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Terminy druku mogą być przez administracje zmieniane dowolnie, 

Kurjera Wileńskiego” mieści się 
' wicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82, 

aktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

  

  

ka 22, telef. 605, i wszystkie biura   roklamowę w kraju I zagranicą.   Rękopisów nadsyłanych ikcja nie zwraca.    

  

  

Brak cz 
Stołeczne sfery rządzące oraz pra- 

sa warszawska starają się zlekcewa** 

żyć incydent graniczny polsko -litew- 

ski, sądząc zapewne, że jast to naj: 

lepsza metoda skompromitowania 

agresji litewskiej. 

Przekonanie to mogłoby być słusz- 

nem, gdyby istniała pełna świado- 

mość skutków stąd płynących, craz 

była zwrócona baczna uwaga na dro- 

gi i sposoby, jakiemi strona przeciw 

na wywołany przez siebie planowo 

incydent wykorzystać zapragnie. 

Z ubolewaniam musimy zaznaczyć, 

żetej baczności i zapobiegliwości na- 

szych władz centralnych nie dostrze- 
gamy. ” 

Od paru dni litewska Agencja Te- 
legraf.czna, a za nią cała prasa litew- 

ska i niemiecka rozpowszechnia kłam= 

liwe informacje: o konflikcie granicz- 

nym, oskarżając Polskę niemal o roz- 

poczęcie wojny z Litwą. „Echo” ko- 
wieńskie w numerze z d. 25 bm. za- 

mieszcza urzędowy komunikat „Ełty” 

pod tyt. „Znów awantura Żeligow- 
skiego”. 

Komunikat ten opowiada, że jesz- 

_ cze w roku zeszłym Polacy zajęli 

bezprawnie lasek podhajski, lecz 
wskutek interwencji Ligi Narodów (?1) 
status quo ante został przywrócony. 

W połowie r. b. rozpowszechniły się 

rzekomo w strefie granicznej pogłos- 
ki, że nowy polski minister wojny, 

gen. Żeligowski przygotowuje nowy 

napad na Litwę — tym razem na 

Kowno. 
+ I rzeczywiście — mówi się dalsj 

w komunikacie — 17 lutego Polacy 

napadli na lasek, wypierając zeń straż 
ltewską, lecz już na trzeci dzień zo: 
stali stamtąd wyparci. Dn. 22 b. m. 

Polacy „powtórzyli napaść” większe- 

mi siłami. Jeden strażnik litewski 

miał zawiadomić dowódcę odcinka, 

który wyruszył na miejsce, lecz spot* 

kał go ma litewskim terytorjum o- 

gień z polskich Karabinów ręcznych 

i maszynowych i zmusił do wycofa- 

nia się. 

Polacy okopali się w lesie i ochra- 

<miają go za pomocą 300 policjantów 
z karabinami maszynowymi. W na- 

padzie brali udział piesi i konni poli- 
cjanci z Wileńskich Szkół policyjnych, 

oraz przebrani żołnierze polscy (Sic/) 

ujności. 
Śledząc bacznie akcję litewsko- 

niemiecką widzimy w jak skrzętny i 

energiczny sposób usiłuje ona stwo: 

rzyć pozory słuszności po swojej 

stronie i conajmniej zachwiać zaufa” 

niem opinji politycznej Europy do 

pokojowych zapewnień kierownika 

polskiej polityki zagranicznej. Wobec 

intensywnie rozwiniętej w tej chwili 

kampanii antypolskiej w Niemczech, 

Szwecji i Anglji nie byłoby rozsąde 

nem lekceważenie stąd płynących 

konsekwencyj. 

Nie wzywamy do jakiejś pomsty 

ani do wypowiadania wojny Litwie 
z powodu lasku podhajskiego, nie 

czynimy w tym sensie alarmu i chę- 

tnie zrezygnowalibyśmy z tej „sen- 

sacji”, która dla nas pokarmem dzien- 

nikarskim nie była i nie jest. Nie 

zawsze jednak milczenie jest złotem. 
Nie można pominąć milczeniem te- 

go niepojętego faktu, że dotychczas 

nię zaprzeczono urzędowo kłamstwom 

litewskich organów informacyjnych, 

oskarżających nas bezceremonjalnie 
o to, co w rzeczywistości jest dzie- 

łem ich inspiratorów. 

W gazetach ryskich i berlińskich 
powtarzane są codziennie komunika- 
ty litewskie. Ostatnio dowiadujemy 
się z urzędowego źródła, że Litwa 
złożyła protest do Ligi Narodów z po- 
wodu rzekomej naszej napaści! To 
wszystko wytwarza, wskutek naszej 
dziwnej wstrzemięźliwości opinję w 
politycznych sferach europejskich, że 
jednak Litwa ma za sobą słuszność. 

„Mentez, mentez, ilen restera tou- 
jours quelque cbose* — otem fran- 

cuskiem wyrażeniu nie nalsżełoby 
zapominać. 

Prasa polska — Krakowskz, orsz 
„Rzeczpospolita“ warszawska—zajęta 
jest natomiast zupełnie inną stroną 

incydentu granicznego. Inkryminuje 
władzom wileńskim bezradność i 

chęć dyplomatyzowania tam, gdzie 

należało natychmiast przywrócić па- 

ruszony autorytet państwe, nie cze- 
kając na rozkaz z Warszawy, 

Niesłuszne to oskarżenie jest 

wprost zadziwiające, gdyż władze cent- 

ralne mogły tej „bezradności” zapo- 

Łiedz w parę godzin — gdyby uwa- 

żały ją za niewłaściwą. Tkwi tutaj ja- 
kieś przykre nieporozumienie, które 

   

GENEWA. 26-II. (Pat.). Rz 
za pośrednictwem swego delegata 
gi Narodów notę w sprawie incydentu 

W nocie tej rząd litewski 
przedstawia przebieg wypadków, 
przekroczyły linję demarkacyjną, któ! 

Hf bwy a li arów 
ha granitų Ol 

Insynuacja Litwy. — М 
Polski 

   

  

   
    

    
     

    

  

sprawie incydenfu 
-lilewskiej 
Nyjašniająca nota 

ąd li 
w G 

ewski złożył dnia 24 b. m. 
newie w sekretarjacie Li- 

na granicy polsko-litewskiej. 
w zupełnie fałszywym świetle 
insynuując, że wojska polskie 

ą zatwierdziła Rada Ligi 
Narodów w lutym 1923 r. i która stała się podstawą do decyzji 
konferencji ambasadorów z 14 marca 1928 r. w sprawie granicy 
litewskiej. 

W kołach Ligi Narodów dokładnie sobie zdają sprawę z tego, 
że nota rządu litewskiego jest manewrem politycznym, mającym 
na celu propagandę anty- polską w 
Rady Ligi Narodów. 

przededniu doniosłej sesji 

Wobec oficjalnego kroku rządu litewskiego delegat polski 
przy Lidze Narodów złożył dziś po uprzednio odbytej konferencji 
z Avenelem, zastępeą nieobecnego sekretarza generalnego Drum- 
monda notę, która wyjaśnia faktyczny stan wypadków na odcinku 
Podgaje. 

Pertraktacje przedwczorajsze pro- 
wadzone między p. Łukaszewiczem 
z jednej strony a naczelnikiem po- 
wiatu Wiłkomirskiego z drugiej nie 
dały żadnego rezultatu. Główny na- 
cisk w żądaniah strony litewskiej 
kładziony był na zwrot przez Polskę za- 
branych do niewoli 8 jeńców. 

Pan wojewoda odpowiedział wów: 
czas, że jeńcy narazie nie moją być 
zwróceni. Będą zwróceni kiedy władze 
litewskie zapewnią na pismie że nie 
roszczą sobie żadnych pretensyj do 
iasu podhajskiego. 

Zgodnie z umową stron pertrak- 
tacje dalsze miały się odbyć w dniu 
wczorajssym. Otóż o godzinie 9 ra- 
no w dniu wczorajszym policjant li- 
tewskiej straży granicznej podszedł 
pod pikietę naszą Ne 1 z zawiado- 
mieniem że naczelnik powiatu Wił- 

Szykany lite ie. GRY WE 

komirskiego Szabanowicz prosi p. 
Łukaszewicza o przybycie na miejsce 
spotkania i dania mu w kwestji 
przedwczorajszych próśb, a głównie 

Z. zwictu jeńców — odpowie: 
zi. 

Gdy p. Łukaszewicz przybył o 
godzinie 9 m* 30 na miejsce spote 
kanie, spotkał miast oczekiwanego 
naczelalka powiatu Wiłkomirskiego 
niższego funkcjonarjusza litewskiej 
straży granicznej bez broni i dwuch 
uzbrojonych w karabiny również niż- 
szych funkcjonarjuszów. Wobec więc 
nie przybycia na miejsce spotkania 
naczelnika powiatu Wiłkomirskiego 
pertraktacje odbyć się nie mogły. 

Takie traktowanie przedstawiciela 
władzy polskiej nosi wyraźne cechy 
najordynarniejszych kpin, 

Na odcinku podgajskim — spokój. 

Na odcinku podgajskim straż li- 
tewska nocnej służby nie pałni. 

Na tyłach jakieś tajemnicze prace 
przygotowawcze trwają w dalszym 

Sprostowanie. We wczorajszem arty 
w pierwszej części: „sytuacja na odcinku i t. 
od słów—,„Po zajęciu lasu it. d. ostotni usięp 

ciągu, przytem dały się zauważyć 
pewne przegrupowania stancjonują- 
cych naprzeciw oddziałów litewskich. 

(zd.). 
kule pod lytułem „Echa napadu litewskiego” 
d. w pierwszym zdaniu zaczynającym się 
w.nien brzmieć: nastąpił względny spokój — 

m nie jak błędnie wydrukowano „urzędowy spokój:'. 
astępnie w trzeciej części p. t. „Portraktacje' zdarle zaczynające się od słów; 

  

Wiadomości polityczne. 
Korespondent nasz w Werszawie 

doniósł nam wczoraj o prośbieo dy- 
misję ministra spraw wewnętrsn. P. 
Raczkiewicza, która nie została przy- 
jęta. 

Jak się dziś dowiadujemy, pan 
min, Raczkiewicz wobec przedstawi- 
cieli prasy stołecznej pogłosce tej 
zaprzeczył. 

* 
Wczoraj © godz. 11 reno przybył 

do gmachu Prezydjum Rady Mini- 
strów marsz. Rataj w towarzystwie 
swęgo sekretarza Dwernickiego i zło: 
żył żeczenia p. premjerowi Al. Skrzyń- 
skiemu z powodu jego imieniu, przy- 
padających na dzień wczorajszy, po- 
czem odbył z nim dłuższą rozmową 
na temat bieżących spraw politycz: 
nych. 

Następnie zgłosili się do p. prem- 
jera naczelnicy wydziałów Prezydjum 
Rady Ministrów z podsekretarzem 
stanu p. Studzińskim na czele, który 
w imieniu wszystkich urzędników zło- 
żył życzenia p. premjerowie, dodając, 
że wszyscy urzędnicy Prezydjum žy- 
czą p. premjerowi, aby jego zabiegi 
o uzyskanie dla Polski stałego miej- 
sca w Radzie Ligi Narodów zostały 
uwieńczone sukcesem, 

O godz. 1 w południe przybył do 
prezydjum z ramienia p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej szef kancelarii cy- 
wilnej p. Lenc oraz wszyscy człoa- 
kowie gabinetu, którzy kolejno skła- 
dali swemu szefowi życzenia imieni- 
nowe, 

Potem p. premjer Skrzyński wy- 
jechał do Ministerstwa Sspraw Zagr., 
gdzie przyjął życzenia od urzędników 
tego ministerstw». 

* 
ij Sejmowa komisja spraw zagranicz. 
nych na dzisiejszem posiedzaniu do- 
konała przydziału referatu ustawy o 
ratyfikacji traktatów locarneńskich. 

Referat tej ustawy przydzielono 
posłowi Niedziałkowskiemu (P. P. S.) 

Komisja przystąpi do obrad nad 
ustawą w poniedziałek. 

Е 

Korespodent nesz dowiaduje sią, 
iż delegacja polska, w skłsd której 
wchodzili p. Królikowskii Minich po- 
wrócili z Pragi, gdzie brali wraz z 

innymi członkami delegacji udział w 
rokowaniach  bundlowych polsko” 
czechosłowackich. 

Sprawy kontynentowe iśceine z0+ 
stały już całkowicie uzgodniene pozo- 
stają jedynie kwestje naftowe i wę- 
glowe. 

W sobotę wyjeżdża do Pragi dr. 
Bortoszewicz dla zakończenia roko- 
wań w sprawie wywozu produktów 
naftowych. 

Zakończenia pertraktacyj należy 
oczekiwać w początku marca. 

* 

Wczoraj po południu posłowie 
Dziduch i Kudelski (członkowie Rad. 
Str. Chłop.) zakomunikowali przed- 
stawicielom stronnictwa chłopskiego, 
że zgadzają się z uchwałami kongre- 
su swego stronnictwa w Lublinie i są 
skłonni odbyć na temat połączenia 
się obu stronnictw konferencję. 

O godz. 4 p.p. odbyła się konfe- 
rencja, na której po odczytaniu uchwał 
kongresu, domagającego się połącze- 
nia obu ugrupowań i krótkiej dysku- 
sji powstały następujące wspólne u- 
chwały. 

„Z obu stronnictw tworzy się je- 
dno — radykalne i klasowe stron- 
nictwo chłopskie i jeden klub parla* 
mentarny stronnictwa chłopskiego”. 

Po przyłączeniu się powyższych 2 
posłów klub Stron. Chłop. liczy obec- 
nie 30 członków. 

* 
Riub parlamentainy PPS dokona! 

w dniu wczorajszym uzupełniających 
wyborów do zarządu Klubu, jak wia* 
domomo bowiem poprzedni prezes 
klubu p. Barlicki został mianowan 
ministrem robót publicznych, 

W głosowaniu prezesem Klubu 
wybrano pos. dr. Zygmunta Marka, 
wice-prezesem pos. Mieczysława Nie- 
działkowskiego. 

* 
Wczoraj w godzinach przedpołud: 

niowych przybył do gmachu Sejmu 
ambasador francuski de Panafieu, 
celem złożenia pożegnalnej wizyty 
marszałkowi Sejmu. 

Wizyta pożegnalna trwała przeszło 
pół godziny, podczas której p. am- 
basador prowadził serdeczną rozmo- 
wę z p. marszałkiem. 
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Głosy gdańskiej prasy niemieckiej. 
GDAŃSK, 26-il. (Pat). Gdańska prasa niemiecka w telegramach z Ber- 

lina stwierdza, że pomimo krótkiego już tylko terminu, dzielącego Niemcy 
od wejścia w skład Rady Ligi Narodów wiele związanych z tem, dla Nie” 
miec nadzwyczaj doniosłych spraw, bądź to nie zostało rozwiązane wcale, 
bądź też załatwione w duchu dla Niemiec niekorzystnym. 

Tak naprz., w sprawie przydkielenia Niemcom rozmaitych posterun= 

4 

1) „Władze polskie protestują” i t. d. — winno brzmieć: я 4 
PNG Sy -Pokykią_dydlaie a o. SAWA z a 2 ZĘ przeciw bezprawnemu zajmowaniu przez władza pir as aki ania Ligi iai ias Mesa Niemcy й a ; ) otrzymają jedynie stanowisko generalnego podsekretarza, do którego przy- A prawie caly komuniket „Eliy", gdyž wnętrznej służby informacyjnej. O Przykre te błędy zecerskie, spaczające cały sens a:tykułu prostujemy. wiązane będą tylko fuhkcje dyrektora. : : : jego bezsensowność i Kłamliwość mó- 

wi sama za siebie. Ze w ten ssosób 

Litwini postarają się całą rzecz przed- 

stawić —- jasnem było od pierwszej 

chwili. Wobec pojawienia się szybko 
w prasie zagranicznej wiadomości o 
agresji litewskiej z da. 19 b. m. stwo» 

rzyli na poczekaniu „napaść* polską 

z dn. 17-go b. m., jako początek ca- 

łego zajścia. Dla większej sensacji 
przyczepiono dość naiwnie i zabaw- 
nie gen. Żeligowskiego i jego wojow- 
nicze względem Litwy zamierzenia. 
Wstawka ta obliczona jest oczywiś- 
cie na audytorjum europejskie, 

Jednocześnie z komunikatem „El- 
ty” podają pisma kowieńskie jakiś 
wyraźnie zniekształcony komunikat 
Pata, zawierający szereg nieścisłości, 
3 w którym lasek podgajski nazwa- 
ny jest „spornem terytorjum”. 

złą wolę bowiem nie chcielibyśmy 
nikogo posądzać, 

Jeżeli jednak możliwem jest tak 
mylne i nieistotne interpretowanie 
zajścia wewnątrz Polski, czegóż się 
można spodziewać od naszej akcji 
przeciwdziałającej usiłowaniom litew- 
skim na terenie międzynerodowym? 

Można wątpić czy delegat polski 
przy Lidze Narodów, zmuszony do 
dania odpowiedzi na piotest litewski 
miał ułatwione zadanie. 

Aid POÓOMOOSRZTN WWE: ŁY LAIK. EA DANSKE) 

Kobieta-lekarz 

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

SAT 

Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

  

   

„Danziger Neuchsien Nachrichten“ od- 
pierają insynuacje litewskie. 

GDAŃSK, 26 Il. (Pat.j. Tutejsza 
prasa niemiecka podaje urzędowy 
komunikat rządu litewskiego przed: 
stawiający w zupełnie fałszywym świe- 
tle ostatni zatarg na pograniczu pol: 
sko litewskim. 

Podając powyższy komunikat |i- 
tewski „Danziger Neuechsten Nach- 
richten* przytaczają znany z donie- 
sień polskich faktyczny stan rzeczy 
na tym odcinku granicznym polsko- 

  

litewskim i podkreślają, że rząd Ii- 
tewski pragnie obecnie zatrzeć to 
zajście przedstawisjąc je świadomie 
w fałszywem świetle, 

W końcu pismo stwierdza, że 
zajście te zostało zainicjowane przez 
litwinów o czem jednak komunikat 
wcale nie wspomina. Wreszcie dzien* 
nik stwierdza, iż skrawek lasu bę: 
dący przedmiotem zatargu leży po 
polskiej stronie linji demarkacyjnej. 

  

  

Ewangelicy wpływają na opinję Szwecji 
w duchu przychylnym dia Polski. 
WARSZAWA. 26 II. (Pat.). Super intendent kościoła ewangelicko-aug- 

sburskiego ks. Juljusz Burschewysłał do arcybiskupa Upsali S. Oderbloma 
pismo, prosząc go, by wywarł wpływ na opinję szwedzką w kwestji przyz- 

Prasa gdańsko-niemiecka stwierdza również, 
równouprawaienia 
dalekie miejsce. 

  

Z £itwy Kowieńskiej 

KOWNO. 26.II. (Pat.). Od roku 
1920 w pasie granicznym 2 Polską 
Litwa wprowadziła stan wojenny. 

Obecnie na wniosek opozycji, 
sejm w Kownie zajął się rozpatrze- 
niem sprawy zniesienia stanu wojen- 
nego. Pos. Grinius stwierdził, że stan 
wojenny był potrzebny gdy Litwie 
zagrażała bolszewja i Polska, a zwłasz- 
cza było pełno bandytów. Obecnie 
niema wojny. Niema też faktycznie 
strefy neutralnej. 

W odpowiedzi pos. Wraugl.alis 

że sprawa językowego 
Niemiec w Lidze Narodów odsunięta została na bardzo 

"2 NE WY ZCZKA 

konieczności utrzymania nadal stanu 
wojennego. 

Zaznaczyć należy, że wobsc zbli- 
żających się wyborów stan wojenny 
przewidujący zawieszenie gwarancji 
konstytucyjnych, daje możność chrze* 
ścjańskiej demokracji stosowania bez* 
względnego nacisku wobec opozycji 
i mniejszości narodowych. Szczegól- 
ne znaczenie posiada to dla okolic 
na pograniczu polsko-litewskim za- 
mieszkałych prawie wyłącznie przez 
ludność polską. 
    

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Ui. Mickiewicza 44 m. 17. Przyjmuje 
do godz. 8ej rano od 7-el wiecz. 

        

nania Polsce stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów, uzasadniając ten zapytał czy wiadomem jest Ssejinowi,  czmsrowmow i 
Wszystkie te machinacje autorów = GG || apel wspólnem umiłowaniem pokcju i pragnieniem zrealizowania Szczyt' że trzysta Polaków wtargnęło(?) nocą TANIO!! incydentu są tu w Wilnie: dla każde- Orli a nych haseł związku powszechnego dla zbliżenia kościołów, proklamowene- pa terytorjum Litwy. Prawica ziożyła WYJĄTKOWO ю 5 o człowieka dobrej woli jasne i nie- 53 go na kongresie w Stokholmie latem r. ub. wniesek odesłania pojektu ustawy w 

g 
poj wątpliwe. Pisząc o tem nie zamie- 

rzarny przeto przechowywać miejsco- 

wego społeczeństwa i zbijać insynuac- 

je litewskie. Chodzi o coś zupełnie 

nnego. 

    

      

w kompletach i oddzielnie wyu 
cza pierwszorzędna szk. teńców 

Alf. Waiden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polońja”)    

Van Hamel jedzie do Gdańska. 
GDAŃSK, 26.11 (Pat.). Nowy wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdań- 

sku prof. van Hamel, przebywający obecnie w Holandji, wyjedzie w ned- 
chrdzącą niedzielę do Gdańska, 

s rewia zniesienia stanu wojenn*go 
do iGomisji, co Izba przyjęła 41 gł.- 
sami przeciwko 36, Z powyźszego 
wynisa, że zatarg spowodowany przez 
Litwinów w okolicy Podgaje, miał 
towniež na celu wykazanie opozycji 

t 

dine iš dūžjii Wyldrze 
Meble "ka skład mebli 
S. Aincelewicz, Wilno, Niemiecka 15 

- (w podwórzu). 
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p. Stanisława Mackiewicza. 
Drukując artykuł poniższy Redakcja zaznacza, iż w sprawie Imperjalizmu 

i monarchizmu polskiego wypowie też swoje poglądy w najbliższej przyszłości. 

Nowy wyraz tej swojej idei na- 

czelnej daje p. S.M. w ostatnim (128) 

N-rze „Głosu prawdy", z którego ko- 
rzysta, jako z walnej trybuny, w zr- 

tykule „Wy — panowie Lewicowcy". 

Nie wątpię, że redaktor tego pis- 

ma odpowiedzieć potrafi bez mojej 

pomocy, ale omawiają się tam spra- 

wy, które nikomu z nas obojętnemi 

być nie mogą. 

Autor rozbraja do pwwnego stop- 

nia opozycję, przyznając się „do pew- 

nej egzegeracji" przytaczając na wstę- 

pie z pisma młodzieży „Nurt“ arty- 

kuł Sieroszewskiego (dziedzica wiel- 
kiego nazwiska) w takim streszczeniu: 

„monarchistą w Polsce może być tyl- 

ko albo kompletne bydlę, albo abso- 
lutny dureń”, dodaje przy tem do: 

brodusznie „Było to nawet mocno 
powiedziane, ale niezupełnie słusz- 

nie”. 
Przyznaję, 

nych ramkach 

mieści. 
Nie ja jeden szczerze podziwiam 

nieraz jego inteligencję, przenikliwość, 

odwagę cywilną a rzetelną pracę 

rozszerzającą się i pogłębiającą z 

dniem każdym w dziale krajoznaw- 
czym „Słowa”*, prace przenikniętą 

twórczą ideą t. z. regjonalizmu. 

Nawet tę jego ideę (imperjaliz- 
mu — monarchi:mu), którą za na: 

czelną uważa, postaram się potrak- 

tować jaknajpoważniej, jako wyply- 

wającą z głębokiej, graniczącej, z roz- 

paczą troski o naszą wspólną рггу- 

szłość, jako błędną odpowiedź na na- 

sze hampletowskie pytania — być 

albo nie być? 
Mniejsza o formę wyzwania — 

„Wy — panowie Lewicowcy“ Uza- 

sadniłem gdzieindziej, dlaczego w 

czasach obecnych do tego tytułu nie 

przywiązuję żadnej wagi, gdyż ozna- 

cza on mgławicę o nieuchwytnej 

treści. 
Rację otwarcia dyskusji p. S.M. po- 

daje bezsporną, coraz częściej, stwier- 

dzaną, głęboką jak nasz kryzys obec 
ny: 

|, „Nowa Polska wyczerpała progra- 

my wszystkich stronnictw... W Pols: 

ce nastąpiło wyczerpanie haseł. Cze- 

kamy na hasła nowe. Czekamy na 

nie w pustce ideowej”. 
Rację tę dobrze uzasadnia dalej, tu I 

ówdzie nie bez „egzegeracji”, do której się 
zgóry przyznaje: „Czy obecnie panujący w 

Polsce ustrój polityczny daje gwarancję, że 

potrafi się obronić przed zamachami z 

wewnątrz | zewnątrz? Oczywiście trudno 

jest odpowiedzieć na tak tragiczne pytanie. 

Ale powiedzieć można, że ustrój Polski to 

suma wszelkich bezsilności. Prezydent nie 

posiada żadnej władzy, żadnej siły, Gabi- 

net ministrów jest instytucją, do której do- 

skonale stosować można określenie „wisi 

na włosku”. Administracja, która często 

potrafi szykanować obywatela, której me- 

toda pracy Istotnie zamienia Polskę w 

nieznośną „republikę policyjną* — zależna 

jest jednak bardzo od Interpelacyj posel- 

skich, od orjentacyj warszawskich—w kaž- 

dym razie za samodzielną siłę polityczną 

uważana być nie może. 
Senat z konst, 17 marca jest u nas 

tylko przytułkiem dla emerytów partyjnych, 

jedną więcej Instytucją pomocy bezro- 

botnym. Zadanie jego polega na eśmie- 

szaniu słusznej i zbawiennej zasady dwu- 

Izbowošci. 
lzba poselska jest niby wszechwładną 

według konstytucji 17 marca. Ale składa 

że autor w tych cias- 
„Nurtu” się nie 

się z partyj. A czy stronnictwa nasze за 

silne? Od łat kilku starają się zrzucić od- 

powiedzialność za losy państwa albo na 

koalicję albo na gabinety pozaparlamen- 
tarne? P. P. S. stronnictwo samodzielne. 
P.P.S. ten rekord oporłunizmu wśród so- 
cjalizmu europejskiego, jest w gruncie rze- 

czy tak zależne, tak słaba, tak niesamo- 
dzielna.  Nazewnątrz operuje dalej swą 

techniką podniecającą, Szirokowieszczatiel- 

noj, | mnogosłownoj, opartą wciąż na tej 

samej, nudnej, przeżytej socjalistycznej 

apologetyce z końca XIX w. A jednocześnie 
w masach wciąż napotyka na kult Pił- 

sudskiego. Cała jej taktyka to pływanie 

pomiędzy Scyllą | Charybdą tam | z po- 

wrotem... 

Jesteśmy pustynią siły „pustynią woli*. 

Z trafnego rozpoznania choroby 

wypływa zwykle plan przyczynowego 

racjonalnego leczenia. Tu tego nie- 

ma, chocież naprasza Się szereg zu- 

pełnie konkretnych, może niełatwych 

do przeprowadzenia, ale nieutopij- 

nych wniosków: 

Wzmocnić władzę prezydenta przez 

prawo rozwiązania Sejmu, prawo ve- 

to i t. p. 

Izbę poselską ograniczyć do pra- 

cy prawodawczej i kontroli rządu 

przez interpelacje. Senat skasować. 

Nie wiem, może dla braku miejsca 

p. S. M. nie potępia szerokiego pra- 

wa głosowania. Osobiście sądzę, że 

tacy profesorowie, jak Stroński i St. 

Grabski, tacy ludzie piśmienni i spryt- 

ni a umiejący pamiętać o sobie i 

tylko o sobie, jak Witos, Korfanty, 

więcej zrobili w Sejmie i rządzie 

szkody, od tyluż posłów — analafa- 

betów a chociażby komunistów. 
Bodaj, że osiągnęlibyśmy znacz- 

ne podniesienie poziomu przyszłego 

Sejmu bez żadnych ograniczeń pra- 

wa wyborczego, jedynie przez odrzu- 

cenie proporcjonalności i głosowania 

z listy, a wprowadzenie okręgów jed- 
no, dwumandatowych. 

Wtedyby ledwo ogół wyborców 

pszyszedł do głosu naprawdę u nas 

po raz pierwszy. Ten ogół taką pro- 

stą rzecz zrozumieć potrafi, że par: 

tyjnicy i analfabeci nic mu nie dali. 
On tych analfabetów samodzielnie 

nie wybierał, trafili oni na dalsze 

miejsca na listach kosztem ustąpie- 

nia pierwszych partyjnikom. Ci ostat- 

ni i tak nie mają już z czem jechać 

na prowincje prócz starej przenicowa- 

nej demagogii. Ta się jednak przejadła 

a sąsiedzi wiedzą lepiej, jak kto sie- 

dzi, jak pracuje, jak rządzi, co warta 

jego głowa i słowa z wewnątrz da- 

nego okręgu. 

Zamiast takich, czy temu podob- 

nych wniosków, czem on tę naszą 

„pustkę idejową” pragnie wypełnić 

odrazu. 

„A przecież te hasła już są pomiędzy 
nami żywe, chociaż się ich nie nazywa po 

imieniu. Hasłami temi są mocarstwowość 
Polski, Imperjalizm polski, który z równą 
siłą negację swą zwraca przeciw nacjona- 

lizmowi, jak demekracji”. 
„My, Polacy, mamy dwie drogi. Albo 

nagiąć się do wymogów genjuszu bolsze= 
wickiego, stać się objektem dia jego pracy, 
zgodzić się, aby Polska została folwarkiem, 

polską republiką radziecką, — albo, całą 

Istniejącą, rozporządzalną siłą państwową 

wystąpić do walki z bolszewizmem. 
Byli Rosjanie w Warszawie, ale I żoł- 

nierze Władysława IV poili konie w Moskwie 
rzece. 

Droga dziejowa Polski, to nietylko od- 
zyskanie Białorusi, uwolnienie Bałtyku, 

КО К ОНО Wi LSE N-S k) 

Jeszcze o imperjalizmie i monarchizmie Po mowie premjera Skrzyńskiego. 
Prasa francuska — o mowie p. prezesa 

Rady Ministrów. 
PARYŻ. 26.11. (Pat). Dzienniki poranne zamieszczają w dłuższych wy- 

ciągach wczorajsze przemówienie p. prezesa Rady Ministrów Skrzyńskiego, 
zwłaszcza ustępy dotyczące Locarna i Ligi Narodów. 

„Matin* zwraca uwagę na umiarkowany ton mowy, co stanowi jaskra= 

wy kontrast z pełaemi nienawiści wywodami kół niemieckich i stawia Rze- 

szę w złem świetle. 

Gdańska prasa niemiecka o mowie 
GDAŃSK. 26.I1. (Pat.) Tutejsze pisma niemieckie podają przemówie- 

nie p. prezesa Rady Ministrów Skrzyūskiego, wygłoszone wczoraj w Sej- 

mie warszawskim w sprawie traktatów locarneńskich w obszernych stresz- 
czeniach, powstrzymując się od wszelkich komentarzy. 

Jedynie organ socjal-demokratyczny „Danziger Volkstirmme” zaznacza, 
że mowa ta przyniosła wyjaśnienie sytuacji o tyle, iż dowodzi ona, że Pol- 
ska istotnie zamierza zażądać przyznania jej stałego miejsca w Radzie Ligi 
Narodów już na. marcowem zgromadzeniu Ligi. 

Wobec oficjalnych zapowiedzi ze strony Polski, co do przedłożenia 
tego żądania Rada Ligi Narodów będzie się musiała zająć rozwiązaniem 
tej sprawy. 

Dziennik wyraża jednak opinję, 
się do żądania Polski, albowiem na 

że Rada Ligi Narodów nie przychyli 
marcowem zgromadzeniu Ligi Naro- 

dów będzie mogła przyjąć tylko jedne państwo albo Niemcy, albe Polskę. 

Prasa niemiecka — © mowie p. prezesa 
Rady Ministrów Skrzyńskiego. 

BERLIN. 26.ll. (Pat). Weczorajsza 
mowa premjera Skrzyńskiego w Saj- 
mie przedrukowana została przez 
wszystkie dzienniki barlińskie w dłuż- 
szych lub krótszych wyciągach. 

O mowie tej „Local Anzeiger" 
pisze: Trudno było zgłosić swe pre” 
tensje w ostrzejszej formie niż to 
uczynił hr. Skrzyński ani też być 
bardziej agresywnym w stosunku do 
sąsiada z którym przecież nie można 
prowadzić wojny. 

Mowa Skrzyńskiego jest najle- 
pszym dowodem tego, jak dalece 
przyznanie Polsce stałego miejsca w 
Radzie byłoby dla Niemiec niemo- 
żliwem do zniesienia. Mowa p. lskie- 
go premjera wywołała w tutejszych 
kołach politycznych wrażenie, że 
kwestja wejścia Polski do Rady nie 
da się więcej odroczyć do jesieni, 
lecz będzie musiała znaleść takie lub 
inne załatwienie już podczas sesji 
marcowej Ligi. Wszystko zależy oczy” 
wiście od stanowiska jakie zajmą 
przedstawiciele Ententy i być może 
mowa premiera polskiego nie będzie 
miała innego znaczenia jak tylko 
pierwszego oficjalnego zgłoszenia po- 
stułatów Polski. 

„Tagliche Rundschau”' zazńacza: 
Już wczoraj dawaliśmy do zrozumie 
nia, że ze strony Połski zrobiony 
będzie nowy krok w sprawie Rady 
Ligi. Krok ten w rzeczy samej na- 
stąpił. W słowach br. Skrzyńskiego 
trudno jednak dopatrzeć się pewno- 
ści zwycięstwa. Skrzyński w mowie 
tej wykazał punkt widzenia Polski 
nie dodając jednak nic takiego co 
pozwoliłoby wnioskować, że zapatry” 
wania polskie będą także podzielone 
przez inne mocarstwa. 

„Vorwūrts“ pisze: Mowa Skrzyń- 
skiego o ile chodzi o stronę rzeczo- 
wą jest względnie ostra, zawiera 
jednak zwroty, które z pozycji mo- 
żnaby było skreślić. Wzmianka, że 
w ciągu jednego dnia nie można 
stać się zwoleanikiem Ligi Narodów, 
zawiera Oczywistą I zbyteczną aluzję 
do Niemiec, aluzję która w ustach 
polskiego premjera jest mało uspra- 
wiedliwiona. Nie chcerny otwierać tu 
starych ran. Zdaje się nam, że pań- 
stwo należące do Ligi Narodów, któ- 
re popierało jednocześnie czynnie 
powstanie na Górnym Śląsku i trak- 
tuje tak źle swoje mniejszości naro- 
dowe, 'nie powinaoby było mówić 
tak wysokim tonem. Skrzyński nie 
pierwszy raz głośno wyznaje swą 
winrę w Ligę Narodów 1 napewno 
zalicza się on do tych polskich poli- 
tyków którzy najrozsądniej myślą i 
działają. Jak jednak polska wiara w 
Ligę Narodów wygląda w praktyce 
o tem moga powiedzieć ltwini, któ: 
rym pewnego dnia wojska gen. Żeli- 
gowskiego obecnego ministra ode- 
breły Wilno. Między Polską a Litwą 
panuje do dziś dnia stan wojenny, 
który wczoraj właśnie wspomniała 
nam wiadomość o krwawej walce 
między oddziałami polskiemi a litew- 
skiemi o posiadanie kawałka lasu. 
Kwestja Galicji wschodniej wspomina 
nam również w jaki sposób Polska 
odniosła się do zobowiązań między- 
narodowych. 

Dlatego też „Vorwórts* uważa, 
że Polska nie może występować jako 
rzecznik idei Ligi Narodów i zarzu 
cać Niemcom, że nawróciły się w 
ciągu jednego dnia, 

ZZ >, ———————-——-————————————————————————————————————— 

lecz droga na Wschód przez Krym, Kau: 

kaz, Turkestan, 

To są wielkie ambicje 

Należę do młodego pokolenia. Poko- 
lenie, które w oczach moich schodzi nie 
zgodzi się na te słowa. Ale czyż Warszawa 
od 1914 r. nie przypomine nam stale ma- 

łego płaczliwego chłopca, którego chcą 

posadzić na dużego konia, a który się bol 

i obrzydliwie płacze?*. 

„Państwo polskie, jeśli chce być wiel- 
kie, musi wystąpić do walki z Bolszewją. 

Monarchja jest tym symbolem, z którym 
możemy pójść na szerokie pola naszej 

ekspansji". 

Tu wogóle rozumowanie pszesta- 

ło być poważnem. Mamy do czynie- 

nia z chłopczykiem, który nie jest 

płaksą, jest zuchem, chce wyrość od- 
razu, chce być tatą, chce wszystkich 

pobić. 

Rzecz byłaby poważną, a nawet 

grożną dla Polski, gdyby to powie- 

dział nasz minister spraw zewnetrz- 

nych, albo jeneralny inspektor armji. 

Serdecznie życzę autorowi, żeby z 
czasem zajął jedno z tych stanowisk, 

kiedy z tych niepoważnych rzeczy 

wyrośnie, nie pozbywając się wiel- 

kich ambicyj, które wtedy się przv- 

dać mogą. 

Dziś dla nas więcej miarodajnem 

jest to, co mówi w tej kwestji Józef 

Piłsudski, o ile wiernie podano jego 

słowa w Ne z 20-ll r. b. „Expresu 

Wileńskiego”. 

„Dla Polski nie widzę żadnego 
wyraźnego celu prowadzenia wojny, 

gdyż Polska nie umie sobie dać ra- 

dy nawet z temi granicami, jakie po- 

siada”, 

Ze względu na powagę pierwszej 
części omawianego artykułu, na po- 

wagę wielu innych prac autora, roz- 

patrzę jego przesłanki historyczne, 
na co tu miejsca zabrakło, w Ne na- 
stępnym. N. C. 

Ne 47 (495) 

Niemcy o obecnej sytuacji. 
BERLIN, 26.1! (Pat.). W związku z 

telegramem z Madrytu, donoszącym 
o tem, że Hiszpanja ubiega się rów- 
nież o stałe miejsce w Radzie Ligi 
Narodów, pisma tutejsze omawiają 
obszernie sprawę powiększenia składu 
Rady Ligi: 

„Vorwarts“ pisze: Wniosek Hisz* 
panji utrudni jeszcze bardziej już i 
tak skomplikowaną Sytuację. Jedy- 
nem wyjściem z niej wydaje się od- 
łożenie wniosków w sprawie powię- 
kszenia liczby stałych miejsc w Ra- 
dzie Ligi na czas późniejszy po wej- 
ściu Niemiec do Ligi Narodów. Wy* 
starczy przeczytać tylko prasę nacjo* 
nalistyczną, aby przekonać się, że 
próby przyznania stałych miejsc w 
Radzie także i innym państwom, bę: 
dą ciężkim ciosem dla polityki Lo- 
carna, Dla przeciwników tej polityki 
spór o miejsca w Radzie Ligi będzie 
zawsze dowodem, że Liga Narodów 
jest związkiem państw zwycięskich, 
na którego dobrą wolę nie można 
liczyć. Dlatego też przeciwnicy poli- 
tyki Locaraa mają nadzieję, że rząd 
niemiecki nie będzie mógł przepro- 
wadzić swego punktu widzenia i że 
w ten sposób wejście Niemiec do Lig. 
Narodów będzie udaremnione, a trak 
taty locarneńskie nie będą mogły 
wejść w życie. 

Słabością reakcji 
Niemczech jest to, 

Prasa szwajcarska 

politycznej w 
że nie posiada 

ona żadnego jasnego programu poli: 
tyki zagranicznej i dla tego niemiec- 
ko-narodowi mają większość narodu 
i reichstagu przeciwko sobie. 

Dzień, w którym polityka zagre- 
niczna Niemiec upadłaby na progu 
Ligi Narodów, byłby dniem trjumfu 
dla reakcji nacjonalistycznej, którą 
Chamberlain i Briand prowadziliby w 
ten sposób do zwycięstwa. Chodzi 
obecnie nie tyle o wejście niemiec- 
kiego rządu do Ligi, ile o pozyska 
nie narodu niemieckiego dla idei Li- 
gi narodów. 

„Tagliche Rundschau” dowiaduje 
się z Ameryki, jakoby Chiny również 
ubiegały się o stałe miejsce w Radzie 
Ligi Narodów. W związku z tem pół- 
urzędowy organ urzędu spr. zagran. 
pisze: Jest rzeczą godaą uwagi, że 
sekretarz generalny Ligi Narodów, 
sir Eric Drummond, o którym pisano 
niedawno, że podczas swej wizyty w 
Berlinie był w zupełnej zgodzie z 
niemieckiemi mężami stanu, znajduje 
się obecnie całkowicie pod wpływem 
Chamberlaina i lorda Roberta Cecila. 
Według informacji korespondenta dy- 
plomatycznego „Daily Telegraph'u”, 
proponuje on nietylko rozszerzenie 
Rady Ligi Narodów, ale również przy- 
znanie stałych miejsc Polsce, Brazy- 
Iji i Hiszpanji jednocześnie z Niem- 
cami. 

interesuje się żywo 
mową premjera Skrzynskiego. 

GENEWA, 26.ll. (Pat). Dzisiejsza ranna „La Suisse", najbardziej roz- 
powszachniona gazeta poranna w Genewie, zamieszcza na dwóch kolu* 
mnach tekst mowy premjera polskiego, wygłoszonej wczoraj w Sejmie. 

Również podały mowę popołudniewe pisma 
„La Tribune” oraz niektóre inne. 

„Journal de Geneve“ 

  

Mac Donald przeciwko przyznaniu 
miejsca Polsce. 

LONDYN, 26.li (Pat.). W artykule zamieszczonym w przeglądzie socja- 
listycznym, b. premjer Mac Donald oświadcza, że powiększęnie składu Ra- 
dy Ligi Narodów byłoby godne ubolewania, poczem dodaje, że Hiszpanja 
ma jeszcze pewne prawa do miejsca w Radzie, jakkolwiek nie dostateczne, 
natomiast Polska nie ma już do tego żadnego absolutnie prawa. 

W każdym bądź razie prawa potężnych państw powinny być brane 
przedewszystkiem pod uwagę o ile powięksżenie składu Rady byłoby zde- 
cydowane ostatecznie. 

  

Z Sejmu 
Posiedzenie dn. 26 b. m. 

O wydział samorządowy i o 
T. W. S. we Lwowie. 

Po referacie posła Kozłowskiego 
(ZLN) w sprawie wniosku o reorga: 
nizacji względnie likwidacji tymcza- 
sowego wydziału samorządowego we 
Lwowie. Izba przyjęła uchwałę wzy- 
wającą rząd ażeby w przeciągu dwuch 
tygodni wniósł do Sejmu projekt u- 
stawy o reorganizacji wgl. likwidacji 
Т. М. 5. we Lwowie. 

Nowela do ustawy o ochronie 
lokatorów: PPS. wspólnie z 
NPR. broni pracowników fizy- 
cznych I umysłowych — szcze- 
gólnie bezrobotnych. Komuni: 
ści chcą zwolnić zupełnie bez 
robotnych od komornego. Dy: 

skusja — nieukoficzona. 

Pos. Matakiewicz (Kl. Kat. Lud.) 
zreferował projekt noweli do ustawy 
o ochronie lokatorów, 

Nowela zawiera zmiany na ko- 
rzyść lokatorów. 

Pos. Pużak (PPS) dowodzi, że 
dotychczasowa ustawa zupełnie za- 
wiodła. Powinno się wstrzymać dal- 
szą podwyżkę dla wszystkich lokali, 
jeżeli jednak Sejm nie zechciałby iść 
tak daleko, to przynajmniej należy 
wstrzymać podwyżkę od lokali, któ- 
re rzeczywiście zajmuje klasa pracu* 
jąca zarówno fizycznie jak i umysło- 
wo. W tym duchu PPS. zgłosiła 
wspólnie z NPR. szereg poprawek. 
Pozatem nie należy ograniczać dzia- 
łania tej noweli do 1 stycznia, gdyż 
niema pewności, że do tego czasu 

nastąpi poprawe. Należy więc wstrzy« 
mać podwyżkę na czas nieokreślony. 
Jeżeli stosunki się zmienią to Sejm 
zawsze może uchwalić nowe przepi- 
sy. Wreszcie w stosunku do bezro- 
botnych nie powinny być wykony* 
wane wyroki eksmisyjne. 

Pos. Sommerstein (Koło Zyd.): 
przywilej nieusuwalności z mieszka- 
nia niepowinien być tylko udziałem 
bezrobotnych. 

Poseł Ciszak (NPR) popiera po- 
prawkę, aby stawki komornego wo- 
góle nie przekraczały tej wysokości, 
jaką osiągnęły 1-go października ze- 
szłego roku. 
to się odnosiło do mieszkań 1—83 
pokojowych. 

Pos. Kronig w imieniu Niem, 
Partji Socjal. żąda zmiany ustawy w 
kierunku zmniejszenia ciężarów na- 
kładanych na lokatorów. 

Pos. Wojtiuk (Komun.) wypowiada 
się za wstrzymaniam  bezwzłocznem 
wszelkich podwyszek komornego i u: 
wolnieniem bezrobotnych od komor- 
nego na czas braku pracy. 

Przyjęcie w 2 giem czyt. pro- 
Jektu ustawy o ratyfikacji kon- 

wencji polsko-włoskiej. 

lzba przyjęła w 2em czytaniu 
projekt ustawy o ratyfikacji konwecji 
polsko - włoskiej dotyczącej przepisów 
finansowych dla włoskich towarzystw 
ubezpieczeniowych. 

W związku z tem przyjęto rezo- 
lucję wzywającą rząd by przesłał ory- 
ginały umów zawartych z obcemi 
państwami. 

LNa tem obrady zakończono. Naj 
stępne posiedzenie we wtorek dnia 
2 marca o godz. 4-tej po poł. 
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HEL. ROMER. 

Gaary Panjeldndu. 
I nagle, gdy weszli do zimnego 

pokoju umeblowanego pustemi pół- 
kami, na których się wałęsało trochę 

książek zmasakrowanych przez wilgoć 

i łspy żołnierskie, wydało się Knap- 

pemu, czy takie już było dnia tego 

w powietrzu szataństwo, że to on, 

spokojny i bogobojny profesor greki 
i łaciny, powinien być Heereneml 
Że jest nim. Ze tak musi mówić i 
postąpić, jakby tamten. Że pewnie 
tamten, w takiej chwili, właśnie tak... 

Potrząsany wewnętrznym dygotem 

nerwów, przysunął się tuż do pa- 

nienki, szukającej książek ze swiecą 

w ręku, nie zdołał dźwignąć oczu 

wyżej, niż jej podbródek i głosem 

rozchwianym, zarywającym falsetem 

wyjąkał: 
„— Ща też... wyjadę, pewnie 

wyjadę niedługo... zechciej pozwolić 

droga panno Leonjo, że złożę na 

twem pięknem czole pocałunek po- 

żegnania”.. Wsłuchał się w zupełną 
ciszę, która po tych słowach гхарапо- 
wała. „Wyrzuci mię za drzwi”, my- 
šiai „nie? No to musi umierać ze 
śmiechu”. Poczuł się znów tylko 
pulchnym, wystraszonym Knappe. 

—„Nie myśli ksiądz kapelan że 
to by był grzech”? usłyszał pytanie 
łagodnia-ironiczne. Poczuł się w tej 
dziedzinie roztrząsań na właściwym 
gruncie, stanowisko kapelana Knappa 
znów wydało się korzystniejsze, niż 
porucznikowska piękność. 

„O... jeśli nawet grzech”, rzekł z 
rozbrajającą pewnością „to nie śmier: 
telny i zresztą ja się jak będę mógł 
najprędzej, wyspowiadam z niego”, 
pośpieszył uspokoić sumienie panien 
ki, jak mu się zdało, najskuteczniej. 

—„Oto są, proszę księdza dwie, 
trzy powieści Bourgeta, niewiem do- 
prawdy, czy to dobrze by ksiądz ka- 
pelan czytał romanse?.. mówiła u- 
przejmie panna Lenia tonem jakby 
się troszczyła o jakiś zabieg bygje- 
niczny. 

— „Dlatego że ja... że o ten pos- 
całunek? O pani, moje powołanie 
jest niewzruszone, a że Bogu się 
podobało je wypróbzzać nasylając 

na mnie pokusy... to... trzeba znieść 
ten dopust... nigdy żadna kobieta 
nie zrobiła na mnie wrażenia, pani 
dopierel Och panil” 

Jękliwie westchnął i podniosłszy 
wreszcie oczy, ujrzał przenikliwe, 
dojmujące do głębi spojrzenie panny, 
badające go z namysłem. Po chwili 
rzekła: 

—„Może ksiądz kapelan weźmie 
książki i nie będziemy już o tem 
mówić, u nas niema tego zwyczaju”... 
zadrgało coś w jej głosie pensjonar- 
ską pustotą „żeby osoby duchowne, 
a nawet wogóle obcy... całowali”. 

—,„Oficerowie” bąknął jeszcze u: 
parcie Knappe, ale panienka już szła 
ku drzwiom z powrotem, powiókł 
się więc za nią zmaltretowany osta« 
tecznie. Żnów szli zimnym, smutnym 
korytariem, z którego wojna wystra- 
szyła wszelką intymność. Knappe 
wlókł się z bezrozumnem  pragnie- 
niem by to trwało wieki, jak bobater 
najgłupszego powiaścidła rozumował 
i myślał teraz, on doktór dwóch fa- 
kultetów! Pragnął przytem, choć by 
to miało wywołać katastrofę osta- 
tecznej niełaski, coś jeszcze powie- 
dziać o sobie, o niej i... © Hearenie, 

ale nie miał pojęcia, (bo i skąd by 
mógł umieć takie rzeczy) jak te o- 
Soby w grzecznym i rozsądnym  fra- 
zesie połączyć i pannie Leni podać. 

—,Pani nie ma do mnie żalu z 
powodu mej prośby?” spytał wresz- 
cie „byłoby mi nad wyraz przykre, 
gdyby moje czyste intencje zostały 
źle zrozumiane”. 

—,„Jeśli to są pokusy szatańskie, 
to nie są czyste intencje” mówiła 
przed siebie panna Lenia głosem w 
którym się czaił śmiech. 

— „Rozumuje Pani jak teolog”, 
przyznał znudzony, ciekaw jestem... 
ciekaw... czy gdyby zamiast mnie”... 
nie, na zakończenie tego, zabrakło 
mu odwagi, wszak nie był żadnym 
zuchwałym leitenantem, tylko bogo- 
bojnym, sprawującym sumiennie obo- 
wiązki swego stanu kapelanem. Czy 
nie przejechał jednak, mimo obja- 
śnień Pani dziedziczki o łaźni, przez 
jakąś walpurgisnacht i z tej utmosfe- 
ry czarów pod olchami, pozostał mu 
w umyśle jakiś niesamowity dar wi- 
dzenia i odczuwania spraw dotąd 
niedostrzegalnych? W gorącu, które 
go falą oblało, doznał łaski milcze- 
nia panny Leni. (dała, o z jakim 

anielskim taktem, czysta, święta du- 
sza, że nie słyszy! Jak śmiał ją ta- 
kiem przypuszczeniem... biczował się 
i kajał w duchu, Dochodzi do drzwi 
kredensu, które się rozwarły przed 
wychodzącemi żołnierzami, co ро- 
zwoliło usłyszeć rzewliwy płacz nie- 
wieści i coś w rodzaju wycia męskie 
go w tamtych dziedzinach, pełnych 
gwaru i gardłowego rechotu Niem- 
ców. 

— „Stało się jakie nieszczęście”? 
spytali wychodzących żołnierzy jedno- 
cześnie. 

— „He, to się Zahdel żegna ze 
swoim Schatyem, z Marysią, oboje 
płaczą jak dzieci, aż wszyscy pękają 
ze śmiechu...” 

— „Chce się z nią żenić, odesłać 
do rodziców, ale ta krowa ani słowa 
po niemiecku się nie nauczyła, więc 
jakże? | on jutro wyjeżdźa z temi co 
idą na zachodni front, więc beczy 
armer Kerl, bo to jak na śmierć, ach 
du Menschen Kind! Zginąć teraz ła- 
twiej niż się urodzić” gadali jeden 
przez drugiego, a kapelan słuchał, 
przywołując na twarz wyrsz współ- 
czucia i duchowej rezygnacji. 

Panna Lenia zaś ze swoją świecą 

w srebrnym lichtarzu i romansami 
francuskiemi w ręku, stała we 
drzwiach spoglądając na siedzącą w 
głębi, na zydlu, parkę. 

Krępa i obsadna Maryśka, o twa- 
rzy łopaciastej, ciemnej, okolonej 
czarnemi rozkudłanemi włosami, wy* 
trzeszczonemi bardziej niż zwykle 
piwnemi oczkami, lała nieprzerwane 
strugi łez, zbieranych wraz z wilgo- 
cią płynącą z zadartego nosa, to ku- 
łakiem, to różkiem chustki, obwią: 
zującej jej głowę, drugą jej rękę tu- 
lił tkliwie do guzików z pruskim 
orłem na mundurze, owsianego ko- 
lorytu blondynek, szlochający bez- 
wstydnie w dużą chustkę w koloro-= 
we króliki drukowaną. Tuliło się do 
siebie tych dwoje... „ludzkich dzieci”, 
powtarzając słowa niedołężne, prze- 
kręcone czułości polsko-niemieckie, 
jakieś obietnice i zaklęcia, żale i wy- 
znania bezsensowne, mową niby 
pierwotnych ludzi, ale zrozumiałą 
dostatecznie dla ich zbolalych serc. 

— „Uožesz to juž dola taka mo- 
ja” porykiwała Maryśka z większą 
złością niż żalem w głosie „i katolik, 
i mówi, ziemia swoja ma, i, mówi 
żenić się chce i, ct, patrzaj, bioro 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Rada Zrzeszeń Gospodarczych w 

Wilnie. 
Dnia 25 b. m. odbyło się ogólne 

zebranie członków Stowarzyszenia 
fechników.Polskich, poświęcone spra- 

wie utworzenia Rady Zrzeszeń Gos- 

podarczych w Wojawėd:twach Wileń- 

skiem, Nowogródzkiem i Poleskiem. 

Na przewodniczącego zebrania za* 
proszono wiceprezesa Rady Stowa- 
rzyszenia Techników p. iaż. A. Gu- 
towskiego, na sekretarza p. inż. F. 
Kocha. 

Przewodniczący zebrania zrefero= 
wał sprawę powołania do życia Rady 
Zrzeszeń Gospodarczych w Wilnie w 

sposób następujący: 

W końcu grudnia r. ub. Związek 
Polskich Zrzeszeń Technicznych za- 
wiadomił Oddział Wileński, że z ini- 

cjatywy Polskiego Politechnicznego 
Towarzystwa we Lwowie powstała 

Rada Zrzeszeń Giospodarczych, zada- 
niem której jest wspólne omawianie 
ważniejszyco zagadnień  gospodar= 
czych, dotyczących zarówno Woje" 

wództwa Wileńskiego, Nowogródzkie- 
go i Poleskiego, jako też całej Rze- 

czypospolitej, skoordynowanie I u- 
zgodnienie postępowania i działania 
instytucji wchodzących w skład Rady 
oraz występowanie w ich imieniu i 
za ich zgodą z wnioskiem i inicjaty- 
wą wobec władz i ciał ustawodaw- 
czych. 

Zarząd Związku w myśl uchwał 
ll-go Zjazdu Delegatów Związku za* 
proponował Stowarzyszeniu Technie 
ków w Wilnie zorganizowsć takąże 
Radę na kresach północno - wschod- 
nich. 

Rada Zrzeszeń Gospodarczych ob- 
jęłaby terytorjalsie Wschodnią Mało- 

polskę i Wołyń, Zachodnią Małopol- 
skę, Śląsk Cieszyński i Górny, oraz 
Zagłębie Dąbrowieckie, Wielkopolskę 
i Pomorze, b. Kongresówkę za wy- 
jątkiem Zagłębia Dąbrowskiego i Kre- 

bsy Wschodnie. 
Po ukonstytuowaniu się terytorjal- 

nych Rad powstała by Centrala Rad 
w Warszawie. 

W tej sprawie Rada Stowarzysze- 
nia Techników w Wilnie odbyła kilka 
narad z przedctawicielami tutejszego 
życia gospodarczego. 

Wyłoniony został Tymczasowy Ko- 
mitet Organizacyjny w składzie na- 
stępującym: przewodniczący — prof. 
Władysław Zawadzki, członkowie: prof. 
Kazimierz Sławiński, prezes Stanisław 
Wańkowicz, dyrektor Władysław Mil- 
kiewicz, p. Michał Obiezierski, inżyn. 
Teofil Szopa i inż. F. Koch. 

Przewodniczący p. Gutowski, in- 
formując zebranych o poczynionych 
krokach, zaproponował, ażeby w spra- 
wie tej wypowiedzieli się członkowie 
Rady Stowarzyszenia Techników. 

Pierwszy zabiera głos w dyskusji 
prezes Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 

Kalendarzyk podatkowy. 

Do 28 lutego b.r. płatny jest po- 
datek od nieruchomości miejskich 
za IV kwartał r. 1925 

Do 28 lutega b. r. płatny jest 
państwowy podatek od lokali i 
placów za | kwartał 1926 r. 

Podatek dochodowy od upo- 
sażeń płatny jest w 7 dni po doko- 

«aniu potrącenia. Podatkowi temu 
podlegają uposażenia począwszy od 
2.500 zł. rocznie. - 

Meljoracje rolne w powiecie 
Dziśnieńskim. 

Przedstawiciel działu meljoracyj 
nego powiatu Dziśnieńskiego poro- 
zumiał się ze znanym profesorem 
głęboznawstwa p. Mikłaszewskim w 
Warszawie, który ma w. sierpniu 
przybyć do powiatu Dziśnieńskiego 

inż. Stzszewski, Wskazuje na koniecz- 

ność powołania do życia Redy, któ" 
ra, jako organ kompetentny, mogła 
by służyć wskszówkami między in- 

nemi i Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 

wej. 
i i naprz. obecnie aktualna jest 

sprawa zmiany taryf kolejowych ce- 
lem ożywienia wywozu materjałów 
leśnych z kraju. 

W sprawie tej Ministerstwo Hand- 
lu i Przemysłu zesięgnęło opinię Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej. 

Pktuzlną obecnie też się staje 
kwestja taryf kolejowych w związku 
z pertraktacjami handlowemi Polski 
z Rosją Rowiecką i Łotwą. 

Rada więc mogłaby się stać po- 
żyteczną instytucją doradczą w Wi- 
leńszczyźnie. 

Prezes Staszewski słusznie pode 
kreśla, iż zadaniem chwili jest, ażeby 
cła przewozowe zostały dostosowane 
do obecnych warunków. 

Drugi z kolei mówca dyrektor 
wydziału przemysłowego wojewódz- 
twa inż. Sławiński zaznacza, że ist: 
niejąca dotychczas Rada Ekonomicz* 

na ma poważne zasługi dla naszego 

kraju i że nikłe rezultaty osiągnięte 

przez tę instytucję przypisać raczej 
należy niezrozumieniu z jakiem Spo- 
tykała się ona w Warszawie. 

Rada zrzeszeń gospodarczych, któ- 
rej centrala będzie w Warszawie—na- 
leży się spodziewać, będzie mogła z 
lepszemi wynikami pracować, aniżeli 

dotychczasowa Rada Ekonomiczaa. 
Inż. Stefan Kader podkreśla do- 

niosłość konkretnego programu, któ: 
ryby miał na celu skoordynowanie 
działalności przemysłu, handlu, ban- 
kowości, naogół całego życia gospo 
darczego. Przemawiali jeszcze inż. 
Rouba i inni. 

W wyniku dyskusji jednogłośnie 
uznano za konieczne powołanie do 
życia Rady Zrzeszeń Gospodarczych 
i aprobowano dotychczasową działal- 
ność Rady Stowarzyszenia w tym 
kierunku. 

Poruszona też została sprawa czy 
działalność wileńskiej Rady Zrzeszeń 
Gospodarczych winna być rozciąg- 
nięta na województwo białostockie. 

W sprawie tej przemawiali inż. 
Łastowski i inż. Sławiński. Wyraźnej 
decyzji w kwestji tej nie powzięto. 

Natomiast jednogłośnie uchwalo- 
no nawiązać kontakt z zeszeniami 
gospodarczemi Zydów i innych mniej- 
szości narodowych. Rada  Zrzeszeń 
Gospodarczych będzie zatem ogni- 
skowała w swym łonie wszystkie in- 
stytucje gospodarcze Wileńszczyzny. 

W ten sposób Wilnu przybywa 
nowa instytucja gospodarcza, która 
stać się może bardzo poważnym 
czynnikiem w życiu ekonomicznem 
naszego kraju. M. G. 

celem przeprowadzenia badań gleby 
w związku z projektami meljoracji. 
Wśród nich wysuwa Się projekt ure- 
gulowania odpływu pomiędzy jezio- 
rem Głębockiem i Berezweckiem, co 
pozwoliło by na podniesienie wydaj- 
ności łąk położonych około Głębo- 
kiego, a będących dotychczas past- 
wiskami pośledniejszego gatunku. 

Kronika krajowa. 

Konferencja ministra skarbu 
p. Zdziechowskiego z przed- 
stawicielami banków dewizo- > 

wych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

W Ministerstwie Skarbu odbyła 
się wczoraj zapowiedziana przez min. 
Zdziechowskiego pod jego przewod 
nictwem konferencja z  przedstawi- 
cielami większych banków dewizo- 
wych. 

« KWU R JE R 

Na konferencji odbytej przy u- 
dziale władz Banku Polskiego mini- 
ster skarbu zawiadomił zebranych o 
konieczności zorganizowania Ścisłej 
współpracy banków dewizowych z 
Bankiem Polskim i Ministerstwem 
Skarbu w celu uzgodnienia polityki 
walutowej, przeciwdziałania atakom 
na złotego oraz innym operacjom o 
charakterze spekulacyjnym. 

P. minister zaznaczył, że gdyby 
banki dewizowe wyłamały się z pod 
ogólnych zasad, ustalonych wspólnie 
z Ministrem Skarbu dla tej współ- 
pracy, minister zmuszony byłby wy» 
ciągnąć z tego daleko idące konse- 
kwencje w kierunku poddania re- 
wizji stosunku Ministerstwa Skarbu 
do banków dewizowych. 

Propozycja min. Zdziechowskiego 
co do planowej i skoordynowanej 
współpracy banków dewizowych z 
Bankiem Polskim i Ministerstwem 
Skarbu spotkała się z jednomyślnem 
uznaniem wszystkich obecnych na 
posiedzeniu przedstawicieli banków 
dewizowych, którzy przyrzekli Mini- 
sterstwu Skarbu i Bankowi Polskie- 
mu całkowitą i lojalną pomoc w tym 
kierunku. 

W najbliższych dniach banki de- 
wizowe utworzą odpowiednią orga- 
nizację i zwiążą się układem co do 
wzajemnego przestrzegania zasad 
projektowanej współpracy. 

Spekulacyjna działalność nie- 
których banków dewizowych. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

W Ministerstwie Skarbu stwler- 
dzono w okresie ostatniego załame- 
nia się kursu złotego, że niektóre 
banki dewizowe nadużywają upraw- 
nień, nadanych im przez Minister= 
stwo Skarbu i wykonują operscje 
walutowe, nieusprawiedliwione po- 
trzebami gospodarczemi, mające na- 
tomiast charakter wyraźnie speku- 
lacyjny. 

Ponieważ okazało się, że taką 
polityką wyraźnie szkodliwą dla zło- 
tego uprawiał między innemi Bank 
dla Handlu Żagranicznego, Minister- 

WJ OUTECUNZSCIKJ 

SAMUEL KUZNICKI 
długoletni pracownik Twa „Mazut* Sp. Akc. 

Oddział w Wilnie. 

Zmarł po krótkich cierpieniach dn. 24-go b. m. Pogrzeb 
odbył się dn. 25-go b. m. 

O czem zawiadamia 

T-wo „Mazut“ Sp. Akc. 

stwo Skarbu odebreło temu banko- 
wi prawo banku dewizowego. 

Pozatem Ministerstwo Skarbu po- 
siada materjały, dotyczące paru in- 
nych banków oskarżonych o podobne 
manipulacje. 

Wycofanie z obiegu bankno- 
tów 1 i 2 złotowych. 

Z dniem 31 grudnia 1925 roku 
banknoty jedno i dwu złotowe stra: 
ciły wartość obiegową i do dnia 30 
września 1926 roku przyjmowane 
będą do zamiany na bilon oraz na 
pokrycie należności we wszystkich 
oddziałach Banku Polskiego, Central- 
nej Kasie Państwowej I Kasach Skar- 
bowych. Wszelkie zatem spory, ja- 
kie obecnie dają się zaobserwować 
między płatnikiem a odbiorcą, nie 
mają uzasednienia. 

Postulaty kuplectwa. 
W dniu 22 bm. poseł St. Wartal- 

ski — po uprzedniej rozmowie z p. 
ministrem Zdziechowskim, przedsta- 
wił dyrektorowi departamentu podat- 
ków i opłat p. G. Czechowiczowi po- 
siulaty Naczelnej Rady, dotyczące 
obniżenia stopy podatku obrotowego 
w handlu hurtowym do 1 proc. Zniż- 
ki te, byłyby wprowadzone rozporzą- 
dzeniem ministra skarbu, wydanem 
na podstawie upoważnienia, zawar- 
tego w ust. 7 art. 7 ustawy o pań: 
stwowym podatku przemysłowym; 
stanowiłyby one dla handlu ulgę do« 
reźną do czasu uzyskania dalszych 
zniżek podatku obrotowego na dro- 
dze ustawodawczej. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 26 lutego r. b. 
  

1. Waluty. 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 7,75 7,72 1,74 
Funty szterlingi — — 

n. Dewizy. 

za 100 fr. 
Berlin » 
Budapeszt “ 
Bukareszt w 
Helsingfors 
Konstantynopol 
Kopenhaga 
Londyn 37,72 

М
Н
 

37,50. 37,50 

1. Papiery państwowe. 
d Państw. pożyczka konwer.  100,—   e » ” 35,00 

10% — » s kolejowe 125,00 
6% ,„ © dolarowa 65,50 

3 » (w złot.) — 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

sprzedaż kupno 

Praga 22,88 22,93 22,83 
Holandja — — — 
Nowy-York 7,75 7,73 7,11 
Paryż 28,20 28,27 28,13 
Szwajcarja 149,25 148,75 148,38 
Stokholm — — — 

Wiedeń 108,821/2 109,10 108,55 
Włochy 81,15 31,23 31,07 

III. Monety. 

Ruble złote 404 
Ruble srebrne 2.70 

I. Listy zastawne. 

8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
80, Państ. Ban. Rol. 

MI. Akcji. 
ło . 

  

    Akcje Banku Polskiego 

Na czarnej glełdzie w Wilnie w dniu 26 b. m. płacono za dolar 7.70. 

W prywatnych obrotach płacono w Wilnie w dniu 26 za 41/20 Listy Zastawne 
rzedwojenne (zarejestrowane) Wileńskiego Banku Ziemskiego 13.50, Listy Złotowe 
onwersyjne Wileń. Banku Ziemskiego — Akcji Wil. Banku Ziemskiego — Akcji Wil. 

Pryw. Banku Handlowego — Obligacje m. Wilna — 

   

© 
(©) w Szkole „Świt* (Mała Pohulanka 8). 

   
     

Ostatni przed letnim sezonem 

dis Kierowców Zawodowych rozpocznie się w pierwszych dniach marca. < 
Zapisy przyjmuje do dn. 1 marca i informacji udziela Sekretarjat Kursów Nie 

codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 5 1 pół do 7 wieczorem 7 

  

  

jego na tamtent front, I tyle ja jego 
obacze, ajejej”| 

.  -— „Maryśka nie wrzeszcz, a to 
te Germancy narągajo się, już tobie 
wstydu ze wszystkiem niema, potym 
ichnim sołdacie tak głosić, a ja 
mówiła, nie kochaj sie z im, bo bę: 
dzi!”.. perswadowała jej stojąca, któ- 
raś dziewczyna folwarczna. 

— „Wielka mnie bieda, niechaj 
sobie widzo, a Buożesz mój, ot co 
ja teraz poczna, kiedy my tak Ко- 
chami sie"! 

Żahdel cmokał płaczącą od czasu 
do czasu w policzek i w mowie Gói- 
hego najtkliwsze jej szeptał słowa, w 
głębi żołnierze kpili, ćmiąc fajki i 
przyglądali się temu widowisku z rze- 
telnem zadowoleniem. 

Panna Lenia odsunęła się w bok 
i wskazała kapelanowi dwoje zako 
chanych z uśmiechem wzgardliwej 
ironji. 

— „Oto księże kapelanie ludzie 
żyjący w prawdzie, oto... śmiech 
przyznać, obraz prawdziwej miłości, 
nieskażonej żadnemi, błahemi do- 

prawdy, względami... oto obraz pra- 
wdziwej istoty rzeczy, której my, lu- 
dzie skażeni cywilizacją, ideami, za: 

sadami, nie mamy odwagi wyznać*,,. 
„Boję się” mruknął Knappe, „że 

sen dzielny Pomerańczyk wyrządził 
ten młodej dziewczynie pewną... nie- 
powetowaną krzywdę... a tu ani ślu» 
bu, ani”... biedził się po swojemu. 

— „Niepowetowaną! Tak, świat 
jest tak pełen stale, a zwłaszcza w 
czasie wojny niepowetowanych krzywd 
ducha i ciała, że, miejmy nadzieję, 
utonie w nich i Marysina, jak kropla 
w morzu... w morzu nieprawości 
księże kapelanie”, zaśmiała się ner- 
wowo i nieszczerze. 

„| uważa pani, ma ten żołnierz 
jaknajlepsze intencje, i żadnych prze- 
szkód, oboje katolicy i uczucie szcze- 
re”.. lamantował kapelan jak wz0- 
rowy pasterz żegnanych owieczek. 
„Zawsze się dużo dzieje krzywd w 
dziedzinie miłości”... 

„Z drugiej strony” roztrząsał 
znów Knappe „nie ma gwarancji 
szczęśliwego pożycia, nie mogą się 
nawet rozmówić? Skąd ta miłość je- 
śli się nie rozumieją, innej mowy — 
używają”? 

„Cóź są wyrazy? Kto się rozumie 
wzajem w sprawach miłości? Kto się 
kiedy rozmówił do dna, do głębi du- 

szy". Cicho mówiła panna Lenia „ko- 
chankowie z Werony mówią do siebie: 
„Bo i cóż jest Montegu? Nie jest to 
źrenica” lubjaka część lica... Montegu 
jest imię... i „nazwisko Romea rzucam 
precz odemnie”, takie oto najświęt: 
sze Credo miłości... cł właśnie są jej 
szczerym, prawdziwym wyrazem: Ro- 
meo i Żuljetta, cha cha”. 

— Mówi pani jakby im, Boże od- 
puść... Pani... zazdrościła... 

— „Jestem dla nich pełna... u- 
szsnowania, są bliżej od istoty rze- 
czy niż... inni, opancerzeni w nie 
warte, żelazne pęta... rozmaitych”... 

— Pani ma umysł wybitnie filo: 
zoficzny, określił ksiądz słuchając z 
natężoną uwagą cel swych myśli i 
spostrzeżeń. 

„Podobno, 
czasie wojny”... 

Szli znów korytarzem; potem po 
kój, pożegnanie, potem jazda w ciem: 
nym tumanie nocy z czającemi się 
w mrokach wzdychającemi widmami 
niewyznanych tęsknot i żalów... Po- 
tem dalej wojna i wielkie olbrzymie 
zdarzenie... 

Nic się więcej nie zdarzyło w dłu: 

dobra właściwość w 

gie kampanii wojennej kapelana G.t: 
tlieba Knappe, co by było podobne 
do swego dziwnego wieczoru który 
mu ukazał przypadkiem niby, błyska- 
wiczny skrót uczuć i namiętności 
ziemskich, gwoli doświądczenia ich 
nietrwałości i znikomej rtošci, 

Długo jednak, długo, śniło mu się, 
mimo gorliwego odsuwania na jawie & 
tych draźniących cbrazach w księgi 
martwej niepamięci, śniło mu się, że 
znów jedzie sobie stępa, spokojaym 
Trakenem w dzikim Panjelandzie i 
widzi o zmroku śniadawe nimfy w 
wieńcach z jemioły, z sierpami srebr: 
nemi w dłoniach, z rozwianemi wło: 
sami, pachnącemi wilgocią I dymem 
smolnych szczep... Boże, odpuść, śni- 
ło mu się że jasnowłosa Polka pro: 
wadziła ten korowód, nasłany bez: 
wątpienia na bogobojnego Gołtlieba 
Knappe, by mocy jego ducha do- 
świadczyć i całą zgrozę rzeczy świec: 
kich ukazać, ku wiecznemu obrzydze- 
niu takowych... Ku obrzydzeniu?... 
Tak, zapewne... zapewne... nie inaczej... 

  

(o falna sytuacja 

Oddział w Wilnie 

Polityka żydowska 
na przełomie. 

(Odczyty posłów Grynbauma i Rei: 
cba. — Opinja wileńskiej prasy ży- 

dowskiej). 

W tym tygodniu gościli w Wilnie 
dwaj wybitni politycy żydowscy, któ- 
rzy, mimo iż są członkami jednego 
stronnictwa politycznego (sjonistycz- 
nego), zapatrują się zgoła odmiennie 
na rozwiązanie kwestji żydowskiej w 
Polsce. 

Poza konferancjami odbytemi w 
ścisłem gronie partyjnem i w Związ- 
ku Kupców i Przemysłowców Żydow- 
skich, obaj wygłosili w sali żydow- 
skiego Teatru ludowego publiczne 
odczyty, z treścią których pragniemy 
właśnie zapoznać naszych czytelników. 

Poseł Grynbaum, mówiąc na te» 
mat kryzysu narodowej polityki ży: 
dowskiej w Polsce, stwierdził, iż ostry 
kryzys, jaki przechodzi „Koło Żydow: 
skła”, jest wynikiem bankructwa „u- 
godowej” polityki, która nietylko nie 
poprawiła położenia Żydów w Polsce, 
lecz je nawet pogorszyła. 

Przytaczając słowa Grabskiego, iż 
Żydzi zostaną równouprawnieni tylko 
wówczach, gdy staną się dobrymi 
Polakami, prelegent zaznacza, iż „u- 
goda” jest recydywą starej asymila- 
cji. 

Pan Grynbaum utrzymuje, iż w 
dalszym ciągu stosowane są w Pol- 
sce ograniczenia względem Żydów w 
dziedzinie gospsdarczej i kulturalnej, 
Na poparcie swojej tezy prelegent 
przytacza szereg. faktów, Świadczą- 
cych o tem, iż Żydzi są upośledzeni 
pod względem kretytėw i wymiaru 
podatków, ponadto stosowany jest 
względem nich numerus clausus itd. 

Poseł Grynbaum jest zdania że 
polityka gospodarcza w stosunku do 
Żydów nie ulegnie żadnej zmianie, 
natomiast rząd może pójść na naj: 
większe ustępstwa w dziedzinie kul: 
turalao-oświatowej. 

Prelegent z naciskiem podkreśla, 
że wszelkiego rodzaju „ugody” jeśli 
mają być trwałe, mają być poparta 
realną siłą, W przeciwnym wypadku 
spotka je ten sam los, co na Litwie 
Kowieńskiej, gdzie za jednam pocią- 
gnięciem pióra Żydzi pozbawieni zo- 
stali autonomii kulturalnej. 

Polska posiada około 40 procent 
mniejszości narodowych. To też zda: 
niam p. Grynbauma — prędzej czy 
później zmuszona ona będzie zadość- 
uczynić wszystkim słusznym żądaniom 
tych mniejszości. 

Zgoła odmienne stanowisko zajął 
b. prezes Koła Żydowskiego poseł 
d=r Leon Reich. 

W swym odczycie „Żydowska po- 
lityka w Polsce w świetle ugody pol- 
sko-żydowskiej” starał się udowodnić, 
iż tak zwana ugodaa posiada cały 
szereg pozytywnych wartości. 

Podkreśla, iż mimo napaści z je- 
dnej i drugiej strony jest dumnym z 
tego że jest współtwórcą „ugody”, 
albowiem oznacza опа przełom w sto- 
sunkach polsko-żydowskich. 

Porównując stosunki obecne, a 
stosunki w czasie 1 go Sejmu Usta- 
wodawczego, p. Reich stwierdza iż 
nastąpiła znaczna poprawa. Również 
konkretne wyniki jakie dzła „ugoda”, 
nie są bez znaczenia. Tak nasz cały 
szereg szkół m. in. Zydowskie semi: 
narjum nauczycielskie w Wilnie o- 
trzyma prawa państwowe. 

Prelegent podkreśla, iż katastro- 
Żydów polskich jest 

wynikiem tego, iż Polska przechodzi 
obecnie ostry kryzys gospodarczy. 

W słowach ostrych prelegent wy: 
stępuje przeciwko p. Stanisławowi 
Grabskiemu, który swoją polityką an- 
tysemicką w dzledzinie szkolnictwa i 
stosowaniem antycywiliizacjnego „nu* 
merus dansus* przynosi szkodę Pols- 
ce. Zapowiada względem niego ostrą 
opozycję za strony „Koła Żydowskie” 

jo". 
Odnośnie innych mniejszości na* 

rodowych. poseł Reich zaznacza, iż 
sytuacja Żydów jest zupełnie odmien- 
ną, od sytuacji nprz. Białorusinów 
i Ukraińców. 

Prelegentijest zdacydowanym prze- 
ciwnikiem wszelkich interwencji za” 
granicznych. Zaznacza iż wszędzie za- 
granicą Żydzi są patrjotami swej oj- 
czyzny. To samo stać się musi w 
Polsce, Żydzi stopniowo  osięgną 
wszystkie przynależne im prawa: 

* 
* * 

Odczyty powzższe wywołały ойу- 
wioną dyskusję w prasie miejscowej. 

„Wilner Tog“, zwalczający w spo- 
sób bezwzględny ady) uprawia: 
ną przez b. prezesa Koła Żydowskie- 
go, pisze: 

„Dr Leon Reich, jako „przy: 
wódca* żydowstwa pslskiego, jest 
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to najstraszniejsze w naszem ży* 
ciu, jest to początek końca. To nie 
jest kryzys polityki żydowskiej, lecz 
kryzys naszego całego organizmu 
narodowego. 

Odrodzenie asymilacji jest nia- 
bezpieczną i smuthą chwilą w na: 
szych najnowszych dziejach. 

l dopóki d-r Reich 
reprezentował  „naszą* polityką 
będzie to oznaką, iż jesteśmy 
niebezpiecznie chorzy w znaczeniu 
narodowem, politycznem i popro* 
stu lzdzkiem”, 
Drugi natomiast dziennik 

stwierdza: 
„Rzeczywistość przeszła wszyst- 

kie oczekiwania. Bsz przesady mo: 
žna stwierdzić, iż d:r Reich nie- 
tylko nie spotkał się z chłodemi 
obojętnością (jak tego jedni się 
obawiali, inni zaś spodziewsli się 
iw tym kierunku agitowali lecz 
przecznie — doznał tak gorącego 
przyjęcia we wszystkich sferech in- 
stytucjach i organizacjach jakiego 
nikt przed nim nie doznał. 
Pod adresem zaś „Wiiner Tog'u* 

„Cajt” czyni następującą uwagę: 
„To nie bywałe wprost powo: 

dzenie referatu dra Relcha jest 
najlepszą odpowiedzią dla pasz- 
kwłlistów, którzy słowem i czy- 
nem pragnęli podżegać publicz- 
ność żydowską przeciwko tekiemu 
wybitnemu politykowi i wodzowi 
jakim jest niewątglimie d-r Reich”. 

m. g. 

1 paktiw ballyckic. 
Lotwa. 

Przyszła konferencja w Rydze. 

RYGA. 26.11. (Pat.). „Jaunakas Zi- 
nas” dowiaduje się, że prezes Rady 
Ministrėw Ulmanis nie wyjedzie do 
Kowna na czele łotewskiej delegacji 
gospodarczej, jest bowiem zajęty о- 
nemi sprawami w stolicy. 

Dziennik wyraża przypuszczenie, 
że w Kownie nie będzie zawarty 
ostateczny układ, lecz nastąpi to do- 
piero na późniejszej konferencji w 
Rydze. 

Na jakich warunkach zgadzają 
się soc-demokr. przerwać ob- 

strukcję. 

Obstrukcja soc.-dam. przeciwko 
uchwaleniu nowej taryfy celnej trwa 
w dalszym ciągu. 

W łotewskich kołach parlamen- 
tarnych opowiadają, że obecnie wal- 
ka ta przybrałą charakter czysto po- 
lityczny. : 

Socjal-dem. twierdzeniu temu nie 
zaprzeczają. 

Jak się dowiaduje gazeta „Sie: 
wodnia” leaderzy soc.-dem. prowa- 
dzili onegdaj nieoficjalne pertrakta- 
cje z leaderami koalicji w sprawie 
zakończenia obstrukcji. 

Soc.-dem. gotowi są zmienić swą 
dotychczasową taktykę i nieprzeszka” 
dzać w przeprowadzeniu rządowego 
projektu zmiany taryfy celnej w tym 
wypadku, jeżeli rząd zaniecha pod- 
niesienia opłat na tkaniny bawełnia- 
ne i mąkę pszenną. 

Warunki te koalicja uważa za nie 
możliwe do przyjęcia. 

W związku ztem chodzą pogłoski, 
iż socjal.-dem. skłonni są do pew- 
nych ustępstw gdyż przekonali się, 
że ich przedłużająca się obstrukcja 
przynosi korzyść koalicji, spajając ją 
jeszcze bardziej. 

Pertraktacje, jak“ dotychczas są 
bez rezultatów. 

Jest jednak jeszcze możliwość 
dojścia do porozumienia. 

Kongres rolniczy w Rydze. 

RYGA. 26.II. (Pat.). Dziś otwarty | 
został w Rydze kongres rolniczy przy 
udziale z górą 1.500 uczestników. 

Estonja. 

Wycieczka parlamentarzystów 
polskich. : 

TALLIN, 26.ll. (Pat.). Wczoraj rze 
no polska delegacja parlamenterza 
przybyła do Narwy. 

Po uroczystościach powitalnych 
na dworcu i po zwiedzeniu miasta 
udała się delegacja do miejscowości 
Kochtel, gdzie oglądała eksploatacja 
łupku palnego oraz nowo wybudo- 
waną fabrykę cleju. Wieczorem dy- 
rekcja fabryki wydała na cześć dele' 
gacji obiad, 

Po obiedzie wycieczka parlamen: 
tarzystów polskich wyjechała do. 
Dorpatu. 

Nowe prawo wyborcze w 
Estonji będzie dziś ogłoszone. 

Z Rewla donoszą, iż prezydjum 
Sejmu estońskiego zdecydowalło ogło* 
si w dniu wczorajszym, t. j. 26 b. m. 
nowe prawo wyborcze, gdyż wniosek 
narodowych liberałów w sprawie odło* 
żenia opublikowania prawa na dwa 
miesiące nie uzyskał wymaganej ilo- 
ści głosów. : 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
głównej komisji wyborczej, na którem 
będą ostatecznie ustalono dni wy- 
borów. į К 

Prawdopodobnie wybory odbędą 
się 15, 16 i 17 maja. : 

bedzie 

„Cajt” 
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Kiedy wladze mogą 
žądač faktury? 

Min. Spraw Wewn. zwróciło się 
do wcjewodów z okólnikilem, w któ» 
rym zaznacza, że z wpływających do 
M. 5. W., zażaleń organizacji kupiec- 
kich oraz poszczególnych handluią- 
cych wynika, że funkcjonarjusze władz 
administracyjnych oraz pp. nie orjen- 
tują zię należycie, jaki cel miały na 
względzie postanowienia o obowiąz- 
ku posiadania faktur (rachunków) 
i żądają przedstawienia sobie tych 
faktur przeważnie od _ drobnych 
sprzedawców nawet wówczas, gdy 
nie zachodzą wątpliwości, że ce- 
nę ujawnioną w cenniku uważać na- 
leży za godziwą. Dzieje się to na- 
wet, wtedy, gdy gatunek towaru nie 
jest gorszy, a ujawniona cena nlž- 
sza od nie zakwestjonowanych wyż- 
szych cen tego artykułu w innych 
przedsiębiorstwach handlowych w tej 
samej miejscowości. 

Stwierdzając, że handlujący nie 
zostali zwolnieni od obowiązku posia- 
dania faktur, M. S. W. zaznacza jed- 
nak, że nie uważa za celowe i wska- 

"zane żądania od sprzedawców, zwła- 
szcza drobnych, przedstawiania fak- 
tur w wypadkach, gdy nie zachodzi 
podejrzenie pobierania nadmiernej 
ceny niezależnej od tego, czy cen- 
nik sporządzony został przez samego 
handlującego, czy też przez organi- 
zację kupiecką. 

Należy natomiast żądać faktur 
pod groźbą kary odtych, którzy ma- 
ją w wywieszonych cennikach ujaw- 
nione ceny, wzbudzające wątpliwości 
co do ich wysokości. 

W wypadku wywieszenia cennika 
sporządzonego przez crganizację ku- 
piecką. właściwy organ wykonawczy 
winien zwrócić się przedawszystkiem 
do odpowiedniej organizacji a dopie- 
ro w razie nieotrzymania od niaj żą- 
danych dokumentów usprawiedliwia- 
jących ujawniona w cenniku cenę do 
handlującego, jako do ponoszącego 
wszelkie konsekwencje. 

    

  

Z zagranicy. 
Zmniejszenie francuskich kre- 

dytów na akcję w Syrji i 
Marokku. 

PARYŻ, 2611. (Pat.).  Pemimo 
sprzeciwu Painlevsgo, który nie sta- 
wiał przytem kwestji zsufania. lzba 
przyjęła poprawkę socjalisty Mistrala 
zmniejszającą o 1 miljon frenków 

i ats 

dziennikach w sprawie ewtl. powro- 
tu b. nastency tronu ks. Karola, są 
pozbawione wszalkich podstaw. 

Sprawa ta została ostatecznie za- 
łatwiona aktem parlamentarnym z 
dn. 4go stycznia r. b. 

    

  

  

Ze Związku Strzeleckie- 
go w Wilnie. 

Z inicjatywy kamendy podokięgu 
Wiieńskiego powstała przy zarządzie 
tegoz podokręgu Sskcja Pracy Ko: 
biet na czele której stanęła pani 
Wanda Dobaczewska. 

W skład sekcji weszło 16 pań, 
przaważnie żony wyższych oficerów 
wileńskiego garnizonu. Sekcja wyło- 
niła referaty: 

1) kulruralno oświatowy, na cze- 
le którego stanęła p. Janina Turska 

2) dochodów niestałych z p. ma 
jorową Proflcową i p. pułkown. Za- 
morską na czele. 

3) propagazdy z p. Haliną Wasi- 
łewską. Wszystkie referaty razpoczę- 
ły energiczną pracę. 

Komenda podokręgu wraz z Sek- 
cją Pracy Kobiet przysłąpiła do zor- 
ganizowania 1 oddziału żeńskiego. 

Równecześnie przy komendzie 

  

KUR JE R w 

podokręgu stworzone została strze- 
leckie warsztaty introligatorskie, ma- 
jące za zadanie 3amopomoc strze- 
lecką. 

Komenda udziela lokalu wypoży- 
cza narzędzia pracy — zyski zaś z 
warsztatów przeznaczone Są dla pra- 
cujących strzelców. 

Z powodu ogromnego bezroba- 
cia przyjście strzelcom z pomocą w 
tej formie jest wysoce wskazanem, 
da to im pewną pracę dochodową 
i silniej zwiąże z organizacją. W za- 
kresie pracy kulturalno oświatowej 
zorganizowano ostatnio orkiestrą 
mandolinistów złożoną z 14 strzel: 
ców. 

Jadwiga Kryniewiecha 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno- 

tanecznego w REDUCIE 
udziela lekcji plastyki i rytmiki, 

Organizuje się komplety dla 
dorosłych i dzieci. 

Zapisy przyjmuje się w teatrze na 
Pohulance — pokój p. W. Hulewicza 

od godz. 12 do 2 pp. 

  

  

KRONIKA. 
  

74 Dziś — Leandra. 
Sobota | Jutro—Sucha. Romara Op. 

27 į Wscenód słońce g. 6 m. 20 

Luty | zachód — „” — . 4 m. 48 

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 
—Leiewela 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. | Hufców Szkoln.-—Domi- 
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 1 N.- Wilejki)— 

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

kredyty na akcję w Syrji I Marokku. (Dominikańska To).eday marówz gkilalca W uzasadnieniu tej poprawki. lzba od 8—g. 
' zsznacze, że operacje w Syrii i Ma- 
rokku wlnny zakończyć się jaknaj- 
prędzej. 

Painleve oświadczył zresztą, że 
rząd spodziewa się iż wysiłki zostaną 
rychło uwieńczone powodzeniem i 
nastąpi uspokojenie. 

Bankructwo Banku. 

BRUKSELA, 26-1i. (Pzt.). Wielkie 
wrażenie wywołało w całym kraju 
bankructwo banku Credit Foncier 
Anverccis, który wstrzymał wczoraj 
wypłaty. Pasywa wynoszą 300 milj, 
franków. 

Publiczność rzuciła się na е 
banku w Antwerpji i Brukseli. 

Policja przeprowadziła rewizję w 
gmachu dyrekcji B ku. Okazało się, 
że bankructwo zostało spowodowane 
nieszczęśliwemi spekuiacjami kilku 
kierujących osobistości, które zosta- 
ły aresztowane. Dyrektor usiłował 
popełnić samobójstwo lecz przeszko- 
„dzono mu w tem. 

B. następca tronu rumuńskie- 
go ks. Karol nie powraca. 

BUKARESZT, 26.I1. (Pat.). Pogło- 
ski jskie ukszały się w niektórych 

    

    
   

    

    

   

  

Reklama 

to potęga. 

       
   

_ Reklama: prowadzi 
do zwycięstwa,    

NS NA NA 

Sprzedaž na dogodnych wa- 
runkach z dostawą do domów 

WĘGIEL 
Górnośląski 

firma „Elektrokan'* wielka 17,tel. 506 

NN NN 

Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 
—Garbarska 3, II piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Żell- 
gowskiego 1. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj 27.11 wesełe dramat St. 
Wyspiańskiego w 3-ch aktach. 

W niedzielę o godz. 3.30 „Uciekła mi 
przepióreczka* komedja St. Żeromskiego 
w 3-ch aktach. 

Wieczorem o 3ej „Przechodzień” sztu- 
ka B. Katerwy w 3-ch aktach. Całkowity 
dochód z obu przedstawień niedzielnych 
Reduta przeznacza na fundusz dla bezro- 
botnych m. Wilna. 

W poniedziałek 1 marca o godz. 8 
wiecz. odbędzie się 1-szy z zapowiedziane- 
go cyklu koncert symfoniczny w wykona- 
niu wileńskiej orkiestry symfonicznej pod 
batutą p. Ad. Wyleżyńskiego. W programie 
utwory Moniuszki, Karłowicza, Statkowskle- 
go I Noskowskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia každe- 
go przedstawienia biuro „Orbis” Micklewi- 
cza 11 od 9-4.30 w dnie powszednie | od 
10—12.30 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 
11—2-ej Iod 5—8-ej w dnie przedstawienia. 
Oprócz tego dla udogodnienia publiczności 
w dnie powszednie księgarnia „Lektor” Mic- 

a 4, od godz. 4—7 | w niedziele 
od 1—3, 

  

W 150 ® 
podwyższyć może swe zyski 

— | Wieczór orkiestrowy Reduty. 
W. poniedziałek 1go marca odbędzie 

się w Teatrze Reduta pierwszy wieczór or- 
klestry w wykonaniu Wileńskiego /Zespołu 
Symfonicznego. Program zawiera uwerturę 
do op. „Flis” — S. Menluszk!, rapsodję Ili- 
tewską M. Karlowicza, uweiturę do op. 
„Marja”—B. Statkowskiego, oraz sułtę Sto= 
Jowskiego. Dyrygent — Adam Wyleżyński. 
Ceny redutowe z prawem 50 prcec. zniżki. 

— Poranki muzyczne w Sali 
Miejskiej. Jutro w niedzielę 28 lutego 
b. r. dwa akty (1! l) świetnej komedjo-“ 
opery J. Rossiniego „Cyrulik Sewilski* w 
wykonaniu scenicznem. Początek o godz 
12 min. 20 pop. 

— Wieczór Chopina w Teatrze 
Polskim. Znakomity pianista Zbigniew 
Drzewiecki wystąpi w niedzielę 7.90 marca 
rb. z recitalem forteplancwym, pošwlęco- 
nym całkowicie uteorom Chopina. 

Program zawiera: Sonats B-moli, 24 
preludja op. 28, Preludjum As-dur, Polonez 
Fantazja. 2 etiudy, Kołysanka, Poiones 
Hs-dur. Początek koncertu 0 g. 8-ej wiecz. 

KINA. 
Kinematograf miejski. Od 24-go 

„Europa mówi o tem“ z powieści Jules'a 
Verne'a. 

URZĘOOWA, 

— Kwestjonarjusze zebytków 
nieruchomych. Oddział Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego opracował 
kwestjonarjusze dotyczące stanu za- 
bytków nieruchomych, w szczegól- 
ności budownictwa drewnianego na 
terenie okręgu  konserwatorskiego 
celem uzyskania danych historycz- 
nych 0 wszystkich tego rodzaju ob- 
jektach. Kwestjonarjusze te będą го- 
zesłane w najbliższym czasie do 
wszystkich właścicieli zabytków ar- 
chitektonicznych, według uprzednio 
już opracowanych w Oddziale Sztuki 
spisów ewidencyjnych. (zd) 

MIEJSKA. 
— 

— Obywatelski czyn. Kolegjum 
Zboru Ewengielicko Reformowanego 
pragnąc przyjść z pomocą niszamoż- 
nej uczącej się młodzieży, na ostat 
niem posiedzeniu postanowiło płacić 
codziennie za 12 obiadów w jadło- 
dajni K. O, K. przy ul. Zawalnej. 

Obiady wydawane będą uczaiom 
niezamożnym zglaszającym się do 
jadłodajni bszpłatnie. 

— Opłaty za elektryczność. 
Wydział Elektryczny Magistratu mia- 
Sta Wilna uprzedza Panów Abonen- 
tów, że oprócz Kasy Miejskiej i Ban- 
ków nie upoważnił nikogo dla inka- 
sowania należności za energje. 

  

    

  

tylko ten 
kto zapamięta i zastosuje w praktyce te 4 zasady. 

Tylko ogłoszenia w Kurjerze Wileńskim 
doprowadzą do powyższych rezultatów. 
      

Urzędniczka 

jest dźwignią handlu 

Reklama jest drogą 

L LŽĘ-N S Ki 

— Może z wiosną będzie le- 
piej. W związku z nadchodzącą 
wiosną zauważono większe ożywie- 
nie w przedsiebiorstwach: brukar 
skich, inwestycyjnych i rolnych. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzenie wydziału po 
włatowego Sejmiku Wileńsko- 
Trockiego. W dniu 6 marca b. r. 
w gmachu przy ul. Wileńskiej odbę: 
dzie się w godzinach przedpołudnio- 
wych kolejne posiedzenie wydziełu 
powiatowego Sejmiku Wileńsko-Troc= 
kiego. 

Na porządku dzieanym szereg 
spraw natury samorządowej. (zd) 

— Na raty. Wydział powiatowy 
Sejmiku Wileńsko-Trockiego zwrócił 
się do władz nadzorczych z prośbą o 
rozłożenie sumy 62.000  zło- 
tych, należnej z tytułu kosztów ut- 
rzymania policji państwowej za rok 
1924 na 10 lat. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— lroczysta akademja. W 
niedzielę daia 28-go bm. o godz. 10 
m. 30 rano, zarząd szkoły powszech- 
nej NM 1 (Wileńska 10), z racji 87 
rocznicy zgonu Szymona Konzrskia 
go, którego imienia jest ta szkołs, 
urządza uroczystą akadamję. \М ака- 
demji wezmą udział nauczycielstwo 
oraz delegacje uczniowskie wszyst- 
kich szkół powszechnych m. 5 

) 
— Wyższe kursa nauczyciel- 

skie w Wilnie. Kuratorium Wileń- 
skiago Okręgu Szkolnego zawiado- 
miło poszczególne inspektoraty szkol- 
ne, iż otwiera wyższe kursa rauczy- 
cielskie dla wykwalfikowanych na 
uczycieli szkół powszechnych. 

Kursa będą się dzieliły na 4 dzia» 
ly: 1) humanistyczny, 2) fizyko-ma- 
tamatyczny, 3) przyrodniczy, 4) ro” 
bót ręcznych. 

Wstęp dla każdego nauczycieln, 
posiadającego pełne kwalifikacje. Na 
czas trwania kursów otrzymają oni 
urlopy i zwrotną pożyczkę, rozłożo- 
ną na Szereg długoterminowych rat 
w wysokości, jaka będzie potrzebna 
na opłacanie nauczyciela, który słu- 
chającego wykładów na kursach bę- 
dzie zastępował. (zd) 

— W sprawie egzaminów dla 
nauczycieli szkół powszechnych. 
W myśl rozporządzenia Wileńskiego 
Kuratorjum Skoluego z dnia 24 bm. 
inspektorat szkolny m. Wilna podaje 
do wisdomości, że egzamina dla 
czynnych, a niekwalifikowanych na- 
uczycieli rozpoczną się w dn. 19 
kwietnia 1926 r. 

Do podania, złożonego na imię 
Inspektora Szkolnego m. Wilna, na- 
leży dołączyć zwięzły, własnoręcznie 
napisany Życiorys, kwit Knsy Skar- 
bowej, jako dowód uiszczenia należ- 
nej rządowi opłaty za egzamin, me- 
trykę urodzenia, dowód obywatel- 
stwa, dwie fotografje i zaświadcze- 
nie Inspektora Szkolnego, że patent 
jest nauczycielem koncesjonowanej 
szkoły prywatnej. 

W podaniu należy wyreźnie za- 
znaczyć z jakiej grupy przedmiotów 
zamierza patent poddać się egzemi- 
nowi. Opłata za egzamin z jednej 
grupy wynosi 2 zł, z dwu grup 32ł., 
z trzech grup 4 zł. i t. d. 

Termia wniesienia podania do 
dziennika podawczego w Inspektora- 
cie Szkolnym m. Wilna upływa z 
dniem 10 kwietnia 26 r. 

Egzaminy odbywać się będą w 
godzinach popołudniowych w lokalu 
Państwowego Seminarium Naucz. 
Zeńskiego przy ui. Augustjańskiej 
Ne 4. (i) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Orkiestra akademicka. Przy 
Fkademji Pomocy Akademickiej 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego 

  

powstaje w najbliższych dniach or- 
kiestra akademicka. (zd) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Z posiedzenia Komisji od- 
woławczej. W czwartek 25 b. m. w 
lokalu P. O. P. P. odbyło stę pos'e- 
dzenie Komisji odwoławczej w celu 
rozpatrzenia zażaleń bezrobotn. robo- 
tników na decyzję Zarządu Obwodo* 
wego Funduszu Bezroboci». Ogółem 
rozpstrzono 30 zażaleń, które prze- 
ważnie były bezpodstawne. (I) 

— Przejęcie wypłaty zasiłków 
dla bezrobotnych robotników fi- 
zycznych przez magistrat. Ww celu 
ulżenia pracy Państw. Urzędowi Pośr. 
Pracy mzgistrat m. Wilna przejął wy- 
płatę zasiłków dla bezrobotnych pra* 
cowników fizycznych. Na ten cel zo- 
stał przeznaczony lokal w gmachu 
poratuszowym, a dla wykonenia tych 
czynności stworzono specjalne bluro 
płatnicze pod kierownictwem p. Pio- 
trowskiego. (1) 

— Pomoc dla bezrobotn. pra” 
cowników umysłowych. 24 i 25 go 
bm. Zarząd Obwodowego Funduszu 
Bezrobccia dla 125 bezrobotn. praco" 
wników umysłowych wyałacił w dro” 
dze pomocy doraźnej 4.800 zł. (I) 

— Uruchomienie fabryk. W o- 
statnich dniach na terenie m. Wilna 
uruchomiono fabrykę konserw mies- 
nych p.n. „Bałtyk”. Fabryka zatrud- 
nia 10 robotników. 

W najbliższych dniach zostanie 
uruchomiona w Nowo-Wilejce fabry" 
ka przetworów drzewnych pod nazwą 
„Zemsz”, która zatrudni 15 robotni- 
ków. (I) 

— Mniej potrzebujących. W о- 
statnich czasach zauważono znaczne 
zmaiejszenie się liczby bezrobotnych, 
zgłaszających się do Państw. Urzędu 
Pośrednictwa Pracy o zasiłek. (I) 

— Wskutek zastoju ekonomi- 
cznego. Zakłady tkackie Mozer i Sy- 
nowia w Nowe-Wilejce wskutek za: 
stoju ekonomiczaego zwolniły z pra- 
cy 380 robotników. Zakłady stolarskie 
w Nowo-Wilejce inżyniera Edwarda 
Lange dawniej Posehia około 150 ro- 
botników. (I) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. ЕЛМ Р ТО МАка 
— Organizacyjne zebranie 

związku podoficerów rezerwy. 
W dniu 23 lutego b. r. w lokalu 
Klubu Inteligencji Pracującej odbyło 
się crganizacyjne zebranie związku 
pedoficerów razerwy województwa 
wileńskiego, na które przybyło około 
30 osób. 

Wybrany został tymczasowy zae 
rząd w składzie 5 osób: p. Zawade 
zkiego, Rzewuskiego, Gintowta, Stan- 
kiewicza i Limirzewskiego, przyczem 
na kandydata został wybrany p. Ko- 
lendo. Ponadto wybrano komisję #- 
nansową. 

Walne zebranie odbędzie się w 
ciągu najbliższych dwuch miesięcy. 

Na razie organizacyjne zebranie 
zwróciło szczególną uwagę na odna- 
lezienie środków pomocy i wyszuka- 
nie pracy dla podoficerów rezerwy 
pozostających bez środków do życia, 
na pracę. kulturalno oświatową i roz- 
wijania wśród członków wiedzy woj- 
skowej. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileński Oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. Ww 
niedzielę d. 28 lutego o g. 11 odbę- 
dzie się w Sali Seminarjum Histo- 
rycznego Zamkowa 11, posiedzenie 
z następującym porządkiem dzien- 
пут: 

1) Sprawozdanie z IV Powszech- 
nego Zjazdu Historyków Polskich w 
Poznaniu, 

2) Odczyt prof. K. Chodynickiego: 
O Towarzystwie Hrubieszowskim, 

3) Dyskusja, 
Walne zebranie związku 

kresowego b. wojskowych. W 

Nr. 47 (495) 

niedzielę dnia 28-go b. m. о godz. 
9 rano w lokalu kuchni dla inteli- 
gencji pracującej ul. Trocka 14, od- 
będzie się walne zebranie członków 
związku kresowego był. wojskowych. 

RÓŻNE. 

— Wystawa drobiu. Zespół cr- 
ganizačyj: „Zwiazek Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej”, 
„Zw»iwzek Hodowców dr biu Ziemi 
Wileńskiej", „lsze Wileńskie Tows© 
rzystwo Hodowców gołębi pocztowych, 
rasowych, drobiu i królików* i To- 
warzystwo Hodowców gołębi poczto- 
wych „Czuwaj” urządzają w czasie 
od dn. 28 lutego do dnia 4 marca 
rb. włącznie wystawę drobiu, jak: 
gołębi pocztowych i rasowych, pta- 
ków śpiewających i dekoracyjnych, 
Oraz królików w ujeżdźalni przy ul. 
Wileńskiej Nr. 42 (róg. A, Mickie- 
wicza) obok Domu Oficera Polskiego. 

Wszelkich informacji udziela jak 
również przyjmuje zgłoszenia Komi- 
tat wystawy w lokalu Związku Kółek 
i Organizacyj Rolniczych, Wilno 
Wielka Pohulanka Nr. 7, w dnie po* 
wszednis 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 Rolniczych, Komi- 
tet wystawy", 

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

— Agitacja komunistyczna w 
P. U. P.P. W kilku ostatnich dniech 
w Państw. Ulrzędzie Pośredn. Pracy 
zauważono, że wśród rzeszy robotni- 
czej zjawiają się zgitatorzy komuni: 
styczni, starając się podburzać bez- 
robotnych oraz sprowokować praco- 
wników. (I), 

Z_ PROWINCJI. 

— Odczyty hodowlano-rolni. 
cze. W ostatnim czasie odbyły się 
w Głębokiem odczyty instruktora 
Sejmiku Dzisnieńskiego p. Łapyra 
„O żywieniu krów mlecznych” oraz 
odczyt inż. Sokoła „O korzyściach 
meljoracji w rolnictwie. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE.4 

w Wiinie. 
— Zatrzymanie. Dn. 24 b. m. pod- 

cząs kontroli miejsc podejrzanych, kierow- 
nik Il komis. zatrzymał w domu publicz- 
nym przy ul. Nowoświeckiej 7, Gabryela 
Kozakiewicza nielegalnie przybyłego z Lit- 
wy, przy którym znaleziono większą 
ilość pleniędzy w złocie i biżuterji. 

W dn. nr. 9 przy ul. Turgielskiej za- 
trzymano Włsdysiawa Kosteckiego poszu* 
kiwanego przez sąd pokoju m. Wilna oraz 
na ul. Konduktorskiej zatrzymano br. Serg" 
jusza I Władysława Tumarewiczów bez do- 
wodów osobistych, którzy zachowaniem 
się swym wzbudzali podejrzenie. 

— Zatrzymanie złodziel. Dn. 25 
bm. Hipolit Wierszowski, strażnik Dyrekcji 
Dróg Wodnych, zam w domu rządowym 
na brzegu rzeki Wilji zameldował policji 
ze z ogrodzonego placu przy tymże domu 
skradziono 9 słupów na szkodę tejże Dy- 
rekcji. 

Oskarżonych o kradzież Władysława 
Możejko, (Obozowa 84), i Franciszka Kul- 
wińskiego (Nadleśna 65), ujęto. 

— Kradzież biżuterji. Dn. 25 b. m. 
Kazimierze (Lwowska 14), skradziono jej 
KO garderobę i biżuterję ogólnej wart. 

zł. 

Fa prowincji. 

— Nagły zgon. W dniu 21 b. m. 
zmarła nagle Sudoiska, żona sierżanta z 5 
Baonu KOP. zam. w Łużkach. 

Przyczyny śmierci narazie nie usialono. 
— Zamach samobójczy. W dniu 

19 bm. usiłował otruć się jodyną Mota Ro- 
zental, łat 17, zamieszkały w Dołhinowie. 

Stan zdrowia wymienionego obaw nie 
budzi. Przyczyny usiłowania samobójstwa 
nieuleczalna choroba. 

— Wykrycie potajemnej gorzelni. 
W dniu 21 bm. w lesie około wsi Siwce, * 
gm. Krzywickiej, p. Wiiejskiego, wykryto 
potajemną gorzelnię, składałącą się z jed- 
nego kotła, 2-ch kadzi fermentacyjnych, 
beczki z zacierem 300 Itr. 1 jednej rurki 
2-metrowej. 

Sprawców pomimo dłuższej obserwacji 
nie ujawniono. (l) 
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atwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Jiuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Na 1, tel. 82 

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

Warunki najbardziej dogodne. 

Zgubiono 
zaświadczenie na nazwl- 
sko Lasza Konstantego 
wydane przez 42 baon 

celny — unieważnia się, 

Zgubioną 
książeczkę wojskową na 
Imię Józefa Lebieckiego 

unieważnia się. у 

Lyubiono książeczkę 
wojskową ra Imię Józefa 
Lebieckiego ur. w 1894 

roku unieważnia się. 

| Zakopane 

  

  

      
do fortuny, 

  kowootworzony 

    

Bezdzietne małżeństwo 

magazyn | pracownia obuwia 
P. f. 

kotež nie 

Ogloszenie. 
Techalczna Szkoła Ko- 
respondencyjna Kraków, 
Bernardyńska 18, przyj- 
muje wpisy PP. mecha- 
ników, Ślusarzy I td. ja. 

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

TOWA. 

  

fachowców na 2 Do wynajęcia 
duży pokój z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygodami i łazienką. Zygmun- 

  

towska 18 m. 4. 
EEE KPOCZETUWAU 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady z praktyką. Dowledzieć się ulica 
Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz. 11 do 3, 

Dla M. G. 

zdolna z kilkuletnią prak” 
tyką biurową 1 dobremi 
świadectwami poszukuje 
posady od zaraz. Oferty 
„Kurjer AA pod 

Z. K. 

  

Zgubiono 
książeczkę wojskową na 
imię Hipolta  Subocz, 
wieś Korwie, gm. Mej- 
szagolska. Unieważnia się 

poszukuje mieszkania w 
okolicy Wielkiej Pohu- 
lanki od 2 do 4 pokol z 
kuchnią. Oferty składać 
ul. Rydza Śmigłego 7—2. 
— — 

Dowynajęcia 
stajnia psrokonna i garaż 
„samochodowy na 2 sa- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
cklewicza Nr. 43 m. 7. 

EGLIKS NOWAGKI | 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.       

wydział" maszynowo-ele 
ktrotechniczny. Uczy wy- 
syłając miesięcznie do 
zapisanych drukowśne 

wykłady przygotowujące 
do egzaminów. Koszta 
minimalne, zaś wyniki 
znakomite, poprawa bytu, 
liczne uznania świadczą 
o wartości tej nauki. Na 
wyczerpujący program 

posłać 50 groszy w mar- 
kach. 

"1. Kamiński 
Pracownia obuwia. Przyje 
mują się obstalunki | re- 

peracje. Tatarska 7. 

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

8 m. 7. 

    Wydawca Tow. Wydaw. „POgoń” sp. z ogr. odp. Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1. 
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Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski. 

  
   


