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Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAH 

DEMOKRATYCZRY. | 

Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznyech. 

  

a RAT ASKA TIE T MLE AIK TAR EPT T TRIO KIKOS 

  
Cena prenumeraty: miesięcznie 
Księgarnia W. Makowskiego, 
Miekiewieza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

ka 22, telef. 605, i wszystkie biura 

4 zł. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę przyjmują: 

S-to Jaūskai, Skład papieru W. 

Grabowskiego, Mickiewieza 4, róg Garbarskiej, tolef. 82, J. Karlina, 

Borkowskiego, 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
Niemiee- 

rekiamowe w kraju i sagranicą.   

Redakcja I Administracja: ARSENALSKA 4. Telefon 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

E Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 

zynne od 9 — 6 w. Radaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.   

Cenż ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20. 4- 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia toga) zk ak ałto х 

groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 6-0 14тому, па 4-ej str. 10-cio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację zmieniane dowolnie.   
  

Urzędowy komunikat Polskiej 

Ф Agencji Telegraficznej z dnia 20 b. m. 

przyniósł wiadomość o zajęciu przez 

| silay oddział litewskiej straży gra- 

_ nicznej polskiego obszaru leśnego w 

okolicy  Kiernowa. Zajęcie miało 

wszelkie cechy planowanej zgóry 

/ akcji, ponieważ dokonane było przez 

/ silny oddział z granatami i karabina- 

/ ml maszynowemi. Pikiety policyjne 

polskie musiały ustąpić I wycofały 

się z lasu, który Litwini natychmiast 

zajęli, odrutowali i okopali się w nim. 

Jest to ten sam obszar leśny, © 

który już w roku ubiegłym miał 

miejsce zatarg, zlikwidowany polu- 

bownie przez porozumienie zastępcy 

starosty wileńsko-trockiego, p. Łuka” 

szewicza, z władzami litewskiemi. W 

styczniu r. b. Litwini ponownie wtar- 

gnęli do lasu, wyrąbali znaczną jego 

'część | wywieźli na swoją stronę. 

Tym razem również p. Łukaszewicz 

interwenjował bezpośrednio u władz 

litewskich, domagając się od nich 

zaprzestania podobnych zaczepek. 

Wreszcie w dniu 19 b. m. Litwi- 

ni zdecydowali się na ostateczne Za- 

garnięcie lasu siłą, z wyraźnym celu 

nie ustąpienia zeń dobrowolnie. 

Jak wynika z ostatnich informa 

cyj, zamieszczonych poniżej poczyni- 

li oni daleko idące przygotowania, aby 

nie dopuścić do przywrócenia natym 

odcinku status quo ante, 

W tym celu skoncentrowali nie 

daleko miejsca swojej napaści od- 

działy Szaulisów, a przy miasteczku 

Kiernowo ulokowali armatę, której 

obecność dowodzi zamiaru wprowa- 

dzenia do akcji regularnego wojska. 

Notując powyższe fakty chcemy 

zwrócić uwagą na ich istotny cel i 

znaczenie. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że w całej tej akcji Ów lasek nie od 

grywa jako taki żadnej roli, Zajęcie 

go przez Litwinów posiada daleko 

poważniejsze cele, Chodzi poprostu 

o sprowokowanie władz polskich do 

zbrojnego lokalnego zatargu, któryby 

nić stanowiąc żadnej groźby dla In- 

teresów litewskich, mógł posłużyć za 

podstawę do oskarżenia Polski o 

agresję w stosunku do Litwy. 

Tłem, na którem powstał zamier 

tej prowokacji, jest niezawodnie 

sprawa uzyskania przez Polskę sta- 

Prowokacja nierhiecka. 
łego miejsca w Radzie Ligi Naro- 

dów. Celem napaści litewskiej jest 

stworzenie pewnego faktu, któryby 

za pomocą kłamliwego oświetlenia 

w prasie zagranicznej, mógł być wy* 

korzystywany jako dowód, że Polska 

wciąż dybie na niepodległość Litwy 

i że przete udzielenie jej miejsca w 

Radzie Ligi Narodów byłoby zaprze- 

czeniem kardynalnych zasad, Ožy- 

wiających tę instytucję. 

Nie przypisujemy zaszczytu au* 

torstwa całej tej imprezy wyłącznie 

politykom litewskim. Prawdopodob- 

nie nie zdobyliby się oni natan krok 

bez inspiracji niemieckiej, która mó: 

siała zgóry zapewnić im całkowite 

poparcie swego doskonale zorganizo* 

wanego aparatu propagandowego. Tę 

okoliczność całkowicie potwierdzają: 

cą, oddawna zresztą jest znany fakt, że 

w swojej polltyce w stosunku do Pol- 

ski, Litwa jest przedewszystkiem na- 

rzędziem w ręku pruskiem, należy z 

całym naciskiem podkreślić i odpo* 

wiednie stąd wnioski wyciągnąć. 

Pruscy oficerowie w przebraniu 

cywilnem, kontrolujący i kierujący z 

Kiernowa akcją pionków litewskich 

są ciekawem i charakterystycznym 

sprawdzianem istotnego stosunku 

Niemiec do niezawisłości litewskiej 

o tyle dla nich potrzebnej i godnej 

poparcia, O ile ostrze jej aspiracyj 

przeciwko Polsce i przeciwko pacy- 

fikacji stosunków w tym ważnym 

zakątku Europy jest zwrócone. 

Jesteśmy przekonani, że rząd 

polski nie da się sprowokować temi 

nędznemi szacherkami na male a- 

wanturki i zajmie stanowisko odpo- 

wiadające jego stąłym najważniej- 

szym dążeniom politycznym. Za naj: 

bardziej niewłaściwe i niecelowe z 

tego stanowiska uznać należałoby 

wszelkie dzłałanie wynikające z bez- 

pośredniej reakcji uczuciowej. 

Działanie to nie powinno być w 

żadnym razie połowicznem. Celem 

jego i podstawą może być jedynie 

osiągnięcie decydującego, rozstrzyg- 

nięcia, 

Nie obstajemy przy wyborze tej 

lub innej drogi do celu tego wio: 

dącej. Zaznaczyć jednak musimy, 

że społeczeństwo nie zniesie dłużej 

kunktatorstwa w decyzji iniedołęstwa 

w jaj realizowaniu. Testis. 

Incydent na granicy litewskiej, 
Jak wiadomo w dniu 19 b. m. 

o godzinie 10 ej oddział litewski zło- 

żony z 50 ludzi uzbrojonych w karas 

biny maszynowe i granaty wtargnął 

na terytorjum polskie do lasu pode 

hajskiego, przyczem polska straż gra” 

niczna została siłą z tego lasu usu- 

nięta. Na tyłach odcinka podhajskie- 

go po stronie litewskiej ogłoszono 

wzmocniony stan ochrony, w po- 

bliskich zaś wsiach rozkwaterowane 

są silne oddziały wojskowa i szauli- 

sowskie. 
W dniu wczorajszym o godzinie 

9 m. 30 na miejsce wypadku wyje* 

chał zast. starosty pow. Wileńsko- 

Trockiego p. Łukaszewicz, komen- 

dant P. P. pow. Wileńsko-Trockiego 

p. Kopturski i cała szkoła policyjna z 

jej komendantem aspirantem Lip: 

skim na czele. 

Jak prowokacyjnem jest zachowa" 

nie władz litewskich świadczy fakt, 

iż w dniu 21 b. m. o godzinie 19-tej 

z lasu podhajskiego wypadł oddział 

Łltwinów, złożony z 18 policjantów z 

lejtnantem  Wielunasem na czele, 

którzy w szyku bojowym zbliżyli się 

do linji polskich pikiet, i mierząc w 

kierunku naszych policjantów chcieli 

wywołać _ zajście. Esergiczna i 

spokojna postawa naszych policjane 

tów zmusiła Litwinów do cofnięcia 

się z powrotem. ‚ 

Charakterystycznem jest oświad- 

czenie dowódcy na odcinku litew- 

skim Wielunasa wobec władz polskich 

w przystępie dobrego humoru, iż za” 

daniem litewskiej straży granicznej 

jest jedynie sprowokowanie zajścia 

dalszą zaś akcję obejmie już wojsko 

regularne. A wojsko litewskie stol 

tuż przy granicy, przyczem główne 

siły koncentrują się w Kiernowie, 

Muśnikach i Kliszebłotach. 

Organizacje szaulisowskie znajdu* 

jące się w rejonach przytykających 

do odcinku, na którym rozgrywa się 

incydent otrzymały rozkaz nie wyda- 

lania się poza swoje rejony, trwania 

w ostrem pogotowiu. 

W oddziałach wojskowych i szau- 

lisowskich stacjonujących w pobliżu 

miejsca zatargu granicznego, są przy* 

dzieleni instruktorzy niemieccy. O 

parę wiorst od Podhaja w głąb gra- 

nicy litewskiej zatoczono działa. (zd) 

——— 

ca i ri i ai 

Prasa włoska o pokojowych tendencjach 

Marsz. Piłsudskiego. 

RZYM 22.li. (Pat). Pod tytułem „Piłsudski broni Polski przed zarzu- 

tem militaryzmu* dzienniki włoskie zamieszczają deklarację Marszałka na 

ten temat, podaną w prasie warszawskiej. Cytowane są zdania Marszałka 

o ogólnym nastroju pokojowym społeczeństwa, niechętnego wojaom, o tem, 

że Polska niema powodów prowadzenia wojen, z czego wynika, że nie 

można Polskę posądzać o wojowniczość i militeryzm. 

i EC 

Walka a stałe miejsce w Kadzje bigi Narodów. 
Głosy prasy francuskiej. 

PARYŻ. 22JI. (Pat). Prasa zamieszcza w dalszym ciągu obszerne ko- 

c: w sprawie przyznania Polsce stałego miejsca w Radzie Ligi Na- 

rodów. 
Żydowski „Parisien Hajnt“ występuje gorąco w obronie żądań Polski. 

Dziennik zaznacza, że Niemcy nie ukrywają bynajmniej zamiaru skorzysta- 

nia z pierwszej sposobności, aby podnieść sprawę granic wschodnich, wo- 

bec czego byłoby krzyczącą niesprawiedliwością odmówić Polsce miejsca 

w Radzie. Zdaniem dziennika, zarówno Żydzi; polscy jak i zamieszkujący 

inne kraje winni wszelkiemi siłami popierać słuszne żądania Polski. 

Bainville zamieszcza w Liberte pesymistyczny artykuł, w którym 40 

wodzi, że Chamberlain przejeżdżając przez Paryż obiecał Briandowi i Amba- 

sadorowi Chłapowskiemu, że poprze kandydaturę Polski do Rady i przy: 

a tego lojalnie dotrzymuje, nie potrafił jednak przekonać swego 

rządu. 
Sprawa uzyskania przez Polskę stałego miejsca w Radzie — pisze 

Bainville — może być uważana za pogrzebaną. Dyplomacji pozostaje Jedy- 

mie ubrać porażkę w odpowiednie pozory przez ogłoszenie, że kwestja 

rozszerzenia Rady została odłożona do jesieni, w którym to czasie Hisz- 

panja otrzyma stałe miejsce, Polska zaś — nie stałe miejsee w Radzie. 

W ten sposób Niemcy zwycięża, Francja zaś, Żpoświęcając polityką soju- 

szów paktowi w Locarno, ściągnie na siebie następstwa, trudne obecnie 

do obliczenia. 

Angielska izba Lordów — w sprawie 

zmian w Statucie Rady Ligi. 

LONDYN. 22]I. (Pat). lzba Lordów odbędzie we środę przyszłego ty* 

godnia narady w sprawie zmian w statucie Rady Ligi. 

Na posiedzeniu tem b. minister w poprzednim gabinecie Labour Par: 

ty lord Parmoor wystąpi z wnioskiem wzywającym lzbę do oświadczenia, 

że niepożądanem jest, wysuwanie kwestji ogólnej rekonstrukcji Rady Ligi, 

lub też poruszanie tego rodzaju zagadnień co rozszerzenie ilości stałych 

miejsc w Radzie, poza przyznaniem Niemcom miejsca, właśnie w okresie 

złożenia przez nie prośby o przyjęcie ich do Ligi, 

Optymizm Chamberlaina. 

LOHDYN. 22.ll. (Pat). Chamberlain z okazji nadania mu tytułu oby 

watela honorowego Birmunghamu podczas przyjęcia wydanego na jego 

cześć przez Radę Miejską Birmunghamu wygłosił dłuższą mowę, w której 

poruszył też mirnochodem sprawę zwiększenia liczby stałych miejsc w Ra- 

dzie Ligi Narodów, przyczerm dał wyraz swemu mocnemu przeświadczeniu, 

że gdyby dla rozwiązania tej sprawy zebrali się wspólnie na naradę ci sa* 

mi ludzie, którzy z takiem powodzeniem prowadzili narady w Locarno, to 

niezawodnie potrafiliby równie praktycznie i równie pomyślnie załatwić 

także i ten problemat. 

Giosy prasy angielskiej. 

LONDYN. 22.II. (Pat). Prasa tutejsza w dalszym ciągu zajmuje wrogie 

stanowisko wobec proponowanego rozszerzenia Rady Ligi. 

„Daily Telegraph” twierdzi, że opinja genawska skłania się ku myśli 

rozszerzenia Rady o jedno miejsce celem dopuszczenia Hiszpanii. 

„Manchester Guardian” wyraża wątpliwość czy poseł brytyjski w War: 

szawie Max-Miiller mógł, jak donosi prasa niemiecka oświadczyć premjero- 

wi Skrzyńskiernu, że stanowisko Aoglji jest identyczae ze stanowiskiem 

Polski, gdyż jak wladomo, gabinet angielski nie powziął jeszcze decyzji 

w tej sprawie. 
„Daily Herald donosi z Paryża, że istnieją tam na podstawie wiado* 

mości z Warszawy, obawy, by Polska nie wystąpiła wogóle z Ligi, o ile 

żądanie jej nie zostanie przyjęte. 

Niemcy gdańscy przeciwko Polsce. 

GDAŃSK. 22.I. (Pat). Tutejsza prasa niemiecka widocznie pod wpły* 

wem wskazówak berlińskich od szeregu dni prowadzi gwałtowną kam: 

panję przeciwko przyznaniu Polsce stałego miejsca w Radzie Ligi, posługu- 

jąc się metodami i argumentami zapożyczonemi z prasy berlińskiej. 

Wszystkie pisma niemiecko-gdańskie bez różnicy przekonań politycz: 

nych, starają się wykazać, że żądanie Polski jest całkowicie nieuzasadnione, 

a spełnienie tego żądania byłoby końcem dziełe, dokonanego w Locarno, 

oraz nielojalnością wobec Niemiec. 

Niektóre jednak dzienniki nie ukrywają obawy, 

dzie posłuch w miarodajnych sterach Ligi Narodów. 
że żądanie Polski znaj- 

Streseman delegatem Rzeszy w Genewie. 

Prawdopodobnie pojedzie i Luther.—Przedstawiciele 

parlamentu nie wezmą udziału w delegacji. 

BERLIN, 22.1 (Pat.) „Der Welt am Montag” dowiaduje się z koł par- 

lamentarnych, že w charakterze gas Rzeszy udaje się do Genewy dr. 

Streseman, a być może także i kanclerz Luther, 

Przedstawiciele parlamentu nię wezmą udziału w delegacji, jakkolwiek 

przewidywany jest ich udział w jesiennej sesji zgromadzenia. 

  

Wiadomości polityczne. 
Dnia 21-11 r.b.p. Prezydent Rzecz- się w dalszym ciągu programem 

plitej podejmował w ścisłem gronie akcji oszczędnościowej w Ministere 

obiadem opuszczającego Warszawę stwie Oświaty, a mianowicie w dzia" 
ambasadora francuskiego p. de Pa: le szkolnictwa powszechnego. 

nafieu, * 
Po obiedzie p. Prezyd 

p gi i „Czeske Slovo” ogłasza wy- 
jako upominek wyjeźdzającemu am- 
basadorowi Peter swoją fo* wiad z posłem Niedziałkowskim w 
tografiję z dedykacją oraz starożytną sprawie zbliżenia Polski i Czechosło- 

makatę buczacką. wacji. 
Gdy podano czarną kawę, przy: Pos. Niedziałkowski oświadczył, 

byli do salonów belwederskich pra- Że Jest zdecydowanym zwolennikiem 
wie wszyscy ministrowie pełaomocni kulturalnego i politycznego zbliżenia 
i posłowie nadzwyczajni akredytowa- Polski i Czechosłowacji, które musi 
ni przy rządzie polskim. (Pat.) doprowadzić do zblizenia gospodar- 

czego. Gospodarcza współpraca Pol- 

* ski i Czechosłowacji, zdaniem posła 

P. premjer Skrzyński odbył wczo- Niedziałkowskiego, musi być w har- 

raj dłuższą konferencję z ministrem monji z dążeniem do stworzenia mię- 
spraw wojskowych gen. Żeligowskim, dzynarodowego programu gospodar- 
podczas której poruszono sprawę od- C7e90, pozostającego w związku z 
powiedzi na pismo p. Prezydenta przygotowaniami do międzynarodo- 
Rzeczypospolitej do Rady Ministrów Wel konfereneji gospodarczej. 
w sprawie kompetencji p. Prezyden- „ "a zapytanie co sądzi o projek- 
ta w ustawie organizacji najwyższych <!e związku celnego polsko-czecho- 
władz wojskowych. słowackiego, poseł  Niedziałkowski 

Podczas konferencji ustalono, iż odpowiedział: Co się mnie tyczy, to 
ze względu na konieczność ścisłego sądzę, że dla interesów rządu obu 
opracowania odpowiedzi, Sprawa ta narodów i pokoju światowego, wy: 
nie będzie zadecydowaną na środo: Starczy w zupełności program współ- 
wam posiedzeniu Rady Ministrów. Pracy politycznej I gospodarczej, ale 

współpracy konsekwentnej i progra" 
* m Nazwa tu nie decyduje. 

Premjer Skrzyński przyjął wczoraj „ ze swej strony od szeregu 
min. robót dezent NI Eika lat pracuje nad zbliżeniem Polski I 

go, z którym omawiał sprawy doty- Czechosłowacji i to w porozumieniu 

czące bezrobocia | wojewodę Gara- z socjalistami czechosłowackiini, (Pat) 

picha. * 
* “ 

Min. przemyslu i handlu p. Osiec- za ZY. ow 
ki konferował wczoraj z posłem ło- mat unji polsko-słowackiej. 

W A w sprawach handlu / Na zapytanie jakie konjunktury unji 
polsko-łotewskiego. polako-czechosłowackiej z punktu wi- 

* dzenia interesów rolniczych — mini- 

Wczoraj wyjechała do Estonji wy- ster Kiernik odpowiedział: Dla mnie 

cieczka parlamenterzystów polskich jsko ministra rolnictwa, specjalnie 
w następującym składzie: wice-min, ważny jest fakt, że po zawarciu związ- 

Dębski, posłowie— Chaciński, Barań- ku, zewnętrzne rynki dla polskich 
ski, Niedbalski i Kwapiński. wyrobów rolniczych niewątpliwie się 

Na dworcu żegnali wycieczkę rozszerzą. Korzyści rolnictwa polskie: 

członkowie poselstwa estońskiego z 8° nie powstałyby jednak kosztem 
posłem estońskim dr. Lippikiem na straty rolnictwa czechosłowackiego, 

czele. lecz innych państw, z których do- 

Wycieczka zbawi 5 dni w Estonji, Wóz 90 Czechosłowacji zostałby za- 
* niechany dlatego, že spožywcy i prze- 

mysł czechosłowacki zaopatrywałby 

Półoficjalnie komunikują, iż na się w Polsce. 

posiedzeniu komitetu nadzwyczajnych W zakończeniu wywiadu minister 

delegatów ministra skarbu dla spraw Kiernik stwierdził, że zbliżenie. na + 

oszczędnościowo-organizacyjnych, od« podstawie współpracy ospodarc: 

bytem pod przewodnictwem (woje* ułatwiłoby SS ads szeregu — 

wody Moskalewskiego, zajmowano  gadnień z dziedziny gospodarczej. 

      

stwo nie będzie mogło dawać na oś" 

wiatę sum znacznie większych od 

dzisiejszych, wtedy. nieuniknionem 
stanie się postawienia sprawy zasad: 

niczo czy dobra jest konstytucja? Czy 
samo państwo pokrywać ma wydat- 

ki na oświatę, Czy też i w jakiej mie- 

rze powołanymi być mają do tego © 

rodzice i samorząd? : ` 

}У ‹{:!ъ:уп\ сіцяцзр]озіе&п’яі- ko- 

Poważniejsze zmiany z misji budżetowej Sejmu inister 

w me e wio Oświaty Grabski kilkakrotnie odpo" 

Zaznaczyła się wyraźnie wola lud: wiadał na uwagi poszczególnych po” 

ności niepolskiej do współżycia z pol- Słów» szczegolnie na zarzut pos. | 
skim narodem. 

Na rok 1926 żądał minister we 
wrześniu 1925 r. sumę 402 miljony, 

Skończyło się ostatecznie na su: 

mie 270 miljonów. 
W personaljach ujawniły się re- 

zultaty ustawy sanacyjnej. W mini« 

sterstwie wypowiedziano pracę 20 
pracownikom, 

W szkolnictwie powszechnem ra- 

Z Sejmu 
Budżet Ministerstwa W. .Rel. I 

O. P. na r. 1926, 

WARSZAWA, 22-1l. (Pat.). Sejmo- 
wa komisja budžetowa na dzisie|- 

szem гаппет posiedzeniu przystąpi- 

la do obrad nad budžetem Min. W. 
R, i O. P. na r. 1926. 

Refarował pos. Rymar (ZLN). 

kis projekt, przyznający prazydentowi | 

Rzeczypospolitej 1 
wiaty( prawa nad wyznaniem prawo* 
sławnem. i 

P. minister oświaty wyjaśnił, : že 

cyjny projekt i że przeciwnie p. mi- 

nister na podstawie porozumienia 

dukcji ulegnie między innemi 1,000 metropolitą prawosławnym ma za 

nauczycieli i 750 zastępców nauczy: miar wnieść do Rady Ministrów, A 

cieii. 16 ochroniarek, pewna ilość następnie i do Sejmu projekt ustawy 

służby. Zamknięciu ulec ma: 34 pre: organizacyjnej dla duchowieństw: 

parandy, na ogólną liczbę 42, 6 se* prawosławnego. : у 

minarjów nauczycielskich, 1 semina- Na takiej podstawie będzie można 

rjum ochroniarskie oraz pewna ilość zapewnić duchowieństwu prawosław: | 
kursów nauczycielskich, 6 gimnazjów. nemu uposażenie ze skarbu Państwa 

Szkolnictwo zawodowe redukcji analogiczne do uposażenia ducho- | 

dotąd nie ulega. wieństwa katolickiego wzamian za 

W szkolnictwie wyższam nie bę- objęcie w posiadanie państwa dóbr. 

dzie obsadzonych w ciągu całego które są formalnie własnością pe ” 

roku 26 katedr. Te redukcje osobo- stwe, ale pozostają w używantu du 

we szkolnictwo zniezie. chowieństwa prawosławnego. 

Budżet obecny nosi na sobie wy- Na jutrzejszem posiedzeniu ko- 

bitne cechy budżetu, obliczonego na misja przystąpi do dyskusji szczegó” 

przetrwanie. Gdyby jednak w 
już najbliższych okazało się, że pań- światy. 

  

Chruckiego (Ukr.), jakoby istniał ja- NOR $ 

ministrowi OŚ: | 

podobnego projektu zupełnie niema, | 

że pos. Chrucki przedkłada jakiśfik: | 

latach łowej nad budżetem Ministerstwa pe “ 

Уа 
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Sole krwi polskiej. 
Pierwszą i drugą tzęść niniejszego artykułu zamieszczono 

w Ne 41 | 42 naszego pisma. Autor zejmuje się w nich bra- 
kiem „polskich soli państwowych we krwi narodu”, czyli Instyn- 
ktu państwowego w podświadomości współczesnych Polaków. Określenia powyższego użył Marszałek Piłsudski. Niewola poz- 
bawiła dzisiejsze generacje powyższego dorobku historji. Nastę- 
pnie autor omawia wpływ tego braku na pracę odrodzeńczą w 
latach 1919—20. Twierdzi, że Polska zbyt pochopnie rzuciła swe 
siły dla rozwiązania sprawy ukrajńskiej na podstawie umowy z 
Petlurą. Ukraina kijowska, zdaniem autora, jeszcze była do idei federacji w r. 1920 nie dojrzała. Tymczasem pominięto ważniej- 
sze zagadnienie— litewskie, na które zbrakło sił | czasu, A naj- 
ważniejsze: wyczucia jego wielkiej wagi dla przyszłości mocar- 
stwowej Państwa. 

Traktat Wersalski pozbawił nas 
Gdańska, a równocześnie pozostawił 
Prusy Wschodnie w składzie Rzeszy 
Niemieckiej, niby pięść wciśnięta od 
góry w polskie terytorja i zamierzo- 
ną na Warszawę. Od stolicy naszej 
do granicy wschodnio-pruskiej jest 
zaledwie 110 kilometrów. 

A więc już w roku 1919 stawało 
się jasnem, że nie mamy bezpiecz- 
nego dostępu do morza w dolnym 
biegu Wisły. Odpowiednio do tego 
zrodziła się konieczność, by tam, 
gdzie Polska posiadała większą swo- 
bodę ruchów i była jedyną siłą wy- 
konawczą — na wschodzie — klęskę 
gdańską zrównoważyć. 

Polska odrodzona, nie mająca 
mocnego oparcia o Baltyk, a posia- 
dająca natomiast ponad głowami 
swemi pas nadmorski poddany wpły- 
wom Rosji i Niemiec, stanowiący 
łącznik terytorjalny między temi pań- 
stwami — nie była Polską niepodle- 
głą. Ponieważ zaś miała wolę po 
wskrzeszeniu swem zostać nie ku. 
kłą malowaną, a państwem żywem 
tam właśnie musiała się ubezpieczyć 
przedewszystkiem, 

Jedynym sposobem  przeciwdzia- 
łania powyższemu stanowi rzeczy, 
było rozwiązanie kwestji litewskiej 
przez odebrsnie tego narodu ze 
szkoły niemieckiej, do której od 5-ciu 
lat chodził, i wciągnięcie go do współ- 
pracy politycznej z Polską. 

Przejście Litwy do koliska ро!. 
skich wpływów politycznych zamyka* 

Prusy Książęce od Wschodu I 
stwarzało z nich wnękę, opierścienio- 
ną polskim systemem obronnym. W 
ten sposób  zniweczoną zostałaby 
możliwość nacisku Prus Wschodnich 
na Korytarz Gdański. 

Było to więc jedyną narazie sku- 
teczną asekuracją militarną Pomorza 
I wylotu Wiślanego z jednej strony, 
a zniszczeniem pomostu rosyjsko: 
niemieckiego z drugiej. 

Koncepcja fadaracji z Ukrainą o- 
twierała przed Polską wspaniałe wi- 
doki rozwoju gospodarczego. Była 
nadbudową,  bogacącą odzyskany 
przybytek państwowy. 

Koncepcja federacji z Litwą rzu- 
cała fundamenty pod odradzającą się 
państwowość w miejscu najważniej- 
szem. Bez fundamentów tych budo- 
wa geograficzna państwa pozostawała 

"gmachem zawieszonym jednostronnie 
w powietrzu, a więc tworem niedo- 
kończonym logicznie. Ponieważ zaś 
trzeba naprzód dom zbudować i we- 
sprzeć podwalinami, a pozatem wzbo- 
gacać i rozszerzać, przeto niema wąt- 
Pliwości, że nie byla to nawet kon- 
cepcja dowolna, a konieczność, ma- 
jąca moc nakazu bezzwględnego, 
czyli, że już nie intellekt, a „sole 
   

Dwa debiuty poetyckie, 
Anna Słonczyńska: Boże gniazdo. 
Wilno, 1926. Nakładem i drukiem 

Ludwika Cbomińskiego. Tłocznia „Lux” 
"Okładka pomysłu Kazimiery Rouba. 
Str. 27 + 1 nlb. Anna Słonczyń- 
ska: Muzyka słońca. Tamże str. 

| 10-9 nbb. Edward Waiewski: Wi- 
wlasy-Jamb na stulecie Filomatów. 
Okładka pomysłu Micbała Rouby. 

| Tamże str. 61 +- 3 nlb. 

Znany poezjoman wileński, p. 
_ Ludwik Chomiński, niezrażony rze- 
 komą obojętnością ogółu na poezję, 
"znowu dał możaość wypowiedzenia 
się dwum nowym poetom, debiutan- 
tom i uczynił to, wydając trzy zbior- 

| ki wierszy w bardzo estetycznej, co- 
/ raz rzadszaj w dzisiejszych warunkach 
wydawniczych, szacie zewnętrznej. 
Piękne okładki, przejrzysty układ 
czcionek, świetny ilustracyjny papier 
— oto elementy tej szaty, które od- 
Tazu przychylnie uspasabiają czytel- 
nika | zachęcają do uważnego prze- 
Czytania i przemyślenia tego, co dają 
w treści szczęśliwi autorowie. 

Ponieważ kobiety wszędzie i za- 
wsze mają pierwszeństwo, wiąc i ten 

 feljeton zaczniemy od omówienia 
Poezyj p. Anny Słonczyńskiej. 

_. Pierwszy zbiorek nosi tytuł: „Bo- 
że Gniazdo”, tytuł śliczny, ale i obo- 

 wiązujący. Często bowiem. na okład- 
kach czytałem to Imię, ale zawsze 
prawie brali Je pceci „nadaremno”. 
Czytałem „Uśmiechy Boga” i „Sam 
na sam z Bogiem* 1 „Czyhanie na 
Boga" i wiele innych „boskich* ty» 
tułów, niczem w treści nie uspra- 
wiedliwionych. Tomik p. Slonczyd- 
skiej również nie dostraja się do ty- 
łułowego djapozonu. Autorka poaty- 

# 

    

   

krwi polskiej” winny były zagrać w 
tym wypadku. 

Z powodów przytoczonych wyżej, 
z braku tych „soli” obraliśmy inną 
kolejność działania. Sprawie litew- 
Skiej kazano czekać. Spodziewano 
się, że dojrzeje i spadnie nam sama 
do rąk. I dojrzała rzeczywiście: spa- 
dła przecież do rąk tych, co nie cze- 
kali, a działali — do rąk niemieckich. 

Przy rozwiązywaniu (niewczesnem) 
sprawy ukraińskiej zasługuje na uwa- 
gę z polskiej strony zagadnienie me- 
tody. Była ona trzeźwo, trafnie po- 
myślaną i wykonaną. Nikt nie łudził 
się tam, że władze ukraińsko-bolsze- 
wickie usuną się same za Dniepr i 
dadzą możność przyjść Petlurze, i 
wpływom naszym za nim, z gałązką 
oliwną w ręku. 

Posłano do Kijowa wojska, wypę- 
dzono bolszewików i zaproszono do- 
piero wówczas naród ukraiński, by 
chciał państwowość swoją, przyjazną 
nam, organizować. Niestety nie było 
komu tego uczynić—to lana sprawa. 
Zdecydowano się więc, dobrze oce- 
niając psychologję ludu rusińskiego 
—! każdego innego ludu pierwotne- 
go — pokazać mu naprzód swą siłę, 
a potem przyjaźń polityczną. 

Niestety metody tej, jedynie sku- 
tecznej, nie umiano zaaplikować na 
północy, w stosunku do Litwy. Aż 
przy końcu wreszcie, w październiku 
w 1920 r., zastosowano Ją połowicz- 
nie, w formie fatalnej, dyskredytując 
się ostatecznie tym postępkiem w 
oczach ludu litewskiego. 

Nie usunięto bowiem z terenu 
Litwy niemieckich wpływów, mocno 
od pięciu lat, bezkonkurencyjnie tam 
już zakorzenionych, co było zada- 
niem podstawowem; pozostawiono 
zaś wrogim nam agitatorom w Kow- 
„nie łatwozrozumiałą broń w ręku, 
Dano im mianowicie możność przed: 
stawienia Polski, jako złośliwego a 
tchórzliwego wroga państwowości 
litewskiej, która podniosła oręż prze- 
ciwko Litwie, rozlała „krew bratnią” 
1... wstrzymała się wpół drogi, nie 
mając odwagi osiągnąć celu, jakim 
być miało zupełne zniszczenie odręb- 
nej państwowości Litwinów. 

Spodziewano się zapewne w Pol- 
sce, czyniąc tak, że Litwini, zrozu- 
miawszy niemożność życia niezawi- 
słego bez Wileńszczyzny—zwrócą się 
sami o porozumienie do tych, co 
Wilno dzierżą w dłoni. W myśli tej, 
o ile istniała, pokutowało gruntowne 
niezrozumienie sąsiada, a domnie- 
manego kontrahenta, 

Jeżeli Polacy, mimo swego po- 
ziomu kulturalnego, okazali się tak 
bardzo nieprzygotowanymi do wiel- 
kiej chwili odrodzenia i tyle błędów 
Popałnili w decydujących (na długo 
może) latach 1919 i 1920, to nie 

  

zując takie momenty jak Bože Na- 
rodzenie, Wielkanoc, Zwiastowanie, 
Zesłanie Ducba Świętego, Przemia- 
nienie Pańskie, Boże Ciało, — widzi 
tylko zewnętrzną stronę tych nad- 
przyrodzonych zjawisk, w wyobraźni 
jej dzieją się one teatralnie, istota 
ich zdaje się być poetce niedostęp: 
na. Oczywiście chodzi mi tutaj o 
wierszowaną filozofję tych košciel- 
nych dogmatów, ale poezję trzeba 
wydobyć z religijności człowieka, dla 
którego te wielkie tajemnice dzieją 
się na zlemi, ustanawiając łączność 
między człowiekiem a Bogiem, mię- 
dzy ziemią a niebem. 

Ale by to sobie uświadomić, poe- 
ta musi przedawszystkiem określić 
swój stosunek do człowieka, Później 
do przyrody, później do Boga. Zba- 
dajmyż go u autorki „Bożego Gnia: 
zda*. W tym celu zajrzymy de dru- 
giego zbiorku, w którym mieści się 
cykl p. t. „Cień i człowiek”. 

Oto pierwszy wiersz: Pomimo. 
„dwiazda cudowna jest chociaż 

daleka, 
Miłość cudowna, mimo, że przechodzi 
Burza cudowna, choć pioruny rodzi, 
I świat cudowny, pomimo — 

człowieka...* 
Czytamy dalej: 

„Wiatr otwatcie uderza o powietrzne 
struny, 

noc zmierzch śle jak berolda zanim 
sama zbiega, 

błysk burzy szczerze mówi, że 
spadną pioruny... 

I tylko— człowiek: żywy obraz w 
świata ramie, 

król stworzenia jest tym jedynym, 
który — kłamia..." 

Ten pesymistyczny sąd o wartości 
człowieka, niczem zresztą przez au- 
torkę nieusprawiedliwiony, wiąże się z sądem o życiu (przez duże Ż). 
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megliśmy się spodziewać u Litwinów 
klasycznego myślenia kategorjami 
państwowemi. 

Nastawiliśmy przeciwko nam nie- 
ufność w tym narodzie i pozostawi- 
liśmy nadal pod wpływami wyłącz- 
nymi najbardziej nieprzejednanych 
naszych wrogów. Oczywiście, że odle- 
głość psychiczna między nami mu: 
siała w tych warunkach zwiększać się 
bezustannie. Tak się też dzieje. 

Niedoceniono skądinąd i wzglę- 
dów gospedarczych, a może raczej 
przeceniono je w rachubach. Kowień- 
Szcżyzna odgrodzona od Rosji kory- 
tarzem polskim, może, jak wykazują 
coraz bardziej studja nad tą Sprawą, 
wprawdzie nie kwitnąć, lecz żyć, 
niedomagając przez długie jeszcze 
lata. A więc i konieczność ekono- 
miczna nie byla czynnikiem, któryby 
miał przyprowadzić do Canossy Li- 
twinów i rzucić ich w nasze objęcia. 

Kontrahent litewski był nietylko 
tym, którego musieliśmy sobie „per 
fas et nefas" zjednać w r. 1920-ym, 
z wyroków losu historji, chcąc u- 
twierdzić odzyskany byt niezawisły, 
lecz przedstawiał on pozatem nie- 
pomiernie podatniejszy czynnik do 
współpracy politycznej, od Ukraińców. 

Rusin jes inpulsywny, roziewny, nie- 
pohamowany. Gotów zawsze do rze. 
zi i gwałtów. Wyników pracy jego 
konstrukcyjnej — nie widzieliśmy do 
r. 1920-go, mimo, że naród ten liczy 
30 miljonėw. 

Litwinowi natomiast, rzeczy: 
wistość klei się w ręku. Ma poczucie 
wrodzone autorytetu. Nie mówiąc o 
historji średniowiecza w latach 1917-— 
1920 wykazali Litwini również, przy 
malym — przygotowaniu inteligencji 
swej do pracy dyplomatycznej, dużo 
zręczności, uporu i mrówczej usilnoś- 
ci nad zdobyciem warunków Życia państwowego, mimo, że jest ich nie- 
całe 2 miljony. 

Ale pomiędzy Polakiem i Litwi- 
nem w r. 1920-ym stał już mur nie- 
ufaości, wznoszony przez tych, co mieli jedyny dostęp do Kowna, Niam- 
ców. 

Pracy ich dopomogła świetnie bez. 
programowość nasza, i ułuda, że do- 
gadamy się pa przez ten mur, pozo* 
stawiając nietkniętą okupację nie- 
miecką duchową, a w г. 1919 ут |езх- 
cze i fizyczną, w Kowiańszczyźnie (do lipca 1919 r. wojska niemieckie re- gularne; w jesieni — Bermondt). 

Inteligencja litewska, liczniejsza 
względnie od ukraińskiej, posiadała 
tęsknoty wyraźniejsze i istotniejsze, 
do odrębnego bytu państwowego, niż 
ta ostatnia. Nie posiadała natomiast 
przemyšlanego, programu, 7 

Przyniešli go Niemcy, oparty na 
sle materjalnej i narzucili Litwie, Na- leżało przeciwstawić obłudzie jego— 
projekt polski, Oparty na szczerej przy- 
jaźni z niewątpliwej wspólnoty inte- 
resów obu narodów płynącej i wcie- 
lić go w życie, wymiatając uprzednio 
śmiecie niemieckie z kraju. Dopiero 
wówczas droga do zaufania ludu li- 
tewskiego byłaby przetorowans, czy- 
ńem pokazać mu należało, Czy Pol- ska jest wrogiem kultury, narodowoś: 
ci I państwa litewskiego, czy przyja” 
cielem. 

Przecież zbrakło „soli państwo- 
wych w krwi polskiej"! Nie pozyska* 
lišmy Litwy i nie zdobyli Ukrainy w 
r. 1920-ym. 

Z wielkich tych błędów dwie szko- 
dy kapitalne wynikły dla Drugiej Rze- 
czypospolitej. 

Pierwsza, oczywista, że jesteśmy 

„tam gdzieś Życie— Samocbód (?) 
gna z rykiem, z poświstem, 

słońcami reflektorów lśni: prze: 
jeżdża ludzi!!!" 

Nie dziw więc, że poetka ucieka 
od życia i od ludzi do „Komnaty 
złudzenia”. 
„W złudzeniu sobie mieszkam: 

w bajecznej komnacie... 
— o nie wchodźcie, nie szkodźcie, 

wy co Prawdę znacie... 
Na sofie marzeń ( ?) siadam, oczy 

mružę, mružę...“ 
Ale nie bierzmy zbytnio de sarca 

tych wyznań: et st male nunc, non 
olim sic arit! Kiedy poetka podniesie 
się ze „sofy marzeń” i wysiądzie z 
„życia-samochodu” w panteistycznem zachwyceniu przyrodą, w muzyce 
słońca odnajduje prawdziwy „Rytm radości”. Wiersze, wielbiące kwiaty, przestrzeń, niebo, morze i słońce, 
zrodzone zostały ze szczerej, pra- 
wdziwie poetyckiej duszy. One też 
są obecnie miarą talentu p. Słon- 
czyńskiej, zapowiadającego się w tej 
formie właśnie bardzo interesująco. 
dest w nich upojenie barwnością zja- 
wisk, jest w _ nich zachwyt wie 
dzenia, radość z odkrywania nowych 
związków rzeczy. 

W tem chłonieniu czuć jeszcze 
brak dyscypliny, wywołany hipertrofją 
wrażliwości, Nadmiar obrazów, sug- 
gestjonujących wrażenie poetki nie 
jest ujęty w karby stylu, który w 
sztuce jest tem potężniejszy, im wię 
cej w nim prostoty. Bowiem forma 
p. Słonczyńskiej jest mocno rozwi 
chrzona. Stąd nadużywanie przenośni, 
niestopniowanych wewnętrznym roz. 
wojem tematu, stąd pisanie przez 
dużą literę symbolów oderwanych 
pojąć, stąd wreszcie, zupełnie pensjo* 
narskie szafowanie kropkami, kreska- 
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Wszyscy zdają sobie sprawę z intrygi niemieckiej przeciwko Polsce. 
Prasa włoska popiera tezę polską w sprawie miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

RZYM, 22.II (Pat.) Liberalne „Piccolo“ kontynując swoją przychylną tezie polskiej rubrykę w sprawie miejsce w Radzie Ligi Narodów pisze, że kampanja w europelskiej prasie w tej kwestji 
niemieckiej i wszyscy patrzą trzeźwo na tę 

sobie sprawę z celów 
akcję. 

intrygi 
wykazała, że wszyscy zdają 

Piccolo stwierdza, że ani Polska, ani Hiszpania i Brazylja nie osłabły w staraniach o stałe miejsce w Radzie Ligi, 

Zaniepokojenie w Niemczech z powodu poparcia Polski przez Francję i Włochy. 
FMiemcy wstąpią do Ligi Narodów. 

wykonaniem wrogiej polityki 
Inaczej byłoby to 

wobec Polski. 
RZYM. 22 Il. (Pat.). Korespondent berliński rzymskiej „Tribuny” do- nosi, że poparcie okazane żądaniom 

Ligi Narodów przez Francję i Włochy 
łach politycznych Berlina. 

Polski w sprawie miejsca w Radzie wywołało żywe zaniepokojenie w ko: 
Korespondent ów twierdzi, że mimo pogróżek wycofania się z Genewy, rząd niemiecki wstąpi do Ligi za wszelką cenę, gdyż w przeciwnym wy padku byłoby to zerwaniem paktu bezpieczeństwa, oraz wyraźnem wykaza- niem swej wrogiej polityki względem Polski. 

A 

Sejm kłajpedzki wzywa do nieoptowa- nia na rzecz Niemiec. 
KRÓLEWIEC, 221 (Pat) Wobec zbliżającego się terminu opcji, pisma niemieckie w Kłajpedzie ogłosiły pod, pisaną przez członków Sejmu kłajpedz- kiego odazwę do ludności niemieckiej, wzywającą do nieoptowania na rzecz Niemiec. 
W odezwie | tej przepowiadane jest między innemi czego może się spodziewać optant w Niemczech. Niemcy mają obecnie 4 miljony bezro- botnych, a położenie gospodarcze jest niewyjaśnione. Kto optuje za Niem. cami — ten powiększa tylko armję bezrobotnych i nie bedzie miał przez dłuższy czas widoków na utrwalenie swojej egzystencji. Musimy zostać wier- ni swej nowej ojczyźnie a jednocześnie być obywatelami niemieckiego pań- stwa. Tylko w ten sposób możliwem jest acalenie niemieckiego charakteru naszego kraju. 

państwem niezabezpieczonem w do- 
stępach do morza Bałtyckiego, a trwa- 
le zagrożonem strategicznie i poli- 
tycznie na północy. 

Druga, mniej widoczna, polega na 
następującem: Polska chcąc rozwinąć 
swe możliwości polityczne i ostać się 
na przyszłość — musi być mocarstwem 
By się to stać mogło, winna ona za: 
jąć wobec Ukrainy i Białorusi w przy- 
szłości to stanowisko, jakie dziś Ros- 
ja przyswoić sobie usiłuje. 

Śzkołą, stacją doświadczalną w tym 
względzie, stać się był winien stosu= 
nek federacyjny państwa polskiego 
do Litwy. Na stosunku tym winien 
się był stępić nacjonalizm ślepy, a za- 
chłanny, grasujący jeszcze pośród nas, 
Rzeczy tych bowiem, uczyć się ina: 
czej, niż metodą empiryczną, ekspe- 
rymentalną nie sposób. Litwa w ro. 
ku 1920-ym była narodem z sąsia : 
dów naszych wschodnich najbardziej 
dojrzałym, powiedzmy nawet, |edy- 
nie dojrzałym, by pokusić się wes- 
pół z Polską na problematu tego roz- 
wiązanie, Od wypracowania form od- 
powiednich współżycia federacyjnego, 
do współczesności dostosowanych, za- 
leży rozkwit Polski, a wręcz byt Lit- 
wy, jako państwa. Niema zadużych 
ofiar, by zadanie to pomyślnie roz- 
strzygnąć. 

Odrodzona Polska W. Ks. War 
szawskiem być nie chciała. Innej al- 
ternatywy, bytu mocarstwowego, u: 
rzeczywistnić nie potrafiła. Obrała kie- 

   
mi i wykrzyknikami, które poprostu 
sypią się jak pinsek z każdej stro- 

nicy, } 
Po przezwyciężeniu tej odšrodko- 

wości, przyjdzie czas Skupienia się 
duchowego, w którym można będzie 
pomyśleć o „Bożem Gnieždzie* — 
i o złożeniu w niem serca. 

Dotąd bowiem serce snuje się 
wokół tego gniazda: za dużo widzi, 
za mało czuje. A miało być tak: 

I przybliżyły się w pokucie szczerej 
dusza Powietrza wraz z duszą 

Ziemi — 
i dusza Ognia wraz z duszą Wody 
i wzrok wlepiły w Gwiazdy oczy 

ciche, 
i przy stajence złożyły we cztery: 
całą swą pychę..." 
Otóż właśnie: złożenie pychy — 

pokora w poezji nazywa się umia- 
rem — prostotą. Autorce „Muzyki 
słońca” tłumaczyć tego nie trzeba; 
wystarczy przypomnieć jej własne 
wiersze: Chrystus, i dwa o Nim na- 
stępne. 

* 
* * 

P. Edward Walewski nie sięga w 
tuk wysokie regjony poezji, jak p. A. 
Słonczyńska. Žadowalnia się on po- 
pisem erudycji, która zaczyna się na 
okładce „Wiwlasów”, a kończy na 
rzeczowych przypisach do książki, 
które rozwiązują intrygującą zagadkę tytułu. Objaśnienia te, ułożone syste- 
matycznie w porządku alfabetycznym 
obejmują bitych 6 stronic i rzucają 
snop Światła na tajemnicę treści. 

Nie mogę nie przytoczyć kilku 
pozycji z tego słownika; dają one 
pojęcie o twórczej inwencji i właści- 
wościach stylistycznych p. E. Walew- 
skiego: 

„Fdam—Miekiewicz. Maryla—We- 
reszczakówna. Niemiecka—ulica w 

runek pośredni, którego niezna. Sta- nęła więc dziś na bezdrożu. A.C. 
— Sprostowanie. De artykułu „Sole krw! Polskiej", zamieszczonego w nr. z dn. 2LII r. b. wkradł się błąd, a mianowicie: początek powinien być następujący: „Do trafnego ujęcia kwestji terytorjal- nej, a w następstwie nk czy ukraiń- skiej w r. 1920-ym zabrakło olsce odro- dzonej nietylko Instyaktu państwowego, podległego zanikowi podczas niewoli, za: brakło również i przygotowania teoretycz- nego, zwyczajnej wiedzy. Sprawy takie, jak racjonalnej budowy geograficznej państwa, czy współżycia narodów bliskich Polakom przestrzennie, kulturalnie i politycznie nie były przedmiotem głębokich i trwałych do- ciekań w czasach prze dwojennych gdy chodzi o polską państwowość Przyszłości. Odzyskanie niezawisłości zastało nas zatem nieprzygotowanych I akademicko do rozwiązania zagadnień, które Życie niespo- dzianie a natarczywie postawiło przed na- rodem w latach 1919—20. Zbrakło nam przesłanek myślowych. Tych zaś najgen- lalniejsza nawet Instytucja nie zastąpi. Oto momenty, które przytaczamy, nie by usprawiedliwić zaniedbania, a wprost by wyrozumleč trudności wewnętrzne w nas samych tkwiące, które spowodowały kapitalne błędy polityczne. 

Jeżeli dodamy do nich trudności ze- wnętrzne, to Okaże się, że zadanie chwili było arcytrudnem dia najwytrawniejszych nawet polityków. Poprzestaniemy na stwier- dzeniu faktu, że większość czynników, de- | cydujących o brzmieniu traktatu w Wersa- lu niechętnem oklem widziała konieczność odrodzenia Polski i postarała się o to, by zapewnić jej od chwili narodzin warunki bezsiły*. 
Początek, zaś, zaczynający się od słów: „Traktat Wersalski it. d. až do zdania: „Konieczność naprawy własnemi siłami stanu rzeczy*—odnosi się do dzisiejszego artykułu, co niniejszem prostujemy, 

Wilnie. Pan Tomasz—Tomasz Zan, 
patrz Zan. Szerok—Szęroki, patrz 
Bożydar. Zeglarz—aluzja do utworu 

Mickiawicza—„Żeglarz*, itd. 
Cały zbiorek jest wprost przeładowany 
tego rodzaju erudycją; język— pełen 
tajemniczych zwrotów, które nie. 
zawsze nawet dadzą się odcyfrować 
za pomocą owego klucza. Oto przy- 
kład: 

„Nieufnie w sercach, cierpko, ach 
w złem bezboleśnie 

i tylko uołtarzy, vota łez bezcenne, 
składano potajemnie— wolności nie: 

zmienne iżał, i bunt, i skruchę i miłość ró: 
wiešnie". 

Przy pobiežnem przeczytaniu — 
nie zrozumiemy, przy uważnem — 
znajdziemy, że czegoś brak. Czego? Trudno dociecl Ni to Podmiotu ni to orzeczenia, ni to dopełnienia — tajemnica poetyl Tytuł sonetu „Jo- achim Lelewel* do reszty zaciemnia sprawę, 

Niedawno mieliśmy w Wilnie 
turniej poetycki, który inicjatorowie 
nazwali—pierwszym. Dzięki erud Ji 
autora „Wiwlasów” mogę stwierdzić 
z całą stanowczością, że panowie ci 
przechwalili się grubo. Już przed 
wiekiem bywały u nas turnieje, z których jeden został uczczony so- 
netem p. Walewskiego: 

„drzmi echem barmat cztarach 

i werbl ada Inos“ ra werblem m 
Nufra:) Litwina — 

to muzy upojone rozsiały jak 
: kwiaty, 

kosz rymów krotocbwilnyc... Nufrgl 
€0 za mina? 

————— 

1) Patrz: objaśnienia 
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L państw bałychi 
Lotwa, 

Walka o cła w Sejmie _| łetew. 
skim. 

W Sejmie łotewskim od dłuższe- go czasu trwa walka w Sprawie pod- wyższenia cła na przedmioty zbytku, Ciekawym jest fakt iż za obniże: - niem cła na takie Przedmioty, jak wyroby kosmetyczne, owoce połu- dniowe, trunki i słodycze są łotew- scy socjal-demokraci, którzy nawet prowadzą przeciwko !podwyższeniu cła na przedmioty zbytku burzliwą obstrukcję. 
Pogłoski, jakoby rząd koalicyjny miał w tej sprawie ustąpić I zniżyć cła na wyroby kosmetyczne, trunki i owoce południowe są nie praw. dziwe. 
To samo dotyczy jedwabi, aksa- mitów, koronek, fortepjanów i zło- tych zegarków. 
Możliwe jednak, iż rząd ustąpi od Podwyższenia ceł na wyroby baweł- niane. 
Jak informuje „Siewodnia” socjal: demokraci postanowili kontynuować obstrukcję i na dzisiejszem posiedze- niu Sejmu, jeżeli rząd odpowie na wniesione przez socjal-demokratów pytania i interpelację, po której opo- r zaowu rozpocznie wielką dys= usję. 

P, Iwk bstrukcji Socjai- DZE Šaka : 
„Siewodnia” dowiaduje się, że w kołach rządowych są przekonani o szybkim zakończeniu obstrukcji opo- zycji, gdyż mają nadzleję, że S.d. zmęczą się ostatecznie, wygłaszając nieprzerwane mowy. 
Ma wypadek, jeżeliby obstrukcja trwała w dalszym ciągu, koalicja zdecydowana jest wyznaczać po dwa posiedzenia dziennie, przyczem po- siadzenia adbywałyby się w ciągu czterech dni w tygodniu. 
W ten sposób odbywałoby się 8 plenarnych posiedzeń tygodniowo, 

Socjaliści I komuniści prze- 
ciwko oplatom <elnym. 

RYGA, 22-|I. (Pat.). Wczoraj z ini. cjatywy socjalistów į komunistów, odbyło się liczne zgromadzenie, pre- testujące przeciwko projektowi rządo* wemu zwiększenia opłat celnych, U- czestnicy meetingów zebrai! się na- stępnie na esplanadzie dla dokonania demonstracji na większą skalę, 
Między policją a komunistami do- szło do szeregu starć w rezultacie w 15 osób zostało aresztowa- nych. 

Estonja. 
Sprawa dymisji ministrów Lattika I Amberta. 
Kwestją dymisji ministra  oświa» ty Lattika i ministra komunikacji Amberta dotychczas pozostaję ot- wartą. 
Wczoraj miało się odbyć posie- dzenie centralnego komitetu chrześć, demokrat. partji, do której należą o- baj ministrowie, gdzie miano kwestję tę definitywnie załatwić. 
edług ostatnich wiadomości, nie jest wykluczonem, iż obaj ministro- wie pozostaną na swych dotychcza- sowych stanowiskach. 

  

Tyrtauss?), Jan Musaista?) i Zau 
Trójkątatyt) zaciekły wiodą turniej w unią 

Apollina, Przecz Nufry jął rozdzierać sce' 
rowdne szaty — już jambów nie wyczyni — turniej 

Cboć Tomasz już rc zyk 

w zanadrze zm e = 

a z skrytki pantaljonów jamby, cy. 

Zbladł Czeczot, aaa Zańukim z jękiem przyznał rac boa” Niel Nawet z jękiem tym „> skim“ rymom nie mogę przyznač racjil Wiem napewno, że nie zo: one wyjęte ani z duszy, ani z gło so leMa2e skrytki  pantaljo= nów. 
, ania stawianie 

niebezpieczną prognostykėw na za- sadzie rezultatów debiutu, jednak w tym wypadku, Pozostawiając na uboe czu dociekania, w jakim kierunku pójdzie rozwój talentu autorki „Bo- žego gniazda“ į autora „Wiwlasów”, nietrudno spostrzec, że P. Słonczyń« ska ma już wszelkie dane do tego rozwoju, który zacznie się tem ry- chlej, im prędzej Poetka spostrzeże, niewinne zresztą, śmiesznostki i na- iwności w swych wierszach; nato» miast p. Walewski drogę będzie miał bardzo ciężką, gdyż wszedł na nią z kulą u nóg, Pętającą normalne kro- ki. Tą kulą jest maniera, widocza w każdym wierszu, i to maniera w złym guście. 

T. Eopaleweki, 

  

ibidem 
Ibidera. 

p ibidem, 

  

  
—
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Kupiectwo, a kryzys gospodarczy. 

Odczyt prezesa Stow. Kupców Chrześcijan 
p. Tadeusza 

J:k już informowaliśmy czytelni 
ków naszych, dnia 19 b. m. prazes 
Stowarzyszenia Kupców Chrześcijan 
p. Tadeusz Miśkiewicz wygłosił w sa- 
li Techników interesujący odczyt p. + 
„Kupiectwo, a kryzys gospodarczy”. 

Prelegent na wstępie naszkicowal 
zasadnicze warunki, w których zna” 
lazło się gospodarstwo narodowe 
niepodległej Polski, 

Życie gospodarcze Polski rozwija- 
ło się od zarania odrodzenia Rzeczy- 
pospolitej pod ciężkiem brzemieniem 
zniszczenia własnych kapitałów, wy- 

wołanego katastrofą długotrwałej 
wojny, a gwałtownie zwiększenego, 
powojenną, ostrą inflacją, której do” 
та#пе i pozornie pomyślne konjunk- 
tury dotkliwie wyczerpały pod wzglę” 
dem zasobów kapitałowych warsztaty 
pracy wszystkich dziedzin gospodar- 
stwa narodowego. 

Brak tych kapitałów nie pozwalał 
ani na należytą renowację tych war= 
sztatów pracy, ani na skuteczną i 
rychłą odbudowę zniszczeń wojen- 
nych. 

W tym stanię rzeczy kardynalnym 
nakazem polskiej polityki gospodar- 
czej powinno było być utworzenie 
takich warunków rozwoju dla pro- 
dukcji i wymiany, któreby po usta- 
bilizowaniu waluty, chroniąc pozosta- 
łe resztki kapitałów, sprzyjały jedno- 
cześnie powstaniu normelnego рго- 
cesu kapitalizacji przez umożliwienia 
zarabiania ponad potrzeby, regulo- 
wane stopą życiową, oraz oszczędza- 
nia—zdobytych na tej drodze zysków. 
Tego rodzaju nastawienie naszej po* 
lityki gospodarczej stanowiło zarazem 
warunek przyciągnięcia do kraju ka- 
pitałów obcych, których posiadanie, 
do czasu wytworzenia dostatecznych 
zasobów własnych, było nieodzownym 
czynnikiem zdrowej restytucji życia 
ekonomicznego Polski. 

Niestety, powyższy, kardynalny 
postulat gospodarczy nie znalazł na- 
leżytego zrozumienia ani na terenie 
ustawodawczym, ani w sferach rzą: 
dowych. Niebezpieczne eksperymen* 
ty socjalizmu państwowego stworzyły 
w Polsce stosunki, wykluczające nor- 
malny rozwój współczesnego procesu 
gospodarczego. | 

W polityce handlowej stworzono 
tak zwaną ochronę interesów konsu- 
menta z pominięciem potzeb pro- 
dukcji i wymiany, a często wbrew 
tym potrzebom (liberalizm polityki 
celnej i traktatowej, brak ułatwień 
dla eksportu i t. d.) 

Oparto ustawodawstwo socjalne i 
podatkowe na zasadach niszczących 
dochodowość warsżtatów pracy (kosz- 
towność złożonego systemu ubez- 
pieczeń społecznych, najkrótszy w 
Europie czas pracy, progresja w po- 
datku gruntowym, wielokrotność ро- 
datku obrotowego i t. d.) 

Obciężono społeczeństwo nierów- 
nomiernemi świadczeniami fiskalne- 
mi wskutek wadliwej rozbudowy fun- 
kcji państwowych (wielkość budżetów, 

Miśkiewicza. 

rozwój etatyzmu, kosztowność mono* 
poli i przedsiebiorstw państwowych). 

Ponadto brak u nas ustalonego 
programu gospodarczego, 

W takich okolicznościach — stwier- 
dza p. Miśkiewicz — nie podobna 
było oczekiwać, aby po przeprowa- 
dzeniu sanacji walutowej mógł być 
u nas choćby zapoczątkowany  pro- 
ces restytucji zniszczonych kapitałów, 
oparty na kapitalizacji zysków, oraz 
oszczędności, nietylko niepodobna by- 
ło budzić się możliwością przypływu 
obcych kapitałów, ale nawet wypa- 
dło stwierdzić fakt dalszej redukcji 
pozostałych zasobów kapitałowych. 
Redukcja trwająca nieprzerwanie do 
chwili obscnej, poczęła się odbywać 
w drodze konsumowania substancji 
majątkowej, wywołanego niezwykle 
dużemi ciężarami materjalnemi iświad- 
czeniami, które spadły na całe pań- 
stwo, a zwłaszcza na sfery gospodar* 
cze. 

Wspomniane obciąźanie bezwzględ: 
nie przerastały siły materjalne war- 
sztatów pracy zwłaszcza wobec gwał- 
townego przesilenia gospodarczego, 
które zbiegło się z podjętą przez rząd 
sanacją w dziedzinie walutowej. 

W wyniku nastąpił kolosalny wzrost 
pasywów przy spadku aktywów we 
wszystkich warsztatach przcy, Oraz 
powszechna pauperyzacja kraju. 

Z powyższych ogólnych założeń 
wychodząc, prelegent zgłosił cały sze- 
reg tez, dotyczących aktualnego pro: 
gramu gospodarczego. 

Najważniejsze z nich są: 
1. Do wzmożenia dochodu spo- 

łecznego dążyć należy przez odbudo- 
wanie zniszczonych wskutek wojny I 
inflacji kapitałów drogą umożliwie- 
nla społeczeństwu proces oszczędza- 
nia, uwarunkowanego przedewszyst- 
kiem ochroną prawa własności i du: 
chem ustawodastwa, nie skierowane: 
go przeciw pojęciu zysku, a także 
stałością stosunków walutowych. 

2. Uproszczenie nadmiernie roz- 
budowanego aparatu państwowego i 
samorządowego drogą redukcji, oraz 
komulacji władz i urzędów. 

3. Do postawienia produkcji iwy- 
miany dążyć należy przez potenienie 
kosztów kapitału, co możliwem jest 
tylko przy zdobyciu kapitałów zagra 
nicznych, które tylko w tym wypad- 
ku przynieść mogą korzyść gospo- 
darstwu narodowemu, o ile rėwnole- 
gle zapewniona zostanie warsztatom 
produkcji tego rodzaju rentowność, 
umożliwiająca pokrycie w normalnej 
drodze obciążeń amortyzacyjnych. 

4, Obniżenie świadczeń podatko- 
wych i socjalnych, których obecna 
wysokość nie odpowiada zasadzie pro- 
cesów produkcji wymiany. 

5. Zrównanie powstałych warun- 
ków, wpływających na koszty pro- 
dukcji i wymiany z warunkami, w 
jakich znajduje się produkcja i wy- 
miany krajów konkurencyjnych, a w 
pierwszym rzędzie wyrównanie czasu 
pracy przy zachowaniu zasady prze” 

КО ОЕ 

ciętnie 8-0 
ciągu rokv. 

6. Wprowadzenie technicznej re- 
organizacji w produkcji, reorganizacji 
pracy i redukcji kosztów administra- 
cji. 

7. Obniżenie kosztów produkcji, 
co da możność osiągnąć trwałą zdol- 
ność konkurencyjną na zyskach za- 
granicznych. 

8. Przy zachowaniu zasadniczych 
warunków, dotyczących stałości mier- 
nika wartości, przeciwdziałania infla- 
cji pod jakąkolwiek bądź postacią, 
wyłączenia dwuwalutowości dążyć na- 
leży do zwiększenia obecnego niedo" 
statecznego obiegu pieniężnego. 

9. Ustabilizowanie kursu waluty 
powinno nastąpić na poziomie wy- 
równującym kurs dewizowy złotego 
z jego siłą nabywczą na rynku we- 
wnętrznym, 

10. Zrównoważenie bilansu płat- 
niczego możliwe jest do osiągnięcia 
tylko na drodze zaktywizowania bi- 
lansu handlowego, do czego prowa- 
dzi odpowiednia polityka celna i zre- 
widowanie systemu uaszych trakta- 
tów handlowych. 

Prelegent ponadto omawiał rolę 
handlu Wileńszczyzny w niepodległej 
Polsce. Stwierdził, że czynniki miaro- 
dajne dotychczas nie zdradzały zro- 
zumtenia dla spraw gospodarczych 
naszego kraju, przytaczając fakt, iż 
przy pertraktacjach handlowych z Ło- 
twą Wileńszczyzna została pominięta. 
Zeznaczył wreszcie, iź obecnie pod 
tym względem następuje poprawa i 
że, jako prezes stowarzyszenia Kup- 
ców Chrześcian, otrzymał zapewnie* 
nie, iż dnia 15 marca sfery gospo- 
darcze naszego kraju powołane zo- 
staną do wzięcia udziału w pertrak- 
tacjach handlowych z Rosją So- 
wiecką. 

Po odczycie wywiązała się dysku- 
sja, przebieg której, z powodu braku 
miejsca, podamy w jutrzejszym nu* 
merze. . М. а. 

godzinnego dnia pracy w 

Kronika miejscowa. 

Cenny surowiec wikliny jako 
przedmiot eksportu. 

Przed paru dniami pisaliśmy o 
uprawie wikliny, otóż obecnie dodać 

WA EOS KH 

pragniemy, iż przy masowej produk: 
cji nielicznych a ujednostajnionych 
odmiśn, to jęst przy należytej sztan- 
daryzacji stać się ona może cennym 
artykułem eksportowym, gdyż cieszy 
się wiklina dotychczas nieograniczo- 
nym niemal popytem nietylko w kra- 
jach europejskich, ale i zamorskich, 
jak Ameryka, Japonja i dominja an- 
gielskis, 

Masowy eksport wikliny wpłynąłby 
dodatnio na kształtowanie się nasze- 
go bilansu handlowego, to też i z 
tego względu próby nad jej produk- 
cją w naszym kraju są nad wyraz 

pożądane. R. 

Przedłużenie terminu składa- 
nia zeznań o dochodzie, 

Ministerstwo Skarbu zawiadomiło 
tutejszą lzbę Skarbową, że termin 
składania zeznań o dochodzie za Il 
półrocze 25 r. został odroczony do 
1 maja b. r. Poprzedni termin był 
wyznaczony na dzień 28-go lutego 
26 r. (zd) 

liość zatrudnionych robotni- 
ków i czynnych zakładów prze- 
mysłowych w ubiegłym reku, 

Według danych statystycznych o: 
becnie na obszarze Wileńszczyzny 
jest czynnych zakładów przemysło- 
wych 1570 (w roku poprzednim 1323), 
zaś zatrudnionych robotników 7866 
(w roku poprzednim 7340). Ogólny 
odsatek zatrudnionych robotników 
wynosi 65 proc. (zd) 

  

Kronika krajowa. 

Nasz handei zagraniczny. 

Według prowizorycznego zesta- 
wienia danych, dotyczących nasze. 
go handlu zagraaicą w styczniu wy: 
wóz wynosił 159,304 zł, przewóz zaś 
—68,492 zł. 

Zaznaczyć należy, że import to- 
warów przemysłowych zmniejszył się 
w styczniu br. w porównaniu z paź: 
dziernikiem roku zeszłego o 44 proc. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 22 lutego r. b. 
  

    

Dewizy i Waluty, 

1. Waluty. 
sprzedńż kupno sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 7,98 7,92 7,88 Praga 23,471/2 23,63 23,42 
Funty szterlingi — - — a, : —к = — 

jowy-York — jak gotów. 
II. Dewizy. Paryż 2845 2882 2838 

Belgja za 100 fr. 86,10 36,01 Szwajcarja 153,25 152,70 152,32 
Berlin Р = - Stockholm — — — 
Budapeszt $ — — Wiedeń 111,614/2 111,90 111,38 

RE Ž — — Wiochy 31,95 32,03 31,87 
kielsingfors “ = 

Konstantynopol = — Iii. Monety. 
Kopenhaga — — Ruble złote 4.18 Londyn 38,90 38,571 pół 38,48 Ruble srebrne 2.76 

Papiery wartościowe. 

1. Papiery państwowe. li. Listy zastawne, 
8% Państw. pożyczka konwer.  100,— 8%0 Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. — — 
e, ” ” 3460 1 86 оо Państ. Ban. Rol. — 10% —› ® kolejowa 122,00 
6% _ » i, dolarowa 65,50 UI. Akcji. 

s » (w zł. 531,30 531,30) Akcje Banku Polskiego — 
Ma czdrnej gletdzie w Wilnie w dniu 22 b. m. placomo za dolar 7.90.   ® W prywatnych obrotach placono w Wilnie w dniu 22 za 4V/10/0 Listy Zastawne pozowane (zarejestrowane) Wileńskiego 

onwersyjne Wiień. Banku Ziemskiego — Akcji Wil. Banku 
Pryw. Banku Handlowego — Obligacje m. Wilna — 

Banku OE 13.50, Listy Złotowe 
iemskiego — Akcji Wil. 
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„gta“, a statki polska - żydowykie 
(Wywiad z posłem Izaakiem Grynbaumem). 

Onegdaj przybył do Wilna poseł 
Grynbaum, który był obecny na ot 
warciu dorocznej Konferencji Sjoni- 
stycznej jako też wygłosił dwa refe- 
raty na temat sytuacji gospodarczej 
Zydów w Polsce, jako też przesilenia 
w narodowej polityce Zydów w Polsce. 

Pragnąc zapoznać czytelników na- 
szych z poglądami leadera opozycji 
w „Kole Zydowskiem”, zwróciliśmy 
się z prośbą o wywiad do posła 
Grynbauma. 

Na wstępie pytamy jakie zajmuje 
stanowisko w sprawie tak zwanej 
ugody polsko'żydowskiej. 

Odpowiedź posła 
brzmi: 

— Ugoda z lipca 1918 r. zawartą 
została w ten sposób, że musiała do- 
prowadzić do wzajemnych pretensji 
i nieporozumień. 

Mojem zdaniem przedstawiciele 
żydowscy zrobili wialki błąd, zgadza” 
jąc się na tę ugodę, która w najbar- 
dziej zasadniczych punktach niczego 
nie dawała i stworzyła tylko szkodli- 
we pozory, że w sprawie żydowskiej 
następuje jakaś zasadnicza zmiana 
ku lepszemu — | postulaty żydowskie 

4 mają być załatwione. W rzeczywis- 
tości zaś w dziedzinie stosunków 
"ekonomicznych absolutnie nic się 
nie zmieniło, a p. minister Stan. 
Qrabski owe m rozporządzenie 
wprowadzające procentową nor- 
mę dla Zydów i Ulkralńców na fa- 
kultecie prawnym _ Uniwersytetu 
Lwowskiego. 

Wogóle wszystkie obietnice, któ- 
re zostały spełnione dotyczą rozpo- 

z y religijno-kultural- 
pej, które były jeszcze przed zawar- 

Grynbauma 

ciem ugody przygotowane. Wszyst- 
kie zaś inne obietnice dane zostały 
w taki sposób, że nie trudno było 
wcale zrozumieć, że nie zostaną 
spełnione. Pomimo to jednak zawar- 
to z wielką pompą tak zwaną ugo- 
dę i p. Stanisław Grabski uspakajał 
zaniepokojonych członków swego 
stronnictwa, żę „kupił* u Żydów 
patrjotyzm. 

Pan Głąbiński zaś w specjalnym 
okólniku mógł dodać, że specjalna 
polityka eksterminacyjna zwłaszcza 
w dziedzinie ekonomicznej nie ule- 
gnie żadnej zmianie. 

Co pan poseł ma do zarzucenia 
oficjalnemu stanowisku Koła Zydow- 
skiego w tej sprawie? 

— Klub żydowski, a właściwie je- 
go większość kierowana przez pp. 
posłów Reicha i Thona, dała się 
zwieść tymi łudzącemi obietnicami 
bez właściwej traści i ze swej strony 
stworzyła cały szereg niezmiernie 
szkodliwych i demoralizujących spo- 
łeczeństwo żydowskie złudzeń, a co 
najgorsze stworzyła pozór, że Zydzi 
zrywają z mniejszościami narodowe” 
mi i odtąd będą szli razem z panu- 
jącą większością. 

= Jakie — zdaniem p. posła są 
właściwe drogi i sposoby unormo- 
wania stosunków polsko żydowskich 
w Polsce. 

— Oczywiście, że na takie pyta- 
nie trudno dać krótką, a wyczerpu- 
jącą odpowiedź. Zaznaczę tylko, że 
mój stosunek do ugody z dnia 4 
lipca 1925 r. nie oznacza wcale ne 
gatywnego stosunku do wszelkiego 
porozumienia. Uważam jeno, że po- 
rozumienie takie musi być oparte 

na trwałych podstawach. Musi nastą- 
pić zerwanie z polityką ekonomicz- 
nych eksterminacji, musi być wpro- 
wadzona w życie beż żadnych za- 
strzeżeń zasada równouprawnienia 
obywatelskiego Zydów, ponadto Zy- 
dzi, jako mniejszość narodowa, mu- 
szą otrzymać tą sumę praw zbioro- 
wych, narodowych, gwarantującą za- 
spakajanie tych potrzeb narodowych 
i kulturalnych Zydów, które ani 
przez państwo, ani przez samorządy, 
nie są, a nawet częstokroć nie mo- 
ga być zaspakajane. 

Dopóki tego wszystkiego nie bę: 
dzie, Zydzi zejść ze swego zasadni- 
czego opozycyjnego stanowiska nie 
mogą. 

Na czem głównie polega rozbież- 
ność poglądów Sjonistów z b. Gali- 
cji i z b. Kongresówki w tej sprawie, 
która to rozbieżność w ostatnich 
czasach przybrała tak ostre formy? 

— Rozbieżność polega przedew- 
szystkiem na tem, że Sjoniści z Ma- 
łopolski, za pewnemi wyjątkami, 
prowadzą politykę krėtkowzroczną, 
politykę dnia dzisiejszego, nie do- 
strzegają iż panujące koncepcje po- 
lityczne w sprawie żydowskiej opar- 
te są na zasadzie ekonomicznego 
wypierania 1 osłabienia Zydów, na 
przeświadczeniu, że Zydzi muszą, 
jeżeli chcą, nie być traktowani pra- 
wie jako wrogowie, w swojej polity- 
ce iść zawsze z panującą większoś- 
cią i że wobec tego zerwanie z za- 
sadniczą opozycją za cenę ustępstw 
w tych dziedzinach życia, co do któ- 
rych panujące w Polsce stronnictwa 
zgłaszają swoja desinteresemant , jest 
właściwie nawrotem do zbankruto- 
wanej polityki asymilatorskiej i kapi- 
tulację. 

Czy pan poseł znajduje różnice 
pomiędzy położeniem ludności ży- 
dowskiej w Wileńszezyźnie, a położe- 
niem jej w centrum państwa? 

Obecnie kończy się proces unifi- 
kacji Wileńszczyzny zresztą państwa 
i stosunki prawno-polityczne, które 
w pierwszych latach były odmienne 
niż w centrum państwa, wobec ist- 
nienia nieuregulowanej kwestji wileń: 
skiej, zanikają coraz bardziej, 

Rzecz jasna, że metoda unifikacji 
nie odpowiada realnym stosunkom 
panującym na Wileńszczyźnie, jak wo- 
góle na Wschodzie Polski. 

Ta połać kraju staje się coraz 
bardziej terenem zaostrzających się 
walk narodowościowych i wymaga 
przedewszystkiem usunięcia tego 
wszystkiego, co też walki powoduje 
i zaostrza. 

ydzi na tych terenach, jeżeli nie 
chcą się znaleźć pomiędzy młotem a 
kowadłem, muszę stanąć do szeregów 
walczących o swe prawa narodowo" 
ści, jako równorzędna jednostkn. 

Jakie są specjalne potrzeby i ро- 
stulaty miejscowej ludności žydow- 
skiej ze stanowiska ogólnego, które 
zajmuje p. poseł? 

Specjalne potrzeby wynikają z te- 
go, że Zydzi znajdują się w kraju o 
mieszanej pod względem narodowo- 
ściowym ludności. Pozatem nie mo 
że być żadnych różnic pomiędzy po- 
trzebami narodowemi i obywstelskie- 
mi mas żydowskich na Wileńszczyźe 
nie, a tych że mas w jakiejś innej 
części Rzeczypospolitej. 

Wreszcie, na zakończenie zspy* 
tujemy p. Grynbauma, czy prawda, 
jest że wraca do Koła Żydowskiego. 

— Wrócę do Koła Żydowskiego, 
— oświadcza nam poseł Grynbaum 
kiedy „Koło” zejdzia nieodwołalnie 
ze swej dregi ugodowej i wróci na 
drogą stanowczej a konsekwentnej 
walki o równouprawnienie obywatel- 
skie i prawa narodowe. 

m. g. 

  

—— 

Z Kowna. 
Walka o stan wojenny. 

Burzliwe sceny w Sejmie Iitew- 
skim z powodu wniosku nowego mar- 
szalka o zniesienie stanu wojennego 
przeniosły się I na następne posie- 
dzenie. Na posiedzeniu w dniu 19:go 
lutego poseł Ambrożajtis żądał odda" 
nia Marszałka pod Sąd. 

Inai posłowie w imieniu całej gru- 
Py rządzącej, a więc Chadecji, związ: 
ku rolników i fedaracji pracy zgłasza- 
ją marszałkowi wotum nieufności z 
powodu odmowy jego postawienia 
pod głosowanie sprawy zamknięcia 
bieżącej sesji dla spówodowania no» 
wych wyborów prezydjum. 

Powstaje hałas i krzyki, opozycja 
broni swego przewodniczącego. Prze- 
wodniczący oświadcza, że wpłynął 
wniosek ludowca o odesłanie sprawy 
stanu wojennego z powrotem do 
komisji. 

Prawica żąda postawienia swego 
wniosku pod głosowanie, lewica — 
swego. Słychać okrzyki: dyktator, u- 
zurpator. 

Wśród szumu marszałek posie- 
dzenie zamyka. Sprawa stanu wojen- 
nego pozostaje w zawieszeniu nadal. 

  

  

    

K. O. P. nagranicyło- 
tewskiej i litewskiej, 

Jak donosiliśmy w swoim czasie 
w pierwszych dniach lutego r. b. Ra- 
da Ministrów powzięła uchwałę, by 
ze względów oszczędnościowych ob: 
sadzić granicę łotewską i litewską 
oddziałami Korpusu Ochrony Pogra* 
nicza w miejsce policji granicznej, 
otrzymując w ten sposób znaczne 
zyski budżetowe. 

Na podstawie tej uchwały zaczęto 
formować 6-tą brygadę K. O. P., kt6- 
rej dowództwo obejmie pik. Paslaw- 
ski, dotychczasowy dowėdca 2-ej 
brygady. ` 

Nowa brygada liczyć będzie kilka 
bataljonów piechoty i kilka szwadro* 
nów kawalerji. 

Obejmowanie obu granic, liczą: 
cych razem 570 kilometrów, nastąpi 
w dwóch fazach: objęcie łotewskiej 
granicy z końcem lutego, litewskiej 
w czasie do 25 marca r. b. (—) 
    

    

Sprawa Bispinga. 
Ostatnie posiedzenie sądu Apela- 

cyjnego w sprawie Bispinga było nu- 
żące i nieciekawe, gdyż dotyczyło 
wyłącznie spraw majątkowych oskar- 
żonego, ujętych w wyczerpującej ek- 
spertyzie p. Sachsa. 

Niemniej jednak dla stron był 
to dzień gorący, bowiem prokurator 
i obrona ścierali się poważnie, z je- 
dnej strony na tle uzupełnienia ek- 
spertyzy, z drugiej zaś w kwestji py- 
tan dla eksperta i materjału, z któ- 
rego ma on korzystać, 

Prokurator wnosił o zbadanie nie- 
których akt ze śledztwa wstępnego, 
czemu sprzeciwili się obrońcy, żąda- 
jac w takim razie od eksperta przej- 
rzenia wszystkich dziewiętnastu to- 
mów sprawy. Nadto prokurator po- 
stawił wniosek, by biegły ustalił stan 
rachunków Bispinga w każdym z 
banków, w którym oskarżony miał 
swe konto. 

Sąd po dłuższej naradzie dał p. 
Sachsowi wykaz aktów, na podstawie 
których biegły uzupelniė ma eksper- 
tyzę. P. Sachs ma przygotować na 
następne posiedzenie odpowiedź na 
kilka pytań, postawionych przez sąd. 

Podczas następnego posiedzenia 
będą ciekawsze momenty, gdyż przed- 
miotem obrad będzie ekspartyza fo- 
tograficzna p. Kirchnera, który przy« 
gotował ogromne powiększenie pod- 
pisów ks. Druckiego-Lubeckiego. 

Sam Bisping w ostatnich dniach 
zdradza silse podniecenie, co chwila 
zrywa się z ławy oskarżonych, zada- 
jąc jakieś pytania, lub wyjaśniając 
pewne zawikłane pozycje swych tran= 
zakcyj majątkowych. 

Widać ze ciągłe naprężenie ner: 
wów wyprowadza go powoli z rów- 
nowegi tak, iż zaczyna niezupełnie 
panować nad sobą, 
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STRZĘPKI. 

Przysłowia zaktualizowane. 
Nie rób tego druglemu, co cię może 

kosztować, 
Kto pod kim dołki kopie — Magistrat 

pod Wilnem. 

dak sobie pościelesz, kiedy cl łóżko 
zasekwestrowano? : 

Lepiej późno, niż wcześnie (dotyczy 
płacenia podatków). 

Co się odwlecze — to uciecze (termin 
wekslowy). 

Kto rano wstaje—widzi, że jest gorzej 
niż wczoraj. 

Panu Bogu świeczkę — a djabła wileń- 
ską elektrykę. ' 

Mądrej głowie—kapelusz nie potrzebny. 
Kledy wiazłeś między wrony — nasyp 

Im soli na ogony: 
Lepszy wróbel w ręku, niż pożyczka 

amerykańska. 
Ręka rękę myje—i daje łapówkę. 
Jest to cnota nad cnotami — spekulo- 

wač dolarėmi. 

Na ziodzieju—nowe futro. 
Gdzie drwa rąbią — tam spekulacja 

leśna. 

Czem się nie najesz — obiadem urzę- 
dowym. 

Kijem tego, kto nie pilnuje kursu gieł= 
dowego. 

Nie mów hop — póki nie zejdziesz z 
trotuaru. 

Mądry Pelak— ale i Niemiec nie głupi. 
Myszy tańcują, gdy im jazz-band zagra. 
Kij ma dwa końce, a bieda niema 

końca wcale. 
Nim słońce wzejdzie -- będzie zupełnie 

ciemno. 

Kuba. 
RUNER LTA TERGO TSS ES EEST 

Listy z prowincji. 
Koło młodzieży w Komajach. 

(Korespondencja własna). 
Dn. 14 b. m. odbyło się przedsta- 

wienie amatorskie w szkole powsze" 
chnej, urządzone staraniem nauczy 
cielstwa polskiego, na rzecz „Koła 
młodzieży”, które tu przed miesią- 
cem zostało założone staraniem na- 
uczycieli: pp. Kozłowskiego, Brzeziń« 
skiego, Molskiego, Szurgota i liczy 
już dziś 45 członków. 

Odegrane były dwie komedyjki: 
„Jasiowe zamysly“, i „Miecz Damo- 
klesa". Aktorami byly dziewczęta 
wiejskie, które ukończyły szkołę po- 
wszechną i chłopaki z Koła Mło» 
dzieży. 

Ten wiejski zespół o własnych si- 
łach, tak kierownika jak i wykonaw- 
ców wywiązał się ze swego zadania 
znakomicie.—Nie znać było ani onie- 
śmielenia ani niepawności w wypo” 
wiedzeniu swoich ról, wszystko szło 
sprawnie i gładko, 

Scena chociaż bardzo mała, mia- 
ła stosowne dekoracje malowane 
przez P. Brzoniuwskiego, zupełnie 
fachowo, które całkiem zmieniały 
zwykły wygląd ścian szkolnych. Głów- 
ną rolę w 1-ej komedyjce ojca i go* 
spodarza, a w 2-ej majstra Introliga* 
tora mającego styczność z książkami 
i uważającego się za bardzo uczę” 
nego, obie te role odczytał P. Mol- 

„ski znakomicie. ; 
P. Brzeziński jako chłopak termi- 

nator u introligatora, też był wybor=. 
ny. Piszący te słowa, jako najstarszy 
w okolicy świadek postępów oświa- - 
towych może ocenić jak wielkie ma 
zasługi nauczycielstwo polskie, dzia- 
łające, prócz swej zawodowej pracy, 
jeszcze na polu oświaty pozaszkole 
nej. Byliśmy tu wszyscy Świadkami 
pierwszych, stawianych przez nich 
kroków, z jakim to szło trudem i 
mozołem, wśród ludności okolic 
przyfrontowych, pozbawionej wpły* 
wów cywilizacji. Potrafiło jednak na- 
uczycielstwo wyrobić sobie tę przy” 
jeźń i zaufanie bez których trudno 
coś działać. Gdy przypominam so» 
bie pierwsze ich występy sceniczne, 
i porównam z temi któremi widzieli 
wczoraj zdaje mi się że jestem w 
innej jakiejś okolicy. Wszystko to 
się rusza sprawnie, żywo, śmiało, 
mowa poprawna, a widz odnosi to 
miłe wrażenie, że ta kulturalna roz- 
rywka i im robi prawdziwą przyłem= 
ność. Po przedstawieniu odbyły się 
tańce, przy dźwiękach muzyki, też 
domorosłej orkiestry, K. Liwickiego 
na skrzypcach i jego dwóch siostr na 
cymbałach, bardzo ładnie grających. 

Е Najstarszy widz. 
PERYPETIE WZ A TOS 

Uroczystości republikańskie. 
BERLIN 22.II. (Pat). Pisma tutejsze omawiają obszernie uroczystości 

republikańskie, które odbyły się wczoraj w Hamburgu z udziałem pru- 
skiego premjera Brauna. W uroczystościach tych wzięło udział — jak do- 
nosi „Vorwdrts* niemniej, niż 30 tys. 
w mundurach. Z powodu złej 
największych salach Hamburga. 

pogody 
członków organizacji Reichsbanneru 

ARIETTA KEIKDEICAEK GAGA BEIGE AEK AE 

Wielka 24. 

Na żądanie Szan. Publiczności 
jeszcze jedno i ostatnie przedstawienia 

Szopki Akademickiej 
odbędzie się we wtorek dn, 23-go. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

AeakealcakcaXe ЭКЕНЕ КОЕННЕ КОККТНК КК ЭККК КК 

uroczystości odbywały się w 15 

* DZIŚ! 3 

= 
* 
* 
* 
* 
* Ognisko Akademickie.



  

4 я 

O regjonalizmie. 
Odczyt 6 regjonalizmie p. A. Pat: 

kowskiego w sali Klabu inteligentów 
zgromadził sporą liczbę osób, ściśle 
z tym ruchem związanych. Zbyt ma- 
ła reklama sprawiła, iż nie przyszli 
ti, dla których wygłaszane poglądy 
byłyby zajmującą nowością. P. Pat- 
kowski rozpoczął od krótkiego prze- 
glądu, historycznego niejako, idei 
regjonalnych. Wymienił  Cbateau- 
briand'a, zakochanego w rodzinnej Bre- 
tonji (a Minstral, poeta Prowancji?). 
Maszego Mickiewicza (a Syrokomla?). 
Norwida, piewcę Mazowsza, wreszcie 
dłużej się zatrzymał na Proudbon'ie, 
socjaliście i publicyście francuskim 
z połowy przeszłego wieku autorze 
sławnego frazesu. „Czem jest włas- 
ność? Kradzieżą” (La proprietć c'est 
le vol) i zasady prawa pracy i moż: 
ności pracy dla wszystkich. Chaotycz- 
ny ten autor, głoszący obok unifika- 
cji roboczej, indywiduslizację zdolno- 
ści, jest uważany obecnie we Francji 
za Ojca regjonalizmu. Głosi on, że 
wolność i jedność to ład i porządek 
państwowy, a znów jednolitość do tej 
jedności nie prowadzi. 

U nas Komarnicki określa róż- 
niczkowanie indywidualnych cech pro- 
wincjonalnych i decentralizację życia 
społecznego na zasadzie federalizmu, 
jako podstawę do równowagi sił pań- 
stwowych i utrzymanie równowagi 
autorytetu państwowej jedności. Pre- 
legent przebiegał różne kraje euro- 
pejskie, zaznaczając tam wpływ re- 
gjonalnych idei. Wyliczal w Anglji 
Stuart Milla 1 jego poglądy o sile 
państwa, gromadzącago indywidual- 
ności. W Czechosłowacji wymienił 

—° Рисфасва i scharakteryzował stosune 
ki w państwie, składającem się z 
trzech odrębnych części (Morawy, 
Słowacczyzna, Czechy). W Niemczech 
Forstar w miesięczniku Die Manscb- 
bóit, federalistyczne głosi zasady, róż- 
nięzkując kulturalną stronę poszcze- 
gólnych niemieckich prowincji. We 
Włoszech idee te głosi Prezzolini, wie 
dząc w miłości swego kąta gwarancję 
miłości całej ojczyzny. 

W drugiej części odczytu przed- 
stawił zasady regjonalizmu, mogąca 
być zastosawane u nas, 

Wykazał, że najmniejszej groźby 
dla całości | zjednoczenia w tem 
'niema, przeciwnie, racjonalna indy» 
widualizacja poszczególnych ošrod- 
ków gospodarczych, da zdrową kon= 
kurencję i zamianę wartości. 

Wykazał konieczność badań pod- 
łoża każdej części kraju, prowadzą 
cych do praktycznego użytkowania 
na ogólną korzyść, tak ziemi, jak lu- 
dzi. Wreszcie wspomniał o roli od 
 żywczej w literaturze I sztuce przy 
zastosowaniu regjonalizmu, czego 
dowodem jest Przepiórka Żeromskie- 
go, gorącego rzecznika idei regjona- 
lizmu. 

W bardzo zajmującej dyskusji, 
która się potem wywiązała i trwała 
dłużej, niż sam odczyt, zabierali głos 
kolejno: p. p. Wielhorski, dr. Bor- 
kowski, mówiąc bardzo racjonsinie, 
że nie można myśleć o regjonalizmie, 
bez fachowo przeprowadzonych 'stu- 
djów etnograficzno - statystycznych. 
Dr. Czarnocki, prof. Staniewicz, twier- 
dzący, że powód posuchy talentów i 
charakterów leży w sztucznej unifi- 
kacji, centralizacji. Mec. Abramowicz 
wspominał o zrażaniu mniejszości, 
któreby regjonalizmem znów zbliżyć 
można. Mec. Piłsudski twierdził, że 
państwo i prawo muszą pozostać w 
stosunku do regjonalizmu bierne, 
gdyż inaczej wytworzyłby się chaos. 
Przemawiali jeszcze p. Swianiewicz i 
mec. Kulikowski, który regjonalizm z 
dzielnicowością i rozbiorami zidenty- 
fikował I widział w tym ruchu nie- 
bezpieczeństwo rozsadzenia i rozpro- 
szkowania duszy narodowej. 

Prelegent obszerne dał swym 
przedmówcom wyjaśnienia, poczem 
wszyscy się rozeszli pod wrażeniem 
wysłuchania rzeczy zajmującej i od 
mowa ujętej. r. 

  

Popierajcie L. O. P. P. 

  

W przychodni przyjmują Iekarze specjaiišci: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiezne od 1—2; kobiece 11-12 
S 14—3; uszu, nosa | gardła 2—4; zęb6w 10—12; skėrne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

W szpitaiu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłciowych. 
Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlenie, elektrycz- 

oczu 

Msza żałobna za duszę 
św. p. Arcybiskupa 

Cieplaka. 
Dnia 22 lutego Jego Ekselencja 

Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewicz 
odprawił w Bazylice Wileńskiej w 
obeeaości Jego Ekscelencji Ks. Bi- 
skupa Bandurskiego, Kapituły Me- 
tropolitalnej i licznego duchowień- 
stwa pontyfikalne nabożeństwo ža- 
łobne za spokój duszy pierwszego 
Metropolity Wileńskiego św. p. ks. Ar- 
cybiskupa Cieplaka. 

Na nabożeńswie obecni byli przed- 
stawiciele wszystkich władz rządo- 
wych z vice-Wojewodą p. Malinow- 
skim i Generałem Dąb Biernackim na 
czele,przedstawiciele ciał ssmorządo- 
wych z Prezydentem miasta p. Bań- 
kowskim, Rektor Uniwersytetu p. 
Zdziechowski w otoczeniu Senetu 

Kol L EAR 

Akademickiego, licezne stowarzyszenia 
i organizacje za sztandarami, dele- 
gacje szkół oraz rzesze wiernych wy- 
pełniejących po brzegi Katedrę Wi- 
leńską. 

Podnosłe kazanie żałobne po- 
święcona pamięci zmarłego Arcy- 
pasterza wygłosił prałat kapituły 
Ks. Lubianiec. Kaznodzieja porów: 
nując apostolstwo zmarłego Arcybi- 
skupa ze Św. Pawłem, podniósł pier- 
wiastki bohaterstwa i wielkości w 
charakterze i w życiu św. p. Ks. 
Cieplaka jako kapłana I polaka. Na 
zakończenie złożył hold  cieniom 
pierwszego Arcybiskupa Metropolity 
Wileńskiego. 

Pienia żałobne wykonał chór se- 
minarjum Metropolitalnego. (zd) 
  

Kobieta- lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. UI. Mickiewicza 24 m. 4. 

  

KRONIKA. 
  

Dziś — Piotra Damjana B. D. 
Wtorekii; Jutro—Macieja Ap. 

23 | 
Luty 

Wsenod słońca— g 6 m. 26 
Zachód „„ — {@ 4 т. 31 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— (Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 w., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumien. z członkiem Zarz. T-wa) w śro- 
dy, plątki i niedziele od 12—2. Bibljoteka 
czynna od g. 4—6, prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 
warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.—Doml- 
nikańska 13, 
Bibijoteka i Czytelnia im. Tomasza 

Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 
wszednie od 10 do 8 w. 

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

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

    

leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
a jńska 15).0dz. oprócz dni świąt. 

© —9. 
Poradnia Polsk Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 5, U piętro, 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 dramat St. Żeromskiego 
„Turoń* (po raz drugi) 

Jutro „Fircyk w zalotach* komedja w 
3-ch aktach Franciszka Zabłockiego. W 
czwartek „Ewa” komedja w 3-ch aktach Sza- 
niawskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
go przedstawienia bluro „Orbis” Micklewl- 
cza 11 od 9—430 w dnie powszednie i od 
10—12.80 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 
11—2-ej lod 5—8-ej w dnie przedstawienia. 
Oprócz tego dla udogodnienia publiczności 
w dnie powszednie księgarnia „Lektor” Mic- 
ae 4, od godz. 4—7 I w niedziele 
od 1—3. 

— Koncert M. Orłowa w Teatrze 
Polskim. W dniu dzisiejszym wystąpi w 
gmachu Teatru Polskiego (sala Lutnia) 
znakomity pianista o sławie wszechświato- 
wej Mikołaj Orłow. 

Program koncertu niezwykle bogaty, 
Napowiada: Beethovena (Sonata Es-dur op. 
1), Chopina (Ballada g-moll, Nocturne 

Fis-dur, Etude Ges=dur, 2 mazurki, Taran- 
telle), Ravela (Jeu d'esu), Rachmaninowa 
2 preludes), Liszta | Schumanna. 

Zarówno osoba artysty, jako też inte- 
resujący program—wróżą koncertowi temu 
powodzenie. * 

Pozostałe biłety są do nabycia w kasie 
teatralnej 11—1 | 3—9 wiacz. 

KINA. 
Kinemategrat miejski. Od 19—23.I1 

„Biała siostra” (w ogniach Wezuwjusza)— 
dramat w 9 aktąch. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Celem złagodzenia bezro- 
bocia. Wobec wzrastającego bezro- 
bocia Min. Spraw. Wewn. poćzyniło 
ustępstwa na rzecz prac samorządo* 
wych. 

- Min. Spr. Wewn. obecnie sklon- 
ne będzie do zatwierdzenia wydzt: 
ków inwestycyjnych w poszczegól- 
nych samorządach, a nawet dopo- 

magać w uzyskaniu na ten cel po- 
życek długoterminowych. (—). 

— Laboratorjum weterynśryj- 
ne. W ubiegłą sobotę b. m. odbyło 
się zebranie delegatów Sejmików Po- 
wiatowych Województwa Wileńskie- 
go w sprawie związanej z urucho- 
mieniem laboratorjum  Weteryneryj- 
nego w Wilnie. Postanowiono, iż la- 
boratorjum to będzie miało cherak- 
ter spółdzielni, członkami, której 
będą Sejmiki Województwa Wileń: 
skiego—Nowogródzkiego, 

Zaznaczyć należy, że Sejmiki po- 
wyższe już dawno postanowiły przy- 
Jąč udzłał w wydatkach związanych z 
prowadzeniem tego laboratorjum. 
Laboratorjum to będzie prowadzić 

działy: 
Surowiczny i szczepionek. 
Wileńskie laboratojum jest pierw- 

szem na Wschodzie. Dotychczas 
wszelkie badania — weterynaryjne 
uskuteczniano w Warszawie. (!) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja na doktora me. 
dycyny. W środę, dnia 24 lutego 
r.b. o godz. 1ej po peł. w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu odbędzie się 
promocja p. Marjana Mienickiego, 
adjunkta Kliniki  Darmatologiczno- 
Syfilidologicznej na doktora medycy- 
ny. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wyjazd Kuratora Okręgu 
Szkolnego na wizytację szkół. 
Dnia 22 b. m. Kurator Oxręgu Szkol: 
nego Wileńskiego p. Dr. Antoni Ry- 
niewicz wyjechał celem wizytacji 
szkół; zastępuje go p. Dr. Zygmurt 
Fedorowicz, Naczelnik _ Wydziału 
Szkolnictwa Średniego. 

„WOJSKOWA. 
— Konkurs na odczyt. Žwią- 

zek Rewizyjny Spółdzielni Wojsko 
wych ogłasza konkurs na napisanie 
wzorowego odczytu na temat „Ko- 
operacja spożywców z uwzględnie- 
niem znaczenia ruchu spółdzielczego 
dle Armji polskiej. 

Za najlćpszą pracę zostanie wyz- 
naczona nagroda dla autora w wy* 
sokości 300 złotych. (—) 

Z POCZTY. 

— Kursa dla praktykaniów 
pocztowych. Generalna dyrekcja 
poczt I telegrafów województwa wi- 
leńskiego z dniem 2 marca urządza 
dla praktykantów swych wieczorowe 
kursa kfalifikacyjne. 

Ogółem do tego czasu zapisało 
się na powyższe kursa 107 prakty- 
kantów pocztowych. (I) 

Zniesienie  podarunków. 
Główna Dyrekcja poczt i telegrafów 
zwróciła się do wszystkich podle- 
głych urzędów z poleceniera zniesie- 
nia zwyczaju darowywania prezentów 
kierownikom przez podwładnych im 
urzędników. 

Równocześnie władze pocztowe 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino Wileńska 28. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 
  

  

Warunki najbardziej dogodne.   

atwierdzone przez Ministesjum Spraw Wewnętrznych 

diuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Nk 1, tel. 82 

" PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

  

  

    

   

    

Sprzedaż na dogodnych wa- 
runkach z dostawą do domów $ 

firma „Elektrokan* wielka 17,tel. 506 Ś 5 

ne wanny, elektryczny masaż. 

   
    

  

   

о 
   

  

WĘGIEL 
Górnośląski 

RM dy z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
dama Kečieviea RAZ od godz. 11 do 3, 

  

Laboratorjum analityczne, 

LLS L ni 

W.I LEN $ «I 

występują surowo przeciwko urzęd- 
nikom poczty, którzy dopominają się 
od adresatów różnych dztków. (—) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Okręgowa konferencja sjo- 
nistyczna w Wilnie. W ub. niedzie- 
lę w lokalu wileńskich sjonistów od- 
była się konferencja rejonowa sjoni- 
nistów na której przemawiali pos, 
Griiabaum i dr. Wygodzki, którzy re- 
ferował sytuację polityczną w Polsce, 

W konferencji wzięło udział 9 de- 
legatów organizacji sjonistycznych z 
prowincji i 21 z m. Wilna. (zd.). 

— Z uroczystości wręczenia 
matur wychowankom seminarjum 
żydowskiego. W d. 18-go b. m. w 
lokalu żydowskiego seminarjum na- 
uczycielskiego odbyła się uroczy: 
stość rozdania matur. 

Obecni byli przedstawiciel Kura: 
torjum Okręgu Szkolnego p. Mincer, 
prezydent m. Wilna p. Bańkowski, 
przedstawiciele społeczeństwa biało- 
ruskiego i litewskiego. 

Przemawisli przedstawiciel Kura- 
torjum i poseł białoruski  Jaremicz. 

Na ręce kierownictwa seminarjum 
nadesłano cały szereg depesz gratu- 
lacyjnych. 

Po uroczystości wręczenia matur 
w internacie seminarjum odbyła się 
towarzyska czarna kawa. (zd.). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Francji. Zebranie tygodniowe Towa- 
rzystwa w lokalu Kłubu Szlacheckie= 
go (Mickiewicza 19) we środę 24-go 
b. m. będzie poświęcone poezji frzn- 
cuskiej. P. Józefina Bolesławska (z 
Reduty) bedzie deklamowała szereg 
utworów Claudel'a, Musset'a, Raci- 
ne'a i inn. Słowo wstępne wygłosi p. 
W. Milkiewicz. 

Wstęp wołny dla członków Towa- 
rzystwa i gości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wil. Tow. Le- 
karskiego. We środę 24 lutego 
r. b, we własnym lokalu, Zamkowa 
24, o godz. 20-ej odbędzie się na- 
ukowe posiedzenie Wil. Tow. Lekar- 
skiego z następującym porządkiem 
dziennym: |. Odczytanie protokółu 
z poprzedniego posiedzenia. 2. Dy» 
skusja nad referatem dra J. Hury- 
nowiczówny. Badania doświad. nad 
niektóremi zmianami w organizmie 
pod wpływem parenteralnie wprowa 
dzonej siarki. 3. Dr. K. Kosiński: в) 
Znaczenie badań układu nerwowego 
czuciowego dla antropologii; b) po 
kaz szczypczyków dla niepalcowego 
wiązania szwów. 4. Prof. S$. Trzebiń- 
ski. Ciała tłuszczowe w komórkach 
nerwowych. 

RÓŻNE. 

Rejestracja ludności dla 
zbiorowego nadanla obywatel- 
stwa. Rejestracja ludności celem 
masowego nadania obywatelstwa 
zgodne z rozporządzeniem Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych rozpocz- 
nie się w marcu. (zd) 

— [le mamy Kółek Rolniczych 
w Wojew. Wileńsk. Związek Kółek 
Rolniczych Województwa Wileńskie- 
go do obecnej chwili ma zorgani- 
zowanych 94 Kółek Rolniczych, z 
czego w r. b. zostało zarejestrowa- 
nych 14 kółek. 

Najwięcej Kółek Rolniczych po- 
siada powiat Wileńsko-Trocki == 22, 
Dziśnieński — 19, Oszmiański — 14, 
Brasławski-—-13, Święciański--10, Po- 
stawski—9, Wilejski—7. (I) 

— Za oszustwo. rząd do wal: 
ki z lichwą i spekulacją pociągnął do 
odpowiedzialności sądowej 14 właś- 
cicieli składów obuwia za oszustwo. 

„Е РЕОМИМСИ. 
— Zjazd małorolnych i robot- 

ników rolnych w Oszmianie. W 
przepełnionej sali „Domu Ludowe: 
go”, w obecności przeszło 300 osób 
w niedzialę odbył się zjazd. Przema- 
wiali poseł Pławski, ob. Żejmo i Mi: 
gacz. Mówcy przedstawili zebranym 
sprawę reformy rolnej, zadania zwią: 
zku robotników rolnych, sytuację 

Gołębie do sprzedania 
w Będzinie ulica Kołłąta- 
ja 23 J. Agapow. Sto 
(100) sztuk golębi rasy: 
nocnej (ryże) I odesklej 

duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

towska 18 m. 4. 

  

Do przeuoženia ciężarów 
koń wraz z wozem. Zamówienia kierować do Działu 
Pracy więzienia Stefańskiego w Wilnie ul, Ponarska 6. 

  

ekonomiczną i polityczną, wykazując 
stanowisko w tych sprawach P. P. S. 
Liczni zebrani zadawali pytania. 
Zjazd który cechowała powega i sku- 
pienie, zosteł zakończony okrzykami 
na cześć socjalizmu iP. P. 5. Na 
terenie Oszmiańskiego głęboko tkwią 
tredycje P. P. S, gdzie w latach 
1905 — 1908, znaczna ilość rebotni- 
ków zatrudnionych w gerbarniach w 
Oszmianie i Smorgoriach neležala 
do tej organizacji. 

W stosunku do Oszmisny należy 
podkreślić, że włsdze bezpieczeństwa 
podczas zjazdu odpowiedziały swemu 
zadaniu, jakie na nich spoczywa w 
państwie konstytucyjnym. 

Z POGRANICZA. 

— Nie mógł znieść teroru Ii- 
tewsklego i uciekł do Polski. W 
roku 1921 niejaki Kondratowicz 
Piotr z zawodu szofer pracując tuż 
przy granicy polsko-litewskiej został 
napadnięty przez szaulisów  litew- 
skich 1 uprowadzony wgląb Litwy. 
Tam osadzono go bez żadnego po* 
wodu w więzieniu w Kownie, w któ- 
rem przesiedział 9 miesięcy. W trak= 
cie odsiadywania niezasłużonej 9-cio 
miesięcznej kary została mu dodat- 
kowo wytoczona sprawa sądowa ха 
należenie do polskich organizacyj 
partyzanckich, za co zoztał skazany 
jeszcze na miesiąc więzienia. 

Po wyjściu z więzienia otrzymał 
w Kownie w przedsiębiorstwie auto- 
mobilowemi posadę szofera. Codzien- 
nie jednak był niepokojony przez li- 
tewską policję polityczną, która co 
pewien czas aresztowała go bez żad- 
nego powodu. 

Nie mogąc pozostawać nadal w 
takich warunkach w Litwie w dniu 
20 b. m. uciekł do Polski. (zd.). 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. W nocy z dnia 21 na 22 
b. m. przekroczyła nielegalnie grani- 
cy polsko-litewską Tuziniek Felicja, 
którą placówki polskie zatrzymały 
na odcinku 2-giej komp. w gminie 
Rudziskiej. 

Wspomniana Tuziniek Felieja zo- 
stała skierowana do starostwa. (zd.). 
  

  

Z sądów. 
Sąd doraźny nad bandą szoferów. 

W dniu dzisiejszym zasiądą na ławie 
oskarżonych bandyci—szoferzy, którzy do- 
konali napadu na Ruską Rzeszę, własność 
Rosjanki Makarowej. 

Sama sprawa napadu przedstawia się 
następująco: Dzidziul, Klimaszewski I Mali- 
nowski we trójkę spolli Paszkiewicza. wy- 
najęli auto i pojechali do Werek do wach- 
mistrza Tarłowskiego. Tam urządzono sutą 
libację. 

Według aktu oskarżenia sierżant Tar- 
łowski miał dać Łapuniakowi rewolwer. Z 
Werek cała ta banda pojechała do Ruskiej 
Rzeszy gdzie obrabowała p. Makarową. 

W ciągu 24 g. w Wiinie wszyscy zo- 
stali aresztowani. 

Najwyższy wymiar kary otrzyma praw: 
dopodobnie herszt tej całej bandy Dzidziul. 
który napad organizował | pozatem przy 
podziale łupu najwięcej przypadło mu w 

udziale. (zd). 

Proces ks. Godlewskiego i Ro- 
gacza. 

Dn. 1 marca r. b. w sądzie okręgowym 
rozpatrywana będzie sprawa ks. Godlewskie- 
go. Razem z nim na ławie oskarżonych 
zasiądzie wójt gminy Rudziskiej Piotr 
Rogacz. 

Obaj są oskarżeni z art. 129, 
Na rozprawę tę powołanych jest 56 

świadków, z tych 26 obwodowych. 
Bronić będą oskarżonego Godlewskiego 

jedni z najlepszych adwokatów polskich pp.: 
Smiarowski i Liberman członek PPS, Ro- 
gacza zaś p. Kozłowski b. pomocnik adwo- 
kacki ś. p. mec. Wróblewskiego. (zd) 

Proces 54, 

Proces 54 komunistów, którzy zostali 
aresztowani podczas uroczystości pierwszo- 
majowych w r. 1924 został wyznaczony na 
dzień 15 marca b. r. (zd). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Strzelanina. Dn. 20 bm. spisano 

protokuł za strzelanie na ulicy z rewolweru 
na Sokołowskiego Michała, zam. Jakuba 
Jasińskiego 10. (1) 

— Zatrzymanie. Dn. 20 bm. o g. 0 
m. 45 w zniszczonych łaźniach przy ul. Po- 
pławskiej zatrzymano za  włóczęgostwo 
Franciszka  Budzieńskiego, bez stałego 
miejsca zamieszkania. 

Nr.743 (491) 

— Kradzieże.'20 bm. Jerzy Plotrow- 
ski, (Nowegródzka 13), zameldował policji, 
że podczas jego nieobecności skradziono 
mu z mieszkania przez odemknięcie drzwi 
wytrychem, różne rzeczy wart. 1460 \ 

— 20 b. m. Jadwidze Zukojańskiej (W. 
Pohulanke 49) skradziono przez okno gar: 
derobę i obuwie, wart. 200 zł. 

— 20 bm. Andrze| Boruwkś, ram. we 
wsi Kulesze, pow. Święę. zameldował poli- 
cji że był zaproszony do hotelu „Lwów” 
przy Ostrobramskiej 18 przez właścicielkę 
tegoż, Różę Węgiel, gdzie go upojono i 
skradziono mu 170 zł. 

— Zl bm. Izask Chelan, (Antokolska 
82), zameldował policji, że z wędzarni jego | 
skradziono wędlin i śledzi na 220 zł. 

Poszkodowani są: Andrzej Masiulaniec, 
Albina Jarmułowicz, Wład. Kasmarycki I 
Leon Klott, którzy ów towar oddali do wę: 
dzenia. 

22 bm. Władysł. Miemczewskiemu (Wie 
leńska 37) skradziono za pomocą podebra- 
nego klucza różną garderobę, wart. 1000 
złotych. 

20 bm. zatrzymani zostali Kaz. Woron- 
ktewicz, bez stałego miejsca zamieszkania 
iAnne Urbel, którzy brali udział w kradzie- 
ży dokonanej u Rudominowej (Wielka 22) 
w dn. 18-I rb. 

W związku z powyższem zatrzymano 
również Cecylję Monkiewicz, (Zarzecze 28), 
oskarżoną o kupno rzeczy skradzionych u 
Rudominowej, oraz dozorcę domu przy ul. 
Wielkiej Ne 44, u którego przebywali zło* 

dzieje. й 
—Wykrycie polalanma) roziewni, 

D. 20 bm. przez wywiadowcę Eksp. Śledcz. 
wykryta została potajemna rozlewnia wódek 
przy ul. Kijowskiej 4—2. 

W związku z tem aresztowano Mowszę 
Judelewicza, b. właściciela rozlewni Biało- 
wieża I Matusa Pogorelskiego, b. majstra 
firmy wódczanej „Palma”, zam. tamże. 

Podczńs rewizji w mieszkaniu znalezio- 
no w piecu między kaflami pieczęć lakową 
z napisem „Państwowy Monopol Spirytuso- 
wy” i godłem Państwa oraz 260 butelek 
wódki sfałszowanej, 80 butelek wódki dob- 
rej i 159 butelek wymytych z czystymi ety- 
kietami monopolu państwow., nadto 2 butle 
wody dystyłowanej, około 2 kig. laku, oraz 
różne przyrządy. 

Zatrzymany Pogorelski do winy fałszo- 
wania wódki przyznał się, zeznając, że pie- 
czątki lakowej dostarczył mu grawer Pali 
done, (Wileńska 32), którego również aresz* 
-towano. 

Na prowincji. 
— Kradzież. W nocy z 17 na 18 b, 

m. we wsi Swiętniki, gm. Bystrzyckiej na 
szkodę Jana Tomaszewicza skradziono ko- 
nia i sanie, ogólnej wart. 150 zł. 

— Nagły zgon. W nocy z 17 na 18 
bm. na drodze we wsi Sorok-Tatary, gm. 
Landwarowskiej, zmarła nagle Dzynajewi- 
czowe, lat około 100, pochodząca ze wsi 
Niemiež, gm. Rudomińskiej. 

— Podczas bójki. W nocy 
17 bm. w m-ku Łużki podczas bójki Bro* 
nisław Gałecki zadał 7 ran nożem w gło- 
wę Eugenjuszowi lichjańskremu, ten zaś 
złamał Gałeckiemu 2 żebra. 

— Pożar. W dniu 15 bm. wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spalił się dach i sufit domu mieszkalnego 
oraz zboże na szkodę Daniela Zareckiego, 
zam. we wsl Borówki. 

Ogólne straty wynoszą 600 zł. (I) 

  

Rozmaitości. 
Dla wydajności pracy. 

W wielkiej firmie „Edison Co* w Bo- 
stonie personel żeński (780 praco vniczek) 
zjawiał się do pracy w lakierowanych pan- 
tofelkach, jedwabnych cielistych pończosz* 
kach I króciutkich sukienkach. Z czego му- 
nikało, że męski personel Edison Co, za- 
miast uwagę swoją koncentrować па та- 
nipulacjach firmowych, Intensywnie wo- 
dził oczami za korowodem pełnych wdzię- 
ku koleżanek. 

Spostrzegł to pewnego dnia stary wi 
cedyrektor firmy 1 zadecydował, że tak da- 
lej być nie może. 

Nazajutrz ukazała sią odezwa: 
„Edison Co“ zawiadamia, że dyrekc 

wydawać będzie każdej z pań fartuch do 
pracy, który a) zakryje szyję aż do pod- 
bródka; b) ręce aż do dłoni; c) u dołu się- 
gać będzie kostek. I tak się stało. 

Pewnego dnia do pracy zjawiło się 730 
smętnych, czarnych postaci. 

Jaki był rezultat? Szef statystyki pracy 
'ogłosił: wydajność pracy zwiększyła się o 
50 proc. w co już włączony jest brak klek- 
sów, przekreślań i wymazywań gumą. (m). 

      

Kącik humorystyczny. 

Roztropny. 
Liebwiarz: Mie może mi pan zwrócić 

tych 2.000 funtów... Możeby się pan ożenił 
z miss Passy? Onń ma dziesięć razy tyle 
w posagu... 

Jimmy: Niemożliwe.. Ożeń się pan 
sam z miss Passy... odbierze pan swoje 
pieniądze... a różnicę Poz między 

sieble. (Answers) 

Na wszystko jest sposób. 
Willis: Czyż niema sposobu na utrwa- 

lenie pokoju powszechnego? 
Gillis: Owszem. Należy się tylko zgo- 

dzić na to, aby w razie wojny zwycięzca 
zapłacił wszystkie koszty! 

(Columbia Jester), 

  

  

Dział Pracy.   

owootworzony magózyn | pracownia obawia 
P. t. 

FEOIKŚ KOWAGKI | S-ka 
Zamkowa 4 (dawniej W. Kosowski) 

Poleca obuwie męskie i damskie, mocne, modne, 
eleganckie. Pracownia pod kierownictwem wy- 

kwalifikowanego fachowca. 

Przyjmuje się obstalunki i reperacje. 

Ceny umiarkowane. 

  po cenie przystępnej. D s B 

"Zakopane (—Ūidilėinė małżeństwo Polska Orakarnia i ARZNAjCA Iki BL Bf 
ieszkani nia parokonna i gara: ‚ 

пна оке жа Fa Iliada — осс ааа 
Kuchnia. Oferty skladać Wiadomość, u. ad. Mi (ONÓd ЗОН re, toe 

= MÓW l ul. Rydza-Śmigłego 7-2. “L d X“ ckiewicza Hr. 48 m--7. tine! dokomenty.. Szukaj 

poleca pokoje z całem Do wynajęcia WILNO, J. Kamiński Sandis siai utrzymaniem po 6 zł. dwa 
dziennie. Kuchnia dobo- 

тожа. 

koje i kuchnia z 
umeblowaniem ul. Kazi- 

mierzowska 11—1. al. Żaigowskiega 1 
Pracownia obuwia. Przyj» 
mują się obstalunki I re- 

peracje. Tatarska 7. 

Kurjerze Wileńskim. 
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Druk, „Lux”, Żeligowskiego 1. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski. 
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