły bohaterek i Iwiątek płoc- 

|kich, świadczą o sile tego sui generis 
„—kresowego ongiś grodu, który, jak 

i Wilno, padał ofiarą sąsiednich na: 

, jeźdźców. 
Płock od jesieni roku bieżącego 

„więc od nich też nale- 

Wystąpienie p. oficerów przeciw- 

a pośrednio i Litwy, przez 

| połączenie się kolejami. Od wsi Ra- 

Czyż na tem polega „Czystość dziwie, naprzeciwko Tumu płockiego 

Duszy Polskiej” aby żądać ukarania leżącej, zbudowano kolej, przez Go 

których piersi stynia do Kutna. W ten sposób się 

obronie brzegu Wisły z Włocławkiem 1 dużą 

honoru,  sponiewieranego žyzną polacią ziemi Kutnowskiej. — 

kim, w ruchawce miejskiej. Gdyby 

jeszcze zbudowano wązkotorówkę do 

„Dzien- Rypina, a z Rypina do Pułtuska, — 

nika Wileńskiego* zdania w rodzaju: 'powstałaby łączność z arterją nową 

„To było w czasie wojny, teraz jest, — Narwią I Bugiem, s znów pośre- 

inaczej, — ich misja skończona” i t. dnio z południową częścią ziemi Gro- 

p. Tak rzeczywiście, to ma być „Czy”j dzieńskiej. 

stość Duszy Polskiej” Kiedy knut Kultura płocka znacznie się pod: 

wisi nad głową, wtedy hołdy, uwiel- | niosła: żyje szkolnictwo, czytelnictwo. 

bienia i zaszczyty — knut zdjęto — | Marjawityzm ukrył się w cieniu. Nie- 

skierować go na wybawców — to |ma już wcale religijnych. Znać po- 

jest honor, to cześć, „to czystość | stęp we wszystkiem. Bzl Nawet te- 

duszy” ll . H. |atr, który tu nigdy sie, nie mógł po- 
amm | dobać, — prosperuje. Zjechało tu to- 

warzystwo dramatyczne z Warszawy. 
Oglądaliśmy ze zdumieniem sztukę 

„Król Zygmunt August” i „Barkaro- 
lę” Felińskiego, wystawioną dnia 31 
października. 

Temat to naprawdę nieskończo- 

ny i umiłowany dotąd w literaturze 

scenicznej polskiej. Dosyć wspomnieć 

obecną operę  Jotejki: „Zygmunt 

August“. A już „Barbarę Radziwiłłów- 
nę“ Felińskiego poprzedzają trzy 

tragedje na ten temat: Wężyka, Wy- 
bickiego i Pawła Czajkowskiego. — 

Wszystkie te sztuki powstały na pocz. 

Słyszałam od zwolenników 

Olszański 
о$- 

ażeby Z 

policji donosi, że Teofil 

toczy się już od sZėš- 

Naczelnej Rady Wojsko” 

pełnienia swoich dawnych zeznań we 

przesłany pruskie- 

które rozstrzygnie o tem czy i w   
  

  

Prasa w dalszym ciągu omawia j 

deklarację rządową „Kurjer Lwowski” | 

analizuje program min. Skrzyńskie- ; 

go wyrażając przy tem sceptyzm co | 

do wykonania jego. | 

Premjer Skrzyński, jako minister 

spraw zagranicznych przyczynią się | 

już w dużym stopniu do rozwiania wie- 

lu o nas legend. To też jako sternik 

rządu zdoła zapewne nadać polskiej 

polityce państwowej kierunek harmo- 

nijny. Dużo jednax zależy od wykona- 

nia. I tu -obawiamy się— grożą rządo- 

wi koalicyjnemu największe niebezpie- 

czeństwa Nie we Wszystkich jeszcze 

kołach społeczeństwa zdają sobie spra- 

wę, dia jakich celów powstał rząd koa- 

licyjny. Są koła — nie ukrywajmy, że 

1 w administracji państwowej — xtóre 

nadal swoje stanowisko partyjne utoż- 

samiają z Interesem Państwa. Z tej 

strony rząd nasz zamiast pomocy, Ц- 

czyć może tylko na trudności. I jeżeli 

mówimy o programie I wykonaniu, to 

należałoby położyć większy nacisk na 

crugie. Bez niezachwianej pewności, że 

wszystkie zamierzenia rządu znajdą 

oddźwię: i oparcie * administracji — 

nie warto podejmować żadnego wy: 

siłku: skutek jest bowlem z gory pe- 

wny. Trzeba, aby sobie to uprzytomnili 

wSsZyBCy. 

„Kurjer Łódzki” idzie jeszcze da- 

lej, wyciągając wnioski z ewentual- 

nego fiasca koalicji sejmowej | uj 

padku rządu, o nią opartego. 

W tym stanie rzeczy należy soble po- 

wiedzieć, że flasko koalicji sejmowej 

byłoby jednocześnie bezwarunkowym 

dekretem rozwiązania Sejmu, wydanym 

przez sam Sejm. Parlament obalający *   
teatralny i rozrywek 
50 gr. kwertalnie, 
(36 tomów) 18 zł. 

Za tę śmiesznie 
szego przyjaciela, który serce 

półrocznie 

szczyńskiego, 
Czempińskiego, 
wydawnictwo przekładów najleps 

treści naszych ksiązek. 

Każdy 
wieści” otrzyma 

do domu. 
Każdemu nadsylającemu 

przesyłamy wskazówki, 
na prenumeratę pieniędzy i m 

w ciągu całego roku. 
Prenumeratę wpłacić 
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Plock | 
(w listopadzie). 

  

Przegląd prasy. 
, Program a wykonanie. Ostatnia próba. Bakcyle antydemo- 

kratyczne w rządzie. 

(na czynniki, wrogo usposobione dla ło). 

Esi EA Ka 
BIBLJOTEKA WESOŁYCH OPOWIEŚCI 

Da Wam: 9 książek po sto kilkadziesiąt stron każde, oraz 

9 ciekawych I obszernych dodatków zawierających bogaty dział 

— p. t. „NASZA ILUSTRACJA” za 4 zł. 

niską cenę będziecie mieli najserdeczniej- 

umai pogodą, radością i weselem. 

Redakcja „Bibljoteki Wesołych Opowieści" 

współpracy pp. K. Makuszyńskiego, 
B. Winawera, W. Perzyńskiego, 

J. Ejsmonda, i w ian. Pozatem prowadzić będzie 

Nazwiska te są gwarancją doborowej i naprawdę 

prenumerator „Bibijoteki Wesołych Opo- 

bezpłatnie Szafkę na książki za 

zwrotem kosztów przesyłki i opakowania z fabryki 

dające możność wycofania wpłaconych 

Nr. 12.165, lub przekazem pocztowym na adres: 

BIBLJOTEKA WESOŁYCH OPOWIEŚCI 
Warszawa, ulica Grzybowska Nr. 11. 

  

| XIX st. „Barbara Felińskiego” była wy- 

stawioną w Warszawie w 1811 r. wy* 

wierając wielkie wrażenie, jako pierw- 

sza klasyczna tragedja narodowa. 

Nie jest ta tragedja — jak pisze prof. 

Szyjkowski, płodem inspiracji, jest 

niepospolitym produktem 

Taka sztuka powinna 

artystów, posia- 

poczucie patosu. 

rządy fachowe, a nlezdolny do rządów jednak 2 
własnych, nie byłby potrzebny krajowi | „wymowy . 
ani dnia dłużej poza trwaniem wyło- | być grywana przez 
nionego przez siebie rządu. Upór dłuż- dających dykcję i 
szego trwania musiałby się w każdym acy two 

razie okazać dla Sejmu uporem samo- Otóż towarzystw 1 Żeb 
względem dotrzymało placu. (Zeby bójcy. 

„Kurjer Poranny* zwraca uwagę |to młodzież wileńska ujrzała to dzie- 

Dyrekcja płocka wyraźnie nie 

idei demokratycznej, które, mają | szczędziła kosztów i pracy, s dać 

swych przedstawicieli w urzędzie — stylowemu dziełu oprawę. owo- 

spaczą wszelką zdrową podstawę lenie i zapał publiczności — wprost 

polityki rządowej. radował mnie, jako przygodnego 

Stworzenie rządu koalicyjnego stron- widza i starego melomana. 

nictw parlamentarnych pod sterem bu- Na pierwszy plan wysuwała się 

A a PIG da po. | wykonawczyni roll tytułowej p. Ma* 
aparlamen › " r 

przejętego ideałami zachodniej Memo. |"yla Habrowska (b. art. ST ZA 

kracji współczesnej, jest niewątpliwie skiej i teatru polskiego). Tkliwo 

ważnym zakładem rękojmi, że pióby | kochającej kobiety, duma i majestat 

zniszczenia ustroju demokratycznego w królowej, ból pokrzywdzonej —wszyst- 

Polsce napotkają na przeciwdziałanie 

w naturalnym instynkcie przedstawiciel- ko oddane zostało przez pak ow ź 

stwa ludności. Niezbędnym jest jednak wielką siłą uczucia i szczerości. 

warunkiem wszelkiej skutecznej pracy | wyżyny artyzmu wzniosła się p. Hab- 

rządowej nad sprostaniem tym wielkim | rowska — zwłaszcza w scenie koń" 

zadaniom, jakie stoją przed władzą wy- 

konawczą, aby nie była podkopywana cowej, łącząc nader udatnie realizm 

od wewnątiz przez Żywioły, usposobio- 

ne wrogo dla idei demokratycznej. Sa- magały grze i wyjątkowe warunki 

nacja moralna | gospodarcza nie jest] z zne r 

do PA e łęk ou sie wa wów AE głęboki, 

i ziej, niż wi 

CAE ka к giętki głos przy niepokalanej dykcji. 
wnątrz samego społeczeństwa. Tylko 

zespolenie żywiołów szczerze demo ra- Partnerem w roli króla był p. Ka* 
aktor o Żżywio* tycznych może dać zdrową podstawę | ro] Wojciechowski wić 

łowym temperamencie i dużej kul- polityce rządowej. Eko tej podsta 

wy wkompromisie pomiędzy demokra 

cja a rin Ika duchowi demokraty- |turze. Z pozostałych wykonawców 

cznemu wroglemi, byłoby drogą nietyl. | wraziły się nam w pamięci: p. Wis- 

'ko błędną i zawodną, ale dla woinošc; | nowska-Szarkowska (Bona) —umieją* 
obywateli I przysziušci państwa groźną, ca uwydatnić dumę i chciwość 

г włoszki; p. Nawrocki, w roli Tarnow- 

skiego oraz panna Święcicka, jako 

  

B | Izabela! 
ši Żal było opuszczać piękny gród... 
K | 1 Wisłę—szeroko niosącą swe modre 

modre  wody..  Nikły we mgle 
sylwetki gmachów... przedemną — 
rozbiegły się brzegi w nieskończoną, 
rówolnę nadwiśloą... Wilnidnin. 

Oświadczenie. 
Z przykrością stwierdzam, że ml 

mowolnie wyrządziłem krzywdę mo* 
ralną Panu mecenasowi Eugenjuszo- 
wi Felkowsklemu, majorowi rezerwy 
i prezesowi Zw. Okr. Of.c. Rez., któ* 
ry słusznie uczuł się obrażonym, 
zdaniem listu otwartego, zamiesz- 
czonego w Ne 268 „Kurjera Wileń: 
skiego” z d. 24 b. m.o treści: „Na” 
suwa się przypuszczenie, że Zarząd 
Okr. Zw. Ofic. Rezerwy przez „potę* 
pienie” odruchowego czynu Zech 
oficerów 1 p. p. Leg. solidaryzuje 
się z ordynarnym, nie licującym # ро- 
wagą drukowanego słowa artykułem 
J. Obsta p. t. „Slciński* za który 
tenże został spoliczkowany", 

(18 tomów) — 9 zł., rocznie 

wasze, ściany domu waszego 

zaprosiła do 

J. Szaniawskiego, Z. Kle- 
H. Szpyrkównę, J. 

zych nowości z literatury obcej. 
podobnej 

prenumeratę odwrotną pocztą 

imo to otrzymywania książek 

należy na konto P. K. O. 

się osobiście obrażonym przez po- 
równanie go z honorowo zdyskweli- 

© skiego, że tak obecnie jak i w chwili 
w Płocku od r. 1907-go. Zewnętrznie | umieszczenia powyższej notatki uws- 

— z brzegu lewego Wisły, wyglądz |żałem i uważam za wykluczone łą: 

tak samo majestatycznie czerwienią | czenie nazwiska p. Falkowskiego Z 

swych murów i strzelistością pięknych | nazwiskiem p. J. Obsta. Z całą go* 

płockie pod tym © 

konania — z pięknem poezji. Dopo- 

Ponieważ pan E. Falkowski czuje i 

fikowanym p. J. Obstem oświadczam, | j 
że ustęp ten nie dotyczy p. Felkow=   

= 
M
d
 

td 

                  

i oswobodzicieli, tych, którzy do dnia ' honor i cześć tych, którzy kwiat swo 

dzisiejszego jeszcze noszą blizny od jego życia ofiarowali Ojczyźnie, nie 

kul bolszewickich, otrzymanych na oglądając się na zyski i poparcia 

ulicach droglego nam Wilna. Czyż wtedy, gdy wielu z dzisiejszych kry- 

| kopuł. Schody, prowadzące na góre |towością przepraszam p. Falkow- 

. — godne są pądzia swą rmmalowniczo- | skiego za  mimowoli wyrządzoną 

Losy pozwoliły mi zajrzeć do gro” | ścią. Śladów bohaterskiej obrony, | krzywdę. Józej Batorowicz. 4 

du Władysława Hermana, Nie byłem | niemniej dzielnej, jak Iyowskiej—-nie Redaktor „Kur, Wil” | 

(Korespondencja własna.)   
LE Or A JE 122:   FT w 0 MOWA ZO WN POS: W dE Zobaz: 

tł 
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Dziš—M answeta B. M. 
Sobota | Jutro—1 Adwentu. Saturnina M. 

28 Wschód słońca— g. 7 m. 18 
Listopad | zachód „ —g.8 m. 31 

URZĘOCOWA. 

— Wyjazd Delegata Rządu do 
Warszawy. Zastępca Delegata Rzą- 
du p. O. Malinowski wyjechał dnia 
27 listopada rb. do Warszawy w 
Sprawach urzędowych. Zastępstwo 
objął Naczelnik Wydz. Prezydjalnego 
P. WI. Dworakowski. (zd). 

— tworzenie Referatu Infor- 
macyjno prasowego w Delegatu- 
rze Rządu. Z dniem 1 grudnia rb. 
powołany zostaje w Delegaturze Rzą- 
du referat informacyjno-prasowy, do 
zedzń, którego między innemi, nale- 
żeć tLędzie stały kontakt z prasą oraz 
informowanie jej w sprawach urzę- 
dowych w celu opublikowania. 

Referat informacyjno-prasowy a- 
nalogicznie do podziału organizacyj- 
nego Ministerstwa Spraw . Wewnętrz- 
nych przydzielony zostanie do Wy- 
działu Bezpieczeństwa Publicznego. 

Referat ten obejmie dotychcza- 
sowy referendarz Wydziału Prezyd- 
jalnego p. W. Piotrowicz z zacho- 
waniem prowadzenia redakcii Dzien- 
nika Urzędowego Delegata Rządu. 

— Działki ziem dla instytucji 
społecznych. Ministerstwo Reform 
Rolnych poleciło poszczególnym wo- 
jewodom, aby przy parcelacji rządo- 
dowej uwzględniali potrzeby zdro- 
wotne miast, gmin, instytucji ' spo- 
łecznych i kulturalnych, 

W wypadkach więc, gdy insty- 
tucje społeczne, oraz inne organizacje 
o charakterze prawno - publicznym 
czynią starania o wyłączenie na ich 
korzyść działek z parcelowanych ma- 
jątków w celu urządzenia zakładów 
zdrowotnych i instytucyj  użytecz- 
ności publicznej, petycje takie należy 
bezwzględnie uwzględniać. 

Ponadto urzędy parcelacyjne win- 
ny także donosić jakie będą cLszary 
potrzebne do zarezerwowania dla sa- 
morządów. Odpowiednio do zapotrze- 
bowania ziemi przez samorządy będą 
opracowywane plany parcelacyjne. (zd) 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebranie debitu pismom. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
odebrału debit następującym czaso- 
piśmom: 1) Biuletynowi Centralnego 
Komitetu sojuza robotników komu- 
nalnych choziajstw. S. S, S. R. 2) 
„Sielanka Ukrainy“ 3) „Wremia” 
jako zawierające cechy przestępstwa , 
przewidziane w artykule 129 K. K. 
oraz „Narodnoj Obranie* jako za- 
wierające cechy przestępstwa w art. 
263 K. K. (I). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Ż komisji szkolnej. Z inicja- 
tywy Kuratorjum Szkolnego Okręgu 
Wileńskiego w dniu 25-go b. m. od- 
było się posiedzenie komisji szkol- 
nej, dla omówienia ewentualnego 
przeprowadzenia oszczędności w 
szkolnej gospodarcze samorządowej. 
Na komisji reprezentowaną była De- 
legatura Rządu i Kuratorjum Okręgu | 
Szkolnego Wileńskiego. 

Komisja przystąpiła do rozpatrze- 
nia sprawy dotychczasowych wydat- 
ków samorządów na cele szkolne i 
skonstatowała, że na 1000 miesz- 
kańców wydatki te stanowiły od 500 
do 1000 złotych, zaś pomoc gminom 
ze strony samorządów powiatowych 
na prowadzenie szkolnictwa powsze- 
chnego dokształcania nauczycieli i 
ośwlaty pozaszkolnej do 800 zł. na 
100 mieszkańców. 

Ponadto komisja postanowiła u- 

stalić normy oszczędnościowe @а 
zaopatrzenia szkół powszechnych w 
odpowiednie pomieszania, w opał 

W końcu poruszono kwestję o- 
światy pozaszkolnej i postanowiono 
zwrócić uwagę na gospodarkę sub- 
sydjowanych przez sejmiki zrzeszeń 
kulturalno: oświatowych i gdyby oka- 
zywało się, że zrzeszenia te gospo- 
darują na wysokości zadania posta- 
powiono przekazywać im odpo- 
wiednie funkcje należące dotychczas 
do urzędów samorządowych. (zd.). 

WÓJSKOWA. 

— Obchód rocznicy 29.X1. W 
związku z rocznicą powstania listo- 
padowego, w kościela wojskowym 
św. Kazimierza odbędzie się uroczy- 
ste nabożeństwo, poczem nastąpi 
defilada oddziałów wojskowych. 

W wymienionej uroczystości wez- 
mą udział p. o. Delegata Rządu p. 
Olgierd Malinowski, Komiszrz Rządu 
p. Kazimierz Wimbor, prezydent m. 
Wilna p. Bzńkowski, ciało profesor- 
skie (. $. B., oraz szereg przedsta- 
wicieli wojskowych. 

K. O. W. zarządziło, aby w tym 
dniu w oddziałach wojskowych odby- 
ły się pogadanki dia szeregowych (I) 

— Zaprzysiężenie rekrutów. W 
dniu 8 grudnia na placu Łukiskim 
po mszy polowej, która sią odbędzie 
o godz. 1Orano, odbędzie się zaprzy- 
siężenie rekrutów, urodzonych w 1904 
roku. (I) 

— Nabożeństwa dlą żołnierzy 
wyznan a prawosławnego. Począw: 
szy od dnia 29 b. m. nabcżeństwa 
dla żołnierzy wyznania prawosławne- 
go odbywać się będą we wszystkie 
niedziele i święta od godz. 8 m. 20 
rano. (I) 

— Wojskowym nie wolno by- 
wać w „Warszawiance”. Rozkazem 
z dnie 27 b. m. K. O. W. zabroniła 
wojskowym wszystkich rang i stopni 
uczęszczać w mundurach wojskowych 
do restauracji „Warszawianka”. (l) 

SPRAWY _ AKADEMICKIE. 

— Organizacja akademickiego 
koła Małopolan. Komisja orgeniza- 
cyjna akademickiego koła Małopo- 
,laa na niwarsytecie wileńskim wzy- 

| wa akademiczki i akademików, ро- 
į chodzących z Malopolski, a studjują- 
tych na Uniwersytecie wileńskim do 

,stawienia się w dniu 29-go b. m. (w 
' niedzielę) o godzinie 1lej w V tej 
|sali głównego gmachu O. 5. В. Przy | 

ul. Śto Jańskiej. 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Zakazsny wywóz. Ostatnio 
Delegatura Rządu w Wilnie zabroni: 
ła wywozu bydła za granicę z pow. 
Wileńsko-Trockiego. (I). | 

— Zabronione targi. Z powodu 
stwierdzonej t. zw. „racicowo-pysko 
wy“ epidemji bydła rogatego, Dele- 
gatura Rządu zabroniła odbywania 
targów w Turgielach i Taboryszkach. 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Spłata podatku majątko: 
jwego. Termin płatności czwartej 
części różnicy pomiędzy trzema o- 
statecznie obliczonemi, a uiszczone- 
mi dotychczas wpłatami przypada w 
ciągu 30:tu dni od doręczenia we- 
zwania płatniczego. 

Termin ulgowy po 45:u dniach 
od doręczenia wymienionego wezwa- 
nia. W ciągu najbliższych 2-ch ty- 
godni po upływie ostatecznego  ter- 
minu doliczone będą odsetki za od- 
roczenie w wysokości 1-go procenta 
po upływie zaś tego czasu zaczną   

się odsetki karne w wysokości 4 
proc. miesięcznie, Reszta należności 
z tytułu podatku majątkowego płatna 
będzie już w roku 1926, (I) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Odwołanie zebrań w Zw. Ofic. 
Rez. Zsrząd Związku Oficerów Re- 
zerwy zawiadamia, iż zapowiedziane w 
dniu 29 bm. ćwiczenie pokazowe na 
Antokolu zostaje narazie odwołane, 
jak również z przyczyn od Zarządu 
niezależnych nie odbędzie się w tym 
dniu odczyt Prezesa Zarządu Cen-, 
tralnego pułk. rez. S. Szurleja. ! 

— Prošba Związku služby do- 
mowej. Zarząd Związku Żawodowego 
żeńskiej służby domowej im. św. 
Zyty w Wilnie zwrócił się w dniu 
wczorajszym do magistratu m. Wilna 
z prośbą o zwolnienie od opłacenia 
dodatkowych świadczeń rzeczowych 
na lokal schroniska Związku šw. Zy- 
ty, udzielony przez megistrat m. 
Wilna przy zaułku Franciszkańskim. ' 

RÓŻNE: . 
i 

— Podziękowanie. Zarządowi 
schroniska, Magistratowi, Wydziałowi 
Opieki Społecznej, p. Antoninie Bi- 
lińskiej i p. prezesowi Jastrzębskie- 
mu za ich starania w wyszukiwaniu 
lepszego lokalu dla Schroniska Ns- 
ucz, Weteranek i okazaną materjal- 
ną pomoc — składają  najserdecz- 

й 

  
niejsze „Bóg zapłać”. Nauczycielki 
Weteranki ze Schroniska przy ul. 
Pióramont Nr. 12 

Z POGRANICZA. 

— Przychwycenie grubszego 
transportu sacharyny. Na odcin- 
ku II kompanli policji pogranicznej, 
został przytrzymany przemytnik A. 
Zaniewicz, przy którym znaleziono 
50 kg. sacharyny. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Samobójstwo studenta. 26 bm. 

w mieszkaniu Przybylskiego Józ. przy Sa- 
dowej 21, zastrzelił się sublokator Koło- 
dziejski Tadeusz, student warsz. Uniw., lat 
23. Przyczyna—nie ustalona. Zwłoki zabez- 

* р!есгопо. 
į — Nagły zgon. 26 bm. w nocy zmarł 
nagle Pirgiewicz Ignacy, lat 40, zam. przy 
Chocimskiej 52. Zwłoki przewieziono do 
kostnicy szpitala św. Jakóba. 

Goriiwi plonierzy rodzimego 
przemysłu. 26 b. m. w mieszkaniu Szew- 
czenko Teodozji przy Grodzkiej 23, wykryto 
gorzelnię. Aparat gorzelniczy z przyborami 
oraz 11 litrow wódki skonfiskowano. Oskar- 
żeni Szewczenko i Sawicki Kleofas, zam. 
Sadowa 12, zatrzymani. Jeden ze wspólni- 
ków Rzygiel Franciszek, zam. zauł. Miński— 
ukrywa się. 

— Pożar w słajni 8 p.a. c. 26 bm. 
w stajni 3 p. a. p. (ul Pióromont), wybuchł 
pożar, który zlikwidowało wojsko przed 
przybyciem Straży Ogn. Straty nieznaczne. 
Dochodz. prowądzi piuton żandarmerii. 

— Na zalanie „robaka* (pewno 
niejednego). 26 bm. Antonowicz Winc., 
(Zawalna 41) doniósł, że w nocy z jego 
wódczanego sklepu przy Zawalnej 53, skra- 
dziono przez włamanie wódkę 1 likiery, 
wart. 700 zł. 

— Widocznie nie czekali aż 
wyschnie. +6 bm w nocy Szuszkielowej 
Anieli, zam. Listopadowa 5, skradziono ze 
strychu bieliznę, wart. 250 zł. 3 

— On, ona i zegarek. 26 bm. Žu 
rawski Kazim., zam. Lipówka 15, dopuścił 
się kradzieży zegarke, wart. 7 zł. z mieszka- 
nia Bielawskiej Ewy, zam. Wąwozy d. Stam- 
browskie|. Sprawcę zatrzymano. 

— Byłoby czem palić... 26 bm. Ła- 
danowski Józef (Sniegowa 28), skradł dwa 
podkłady kolejowe. Sprawcę zatrzymano, a 
„podkłady zwrócono. 

Na prowincji. 

— Co Im pies zawinił? 10 bm. na 
podwórzu Huszczowej Józefy, zam. w zaśc. 
Wiśniki, gm. komajskiej, 3-ej osobnicy dali 
strzał około drzwi, a następnie ostrym na- 
rzędziem poranili psa i zbiegli. 

— Bez tego by się obeszło? 19-go 
bm. z niewyjaśnionej przyczyny spaliła się 
stodoła ze zbiorem i narzędziami rolnicze- 
mi Pupina Adolfa, zam. we ws! Dzikiszki, 
gm. widzkiej. Straty— 400 zł.     
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Nie odmówcle zamieszczenia w swem 
poczytnem piśmie niniejszego oświadczenia 
mojego. 

rzed kilku dniami p. Obst zamieścił 
w swym .„Dziennlku Wileńskim” fałszywą 
denuncjację 0 rzekomem zajmowaniu prze- 
zemnie stanowiska kierownika MOPR-u 
(międzynarodowego t-wa pomocy rewolu= 
cjonistom), która to organizacja w Patstxie 
Polsklem jest przez władze prześladowana, 
jako „antypaństwowa”. Oczywiście, nie bę- 
dę kwalifikował postępku p. Obsta: samo 
społeczeństwe polskie w osobach przedstawi- 
cieli korpusu oficerskiego wyp Bało już na 
policzkach tego „publicysty* należną ocenę 

/'moralaą stosowanych przez niego metod 
działania. Ponieważ jednak osoby, w po- 
mocy MOPR u zainteresowane, na zasadzie 
fałszywej informacji p. Obsta mogłyby nie- 
potrzebnie niepekoić mię w tej sprawie, 
podaję niniejszem do wiadomości publicz- 
nej, iż stanowisko kierownika MOPR-u 
„jeszcze” nie zajmuję. 

Z poważaniem 
Ant! Łuckiewicz. 

Wilno, Wileńska 8. 
27.X1.25, 

  

  

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś Teatr 

Polski występuje poraz pierwszy z rewją 
humoru i satyry w opracowaniu reżyserskim 
L. Sempolińskiego. Obfity program składa- 
jący się ze sketch'ów, piosenek, aktualnych 
monologów, baletu, oraz 1-aktowej operetki, 
wzbudził ogólne zalnteresowanie. Program 
rozpocznie prolog pióra E. Pałczyńskiego 
w wynonaniu B. Horskiego, następnie uka- 
że się „Noc Poślubna”— zdarzenie autenty- 
czne w 1 akcie. W dziale koncertowym wy 
konane zostaną piosenki z „Qu! pro quo”. 
Zespół baletowy wykona taniec fantastyczny 
„Gorejące serca”, Program zakończy oper. 
Meyerholda „Mała Lu”. W wykonaniu biorą 
udział: J. Kozłowska, Z. Kosińska, L. Sem- 
poliński, B. Horski | B,Witowski i W Szcze- 
pański (kapelmistrz). Początek o 8.15 wiecz. 
Ceny zwykłe. 

— Przedstawienie  popołudnio- 
we. W niedzielę nadchodzącą o godz. 4-ej 
Pp. na przedstawieniu popołudnlowem po 
cenach zniżonych ukaże się po raz ostatni 
melodyjna operetka Hirscha „Dolly“ w 
premjerowej obsadzie. 

—12-gl poranek symfoniczny 
w „Lutni*. Kolejny poranek symfoniczny 
z udziałem Wil. Orkiestry symfonicznej pod 
dyr. A. Wyleżyńskiego, edbędzie się w nie- 
dzielę dn. «9 bm. o g. 12 m. 30 pp. Będzie 
to drugi koncert z cyklu „Rozwój symfonii”. 
Tym razem odtworzone będzie arcydzieło 
Beethovena „Symfonja bohaterska” (Eroica). 
Z innych numerów programu zaznaczyć na- 
leży muzykę do dramatu staroindyjskiego 
„Vasantasena” norweskiego kompozytora 
Halvorsena i Uvertura do op. „Flis"—Mo- 
niuszki. Ceny najniższe od 50 gr. 

— Drugi wieczór „Wytwornego 
Humoru” w wykonaniu świetnego artysty, 
Jakim jest p. Artur Zawadzki, odbędzie się 
dziś, w sobotę 28.X1 o g. 8 w. Polska Ma- 
<lerz Szkolne, której dochód i z tego wie- 
czoru pizeznacza p Zawadzki na choinkę 
dla dziatwy szkolnej naszych Kresów, ufa, 
że I tym razem całe polskie Wilno wypełni 
po brzegi Salę Im. Sniadeckich w U. S. B. 
Usłyszymy tam utwory naszych pisarzy, któ- 
rzy w latach bólu I ucłsku narodowego da- 
wali na pokrzepienie swemu społeczeństwu 
perły talentu | dowcipu. Najcenniejszym 
wśród cennych będzie nieznany utwor Ś. p. 
Stefana Żeromskiego, nigdzie dotąd nie 
drukowany. Bilety w księgarni św.Wojciecha. 
Od 7 wiecz. przy wejściu na salę U. S. B. 

  

  

  

  

Ze sportu. 
Zatwierdzenie rekordów polskich. 

Na ostatniem posiedzeniu P. Z. L. A. 
zatwierdzone zostały następujące rekordy 
polskie: 

1) „100 m. Szenajach (Warsz.) 10.9 sek., 
rekord šwlatowy 104 sek. Paddock (U.S.A). 

2) 400 m. Weiss (A.Z.S) 51 sek., rekord 
światowy Siddel (Anglja) 47.6 sek. 

) 800 m. Kostrzewski (AZS) 1.59, re- 
kord świat. Meredith (USA) 1.52. 

4) 2000 m. Malanowski (AZS) 6,52, rek. 
świat. Nurmi (Finlandja) 5:26.4. 

5) 200 m. przez płotki Kostrzewski (A.Z. 
S.) 27.2 sek., rekord świat. Hilmaa (U.S.A) 
24.6 Bek. + 

6) 400 m. przez plotki Kostrzewski (A. 
Z.8.) 588 sek., r: świat. Loomi (USA) 54 s. 

7) Skok o tyczce Adamczak 3 m. 60 
cm., rek. świat. Hoff (Norwegja) 4 m. 21 em. 

8) Rzut oszczep. Gruner (AZS) 57 m. 56 
tm, rek. światowy Myrta (Finlandja) G6 m. 
10 cm. 

1 9) Rzut młotem Cejzik (Polonja) 30 m. 
72 cm., rek. świat. (Ryan) (USA) 57.77. 

Niezatwierdzone zostały: skok w dal z 

powodu spadku skoczni, oraz sztafeta ollm- 
pijska Warszawianki na zawodach Polonii, 
a to z powodu braku sztoperów. (I) 

50 stypendyj państw. dia Iastrukto- 
rów sportowych w Moskwie. 
Rada komisarzy ludowych Unji Sowie- 

ckich przyznała 50 całkowitych stypendyj 
państwowych dla wybitnycn Instruktorów 
sportowych, uczęszczających do leningracz- 
kiego instytutu wychowania fizycznego, na 
wyjazd zagranicę, celem dalszego kształce 
ria się w tym kierunku. (l) 

    

  

Mody. 
Modne rękawiczki. 

Najmedniejsze rękawiczki, są te, które 
tworzą jedną całość z kapeluszem. Inaczej 
mówiąc kolor Ich powinien harmonizować 
jednością lub kontrastem z kolorem ka- 
pelusza, pozatem, ponieważ moda jest te- 
raz pod znakiem haftów, więc motyw haftu 
z kapelusza, powinien być powtórzony na 
mankiecie rękawiczki. 

Rękawiczki bez mankietu któtkie, mogą 
być noszone tylko na codzień, do strojniej- 
szego zaś kostjamu lub futra wymagana 
Jest rękawiczka z długim mankietem, oko- 
lonym kolorową frendzlą ze skórki, W le- 
wym mankiecie mieści się malutka kleszon- 
ka na minlaturową chusteczkę, mankiet 
nosl się odwinięty wewnętrzną śtroną, tak, 
że zasłania rękę do połowy. 

        

Ceny rynkowe 
w dniu 27—XI—25 r. 
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Giełda warszawska 
z d. 27—XI 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 31,85 31,93 31,77 
Dolary 6,30 6.82 6,78 
Holandja 274,57 75,90 275,24 
Londyn 34,06 33,14 33,98 
Nowy York 7,00 1.02 6.98 

Paryż 2742 27,49 27,35 
Praga 20.24 2029 20.19 
Wiedeń 99,06 99,31 98 81 
Włochy 28 45 28.52 28,38 

| Szwajcarja 135,40 135,73 135,07 
Stockholm 182,80 183,25 182,35 
Kopenhaga 169,871/2 170,31 169,44 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24.37 
5 proc. poż. kenwers. 48,50 
80/6 proc. Poż. konwers. 71 
Pož. kolej. | 87—82—87 
Pożyczka zł. 452,20 
Poż: dolar: _ 66,50 
«/2/o listy z. T.Kred. Z. przed, 15,75—16,25 
500 listy z. warsz. wisi . 15,30—15,80 
4/2 0/0 warsz. przedwoj. 1180 
6*/ obligacje rubl. 15 1 16 r.— 8,25 
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Redaktor Józef Batorowicz. 
TA 

„Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

  

  W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3_ po poł. 

nn 
is 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; koblece 11—12 

Wilno, Wileń 

oczu 12—2; uszū, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-lecznie Leczenie promieniami, fotografowanie, 
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ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

  

  

    
  

    

Wilno, l. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 
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