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Wniosek z rozwažania p. J. ©. 
(Patrz N-ry 275, 276, 291, 296 z roku ub. i 2,6, 55 z r. b. „Kur. Wil.”). 

Skromne moje spostrzeżenia po- 

lityczne doznały ze strony p. N. C. 

tak wiele kurtuazji, że nie śmiem się 

kusić o spłacenie długu w tej samej 

monecie. Przywłaszczam sobie nato- 

miast skwapliwie, jako wzór jego me- 

todę omawiania sprawy. 

Tezy p. N. C. dają się ująć jak 

następuje: 

1. Za najogólniejsze idealy žycio- 

we należy uznać wraz z Prusem: uży: 

teczność, piękno, prawdę. Porządek 

icb jest istotnym i nie należy go zmie- 

niać. 
2. Potrzebujemy Rządu silnego, 

jako... najstalszej formy pomocy wza- 

jemnej. Rząd zwykle jest zadaleko 

od życia... 

3. Do przyszłych „Stanów Zjedno- 
czonych Europy” winniśmy wejść jako 

członek użyteczny, silny, pożądany, 

mający pełny głos i własne oblicze. 

4. Otwórzmy okna naszej šwiado- 

mości światłu odrodzenia religijnego... 
5. Bajecznie prostych, praktycz- 

nych sposobów zwiększania wydajno- 

pracy, sposobów z walką klas zry* 
сус! iki uczmy się и ге- 

"aj ąC) 0, UCZM) 

formatorów amerykańskich, 

6. Nie zatracajmy poczucia bono- 

ru pracy zbiorowej. 

1) Kolejność ideałów życiowych, 

a raczej konieczność umieszczenia 

piękna dopiero po zaspokojeniu uży* 

teczności, a już prawd na samym 

końcu, najzupełniej trafia mi do prze” 

konania. Prawdy bywają dwuch ga* 

tunków. Pierwszy to prawdy ludzkiej 

wiary, należy im miejsce najdostoj* 

niejsze, ale i najbardziej odległe. 

Drugi—to prawdy rozumowe, proste 

narzędzie życia, wraz z życiem z dnia 

na dzień zmienne. W gruncie rzeczy 

oznaczają one tylko użyteczność. Ale 

stąd, Szanowny Panie AN. C, „užy- 

teczność” to także tylko prawda, 

mozolnie, skrzętnie wyrozumowana 

prawda. | dlatego, nie wzorem Prusa, 

ale wzorem odwiecznym  wtajemni- 

czonych wolę na tym miejscu pierw- 

szym coś Innego, coś, co samo jed- 

no jest iskrą, zarzewiem i płomie* 

niem, co za oparcie samo sobie wy 

starcza, co wszystko rodzi i wszystko 

uzasadnia; wolę siłę. Bez niej piękny 

łańcuch pańskiej konstrukcji traci 

najcenniejsze ogniwo, Bez ideału siły 

niema polotu piękna ni prawdy, nie- 

ma lstotnego „własnego oblicza”, 

niema wielkiej wiary, niema pracy, 

niema nawet miłości. Potrzebnym 

jest Polsce także ideał siły. Przy ca- 

łym naszym romantyzmie, a nawet 

mistycyzmie jesteśmy tak pozytywni, 

że niewątpliwie potrafimy go uczynić 

użytecznym, 

2) To też nie bez powodu grzmi 

teraz po całej Polsce, przez wszystkie 

warstwy i wszystkie co trochę ucz- 

ciwsze partyjne zakarnarki domaganie 

się silnej władzy. Określenie Rządu, 

jako „najstalszej formy pomocy wza- 

jemnej” jest wspaniałe. Tak właśnie 

powinno brzmieć to określenie w u: 

stach każdego świadomego swej war- 

tości i swych możności obywatela 

Państwa, któremu dla zbudowania 

Państwa z wysiłków społeczeństwa 

potrzebne jest tylko mocne wiązanie 

nad gmachem powszechnych poczy* 

nań, jakby syntetyczna nadbudowa. 

Jakże inną byłaby Polska, gdyby zdo* 

łali pojąć to określenie panowie Grab- 

scy lub nieszczęśni koalicjoniści naj- 

świeższej doby, gdyby je należy- 

cie każdy polski demokrata — wyro' 

zumiał, 

kw cj 

MAN 

3) Nie w politycznej pantominie 

powszechnych wyborów, nie w su* 

werenności kilkuset niefortunnie wy- 

branych, ale właśnie w wykorzysta* wiając wczoraj w Birmiagham, mini- 

niu inicjatywy i zdolności organiza ster A. Chamberlain oświadczył, że 

cyjnych wszystkich obywateli, w po: rekonstrukcja Rady Ligi, jako bez- 

wołastą narodu do pracy R pośredni skutek wejścia do niej Nie- 

a: za zę RK miec, wysuwa nieodzownie kwestję 
ratycznego ustroju Polski. W g przyszłego składu Rady. 

ny najcięższych prób, w obliczu naj- Niektóre kraje—mówił minister— 
gliś- 

Z a przy każdej madarzającej się ku te- 
bsości wysuwały żądania 

cy publicznej i organizacyjnych zdol- „wadi m odda А У° д:рц“_ 

ności. czenie do Rady Ligi. — W pewnym 

Zapoznawanie podtym względem okręsie lat ubiegłych, zetknąwszy 
najcenniejszych polskich walorów jest sję ze sprawą spodziewanego i 0cze- 

grzechem przeciw polskiej demokra- kiwgnego przez nas wejścia Niemiec 
cji, który miech spadnie głową tępe: go Ligi, utrzymaliśmy Radę z roku 
mu i centralistycznemu biurokratyz- na rok w tym samym składzie nie- 

mowi naszemu i suwerennemu sej: stałych jej członków, którzy w ten 

mowi. Tylko przez istotną demokra- sposób zajmowali w niej jakby miej- 

tyzację na tej drodze naszego рай* сса stałe, Cały więc aparat Ligi ut- 

stwowego ustroju osiągnąć będziemy rzymywany był w ten sposób dla 
w stanie gospodarczo i adrninistra- pewnych celów, jednym z których 

cyjnie samorządną, „użytaczną, Sil: stalo się wejście Niemiec do Ligi. 

ną, pożądaną, mający pełny głos i Sprawa wielkiej wagi, nad którą 

LONDYN. 241. (Pat.). Przema- 

   

jest najwyższym zharmonizowaniem nia składu Rady. Minister przeciwny 

indywidualności ludzkiej, przyjdzie jest omawianiu poszczególnych żą- 

do naszego narodu tak, jak przycho- dań, pragnie jednak wysunąć na 

dzi dziś do poszczególnych jego jed: czoło zagadnień punkt widzenie, na 

nostek. Wiem dlaczego p. N. C. tak który nie zwrócono dotychczas nale: 

o nią chodzi. Wiam, że (parafrazu- żytej uwagi. — Trzeba bowiem pod- 

jąc) „uczynki bez wiary martwe są*. kreślić fakt, że obecnie Rada Ligi 

Można więc słusznie do niej tęsknić. składa się z 10 członków, a po wej- 

Nie sądzę, aby można było wróżyć ściu Niemiec będzie liczyła 11 przed. 

kiedy i skąd przyjdzie. stąwicieli państw, należących do Ligi. 

5) Pewnym natomiast jest, że nie Minister zapytuje, czy taki skład 

wolno nam powracać boz wiary do Rady będzie dostatecznym autoryte- 

istotnego programu czyli obrazu tem do wypowiadania sądów moral- 

Polski, który p. N. C. nakreśla. Pro- nych w imieniu świata, szczególnie 

sgramem tym jest przedewszystkiem w momentach znaczenia ogólno" 

naczelna teza gospodarcza współcze- światowego lub w momentach kry: 

snej demokracji, głosząca wspólność 

interesu pracy i produkcji. Przeocze- 

nia tej prostej prawdy, przez niepo” 

prawnych zwolenników ogromnie 

zhutwiałej „walki klas", obfituje 

najgorsze następstwa. Coraz liczniej 

  

vt20- KRESEEEGZA. 

О ММа miojste w Radia Ligi Maodów. 
Mowa Chamberlaina w Birmingham. 

tycznych. W takich chwilach może 

się okazać, że 6 z pośród 11 człon* 

ków tej Rady nie będzie zdolnych 

do głosowania lub nie będzie czuło 
się na siłach powzięcia decyzji, a 

wtedy opinja Rady Ligi będzie opi- 

nją mniejszości. 

Ministrowi wydaje się, że tego 
rodzaju stan rzeczy obarczyłby lojal- 

ność Rady Ligi i dlatego ufa, że 

w chwili, nadarzającej się ku 

temu, powiększenie składu 

osobowego Rady znajdzie do- 

stateczne  usprawiedliwienie, 

jeśli się weźmie pod uwagę ów 

autorytet moralny, na którym oprą 

się wszelkie decyzje Rady mogące 

tylko wtedy uzyskać uznanie świata. 

Rząd brytyjski wita wejście Nie- 

miec do Ligi, wierząc, że fakt ten 

będzie dalszem posunięciem na 

przód dzieła pojednania między 

wczorajszymi nieprzyjaciółmi, pojmu- 

jąc również, jak bardzo położenie własne oblicze", Polskę. tuja się obscnie, jest kwestį : 

4)1 być może PASE WEŃ TRA” iza po za Niemcami ia py wienia" leda 
przyszłego pokoju. 

W zakończeniu swego przemó: 

wiania minister wypowiada pogląd, 

że niemieccy mężowie stanu 
są zbyt przezorni, by zaprze- 

czać mieli innym narodom 

prawa domagania się wzięcia 

pod uwagę ich żądania przyz 

nania stałego miejsca w Ra- 

dzie. Niemcy pojmują, że wystą- 

pienie ich przeciwko tym uprawnie- 

niom innych narodów byłoby prze” 

ciwne interesom ich własnego pań- 

stwa w nowym układzie rzeczy świa 

ta, jak również godziłoby w stosun- 

ki Niemiec z innermi narodami. 

Głosy prasy angielskiej. 
+ 

LONDYN. 24.ll. (Pat.). Redaktor dyplomatyczny „Daily Telegraph” 
w uważa za objaw znamienny, iż dotychczas ani 

wystąpiły z formalnym wnioskiem o przyznanie im stełych miejsc w Radzie. 

Pertinax pisze w „Daily Telegraph”, że odmowa udzielenia Polsca 

Polska, ani Hiszpanja nie 

protestuje nawet w Polsce robotnik stałego miejsca spowoduje upadek obecnego rządu polskiego, a jakkolwiek 
przeciwko niefortunnym ochronom Polska nie wystąpi z Ligi, może jednak zmienić swą politykę i szukać 

naiwnej opieki, Zasada celowej orga- naprzykład zbliżenia z Rosją Sowiecką, do czego Cziczaria oddawna Polskę 

nizacji pracy znajdzie zrozumienie zaprasza. 

przedewszystkiem  sród naszych 
„Times” zamieszcza obszerny artykuł redakcyjny, w którym wypowla- 

da się jeszcze raz przeciwko rozszerzeniu Rady Ligi, stwierdzejąc, iż nie 

warstw pracowniczych. Znacznie trud- jest to sprawa tej lub innej paitji, lecz sprawa ogólne-narodowa, W kore- 
niej będzie ją zaszczepić naszym spondencji z Berlina dziennik podaje jednocześnie argumenty polskie, za- 

„producentom* wobec ich fatalnego znaczając, iż są one bardzo poważne, ale nie wystarczające. 

poziomu. Tem nie mniej nio należy 
skąpić żadnego wysiłku, aby „ba: 

jecznie proste, praktyczne sposoby 
zwiększania wydajności pracy”, jak Bezduszny manekin centralizmu mu- 

najszybciej znalazły u nas zastoso= Sl być w Polsce zmieciony. „Przy» 

wanie. Znaczniejsze dawki tayloryz- wiezione ze stolicy na gościnne wy- 

mu należałoby zastrzyknąć niewąt- stępy gotowe uchwały, wracające 

pliwie najpierw w Sejmie, Senacie i tamże po ich „entuzjastycznym przy: 

po pałacach naszych Ministerstw. jęciu*, nie zastąpią, ani orki, ani 

6) W ten sposób stajemy raz siewu”. Prawo orki i siewu musi być 

jeszcze wobec zagadnienia pracy dane w Polsce, w przeciwnym wy- 

zbiorowej.  Wzmożenie, a raczej Padku należy je wziąść, Myślę, że 
wskrzeszenie w Polsce „poczuęja ho- Starczy nam jeszcze na to poczucia 

noru pracy zbiorowej”, wydaje mi obowiązku i odwagi. 
się tak nieodzownem, że pozwoliłem —* — — э 

sobie przezkształcić w nakaz nega- Nie będę łączył w tezy środków, 

tywną formułę autora. Z dzisiejsze które p. N.C, widzi dla ich zrealizo- 

go bagienka partyjnictwa, korupcji, wania. (lważam je za mniej istotne, 

rozkładu gospodarczego i biurokra- tak, jak dla przeprowadzenia kiedyś 

tycznego nie widzę innego wyjścia, przezemnie postawionych tez, za mniej 

jak odruch zbiorowy i zbiorową pra- istotny uważałem pomysł bloku lewi« 

cę. Aby były płodne muszą one być cy. Sądzę, że środki proponowana 

„action directe", działaniem bezpo- przez p. N.C. ze zbyt głębokiego pe: 

średnim na wszystkich terenach Rze- symizmu. Walkę wyłącznie Miłością 

czypospolitej. Istotna budowa Polski i Pracą z paskudztwem, które nas 

odbywa się na prowincji. Tam więc gnębi, uważam za odłożenie jej na 

przedewszystkiem zbudzić się i zor- zbyt odległą przyszłość. Zgraji ma- 

ganizować do działania musi „gomius cherów, spekulantów i miernot, wy- 

loel", — lokalny gonjusz twórczy. koszlawiającej sens naszego zbioro- 

an mam - 

(D. c. patrz str. 2) 

wego istnienia, należy zdaniem mo" 

im przeaiwstawić środki zapewne bar- 

dziej prozaiczne, być może ryzykow= 

ne, bo mogą się one także znaleść 

w ręku przeciwnika, ala z» to roku- 

jace szybszą rozprawą. W istocie jest 

ta sprawa tylko różnicą temperamen: 

tu. 

W jednym jednak punkcie prag- 

nę się zastrzedz kategorycznie. Nigdy 

i nikomu Wigand nie udzielał „słusz- 

nych rad”. Polityk ten tylko różni 

ni się od bliźnich, że w rojowisku 

codziennych wydarzeń, w splocie ipo- 

wikłaniu zbiorowego życia, czyta jak 

jakaś Horpyna w pianach młyńskiego 

koła, obrazy dla innych niewidoczne, 

być może formułę jutra. Dlatego poz- 

woliłem sobie nazwać program pana 

М. C.:jego „obrazem Polski”, Co wie- 
dząc polityk ma tylko jeden obowią- 

zek: oto możliwie rzetelnie i skrzęt- 

nie powiedzieć współobywatelom co 

widział. 

Dr Wacław Wigand— Grzybowski. 
  

    

Wiadomości polityczne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy), 

Rada Ministrów na posiedzeniu 
w duiu 24 lutego uchwaliła projekt 
ustawy o zatwierdzeniu zamknięcia 
rachunków państwowych za rak 1923 
i o zwolnieniu Rządu od obowiązku 
przedłożenia takich zamknięć za o- 
kres od 1 listopada 1918 roku do 
końca listopada 1922 roku, oraz roz- 
раёггу!а sprawę postanowień, doty" 
czących trybu postępowania z zam- 
knięciami rachunkowemi za rok 1924. 

Dalej ERada Ministrów przyjęła 
wniosek ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie przedłużenia mocy, obo: 
wiązującej uchwały Rady Ministrów 
w sprawie zarządzeń władz admini: 
stracyjnych, wniosek ministra spra: 
wiedliwości w sprawie dodatkowych 
kredytów na okres prowizorjum bud- 
żetowego od 1 stycznia do 31 marca 
1926 roku. 

Następnie Rada Ministrów oma: 
wiała sprawy bieżące i między inne- 
mi rozpoczęła dyskusję nad sprawoz- 
daniem komisji do reform admini: 
stracji. (Pat.) 

P. premjer Skrzyński odbył wczo- 
raj dłuższą konferencję z ministrem 
spraw wojskowych gen. Żeligowskim 
w związku z ostatniemi posunięciami 
rządu w sprawia ewentualnego wy- 
cofania projektu ustawy o organiza- 
cji najwyższych władz wojskowych z 
Sejmu, jako też w sprawie odpowie 
dzi na pismo p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, dotyczące konferencji p. 
Prezydenta, jako najwyższego zwierz 
chnika sił zbrojnych w państwie. 

Pozatem p. premjer odbył rów 
nież w tej sprawie konferencję z mi: 
nistrem sprawiedliwości Piechockim, 

Wreszcie p. premjer przyjął w 
dniu wczorajszym przedstawicieli to- 
warzystwa przyjaciół Ligi Narodów p. 
Chodźkę i Nagórskiego. 

* 
Ministerstwo Przemysłu i handlu 

przychyliło się do prośby Dyrekcji 
Międzynarodowych Targów w Gdań- 
sku i uznało za możliwe przyjąć ue 
dział w tegorocznej wystawie w Gdań: 
sku od 25 kwietnia do 2 maja. 

Dział polski utworzy wystawa ru- 
choma prób i wzorów, pozostająca 
pod protektoratem Ministerstwa „Prze- 
mysłu i Handlu, 

* 
Półoficjalnie komunikują, iż wice- 

minister skarbu Markowski przecho- 
dzi z dniem 1 października na eme' 
ryturę. 

Przed upływem tego terminu p. 
Markowski ma wykonać rozpoczętą 
pracę w dziedzinie ustawodawstwa 
podatkowego i z tego powodu nie 
może się zajmować bezpośrednio ad- 
ministracją skarbu. 

W związku z tem zostało utworzo- 
ne chwilowo trzecie stanowisko wice- 
ministra skarbu, które objął dotych- 
czasowy dyrektor departamentu po- 
datków i opłat p. Czechowicz. 

Z dniem pierwszego października 
stanowisko trzeciego wice-minisra zo: 
stanie skasowane i w Ministerstwie 
Skarbu będzie urzędowało tak jak i 
dotychczas dwóch wice-ministrów. 

Zeznaczyć należy, że chwilowe 
istnienie stanowiska trzeciego wice- 
ministra nie będzie dla skarbu ob- 
ciężeniem, gdyż jednocześnie zwalnia 
się stanowisko równorzędnej kzte- 
gorji płacy, zajmowane dotychczas 
przez dyr. departamentu budżetowe- 
go p. Zaczka, którzy ze względu na 
stan zdrowia przechodzi na własną 
prośbę w stan nieczynny. 

* 
Wczoraj o g. 4 po południu w 

mieszkaniu p. marszałka Rataja ой- 
była się konferencja członków rządu 
z przedstawicielsmi stronnictw koali- 
cyjsych. Z ramienia rządu wzięli w 
niej udział p. premjer Skrzyński, mi- 
nistrowie: Zdziachowski, Grabski, Kier- 
nik, Barlicki oraz posłowie Ssyda, 
Pluciński (ZLN), Niedziałkowski (PPS), 
Popiel (NPR), Potoczek (Piast) i Czer- 
wiński (ChD). 

Konferencja dotyczyła spraw bie- 
żących i mającego odbyć się dziś 
przemówienia premjera Ua plenum 
Sejmu, 

ae! 

Omawiano również sprawą raty: 
fikacji układów lokarneńskich, oraz] 
rozszerzenia Rady Ligi. Co do raty: 
fikacji układów locarnańskich, to zgo” 
dzono się, iż po dzisiejszem expos 
p. premjera na plenum Sejmu, sej 
mowa komisja spraw zagraniczn: 
przeprowadzi w piątek i przyszły po: 
niedziałek szczegółową dyskusję 
tych sprawach, poczem Sejm O 
wtorkowem plenarnem posiedzen! 
"będzie ratyfikował układy lokarneń 
skie, przyczem poszczególne stro! 
nictwa złożą swe deklaracje. : 

W dalszym ciągu obrad poruszė 
no sprawę walki z bezrobeciem 
kredytów rządowych na roboty 
bliczae celem zatrudnienia Ч 
większej ilości bezrobotnych. Co 
tyczy kredytów, to zgodzone się 
tem, iż uprzednio musi sprawę ię € 
mówić szczegółowo Rada Ministró 
я Wa: jak się nasz spr 
ent dowiadaje, poruszono spraw 

rozdźwięków w łonie 3 
dujących częstokroć swój wyraz r 
łamach prasy. Postanowiono, iż m 
nistrowie resortowi zwoływać będ 
konferencjie z udziałem przedstaw 
cieli stronnictw koalicyjnych | 
uzgodnienia stanowisk w sdrawach 
problematach, wywołujących różnie 

Następna konferencja odbęd: 
się w najbliższych dniach. в 

* 4 
Pod przewodnictwem  marszał 

Sejmu p. Rataja odbyła się kcr 
rencja w celu uzależnienia kompi 
misu co do ustaw samorządo уч 
W obradach uczestniczyli posłow 
Putek (Wyzw.), Jaworowski (PP 
Kozłowski (ZLN) i Holeksa (Ch.D), 

W sprawie formy nadzoru 
stwa nad samorządami wysuniętd 
koncepcje: wybory do samerząd 
oceniać również pod wzgled 
celowości; zakres działania wlac 
ma przekazywać samorządom wedi 
uznanie. Odparłby wpływ pań o 
na osobowy dobór zarządów ser 
rządowych. 3 

Obia koncepcje rozważać je: 
będą kluby sejmowe, a 27 b. m. | 
będzie się ostateczna konfe; 
przedstawicieli stronnictw 

* 
Na wczorajszem posiedzeniu 

mitetu nadzwyczajnych delegai 
ministra skarbu do Spraw Oszc: 
nościowych i organizacyjnych zaj: 
wano się wyczerpująco sprawą o! 
nizacji wytwórni wojskowych. | 

+ 1 

„Nowy Kurjer Polski“ dowiac 
się, że obrady sekcji dla spraw mi 
szości narodowych i wojewód 
wschodnich odroczone zostały do) 
11 marca. Na porządku dzier 
sekcji znajdują się obecnia 
żydowskie. 

* 
W dniu jutrzejszem odbę 

posiedzenie Koła Żyd, na 
ma być dokonany wybór 
Koła. 

Z delegatów największe 
posiada pos. Hartglas, 

+ и 
Dowiadujemy się, iż robotį 

porcie gdańskim przerwane wsk 
niepomyślnych warunków atmo: 
w początkach stycznia zostały 
wione przez Konsorcjum  franci 
polskie. ' 

Pogłoski o rzekomem zer 
umowy z powyższem konsorcj 
bezpodstawne. В 

* А 
23 bm. odbyła się w Izbie H 

lewej w Katowicach przy udzia. 
legata ministra przemysłu i hi 
p. Turskiego i posła Rzeczypo 
tej Polskiej w Angome dr. B 
konferencja w sprawie handlu : 
cją i Bliskim Wschodem. 

27 bm. odbędzie się w tai 
wie w Min. Przem. i Handlu | 
sia doczdajnća w, П 
czas le powzięta decyzja 
też ustalona lista udziałowcć 

dz! 

, 

   



Z fitvy Kowieńskie 
Urzędowe ogłoszenie o rozpo- 

częciu kampanji wyborczej oczekuje 
jsię na dzień 8 marca. Wybory od- 
będą się prawdopodobnie w maju. 

ajpeda figurować będzie jako 10'ty 
okręg wyborczy. 

Szybki wymiar sprawiedliwości 

W Kownie w ostatnich dniach 
ozpoczął się proces przeciwko orga- 

nizacji komunistycznej z Poniewieża, 
krytej w roku 1920-ym. Podsąd- 

nym w liczbie 11-tu osób zagraża 
tara więzienia. Przesiedzieli oni już 
iatem około 6 lat w prewencyjnem 
ięzieniu, zanim dostali się przed 
tratki sądowe. 

Laistų katy, | 
 Bezczelne oskarżenie. 
Do jakiego stopnia dochodzi bez- 
lność litewska świadczy o tem 

karżenie przez połurzędówkę li- 
ską „Lietuvę” Polski, jako inicja- 

prki zabójstwa sowieckich kurjerów 
plomatycznych. 

| Pomimo tego, że zabójcy są ©- 
ywatelami Litwy, „Lietuva“ stara się 
Imówić, iż źródeł zabójstwa należy 
ukać nie w Rydze, a w Wilnie 
b w Warszawie, gdyż Gabryłowicze 
polakami i jakoby jeden z braci 

Ist oficerem polskim. 
Pod adresem „Lietuvy* chcieli: 
my powiedzieć tylko to, że sto- 

je starą złodziejską metodę, a mia- 
kie: złodziej, gdy go gonią krzy- 

ly zwykle „łapaj złodzieja”. 

' tzka parlamentarzystow 
|| polskich w Estonji. 
TALLIN — 24-1. (tel. wł.) Prezy- 

nt Severing wyda dziś obiad na 
ść delegacji polskiej, która złoży 
niec na grobie poległych za nie- 
dległość ni. 
/W wywiadzie udzielonym przed- 

lelom prasy estońskiej, prezes 
legacji polskiej p. Dębski oświad- 

, że odległość dzieląca Polskę od 
jonji nie jest bynajmnini prze- 
odą dla wspólnoty uczuć, żywio- 

h przez oba kraje dla idei pokoju 
lepodległości. 
Polska gotowa jest poprzeć wszel- 
poczynania Estonji przedsiębrane 
z państwa te w imieniu zasad 
kniętych przez Ligę Narodów. 
lutro parlamentarzyści polscy 
dzą się do Narwy, gdzie zwiedzą 
tejsze zakłady przemysłowe. 

es o szpiegostwo na rzecz 
Е Estonji. 
ALLIN 241l. (tel. wł). Wedle 
sień z Leniogradu przed tam- 

tym sądem wojennym zakoń- 
się proces przeciwko 40 osobom 
żonym o szpiegostwo na rzecz 

In 7 ji. ; 
pošrėd oskaržonych 13 skazano 

imierć. 
hni oskarżeni skazani zostali na 
ciężkiego więzienia od 1 do 10 
Jeden oskarżony został uwol- 

. 

  

||| Kobleta-lekarz 
r. Zofja Zeldowicz 
jroby kobiece, weneryczne i skórne. 
im." 12--5: Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

  

ROMER. 

ary Panklanių 
й Ё Iv. 

'hwili zapukano do drzwi 
ban (Kea po tell 
panny Leni, wstała trochę, 
į prad] Ordynans sta- 

miu drzwi i trzesnąwszy ob- 
Te al, že leitenani 

p pyta, czy może panie poże- 
Obie panie odrzekły: „bardzo 

/ maturalnie” i panna Lenia 
ym głosem powiedziała 

Widzi ksiądz, on istote 
a”. Na co Knappe od- 
Ja, oest malbeuraus!“ 

 kondolencje wcho- 
i, ktory już brzękał 

_ paniami. Dlaczego 
ło znarwowanemu  najwi- 
<apelanowi, że Heeren dwa 

12 zytrzymał w swej dłoni 
acny Leni, niż jej matki? 

ё domra Polka była wzglę- 
zystkich taka zimna. Nawet 

ki L eerena nie wyróżniła 
"E <leż był prześliczny. 
Lie w soki i szczupły, miał 

Ara żem „dą Ia see nie 
szty' lą pruskiej manjery, 
aksamitne oczy południowca, 
@& wśród czarnych rzęs, a 

p białe zęby podkreślały w 
ju czarnego zarostu, karmin 
olwiek grubych. Słodycz i 

pył w jego ruchach i mowie, 
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KGRJER Ww l 

Stanowisko Anglji_niezmienione. 
LONDYN. 24.i. (Pat... W sprawie wiadomości, że gabinet angielski powziął uchwałę przeciwko dopuszczeniu Polski do Rady Ligi, biuro Reutera dowiaduje się, że urzędowo nie postawiono wniosku o udzielenie miejsca w Radzie ani ze strony Polski, ani ze strony Hiszpanji. 
Stanowisko rządu angielskiego, jak to już przedstawił kilkakrotnie Chamberlain, pozostaje niezmienione. 

Rząd angielski nie jest jeszcze zde- 
cydawany. 

LONDYN. 24.I1. (Pat). W Izbie 
Chamberlain oświadczył, że rząd angielski nie jest jeszcze 
do tego, jakie ma zająć stanowisko na najbliższej Radzie 

po za udziałem Niemiec liczby stałych czion- 
w sprawie zwiększenia 
ków Rady. 

Niemcy zaskoczone mową Chamberlaina 

Gmin w odpowiedzi 

Ligi 

w Birmingham. 
GDAŃSK. 24 II, (Pat.). Wiadomości z Par 

berlińskich kołach politycznych poważna obron 
czątkowy optymizm niemieckiego m-stwa spr. 
wiedliwiony. Dzisiaj w Berlinie obawiają się, 
weźmie decyzję powiększenia składu Rady o 3 
pomijając milczeniem protest niemiecki. 
wygłoszona w Birmingham umocniła berlińskie koła polityczne w przekona: niu, że Angija nie zdoła się oprzeć, co 
opierać życzeniom Francji co do roz 
rodów. Berlińskie sfery miarodajne 
i jej sojusznicy sprzeciwią się Przyjęci 
jeżeli nie otrzymają przedtem zapewnienia co do rozszerzenia Rady. Z dalszych doniesień z Barlina wynika, 
nie zajmuje nadal tak nieprzyjemnego stanowiska jak dotąd. 

* 

BERLIN. 24.1. (Pat.), Dzienniki 
laina, wygłoszoną w Birmingham. 

„Local Anzeiger” widzi w mowie Ch 
rzecz żądań państw, domagających się przy: 
dzie Ligi. 

„Tagliche Rundschau” pisze: 
berlain jeszcze raz powiedział wyreźaie, że 
niczo przeciwna powiększeniu 

* 

wieczorne omawiają mowę Chamber: 

We wczorajszem przemówieniu Cham- 
Rnglja nietylko nie jest zasad- 

liczby stałych miejsc w Radzie Ligi po za udziałem w niej Niemiec, ale że uważa powiększenie to za konieczne. 

one zrzec się nadziei na wejście Niemiec do Ligi Narodów. 

„Gaulois* o ostatniej mowie Chamber- 
laina w Birmingham. 

PARYŻ. 24.ll, (Pat.). Omawiając ostatnią mowę sir Austena Chzmber: laina w Birmingham, „Gaulois” pisze: 
Angielski minister spraw zagranicznych jest 

Wprawdzie nie w 
kiem i wielkim europejczykiem. 
każdy z jego argumentów, silnych i sprecyzowanyc. 
ność sytuacji, w jakiej znalazłaby się Polska przez w której Miemcy otrzymywałyby stałe miejsce. - Majbardziej pocieszającym objawem-—koriczy dziannik—jest całkowita, lecz nie ułożona zgóry harmonja między oświad. 
berlain'a, 

Interwencja grupy parlamentar 
jaciół Poiski. 

PARYŻ. 24.li. (Pat). Grupa parlamentarna jednogłośnie interwenjować wobec Brianda n stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

Hiszpanja popiera Polskę. 
MADRYT. 24.11. (Pat). Hiszpański minister spraw zagranicznych oraz polski minister pełnomocny odbyli rozmowy na temat marcowych obrad Ligi Narodów. 
Minister spraw zagranicznych Hisz 

skiemu uczucie sympatji, na jakie w pełni zasługują żądania Polski co do uczestniczenia w Radzie Ligi. 

Głosy prasy amerykańskiej. 
WASZYNGTON. 24.11. (Pat). Prasa Stanów Zjednoczonych żywo się zajmuje w ostatnich dniach sprawą stałych miejsc w Radzie Ligi Narodów. Pisma umieszczają na ten temat liczne artykuły, przeważnie w formie korespondencji z Paryża, Londynu i Berlin 

naogół przedawszystkiem informacyjny, zaś ten naogół neutralny. Jeden tylko „New Jork Times” zamieszcza w tej sprawie wstępny artykuł, odnoszący się do żądania Polski dość przychylnie, 

a wytworna obojętność jaką zacho: 
wywał w gronie oficerów, tu zmie- 
niała się w ciepłą, miękką życzliwość. 

Jakże przyjemnie, jak elegancko 
rozwinęła się i splotła girlanda roz- 
mowy na cztery głosy! Jakiemiż 
dźwięcznemi arpedžjami przerzucai 
się kryształowy śmiech panny Leni, 
jak wnikliwie rozlewał się metaliczny 
baryton Heerenal Pani domu mówiła 
drobno i szybko, a Knappe pomru- 
kiwał jak organowe dudy do wtóru. 
Cicho syczał samowar na bocznym 
stoliczku, filiżanki i obrus były tak 
białel Bukiet jesiennych czerwono» 
rudych gałązek, pomięszanych z zie« 
loną świerszczyną stał ra stole w 
majolikowym  garnczku florenckim, 
ledwie uchwytne zapachy perfum, 
dymu jałowcowego, (bo stały wędii- 
ny) i herbaty, pływały po pokoju. 
Jakże daleką była wojna i jej okrop- 
ności, jak miłym spokój i wytworne 
towarzystwo... kobiet... Tak... Cóż za 
dziwnie różnorodne wywoływały te 
istoty uczucia, a zawsze takie... za- 
gerniające. Znów się kapelanowi wy- 
dało... mie, teraz był tego pewien, 
że panna Lenia nie spuszcza z Hee- 
rena oczu. „Boże, żeby też ona na 
mnie choć raz tak”... westchnął zu- 
chwale, widząc olśniewający blask 
tych Źrenic skierowany bez przerwy 
w pięknego oficera, który również, 
podniosłszy powieki, spojrzenie pan- 
ny brał i zagarniał, wiązał ze swoim 
i zatapiał się niejako w tych oczach, 
aż mu twarz tężało, jak człowiekowi 
uśpionemu. 

Trwało tak dość długo, aż sią coś 

jednak na zawnątrz zaczęło przedzie- 
rać i rwać harmonję konwerszeji o 
sztuce, sportach i podróżach. Kape- 
lana męczyć poczęła obacność Hee- 
rena | chciał go ciągle spytcė, na 
złość, czy istotnie wyjeżdża, ule nie 
śmiał, ze zgrozą bowiem czuł, żę się 
z tego, gdzieś w czarnych czeluściach 
duszy, ucieszy! 

Oni zaś, oto o niebsl łączyć ich 
musiał w myśli, gdyż byli, mimo 
przeciętnej konwersacji wciąż razem, 
zdawali się krążyć koło czegoś, pode 
chodzić i zatrzymywać się, Wygląda- 
ło tak, że Heeren chce coś powie- 
dzieć, zle ile razy zamilkł, jekby się 
namyślał, panna Lenia szybko © coś 
pytała i musiał byle co odpowiadać. 
Wreszcie spojrzał na zegarek w bran- 
soletce, 

— „Muszę już jechać”, rzekł ci- n 
szej „jutro rano wyjeżdżam na za- 
chodni front do Francji... przybyłem 
tu pożegnać panie i podziękować za 
bardzo miłe chwile... niezapomnę o 
nich”. Wstał, wyprostowzł się tąk, 
że twarz miał po za światem lampy, 
w cieniu. Wyglądał już daleki, jak 
duch. Przecież jechał po śmierć, czy- 
hającą tysiącem sposobów na Che- 
min des Dames, czy gdzieś na płasz- 
czyznach pod Arrasem. 

— Pani domu i Knappe zawiedli 
zgodny duet kondolencji, panna Le- 
nia milczała, ale teraz bcz ukrywą- 
nia uczuć, usta jej rozchyliły się nie- 
mą zgrozą i brwi zbiegły nad przy. 
mkniętemi nagle oczami, 

— „Będę niestety musiał wai- 
<zyć przęciw Pani przyjaciołom, Fran- 

na zapytanie 
zdecydowany co 

Narodów 

yża i Londynu wywołują w 
y. Kola te są zdania, że po- 
aw zagraniczn. był nieuspra- 
że Rada Ligi Narodów po- 
wzgłędnie 4 przedstawicieli 

Wczorajsza mowa Chamberlaina 

więcej nie zamierza się 
szerzenia Rady Ligi Na- 

uważają za rzecz pewną, że Francja 
u Niemiec do Rady Ligi Narodów, 

że z drugiej strony rząd niemiacki 

arnberiaina jawne ustępstwo na 
znania im stałych miejsc w Ra- 

Francja i Anglja—pisze dziennik—mają zupełną swobodę zwiększenia Rady Ligi Narodów o dowolną liczbę miejsc, w takim jednak razie muszą 

istotnie wielkim  Angli- 
ymienił on Połski, lecz 

h, podkreśla paradoksal- 
wyłączenie z Rady Ligi, 

czeniami Briand'a a Cham- 

nej przy- 

Przyjaciół Polski postanowiła 
a rzecz przyznania Polsce 

panji wyraził przytem posłowi pol- 

a. Charakter tych artykułów jest 

КЕ Ук 

Urzędowe zaprzeczenie M. S. Z. 
WARSZAWA, 24.ll. (Pat). W prasie angielskiej, francuskiej i niemie- ckiej ukazała się wiadomość, że premjer Skrzyński oświadczył posłowi Max Miillerowi, iż w razie, gdyby Polska 

dzie Ligi Narodów, będzie zmuszona 
w sensie zbliżenia do Rosji. 

nie otrzymała stałego miejsca w Ra- 
wystąpić z Ligi i zmienić orjentację 

Wobec powyższego należy kategorycznie stwierdzić, że taka ani podobna 
widoczniej niezręczną insynuacją wrogich Polsce czynników, 
imputować polityce polskiej używanie metod działania, któremi nie posiłkowała. 

rozmowa nie miała miejsca i że powyższa wiadomość jest nej- 
usiłujących 
nigdy się 

   

  

„Elta” zaprzecza. 
RYGA, 23.II, (tel. wł.). Litewska Agencja Telegraficzna („Elta*) oglosi- 

ła onegdaj komunikat w którym zaprzecze informacjom prasy polskiej o zajęciu przez oddział litewski odcinka lasu na terytorjum polskiem w oko- licy Kiernowa. Agencja twierdzi, że podobny fakt wcale nie miał miejsca. 

Wiadomość powyższa potwierdza przypuszczenia wypowiedziane przez nas wczo- rój o zamiarze litewskim przemilezenia swojej zaczepki w celu przedstawienia „naszej akcji obronnej” w takim świetle, jakoby to ona właśnie była pierwszą zaczepką. Szybkie informacje prasy polskiej, które przed czasem przedostały się zagranicę, w pewnym sto- pniu zaszachowały te plany. (Red.). 

        
 ——— на 
      

GII ku. artyiskūpa m МЕГО i don. 
NEW-YORK, 24,li. (Pat.). Po zabalzamowaniu zwłok ks. Arcybiskupa Cieplaka zostały one przewiezione z miejscowoćci Passiac do N.Yorku. W piątek w katedrze św. Patryka odbędzie się uroczyste nabożeństwo celebrowane przez kardynała Hajsa z kazaniem biskupa Schrembsa w c- becności władz amerykańskich oraz przedstawicieli poselstwa i 

/ Rzeczypospolitej, konsulatu 

Po nabożeństwie zwłoki zostaną przetransportowane na okręt „Olim- pie”, który przewiezie je do Europy. Do Gdańska zwłoki zostaną przywie- zione prawdopodobnie około 16 marca. 

Van Hamel pragnie ustalić dobre sto- 
sunki polsko-gdańskie. 

GDAŃSK. 23.Ii. (Pat), Biuro Wolffa ogłasza rozmowę Wysokiego Ko: misurza Ligi Narodów w Gdańsku Vau Hamela z jednym z koresponden- tów „Daiły Chronicle. 
Według przedstawień biura Wolffa, wysoki komisarz Ligi Narodów wyraził nadzieję, że dzięki jego wpływom uda się wzmocnić dobre stosunki między Polską a Gdańskiem. 

wszystkich wypadkach w których ujawnią się trudności, 

Pośrednicząca działalność z jego .strony we 
ograniczy możli- wości konfliktów do minimum, zwłaszcza że Polska i Gduńsk mają wiele wspólnych interesów. 

Oświadczenie swa zakończył van Hamel wyrażeniem życzenia aby duch Locarna ujawnił się w stosunkach polsko gdańskiah. 

Parlamentarna komisja śledcza o aferze 
frankowej na Węgrzech. 

BUDAPESZT, 24 Il. (Pat). Sprawozdanie parlamentarnej komisji śled- czej w sprawie afery frankowej obejmuja zgórą sto stron. Sprawozdanie zaznacza na wstępie, że komisja stanęła jednomyślnie na stanowisku, że choćby ze względu na honor narodu 
dzone w jaknajszerszym zakresie. 

dochodzenie musi być przeprowa- 

Sam naród stoi zdala od przestępstwa, 
Sprawozdanie zawiera wyczerpujące przedstawienie stanu rzeczy, zgodne prawie we wszystkich szczegółach z aktem oskarżenia. Myśl fałszerstwa pieniędzy — stwierdza Sprawozdanie — pochodzi w/g zeznań Windischgraetza, nie od niego, a z zagranicy, w myśl zeznań Ra- ba — z Niemiec. Wszyscy uczestnicy karygodnej działalności powołują się naogół na patrjotyczne cele, nie ujawniając jednakże jednolitego kierunku dążeń. 

OW K III) 

Odpowiedź na krzyw- 
dzące zarzuty. 

W prasie stołecznej pojawił się list 
otwarty p. Władysława Grabskiego. 

Jest w liście tym godność czło- 
wieka bezwzględnie czystego, a bez- 
podstawnie krzywdząco napattowa- 
nego. 

Pan Władysław Grzbski pisze mię- 
dzy innymi: 

„Od czasu mej dymisji pewne o- 
sobistości i pewne ugrupowania nie 
ustawają w godzeniu na moją cześć. 
Wiedzą one, że siłą moralną jednost: 
ki stojącej na widowni publicznej sta* 

<uzom”, przemówił Heeren miękką 
najęzystszym akcentem Fauboug St. 
Garmain „wobec tego... niewiem czy 
mogę prosić o dobre życzenia...” 
Głos jego był leciutko ironiczny, ale 
pod tym dźwiękiem kryło się coś 
głuchego, jakby mówił nad prėžnią, 
w ktėrej wszystko ginie, Dzwięk nie- 
określony wyszedł z ust panienki, 
zdawało się ze probuje głosu, czy 
przemówić będzie mogła. 

— „O, owszem, życzę Panu, by 
Pan nie zabijał...” 

— „Żołnież musi zabijać”, 
— „To prawda... ja bymteż chcia- 

la... bo jest przerażające... ja bym 
też chciała by armja polska zabijala...* 

— Nas i Rosjan? Prawda? A wi- 
dzi Pani. Ja bym jednak teraz nie 
chciał walczyć przeciw rodakom Pa: 
ių 

— „Oni są wszędzie" szepnęła 
panna Lenia zrozdzierającym ušmie- 
chem i gestem jakby skuwała te 
Sprawy enfin.. bonne chance mon 
bien sanant Griiss Gott!* Chyba pierw= 
szy raz dobrowolnie przemówiła po 
niemiecku, Heeren ucałował ja w rę- 
kę i rzekł: „dziękuję Pani, za dobre 
słowa”, po polsku, nauczył się bo: 
wiem już nieźle tego trudnego języ- 
ka, którego żadna syllaba do głowy 
kapėlana nie lezia, 

— Jaszcze wśmiechnęli się do 
siebie, jeszcze spojrzeli, jeszcze za- 
wahał się piękny oficer u drzwi i 
spokojna panna Lenia szarpnęła się 
w tamtą stronę. A potem... drzwi się 
zamknęły. Zadźwięczały kroki Heere- 
na przez korytarzyk, otwarły z brzę: 

nowi przekonanie o bezwzględnej jej 
uczciwości”, 

Od tak uwłaczających zarzutów 
nie zasłoniła mnie przeszłość poświę- 
<ona pracy publicznej, której odda- 
łem się od wczesnej młodości, pra 
cy pełnej trudów i niebezpieczeństw 
ani to, że przez cały ciąg życia nie 
zajmowałem żadnej synekury, żadnej 
jakiejkolwiek intratnej posady, apro- 
wadziłem zawsze najskromniejszy tryb 
życia, 

Za wysoko cenię moją pracę, któ. 
rej się poświęcam, ażebym miał zu- żywać mój czas isiły na szukanie sa- tysfakcji dla siebie wobec OsZCzerców 
nawet w szrankach sądowych. 

kiem szklannych szyb drzwi na ze- 
wnątrz, już stał na ganku. Panna Le- 
nia w tej chwili wyszła, przez nie- 
domknięte drzwi, usłyszał storturo- 
wany Knappe jak pobiegła tam i na- 
tychnatast, szybko zawróciła z powro- 
tem, mie weszła jednak do pokoju, 
tylko stała oparta o drzwi, Kapelan 
widział jej głowę w tył odchyloną i 
w popłochu wszystkich władz umys- 
łowych myślał, że może z tych dum- 
nych oczu płyną łzy... 

Nie znać ich było jednak gdy się 
ukazała; przez chwile pochyliła gło” 
wę w stronę okien, za któremi po- trójne zgłoski galopu końskiego skan- 
dowanym rytmem zadudnily i poczę- 
ły się oddalać, jak gwałtowne, nie- 
domówione słowa, słabnące w bez- 
dzwięcznej atmosferze, 

— „Pani żałuje że Heeren odje- 
chał*? Z odwagą rozpaczy spytał ka- 

pelan, szarpany najpospolitszą męską 
zazdrością. Wszelaki dopust ziam- 
skich namiętności spadał dziś na 
niego, doprawdyl 

— Panna Lenia spojrzała na nie- 
go odtrącająco. 

— Pewnie szkoda by było żeby 
zginął tak piękny chłopak rzekła z 
mrożącą obojętnością „mam nadzioję, 
że ksiądz dobrodziej się za niego pomodli* dodała zjadliwie, 

— „Oczywiście, oczywiście, nie- 
zręczny młodzieniec, piękna dusza 

I najlepsze zasady”, recytował kape- 
łan nakazem rozsądku, podczas gdy 
jakiś obcy, głuchy głos zawiści, sze» ptał mu szatańsko: „pocóż go, idioto, wychwalasz", 
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Ale gdy ze źródla „Zupelaie po- 
ważnego dochodzą minie wiadomoš- 
ci, że wśród profesorów jednego z 
uniwersytetów, a więc wśród ludzi 
tego co i ja powołania i stanowiska, 
rodzą się, szerzą a nawet — znajdu- 
ją wiarę bezsensowne i uwłaczają- 
<e mi baśnie, milczeć dłużej nie mo: 
gę. Ludzie mało krytyczni, albo nie- 
dostatecznie uświadomieni, gotowi 
bowiem powiedzieć: milczy, a więc 
się zgadza... Z konieczności więc, ale 
ze zrezumiałym dla każdego uczci- 
wego człowieka obrzydzeniem, upo: 
rać się muszę z kłamstwami, które 
do uszu mych doszły. 

Najhaniebniejsza z wersji, ta, któ- 
ra się zrodziła wśród profesorów jed- 
nego z uniwersytetów — wersja o 
kupnie dolarów i sprawa kupna ma- 
jątku na Pomorzu. 

Oświadczam, że dolarów nigdy 
nie kupowałem, że ani ja, ani moja 
rodzina nie posiadamy żadnej gotów: 
ki do lokowania, a skromne utrzy- 
mania czerpię z dochodów z niewiel. 
kiego dziedzicznego majątku. 

Tych wszystkich, którzy stawiają 
mnie podobne zarzuty, nazywam pu- 
blicznie oszczercami. 

A co należy sądzić o samym 5ро- 
sobie prowadzenia za mną walki, po- 
legającym na godzeniu w moją cześć 
— pozostawiam to sumieniu zdrowej 
części opinji publicznej. 

Władysław Grabski. 

Z Sejmu 
Posiedzenie dn. 24 b. m. 

Szkolnictwo powszechne — i 
Šrednle. —Uchwalenie budžetu 
M stwa W. R. IO. P. w il czy- 
taniu.—Szkolnictwo zawodowe 
i wyższe.—Pomoc studentom.— 
Twórczość naukowa, literatu- 
ra, muzyka i teatr. —Wzniesie- 
nie pomnika Mickiewicza w 
Paryżu i Szopena w Warszawie. 

Sejm. Kom. Budżetowa załatwiła 

  

dział szkolnictwa powszechnego oraz ‚ 
dział szkolnictwa 
kształcącego. 

W szkolnictwie powszechnem na 
kształcenie nauczycieli zmniejszono 
kwotę uposażeń do 10 miljonów. 

W dziale szkolnictwa średniego 
ogólno kszt, uchwalono na uposaże: 
nia 3.380 tys, 

Komisja ukończyła II czyt. bud: 
žetu M-stwa W. R.iO.P. i cały 
budżet w Il czyt. uchwaliła. 

Skreślono 1.700.560 zł. w wydst- 
kach na szkoln. zawodowe, 989 264 
zł. w wydatkach na szkoln. wyźsze. 

Wydatki na pomoc dla studentów 
ustalono 1,311,600 zł., określając wy- 
sokość jednego stypendjum па 90 
zł. miesięcznie. 

Wydatki na popieranie twórczoś- 
<i naukowej określono na 1.384 tys., 
zaś popieranie literatury, muzyki i 
teatrów na 380 tys. zł. Dłuższą dy: 
skusję wywołała syrawa wydatków na 
wzniesienie pomnika Mickiewicza w 
Paryżu i Szopena w Warszawie, De. 
cyzję w tej sprawie ogłożono do III 
czyt. ze względu na niemożność u- 
stalenia kosztorysu. 
AR A LN STS IKI 

== Światowej sławy 

(or Ukraiński 
pod. wystąpi w sobotę 27 

dyr. Kotko I niedzielę 28 b. m. 

w dali Klubu Handl.-Przemysł 
Bilety od 1.50 do nabycia w księgarni 
„Lektor*. Początek o godz. 8-ej wiecz. 

średniego ogólno: 

  

— „Przygotowałam dla księdza 
kapslana i pana Heerena francuskie 
książki... no... teraz... „może je ksiądz 
wszystkie zabierze? Są w bibliotecę*. 

— „Pomogą Pani*, ofiarował się 
skwapliwie rad z depresji, widząc że 
bierze lichtarz, zapalił jej świecę i 
szedł obok przez długi i ciemny ko- 
rytarz. Małe i ziejące kopciem świą- 
tałko świecy, tańczyło płochliwie po 
ścianach, skaczęc jak ogłupiałe zwieę- 
rzątko w gęstych ciemnościach do- mu. Panna Lenia osłaniała płomyk 
dłonią i palce jej świeciły przezro- 
czystą purpurą, jak kielich tulipanu, 
Z całych sił Knappe starał się my- 
śleć o rzeczach jaknajwznioślejszych: 
np., že to idzie dziewica z kagankiem 
wiary przez mroki katakumb, a on 
katechumen, za nią, drogą zbawie: 
nial lub że jest jedną z cnót teolo- 
gicznych i prowadzi go od nadziei 
do wiary w Miłość... to znów przy: 
powieść o pannach mądrych z ka- 
gankiem oczekujących Oblubieńca 
przywoływał na pamięć... Szarpały 
się jednak te myśli i żadnej nie mógł 
dokończyć i zarejestrować w całości. 
Gorzej, coraz natrętniej, brutalniej 
owładała nim myśli, że oto panna 
Lenia pewnie by tak z Heerenem 
szła ku owej bibliotece, gdyby nie 
był wyjechał. Cóż by mówili? Jakby 
się zachował ten wytworny oficer? 
Przecież oni zawsze opowiadają, że 
się zaraz... całojel : 

(€. d. n.). 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Stosunki handlowe polsko-estońskie. 

Dotychczas stosunki handlowe es- 
tońska-polskie są jeszcze bardzo ni- 
kłe. Poza niewielkiemi ilościami zbo- 
ża, cukru i produktów naftowych, 
inne artykuły nie są z Polski spro- 
wadzane. 

Dopiero w roku bieżącym založo- 

no w Tallinie przedstawicielstwo Pań* 

stwowych Zakładów Naftowych, po" 
siadające widoki importu z Polski 
nietylko produktów naftowych, Ble 

również innych artykułów. W pierw- 
szym rzędzie przy odpowiednich kro- 

kach i cenach, Polska mogłaby sk 

sportować węgiel, cukier, sól, mater- 

jały tekstylne, manufakturę i t. d. 

Sprawa eksportu węgla była ostat- 

nio badana przez specjalnego dele- 

gata Min. Przemysłu i Handlu. Rocz- 

nie możnaby w Estonji umieścić 25— 
40 tys. tonn. O ile idzie o eksport 
z Estonji do Polski, to jest on rów- 

nież minimalny. Ekssortuje się prze- 
ważnie tyby, len (Żyrardowskie za- 
kłady), orsz skórę na podeszwy. 

Ogólny obrót pieniędzy pomiędzy 
Polską a Estonją w pierwszych mie- 
siącach roku bieżącego był następu- 
jący: eksvort do Polski 74000 kg. 
wart. 5.472,000 eston. marek (około 

90 000 zł.), do Gdańska 147 000 kg. 
wartości 22.197.000 est. mar. (360.000 
zł.). Import z Polski i z Gdańska 
1.299.000 kg. wartości 48.407.000 est. 
mar. (800.000 zł.). 

W stosunku do ogólnego ekspor- 
tu, eksport do Polski wynosił 0.1 proc., 
do Gdańska 0.3 proc., import zaś 
0.6 proc. 

Sądzimy, iż geograficzne polože- 
nie Wilna, predystynuje go do ode- 
grania po Gdańsku większej roli w 
ożywieniu naszych stosunków handlo- 
wych z Estonją. 

Dyskusja nad odczytem p. t. Kupiectwo 
a kryzys gospodarczy. 

W onegdajszym numerze nasze- 
go pisma zamieściliśmy sprawozda- 
nie z odczytu prezesa Stow. Kupców 
Chrześcijan p. Tadeusza Miśkiewicza 
p. t. „Kupiectwo a kryzys gospodar- 
czy". Obecnie wlęc podajemy prze- 
bieg dyskusji. 

Dyrektor Milkiewicz omawia bliżej 
sprawę rozpoczęcia cen szczególnie 
w dziedzinie rolcictwa: Jako przy” 
czynę należy uważać okoliczność, 
że do handlu zabrali się w czasie 
wojny ludzie niepowołani, tworząc 
zbyt kosztowny aparat handlowy. 

Mówca ma za złe uczciwemu i 
zorganizowanemu kupiectwu, że w 

niedostatecznym stopniu ograniczyło 
się od tych pasożytów, którzy za- 

chwiali wiarę społeczaństwa w uczci- 

wy handel. Oto gdzie tkwi przyczyna 
tak wysokiej u nas stopy procento- 
wej, będącej pewnego rodzaju ase- 
kurację od możliwych bankructw. ° 

Brak u nas prawidłowej  kalku- 
lacji, powoduje, iż za wszystko prze- 
płacamy. Nieposiadamy również zmy* 
słu oszczędnościowego. W Ameryce 
nprz. oszczędność jest szerzona przy 
pomocy kupiectwa za pośrednictwem 
specjalnych marek  oszczędnościo- 
wych. 

Pan Milkiewicz omawia znaczenie 
rynku rosyjskiego dla Polski, nie 

szczędząc przy tej okazji słów kryty- 

ki dla rządu z racji zawarcia tak fa- 

talmych traktatów handlowych, jako 
też stosunki kredytowa zagranicą i 

u nas, podkreślając szkodliwy biuro- 

kratyzm, jaki panuje w Banku Pol- 
skim. Wreszcie wyraża się z wielkiem 

uznaniem o „Kurjerze Wileńskim”, 

jako jedynem piśmie na gruncie na: 
szym, mającym wielkie zrozumienie 
dla zagadnień gospodarczych, ściśle 
z naszym krajem związanych. 

Dyrektor Urbanowicz podkreśla 
brak załnteresowania ze strony Sspo- 
leczeństwa, a nawet prasy za nie- 
łicznemi wyjątkami życiem gospo- 
darczem. 

Krytykuje działalność Banku Rol- 
nego i Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego, które przynoszą szkodę ban: 
kowości, i są dostępne tylko dla lu- 
dzi uprzywilejowanych. 

Porusza doniosłą sprawę oszczęd- 
ności, przyczem wychodzi na jaw, że 
z inicjatywy mówcy i Związku Spół- 
dzielni Polskich prowadzona jest u- 
sila praca w szkolnictwie i że w 
jednym tylko banku w Wilnie 700 
uczniów ma rachunki. 

Zaznacza, że młodzież zmusza 

pedagogów do zajęcia się tą sprawą 
i że Rady Pedagogiczne nie zdra- 
dzają inicjatywy pod tym względem. 

Mówi też o zbyt wielkiem po- 
średałctwie, panującem w handlu 
ilustrując stosunki panujące w cu- 
krownictwie. 

Profesor Staniewicz stwierdza, iż 
nasze przesilenie gospodarcze jest 
ściśle związane z położeniem ekono" 
micznem Europy. W Europie zostały 
obecnie odwrócone stosunki finan- 
sowe. Państwa europejskie bowiem 
z wierzycieli przeistoczyły się w dłu- 
żników Ameryki. Również zaszedł 
przewrót w produkcji amerykańskiej 
powojennej. 

Jest to jedna z przyczyn ogólno” 
europejskiego przesilenia gospodar= 
czego. Pozatem decydującemi czyn: 
nikami kryzysu są: wyłączęnie Rosji 
z gospodarstwa światowego i po" 
wszechne zubożenie ludności, co ро- 
ciąga za sobą zmniejszenie siły ku- 
pczej ludności. 

Mówca podkreśla fakt, iż z jednej 
strony Polska leży między państwa: 
mi wysoko uprzemysłowionemi, z 
których jedno chce nas zmusić do 
tego, ażebyśmy byli wyłącznemi od» 
biorcami jego przemysłu, z drugiej 
zaś strony cdgrodzeni jesteśmy od 
Rosji która przed wojną była głów- 
nym rynkiem zbytu dla naszego 
przemysłu, 

Zniżki celne, z których korzysta 
Francja, niema w naszem życiu go- 
spodarczem wielkiego znaczenia, na- 
tomiast te same zniżki zastosowane 
do przemysłu niernieckiego i czecho- 
słowackiego zabiłyby zupełnie nasz 
przemysł. 

Profesor Staniewicz omawia do- 
niosłą rolę Wileńszczyzny przy na- 
wiązaniu stosunków handlowych z 
Rosją, Niemcami i Łotwą, przyczem 
zaznacza, że w chłopie rosyjskim, 
przyzwyczajonym do tanich towarów 
sprowadzonych z Łodzi, Polska ma 
największego sojusznika. W tem 
miejscu czyni zarzuty wileńskiej Ra- 
dzie Ekonomicznej, iż nie zajęła się 
temi sprawami i że naogół nie uja- 
wnia żadnej działalności. 
i; Odnośnie stosunków polskich, 
mówca stwierdza, że my zazwyczaj 
idziemy po linji najmniejszego oporu, 
podkreślając niektóre niedomagania 
naszego handlu. Tak nprz. często” 
kroć koszta handłowe są niewspółe 
mierne do naszych możliwości. 

Zarzuca zarówno handlowi jak i 
bankom, iź nie zawsze potrafiły wy 

Zdaniem mówcy winniśmy рго- 
wadzić politykę państwową, sprzyja” 
jące wzmożenia konsumpcji krajowej, 
dążąc do edbudowy siły nabywczej 
miast | wsi. Wreszcie zaznacze, że 
politykę nacjonalistyczną, szczególnie 
w dziedzinie kredytowej, kosztuja pań: 
stwo drogo i winny być w pierwszym 
rzędzie wyeliminowane z życia go: 
spodarczego. Wreszcie nawołuje do 
konsolidacji wszystkich sił twórczych 
bez różnicy narodowości, albowiem 
tylko wspólaym wysiłkiem można 
uzyskać poprawę naszych stosunków 
ekonomicznych. 

Macenas Sumorok poddaje kryty- 
ce sprawę niewłaściwego opodatko- 
wania i zbytniego biurokratyzmu, 
panującego w naszem życiu. To też 
mamy taki absurd, iż podatek obro- 
towy od chleba wynosi 15 procent. 
Mówca wyjaśnia błędną politykę ta- 
ryfową i występuje przeciwko reduk- 
cjom mechanicznym i etatyzmowi, 
podkreślając, iż społeczeństwo samo 
winno dążyć do naprawy stosunków 
ekonomicznych. Mówca zaznacza, iż 
rzeczą społeczeństwa jest baczyć, by 
każde przestępstwo zostało ukarane, 

nych stanowiskach nie pozostawali 
ludzie, którzy mie posiadają odpo- 
wiednich kwalifikacji umysłowych i 
moralnych, przytaczając znane słowa 
rektora Żdziechowskiego, o nieuczci- 
wości jednych, głupocie drugich i 
obojętności wszystkich. 

Zabiera jeszcze raz głos prezes 
Miśkiewicz, który wyjaśnia, iż we 
wszystkich sprawach kupiectwo przed- 
stawia rządowi swe dezyderaty, lecz 
głos kupiectwa dotychczas pozostał 3 
głosem wołającym na puszczy. Ku: 
piectwo polskie stale porozumiewa 
się z kupiectwem żydowskiem celem 
ujednostajnienia bieżących spraw go* 
spodarczych. Kontakt deść żywy z 
kupiectwem Żydowskiem istnieje rów- 
nież w Wilsie. Podkreśla, że kilka 
lat trzeba było walczyć poto, ażeby 
Wilno przenieść z wyższej do niższej 
kategorji podatkowej. Ponadto stwier- 
dza, że za wyjątkiem senatora Krzy- 
żanowskiego żaden z posłów I sena- 
torów naszego kraju nie zaintereso- 
wał się sprawami gospodarczemi Wi: 
leńszczyzny. 

Następnie przemawiał prezes Gu* 
towski, poczem zebranie zostaje 
zamkaięte. M.G 

Z Giełdy Wąrszawskiej w dn. 24 lutego r. b. 
  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 7,76 7,72 7,70 
Funty szterlingi = = 

1. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 
Berlin » 
Budapeszt > 
Bukareszt “ 
Helsingfors 
Konstantynopol 
Kopenhaga 
Londyn 37,80 

R
E
L
E
J
I
 

I
r
a
l
l
 

37,70 37,61 

1. Papiery państwowe.   80/o Państw. pożyczea konwer.  100,— 
Błe o, . » 34,60 
10% —„ я kolejowa 122,59 
6%  , Šš dolarowa 65,00 

ё э› (® Zl. 508,62!/2 512,533/4) 

Dewizy i Waluty, 

Papiery wartościowe. 

  

sprzedaż kupno 

Praga 22,97 23,02 22,92 
Holandja — — — 
Nowy-York 7,76 7,75 7,73 
Paryż 28,60 28,45 28,38 
Szwajcarja 149,25 149,63 148,87 
Stokholm — — sa 

Wiedeń - — — 
Włochy 31,25 31,33 31,17 

ili. Monety. 

Ruble złote 418 
Ruble srebrne 2.76 

I. Listy zastawne. 

6% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. — 
8% ‚ © Państ. Ban. Rol. — 

M. Akcji.   Akcje Banku Polskiego 

Na czóćrnej giełdzie w Wilnie w dniu 23 b.m, płacono za dolar 7.70. 

Ceny artykułów pierwszej potrzeby w handlu deta- 
licznym w Wilnie z dnia 23 lutego 1926 r. 

    

  

   

Chieb żytni przemiał 50 proc. . . 0.48 
» „ ” n... 048 
z » »Tazowy . ., , 029 
„ pszenny przemiał proe.. . 0.90 

Mąka pszenna „ 60 „ .-. . 080 
„ żytnia razowa . . . . . . . 0.31 
w»  bpytlowa . . « « . +... « «/, (645 

Kasza jęczmienna . . . . . . = 0.70 
» jaglana . . «T 
„ gryczana .. 075 
„ mana . $ 140 
„ Owsiana 100 
„ perłowa . 0.75 

Pęczak (0-50 0078 0.60 
Groch polny biały . . . . . « . . 0.50 
Fasola biała „ © .. .. .. .. 0.55 
Ryś. « „02 2-0-0 0.4.0 50 X GUDE 
Mleko niezbierane (1 litr) . . . * 0.28 
Masło niesolone 6.25 

», solone . . 5.00 
Ser krowi zwyczajn: 1.60 
Jaja (1 sztuka) 0.17 
Słonina świeża ... . . .. ° 2.60 

” solona krajowa . . .. . 2.70 
Szmalec wieprzowy „42.24 3.70 
Sado „L Say sa 280 
Śledź (szmalcówka) . . . . . ... 0.20 
Olej rzepakowy . -. . . . « « « . 2.20 
Olej Iniany . . у 2.00 
Камой@ ее © God «04 05670 0.15 
GEDIA ace pens, o o 080 
Kapusta kwaszona . . . . . . . . 0.28 

„ świeża» «0 56003 0.38 
MAPRÓWY Z" OE UP AO 038 
Buraki. Radotw iw. 0.15 

  

   

    

    

Bruklew + «147658 sca 16 Tako 0.15 
Smietana . . , . . 1.90 
Cukier kryształ 185 

„ kostka . . . S rem dod) 
SG MMA lv e 08 
Ból CZATNA 237... 6:0 00%: 0.25 
Kawa naturalna . .. .. ., . ‚ 1150 

w zbożowa ..... . ‚ 200 
НОЬ ба оо ое ь e ia 18.00 
Węgiel .. . . .. - 
Drzewo opałowe . . — 
NANA ie 045 - 
Mydło zwyczajne do pr: 1.80 
Soda do prania . . . . «: .... 040 
Proszek mydlany . . . . .. . 0.40 
wiece « « « : 6. So 220 

POZADICA 612. i oSA 0.29 
Žatos aa 024 
Jęczmień .. . . .. ‚ 0.24 
Owies « + .«. . . . . 0.27 
Qryka 0.4076 ® о@ 0.26 
Kiełbasa wieprzowa zwycz.. . 2.80 
Mięso wołowe . . . . . . ... 1.30 

s EWIĄCB TA » 0.90 
» - "baranlė a e e 1.50 
a wieprzowe +.» « « « „ + s 170 

Szynka gotowana 4.00 
Siano . 0.14 
Sloma. . . . . 0.07 
Koniczyna . . . . — 
Otręby pszenne . . 6.21 

45:-RYUÓ6 2 260 BEó/0 e 0.19 
MIGBYC 758 TE niy ać B ` — 
Dróżdłe: si A, 5.40 
Cytryny . « « » « о че Е 0.25 

Ceny rynkowe płodów rolnych (za 100 kg.) w Wilnie 
w dniu 23.II 1926 r. 

zyłozenioz wsi wizzżeżc ch, NM 
PSZEBIGA ACC 240 Wa ag 32.50 
ARCŻIOJGRECG aa SZK o as 24.00 
Qwies. . . . . . 29.00 
m a Ta 6 — 
GORCE Z ŻOR a AS 24.00 
KANOFIA 2 > ja 09 66000101 10.75 

  

  Otręby żytnie . . «. « . . 
Otręby pszenne . . 
Makucha lniana 
Siano 
Słoma . .. .. 
Bydło na rzeź. . 
Nierogacizna . . . 

    

Radą Opiekuńcza kresowa 
Jej powstanie i działalność do- 

tychczasowa. 
Zamieszczając poniżej w skróceniu 

nadesłany nam uprzejmie komunikat Za- 
rządu R. O. K., wyrazić musimy ze swej 
strony życzenie, by organizacje o podo- 
bnym typie i zbliżonych zadaniach po- 
starały się zjednoczyć, a conajmniej 
skoordynować swoją działalność, która 
w ten sposób znacznie zyskałaby na je- 
dnolitości i sile. Sądzimy, że takie skoor- 
dynowanie wysiłków mogłoby nastąpić 
na piatformie ogólnych uchwał i dyrektyw 
wysuniętych ostatnio przez Zjazd Gros 
dzieński. (Red). 
Wšrėod niedomagai Ziem Wscho- 

dnich dominuje bezczynność inteli- 
gencji w pracy społecznej. 

Nie może ona zdobyć się na wo: 
lę życia przy budowie państwa. 

Pochodzi to z nadmiernej wiary 
we wszechmoc państwa: w pojęciu 
naszej inteligencji powinno ono spro- 
stać wszystkim potrzebom. 

Tu na Ziemiach Wschodnich pa: 
nuje bezkrytyczna wiara w moc War- 
szawy: usypia ona naszą energję i 
czujność. 

Społeczeństwo polskie za Kresach 
podobne jest radjotelegrafowi: nie- 
liczne stacje odbiorcze wymaga więc 
silnych prądów. 

Tylko hasło idei państwowej mo- 
- że zdecydować na Kresach o powo- 
dzeniu ruchu społecznego. 

Takie zjednoczenie społeczeństwa 

  

obserwowaliśmy w odrodzonej Polsce 
w roku 1918 przy tworzeniu dywizji 
Litewsko-Białoruskiej: obroniła ona 
stolicę państwa pod Radzyminem. 

Dziś jedna tylko przedwojenna 
idea utrzymania ziemi nie spotęguje 
wydatnie rozwoju prac społacznych. 

Trzeba dziś dużej pracy organiza- 
cyjnej. Trzeba współpracy klas w ce- 
lu stworzenia nowej wartości społecz” 
nej. 

Wszyscy pracujący w swoim za- 
wodzie na tem lub innem polu przez 
Związki swoje winni się zjednoczyć 
społeczeństwo współdziałać winno z 
państwem. 

W myśl powyższej idei przewed- 
niej rok temu rozpoczęło w Wilnie 
działalność Towarzystwo pod nazwą 
„Rada Opiekuńcza Kresowa”, statut 
jego zatwierdzony przez Min. Spraw 
Wewnętrzn., określa swój cel, jako 
„instytucji polskiej mającej na celu 
niesienie pomocy ludności przy od- 
budowie kraju i rozwoju normalnego 
biegu życia gospodarczego, społecz- 
nego i kulturalnego na Ziemiach 
Wschodnich. Teren działalności obej: 
muje Ziemię Wileńską oraz wojew. 
Nowogrėdzkie i Poleskie, 

Działalność T'wa podług tegoż 
statutu polega na: 

1) porozumiewaniu się z Rządem 
w sprawach potrzeb ludności, komu- 
nikując mu wszelkie niezbędne wia: 
domości i dane: 

2) w zakresie pracy akonomicz- 

nej Rada dąży do rozwoju i unaro* 
dowienia handlu i przemysłu popie- 
rając ewentualnie powołując do ży: 
cia organizacje mające na celu po- 
dniesienie dobrobytu szerokich mas 
ludności wiejskiej i miejskiej; 

3) w zakresie prac kulturalnych 
Rada organizuje odczyty, tworzy bi- 
bljoteki i czytelnie, popiera kolpor- 
taż książek i pism, urządza domy 
ludowe, kursa wieczorowe dla analfa- 
betów i wogóle organizuje i wspiera 
wszelkie dążenia i urządzenia mające 
na celu szerzenie oświaty i kultury 
polskiej. 

Członkami T-wa są osoby fizycz" 
ne prawne: W celu ułatwienia T-wu 
pracy w kraju zarząd t-wa ma prawo 
powoływać do życia koła powiatowe, 
parafjalne lub gminne i miejskie. 

Do Redy Nadzorczej weszli: P. P. 
d-r W, Kopeć, M. Obiezieski, S. Bia- 
łas, dr. Z. Fedorowicz, E, Łokuciew- 
ska, M, Gieczewicz, B. Zapašnik, K. 
Niedziałkowski, J. Malinkiewicz, Z. 
Chełchowska, T. Urbanowicz, J. An- 
drzejewski, ks. Songin. 

Zarząd stanowią: P. P. d-r W. Ko* 
pać — prezes; M. Oniezierski v-pre- 
zes; E. Lokuciewska—sekretarka; S. 
Białas—skarbnik; d-r. Z. Fedorowicz. 

Pierwsze miesiące egzystencji R. 
O. K. poświęciła zdobyciu środków 
pieniężn. Porozumiano się z Wileń- 
skimi Baakami z przedsiębiorstwami 
handlowymi i przemysłowymi i in- 
stytucjami społecznemi, które zobe- 

wiązały się do składek miesięcznych. 
Równolegle z tem rozpoczęło się 
przyjmowanie członków. 

Główną uwagę R. O. K. zwróciła 
na nawiązanie kontaktu z prowincją 
i zaznajomienia jej z celami R. O. K. 
Delegaci propagowali wprowadzenie 
zamierzeń R. O. K. w życie: 

Dotychczas powstały koła gminne 
w Mosarzu, Wojstomiu, Ilji, Daniusze- 
wie, Gródku, Košcieniewiczach, Žo- 
dziszkach, Komajach, Kobylniku, Świ- 
rze i domy ludowe w Mosarzu, Ło” 
dosiach, Ilji, Wojstomiu 1 Daniusze- 
wie. Powstające domy ludowe otrzy- 
mywały zapomogę od R. O. K. Po- 
zatem każdy dom otrzymał bibljote- 
czkę i gazetę. 

W ubiegłym roku odbyło się je- 
dno walne zgromadzenie R. O, K.: 
Rada Nadzorcza zbierała się trzy ra- 
zy, a Zarząd odbył 31 posiedzeń. 

Hasłem naszem było „Sami sobie" 
gdyż tylko na własnych siłacb ludzi 
zrosłych z naszym krajem można bu: 
dować trwałą przyszłość państwa! 

Dalszy rozwój R. O. K. zależy od 
społeczeństwa. 

lostytucje _ społeczno-kulturalne, 
finansowe, handlowe i przemysłowe 
wzywamy do zaintesowania się na: 
szą pracą. 

Informacji R. O. K. udziela we 
własnym lokalu ul. Zygmuntewska 
22 od 6—8 wieczór. 

  

sm” w oświetlenia p. ministra 
St. Grabskiego. 

Przytaczamy poniżej najbardziej 
znamienne uczynki wywiadu „Nowe* 
go Kurjera Polskiego” u p. ministra 
wyzo. relig. i oświecenia publ. 

Źródłem mego sceptycyzmu i me- 
go zdziwienia — jest sumienne wy: 
konanie przez rząd t. zw. ugody z 
ydami. 
Uczyniono wszystko, co należało 

uczynić,. Przedewszystkiem: 1) de: 
kret Naczelnika Państwa o organiza- 
cji gminy wyznaniowej żydowskiej 
został rozciągnięty na województwa 
wschodnie, 2) zatarg między gminą 
wyznaniową żydowską a rządem z 
powodu języka obrad został zlikwi« 
dowany: żydowska gmina wyznanio* 
wa została otwarta, 3) nauka Judai- 
styki w szkołach publicznych, do 
których uczęszcza młodzież żydow: 
ska została zapewniona rozporządze* 
niem M. W. R, i O. P., 4) wyžywie- 
nie koszerne zapewnił żołałerzom ży* 
dowskim specjalny rozkaz ministra 
sprnw wojskowych, 5) przeprowadzo” 
no egzamin maturalny w żydow- 
skiem seminarjum nauczycielskiem 
w Wilnie, 6) szereg zawodowych 
szkół żydowskich otrzymało koncesję 
z językiem wykładowym żydowskim 
natychmiast po decyzji, utrzymujące- 
go te szkoły tow. „Ort.* (Obszcze- 
stwo Rasprastranienja Truda“) po: 
stanawiajacego zmienić swą rosyjską 
nazwę na polską, 7) szereg zawodo- 
wych szkół żydowskich otrzymało 
subwencję. 

Punkty wymienione powyżej o- 
bejmowały t. zw. 12 punktów ugody. 
Jednem więc słowem ugoda ta zo- 
stała całkowicie przez rząd wykone- 
na. 

Stwierdzić muszę, że punktami 
temi nie byla objęta sprawa t. zw. 
numerus clausus, 

Ale w trakcie rozmów — które 
były prowadzone przez rząd z przed- 
stawicielami Koła żydowskiego nie 
uważali oni tych zdobyczy za nic. 
Uważają je za nic dopiero po ich u- 
zyskaniu. 

To jest bardzo pouczającą prze- 
stzogą dla tych, którzy pragnęli ja- 
kichś dalszych pertraktacji z polity* 
kami żydowskimi. 

М0 mid banią Szolrów. 
Zakończenie sprawy ucze- 
stników napadu na Ruską 

Rzeszę. 

Jak w dniu przedwczorajszym sąa- 
la zapełniona żądną sensacji publicz- 
nością po brzegi. (I drzwi wejścio- 
wych silna obsada policyjna. Na twa- 
rzach oskarżonych maluje się nie- 
przespana noc w obawie przed ocze- 
kiwanym wyrokiem. 

Przewodniczący otwiera posiedze- 
nie. Powstaje podprokurutor Jankie- 
wicz, który określa oskarżonych jako 
szakali, gdyż, jak szakale piją krew 
innych zwierząt, tak oskarżeni chcieli 
drogą rozboju wzbogacić się cudzą 
krzywdą. Obowiązkiem sądu jest od- 
separować te spaczone, zdegenero- 
wane dusze od całości społeczeństwa. 
Że przy napadzie nie było rozlewu 
krwi, to obojątne: kwestja takiego 
lub isnego zbiegu okoliczności. Żąda 
najwyższego wymiaru kary. 

Następują -« przemówienia obrony. 
Pierwszy przemawia obrońca Dydziu* 
la mec. Andrejew. Zaznacza on, że 
nie chce bagatelizować całej sprawy, 
ala nie będzie jej także wyolbrzymiał, 
jak to uczynił rzecznik oskarżenia. 
Musi tu być przedewszystkiem wzię- 
ta pod uwagę współmierność czynu 
z jego dalszem rozwiaięciem. Ostry 
wyrok nie będzie miał wychowaw- 
czego znaczenia dla dalszych poko” 
leń. Napad charakteryzuje jako łobu- 
zerstwo i prosi o niski wymiar kary. 

Obrońca Klimaszewskiego mecen. 
Kulikowski podkreśla w swem prze: 
mówieniu, że droga oskarżonych do 
Rzeszy to szereg libacji, napad doko- 
nany bez planu i w stanie nietrzeź- 
wym. Wskazuje następnie na cały 
szered faktów z życia |ego moco 
dawcy, świadczących o jego niepo- 
czytalności. W końcu zwraca się do 
sądu ze słowami: „Panowie sędzio- 
wie, wy macie w ręku drgające cie- 
płe serce ludzkie, które rwie się do 
życia — nie pozbawiajcie go tego žy- 
cla”—prosi o lekki wymiar kary. 

Po przerwie. 

Mecen. Miller: Łupuniak w całej 
sprawie spełniał rolę niejako konfi- 
denta, który chce później donieść o 
tem wszystkiem władzy. Uczestnictwo 
jego było przypadkowe. Po powrocie 
do Wilna nosisię z zamiarem wyda- 
nia bandytów, ale bezwolny, spity, 
idzie do krewnych pić. Człowiek to 
wykolejony, chory. Należy go ukarać 
tylko za to, że będąc dobrym, stał 
się na chwilę złym. 

Mec. Kierner: Wina jest udowod- 
niona i to w clągu 14 dni. Jednak 
trzeba tu wziąć pod uwagę cały sza- 
reg faktów, które rzucą lepsze świa. 
tło na jego mocodawcę. Działał on 
w grupie 5 ludzł. Sam by się na to 

Dwie miary. 
Pod powyższym tytułem znany publi- 

cysta I literat Widz zamieszcza w „Nowym 
Kurjerze Polskim” następujące słuszne u- 
wagi na temat głośnej sprawy pojedynko- 
wej między redaktorem „Głosu Prawdy” a 
generałem Szeptyckim. 

„Generał Stanisław Szeptycki,—pisze | 

Widz,—oskarżony o to, że w dniu 1 Ii- 

stopada 1924-go roku pojedynkował się 
z redaktorem „Głosu Prawdy”, Wojcie- | 
chem Stplczyńskim, został onegdaj 
przez sąd wojskowy uniewinniony. 

Redaktor „Głosu Prawdy", Wojclech 
Stpiczyński za odbycie pojedynku, na. 
który był wyzwany przez generała SŁ | 
Szeptyckiego, został wyrokiem sądu o- 
kręgowego i apelacyjnego, na podsta: | 
wle art. 481, części I kod. karn., skaza- 
ny na dwa tygodale twierdzy. 

Wniosek: sądowe władze wojskowe 
uznają, że w pewnych wypadkach 
wolno oficerowi uciekać się się do po- 
jedynku natomiast sąd państwowy dla 
„cywiłów" nie przyznaje im tego pra- 

wa. W jednej więc sprawie—dwię mia: © 

ry, dwa sprzeczne orzeczenia. Jednej 
kategorji obywateli przyznaje się to 
prawo, którego odmawia się drugiej. 

Nie wchodzimy w tej chwili w ocenę 
pojedynku, jako sposobu załatwiania 
spraw honorowych. Stwierdźmy tylko 
rażącą anomalję tych dwóch wyroków. | 

Według litery prawa pojedynek jest 

przestępstwem. Kodeks nie wymienia 

obywateli pod tym względem uprzywi- 
lejowanych, co zresztą przeczyłoby kon- 
stytucji, która powiada, że wszyscy оБу- 
watele są równi wobec prawa. | 
Niezgodne z kodeksem i konstytucją 

uprzywilejowanie wojskowych wynika 

niewątpliwie z poglądu, że oficer musi 
mocniej reagować na obrazę honoru, 
niż cywilny, że oficer jest „bardziej ho- 
norowy* i przeto trzeba mu przyznać 

prawo do ostrzejszych środków dzia- 

łanie. 
Stopniowanie honorowości jest non | 

sensem. Czy można kogoś uważać za 

„cokolwiek porządnego” lub „prawie 

uczciwego"? % 

‚ Ze swej strony musimy zaznaczyć, że 
w państwie, które chce uchodzić za par 
excelence demokratyczne istnienie obok 

siebie dwuch kodeksów karnych a tem sa- 

mem stosowanie dwuch miar do pojęcia | 
przestępstwa względem obywateli tegoż 
państwa—jest conajmniej anachronizmem. 

nie zdobył. Ponadto w grę weszła 
wódka, ten nieodstępny towarzysz 
zbrodni i jad moralny i zdaje się 
wódka popchnęła go do tego czynu. 

W końcu zaznacza, że niema ra- 
cji stosowania w Wileńszczyznie są- 
dów doraźnych, bo Wileńszczyzna | 
nie jest „jakimś Meksykiem”, by u- 
stanawiać dla jej mieszkańców wy* 
jątkowe prawa. Prosi o najmniejszy 
wymiar kary, 

Obrońca Malinowskiego mec. Baj- | 
rdszewski zapytuje, czy gdy całe spo- 
łeczeństwo występuje przeciw oskar 
żonemu, samo jest wobec niego w 
porządku. Służył on 6 lat w wojsku. | 
Redukują go. Znajduje się na bruku. | 
Pod wpływem wódki dopuszcza się 
przestępstwa. Społeczeństwo nie po” 
winno go zbyt srogo karać. 

Mac. Engial broni Paszkiewicza i 
Targowskiego. Zbija wszystkie zarzu- 
ty, stawiane przez rzecznika oskar- 
żenia odnośnie do wachmistrza Tar: 
gowskiego. Omawiając sprawę udzia: 
łu Paszkiewicza w napadzie w rze- 
czowym wywodzie sprowadza całą 
jego rolę do wypadkowości. W całej 
tej sprawie on jest najmniej winnym. © 
Wyroku oczekuje nie tylko on, lecz. 
żona i troje dzieci i przypuszcza, že 
kara będzie bardzo niską. 3 i 

Prokurator zrzeka się repliki, wo 
bec czego sąd zwraca się do oskar. 
żonych jakie chcą wypowiedzieć - 
statnia słowa. Wszyscy prócz Tar. 
gowskiego i Paszkiewicza proszą O | 
niską karę, zaś Paszkiewicz i Targow: 
ski proszą o uniewinnienie. 

Sąd udaje się na naradę i wraca 
po godzinie ogłaszając o godzinie 15 
m. 40 wyrok skazujący: Dydziuła na 
karę śmierci przez rozstrzelanie, Kli- | 
maszewskiego, čapuniaka, Malinow- 
skiego i Paszkiewicza na beztermino- | 
we wiezienie wszystkich z pozbawie: 
niem praw, zaś Targowskiago unie: 
wimnia. dzzanym przysługuje prawo 
odwołania się do łaski prezyden 
Rzeczypospolitej. > 

Na sali słychać histeryczny płacz © 
— to żona Paszkiewicza zanosi się | 
od płaczu. Wynoszą ją 1 sąli, na ko- | 
ryterz. Znajdują przy niej zę 
Widocznie chciała sobie odebrać życie. 
Skazanych wyprowadzają z sali | za- 
kutych w kajdany, otoczonych Kor 
donem wojska i konnej policji od: 
prowadzają do więzienia. (zd) „ik 

Jadwiga Kiyniewiech 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno= 

tanecznego w REDUCIE © 
udziela lekcji plastyki : decy, EJ 

Organizuje się komplety dla | 

z dorosłych i dzieci. 
się w teatrze na 

przyjnuji i p. W. Hulewicza 
lz. 12 do 2 PP. 
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Z estrady. 
Poranek muzyczny w sali Miej- 

"skiej (21.1) sciągnął moc słuchaczy: 
na programach figurował cykl utwo- 
row muzyki klasycznej. Lwią część 
programu poświęcono Beetchoweno- 

(wi. Uwertura do op. „Fidelio“ i sce- 
ny — jak duet i kwartet wokalny 
przy akomp. orkiestry 1 p. Leg. — 
stanowiły gros atrakcji. Przekonaliś- 
my się, że w Wilnie pelno Beetcho- 
wenistów. Przyszli tacy, którzy rzad- 
ko kiedy pozwalają sobie na pójście 
do sali koncertowej — dla braku cza- 
su lub przekonania ku porankom. 
Od nich słyszeliśmy i podzięki za 
wykonanie i utyskiwanie, że nie 
wszystko było wykonane, co głosił 
program. Organizatorzy muszą się z 
tem liczyć. 

Jako kapelmistrz — wystąpił p. 
Slendziński. Drużynę swą ujął artysta 
w karby—przedewszystkiem rytmiki. 
Inicjatywa płynie z jego batuty, nie 
od zgranego zespołu — jak to często 
bywało i bywa nawet w Warszawie. 
Spostrzegliśmy też staranną pracę p. 
Slendzińskiego w osiągnięciu kon- 
trastów dynamiki i barwy. Podobno 
p. Slendziński będzie jednym z 3-ch 
kapelmistrzów, którym Reduta po 
wierzy swą przyszłą orkiestrę symfo- 
niczną. Wybór—widzę—trafny. 

Wwgród wykonawców ujrzeliśmy 
tych samych artystów — prof. Ludwi- 
ga, p. p. Hendrychównę i Targowską. 
Nieco nie zgadzamy sięft z interpre- 

„ tacją p. Targowskiej „Inguesta fom- 
ba“ Betchowena, 

Przedewszystkiem cała rzecz była 
śpiewana na forte. Przez to zamała 
potęga bolesnego wyrzutu cz. 3-ej i 
groza cz. 2-ej. W tym genjalnym u- 
tworze kontrasty poezji i dynamiki 
muzycznej muszą być ściśle zacho- 
wane. Trudny kwartet z 2 aktu „Fi- 
delio* — był wykonany bardzo sta- 
rannie. 

W Lutni—w tygodniu ubiegłym 
popis: g.4 się: panie Sutocka i Igdal, 
«raz D. Zawadzki. 

Aczkolwiek p. Zawadzki uważa 
siebie za amatora, jednak witamy go 

| jako bardzo dobrego skrzypka estra- 
dowego, posiadającego miły, choć 

_' mlezbyt mocny ton. Najlepiej udają 
się artyście mazurki Wieniawskiego, 
wykonywane „siarczyšcie“ — až się 

"dusza polska raduje, 
Pani Sutocka — którą też słysze- 

liśmy 1 w innych warunkach—zyskuje 
coraz większe powodzenie. Głos ar- 
tystki— mezzosopranowy, silny, czysty, 
o metalicznem brzmieniu, nadaje się 
do ról wszelkiego repertuaru. Należy 
tylko nieco wyrównać siłę napięcia 
skali i wzmocnić nuty dolne emisją 
jaśniejszą dzwięku. Znać, że ktoś 
probował niefortunnie „robić” z p. S. 

| dramat. soprano. Zaznaczamy na tem 
miejscu, że Wilno zyskuje nową 
świeżą muzycznę siłę w plejadzie 
paszych artystek, które „Reduta” za- 
prosi niebawem do biesiadnego ope- 
rowego stołu. 
-_ Pani Igdal — również przedstawia 
świetny materjał na lir.-koloraturową 
śpiewaczkę. Szkoła — na dobrej dro* 
dze. Trudności jązykowe p. I. zwy- 
cięża coraz pomyślniej. Znać to z 
oddania takiej perły, jak „Markiza” 
Niewiadomskiego, przyjęta owacyjnie 
przez publiczność. Ogólna ekspansja 
zyska niewątpliwie jak artystka za- 
cznie wszystko śpiewać na pamięć, 

Antoni Miller. 

Walne Zoromadzaie Pracowników Poczt 
I Telegrafów Okręga Wileńskiego 

pay się w niedzielę w sali 

| Przewodniczył p. Sokołowski. Pre- 
2ydlum = p.p, Markowski i Markie- 

k A 
| Omawiano znižkę plac, redukcję 

|| remunerscję, Kasę Pogrzebową I 
Spółdzielnię. Referowali p. p. Markie- 
wicz i Testewicz. 

  

  

Uczestniczyło kilkaset osób. Gość- 
mi byli posłowie Chomiński i Koś- 
cialkowski, oraz p.W. Czyż. 

Przemėwiania ich zobrazowaly 0- 
becne upośledzenie niższego perso- 
nelu poczt i telegr. podkreśliły istnie- 
nie protekcji, niebywałej korupcji wa 
wszystkich prawie urzędach państw., 
oraz nawoływały zebranych do soli* 
darnego zwalczania tego zła społecz: 
nego. 

Zdaniem p. Czyża Związek winien 
zająć stanowisko bezpartyjne, lecz 
walka jego jako organizacji zawodo* 
wej mas pracujących, musi być kla- 
sową. Niefortunne występy kilku zwo* 
lenników systemu „padam do nóżek" 
były należycie odparte przez p.p. Mar: 
kiewicza i Pełczyńskiego. 

Zgromadzeni uchwalili następują- 
ce rezolucje: 

Oświadczają gotowość do oflar- 
ności na rzecz Państwa. Redukcja 
jednak płac wywołuje poczucie wiel- 
kiej krzywdy. Dlatego protestująjprze- 
ciwko utrzymaniu mnoźnej 43 i prze- 
ciwko potrącaniu z poborów do 6'/, 
domagają się wskaźnika drożyźn., we- 
dług obliczeń C.K.S. 

Zwracają się do miarodajnych czyn* 
ników o zmianę systemu obliczania 
kosztów utrzymania i radykalną re- 
wizję Ustawy Uposażeniowej. 

Domagają się zniesienia remune- 
racji: niesprawiedliwy ich podział wpro- 
wadza ogólne rozgoryczenie. 

Ustawa z dn. 9.X. 1923 r. krzyw- 
dzi pracowników poczt., domagają 
się więc przesunięć do odpowiednich 
wyższych stopni służbowych, analc" 
gicznie do pracowników kolejowych. 

Protestują przeciwko  jakiejkol- 
wiek redukcji personelu. Przeciwnie, 
istnieje potrzeba rozszerzenia etatów 
w urzędach pocztowych. 

Domagają się tępienia kradzieży 
i nadużyć na szkodę państwa. 

Domagają się opodatkowania, sfer 
posiadających na rzecz Państwa w 
szególności ściągania zaległości. 

Domagają się bezwłocznego uch: 
wałenia pragmatyki służbowej dla 
pracowników pocztowych według рго- 
jektu związkowego. 

Il. 
Postulaty Vil-go kongresu w Kra: 

kowie są dotychczas niezrealizowane. 
Bezczynność Zarządu Głównego w 
Warszawie w wysokiej mierze szko- 
dzi Związkowi. 

Artykuł  „Czarno- żółte majaki* 
(Poczta Nr. 1 z dn. 30.1. 1926 r.) rzu- 
cił obelgę na ludzi z dyplomami na- 
ukowymi lub świadectwami wojsko- 
wymi; wywołał on głęboko sięgający 
ferment zgromadzenia. Piętnują tego 
rodzaju oficjalne enuncjacje Zarządu 
Głównego w Warszawie i domagają 
się natychmiastowego zwołania do 
Warszawy VIII kongresu. 
    

  

  

Ruch wydawniczy. 
Ukazał się na półkach księgarskich ze- 

Szyt lutowy miesięcznika „,L'Est Euro- 
peen'', w którym znajdujemy następujące 
artykuły. „Polska u progu r. 1926” zawie- 
rający rozważania na temat sytuacji wew- 
nętrznej Polski I program działalności rzą- 
dowej; „Europa czy Azja” (pióra O. S$tab- 
rowskiego), analizujący przesłanki i kon- 
sekwencje ruchu eurazyjskiego oraz szkic 
Bolesława Srockiego o Reymoncie; artykuł 
o systemie monetarnym w Rosji Sowieckiej, 
artykuł b. posła do parlamentu francuskie- 
go p. P. Gruet'a o roll jaką projektowany 
Instytut Eksportowy w Warszawie może 
odegrać w stosunkach handlowych między 
Zachodem a Rosją. Wreszcie zeszyt ten za- 
wiera przegląd ie) wydarzeń 
politycznych w Rosji, Bułgarji 1 na Łotwie 
oraz kronikę ekonomiczną Polski. 

  

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

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

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

   

   

Dziś — Zygfryda B. W. 

  

Czwartek; Jutro Aleksandra. 

25 Wscnód słońca— g. 6 m. 22 
Luty Zachód —g. 4 m. 43 „    

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijoteki | 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 každoraz. 
porozumien. z członkiem Zarz. T-wa) w śro- 
dy, płątki 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.—Domi- 
nikańska 13. 
Bibljoteka 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 
Dominikańska 15)„odz. oprócz dni świąt. 
od 8—9. 
Poradnia Polsk Żrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, Il 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 25 lutego po raz czwar- 
ty „Ewę“ — komedję . Szaniawskiego w 
3-ch aktach. 

W piątek 26 lutego „W małym domku* 
dramat T. Riltnera w 3-ch aktach. 

"W sobotę 27 lutego „Wesele“ 
St. Wyspiańskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każde- 
go przedstawienia biuro „Orbis“ Micklewi- 
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 udogodnienia publiczności 
w dnie powszednie księgarnia „Lektor” Mic- 
kiewicza 4, od godz. 4—7 I w niedziele 
od 1—3, 

— Poranki muzyczne w Sali 
Miejskiej. W niedzielę 28 lutego b. r. od- 
będzie się poranek muzyczny. progra- 
mie świetna komedja muzyczna J. Rossi- 
niego „Cyrulik Sewilski* w wykonaniu sce- 
nicznem. Początek o godz. 12 min. 20 pop. 

MIEJSKA, 

— Ostateczne załatwienie bud- 
żetów miast niewydzielanych. 
Władze pierwszej instancji zatwier- 
dziły już ostatecznie budżety miast 
niewydzielanych na rok 1926 znajdu- 
jących się na terenie województwa 
wileńskiego. (I) : 

Nowe kioski w Wilnie, 
Wczoraj do magistratu m. Wilna 
wpłynęła podanie z prośbą o ze- 
zwolenie ustawienia w Wilnie dwóch 
kiosków, w których będzie się od- 
bywała sprzedaż dzieaników miejsco- 
wych, zamiejscowych i zagranicznych. 

Oprócz tego w kioskach tych bę: 
dą telefony dla użytku ias 

l 
— Preliminarz budżetowy ma- 

gistratu m. Wilna. Preliminarz bud 
żetowy Magistratu m. Wilna na rok 
1926 po zbadaniu go przez Wydział 
samorządowy województwa został 
przesłany do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych do zatwierdzenia. (zd) 

— Jak sobie radzą bezrobotni 
pracownicy umysłowi. W dniu 
wczorajszym do Komisarjatu Rządu 
wpłynęło podanie, podpisane przez 
większą ilość bezrobotnych pracow- 
ników umysłowych z prośbą o zez- 
wolenie im otwarcia biura próśb, po- 
dań i przepisywań. 

Biuro to ma się mieścić przy ul. 
Tatarskiej 3. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Z działalności ambulato- 
rjum samorządowego dla zwie- 
rząt za 1925 r. W ciągu 1925 r. 
samorządowe ambulatorium przyjęło 
ogółem 2311 chorych zwierząt i tak: 
koni 1071, krów 423, psów 118. 

Ponadto leczono ambulansowo 
przyczem koni 393, krów 58, owiec 

dramat 

2, koz 1, świń 14, psów 211, kotów 
„9, kur 11. Za kurację wpłynęło 
7.384 zł. 51 gr. (zd) 

— Budżet wydziału sejmiku 
pow. Oszmiańskiego. Do wydzia- 
łu samorządowego województwa wi- 
leńskiego wpłynął w celu zatwierdze- 
nia budżęt wydziału sejmiku pow. 
oszmiańskiego na rok 1926. Suma 
budżetu wynosi 261.674 zł, z czego 
na poszczególne działy przypadz: 1) 
na sdministrację 20 proc., 2) na ut- 
rzymanie dróg i mostów 20 proc; 
3) nn szpitale 13 proc.; 4) na oświa- 
tę 11 proc.; 5) na rolnictwo i wete- 
rynarję 9 proc.; 6) na związki komu* 
nalne 6!/2 proc. i 7) na zarządy ma- 
jatków 3!/+ proc. (I) 

WOJSKOWA. 

— Ćwiczenia aplikacyjne dla 
oficerów rezerwy. Zarząd Koła 
Wileńskiego Związku Oficerów Re- 
zerwy Rzeczypospolitej Polskiej po- 
daje do wiadomości swych członków, 
że w dniu 27 bm. o godz. 18ej m. 
30 w Kasynie Oficerskim 6 p. p. 
Legjonów na Antokolu odbędą się 
pod kierunkiem kpt. Zsborowskiego 
ćwiczenia aplikacyjnena na stole pla" 
stycznym. 

Zarząd uprasza o liczne i punktu- 
alae przybycie. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Zatarg w gaz. ros. „Wileń- 
skoje Utro”. W dniu wczorajszym 
przestała wychodzić chwilowo gaz. 
rosyjska „Wilenskoje tro”, Powodem 
przerwy wydawania gazety jest wy* 
nikłe nieporozumienie między wy- 
dawcami a pracownikami drukar- 
skiemi, którzy pracując przy wspól- 
nym obrachunku niemieli możności 
otrzymywać minimalnej zapłaty za 
swoją pracę. 

Ostatnio pracownicy  drukarsey 
zgodzili się pracować nadal оЬп а- 
jąc swoje zarobki, wzamian zaś za- 
żądali pewnej gwarancji regularnych 
wypłat, czego jednak wydawcy u- 
względnić nie mogą. (—) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Związek oficerów rezerwy. 
W ostatnim czasie powstał w Wilnie 
Związek Oficerów Rezerwy Okręgu 
Wilańskiego. Związek ma za zada 
nie zespolenie społeczeństwa z jego 
siłą zbrojną. 

Związek Oficerów Rezerwy, jako 
organizacja cywilno-wojskowa, by 
sprostać mógł swoim zadaniom, mu- 
si oprzeć się z jednej strony na 
współdziałaniu z władzą wojskową I 
z drugiej na uznaniu i poparciu ze 
strony społeczeństwa. Pierwsze t. j. 
współdziałanie z władzą wojskową 
zostało już osiągniąte w dostatecznej 
mierze. Należy przeto spodziewać 
się, iż kontakt ze społeczeństwem 
również zostanie nawiązany. 

W najbliższych dniach, w celach 
zarówno propagandy, jak i zssilenia 
Związku finansowo, mają: być urzą: 
dzone odczyty prezesa Centralnego 
Związku mecenasa Szurleja, oraz 
przedstąwienie w teatrze na Pohu- 
lance, prócz tego przed Wielkanocą 
ukaże się jednodniówka p. t. „Na 
Szlaku Batorego* pod redakcją por. 
rez. Walerjana Charkiewicza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 

— Zebrania członków Zw. 
Pracow. lastytucji Wżyteczności 
Publicznej. W dniu 26 lutego br. 
© godz. 5 p. p. odbędzie się ogólne 
zebranie czł, Związku Pracown. last, 
Užytecz. Publicznej oddz. w Wilnie 
przy ul. Żeligowskiego Ne 4, (w Sa- 
li Klubu Młodzieży). Porządek dzienny: 
1) Sprawozdanie działalności Zarzą- 
du Zw. 2) Sprawozdanie Kasowe i 
Komisji Rewizyjnej. 3) Stworzenie 
Kasy samopomocy pogrzebowej. 4) 
Wybory delegatów na I Żjazd Zwią- 
zku w Warszawie. 5) Wybory Ko- 

misji Rewizyjnej. 6) Wybory czł. 
Zarządu Związku. 7) Wolne wnioski. 

O ile nie zbierze się na godzinę 
5-tą odpowiednia ilość członków w 
tym że dniu, powtórne zebranie od 
będzie się tegoż dnia przy wszelkiej 
ilości zebranych czł, o godz 7 wie- 
czorem. 

ŻYCIE ROBOTNICZE 

— Posiedzenie komisji rozjem= 
czej. W dniu 23go bm. o godz. 
10 m. 30 w lokalu związku zawodo- 
wego pracowników rolaych odbyło 
się zebranie komisji rozjemczej, ce 
lem rozpatrzenia zatargów między 
właścicielami ziemskiemi, a robotni- 
kami rolnymi w powiecie Wileńsko* 
Trockim. 

*Ogółem zostało załatwionych 12 
spraw, z czego 8 na korzyść robot- 
ników. 

Posiedzenie to odbędzie się jeszcze 
dnia 25 go i 26 go bm. (I) 

— Posiedzenie komitetu po- 
mocy bezrobotnym. W związku z 
akcją rządową i samorządową za- 
opatrzenia w opał rodzin bezrobot- 
nych, w piątek dn. 26 lutego rb. o 
godz. 9ej wiecz. odbędzie się w 
Magistracie (sala posiedzeń Rady 
Miejskiej) posiedzenie komitetu po- 
mocy bezrobotnym. (I) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE; 

— Kuchnie koszerne dla żoł- 
nierzy Żydów. W związku z rozpo” 
rządzeniem władz centralnych o wy* 
dzieleniu tak zwanych kuchen ko- 
szernych dla (żołnierzy Żydów. Wła- 
dze wojskowe zarządziły rejestrację 
reflektujących na taką kuchnię. 

Okazało się, że na całym terenie za 
m. Wilna z pośród stacjonujących 
tutej oddziałów wojskowych tylko 
150 żołnierzy Żydów zgłosiło chęć 
otrzymywania pożywienia z koszer- 
nych kuchen. 

Gmina żydowska zakłada więc 
dwie kuchnie koszerne dla żołnierzy. 

— Z odczytu posła dr. Rejcha. 
W dniu 23-go bm. w lokalu przy ul. 
Ludwisarskiej poseł na sejm dr. 
Rejch wygłosił odczyt na temat ugo- 
dy polsko-żydowskiej. 

RÓŻNE. 

— Wystawa drobiu. Zespół or- 
ganizacyj: „Związek Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej”, 
„Związek Hodowców drobiu Ziemi 
Wileńskiej", „l-sze Wileńskie Towa- 
rzystwo Hodowców gołębi pocztowych, 
rasowych, drobiu i królików* i To- 
warzystwo Hodowców gołębi poczto- 
wych „Czuwaj” urządzają w czasie 
od dn. 48 lutego do dnia 4 marca 
rb. włącznie wystawę drobiu, jak: 
gołębi pocztowych i rasowych, pta- 
ków śpiewających 1 dekoracyjnych, 
oraz królików w ujeżdżalni przy ul. 
Wileńskiej Nr. 42 (róg. A. Mickie- 
wicza) obok Domu Oficera Polskiego. 

Wszelkich informacji udziela jak 
również przyjmuje zgłoszenia Komi- 
tet wystawy w lokalu Związku Kółek 
i Orgenizacyj Rolniczych, Wilno 
Wielka Pohulanka Nr. 7, w dnie po- 
wszednie od godz. 16-tej do 19-tej, 
w dnie świąteczne od godz. 11-ej do 
13 tej. 

Adres dla korespondecji „Wilno 
ul. W. Pohulanka 7, — Związek Kó- 
łek i Organizacyj Rolaiczych, Komi- 
tet wystawy”, 

Eksponaty przyjmowane będą do 
dn. 27 lutego rb, włącznie do gadz. 
20-ej. 

— Turniej szachowy w Warsza« 
wie. W dniu 12 kwietnia b. r. o g. 4 pop. 
w lokalu Warszawskiego T-wa Zwolenników 
Gry Szachowej przy ul. Wierzbowej rozpo- 
czyna się ogólno-polski turniej szachowy. 
a odbywać się będzie 6 rózy tygod- 

n ь 

W dniu przedwczorajszym Warsz. T-w0 
Gry Szach. w związku z turniejem nadesła- 
ło na ręce amatorów wileńskich pismo, za- 
wiadamiające o organizacji turnieju o ml- 
strzostwo Polski, przyczem z Wilna wyjedzie 
1 delegat. 

Jeżeli liczba uczestników okaże się 
większą niż 20-u, odbędzie się wówczas tur- 
niej t. zw. grupowy z ostateczną rozgrywką 
w grupie zwycięzców. 

Koszta samego turnieju ponosi Warsz. 

Nr. 45 (493) 

T-wo, zapewniśjąc conajmniej 6 nagród 
przyczem l-sza nagroda wyniesie 700 zł. 

Reszta nagród rozdawana będzie przy 
wzłęciu pod uwagę liczby punktów osląg- 
niętych w turnieju. (zd) 

Z. PROWINCJI. 

— Szczepienia ochronne zwie- 
rząt w pow. Wil-Trock m. W cią- 
gu stycznia w ambulatorjum dla 
zwierząt w powiecie Wileńsko Troc- 
kim dokonano szczepień 988 kro 
wom, 764 šwiniom i 12 koniom. 
Dokonano operacji na 46 koniach, 
26 krowach i przeprowadzono 3 
sekcje. 

Szczepienia odbywają się bezpla- 
nie za zwrotem kosztów szczepionki. 

(ed) 
WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zaczyna Od ojca na kim skoń- 
czy? Dn. 23 b. m. zatrzymano Bolesława 
Bekiera, (Raduńska 52), który dokonał kra- 
dzieży tłuszczu wart. 80 zł. u ojca swego 
StanisławdłBekiera, zam. tamże. 

— djęcie amatorki jaj. Dn. 238 bm. 
o g. 8 m, 30 na ul. Stefańskiej zatrzymano 
Manię Ziatkina, (Archanielska 50), ze skrzyn- 
ką zawierającą 160 szt. jaj, pochodz. z kra- 
dzieży na rynku Stefańskim. 

Na czyją szkodę dokonana była kra- 
dzież nerazie nie ustalono. 

— Kradzież drzewa ze szpitala. 
Dn. 23 bm. o g. 20 m. 15, Stanisław Szech- 
lucki, zam. w szpit. wojsk. zameldował po- 
licji o kradzieży drzewa opałowego na szko- 
dę tegoż szpitala przez Adama Krupow!- 
cza | Franciszka Jambrosa, zam. Wojsk. 
Cmentarna 3, oraz Władysława Fiodorowl- 
cza, (Antokolska 47). Przy rewizji u wyżej 
wymienionych skradzione drzewo odnale- 
zione. 

— Na gorącym uczynku. Dn. 23 
bm. o g. 18 zatrzymany zostal na gorącym 
uczynku kradzieży worka jęczmienia i owsa 
wart. 50 zł. Ignacy Psut, bez stałego miejsca 

m. 
Kradzież dokonana była na rynku Za- 

rzecznym na szkodę Józefa Jankowicza, 
zam. we wsi Radziuny—Łozowe, pow. Świę- 
clańskiego. 

— Ujęcie złodziel. Dn. 23 bm. ga- 
jowy Kazimierz Wojtkiewicz zatrzymał przy 
ul. Kominy Jana i Michała Skarżyńskich 
zam. w Porudominie z 2 wozami drzewa, 
pochodz. z kradzieży z lasu państwowego. 

— Kradzież futra, Dn. 23 b. m. Ta- 
marze Maklejównej, (Mickiewicza 16), skra: 
dziono futro wart. 250 zł. 

— Pożar. Dn. 23 bm. w d. nr. 44 przy 
ul. Ponarskiej w mieszkaniu Nitli Nochim- 
sonowej, wskutek wadliwego urządzenia 
pieca zapalił się sufit. ё 

Przybyła straż ogniowa pożar ugasila. 

Na prowincji. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 
19 bm. w lesie Lennikowo,. gm. Miadzioł 
pow. postawskiego, wskutek uderzenia ga- 
łęzia w głowę poniósł śmierć na miejscu 
Własnik Zacharjasz, mieszk. wsi Stare: Scha- 
by, gm. Zesniańskiej. 

— Czyżby od uderzenia. Dn. 18 
bm. we wsi Hrygorki, gm. kurzenieckiej 
zmarł nagle Aleksy Szkiet, lat 17. 

Wstępne dochodzenie policyjne ustaliło, 
iż dn. 16 bm. uderzył go w głowę Mikołaj 
Mackiewicz. 

Szkiet w clągu dwuch dni skarżył się 
na ból głowy. (I) 

    

  

  

2 sądów. 
Dziwne zarządzenie. 

W czasie procesu przeciwko uczestni- 
kom napadu na Ruską Rzeszę, z powodu 
wielkiego ścisku na sali wiceprezes Sądu 
Okręgowego p. Owsianko wydał zarządze- 
nie wartującej u drzwi wejściowych policji 
niewpuszczania na salę nikego, prócz sę* 
dziów za okazaniem legitymacji. 

Policja zastosowała się ściśle do roz- 
porządzenia p. Owsianki, nie wpuszczając 
na salę nawet członków palestry wileńskiej. 
W stosunku jednak do swych dobrych zna- 
jomych rozporządzenia jego policja nie 
stosowała. 

Ponłeważ utarł się zwyczaj, że jak sę- 
dziowie, tak też adwokaci mogą zupełnie 
swobodnie wchodzić do sali posiedzeń za- 
rządzenie p. wiceprezesa wywołało zdziwie- 
nie. 

Według krążących pogłosek—Rada Ad- 
wokacka ztożyła na ręce prezesa sądu ape- 
lacyjnego p. Sumoroka zażalenie na p. 
Owslankę, z nadmienieniem iż zarządzenie 
jego było niesłuszne | niczem nieuspra- 
wiedliwione. 

Niezależnie od tego poszczególni człon- 
kowie palestry złożyli w swojem imieniu 
również zażalenie na p. Owsiankę. (zd.) 

Już wręczono akt oskarżenia 54 
komunistom. 

Oskarżeni 54, którzy są wmieszani w 
manifestacje majowe w roku 1924 otrzymali 

  

Reklama 

  

to potęga. 

podwyższyć może swe zyski 

  

   
jeklema prowadzi 
do zwycięstwa.        

towska 18 m. 4. 

sp. z ogr. odp. 

  

  

tylko ten 

Do wynajęcia li przewożenia ciężarów 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
 kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

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

Dział Pracy. 

NOEREKI MM. DRA TUL NASZA DAGA DSA IAA S TS 

a T 

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

Urzędniczka 
zdolna z kilkuletnią prak- 
tyką biurową i dobremi 
świadectwami poszukuje 
posady cd zaraz. Oferty 
„Kurjer Wileński” 
z Z. K. 7 

jest dźwignią handlu 

Reklama jest drogą 

Reklama 

  

    

    
    

lokalu o godz. 

     

  

do fortuny, 
     

  

sklep do odstąpienia 
z towarem lub bez na 
dogodnych warunkach w 
centrum miasta ul. Wi- 
leńska obok Mickiewicza 
dowiedzieć się: Tatarska 

8 m. 7. 

roku unieważnia 

LICYTACJA. 
" Wileńskie Tow. Handl. Zastawowe (Lombard) 

zawiadamia, że w dniu ll-go ewentualnie 12-go 
marca r. b. o godz. 10-ej rano odbędzie się w 
lokalu T-wa (zauł. Ś-to Michalski Nr. 1) licytacja 
zastawów do Nr. 20.900 włącznie, t. J. zastawionych 
w grudniu 1925 r, 

Zastawy nie sprzedane po cenie szacunkowej 
na tej licytacji będą wystawione powtórnie w dniu 
18'go ewentualnie 19 go marca r. b. w tym samym 

10-ej rano i sprzedaż rozpocznie 
się od sumy należności przypadającej T:wu wraz z 
procentami i kosztami licytacji. 

IL S i i 

Zgubiono 
zaświadczenie na nazwi- 
sko Łasza Konstantego 
wydane przez 42 baon 
celny — unieważnia się, 

Lgubiono książeczkę 
wojskcwą na imię Józefa 
Lebiecklego ur. w 1894 

  

Dowynajęcia 
dwa pokoje i kuchnia z 
umebłowaniem ul. 

mierzowska 11—1. 

1 wcześniej. 

ołębie do sprzedania 
w Będzinie ulica Kołłąta- 
ja 23 J. FAgapow. Sto 
(100) sztuk gołębi rasy: 
nocnej (ryże) i odeskiej 

po cenie przystępnej. 

ZGUKIKEŚ 
dowód osobisty, kę: ra 

pa Śmigłego 
kę, lub 

Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim. 

Przyjmują 
Kazi- 

Najtaniej!!! 
Ubrać się można w pra- 

<owni damskich su- 
klem przy ulicy Rydza- 

nie szybkie i staranne. 

czne: haftowanie, wyszy- 

wanie dżetem f t. p. 

już akt oskarżenia. (zd). 

Polska Drukarnia 

Nakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

nl. Żeligowskiego 1. 

  

izoer- studen 
poszukuje natychmiast 

pracy, praktyka warsza- 
wska, poważne referencje, 
świadectwa na żądanie. 

UI. Kalwaryjska 23 m. 16, 
Gieysztor. 

7—2. Wykona- 

się roboty rę- 

    

Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski.  


