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Sole krwi polskiej. 
Interesującem zagadnieniem dla 

historyka będzia badanie polskiej ой-, 

powiedzialnej myśli politycznej w sto- „formy posunięć i t. p. rzeczy, będą- , 
sunku do zagadnień tarytorjalnej bu- 

dowy państwa, a w konsekwencji za- 

gadnienia litewskiego i ukraińskiego 

w okrasie odradzania się Rzeczypos- 

politej, w latach 1919—1920. 

Marszałek Piłsudski w prelekcjach 
swych o powstaniu „Styczniowem” w 

październiku r. 1924-:ego w Wilnie, 
wyraził nader dobitnie wielką a tra- 
giczną prawdę: pokolenie polskie wy- 

stronnictw trzyma ster w ręku. Rzecz 

prosta, że każdorazowa argumentacja, 

ce sprawą mody łatwozmiennej, nie 
zaciemniają w niczem istoty obrazu, | 
który oglądamy. į 

W stosunku do polskiej rzeczy: | 
wistości stwierdzić należy, że doro-! 
bek wieków, krążący w organizmach | 
duchowych naszych przodków w po” | 

Rękopisów nadsyłanych 

Z Litwy K 

redakcja nie zwraca. 

owieńskiej. 
Uroczyste posiedzenie Sejmu z powodu 

8-letniej rocznicy niepodległości. 
Mowa Marszałka Sejmu. 

Daia 16 b. m., jako w 8-mą rocznicę niepodległości Litwy  Kowień- skiej odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmu w Kownie, na którem wyglo- sił dłuższe przemówienie Marszałek Sejmu dr. Staugajtis. 
Po zobrazowaniu pracy dokon 

organizmu państwowego i wyposażen 
anej w ciągu 8 iat nad stworzeniem 
iam go w niezbędne środki działania, staci „polskich soli państwowych” j dr. Staugaltis podkreślił, że niepodległość litewska jest uznaną już przez 

począł się wyczerpywać, gdy zgasły | 

przyczyny, odkładające owe „sole”, | 

wszystkie państwa, czego dowodem 
korpusu dyplomatycznego państw, 

jest obecność na posiedzeniu licznego 
z któremi Litwa utrzymuje normalne 

Terminy druku mogą być przez 

Z dniem 25 b. 
„Kurjer Wileński” 
uniknięcia przerwy 

wiadomienie Administracji 
pocztowego. 

Wiadomości polityczne. 
Minister Dnia 4 marca min. 
Skrzyński Skrzyński wyjedzie do 

administrację zmieniane dowolnie,   
° ° ее Od Administracji. 

m. upływa termin wpłacania prenumeraty za w urzędach pocztowych i u listonoszów. Dla w otrzymywaniu pisma upraszamy Szan. Pre- numeratorów 0 przestrzeganie tego terminu, a j a jednocześnie 6 po- o wpłacaniu prenumeraty do urzędu 

EZ O 

nie mógłby dać na 
odpowiedzi. 

Mówca jest 
że rząz Polski 
dzie liczzyć na 

to wystarczającej 

głęboko przekonany, 
może w tym wzglę- 
"całkowite poparcie j stosunki, oraz udział Litwy w charakterze pałnoprawnego członka w Lidze | Pojedzie do Francji. Na tem posiedzenie zam- 

rosło po „gs „nie mialo juž we | gdy utracilišmy niezawisły byt pań- | Narodów, y RSP g enewy. sa S ims knieto. krwi soli państwowych polskich”. stwowy. 
nem zgromadzeniu ogólnem Ligi Na- | Wyeleczka Dnia 23 b. m. wy- Biologiczny ten pogląd na pań- Przez kilka pokoleń „sole”* te u- „NŃierozstrzygnięta sprawa Wileńska*. rodów, któ re ma zadecydować w 

parlamenta- jeżdża do Estonji wy- rzystów pol- cieczka polskich parl 
stwowo-tworcze właściwości ducha trzymały się jeszcze we krwi narodu, W dalszym ciągu swego przemówienia, dr. Staugaitis oświadczył, że od ui tei? aa e mr mentarzystów « calem 
ludzkiego jest nader trafnym. Poczy- | zapewniając całość i niepodzielność na drodze do wznowienia normalnych stosunków ekonomicznych z sąsia- ® : nania męża stanu narodu historycz- 

nego, sterującego własną nawą peń- 

stwową przez wiele stuleci, w pew- 

nej części tylko wyznaczyć się potra- 

fią właściwościami osobniczemi każ- 

psychiczną trzem odłamom, wtrąco- 

nym do trzech różnych organizmów 

państwowych. 

Zabory przypieczętowane zostały 

dopiero wówczas, gdy obce wpływy, 

dami istnieją różne przeszkody, 
strzygnięta sprawa Wileńska, 

a wśród nich najważniejszą jest nieros- 

„Dopóki ona zagraźa pokojowi we Wschodniej Europie — z całą 
»Szczerością mówił p. Marszałek — nie może być mowy tutaj 

przez. Polskę w Radzie. 
Posłuchania  ?- Premjer Skrzyński 
u premjera, PrZYJAł wczoraj na dłuż- 

szem posłuchaniu pos, Stanów Żjednoczonych p. Stetsona, 
tudzież ministra robót publicznych p. | = 

złożenia rewizyty swo- im kolegom estońskim. .. Wycieczkę do Estonji prowadzi p. Debski, Przewodniczący komisji spraw 
zagranicznych, 

    

; „o normalnych stosunkach. Barlickiego. 
ы 

dorazowych sterników tej nawy. w każdym zaborze różne, wyrugowa- „Litwa lojalnie (7) wypełnia przepisy konwencji kłajpedzkiej, lecz Rodia Nominacja posła Haus- | Л | 
W znaczniejszym stopniu będą 0-[iy > krwi polakėw Ich dorobek histo- „muszę zzuwažyč, že splaw polskiego drzewa po Niemnie bynajmniej | sta ae nera (P.P.S.) na wice- al W | 

ne wynikiem przyczyn trwałych, przed: | rycznego instynktu, który wbrew fi- „Rie oznacza nawiązania z Polską normalnych stosunków. O tych stc- | 9droczona. ministra RobótPublicz- | | ё ; 
miotowych, tego właśnie, <co Pierw- | zycznej rzeczywistości zapewniał jed- „Sunkach może być mowa tylko wtedy, kiedy zostanie restytuowana | przez Radę Ks A Łotwa. 
szy Marszałek Polski nazwał w prze” | nolitość odczuwań i oddziaływań po: „Naruszona przez Polaków umowa Suwalska*. następnego posiedzenia. Echo napadu na kurjerów ro- 
nośni „solami państwowemi” we krwi litycznych, utrzymując wciąż jeszcze 

Koledzy partyjni posła Hausnera syjskich. 
ludzkiej. Jakość-tych soli jast iden- | niepodzielną Polskę w dziedzinie 
tyczną w danym momencie w żyłach 

warstwy ludzi aktywnej politycznie w 

państwie przez dłuższy szereg poko- 

leń. 

Oto założenie rozumowania. Trze- 
ba przyznać, że współczesna wiedza 

przyrodnicza skłania się ku popiera- 

niu tej tezy. Chodzi, rzecz prosta, o 
szczególny przypadek dziedziczności 

cech nabytych. Biolog-hodowca uwa- 

ża twierdzenie to wprost za aksjomat, 

W stosunku do interesującego nas 

przypadku przedstawia się teza po- 

wyższa w następujący sposób. Mąż 

stanu, pochodzący z warstwy, zajmu- 
jącej się sprawami politycznemi przez 

wiele stuleci nosi w sobie emulację 

żmudnych wysiłków myśli swych 

przodków, Ponosili oni odpowiedzial- 

ność za losy kraju, opracowując za: 

gadnienia właściwe danym warunkom, 

położeniu geograficznemu, charakte: 

rowi narodowemu i t, p. Warunkom, 

posiadającym znaczną trwalošė w cza- 

sie. у 

W rozwažaniach tych i docieka- 

niach esencja doświadczeń przeszła 

przez sączki tak licznych i różnych 

indywidualnie mózgów, że wyklarowa- 

ła się wreszcie w objektywną, bez- 

względną, beznamiętną prawdę o tem, 

jak może intelekt ludzki rozwiązać 

„na optimum” dane zagadnienie po- 

lityczae, w danym punkcie globu ludz- 

kiego i w danym środowisku ludz- 
kim zaistniałe. 

Aksjomaty takie, wykrystalizowane 

ostatecznie, odkładają się istotnie, 
jak gdyby „sole” we krwi danego 
narodu i działają w psychikach poli: 
tyków samoczynnie, podświadomie, 
niemylnie, jak instynkt samocobrone 
ny, czy inne pobudki tej kategorji. 

Istotnie: zdumiewającą jest cią- 
głość i konsekwencja polityki zagra. 
nicznej: wielkobrytyjskiej, francuskiej 
i lonych wytrawnych państw (i to za- 
równo w zakresia celów, jak i metod), 

, obserwowana na obszarze długiego 
_ szeregu lat. 

Wiedzą ją książkową, świadomie 
gromadzoną i nabywaną, wytłumaczyć 
się tega nie da. Różnolitości bowiem 
'głoszonych pogłądów przez poszcze. 
gólne stronnictwa — odpowiada je- 

 dnolitość posunięć politycznych na 
Arenie międzynarodowej tych państw 
Rlezależnie od tego, które z tychnia. Do rzędu takich należy zaga: | 

  

ducha. 

Z nieomylnych nakazów tej mą- 

drości podświadomej wyrósł rok 1794 
i 1830 i 1863, 

Twierdzienie Marszałka Piłsudskie= 
go streszcza się, dalej w tem, ża po- 

kolenie po powstaniu styczniowem 

żyjące, było pierwszem, już zwyrod- 
niałem przez niewolę, pozbawionem 

polskiego dorobku  historyczno-pań- 

stwowego. Przestało być ono dziedzi- 

cem duchowym swych  pradziadów. 

Doświadczalnie pogląd taki stwierdza 

się przez fakt, że w epoce „pozyty- 

wizmu” nie zdołano już wżyć się w 
pobudki czynów bohaterskich ojców 

i mądrości ich wysiłków z r. 1863:go 
przejrzeć i ocenić należycie, 

W tym miejscu powrócimy do 
rzeczywistości dzisiejszej. Nasze po- 
kolenie, zrodzone z popowstaniowe- 
go, podiegło jeszcze gruntowniejszej 
demoralizacji niewoli. 

Nietylko utraciło ono „sole pol- 
skie” z krwi, lecz zdążyło już cdło: 
żyć w organiźmie swym duchowym 
„sole” pruskie, moskiewskie, austrjac- 

kie. : 
Przekleństwo faktu tego ciąży mo» 

że najtragiczniej w dobie obecnej. 

Coraz wyraźniej świadomi stajemy się 

prawdy, że nić państwowa polska 

zerwała się gdzieś po za nami, a ge: 

neracja obecna, dziecię szczęścia, 

otrzymała do rąk skarb niezasłużony, 

straciwszy już uprzednio mądrość 

zbiorową rządzenia nim. Dopiero dzie- 

ci i wnuki nasze odzyskiwać poczną 

w sobie zarodki instynktu państwo- 

wego, który nastawi myśl i charakter 

Polaków przyszłości do zgodnego 

działania w obrębie bezspornych pe- 
wników państwowych. Zakres zaś 
tych pewników rozszerzać się będzie 
w miarę narastania doświadczenia 
państwowego w podświadomości no- 
wych generacyj. 

Jeżeli brak rzeczonego instynktu 

w ojcach dzisiejszego pokolenia 

sprawdzić się dał, pomiędzy innymi 
na ich stosunku zimnym i tępym do 

czynu orężnego w r. 1863im, to za- 
pewne potomkowie nasi będą mieli 
podobny probierz, gdy chodzi o nas, 

w sposobie, z jakim zabieraliśmy się 

do kapitalnych zagadnień budowy 

państwa w mocencie jego odrodze:   

Rolnictwo, bu 

Następnie mówca 

dżet, oświata. 

stwierdził postępy w rozwoju rolnictwa i oświadczył, 
że rozparcelowane zostało dotąd 440.000 ha. ziemi pomiędzy bezrolnych. 

Budżet Litwy w ciągu 6 ciu lat zamykał się bez deficytu. Nie zaciąge nięto dotąd żadnego długu państwowego, 
W dziedzinie oświaty postępy Litwy są jeszcze większe. 

stwowego istnieje szeroko rozwinięte 

Sytuacja 

Po uczczeniu poległych za niepodległość Litwy, dr. 
szedł do sprawy Kłajpedy, zaznaczając, 

Obok pań: 
szkolnictwo prywatne. 

Kłajpedy. 

Staugaitis prze- 
że mieszkańcy tej prowincji nie mogą dotąd zżyć Się z nowemi warunkami, powstałemi w związku z przyłączeniem Kłajpedy 

nanie, że po przyszłych wyborach do Sejmu, 
również kraj Kłajpedy, nastąpi szybkie 
Litwą. 

do Litwy. Mówca ma jednak przeko- 
w których weźmie udział 

zbliżenie pomiędzy Małą a Wielką 

W końcu swego przemówienia dr. Staugaitis zapowiedział anulowanie tych praw, które hamują normalny rozwój organizmu państwowego, w pier- wszym rzędzie zaś powinien być zniesiony stan wojenny i przywrócone oby- watelom wszystkie wolności, 
Mówca zakończył przemówienie 

skiego, Wincentego Kudirki. 

Rocznica litewski 
16:go b. m. obchodzono w Kow: 

nie rocznicę utworzenia uniwersyte- 
tu litewskiego. 

Odbyła się uroczysta akademja z 
udziałem przedstawicieli władz cy: 
wilnych i wojskowych, ciała profe- 
sorskiego i zaproszonych gości. 

Rkademję otworzył rektor Awiło- 
nis z przemówieniem o znaczeniu 
uniwersytetu w życiu państwa. 

Następnie odczytano sprawozda- 
nie z działalności uniwersytetu w r. 

niezbędne w demokratycznej republice. 
dwuwierszem naredowego poety litew- 

ego uniwersytetu. 
„1925 i otworzono wystawę prac uni- 
, wersyteckich. 

Na uroczystość przybył także po- 
sel lotewski w Kownie Balodis, en- 
tuzjastycznie witany przez publicz- 
ność. 

Odczytane zostały depesze gratu- 
lacyjne od prof. Jabłońskiego i ar- 
cybiskupa Matulewicza i in. 

Na zakończenie chór akademicki 
odśpiewał narodowy hymn litewski 
i „Gandeamus*. 

KARAŚ ZOOTY EOT NIKON ETO TIR 

dnienie stosunku do ludów sąsied- 
nich na wschodzie, Ubolewają dooko- 
ła z dużą dozą słuszności, że nie- 
zdolni jesteśmy obecnie do rozwią: 
zywania problemów współżycia z ty. 
mi naredami, że ślepy nacjonalizm 
pcha naród do zguby, zaciemniając 
mu dalsze pole widzenia. Stąd wnio- 
ski czarno-pesymistyczne na przy* 
szłość. 

A przecież historja wskazuje, że 
impotencja organiczna, rasowa w tym 
względzie nie obciąża nas wcale. Nie 
jesteśmy doktrynerami. Polska umia- 
ła dawniej sprawy takie rozwiązywać, 
wnosząc pierwiastki twórcze, orygi- 
nalne do tych rozwiązań, obok ostre- 
go wyczucia rzeczywistości. Okazywa- 

trzeźwymi i dość ideowo:twórczymi. 
Mamy zatem wszelkie dane, by 

ufać, że te same pierwiastki kostruk= 
cyjne, przewidujące, odważne—-przyć: 
mione .u nas niewolą — wskrzesną 
w dzieciach naszych, gdy przejdą one 
szkołę życia państwowego i że potra- 
fimy w przyszłości niedalekiej stwo- 
rzyć coś nowego, równowartościowe- 
go historycznie idei Jagiellońskiej, a 
przystosowanego do epoki. 

Mniemanie takie zdaje się nie u- 
legać wątpliwości. Nie widać bowiem, 
by szczep lechicki, degenerował w 
jakimkolwiek kierunku. Nic więc nie 
każe się obawiać, by z jego charak- 

jteru plemiennego wykruszyły się w 
międzyczasie niewoli jakieś wartościo   liśmy się i dość praktycznymi i dość we składniki, A. C. 

P. p. Barlieki i Ziemięcki na wcoraj- 
szem posiedzeniu sprawy tej nomi- 
nacji oficjalnie nie poruszali. 

Na wczorajszem ро- 
powyższej 

grupy wygłosił prze- 
polsko-fran- mówienie vice-marsza- 

<usklej. łęk Sejmu Dębski, W 
przemówieniu swym podniósł inicja- 
tywę parlamentarzystow francuskich; 
zorganizowali oni grupę 20:tu posłów 
i senatorów. Grupa ta zainteresowała 
się emigracją polską we Francji, 
współpracą gospodarczą, sprawami 
politycznemi Polski, Najwažnie'sza Jej 
akcja — wystąpienia w sprawie przy* 
znania Polsce stałego miejsca w Ra- 
dzie Ligi. 

Następnie w imieniu wszystkich 
parlamentarzystów mówca wyraził 
serdeczne podziękowanie ambasado- 
rowi de Panafieu za jego życzliwy 
stosunek do Polski, 

P. marszałek Trampczyński pode 

a Ы 
р:::‚. ‘:'.'.'..‘.'. siedzieniu 
mentarnej 

  

RYGA, 19.I1 (Pat.) Jak donoszą 
pisma poselstwo łotewskie w Mos- 
kwie zwróciło się z polecenia rządu 
do władz sowieckich o przedstawie- 
nie dotychczasowych wyników śledz- 
twa w sprawie napadu bandytów ro- 
syjskich na łotewskiego strażnika po- 
granicznego i uprowadzenia go, przy: 
czem jak wiadomo, skradzione pew- 
ne dokumenty. 

Władze sowieckie odpowiedziały, 
że śledztwo nie dało dotychczas ża: 
dnych wyników, oraz, że nie znany 
jest im los wspomnianego łotewskie- 
go strażnika celnego. 

Z drugiej strony zaznaczyć nale- 
žy, że poselstwo sowieckie w Rydze 
jest stale informowane o przebiegu 
śledztwa w sprawie napadu na kur: 
jerów rosyjskich.Jeden z rannych ban- 
dytów postawiony będzie prawdopo- 
dobnie przed sądem wojennym. Ban- 
dyta ten jest agentem cze-ki z oko* 
lic pogranicznych.   kreślił że główną wagę kłaść należy 

na wzmocnienie ekonomicznych sił 
obydwu państw, Zobopólny interes 
francusko -polski, wymagane aby prze: , 
mysł i handel francuski zastąpił zmniej: | 
szenie się importu niemieckiego. ! 

Następnie przemawiał sen. Posner, 
który w doskonałej, zarówno pod! 
względem słownym jak i treści mo: 
wi*, scharakteryzował dzieje kultural: 
nej współpracy obu narodów, przy- 
czem stwierdził, że Polska nie tylko 
korzystała z genjuszu francuskiego 
ale również zasilała go dopływem 
świeżych i oryginalnych sił. Mówca 
powołał się na Adama Mickiewicza 
p. Skłodowską i wiele innych. W za: 
kończeniu mówca zaznaczył, że pod- 
czas gdy Francja wznosi w Paryżu 
pomnik Adamowi Mickiewiczowi, te- 
mu uosobieniu genjuszu polskiego, 
należałoby w Warszawie uczcić gen- 
jusz francuski odpowiednim pomni- 
kiem, Współprace Polski i Francji, 
datującą się od wieków powinna dzi- 
siaj skoncentrować się na szerzeniu 
zasad pokoju i sprawiedliwości. Po- 
seł Stroński w krótkich słowach stre- 
ścił również historję współpracy Pel- 
ski i Francji poczem przeszedł do ' 
omówienia przedwojennych stosun- 
ków. 

Po przemówieniu pos. Strońskie- i 
go zabraj głos p. Ambasador de Pa 
nafieu i w słowach pełnych wzrusze- 
nia i serdeczności dziękował za umoż- 
liwienie mu wzięcia udziału w tem 
posiedzeniu przed wyjazdem jego 
z Warszawy. Współpracę Polski i 
Francji, mówił pan Panafitu, uw:- 
żam za konieczną dla utrzymania 
pokoju w Europie. Dążenie Polski 
do utrzymania stałego miejsca w 
Radzie Ligi Narodów, zostało tu 

| przedstawione w sposób tak uzasace   fnlony, że żaden nieprzyjaciel Polski 

Możliwość częściowego prze- 
silenia gabinetu Temanta. 
REWEL. W kołach politycznych 

krązą pogłoski o częściowem przesi- 
leniu gabinetowem. Mówią tu o dy- 
misji min. oświaty Łattika i min. ko- 
manikacji Amberga (obaj z Ch.D.). 

Cymmerman wystąpił z grupy 
pracy i złożył swą godność. przewo- 
dniczącego parlamentu. Stanie on na 
czele nowego ugrupowania osadni- 
ków, których kongres odbędzie się 
w nadchodzącą niedzielę. 

Na miejsce Cymmermana  prze- 
wodniczącym parlamentu wybrany ' 
zostanie członek partji pracy Juhkan. 

Starania o prolongowanie ter 
minu opublikowania nowego 

prawa wyborczego. 
REWEL. Do prezydjum parlamen- 

tu wniesiony został wniosek podpi- 
sane przez 4 członków narodowo-li- 
beralnej partji, o prolongowanie na 
przeciąg 2 miesięcy opublikowania 
nowego prawa wyborczego. 

Wniosek ten najprawdopodobniej 
nie zyska większości, gdyż poparty | 
będzie wyłącznie głosami mniejszości 
i kilka socjal:stów, 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. tańców 

Aif. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”)_ 

  

    

 



                        

Dwa zgony. 
ambony lub konfesjonalu. Ž uczuć | 

Niespodzianie dwie śmierci do* | 
stojników kościoła katolickiego okry= 

ły żałobą duchowieństwo polskie i 

katolicką część naszego Sspołeczeń- 

stwa. Otwarły się dwa stanowiska, z 

których wakujące znów arcybiskup" 

stwo wileńskie, obchodzi nas oczy- 

wiście bardzo żywo. Zmarłego kar- 
dynała Dalbora opłakuje przedewszy- 

stkiem Wielkopolska, z której był 

rodem i całe życie niemal jej po- 

święcił, z taktem zachowując stano- 

wisko polskiego duchownego w wal- 

kach politycznych, jakie tam za rzą- 

dów niemieckich miały miejsce. 

Arcybiskup Cieplak, otoczony au" | 

reolą męczennika za wiarę i polskość, 

ofiara okrucieństw bolszewickich, | 

poniekąd „cudem wrócony na Oj-| 

czyzny łono”, po to, by sterane wie- 

kiem i więzieniem ciało, złożyć za 

Oceanem, w obcej ziemi amerykań- | 

skiej. Doprawdy djecezja wileńska 

nie ma szczęścia! Jest to, politycznie 

i etnograficznie biorąc, jedna z naj- 

trudniejszych djecezji Rzeczypospoli- 

tej, przez swą mieszaninę narodowo- 

ściową, o zaognionych stosunkach w 

kościele i szkolnictwie na tle języ- 

kowem, przez zadawniony, zgoła zby- 

teczny zakwas polityczny, niepotrzeb- 

mie zmieszany z wonią kadzidła. 

Ta polityka kościoła w djecezji, 

przez nacjonalistyczną gorączkę, ka- 

tolickich narodowości tutejszych, to 

narzucane niejako każdemu bisku- 

powi wileńskiemu ulfimatum wyboru 

i przy najlepszych chęciach głowy 

kościoła oskarżanie stałe o stronni- 

czość i niesprawiedliwość, frondowa- 

mie, adrasy, skargi, wciąganie dusz- 

pasterza w arenę walk politycznych 

i partyjnych, robienie z biskupa to 

sztandaru wyborczego, to podsądne* 

go, zostającego stale w stanie oskar* 

żenia, oto są cechy arcykatolickiego 

naszego społeczeństwa. 
į l w wielu wypadkach, jest uczuć 

- katolickich jednym wyrazem. Skan- 

daliczny jest u nas brak elementar- 

nego wykształcenia religijnego, wśród 

tych nawet sfer, które zewnętrznie 

gorliwość swą i przynależność do 

wyznania katolickiego manifestują, 

zwłaszcza wtedy, gdy te manifestacje 

głaszczą próżność lub łechczą anta- 

genizmy narodowościowe. Religia, 

wyznanie, kościół i jego obrządki, | 

stają się terenem światowych i nie- 

najwznioślejszych uczuć. W oczach 

tłumów, obniża te sprawy inteligien- 

cja, a mierzadko poniewiera niemi i 

chrześcjańskich robi się agitację, nie 

mającą z nauką Chrystusa nic wspól- 

nego, a nawet zostającą Z tą nau- 

Wi KG E JB R 

Prasa francuska d 

BOBER SR 

"wala see mise w Rade kn Karoń. omaga się stałego 

miejsca dla Polski. 

PARYŻ, 19-11. (Pat.). Prasa tutejs 
ką miłości bliźniego w zasadniczej rozszerzania Rady Ligi. 

sprzeczności. 
Na takim podkładzie, na tych za- 

jątrzonych ranach i starych grzechach, 

ma działać i rządzić przyszły Naczel- 

nik Djecezji, Arcybiskup wileński. 

Nielada trzeba hartu charakteru, 

wyrobionej bezstronności i chrześcjań- 

skiej zdolności przebaczania krzywd, 

by to stanowisko u nas przyjąć i 

spełniać je sprawiedliwie, w krzyżo- 

wym ogniu posądzeń i uprzedzeń, 

| zawsze na tle narodowościowo-poli: › 
tycznym. E 

Dlatego, prócz zalet, ocenę któ- 

rych społeczeństwo wileńskiej djece- 

zji musi pozostawić zwierzchności 

duchownej, ma ono prawo domagać 

się jednego: by pasterzem wileńskim 

został człowiek apolityczny, nie ma- 

jący za sobą żadnych wystąpień o 

charakterze partyjnym, nie będący 

pod wpływem żadnego stronnictwa. 

Inaczej nie wybrniemy z jątrzą: 

cych stosunków, zabagniających coraz 

silniej dziedzinę, która by powinna 

właśnie jaknajbardziej od gniewu i 

nienawiści być daleką. Jeśli wobec 

rozpętania najniższych instynktów po 

wojnie, potargania wielu odwiecznych 

pojęć, o rodzinie, własności, wartości 

życia i mienia, w chaosie przekona- 

niowym wytworzonym w szerszych 

warstwach przez zbrodniczą i płytką 

agitację, jeśli nie postaramy się, by 

choć judoa dziedzina — wiary i jej 

objawów pozostała czystą, społe- 

czeństwo nasze demoralizować się 

będzie coraz okropniej od góry do 

dołu. 
Zmarły Arcybiskup Cieplak, mi: 

mo iż życie całe spędził nie w Pol- 

sce, lecz w dalekich ziemiach rosyj- 

skich i sybirskich, niosąc rodakom 

mowę i wiarę ich przodków, dawał 

gwarancję szlachetnością swego po- 

stępowania i niezłomnością przeko- 

nań, że z trudnemi i niasympatycz- 

nemi warunkami apostolstwa u nas 

da sobie radę i wzbudzi szacunek u 

wiernych. 
Wielki też żal że Go nam los 

odmówił. 
Chwila jest teraz zaiste 

nia by tym, od których nominacja 

pa arcybiskupstwo wileńskie zależy 

wołać wielką prośbę: „Czuwajcie, 

abyście nie weszli w pokuszeniel”   kler, czyniąc trybunę polityczną z 

Kondolencje premjera Skrzynskiego.. 

Wilnianin. 

(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Skrzyński wysłał wczoraj imieniem rządu następującą de- 

peszę na ręce kapituły archidjecezji wileńskiej: 

„Wzruszony do głębi śmiercią archipasterza archidjece>ji wileńskiej ks. 

arcybiskupa Cieplaka, zmarłego w zaszczytnej dla kościoła i narodu precy 

ślę imieniem rządu do rąk kapituły 

Ruch wydawniczy. | 

Stanisław Kutrzeba: Historja źródeł 

dawnego prawa polskiego. Część !. 

Źródła prawa ziemskiego koronnego. 

dawnictwo Zakładu Narodowego |m. 

Mńskich we Lwowie. Lwów—Warszawa— 

Kraków. 1926. 8 o str. IV i 286. 

Niestrudzony badacz naszej przeszłości 

dziejowej zwłaszcza w zakresie polskiego 

prówa dawnego, 
obecnie drukiem nakładem, Wydawnictwa 

Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich nową, 

cenną pracę. Są to źródła prawa ziemskie: 

go koronnego jako część I-a Historji źródeł 

dawnego prawa polskiego. Dle historyka 

książka prof. Kutrzeby stanowi małą ency- 

klopečję dawnego prówa | dlatego, kto 

zaczyna studja historyczne, jest ona bardzo 

potrzebnem vademecum, wprowadzającem 

go w ogromny Świat pomników dziejowych, 

„tem cenniejszem, że autor nie poprzestaje 

na sumarycznem zestawieniu źródeł, ale do 

każdego z nich dodaje zwięzłe a mimo to 

dokładne uwagi własne, często nawet treść 

Wy- | 
Osso- | 

dr. St. Kutrzeba, ogłosił ; 

wyrazy najgłębszego żalu”. 

, źródeł I Ich krytyczną ocenę. Źródła histo- 

rjograficzne, libri fundationum et beniflcio- 

| rum, skta prawne, przywileje, akta między” 

; narodowe, spisy prawa zwyczajowego, księgi 

urzędów państwowych | sądowe, statuty 

Kazimierza Wielkiego, uchwały zjazdów 

walnych I dzielnicowych, konstytucje, edykty, 

dekrety, uniwersały królewskie, ordynacje 

' urzędów i sądów, kod;fikacja prawa, wyda- 

| nia drukowane ustaw, kompendja i prace 

nad prawem polskiem — wszystko to z be: 

nedyktyńską drobiazgowością zostało omó- 

| wlone w „Źródłach prawa ziemskiego koron- 

i nego”. Badacz polskiej dziejowej przeszłości 

I znajdzie tam bogate zestawienie źródłowego 

materjału, które wskaże mu drogi badań | 

ułatwi pracę. Szczególniejszego znaczenia 

nabierze praca prof. Kutrzeby dla słucha- 

czów uniwersytetów | dla ich prac semina= 

ryjnych, gdyż znakomicie osjentuje w ro- 

dzaju i charakterze źródeł prawa polskiego, 

zwłaszcza że równocześnie podaje autor 

obszerną literaturę przedmiotu | wskazuje 

wydawnictwa, w których podane są oma- 

wiane źródła. 

—————————————
———— 

ddkupienie óworu. 
Reduta: „Turcń”, dramat w 3 ak: 

tach Stefana Żeromskiego. 

Tragedja dworu Cedrów w Ol 

"szynie zaczęła się nie z chwilą wy- 

buchu rzezi 1864 r., lecz na kilka- 

dziesiąt lat przedtem, kiedy to dum- 

my pan Nardzewski z „Popiołów” w 

obecności urzędnika sustyjackiego 

dla pokazania temuż swej niezawis- 

łości szlacheckiej kazał publicznie 

osmagać jednego z pańszczyźnianych 

chłopów. 

Zasiew „Turonia”* kiełkował już w 

Grudnie Gintułtów, w Tarninach—Oi- 

bromskich, w Wyrwach Nardzewskie- 

go, w Olszynie i Stokłosach Cediėw, 

a później już po krwawem odkupie- 

niu 1846 r. groza jego unosi się jesz- 

cze nad Nawłocią z „Przedwiośnia* 

l nad Porębianami z „Przepióreczki”, 

które docent Przełęcki myśli swą re- 

formą od pogromu chłopów zabez 

pieczyć, bo snać odkupienie galicyj- 

skiej rzezi nie zmyło wszystkich grze- 

chów dworu pańskiego. 

Powyższe zestawienie utworów 

Zeromskiemu prowadzi do wniosku, 

że „Turoń” jest pozaczesną i poza" 

osobową tragedją polskiego dworu, 

Ą tragedją zawsze Żywą, Zawsze aktual- 

ną i nasuwejącą wiele refieksji i a- 

nalogji ze współczesnością. 

Zagadnienie stosunku wsi do dwo- 

ru, chłopa do dziedzica było dla Że- 
romskiego nietylko zagadnieniem spo- 

łecznem. Sam szlachcic, urodzony we 

dworze, wychowany w jego tradycjach 

i atmosferze przez całe życie pozo- 

stanie pod jego urokiem. 

W każdym niemal utworze swo- 

im uczci ten Dwór pięknemi i na|- 

piękniejszemi stronicami, pomimo 

bezwzględnej surowości dla jego mie- 

szkańców, pomimo bezlitosnego sma- 

gania ich wad, nałogów, przesądów 

i pychy. Tej szlacheckiej pychy nie 

umie wybaczyć Zeromski dziedzicom 

i na nią głównie naciera bronią Sar- 

kazmu i szyderstwa. Ale jako oskar- 
życiel tej formy Życia słusznie może 

powiedzieć o sobie: „jeżeli gryzę—t0o 

sercem gryzę”. : 

Czytając niektóre jego stronice 

odnosi się wrażenie, że wielki pisarz 

chętnieby zrzucił togę prokuratora i 

usiadł między oskarżonymi pod wa" 

runkiem, że Dajmon nie zmąci mu 

sumienia. 

Ów Dajmon — to coś boskiego 

"co jest w człowieku, to charitas, su- 

"mienie — jest dla Żeromskiego je- 
'dyną busolą przewodnią i kierującą 

jw chaosie zjawisk ludzkich, konflik- 

tów społecznych, a zarazem jest przy* 

"ezyną nieskończonego wewnętrznego 

  
ъ 

Dla „Ere Nouvelle" wydaje się niemożliwem, 

ła stałego miejsca w Radzie, gdzieby 

| ple równości z Niemcami. 

  
į Ba baczną uw”gę. Zdaniem tego 

zapewnienia Polsce równego z Niemc 

| „Gaulois* probuje przemówienie 

ność, gdyż antypolską 

każdego rzażu w celu pogodzenia jej 

„Matia” stwierdza, że w sprawie 

krąży wiele fałszywych pogłosek, jak 

ponji i Szwecji oraz o niewątpliwej opozycjł ze strony Aaglji. 

pisze dziennik, że do chwili obecnej Otóż zaznaczyć należy, 
rząd nie wypowiedział veta przeciwko 

dopuszczenia jej do Rady. Widoki przyjęcia Hiszpanji są w dalszym ciągu ; 

a widoki Brazylji wzrastają, 

Nie znaczy to jednak, by decydująca walka nie miała się rozegreć ; 
bardzo poważne, 

w Genewie. 

WIEDEN, 19 II. (Pat.). „Neue fre 

znania stełego miejsca w Radzie Ligi. 

dal tak nieugiętem. 

Mianowicie po ogłoszeniu rzekomych 

nych dopuszczenia Polski do 

wczoraj układ francusko-turecki zawie 

w czasie jego pobytu w Fngorze. 

Układ wprowadza pewna 

Sejm i 
Posiedzenie z dn. 19 bm. 

Preliminarz budżet. M.S. Z. — 
Budżet M. S. Z. 

Sejmowa komisja budżetowa przy” 

stąpiła do obrad nad preliminarzem 

budżetowym Ministerstwa Spraw Za: 

granicznych. 
Przed porządkiem dziennym pos. 

Rozmarin (Koło Żyd.) postawił wnio: 

sek o odrzucenie preliminarza bud- 

żetowego, opracowanego przez rząd 

koalicyjny. Wniosek ten został od 

rzucony. 
Następnie pos. Pluciński (Z.L.N.) 

zreferował budżet Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych na rok 1926. Wy: 

datki preliminowane są na sumę 

29.460.438, dochody razem na sumę 
8.995.000. 

W porównaniu z preliminarzem 

budżetowym, wniesionym przez rząd 

p. Grabskiego, wydatki na uposaże- 

nia zmniejszone zostały O 169.200, 

natomiast na podróże służbowe, na 

urzędy zagraniczne, 

zwiększenie z powodu spadku kursu 

|złotego. Referent porównał wydatki 

„Min. Spr. Zagrad. Z takiemiż we 

| Francji i Czechosłowacji, z czego się 

| okazuje, że wydatki nasze zbliżają 
| się do wydatków Francji. 
| Po referacie wywiązała się dyskusja 

| ogólne, którą ukończono. 

      
  

rozdarcia duszy i częstych nieporo* , 

|zumień między twórcą a społeczeń- 

| stwem. 2 

Jako twórca i »rtysta jest Zerom- 

jski całkowicie podwładny czarowi 

| dworu polskiego, tradycji szlachec- 

kich, całem sercem iduszą całą rade 

|by ocalić go od zagłady, która nie- 
| uchronnie się zbliże. 

) Ale jako człowiek widzi, że dwór 

"ten sam sobia zgubę gotuje, że roz- 

|wój życia społecznego ją przyśpiesza, 

'зе Dajmon w starciu dziedzica z 

chłopem staje po stronie chłopa. 

W „Turoniu* ten rozłam ducho- 

wy Żeromskiego — konserwatysty 
szlachcica z Żeromskim bezdomnym 

demokratą został wyjaskrawiony przez 

tło historyczne 1846 roku, malowane 

potokami ludzkiej krwi. Temat jak 

dla Żeromskiego bardzo niebezpiecz* 
ny i tylko niedoskonałemu i niezu- 

pełnemu zżyciu się twórcy z formą 

sceniczną, zawdzięczać może należy, 

iż „Turoń” nie wywołał takiej burzy 

oburzenia jak „Przedwieśnie”. Bo 

nie to, że powieść kończy się zama- 

chem Baryki na Belweder, symbol 

r 
! 

| 

polemikę minister engielski sprowadził 

( prawowierności w ramach statutu Ligi Narodów, 

PARYŻ. 19-II. (Pat.). Londyński korespondent 

że niektóre koła tamtejsze skłonne są przypuszczać, 

w sprawie przyznania Polsce stałego miejsca w Radzie 

ect. wykazują ; 

| tłumaczących rzezie i pożary, 

się jakiś cień racji. Nie poddaje się ; 

za żywo zajmuje się nadal sprawą 

aby Polska nie uzyska- 

mogła dochodzić swych praw na sto- 

Również lewicowy „L'homme llbra* zauważa: Jeżeli Niemcy wyrażają 

niezadowolenie z powodu kandydatury polskiej to zamiary 

dziennika przyszłość pokoju zależy od 
ich zasługują 

ami położenia. 
Chamberlaina, przyznając mu słusz* 

na grunt 
gdzie należy zbadać tezę 

z tezami Innych mocarstw. 
rozszerzenia Rady Ligi Narodów 

np.: mówi się © wrogiej postawie Ja- 

ani jeden 

Polsce. Przeciwnie istnieje możliwość 

Rząd francuski nadal popiera Polskę. 

ie Presse* donosi z Paryża, że z roz- 

mewy ambasadora niemieckiego von Hóscha z Briandem okazało się, że | reg cyfr 

rząd francuski zamierza nadal popierać Polskę w (ej dążeniach do przy- 

Dalsze intrygi angielskie. 

„Echo de Paris" donosi 
iż stanowisko Francji 

Ligi nie będzie na: 

. Po za całym arsenałem dyplomstycznym wytoczonym w tej sprawie 

przeciwko Polsce stosowane są w ostatnich dniach jeszcze nowe manewry. 

protestów Szwecji i Japonii przeciw- 

Rady Ligi usiłują wzniecić na tem tle niepo 

rozumienia pomiędzy Pragą a Werszawą. 

podpisanie układu francusko -tureckiego. 
Zmiany w granicach Syrji. 

KONSTANTYNOPOL. 191i (Pat.). Donoszą z Angory, że podpisany 

ra między inaemi konwencję w Spra- 

"wie zachowania neutrałności. Układ został zawarty przez de Jouvenela 

zmiany w granicy Syrji. 

odpowied" i KTE ATS BE BOARD ABE FAROE AA SE ESO OOO 

Rząd. 
Prace komisji kodyflkacyjnej; 

procedura karna, cywilna i pra- 

wo materjaine karne, zobo- 

wiązaniowe, o msłżeństwie i 

ordynacja adwokacka. 

Pod przewodnictwem marszałka 

Senatu Trąmpczyńskiego oraz prezesa 

senackiej komisji prawniczej sen. 

Ryngla — odbyło się wspólne posie- 

dzenie komisyj prawniczych Sejmu i 

Senatu, na którem prezes komisji 

kodyfikacyjnej pif. Fierich złożył 

sprawozdanie z działalności komisji 

kodyfikacyjnej. 

j Po zagadnieniu przez p. Trąmp" 

czyńskiego posiedzenia, prof. Fierich 

przedstawił wyniki prac komisji ko» 

dyfikacyjnej. W szczególności podał 

do wiadomości, że w roku 1926 

ukończona zostanie procedura karna 

w roku 1927 procedura cywilna, pra- 

wo materjzlne, karne, prawo zobo” 

wiązaniowe, prawo o małżaństwie i 

ordynacja adwokacka. 
Po tym referacie rozwinęła się 

ożywiona dyskusja w czasie której 

dano wyraz uznania dla prac komisji 

kodyfikacyjnej a w szczegóności dla 

jej prezesa oraz wyrażono szereg 

życzeń co do tempa prac komisji, 

przyczem przeważało zdanie aby 

przyśpieszyć tok tej pracy, oraz w 

kwestji czystości języka i terminologii.   
  

panów. A jednak w sławach jego, 
błąka 

Szela wymowie Huberta Olbromskie- 

go, bo ta nie zasłoni mu „prawdy”, 
którą jest pamięć o krywdach do- 

znanych. % 

Kiedy Ksawcio „niespełna rozu- 

mu” opowiada Weronice o tem, 

co widział na polu, o zamordowa* 

nym ojcu, nie mówi, że to chłopi 

znęcali się nad ofiarami, ale mówi o 

rękach i tylko o rękach, które mor- 

dowały i które go przerazily. | kla- 

dąc takie słowa w usta tego chłopca 

Żeromski jakgdyby przesuwa ciężar 

odpowiedzialności za krew przelaną 

z bsrk chłopa polskiego — właśnie 

na „Turonia*, dziwotwór zwierzęcy 

z ludzkiemi rękoma. W postaci zaś 

pomocnika Szeli, Jana Chudego, któ- 

ry jest jedyną dodatnią po'tacią w 
gromadzie zbirów  Szeli, Żeromski 
teri pogląd swój, tę wiarę w chłopa 

pomimo wszystko — krystalizuje. 

* * 
* 

„Turoń* jako materjał sceniczny   odrodzonej Polski, a dramat— ohyd- 

nem morderstwem najniewinniejsze* 

go właśnie wśród „panów* chłopcal 

Okropność czynów morduvjącego 

chłopstwa, dramatyczne napięcie scen 

we dworze Olszyńskim zaciera nam 

pamięć o sławach Szeli i jego kom*   
jest sztuką bardzo trudną dla insce- 

nizacji, Pomimo akcentów melodra- 

:matycznych nie należy on do sztuk 
| „samegrajów”, ale wymaga wielkiej 

pracy od aktcr , a nawet czegoś wię: 

j cel niż pracy — bo pewnych przy- 

rodzonych warunków. Nie każdy mo- 

Specjal. podkomisja dla roz: 
patrzenia projektu ustawy o 

zgromadzeniach. 

Sejmowa komisja konstytucyjna 

miała przystąpić do 3-g0 czytania 

projektu ustawy o zgromadzeniach. 

Zgodnie jednak z wnioskiem posta 
Głąbińskiego (ZLN) postanowiono 
wybrać specjalną podkomisję której 

zadaniem ma być osiągnięcie pcro- 

zumienia stronnictw co do spornych 

punktów, zawartych w projekcie u- 

stawy przyjętym przez komisję w 2-em 

czytaniu, 

w skład komisji wchodzi 8-mu 

przedstawicieli różnych ugrupowań 

sejmowych. 

Zagadnienie przemysłu 
wojennego w Polsce. 

Działalność ,Pocisku*. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

Sejmowa komisja wojskowa ob- 
radowała wczoraj w dalszym ciągu 
mad zagadnieniem przemysłu wojen- 

j nego. 
Przemawiali między innemi za- 

; stępca szefa administracji wojskowej 

| gen. Norwid Neugebauer i pos. Ko- 

ściałkowski (Kl. Pracy). 
| Przedstawiciel Min. Spr. Wojsk. 
«Norwid Neugebauer podał cały sze- 

świadczących 0 konkuren- 

| cyjności wyrobów „Pocisku* z wy* 
robami fabryk zagraniczaych. Ūmo- 

| wę z „Pociskiem“ należy zdaniem 

| Min. Spraw Wojsk. jeszcze zmienić, 
ponieważ: : 

1) Na wymagane zamówienia ze 

jstrony Min. Spraw. Wojsk. nieco zre- 
| dukowany obecnie budżet nie po- 
zwala, 

2) ceny dostarczanych wyrobów 

|powinny być inaczej ustalone. 

Mówca wyraża zdanie, że chociaż 
„Pocisk“ z dostawców europejskich 

|jest najtańszy, może być jednak je- 
szcze tańszy. 

W odpowiedzi na przemówienie 

| gen. Norwid Neugebauer zabrał głos 

pos. Kościałkowski (Ki. Pracy), który 

jeszcze raz uzaszdnił konieczność 
wyboru nadzwyczajnej komisji. 

Jeśli tak bardzo niekorzystne kon- 
trakty dla skarbu państwa przetrwały 

przeszło 5 lat, to jest to winą Miu. 

Spraw Wojsk., które niedość ener- 

gicznie sprawę sanacji stosunków w 

przemyśle wojennym — traktowało. 

Stwierdzony bowiem jest fakt, że 

pomimo istnienia szczegółowych wnio- 

sków Korpusu Kontrolerów co do 

organizacji zakładów centralnych wy- 

twórczości wojskowej jeszcze w ro- 

ku 1923, dopiero teraz Min. Spraw 

Wojsk. zabiera głos w tej sprawie. 

Raport inż. Downarowicza O fal- 

szywych rachunkach, przedkładanych 

przez „Pocisk* złożony Ministerstwu 
2 psźdz. 1925 r. był rozpatrywany do- 
piero w styczniu b. r., a przecież już 
na jego podstawie można było wy- 
toczyć „Pociskowi” sprawę o rewizję 

  

ciskiem* w imieniu rządu skanda- 
licznej umowy przez wice-min. spraw 
wojsk. gen. Michaelisa, później zaś 
gen. Rodziewicza i innych została 
również przez Mia. Spraw Wojsk. 
zbagatelizowane. 

Ministerstwo nie wyciągnęło z tej 

sprawy żadnych konsekwencji i w 

ten sposób nie zażegnano na pszy- 

jektom. 
Jeżeli p. gen. Neugebauer twier- 

dzi (mówi dalej pos. Kościałkowski ), 
że akcja wszczęta przez prasę prze- 
ciwko „Pociskowi* potrącala otrzy- 
manie przez tę firmę zamówienia na 

dostarczenie amunicji do Jugosławii 

i przezto przeszkodziła naszej krajo” 

wej wytwórczości to nie mogę się z 

tem zgodzić. Oferta „Pocisku* oka- 

zała się bowiem w ostatniej chwili 
droższa od oferty francuskiej i to 
jest przyczyną jej odrzucenia. 

Należy raz na zawsze wykluczyć 
z naszego życia metodę pokrywania   
że odtworzyć Rafała Olbromskiego 

jlub Krzysztofa Cedrę. Są to bowiem 

macie już gotowe, dane, bo zrodzone 

rze napoleońskiej epopei. Role Ol- 
kroraskiego i Cedry nie dają aktorom 
pola do popisu indywidualną inter- 
pretacją, nie pozwalają na rozmaitość 
i różnorodność ujęcia—nie mogą być 
grane i tsk i owak i za każdym ra- 
zem dobrze w swoim rodzaju, muszą 
być grane tylko w jednym rodzaju: 
o bohaterstwa „Popio- 

w”. . 
Dramaturg nie tylko niczem tego 

zadania aktorom nie ułatwił, lecz 
wprost przeciwnie—utrudnił, jeśli nie 
uniemożliwił. Na przestrzeni jednego 
aktu z postaci olbrzymów, z postaci 
—symbolów pozostały—figury epizo- 
dyczne, obciążone etykietami wiel- 
kich nazwisk. Osią akcjistała się po- 
stać Szeli, przy którym one dwa kla- 
syczne typy szłachciców zbladły i za- 
tarły się zupałnie. Wysunęły się i uwy* 

pukliły te właśnie, które kształtowa- 
ły się z rozwojem akcji dramatycznej, 
a więc: Hubert, Ksawcio, Weronika i 

Staszek, Te cztery postacie zgrupo* 
wane wokoło Szeli były prawdziwe- 
mi osobami dramatu. 

Rola Szeli jest pod względem 
neutralaym zupełnem  przeciwień- 
stwem ról Olbroemskiego i Cedry, Bo   

  

szłość podobnym skandalicznym pro- 
° м! Rzeczypospolitaj do podpisania 

i dojrzałe w „Popiołach* w atmosfe- | 

kontraktów. Sprawa podpisu z „Po* Pl 

i 

i 
i 

+ 

postacie olbrzymie, postacie w dra- 

š 

: Czechnowicza na stanowisko wice- 
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tajemnicy wszelkiego rodzaju na- 
dużyć. 

Łajdzctwo w Polsce zbyt się roz- 
wielmożniło. Jeśli my go nie zwal- 
czymy, to zwalczy ono z takim tru- 
dem wydobytą z niewoli ojczyznę. 
Polskę nie stać na tolerowanie laj- 
dactwa. 

Jeśli Min. Spraw Wojsk. nle po- 
trafi doprowadzić do skutku walki z 
szerzącą się korupcją w przemyśle 
wojennym, 
przedstawiciele narodu, dlatego przed« 
stawiłem mój wniosek o przystąpie- 
niu do wyboru nadzwyczajnej ko- 
misji śledczej". 

Po dyskusji komisja postanowiła 
jednozgodnie przedstawić Izbie wnio- 
sek o wyborze nadzwyczajnej Ko: 
misji sejmowej o wszechstronnem 
zbadaniu całokształtu zagadnień prze- 
mysłu wojennego w Polsce. 

Komisja nadzwyczajna ma się 
składać z 5 członków bez uwzględ- 
nienia wielkości klubów, a z uwzględ- 
njeniem fachowości jej członków w 
dziedzinie przemysłu i techniki. Przed- 
stawieniem kandydatur do tej. ko- 
misji zajmie się przewodniczący ko- 
misji i referent pos. Kościałkowski. 

Obrady gabinetu. 

Pismo Prezydenta Rzplitej w 
sprawie jego kompetencyj. — 
Ustawa o naczelnych władzach 
wojskowych.— Nominacje wyż- 

szych urzędników. 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady 
Min. przed przystąpieniem do dysku- 
sji nad wnioskiem min. spraw wojsk. 
gen. Żeligowskiego w sprawie wyco- 
fania z Sejmu ustawy o organizacji 
naczelnych władz obrony państwa, 

.jpremjer Skrzyński odczytał pismo p. 
Prezydenta Rzplitej, wystosowane do 
Rady Min., w którema „p. Prezydent 
zażądał od Rady Min.'qdzielenia mu 

|odpowiedzi co do jego uprawnień, 
* wynikających z Konstytucji; ako 
zwierzchnika sił zbrojnych Rosy 
oraz co do stanowiska jego w spra- 
wach obrony państwa, do rządu, a 

„w szczególności do Min. Spraw Woj- 
skowych. 

Wobec rego Rada Min. poleciła 
p. premjerowi Skrzyńskiemu, mini- 4 
strowi spraw wojsk., gen. Želigow- 
skiemu I ministrow! sprawiedliwošci | 
przygotowanie odpowiedzi na zapy- | 
tania, postawione przez p. Prezyden- 
ta Rzplitej i przedłożenie tej odpo- 
wiedzi Radzie Min. o aprobatę. 

W związku z tem postanowieniem 
Rada Min. postanowiła poczynić kro” 
ki celem odroczenia obrad sejmowaj 
komisji wojskowej nad rozpatrywa* 
niem obecnego projektu ustawy o 
organizacji naczelnych władz obrony 
państwa oraz postanowiła powziąć 
decyzję co do wniosku mia. spraw 
wojskowych gen. Żeligowskiego o 
wycofanie tego projektu z Sejmu 
dopiero po przyjęciu odpowiedzi na 
ismo p. Prezydenta Rzeczyposp. 
Odpowiedź ta, jak się dowiadu* 

jemy, bądzie prawdopodobnie goto* 
wa z początkiem przyszłego tygodnia 
tak, iź najbliższe posiedzenie Rady 
Min., jakie się odbędzie w środę 
przyszłego tygodnia zajmie się roz- 
patrywaniem powyższej sprawy. 

Zarazem dowiadujemy się, iż Ra- 
da Min. postanowiła na dzisiejszem 
posiedzeniu przedłożyć p. Prezyden- 

następujące nominacje w Min. Skar- 
bu: dyr. departamentu — Gabrjela 

ministra skarbu, dr. Grodyńskiego na 
stanowisko dyr. departamentu bud: 
żetowego i p. Wojtkiewicza na sta- 
nowisko dyr. departamentu prezyd- 
jalnego. 

Dotychczasowy wice-minister skar” я 
bu Karśnicki ma zostać mianowany 
z powrotem prezesem urzędu likwi* 
dacyjnego, zaś wice: minister skarbu 
Markowski ma przejść w stan eme* 
rytury. 

Z, 

jeżeli o tamtych, jeszcze przed pod” 
niesieniem e wiemy kto os! 
i jacy oni są, (co właśnie krępuje 
aktoral) to o Szeli wiemy tylko, kim 
był: złym duchem chłopów, herszter” 
rzezuniów, natomiast jakim był-jako 
typ psychologiczny człowieka — nie 
wiemy wcale. 

Pamiętników nie zostawił, nikt mu | 
do duszy, jeśli ją miał, nie zajrzał: 
Redutowy Szela był prawdziwym tu" 
roniem; było w nim wiele zwierzęce 
dzikości fura, była głupota gęsi, były 
przewrotność i upór kozy, w ty 
straszliwym człowieku stopiły się D 
ciemniejsze instynkty tych trzech U” 
piornych zwierząt turoniowych. 

Gdyby nie surowy obyczaj Reduty* 
kryjący nazwiska, . należałoby w ter 
miejscu wypisać długi i gorący 
tyramb na cześć artysty, tworząceg 
rolę Szeli — nie można jednak P9 4 
stępować wbrew obyczajowi. 

Strona dekoracyjna widowiska, O“ 
pracowana bardzo starannie potęg”, 
wała nastrój grozy i przerażenia, u. 
noszącego się nad mieszkańcami O! 
szyny. Może tylko w akcie pierw. 
było zbyt zimno i ponuro, przed p” | 
sem i pokój robił wrażenie n 
mieszkałego. 

T. Łopalewskii 
  

to muszą to uczynić * 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Kredyt na meijoracje rolne w Państwo- 

wym Bank 
Na Ziemiach Wschodnich istnieje 

z jedoej strony wielka ilość nieużyt- 
ków, które wobec nadmiaru wilgoci 
nie mogą być użyjkowane rolniczo, 
z drugiej zaś i grunta orne i łąki, 
skutkiem nieuregulowanych stosun: 
ków wodnych, wydają niewielkie plo- 
ny i czynią niemożliwą intensywniej- 
szą gospodarkę, gdyż zarówno lepsze 
nasiona jak i nawozy sztuczne na 
takich gruntach zazwyczaj nieznacznie 
podnoszą plony — i najczęściej nie 
opłacają poczynionych nakładów. 

To też śmiało rzec można, iż pod- 
niesienie produkcji rolnej na ziemiach 
naszych zależy w znacznym stopniu 
Gd uprzedniego uregulowania stosun- 
ków wodnych, przez osuszenie grun- 
tów czy to przy pomocy rowów ot- 
wartych, czy też drenów, a więc od 
uprzedniego przeprowadzenia meljo- 
racji. 

Niestety, twierdzenie to, którego 
słuszność uświadamia sobie każdy 
myślący rolnik, posiadało dotąd je- 
den poważny szkopół. Oto na wy- 
konanie meljoracji—potrzeba zawsze 
znacznych kapitałów, brak których 
tak dotkliwie daje się odczuwać, rol- 
nik poprostu zdobyć ich nie może, 
a które w dodatku są tak drogie (w 
najlepszym wypadku 22—30 procent 
rocznie). Zwiększona ma skutek 
meljoracji wydajność gruntów, przy 
obecnych cenach płodów rolnych, 
nie wystarcza na ich oprocentowanie, 
To też pomimo zrozumienia donio- 
słości meljoracji przez rolników, nie 
mogły one być dotychczas wykony- 
wane, a tem samem sprawa podnie- 
sienia wydajności naszego rolnictwa 
nie mogła ruszyć z martwego pun- 
ktu. 

Warunki się jednak zupełnie zmie- 
miły z chwilą ogłoszenia w dniu 7 go 

nitora Polskiego* obwieszczenia Min. 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 
1 paźdz. 1924 r. o zasadach udziela- 
nia przez Państwowy Bank Rolny 
pożyczek z państwowego funduszu 
kredytu na meljoracje rolne. 

Zasady te, jak wynika z druku, 
wydanego przez Wydział Roloiczo- 
meljoracyjny C. T. R. w Warszawie, 
Są następujące: 

Pożyczki. mogą otrzymywać spółki 
wodne, gminy wiejske i miejskie, 
mieszkańcy wsi występujący zbioro- 
wo i inne osoby fizyczne i prawne, 
zarówno właściciele gruntów, jak ich 
użytkownicy. Pierwszeństwo mają 
jednakże spółki wodne, a z pośród 
nich zwłaszcza spółki złożone z drob- 
nych gospodarstw rolnych. Dalej idą 
posiadacze gruntów scalonych lub 
będących w trakcie scalania, meljora- 
cje nieużytków, meljoracje gruntów 
stacyj doświadczalnych i ośrodków 
kultury rolniczej, szkół rolniczych i 
t d. 

Rodzaj meljoracji, na które udzie- 
lane są pożyczki z iego funduszu, 
Są ściśle określone, mianowicie na 
drenowanie, nawadnianie i odwadnia- 
nie gruntów i meljoracje torfowisk, 
Czyli tak zwane meljoracje czegó- 
łowe. Natomiast nie są udzielane ' 
Pożyczki z tego fundnszu na regula- 
cje rzek, choćby one wpływały na 
Osuszanie gruntów, ani na urządze-   
brzed międzynarodowym trybunałem, fabryka chorzowska była własnością prywatną — Stickstoffwerke — a więc 
konfiskata jej ze strony Polski nastąpi 

Prof. Kaufmann powołując się na art. 3 aneksu do artykułów 297— 
traktatu wersalskiego, zaznaczył, że dle określenia charakteri prawnego 

jest miarodajny tytuł na którego podstawie dokonano 
kwestji spornych nie 

konfiskaty, lecz myśi czynności prawn 
ówną czy Polske czynuość tę określ 

Polska uważała to za konfiskatę, 
ia art, 6 konwencji genewskiej. 
Spca Niemiec—powołując się na orzeczenie Cluneta w towarzystw ubezpieczeniowych w roku 

skatą sa sdakożowinik Zwykła kon 
—5 ustawy polskiej z dn. 14 lipca 

6-2 konwencji genewskiej. 
W końcu zastępca Niemiec 

Wodów rządu niemieckiego. 
Na pytanie prezydenta trybunału 

Przygotowanie Odpowiedzi na pledoyer niemi«ckie potrzeba mu conajmniej ° Półtora dnia. Prezydent odroczył posiedzenie do soboty przed poł. 

"Podpisanie zapondg dla beroboych. 
BERLIN, 19.11. (Pat.). Pisma donoszą, że wczoraj 

a gabinetem Rzeszy osiągnięte zostało porozumienie 
Partjami rządowemi 

Sprawie podwyszenia zapomóg dla 
Prawa ta jak wiadomo była prz 

eyo"el- Prz czoraj projekt kompromisowy opiera się na następu- 
gąch mowiećlć wiejitih bezrobotnym nieletnim, zapomogi podnosi się | ** Proc., zaś pełnoletnim o 10 pros, 

to powinna była przestrzegać postanowie” 
W każdym bądź razie — oświadczył za: 

1920 roku, 

u Rolnym. 
gulacje rzek istnieje inny fundusz i 
w sprawach tych należy zwracać się 
przedewszystkiem do Minist, Robót 
Publicznych oraz podległych mu u- 
rzędów. 

Pożyczki są przyznawane na pod= 
stawie szczegółowego projektu tech- 
nicznego urządzeń meljoracyjnych 
oraz ich kosztorysu, przyczem рго- 
jekt taki winien być sporządzony 
przez osoby ukwalifikowane stosow- 
nie do rozporządzenia Min. Rolnic- 
twa i D. P. z d. 17 września 1925 r. 
(w rozporządzeniu tem jest szczegó» 
łowo wyjaśnione, kogo ma uważać 
Państwowy Bank Rolny za osoby u- 
kwalifikowane), Pozatem projekt wie 
nien być opracowany zgodnie z prze- 
pisami technicznymi, które są ogło- 
szone w Ne 227 Monitora Polskiego. 

Jednym z ciekawszych jest art. 7 
zasad udzielania kredytu. Głosi on, 
że pożyczki będą przyznawane w wy: 
sokości: 

70 proc. kosztorysu na drenowa- 
nie gruntėw, 

50 proc. na osuszanie rowami, 
60 proc. na nawadnianie gruntów, 
70 proc. na meljoracje torfowisk. 
W wyjątkowych wypadkach, uza- 

sadnionych szczególnymi względami 
gospodarczymi, Państwowy Bank Rol- 
ny może jednak przyznać pożyczkę 
niższą. Są również wypadki, kiedy 
wysokość pożyczki może być pod- 
wyższona i to nawet do 100 procent 
sumy kosztorysowej, co może mieć 
miejsce np. przy jednoczesnem pro- 
wadzeniu robót scaleniowych | me- 
ljoracyjnych, lub parcelacyjnych i me- 
ljoracyjnych, a także w razie koniecz- 
ności stosowania b. kosztownych bu- 
dowli wodnych i t. p. 

Pożyczki udzielane są wogóle na 
okres czasu od 6—12 lat, a zależy to 
od czasu, w ciągu którego umarza 
się nakład na meljoracje. Jeżeli cho- 
dzi o poszczegolne rodzaje meljora- 
cyj, to np. na drenowanie czas ten 
wynosi od 6—9 lat, zależnie od ja- 
kości gleby, przy gruntach lżejszych 
6 lat, przy glinach ciężkich, iłach, rę- 
dzinach—9 lat. 

Na osuszenie rowami 
nia pożyczki wynosi 6 lat. 

Na nawadnianie — 6—10 lat, co 
znów zależy od kosztowności budo: 
wli wodnych jak mosty, szluzy i t.d, 

Na meljoracje torfowisk — na o- kres 9 lat. 
Okres czasu, na który udzielsne Są pożyczki, zależy także od koszto- 

wności uregulowania odpływów. Wia- 
domo wszak, że zanim Przystąpić | 
można do właściwej meljoracji Pew- 
nego terenu, nalaży uprzednio ure- 
gulować odpływ na gruntach obcych 
ito nieraz na znacznej długości, wy- 
noszącej nieraz kilka i więcej kilo. 
metrów. Oczywiście taka regulacja 
odpływu znacznie obciąża meljoracje 
i dlatego w zasadach udzielania przez 
Państw. Bank Rolny pożyczek na 
meljoracje okoliczność ta jest wzięta 
pod uwagę. Mianowicie, gdy koszty 
uregulowania odpływu wynoszą od 
10—20 proc. kosztu właściwej meljo- 
racji, okres trwania pożyczki powięk- 
sza się o 1 rok; gdy koszty odpływu 
stanowią 20—30 proc.—czas przedłu- 
ża się o 2 lata it.d, W każdym razie pełny okres trwania Pożyczki nie mo- 

czas trwa* 

rozprawy w kwestji Chorzowa 
przedstawisiel Niemiec wywodzi, że 

ła zupełnie niesłusznie. 

iczej. Wobec tego nie jest kwestją 
a jako konfiskatę. Jeżeli jednakże 

sprawie włoskich 
1912, nie powinna nastąpić konfi- 

fiskata jaka jest przewidziana w art. 
sprzeciwia się artykułom 

prosił trybunał o przychylenie się do wy: ! 

„ zastępca Polski oświadczył, że na 

wieczoram między 

bezrobotnych. 
edmiotam sporów w łonie koalicji 

KWU R JE R 

Pod względem czasu trwania po- 
žyczki, 'uprzywilejowanymi są uczest- 
nicy gruntów scalanych, jak również 
właściciele osad powstałych z parce- 
lacji, którym ten czas może być pod- 
wyższony do lst 12, choćby odpływy 
z gruntów meljorowanych nie były 
zbyt trudnymi i kosztownymi. 

Jak czytelnicy widzą, warunki u- 
dzielania kredytu na meljoracje są 
może jeszcze nie zupełnie doskonałe, 
lecz w każdym razie na dzisiejszą 
chwilę b. dogodne. W tych warun- 
kach iatotnie roboty te rozwinąć się 
mogą, jeżeli fundusz meljoracyjny 
przez Skarb Państwa będzie dostate- 
cznie zasilany. O ile wiemy, na fun- 
dusz meljoracyjny w r. 1926 zostało 
przeznaczone 20.000.000 zł. 

w miarę postępu robót. 

uprzedniem stwierdzeniu, że poprzed- 
nia została zużyta stosownie do jej 
przezneczenia. 

Pożyczki na meljoracje są opro- 
centowane w stosunku 5 proc. od 
sta rocznie. Prócz tego Państw. Bank 
Rolny pobiera około 1 proc. od sta 
rocznie tytułem zwrotu kosztów ad- 
ministracyjnych. Procenty pobierańe 
są z dołu, płatne 2 stycznia każdego 
roku, natomiast dodatek administra- 
cyjny—z góry, przy wypłacaniu każ- 
dej raty pożyczki. 

Zajmującemi dla czytelników będą 
również wiadomości, kiedy rozpoczy- 
na się spłata pożyczki. Otóż w art.17 
cytowanego na wstępie obwieszcze- 
nia, znajdujemy odpowiedź na to Py- 
tanie. 

R więc spłata pierwszej raty po- życzki, która udzielona była na lat 6 
do 7, następuje po upływie 3 lat. 
Następnie, gdy pożyczka była na lat 
8—9, spłata pierwszej raty nastąpi po upływie 5 lat; dalej przy terminie 
10—11 lat — po 6 latach i wreszcie 
Przy pożyczkach udziel. na lat 12— 
po upływie 6 lat. 

W wypadkach klęsk żywiołowych 
lub nieurodzaju, któremi grunty dłu- 
żnika zostaną dotknięte, Państw. Bank 
Rolny może odroczyć termin płatno- 
ści odsetek. 

Nadmienić należy, że zużycie p0- 
Życzek na cele meijoracyjne, zgodnie 
ze sporządzonemi uprzednio plana- 
mi, będą kontrolowane przez Państw. 
Bank Rolny. Również będą przywró: 
<one przy województwach etaty in- 
spektorów meljoracyjnych, do któ- 
rych ta kontrola należeć będzie. 

Zaznaczyć pragniemy, iż w Wilnie 
rozpoczął się żywy ruch w. kierunku 
zakładania spółek wodnych i meljo- 
racyjnych dla wykonania Przy pomo- 
cy kredytu Państw. Banku Rolnego 
odnośnych meljoracji, 

Przedewszystkiem akcją tą zajęło 
się Koło Wileńskie Tow. Popierania 
Polskiej Nauki Rolnictwa, z tak za- 
służonym dla sprawy meijoracji w 
Polsce prof. K. Rogoyskim na czele, 
które utworzyło Specjalną komisję 
dla spram meljoracyjnych. 

Również Wil. Tow. Rolnicze po- wołało w d. 18 lutego do życia Wy- 
dział meljoracyjny, do zarządu któ- rego weszli p. p. Wagner, Borowski 
i Iwankiewicz. Wydział taki powstaje i przy Związku Kółek Rolniczych Z. 
W. ao ile wiemy to już nawet po- 
wstało samorzutnie parę spółek wod- 
nych — między iunemi w Molach pow. 
Wileńskiego, gdzie zorganizował ja 
gen. Dąb-Biernacki, która to spółka 
złożyła już gotowe wykonane plany 
meljoracyjne do Wil. Oddziału Banku 
Rolnego,—nawiasem nadmienić pra” 
gniemy, iż dyrektor Wileńskiego Od- 

Sprawa Bispinga. 
Na początku posiedzenia sędzia Alchimowicz odczytuje dwa pisma, które w związku ze Sprawą sąd otrzy- mał w dniu "wczorajszym. Pierwsze z nich, depesza od niejakiego Podgór- niaka z Radomska brzmi: mam piw- 

ne wyjašnienia w sprawie Bispinga i 
list tej treści: 

Lublin. Rotmistrz rezerwy Eusta- chy Żeleznicki. Będąc w Dywizji ge- nerała Żeligowskiego w 1919 r. jeden 
z formacji Winiarczyk „podał miejsce 
zamieszkania w Teresinie. Opowiada 
mi on o zabójstwie Druckiego, Lu: 
beckiego którego miał dokonać syn 
służącego i jego Przyjaciel. Obaj oni 
nie byli aresztowani. W imię spra- 
wiedliwości donoszą O tem Sądowi 
Apelacyjnemu, 

Prokurator sprzeciwił się powały- 
waniu obu tych świadków, 
gących nic nowego wnieść do spra- wy, gdyż listów tego typu sąd otrzy- 

ciwiała się temu, wnosząc natomlast 
powcłanie dwóch nowych ekspertów, 

najmniej jednego z nich dla zesta- 
wienia ich ekspertyzy z ekspertyzą 
prof. Grzywo-Dąbrowskiego. 

Bisping prosi o uwzględnienie 
wniosku obrony, dodając, że może 
dołączyć kopertę ze swemi włosami, 
zapieczętowaną przez sąd pierwszej 
instancji. Bisping oświadcza Ponadto, 
że nie chciał zgodzić się na „taki 
skandal*, jak walka między eksper- 
tami i wolałby być zasądzony „z ho-   

/ 

МОВЕка 

Sprawą meljoracji interesuje i dokla- 
da wszelkich starań, by przy podziale 
kredytów Ziemie Wschodnie nie zo- 
stały upośledzone. 

Na zakończenie podkreślić musi- 
my doniosłość wykonywania już obec- 
nie meljoracji dla sprawy zwalczania 
bezrobocia. Przy robotach meljora- 
cyjnych znajdą zatrudnienie inżynie- 
rowie, technicy, kreślarze, większa 
ilość robotników niekwalifikowanych 
do robót ziemnych, cieśli do wyko- 
nywania budowli wodnych i t. p, a 
wreszcie dzięki zapotrzebowaniu na 
ssaki, drenażniki, ruszy nie jedna 
cegielnia, zatrudniając również sporo 
robotników i zwiększając zużycie wę- 
gla kamiennego, to fakt posiada do   Pożyczki będą wypłacane ratami, | 

Każda nas: ; 
tepos rata może być wypłacona po | 

niosłe znaczenie. Rusticus. 

Kronika miejscowa. 
Ze Stowarzyszenia Techników 

Wczoraj wygłosił w sali Techników 
prezes Stow. Kupców Chrześc., p.Ta- 
deusz Miśkiewicz niezmiernie cieka- 
wy odczyt p. t. „Kupiectwo a kryzys 
gospodarczy”. 

Prelegent w sposób syntetyczny 
omówił zagadnienia irolę kupiectwa, 
wskazując jednocześnie środki pro- 
wadzące do naprawy. 

Omówił bliżej Sprawy gospodarcze 
bezpośrednio związana z naszym kra- 
jem. 

Po odczycie wywiązała się b. oży: 
wiona, obfitująca w niezmiernie cen- 
ne szczegóły dyskusja, w której głos 
kolejno zabierali pp.: dyr. Milkiewicz, 
dyr. Urbanowicz, prof. Staniewicz, 
mecenas Sumorok i prezes Gutowski, 

« Obszerne sprawozdanie z odczytu,   
\ 

| zamieszczonego w nr. 39 

nie mo: [ą na wierzchu 

muje znaczną ilość, Obrona nie sprze: | 

prof. Warcholtza i Olbrychta, a przy* | 

jako też przebieg dyskusji zamieści: 
my w jednym z najbliższych nume- 
rów naszego pisma. G. 

, Posiedzenie Komisji odwoław. 
| czej. 

Dziś odbędzie się posiedzenie Ko- , misji odwoławczej od decyzji Żarzą- du Obwodowego Funduszu Bezrobo- cia. (zd) 

W sprawie budżetów nadzwy- 
czajnych. 

M-stwo Spraw Wewn. w porozu- mieniu z M-stnem Skarbu zarządziło, aby w tych wypadkach, gdy urzędy wojewódzkie nie zatwierdziły jeszcze budżetów związków komunalnych na rok 1926, zostało wstrzymane zatwier- dzenie budżetów nadzwyczajnych. Budżety te mają być przedstawiane M-stwu Spraw Wewn., które, po roz- patrzeniu ich, udzielać będzie urzę- dom wojewódzkim w każdym posz- czególnym wypadku wskazówek co do ich zatwierdzenia. (I) 
  

  

į 
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— Sprostowanie. Z racji artykułu 
naszego pisma p. t. Bank Spółdzielczy Lokatorów i rozbu- dowy w Wilnie proszeni jesteśmy zazna- czyć że oficjalna nazwa tej Instytucji brzmi: Spółdzielnia Kredytowa Lokatorów i Roz- budowy w Wilnie. 

—————— >————————— 

Giełda warszawska 
@. 19—-1 26 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno Dolary St. Z. 8,05 8,07 8,03 Praga 23,80 86 23,74 Holandja 300,70 301,45 299,95 Londyn - 39,16 39,26 89,06 Nowy-York — jak gotówka 
Paryż = 28,95 29,02 28,88 Szwajcarja 155,05 155,44 154,66 Stockholm 197,00 197,47 196,51 

Wiedeń 113,30 113,58 113,02 - 
Poż. dol. 67,00 (zł. 495,80) 
50,0 Państw. pożyczka konwers, 34,50 34,70 41/2%/0 Listy zastaw. przed, Wil. Ban. Z. 23,:0 

, Nie gospodarstw stawowych. Na re-lże być większy ponad lat 12. działu p. L. Maculewicz, żywo się | %% 8 „ złot. Wil. Ban. Z. 81,50 
s 

i 
Kwestja Chorzowa przed trybunałem Sąd zdecydował depeszę Podgėr- | w Hadze. 
Niemcy przeciwko konfiskacie fabryki ze strony 

Polski. 

HAGA. 19-II. (Pat.). W dalszym ciągu 

niaka i list Želežnickiego dołączyć do sprawy, lecz nie wzywać tych świad: ków, wnioski obrony jak też i prośbę oskarżonego dołączenia koperty z wło- sami odrzucić. 
Badana dodatkowo p. Lubomir- ska — oświądczyła, że nigdy nie wi- działa ojca piszącego przy stojącym pulpicie, że aczkolwiem Pulpit taki znajdował się w ich domu w Szem- czynie, korzystała zeń tylko matka. Nie widziała również, by ojciec na- chylał się silnie Przy pisaniu. 
Dłuższą dyskusję wywołują powięk- szone zdjęcia podpisu weksli. Za zgo- dą stron postanowiono jeszcze zro- bić powiększone zdjęcia niektórych 

Lter oddzielnie, co p. Kirchner ma wykonać na sobotę, 
Św. Herszelman w odpowiedzi na 

pytanie wyjaśnił, że niektóre litery w   
e: były robione strychami, wi- 

doczna też w nich była linja cienka, 
grubsza naprowadzona, 

! “-_ 

Kobista-lekarz 

° Ог. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. Przyjm. 12—5, (Ii. Mickiewicza 24 m. 4. 

    

WYJĄTKOWO TANIO!! 

Meble lim wie 
5. Ancelewicz, Wilao, Niemiecka 15 

(w podwórzu). 

  

Z prasy żydowskiej. 
Dwie ideslogje. — Poseł Grynbaum, a poseł Thon. — Znamienne uchwały Sjonistów z b. Galicji w 

ody. — Zjazd Rabinów, a p. 
sław Grabski. — „Clericalisme 

   

Kryzys prezydjalny w „Kole Ży- 
dowskiem” spowodowany roziamem 
w obozie sjonistów wywołał ożywio- 
ną dyskusję w prasie. 

Rzecznikami polityki pp. Reicha 
Thona są posłowie z b. Galicji, 
tyki zaś p. Grynbauma — przeważnie 
posłowie z Kongresówki. 

Natan Szwalbe w 
dzie” 

Czytamy tem: 

wo-rewolucyjną, zmierzą ona bo- 
wiem do ustalenia 
linji opozycyjnej wobec każdego 

partyjny i kierunek społeczno-poli- 
tyczny do tego czasu, kiedy ustrój 
Polski zostanie zmieniony w duchu 

" państwa narodowościowego. 
Polityka żydowska w Polsce po 

winna się zdaniem posła Grynbau- 
ma wzorować na przedwojennej 
polityce stronnictw socjalistycznych: 
żadnych kompromisów z żadnym 
rządem — aż do realizacji postula 
tów zasadniczych. 

Zakreślając sobie tak wyraźny cel, 
poseł Grynbaum wyprowadza stąd 
Oczywisty wniosek, że żadne trwałe 
zdobycze, szczególnie w dziedzinie 
prawodawczej nie są do osiągnię- 
cia specjalnie dla Żydów, dopóki 
problem wszystkich mniejszości nie 
zostanie rozwiązany radykalnie w 
ramach państwa polskiego". 
Jak zaznacza publicysta z „Na- 

szego Przeglądu”, poseł Grynbaum, 
krytykując ugodę, powołuje się na 
politykę żydowską na Litwie Kowień- 

skiej : 3 
„Żydowska mniejszość zyskała 

tam specjalne przywileje w postaci 
autonomii narodowej, podczas gdy 
względem innych mniejszości sto- 
sowano politykę ucisku. Stan ten 
trwał tylko tak długo, dopóki Li- 
twini przypuszczali, że przy pomo- 
cy Żydów odzyskają Wileńszczyznę. 
Z chwilą jednak, gdy nadzieje te 
prysly — przekrešlono jednem po- 
ciągnięciem pióra autonomię na- 
rodową, za. pomocą Agudy zaš 
wtłoczono z powrotem gminy ży- 
dowskie w ciasne ramy  organiza- 
cji wyznaniowej. 

Jest to niewątpliwie nauczka 
nad którą należało się zastanowić 
zanim Koło Żydowskie zdecydowało 
się wyodrębnić swą politykę z ca- 
łego kompleksu zagadnień mniej. 
szościowych w Polsce”, 
Na zgoła odmiennem stanowisku 

stanął poseł d-r Thon, współtwórca 
t. zw. ugody polsko-żydowskiej. 

Piętnując stanowisko opozycji w 
„Kole Żydowskiem”, które — jego 
zdaniem — da się określić jednem 
słowem: maniactwo, poseł Thon w 
„Hajncie” pisze: 

„Lecz dość, jest rzeczą niemo- 
żliwą dyskutować z ludźmi, dla 
których frazes jest ważniejszym, 
niż logiczny argument, a może 
także osobista ambicja i gonitwa 
za popularnością ważniejsze niż 
żywotne interesy ludności žydow- 
skiej. ' 

Kwestja naszego stanowiska, wo 
bec obecnego rządu jest wyłącznie 
spraw taktyki rządu, który powia 
da, że chce spełnić żądania ży- 
dowskie, «nie można odsunąć od 
siebie i frzeba czekać, aż рггугае: 
czenie swe spełni. Jest zrozumia: 
łem, że z takim rządem trzeba 
pozwolić rokować temu, który mo 
że wywierać na rząd odpowiedni 
wpływ, a taką osobą jest obecnie 
d-r Reich. | dlatego jest nonsen- 
sem właśnie obalać d-ra Reicha”. 
Nie znaczy to jednak, ażeby zwc- 

lennicy „ugody” byli zadowoleni ze 
stosunku rządu do Żydów. Świsdczy 
o tem fakt, iż zjazd sjonistów z b. 

j Galicji Wschodniej znanych ze swych 
ugodowych tendencji po dwudnio- 
wych obradach powziął uchwałę, 
stwierdzającą, że narodowa polityka 
żydowska powinna dążyć do zapew- 
nienia Żydom polskim wszystkich 
Praw należących się im weglud kon- 
stytucji oraz traktatu mniejszościo- 
wego. 

Zjazd ponadto podkreślił, że u- 
waża tak zwaną ugodę, jako pierwszy 
krok ku realizacji tych praw, ale 
jednocześnie konstatuje, że rząd nic 

„ple uczynił dotychczas w celu zrea- 
lizowania „ugody”, wobec czego po- 
słowie i senatorowie zostali wezwani 

      
  

„do zastosowenia przeciw temu nej-| 
ostrzejszych środków perlamentare 
nych. 

й W Warszawie natomiast obrado- | 
„wał w ciągą czterech dni Zjazd Ra- 
binów z cąłej Polski. 

O zjeździe tym pisze p. B. Mi: 
chalewicz w „Folkscajtung“, będącej 
organem Bundu, co następuje: 

„Cztere dni zjazdowe odsłoniły 
‘ czarne bojowe oblicze tego zgro- 

madzenią klerykalnego, jego am- 

Politykę lesdera opozycji w „Kole | niem i Żydowskiem” dość trafnie określa p. | Pomnikowi Franciszka Józefa, który to „Naszym Przeglą- ; pomnik mieł być usun'ety z Folecenia wo- 

struować osobliwą doktrynę, którą 
pozwolimy sobie nazwać NETOdO- ; szkolna, Wygłosono okolicznościowe prze- 

bezustannej | 

rządu, bez względu na jego skład dzie 

| narchicznych 
| Beczki strażęckie przygotowane były na 

ST PKI. 

Pogrzeb Franciszka Józefa. 
Sądziłem dotąd, że wieści o prądach sprawie monarchicznych, nurtujących jakoby w ma- 

sach polskich, kolportowane przez pewnych volla Iennemi'-—_O Krajowym Zjeź.  Polityków, są pozbawione podstawy. \ nie. Omyliłem się! Okazuje się bowiem, że 
uczucia wiernopoddańcze nie gasną, nawet 
po ruinie monarchii, nawet po śmierci „po- 

| mazańca". Uczucia te w braku żywych bał- 
| wanów, skupiają się dookoła martwych fe- 

i ( tyszów I dookoła nich wzwijają całą pompę 
poli» ! dworsko—cesarsko—galową. 

Ale niech mówią fakty. ‚ 
„W miasteczku Zabłotewo pod Śniaty- 
ludność urządziła uroczysty pogrzeb 

! jewody. 

Komiczny posąg włożono do trumny i chowano na € tarzu. Poseł Grynbaum usiłował skon: |”? a į W žalobnej <eremonji wzieły udział: 
straż ogniowa, rada mlejska | dziatwa 

mówienia", 

Oto sucha relacja, nad którą jednak 
nie mcżna przejść obojętnie do porządku 

nnego. 

Obecność straży ogniowej na tym po- 
„grzebie jest zrozumiała; miała ona zapo- 
biec eweniużlnemu wybuchowi uczuć mo- 

pośród uczestników pogrzebu. 

wylew łez żalu | żałoby, Asysta Rady miej- 
skiej jest nieco zagadkowa, gdyż informa- 
tor nie podaje bliższych szczegółów. Zro- zumiemy jednak sens tej asysty, jeśli uprzy. 
tomnimy sobie, że rady miejskie asystują zwykle im corpore, lecz sine capite, 

Natomiast obecność dziatwy szkolnej 
zakrawa na demoralizację niewiniątek, któ- 
re zapewne zostały zwabione za pomocą pierników królewskich. 
a — — ее 

bicje zachłanne. Przez pierwszy czas rabini zachowywali się skrom- nie. Mie będą się mieszali do po- lityki. Ale apetyt Przychodzi z je- dzeniem. Nasi rabini zwąchali, że obecnie nadszedł czas na Ich to- war, że w wyższych sferach wieją teraz całkiem inne wiatry, że mi- nister oświaty Grabski jest wiel- kim rabinofilem.,.” 
Dotyczy to żądania zjazdu, będą- <ego — nawiasem mówiąc — zupeł- nie po myśli p. Grabskiego, że kler winien być wyłącznym gospodarzem i kierownikiem duchowym, gmin ży- 

dowskich. 
Sprawie tej poświęca również ar- tykuł wstępny poseł Thon w krakow- skim „Nowym Dzienniku”, 
Stwierdzając szkodliwość kleryka- lizmu dla życia społecznego, że „cle- ricalisme voila I'ennemi”, albowiem staje w poprzek wszystkiemu, co łą: czy się z postępem p. Thon konklu- duje: 
„Ale my możemy patrzeć spo- kojnie w przyszłość, Naród żydow- ski, zdrowy w swoim narodowym instynkcie somozachowawczym, nie da się skruszyć przez żaden woju- jący klerykalizm, który jest mu or- ganicznie obcy I wrogi. Żydostwo nigdy nie było urodzajną glebajdla sekciarstwa, Sekty nasze usychały z biegiem wieków, a naród, Jako T ostał się i nadal się osta- nie. 3 
„„My mamy, przed sobą wyżynę, ku której kroczymy, a ci, co wspi- nać się nie mają sił, bo są za sła- bi, i dlatego nas chcą zatrzymać w zwycięskim marszu, zostaną na dole — zamroženi į zapomnieni”. Co zaś dotyczy Krajowego Zjaz- du w Grodnie to prawie wszystkie dzienniki żydowskie zamieściły — оь- szerne sprawozdania ze Zjazdu. 

Niektóre zaś pisma poczynały 
szereg uwag pod adresem inicjato- 
rów Zjazdu, częstokroć nie pozba- 
wionych słuszności. 

Tak nprz. „Grodner Moment” га- znacza, że dotychczasowej Rady któ- ra wiana otoczyć nalażytą opieką ludność miejscową weszło až 5 0 sadnikėw, w naszym kraju zupełnie obcych. 
„Wilner Tog* ma pretensje do ivicjatorów, że nie zaproszono na Zjazd przedstawicieli prasy żydow= skiej, 
„Hajnt“ zaś w konkluzji stwier- dza: 
„W każdym bądź razie, nieba- 

Cząc na stosunek do Zjazdu i na 
jego cele, i jego intencje, jedno 
jest jasne — w naszych warunkach 
publiczne demonstrowanie myśli, 
że Kresy posiadają osobliwe obli: 
cze, specyficzne potrzeby, którym od góry zadość uczynić nie moż* 
na, ale muszą być powierzone 
przedstawicielom ludności miejsco* 
wej bez różnicy wyznania i naro” 
dowości jest już wielkim krokiem 
naprzód”. m. g. 

EE w wo 

Jadwiga Hryniewiecha 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno»   
! 

tanecznego w REDUCIE 
udziela lekcji plastyki i rytmiki, 
Organizuje się komplety dla 

dorosłych i dzieci. 
Zapis; jmuje się w teatrze na Pokulants— U P. W. Hulewicza od godz. 12 do 2 PPU 
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i Dziš — Leona B. 

Sobota | Jutro—Wstępna. Feliksa B. 

20 į Wscnod ra g. 6 m. 33 

Luty į Zachód —g. 4 m. 33   
Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna i N.- Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

feczonym I ich rodzinom w Poliklinice 

(Domini mska 15).0dz. oprócz dni świąt. 

ой 8—9. 
Poradnia Polsk Žrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, II pletro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj sztukę B. Katerwy „Prze- 

chodzien“. 
Jutro w niedzielę o godz. 12 w połudn. 

Mieczysław _Limanowski wygłosi odczyt o 

„Turoniu* Żeromskiego. W niedzielę po 

południu o 3.30 „Wesele“ SŁ Wyspiańskie- 

go, wieczorem o 8-ej „Ewa“ komedja w 3 

aktach J. Szaniawskiego. 
W poniedziałek po raz jedenasty „U- 

ciekła mi przepióreczka” St. Żeromskiego. 
We wtorek powtórzony będzie „Turoń'* 

dramat z rzezi galicyjskiej St. Żeromskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde 

go przedstawienia biuro „Orbis” Mickiewi- 

cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od 

10—12.30 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 

11—2-ej lod 5—8-ej w dnie przedstawienia. 

Oprócz tego dla udegodnienia publiczności 

w dnie powszednie księgarnia „Lektor” Mic- 

kiewicza 4, od godz. 4—7 I w niedziele 

od 1—3. 
eatr Polski. Wieczór baieto- 

wy H. Łaszkiewiczowej. Dziś w Те- 

atrze Polskim wystąpi świetna interpreta- 

torke tańców plastycznych H. Łaszkiewi- 

czowa z udziałem całego zespołu plastyki. 

Program obejmuje szereg efektownych pro- 

dukcji baletowych w zastosowaniu do mu- 

zyki Brahmse, Chopina, Schumanna, Rym- 

skiego-Korsakowa „Szeherezada“. Wieczór 

baletowy wywołał ogólne ogólne zaintere- 

sowanle. Początek o g. 8-e] wlecz. 

— Przedstawienie baletowe dla 

młodzieży w Teatrze Polskim. Jutro 

o g. rej pp. zespół baletowy H. Łaszkiewi- 

czowej wystąpi na przedstawienie specjal= 

nie przeznaczonym dla młodzieży. Program 

barwny | urozmaicony. Na wyróżnienie za- 

sługuje „Karnawał Wiedeński" — Shumana. 

Ceny miejsc najniższe. 
— Koncert M. Orłowa w Teatrze 

Polskim. We wtorek 23 lutego odbędzie 

się w Teatrze Polskim recital fortepjanowy 

znakomitego pianisty o sławie vszechświa- 

towej Mikołaja Orłowa. W programie: Franck, 

(Prelude et fuge), Beethoven— (Sonata Es- 

dur op. 31) Chopin—(Ballade g-moll, Noc- 

turne Fis-dur, Etude Ges dur, 2 mazurki, 

Tarantella), Ravel, Rachmaninow. Liszt I 

Schumann. Bilety już są do nabycia w ka- 

sie teatralnej od 11—1 I od 3—9 wiecz. 

— Poranki muzyczne w sali Miej- 

skiej. W niedzielę 21 iułego odbędzie się 

poranek ze współudziałem orkiestry 1 pp. 

st W programie utwory J. S. Bacha, G. 

F. Handla oraz fragmenty z opery „Fideljo* 

Beethovena. Początek o godz. 12.30 pp. 

KINA. 
Kinematograf miejski. Od 19—23.I. 

„Biała siostra” (w ogniach Wezuwiusza)— 

dramat w 9 "aktach. 

URZĘDOWA. 

| | — Wice-wojewoda p. Malinow - 

ski wyjeżdża jutro do Warszawy. 

Wice-wojewoda wileński wyjeżdża w 

poniedziałek wieczorem w sprawach 

służbowych do Warszawy. Podczas 

pobytu w Warszawie p. wice-woje- 

woda omówi sprawy, związane Z ро- 

grzebem Metropolity Wileńskiego arcy- 

biskupa Cieplaka. (zd) 

— Kierownik Wydziału Sztuki 

wyjechał wczoraj do Warszawy. 

Kierownik Wydziału Sztuki wojewódz- 

twa wileńskiego p. Jerzy Remer wy- 

jechał w sprawach służbowych w 

dniu wczorajszym do Warszawy, zaś 

z Warszawy jedzie do Nowogrėd- 

czyzny. (zd) 

| 
MIEJSKA. | — ! 

— Wezwanie do wzięcia udzia: | 

łu w pontyfikalnym nabożeństwie ; 

żałobnem z powodu śmierci ks. | 

metropolity Cieplaka. Komitet ucz= | 

czenia pamięci pierwszego arcybisku- | 

pa Wileńsklego ks. metropolity Jana | 

Cieplaka, wzywa ogół społeczeństwa | 

do wzięcia jeknajliczniejszego udziału ; 

w pontyfikalnem nabożeństwie żałob- | 

nem z powodu śmierci arcypasterza | 

które odbędzie się dn. 22 bm. o g.| 

9 i pół. w Bazylice Wileńskiej. 

Komitet powyżzzy przygotowoje | 

akademję żełobną na dzień 25 marca ; 

br., która odbyć się ma w Uniwersy-; 

tecie. Na program złożą się przemć. | 

wienia, poświęcone osobie i pamięci 

ks. arcybiskupa Cieplaka oraz dział | 

religijno-muzyczny. | 

Na ręce J. E. ks. biskupa Michal- ; 

kiewicza nadesłano szereg telegra- | 

mów kondolencyjnych, wśród nich 

od Ministra Spraw Wewnętrznych 

p. Władysława Raczkiewicza i bisku-, 

pa łomżyńskiego ks. A: 
zd 

— Pozwolenia na broń. Według 

rozporządzenia Ministerstwa Spraw 

Wewuętrznych władze administracyj- 

ne tylko do dnia 28 bm. obowiązane 

są wydawać pozwolenia na broń oraz 

przedłużenia ich. 
W roku bieżącym istnieją pewne 

udogodnienia, a mianowicie władze 

administracyjne na tym samym 

blankiecie za opłatą 50 gr. stwierdzają 

prolongatę. (I) 
— Urząd do walki z lichwą 

i spekulacją nie próżnuje. W stycz- 
niu urząd do walki z lichwą iszeku- 

lacją ukarał grzywną 100 osób za 

pobieranie nadmiernych cen za arty 

kóły pierwszej potrzeby oraz przesłał 

do sądu przeszło 100 podobnych 

spraw podlegających kompetencji 

sądu. 
— Referat karny jest  bez- 

względny. Za przekroczenia prze- 

pisów administracyjnych referat kar- 

ny przy kornisajacie Rządu w prze- 

ciągu m. stycznia rb. ukarał bcz- 

względnym aresztem 89 kobiet. () 

— Ile osób pociągnięto do od- 

powiedzialności w m. styczniu. 

Referat karny przy urzędzie Komi: 

sarjatu Rządu w styczniu rb. pociąg” 

nął do odpowiedzialności ogółem 

550 osób za przekroczenie przepisów 

administracyjnych, z czego za opilst= | 

wo I zakłócenie spokoju publiczne» | 

go 144 osoby, za przekroczanie prze- 

pisów porządkowych i sanitarnych 

119 osób, za przekroczenie przepisów | 

dorożkarskich 113 osób, za przekro: | 

czenie przepisów samochodowych 31| 

osób, za urządzanie spekulacji 64 | 

osoby, za przekroczenie przepisów 

meldunkowych 27 osób, zą nieošwiet- 

lanie schodėw 7 osėb, za niezamy- 

kanie bramy po godz. 10-ej 15 osób 

za tamowąnie ruchu ulicznego 18 

osób, za nielegalne posiadanie bro- 

ni 4 osoby, za nieoświetlanie lataren 

numerów domów 4 osoby, za samo- 

wolne rozklejanie afiszy 1 osoba, za 

urządzenie nelegalnego zebrania 1 

osoba i za nieprzestrzeganie prze- 

pisów myśliwskich 1 osoba. 

Z wymienionych liczb zostało u: 

karanych 501 osób grzywną na ogólną 

sumę 7,879 zł. oraz 38 bezwzgied- 

nym aresztem na ogólną ilość 312 

dni. (1) 
WOJSKOWA. 

— Rekolekcje wielkopostne dla   żołnierzy. Dowódca Obszaru Warow-   nego w rozkazie swym wyznaczył 

KUR JER 

terminy dla przeprowadzenia reko- 

lecji wielkopostnych dla szeregowych 

które odbywać się mają w porządku 

następującym: 

Dn. 20 lutego w kościele św. Jana 

dla szeregowych: 1 p. P. Leg., 6 p. P.- 

Leg., 1 p. а. p. 3 k.a. p., 3 SBOPL,, 

odbędzie się o godz. 14 ej konfe: 

rencja i komunja Św. 

Dn. 21 lutego w kościele św. Jana, 

dla szeregowych: 5 p. P- Leg., 23 P. 

uł, 3 p. sap., szwadron pionerów, 

3 d. a. k, — o godz. 14-ej konfa- 

rencja i spowiedź, następnego dnia 

o godz. 7-ej komunja św. 

Dn. 22 lutego w kościele świętego 

Ducha, dla szereg.: 3 p. 8. €., 1 p. P. 

Leg., 6 p. p. Leg. 1 pap., 3 kap. 

3 ŠBOPL. — o godz. 14-ej konfe- 

rencja i spowiedź następnego dnia 

o godz. 7-ej komunja św. w kościele 

św. Jana. 
Dn. 23 lutego w kościele św. Jana 

dla szereg.: 5 pp. Leg, 23 P. uł., 

szw. pionerów, 3 dak., 

o godz. 14-ej konferencja i spowiedź 

następnego dnia o godz. 7-ej ko- 

munja św. 

Dn. 27 lutego w kościele święte- 

go Jana dla szereg. PKU., FOS. Art., 

KOW. oddział sztabowy, 15 det. komp. 

łącznik., d:twa 1 dyw. Leg., 19 dyw. 

piech., dywizjon żandarmerji, wojsk. 

komp. telegr., kolumny samochod., 

sztabu genereln., R. Z. Ż., wojsk. 

sądu okręg., i wszystkich mniejszych 

odziałów garnizonu Wilna—o godz. 

14-ej konferencja i spowiedź, następ- 

nego dnia o godz. 7-ej komunja Św. 

Dn. 28 lutego w kościele św. Jana 

—dla szereg.: PKU., filja O. S. Art, 

DOW., 15 det. komp. łącznik., kol. 

sam., i wszystkie mniejsze oddziały 

o godz. 14 spowiedź i konferencja 

dnia następnego o godz. 7 komunja 

świata. 
Dn. 27, 28 i 29 marca w wojsk. 

więz. śled., o godz. 7 m. 30 konfe- 

rencja I msza Św. 

Dn. 30 marca o godz. 7 m. 30 

konferencja, spowiedź i komunja św. 

w szpitalu wojskowym. 

Jednocześnie D. O. W. zarządza, 

ażeby żołnierze udające się do kościo- 

ła i z powrotem nie śpiewali. Wszys- 

cy żołnierze przy spowiedzi otrzy* 

mują kartki według których przepro* 

wadzona zostanie kontrola. Każdy 

oddział otrzymał dwa terminy, by 

w następnym terminie mogli Iść ci, 

którzy nie byli w pierwszym. 

Garnizony w Bujwidziszkach i Wer- 

kach urządzą rekolekcje w porozu- 

mieniu z duszpasterstwem. 

— Rekolekcje dia oficerów. Do- 

wódca Obszaru Warownego wyzna” 

czył w rozkazie swym terminy dla 

przeprowadzenia rekolekcji dla ofice= 

rów (ich rodzin) Obszaru Warownego 

Wilno, które odbyć się mają w kapli- 

cy św. Kazimierza w Bazylice, Konfe- 

rańcje na powyższych rekolekcjach 

wygłosi ks. prof. Miłkowski. 

Z_POLICJI 
— Fpteczki ruchome na po- 

sterunkach policji. W  komisarja= 

tach i na posterunkach policji pań- 

stwowej celem niesienia pierwszej 

pomocy ludności w nieszczęśliwych 

wypadkach, zaprowadzono apteczki 

ruchome, zaopatrzone w niezbędne 

środki lekarskie. (zd) 

— Inspektor policji politycz- 

nej Swolken w Wilnie. Inspektor 

policji politycznej i główny jej ko- 

mendant przyjechał w dniu przedwczo- 

rajszym z Warszawy do Wilna wraz 

z nadkomisarzem Siekierzyńskim i 

podkomisarzem Kalinowskim dla 

przeprowadzenia w tutejszej Okręgo- 

wej polieji politycznej i w Ekspozy- 

вОВО ЗК 1 

turze policji politycznej na m. Wilno 

inspekcji. (zd). 
— Mądry polak po szkodzie. 

Niedawno do jednego z poste- 

runków policji państwowej zgłosił się 

zaś dla inteligencji (2 dania) 11,523 

sztuk. 
Wogóle zaś ogólne koszta akcji 

żywnościowej za ubiegły okres dzia” 

łalności P. U. P. P. wynosiły około 

P., | 64,000 złotych. (zd) 
osobnik w mundurze sierżanta W.P., 

prosząc o pozwolenie na rozmowę 

telefoniczną z Dowództwem Bataljonu 

Korpusu Ochrony Pogranicza. Otrzy* 

mawszy pozwolenie, osobnik ten 

zbliżył się do aparatu, schwycił sto- 

jący obok karabin dyżurnego | strzelił 

|do niego raniąc, poczem zbiegł. 

W celu uniknięcia tego rodzaju 

wypadków Komendant główny policji , 

państwowej polecił: 1) legitymować 

| nieznane osoby, które z jakichkol- 

fwiek bądź powodów mają przebywać 

przez pewien nawet krótki czes na 

posterunku, 2) zwracać baczną uwa- 

|gę, aby osobom postronnym  unie- 

$ możliwić dostęp do znajdującej się 

na posterunku broni. () 
' 
4 

  

— Odezyt. Zarząd Koła Związku 

Oficerów Rezerwy podaje do wiado- 

mości, że wdniu 21 bm. o godz. 17 

odbędzie się w sali Oficerskiego 

Kasyna Garnizonowego odczyt pre- 

zesa Centralnego Zarządu Związku 

Oficerów rezerwy pana płk. rez. Dr. 

Stanisława Szurleje. 

Wstęp dla członków związku oraz 

wprowadzonych gości. (-) 

Z KOLEI.. 

— Obniženie wynagrodzenla 

godzinowego konduktorom 1 pa- 

rowozowym. Ministerstwo Kolei o- 

pracowało nowy projekt wynagro- 

dzenia godzinowego i kilometrowego 

dla służby konduktorskiej i parowc- 

zowej, który ma obowiązywać od 

dnia 1-go lutego r. b. 

Według opracowanego projektu 

dstychczasowe wynagrodzenie godzi- 

nowe i kilometrowe uległoby zniżce 

od 30 do 50 procent. 

Wydział Wykonawczy Związku 

Kolejowego zlożył w tej sprawie Mi: 

nisterstwu Kolei mmemorjał i poczy- 

nił zastrzeżenie, domagając się aby 

drużyny konduktorskie, dozorcy i 

smiarownicy nie byli traktowani ina 

czej niż drużyny parowozowe i e- 

|wentualna zniżka wynagrodzenia 

| przeprowadzona została w jednako- 

wym stosunku. (—) 

— Ogólny zjazd pisarzy wo: 

zów. W niedzielę dnia 28 go b. m. 

o godzinie 10-tej rano odbędzie się 

w Warszawie w lokalu Związku Ko- 

lejowego Z. Z. P. pierwszy ogólno: 

krajowy zjazd pisarzy wozów @а ©- 

mówienia spraw zawodowych. 

| Ponieważ Zjazd ten posiada do- 

niosłe znaczenie dla wszystkich pi- 

| sarzy wozów, pożądany jest przeto 

; Jaknajliczniejszy udzial zainteresowa- 

!nych bez względu na przynależność 

związkową. (—). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Sprawozdanie roczne z akcji 

pomocy żywnościowej P'U.P.P u 

dla bezrobotnych. Ogólna liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w 

P.U.P.P. do pomocy żywnościowej 

wynosiła w ubiegłym roku 2347, z 

tych 761 otrzymało tylko pomoc 

żywnościową, przyczem produkty w 

naturze otrzymało 474 osób, pomoc 

zaś w postaci obiadów 287 osób. 

Koszta tej pomocy wynosiły 20970 

zł. 45 gr. 
Z dożywiania w kuchni korzystało 

1500 osób, z których 221 pracowni- 

ków umysłowych. 

Ogółem obiadów z kuchni ludo-   wej wydano 142,416 sztuk, z kuchni 

PRATT SSE ГУ 

Ža ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— lle będą otrzymywali sa- 

motni bezrobotni umysłowi, a ile 

żonaci. Zerząd Obwodowego Fun- 

duszu Bezrobocia wystąpił z wnio- 

skiem do Zarządu Głównego Fun- 

duszu Bezrcbocia o zwiększenie kre- 

dytów na doraźną pomoc dla pra- 

cowników umysłowych, gdyż dotych- , 

czasowe kredyty nie mogą zaopatrzyć 

| wszystkich uprawnionych do pobie- 

| rania zasiłków. į 
Ponadto z przyznanych kredytów i 

nie wszystkie są otrzymane wobec 

czego Obwodowy Fundusz Bezrobocia 

wystąpił ponadto z wnioskiem o 

zmniejszenie stawek, tak by pomoc 

dla samotnego wynosiła 30 zł, dla 

żonatych zaś z rodziną od 30 do 60 

w zależności od ilości członków ro: | 

dziny. (zd) ' 

— Ie w tamtym tyg. wypłacono | 

bezrobotnym w Wilnie. W ubieg-| 

łym tygodniu uprawnionych do po"! 

bierania zasiłków było w Wilnie 996, 

którym wypłacono było ogółem około 

14.000 złotych. Natomiast w bieżącym 

tygodniu uprawnionych bezrobotnych 

do pobierania zasiłków jest już 1379. 

u BIAŁORUSINÓW. 

— Odczyt u Studentów Biało- 

rusinów. Staraniem Związku Stu: 

dentów Białorusinów odbędzie się w : 

niedzielę 21-go lutego 0 godzinie 4 

po poł., w gmachu gimnazjum Bia- 

łoruskiego— Ostrobramska 9—=odczyt 

ks. posła Adama Stankiewicza na te 

mat: „Polacy, jako cudzoziemcy na 

Ziemiach Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego w XV i XVI w., — a stan ich 

|obecny na tychże ziemiach”. Wstęp | 

įwolny i bezpłatny. (zd.). I 

— Sąd literacki. Wyznaczony 

początkowo na wtorek 16-g0 lutego, 

„sąd literacki nad bohaterem powieś- ° 

ci M. Hareckiego „Dwie duszy” Ab-' 

dzirałowiczem, organizowany przez 

uczni klas starszych gimnazjum bia: , 

łor., został narazie odroczonym i od- | 

będzie sie nieodwołalnie dopiero | 

|dziś 20-Il r. b. o godzinie 5 pp. w 
sali sktowej gimnazjum. (n). \ 

— Rozłam wśród białorusinów 

ustosunkowanych opozycyjnie do | 

rządu. Ze źródeł miarodajnych do: ' 

wiadujamy się, Jż wśród obozu bia- | 

| łoruskiego opozycyjnego w stosunku | 

do rządu powstaje rozłam między | 

Sielańską Raboczską Firomadą Tara- , 

szkiewicza z faktycznym redaktorem 

pisma „Biełaruskaja Niwa" z jednej 

strony, a grupą Chadeków z grupy 

Biełaruskiego Sielańskaho Sojuza z 

drugiej. (zd.). 

SPRAWY _ŻYDOWSKIE| 

— Przyjazd posłów žydow- 

skich. We wtorek dnia 23 bm. 

przyjeżdża do Wilna poseł Rejch, a 

w sobotę dnia 27 bm. pos. Pryłucki. 
Pzzyjazd posłów jest związany z 

ostatniemi rozłamami, które nastą- 

piły w żydowskich organizaciach sjo- 
nistycznych. (I) 

Z PROWINCJI. 

— Zespół baletowy H. Łasz: 

kiewiczowej na obježdzie. Znako- 

mita wychowawczyni tańców plasty- 

cznych H. Łaszkiewiczowa wraz z 

całym zespołem baletow. w tych 

dniach udaje się na objazd do sze- 

regu miast województwa wileńskie- 

go. 
W dniu 23im i 24:ym b. m. ze- 

spół urządza w Lidzie w lokalu ki-     noteatru „Nirvana“ wieczór baleto- 

Nr. 41 (489) 

„wy. Na program tego wieczoru zło: 

|żą się produkcje baletowe do muzy* 

ki Chopina, Schumana, Rymskiego- 

Korsskowa, Brahmsa, Krejslera i in= 

nych. 
Kierownictwo _ administracyjne, 

które objął b. dyrektor operetki p. 

Stefan Markiewicz, chcąc dać ро- 

znać tańce plastyczne także i sferom 

wojskowym urządza dla garnizonu m. 

Lidy przedstawienie bezpłetne. (—). 

,Z_ POGRANICZA. 

— W celu zatarcia śladów. Na 
odcinku 5ej kompanii policji gra- 

nicznej patrol w czasie obchodu gra- 

nicy w dniu 17 bm. zauważyła na 

lodzie trupa 'nieznanego mężczyzny. 
Zachodzi przypuszczenie, że. mor: 
derstwo to zostało dokonane na 
Litwie, a tylko w celu zatarcia śla- 

dów trupa przeniesiono na stronę 

polską. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo. Dn. 17 bm. otruła 
się esencją octową Chana Kremer, (Mosto- 

wa 17, desperatka w dn. 18 bm. zmarła w 
żyd. szpit. miejskim. 

— 8 wypadki nagłych zgonów. 
Dn. 18 bm. o g. 10 zmarł nagle dozorca 

domu nr. 10 przy ul. | Szklanej Kazimierz 
Sylmanowicz. 

— Dn. 18 bm. © g. 16 m. 20 przed d. 
nr. 2 przy z. Dobroczynnym zmarł nagle 

Hart Cezar lat około 50, (Zarzecze 23). 
— Dn. 18 b. m. o g. 18 m. 15 na ul. 

Bołtupskiej przed d. nr. 14 padł nagle tra- 
cąc przytomność 50 letni Aron Kłaces, zam. 

J. dasińskiego 15. 
Wezwany lekarz pogotowia zastał juź 

tylko stygnące zwłoki. 
— Zatrzymanie. Dn. 18 b. m. pod- 

czas kontroli miejsc podejrzanych zatrzy* 

mano Icka Goluba, uchylającego się od 
służby wojskowej, którego skierowano do 
P. K. U. Wilno, oraz Justyna Jarmuszko | 

Ignacego Leonowicza, bez stałego miejsca 

zamieszk. 
— Tajemnicze zaginięcie. Dn. 15 

bm. o 7 wyszli z domu udając się do szko- 

ly Jan 1 Edward Jaruszewscy zam. Świę- 
ciańska 2 i do tej pory nie powrócili. 

— Kradzież. Dn. 18 bm. z mieszka- 

nia Marji Ciczanczówny, (Garbarska 12) za 

pomocą podebrania klucza skradziono róż: 
ną garderobę | biżuterję ogólnej wart. 500 
złotych. 

Na prowincji. 

— Nagły zgon. Dn. 16 b. m. o g. Ф 

we wst Pierkiszki gm. worniańskiej zmarł 

nagle mieszk. tejże wsi Jurenc Hipolit, 
lat 55. 

Przyczyny śmierci narazie nie ustalono. 

      

Rozmaitości. 
Politycy Angielscy ongiś a dziś. 

The Christian Science Monitor publiku- 

je ciekawy artykuł e _ wykształceniu polity- 
ków angielskich. CEPS. przytacza rastępu- 
jące ciekawe szczegóły: 

Wedle starej tradycji są przywódcy po- 

lityczni w Angijl nie tylko fachowcami po= 
litycznymi, ale I doskonałymi znawcami li- 
teratury, filozofji I sztuk pięknych. 

Wykształcenie klasyczne było kiedyś 
condicio sine qua non dla osiągnięcia wyż- 

szego stanowiska. 
W czasach Willitma Pitta była każda 

mowa pełna cytatów z literatury greckiej I 

rzymskiej. 
Gladstone i Salisbury Bulfour i Asquith— 

wszyscy oni są posiadaczami najwyższych 

tytułów akademicznych klasycznych szkół 
w Oxfordzie lub Cambridge. 

Haldane spędzał nawet całe noce na 

pisaniu essaye Hegla p. t. „O drodze do 

rzeczywistości*. Powszechne prawo wy- 

borcze zmieniło nagle tę tradycję. Nie mia- 

łoby też w dzislejszych czasach żadnego 

znaczenia cytow. nie klasyków wobec prze- 

FA wyborc ów. 
skład parlamentu wchodzą coraz 

częściej ludzie, których jedynym wykształ- 

ceniem była praktyczna szkoła życia. 
Józef Chamberlain i Dawid Lioyd Ge: 

orge wykazali, że i ludzie bez klasycznego 
wykształcenia mogą pomyślnie załatwić I 

najważniejsze zagadnienia życia publicz - 

nego * 

  

© 

Zatwierdzone 

przez Min. Spraw Wewnętrznych 

BIURO | 
REKLAMOWE | 
оапа Grabovsklegė 
w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82 

przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 

pism miejscowych i zami ejscowych 

na warunkach 

najbardziej dogodnych.     
  

dk! DZE RUS GAR ЕНЕ PACK RZ ZEG Go „KO 

Wydawca Tow. Wydaw. „POgoń” sp. z ogr. odp. 

W przychodni przyjmują lekarze 
o 

Wilno Wileńska 28. 

specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11 1 od 

czu 14—2; uszu, nosa I gardia 2—4; zębów 10—12; 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 

3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; 

skórne I weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

położniczy, oraz dla stałych chorych moczoplciowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny masaž. 

  

    

z
 

O AC 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ | 
( Smierstndei | 

kobiece 11—12-' poszukuje natychmiast 
pracy, praktyka warsza- 

| wska, poważne referencje, 
świadectwa na żądanie. 
Ul. Kalwaryjska 23 m. 16, 

Laboratorjum analityczne, į Gieysztor. 

  

gospodarcze 
warzywne 

kwiatowe 
z pierwszorzędnych plantacyj krajo” 

wych i zegranicznych poleca 

EDMUND RIEDL 
Lwów, ul. Rutowskiego 3. 

Cenniki szczegółowe wysyła się na żądanie.   
20-30.000" 

klocėw sosnowych 
od 20 cm. grub. w cięższym końcu lub odpowiedni 

drzewostan, kupi J. Słoński I S-ka Lwów pla 

Marjacki 4. 

  

   

      

   
    
  

{ kwalifikowanego fachowca. 

Ceny umiarkowane. 

Hownotwrzony magazyn 1 racowna ObUWA | 

FRLIAŚ NOWACKI IS |; WĘGIEL 
„| Zamkowa 4 (dawniej W. Kosowski) 

/|Poleca obuwie męskie I damskie, mocne, modne, 

*|eleganckie. Pracownia pod kierownictwem wy- 

Przyjmuje się obstalunki I reperacje. 

ać : +— | DO wynajęcia 
SA ARS ANNA dwa pokoje i kuchnia z 

t Sprzedaż na dogodnych de umeblowaniem ul. Kazl- 
mierzowska 11—1. 

= — 

runkach z dostawą do domów Urzędniczka 

zdolna z kilkuletnią prak* 

tyką biurową i dobremi 
świadectwami poszukuje 

* 

  

  

towska 18 m. 4. 

ZAMIECI IRT 

  
Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1. 

у m m 

Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 

kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

  

Mo przewożenia ciężarów 
koń wraz z wozem. Zamówienia kierować do Działu 

Pracy więzienia Stefańskiego w Wilnie ul. Ponarska 6. | posłać 50 

Górnośląski 23 |Pętady o anąki= pod 
firma „Elektrokan* wielka 17,tel. 506 Z. K. 

MY MMK GGWYGYRGWY KM Dowynajęcia 

Ogłoszenie. | Zgubiono sicie a Fw 
książ. wojskową Toczn. mochody lub taksometry. 

Techniczna Szkoła Ko- 
respondencyjna Kraków, 
Bernardyńska 18, przyj- 
muje wpisy PP. mecha- 
ników, ślusarzy 1 td. ja 
koteż nie fachowców na ; 

Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
ckiewicza Nr. 43 m. 7. 
— 

1. Kaminicki 
Pracownia obuwia. Przyjej 

1892 wyd. 1923 r. przez 
P. K. Ū,. — Wilno, oraz 
przepustka nadgraniczna 
na im. Stanisława Brzo- 
zowskiego. Wh 

  

W aa zet a mują się obstalunki I re: 

rotechniczny. Uczy wy- | racje. Tatarska 7. 

syłając m o Zakopane pi В 

zapisanych drukowane Pensjonat i i 
: wykłady przygotowujące ! Najtaniej 1 

de egzaminów. Koszta 
minimalne, zaś wyniki 
znakomite, poprawa bytu, 
liczne uznania świadczą 

o wartości tej nauki. Na 
| wyczerpujący pregram 

groszy w mar- 
kach. 

Ubrać się można w pra” 
cowni damskich su* 
klem przy ulicy Rydzó” 
Šmiglego 7—2. Wykond“ 
nie szybkie i staranne 
Przyjmują się roboty rę* 
czne: haftowanie, wyszy” 

wanie dżetem I t. p. 

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

TOWA. 

      | 
Redaktor edpewiedzialny Kazimierz Sokołowski. 

oh


