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Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

Cena prenumeraty: miecięcznie zł. 4, Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
pržyjmują; Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papie'u 

; ё Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stelana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

   

  

Redakcja i Administracja ARSEN 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłosze 
ski: go" mieści się przy Biurze Reklamow 
Miekiėviaa Los Garbarskiej I, Tel. 82. 

eda 
Rękopisów nadsyłanych reda 

     
ILSKA 4, Tel. 99. 
ły „Kurjera Wileń- 

„ Grabowskiego, 
nne od 9 — 4 w. 
popoł. 

nie zwraca. 

    

  

       
    

ktor przyjmuje od 2 -     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na (str. groszy 20, 
na 4-€j stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz 
milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 
na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą być przez 

administrację zmieniane dowolnie. 

    
   

  
  PODA TOOOTOŚC 
  

  

W niedzielę, dn. 7 b. m. o godz. 12 m. 30 po poł. 

w sali kina „HELIOS” przy ul. Wileńskiej 38, 

znany działacz społeczny i publicysta 
p. Tadeusz Hołówko wygłosi odczyt p. t. 

„POLSKA A WSCHÓD EUROPY" 
Dochód—na cele oświatowe T. U. R-ego Ё 
Bilet wejścia — 50 i 20 groszy. 

Ucząca się młodzież i wojskowi — 
Bezrobotni za okazaniem karty P.U.P. P.--darmo, 

В     placą polowę. 

  

  

Przed paru dniami Minister Skar- 

bu Zdziechowski podczas swego po- 

bytu w Krakowie wygłosił na posie- 

dzeniu izby przemysłowo - handlowej 
mowę, w której zarówno rozwinął 

program skarbowy obeenego rządu 

jak i dał wyraz swym poglądom i za- 

mierzeniom w dziedzinie polityki go- 
spodarczej, bez racjonalnego prowa- 
dzenia której, niepodobna osiągnąć 

trwałej sanacji skarbu, jak to nieste- 

ty mogliśmy się przekonać w latach 

ubiegłych. Mowa ta zasługuje z tego 

względu na ściślejszą uwagę, to też 

omówieniu jej, słów parę w niniej- 

szym artykule poświęcić pragniemy. 

Na wstępie swego przemówienia 
określił trafnie minister Zdziechowski 
przyczyny kryzysu. Ten ostatni wy- 

wołała przedewszystkiem reforma mo- 

netarna, oparta nie na pożyczce za- 

granicznej, leez na własnym wysiłku, 

w postaci przekraczającego zdolności 

płatnicze społeczeństwa podatku ma- 

jątkowego, co osłabiło produkcję, po- 

zbawiając ją zupełnie i tak już u- 

szczuplonych skutkiem inflacji kapi- 

tałów obrotowych. Błędem reformy 
byłó również niedostateczne przysto- 
sowanie parytetu złotego do siły na- 

bywczej złota na rynku wewnętrz- 

nym, eo wywołało u nas większą dro- 

žyznę niż zagranicą, i przy liberalnej 

polityce celcej, protegującej za po- 

mocą otwartych granie konsumenta, 

kosztem producenta, spowodowała, 
łącznie ż nieurodzajem r. 1924, ka- 

tastrofalny wzrost deficytu naszego 
bilansu handlowego, który pochłonął 
eały niemal zapas posiadanych wa- 

lut. 

Błędy te pogłębiła następnie poli- 
tyka emisyjna rządu poprzedniego w 

zakresie emitowania pieniądza zdaw- 

kowego (bilonu), który emitowano 

nietylko па pokrycie niedoborów 
budżetowych, ale icelem zaspokojenia 

potrzeb kredytowych życia gospodar- 

czego, któremu udzielano tak zwa- 

nych pożyczek bilonowych, by dostar- 

czyć mu w ten sposób środków obro- 

towych, których się ono domagało. 
To też sparaliżowano tę emisję 

akcją Banku Polskiego, jako regula- 
tora obiegu pieniądza, przez zestyn- 

gowanie kredytu i zmniejszenie w ten 

sposób środków obiegowych. Ta in. 

fiacja bilonu sprawiła między innemi 
również i to, iż rząd nie dążył do 

zrównoważenia budżetu państwowego, 
który był wysoce deficytowym. Wszyst- 

ko to musiało doprowadzić do zała- 
mania się kursu złotego latem ubie- 

głego roku, co było klęską, i co za- 

chwiało naszem życiem gospodarczem, 

które bez zdrowych zasad stałego 

pieniądza, normalnie rozwijać się nie 

m oże. 
Ale była jeszcze jedna przyczyna 

kryzysu obecnego—a mianowicie wy- 
Bokie koszta produkcji w Polsce, któ- 

re nie pozwalały polskiemu przemy- 
slowi utrzymać się na rynkach zagra- 

ły mowie mins Zdziechowsiego w Krakowie, 
8 

nieznych, a wobac zrujnowania rynku 
wewnętrznego, nie pozwalały również 
lokować swe wytwory na tym ostat- 
nim, gdyż siła nabywcza tego rynku 

spadia“io minimum. To rėwniež było 
jedną a przyczyn bierności naszego 
bilansu handlowego. Spadek kursu 

złetego przyniósł ten jeden dobry 

skutek, iż ceny naszych towarów — 

mechanicznie obniżyły się w stosunku 

do cen zagranicznych, eo i umożliwi- 

ło poprawę bilansu handlowego. Przy- 
toezył tutaj Minister bardzo ciekawe 

eyfry. Wskaznik cen hurtowych 57 

towarów wynosił w Polsce do mo- 

mentu załamania się 119 do 120 przy 

100 przedwojennych. Natomiast w 

miarę załamywańia się waluty, obni- 

żył się i doszedł do 97 w styczniu 

1926 r., a więc Polska stała się o 3,5 

proe. tańszą, niż była przed wojną. 

Ten sam proces nastąpił i w stosun- 

ku do kosztów utrzymania, które w 

lipcu 1926 r. wynosiły 148 proc. i 

które spadły obecnie do 116 proe. 

Jednak takie mechaniczne obniże- 

nie een, jest nietrwałe, gdyż zależne 

ed losów waluty. Minister całkiem 

słusznie stwierdził, że należy dążyć 

do obniżenia cen, a więc i kosztów 

produkcji, drogą twórezą, przez re- 

wizję składników tych ostatnich, a 

mianowicie: 1) przez obniżenie świad- 

czeń podatkowych i to przedewszyst- 

kiem na rzecz samorządów; 2) przez 

obniżenie kosztów adininistracyjnych 

przedsiębiorstw, które obecnie są 

nadmierne i słusznie zwrócił uwagę, 

iż pod tym względem najbardziej o- 

płakane stosunki panują w przedsię- 

biorstwach państwowych, wreszcie 

8) przez obniżenie kosztów i wyso- 

kiego procentu kapitałów pożyczonych, 

drogą odtworzenia kredytu długoter- 

minowego, co jest możliwe tylko przez 

przypływ kapitału zagranicznego. Ten 

zaś przyjdzie do Polski nawet bez 
żadnych wysiłków z naszej strony, 

skoro potrafimy obniżyć koszta pro- 

dukcji tak, że opłacalność tej osta- 
tniej zostanie przywrócona. 

Możliwość więc uzyskania pożycz- 

ki leży w znacznym stopniu w rękach 
samego społeczeństwa — do ministra 

skarbu należy jedynie dbać o to, by 

przez zachowanie równowagi budże- 

towej i stanowcze odrzucenie inflacji 

przywrócić zachwiane obecnie zaufa- 

nie zagraniey do Polski. Do osiągnię- 

cia równowagi budżetowej winny przy- 

czynić się monopole i przedsiębior- 

stwa państwowe, dochodowość których 

musi być wzmożona. Zaś równowaga 
również da się osiągnąć przez wy- 

datną redukcję wydatków, co jest 
rzeczą niezmiernie drażliwą, trudną, 

gdyż jest to kwestja życia, budżetu 

ogromnej ilości ludzi — tem nie- 

mniej, acz powoli i ostrożnie musi 

być ona przeprowadzoną. Z tem wią- 

że się sprawa bezrobocia, które mó- 

wiąe nawiasem wzrasta w miastach 

skutkiem przypływu ludności wiejskiej, 

- 

   
Pobyt w Paryżu. — Konferencja i wizyty. 

Minister Skrzyński konferuje z Briandem. 

PARYŻ, 6-III (Pat.). Prezes Rady Ministrów i minister Spraw za- 
granicznych Skrzyński przyjął wczoraj popołudniu w ambasadzie prezydjam 
grupy parlamentarnej faaesko-poskej 

O godzinie 5 po południu p, minister odwiedził ambasadora angiel- 
skiego, poczem udał się do Izby Deputowanych, gdzie miał dłuższą rozmowę 
zBriandem, z którym odbędzie również w dniu dzisiejszym konferencję. 

Oświadczenie ministra Skrzyńskiego wobec przedstawicieli 
prasy francuskiej. 

PARYŻ, 6-III. (Pat.; W rozmowie z przedstawicielami prasy mini- 
ster Skrzyński oświadczył: 

Udajemy się wszyscy do Genewy w celu dalszego uczciwego i lojal- 
nego prowadzenia tego co roku ubiegłego naszkicowaliśmy w Locarno. 

Prasa francuska O przyjeździe ministra Skrzyńskiego 
do Paryża. 

PARYŻ, 6-III. (Pat;, W tutejszej prasie wieczornej pojawiły się ob- 
szerne komentarze dotyczące przyjazdu ministra Skrzyńskiego do Paryża. 

„Temps* wychwala kierunek polityki ministra Skrzyńskiego, która w 
przeciągu dwuch lat potrafiła zwyciężyć wszystkie uprzedzenia w stosunku 
do Polski i wprowadzić tę ostatnią w zupełności w orbitę polityki europej- 
skiej, ustalając ostatecznie granice Polski z Rosją oraz stwarzając stosu- 
nek szczerej przyjaźni z Czechami. 

Osobisty udział Prezesa Rady Ministrów Polski w opracowaniu proto- 
kulu genewskiego wzmocnił znacznie powszechne zaufanie do polityki ga- 
binetu polskiego. 

W tych warunkach odmówienie przyznania Polsce tego co Anglja z 
taką gotowością ofiarowuje Niemcom, stanowić może poważne niebezpie- 
czeństwo dla ugody locarneńskiej, przeciwko czemu właśnie oświadczył się 
w ostatniem swem przemówieniu Chamberlain. 

Jachues Bainville zaznacza w „Liberte*, że wrazie odmówienia przy- 
znania Polsce stałego miejsca w Radzie, Polska może doskonale oświad- 
czyć, że niema c6 robić W Lidze i z niej się wycofać. Jeżeli wiecznie się 
będzie ją poświęcało różnym kombinacjom, mającym na celu uspokojenie 
Niemiec, to Polska może pewnego dnia ostro zaprotestować przeciwko ta- 
kiemu jej traktownniu i zwrócić się ku Wschodowi,czego sobie właśnie życzy 
obecnie rosyjska dyplomacja, 

„Europe Nourelle* zamieszcza wrażenia b. ministra deputowanngo (te- 
orges Bonneta z tygodniowego jego pobytu w Polsce. 

Bonnet stwierdza ogólne zainteresowanie się społeczeństwa polskiego 
sprawą uzyskania przez Polskę miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

W związku z tem podkreśla on doniosłość oświadczeń złożonych przez 
ministra Skrzyńskiego w sprawie stanowiska Polski w okresie układania 
umów locarneńskich oraz co do względów jakiemi kieruje się Polska w żą- 
daniu przyznania jej stałego miejsca w Radzie. 

Dalszy pobyt ministra Skrzyńskiego w Paryżu 
i konferencje. 

PARYŻ, 6-1II. (Pat). Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Za- 
granicznych Skrzyński przyjął dziś rano szereg deputowanych oraz polity- 
ków francuskich poczem spożył wraz z państwem Laroche śniadanie w am- 
basadzie francuskiej. 

Popołudniu premjer Skrzyński konferować 
thelotem w M-stwie Spraw Zagranicznych. 

będzie z Briandem i Ber- 

  

najwłaściwszą formą zwalczania tej stawienia przemysłu na zdrowych 

nowoczesnej klęski społecznej, jest 

wytworzenie możności zarobku w tym 

kierunku pójdą wszystkie wysiłki 

rządu. * 

Wreszcie. na zakończenie zazna- 

czył min. Zdziechowski, iż dołoży 

wszelkich starań, by ukrócić niewła- 

ściwe obroty walutowa i podkreślił, 

że pod tym względem uzyskał zrozu- 

mienie i poparcie banków dewizowych 

przy pomocy których uda mu się o- 

statecznie ustabilizować kurs złotego. 

Te zarządzenia pozwolą również 

powiększyć zapas dewiz Banku Pol- 

skiego, rozszerzając tem samem pod- 

stawy emisji z której skorzysta w 

postaci rozszerzonych kredytów życie 

gospodarcze. I tutaj wygłosił minister 

słowa, które zasługują na najusilniej- 

sze podkreślenia i uznanie — a mia- 
nowicie powiedział, iż jednostronne 

udzielanie kredytów przemysłowi bez 

równoczesnego podtrzymania rolni- 

ctwa, jest wysoce niebezpieeznem — 

gdyż może stworzyć przemysłowi 

konjunktury produkowania towaru na 

który następnie nie będzie miał zby- 
tu, i doprowadzi w konsekwencji do 

jeszcze gorszego kryzysu. Podwyż- 

szenie roluictwa z upadku — to naj- 
lepsza forma dopomożenia przemysło- 

wi. Droga takiego długoterminowego 

kredytu dla rolnictwa, jest drogą po- 

podstawach. 

Z powyższemi wywodami ministra 

można się zgodzić w zupełności — i 

życzyć mu należy powodzenia w zre- 

alizowaniu zakreślonego w ten spo- 
sób w krakowskiem przemówieniu 

programu gospodarczego. 
Rusticus. 

Biuletyn bibliograficzny. 
Boufałł Brenisław, Organizacja stron- 

nictw politycznych w Ang ji i Stanach Zje- 
dnoczonych Ameryki 1926 1.00 

Bugajski Zygmunt i Neymark 
Edward. Aktualne sara 
jekty reformy więziennictwa 19. 8.00 

Foerster Fr. W. Etyka a poli- 
tyka 1926 4.80 

Jeruzalem Wilhelm Prof. Dr. 
Wstęp do filozofji 1926 12.00 

Junosza Klemens, Na bruku 0.95 
Kurnatowski Jerzy Prof. Cze- 

chosłowacja i Czechosłowacy 1926 
Morozewicz Józef. Komandoi 

SWO geograficzno - przyrodni- 
cze 1925 

6.00 

18.00 
Odrowąż Wysocki; Stanisław. 

Obliczanie przewodów elektrycznych 18.00 
Otoliński K, Małżeństwo i ro- 

zwody u mahometan 1926 . 1.50 
Skałkowski Adam. Z dziejów 

insurekcji 1794 r. 6.50 
Strausfogel „Ignacy inž. War- 

sztaty kolejowe i praktyka warszta- 
towa 1925 16.00 

Szczepański Zdzisław Dr. Med. 
Q sztucznej odmie piersiowej 1925 2.50 

Węckowicz R. i Osiecimski St. 
Finlandja jej rolnictwo, hodowla i 
spółdzielczość 1.50 

Wojeński Teofil. Stefan Żerom- 
ski Rozbiór treści idejowej 1 26 3.60 

Do nabycia w Księg. $tow. Naucz. Pol. 

  

Minister Shrzytski w drodze do Gemtwy. Wiadomości poligczne 
(Od wł. koresp. z Warszawy). 

Min. spraw wewn. Raczkiewicz 
odbył w zastępstwie p. premjera w 
dniu wczorajszym konferencję z mi- 
nistrem spraw wojsk. gen. Żeligow- 
skim i min. sprawiedliwości dr. Pie- 
chockim, 

Jak się nasz korespondent dowia- 
duje, tematem tej narady była spra- 
wa odpowiedzi, jakiej ma udzielić 
Rada Min. na listowne zapytanie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, doty- 
czące jego kompetencji, jako zwierz- 
chnika sił zbrojnych państwa. ! 

Min. spraw wewn. Raczkiewicz 
przyjął wezoraj w zastępstwie p. 
premjera p. Barlickiego w sprawie 
przewiezienia zwłok ks. arcybiskupa 
Cieplaka. 

Według nadeszłych ż Londynu 
wiadomości okręt ze zwłokami zmar- 
łego przybędzie do Gdańska już dn. 
5 b. m. Przewiezienie przez Warsza- 
wą w drodze do Wilna odbędzie się 
prawdopodobnie dn. 10 b. m, 

Uroczystością transportaeji zwłok 
zajmą się władze miejskie. 

Min. spraw wewn. przyjął delega- 
eję Stowarzyszenia Urzędników Pań- 
stwowych, która go zaprosiła na dzi- 
siejszy zjazd Stowarzyszenia. 

Ponadto p. minister przyjął pos. 
Wygodzkiego oraz pp. Jabłońskiego 
i Fedorowicza, jako przedstawicieli 
powiatów dziśnieńskiego i braslaw- 
skiego w sprawach ludności tych po- 
wiatów. 

e 

O godz. 11 miu. 30 przybył do 
Łodzi samochodem z Warszawy mi- 
nister pracy i opieki społecznej p. 
Ziemiecki. (Pat ). 

o 

W sprawie przyszłych rokowań 
handlowych polsko-sowieckich dowia- 
DA się następujących szezegó- 
w. 
Wyłonione zostały 3 specjalne ko- 

misje a mianowieie: 1) ogólno-hand- 
lowa, 2) komunikacyjno - tranzytowa, 
3) prawnicza. 

Komisje te zajęte są obecnie 
przygotowywaniem odnośnych mate- 
rjałów. W pracach, związanych z ro- 
kowaniami, biorą udział przedstawi- 
ciele Min. Przem. i Handlu, Spraw 
Zagr.. Spraw  Wewn, Rolnictwa, 
Skarbu, Robót Publ., Kolei i Spra- 
wiedliwości. 

Równolegle prowadzone są kon“ 
sultacje z przedstawicielami sfer go- 
spodarczych. 

Komisja tranzytowa ukończy w 
tyeh dniach swe praee, zaś 2 pozo- 
stałe z końcem bieżącego miesiąca. 

Rozpoczęcia rokowań należy о- 
czekiwać w Moskwie około 10 kwiet- 
nia. Przewodniczącym polskiej dele- 
gacji będzie dyrektor departamentu 
handlowego u Min. Przem. i Handlu 
Gliwic, jego zastępea p. Poznański. 

Pozatem w rokowaniach wezmą 
udział 'w charakterze ekspertów 
przedstawiciele poszczególnych mini- 
sterstw. tudzież reprezentanci sfer 
gospodarczych. 

6 bituy kowieńskiej 
Otwarcie sesji Sejmu litewskiego. 

Wczoraj otwarta została nowa 
sesja sejmu litewskiego. Sesja ta bę: 
dzie krótko-terminowa. 

Przypuszczają, że przewodniezą- 
cym zostanie wybrany obeeny wice- 
przewodniezący kanonik Staugajtis, 
reprezentant bloku prawicowego. 

    

Litewski ministęr spraw zagra- 
nicznych Reinis u Stresemana. 

Z Berlina donoszą: 5 Ъ. m. przy: 
był tu litewski minister spraw zagra- 
nieznych Reinis, którego przyjął i 
odbył 2% nim konferencję niemiecki: 
minister spraw zagranicznych Stre- 
seman.
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z powodu swej polityki zagranicznej lecz z powodu kwestji finansowych 
mniejszej wagi, należy zatem przypuszczać, że sprawy finansowe nie są by- 
najmniej tylko szyldem, za którym skrywałyby się zamierzenia polityczne 
prawicy francuskiej pragnącej w ostatniej chwili przeszkodzić wejściu Nie- 

Wielka 2. 

Otrzymano na sezon wiosenny nowości materjałów 
wełnianych w wysokich gatunkach na kostjumy i płaszcze damskie 

i męskie. Materjały na suknie. 
Duży wybór towarów bawełniannych kolorowych i białych. 

Wielka 2. 

KB EOIBCADCXD QGDCADOAAADAALKDDXADDZDDDO DZY COCO 

Dymisja gabinetu Arianda. 
Briand pojedzie jednak do Genewy. 
PARYŻ 6-III. (Pat). -Izba uchwaliła 274 głosami przeciwko 221 wy- 

łączenie z projektów finansowych podatku od rachunków czemu sprzeciwiał 

się Briand stawiając kwestję zaufania. W związku z tem gabinet znajduje 

się w stanie dymisji. Briand oświadczył, że nie pojedzie do Genewy. 

PARYŻ 6-II1. (Pat). Po posiedzeniu rady ministrów w czasie, które- 

go Briand wręczył Prezydentowi Republiki dymisję gabinetu premjer oświad- 

ezył, że wyjedzie wieczorem do Genewy celem przeprowadzenia w ciągu 

dnia dzisiejszego rozmów z poszczególnymi sojusznikami Francji w Lidze 

Narodów, a w szczególności z ministrem Skrzyńskim. Briand będzie ucze- 

stniczył w. przedwstępnych spotkaniach, nie będzie jednak mógł wziąć 

udziału w pracach oficjalnych wychodząc z założenia, że jako obalony 

przez lzbę nie może angażować rządu. 

Briand ma konferować z premjerem 
Skrzyńskim i Chamberlainem. 

PARYŻ 6-III (Pat.). Briand udaje się do Genewy dziś o godzinie 20 
min. 45 w towarzystwie Paul Boncoura i Loucheura. 

Po południu premjer odbędzie konferencję z p. Prezesem Rady Mini- 
strów Skrzyńskim i sir Chamberlainem. 

Z Genewy Briand wyjedzie w niedzielę wieczorem po wstępnych roz- 
mowach z przedstawicielami delegacyj państw. W poniedziałek rano Prezy- 
dent Republiki Deumergue rozpocznie narady w sprawie przesilenia. 

Po dymisji Brianda. 
PARYŻ 6-III. (Pat). Deputowany Taitinger złożył w Izbie projekt re- 

zolueji żądającej rozwiązania lzby Deputowanych. 
Socjalni radykali skłaniają się do projektu rozszerzenia większości 

rządowej w tym kierunku, ażeby można było utworzyć gabinet koncentracji 
lewiey republikańskiej, 

Bardzo liczni deputowani są zdania, że osobistością mającą największe 
kwalifikacje do załatwienia tej sprawy jest właśnie Briand, który zachował 
nadal pełne zaufanie. znacznej liczby deputowanych oraz całego senatu. 

Kryzys ministerjalny we Francji—czysto 
wewnętrzny. 

PARYŻ 6-111 (Pat.). Kryzys ministerjalny posiadający charakter czysto 
wewnętrzny wynikł na gruncie projektu finansowego Doumeura z którym 
Briand musiał być solidarnym. 

Opozycja, która obaliła rząd ttwa w kwestjach Locarna rozszerzenia 
Rady Ligi i udzielenia Polsce stałego miejsea na stanowisku zajętem w po- 
przednich głosowsniach. 

Wszelkie wiadomości lansowane dzisiaj w prasie o mającem być zapro- 
penowanym premjerowi Skrzyńskiemu kompromisie polegającym na udzie- 
leniu Polsce miejsca niestałego w Radzie Ligi są zmyślone i na niezem nie 
oparte. 

Prasa niemiecka o dymisji gabinetu fran- 
cuskiego. 

BERLIN. 6.II1. (Pat.) W omawianiu dymisji gabinetu francuskiego pra- 
sa wieczorna zajmuje stanowisko bardzo rozbieżne. 

Dzienniki niemiecko-narodowe przypuszczają, że upadek gabinetu Bri- 
anda pociągnie za sobą utworzenie się prawicowej większości parlamen- 
tarnej. " - 

Zdaniem „Lokal Anzejger* polityka zagraniczna Brianda o ile stanie 
on na czele następnego gabinetu będzie bardziej nieprzejednana i podpo- 
rządkowana wymaganiom francuskiego sztabu generalnego. 

Natomiast „Tagliche Rundscha“ pisze: Gabinet Brianda upadł nie 

  

    
   
   

  

CENY NISKIE. 

  

  

   

(Z powodu „pokazu* wyrobów lu- 
dowych w A SB CNC 

Kiedy przed laty, zwiedzaliśmy w 
różnojęzycznem towarzystwie, Musće 
des Ar's Dćcóratifs w Paryżu, za- 
chwycaliśmy się starym nożem kau- 
kaskim, inkrustowanym srebrem, 
pan W. G. Armeńczyk z Kaukazu za- 
wołał: „Ach, i to w muzeum? U nas 
w każdej chacie pełno tego"... | 

Przypomniał mi się ten epizod 
przy zwiedzaniu „Pokazu* w Muzeum 
Etnograficznem, powstałem z inicja- 
tywy p. Cezarji Ehrenkreutzowej, do- 
centki U. S. B. Przywykliśmy te sa- 
modziały widzieć w każdej budzie 
jarmarcznej, na chłopskim koniu, jako 
pokrycie sań, pod nogami w sklepi- 
kach, a już „w każdej chacie pełno 
tego*—w całej Wileńszczyźnie i No- 
wogrėdozyžnie. 

Zostały te skarby zebrane, oku- 
rzone, porozwieszane na ścianach i 
oto olśniewają nas prostotą swoją, 
różnorodnością motywów, bogactwem 
inwencji. 

Jak mamy podejść do tego, my; 
inteligenci? (o zrobić, aby nie zmar- 
nować tego, tak jakeśmy Zakopiań- 
szczyzżnę zmarnowali? 

Przywykliśmy patrzeć na chłopa 

mtz punktu widzenia polityki albo sie- 
san i dl || Wi lanki, Tymezasem chlop, to žycie Czlo- 

„wieka-Przyrody, žycio zbiorowe, wy- 
robione przez wieki i posiadające tra- 
dycję wieków. Czerpie soki żywotne 
wprost z ziemi, jak to zboże, które 
sieje. Wystrzela kwiatem — i to jest 
sztuka ludowa. Musi tak właśnie two- 
rzyć, jak tworzy, bo tu żyje, na tym 
skrawku ziemi i pod tem właśnie 
niebem. Posiada formy życia zbioro: 
wego — obrzędy swoje: jedne dla 
wszystkich na cały rok, a drugie dla 
każdego z osobna, na całe życie, po- 
cząwszy od urodzenia i chrzcin — do 
zalotów i wesela, a kończąc na ob- 
rzędach śmierci i pogrzebu. Obrzędy 
—to sposoby, ułatwiające życie i na- 
dające mu kierunek, a w ich ramach 
tradycyjnych tworzy ciągle, tak jak 
trzeba, tak jak wiosna tworzy co roku 
nowe kwiaty, chociaż takie same, jak 
w przeszłym roku -były. 

I oto mamy bukiet z tych kwia- 
tów. To będzie muzeum. Potrzebne 
dla inteligencji, aby widziała te skar- 
by, do jakich, żyjąca już innem ży- 
ciem — sztucznem — dostępu: nie ma, 
potrzebne i dla ludu, do którego 
Szybkim krokiem zbliża się niwelują- 
cy wpływ cywilizacji europejskiej. 
Już oni chętnie wymieniają swoje 
wyroby na fabryczne — już wzorują 
się na fabrycznej tandecie.Niech widzą, 
że te ich, prawdziwe, właśnie są ce- 
nione, i przechowywane, i pożądane. 

miec do Ligi Narodów. 
'„Vossische Ztg.* organ demokratów spodziewa się, że Briand otrzyma 

misję tworzenia gabinetu i że dymisja jęgo nie utrudni 
wcale porozumienia w Genewie. 

э 

Dymisja gabinetu Brianda jest wy- 

padkiem nietylko zupełnie nieoczeki- 

wanym, ale wprost wyjątkowym w 

dziejach nowożytnego  parlamenta- 

ryzmu. © 
Nastąpiła ona automatycznie wsku- 

tek drobnej stosunkowo sprawy ро- 

datku od rachunków, stanowiącej szcze- 

gół debatowanego w Izbie ogólnego 

projektu ministra skarbu Doumera. 

Okoliczności, w których się to stało, 

zdają się ukrywać w sobie jakiś sens 

głębszy. Trudno bowiem zgodzić się 

z tem, że tak wytrawny i znakomity 

polityk jak Briand, stawiał bez po- 

ważniejszej przyczyny na kartę cały 

swój ogromny i ostatniemi wystąpie- 

niami szczególnie wzmocniony auto- 

rytet w przededniu wyjazdu do Ge- 

newy na nadzwyczajną sesję Ligi 

Narodów. 

Przeszło rok trwająca akcja dy- 
plomatyczna, której epilogiem miało 

być przyjęcie Niemiec do Ligi i wcią- 

gnięcie ich w ten. sposób w krąg u- 

siłowań pokojowych Europy, związana 

jest ściśle*z nazwiskiem Brianda i 

nieobecność jego w Genewie w dniu 

8 marca byłaby dotkliwem osłabie- 
niem stanowiska Francji, oraz tych 

państw, które stoją za rozszerzeniem 

składu Rady Ligi. 

Oczywiście Briand był obowiązany 

popierać projekt finansowy Doumera, 

lecz można wątpić czy ów szczegół 

tego projektu, który stał się powo- 

dem dymisji, musiał być właśnie o- 

negdaj przez Izbę rozpatrywany i czy 

niezbędną była interwencja rządu 

przez postawienie kwestji zaufania. 

Jeżeli się to stało na skutek nie- 

obliczalnego przypadku trudno uwol- 

nić się od uczucia przykrości. Bezpo- 

średnia przyczyna dymisji jest zbyt 

niewspólmierna z temi doniosłemi za- 

daniami, jakie oczekiwały p. Brianda 

w Genewie 17od których pomyślnego 
rozwiązania załeżnym jest w niemałej 

mierze sukces Polski. 

Z drugiej strony trzeba uwzględ- 

nić silnę zaostrzenie się kryzysu fi- 

nansowego we Francji, oraz szcze- 

gólną wrażliwość tego pracowitego i 

skrzętnego narodu na wszelkie z te- 

go kryzysu biorące swój początek 

straty i powikłania. Móże to w pe- 

wnej mierze objaśnić nam ten fakt, 

że lzba francuska nawet w przeddzień 

ważnych wypadków genewskich nie 

uznała za możliwe powstrzymać się 

od rozpatrywania projektów dla istnie- 
nia rządu niebezpiecznych. 

Takie są zaewnątrz dostrzegalne 

przyczyny nieoczekiwanego upadku 

rządu francuskiego. Pozostaje otwar- 

tem pytanie — którego nie podejmu- 

jemy się bynajmniej rozstrzygać tu- 
taj — czy śmiały gracz parlamentar- 

ny nie zmierzał świadomie do prze- 

forsowania projektu swego kolegi 

   

prawdopodobnie 

* 

Doumera, korzystając z chwili, kiedy 

mógł się spodziewać, że Izba zawaha 

się odmówić mu swego zaufania. 

Projekty sanacji skarbowej we 

Francji są bowiem od dłuższego cza- 

su stale ropiejącą raną, której ule: 

czyć nie zdołał dotąd żaden z kolej- 

nych ministrów kartelu, nie wyłącza- 

jąc okrzyczanego za genjusza w tej 

dziedzinie p. Caillaux. 

Możnaby się doszukiwać jeszcze 

innych pobudek u p Brianda, o ile 

wogóle są podstawy do przypuszcza- 

nia, że był to świadomy szach z jego 

strony w stosunku do opozycji, lub 

odwrotnie. Dnie najbliższe niewąt- 

pliwie nam przyniosą ' wyjaśnienie. 

W tej chwili, objektywnie rzecz bio- 

rąc, można stwierdzić tylko skompli- 

kowanie sytuacji w Genewie oraz 0- 

słabienie stanowiska Francji, z czem 

się łączy niezawodnie poważne atrud- 

nienie dla min. Skrzyńskiego. 

Kryzys francuski może jednak zna- 

leść szybkie rozwiązanie przez po- 

wołanie na ncwo p. Brianda do ste- 

ru rządów. Ф 

Jest to rozwiązanie 

i dla interesów Polski 
b. możliwe, 

b. pożądane. 
* 

Arystydes Briand. urodził się, w r. 
1862. Był adwokatem i wydawcą dziennika 
„La Larterne“. Do parlamentu wszedł w r. 
1889 z ramienia partji socjalistycznej, prze- 
szedł następnie do grup bardziej i 
wanych. Obecnie jest członkiem grupy re- 
publikanów-socjalistów, wchodzącej w skład 
kartelu lewicowego. Wielokrotnie piastował 
urząd ministra oświaty, sprawiedliwości, 
spraw wewnętrznych i zagranicznych. Prem- 
jerem jest po raz czwarty. Uważany jest 
ogólnie za jednego z najwybitniejszych mę- 
żów stanu Francji i najznakomitszych mów- 
ców świata. 

fimiarko- В 

Łotwa. 

Budżet Łotwy. 
Rozpatrywanie budżetu łotewskie- 

go zostało ukończone, 
Budżet zestawiono bez deficytu. 

Ogólna suma budżetu na rok 1926-27 
wynosi 165,927,276 łatów. 

Łotwa najiańszym krajem w Europie 

Według danych międzynarodowego 
Instytutu Hadlowego w Brukseli 
wskażnik drożyzniany przy końcu ro- 
ku 1925 osiągnął: w Łotwie — 108, 
Estonji—109,1, Niemczech — 139,8, 
Litwie—146, Szwajcarji—167, Swecji 
178, Anglji — 175, Pólsce 173,1. A 
więc Łotwa jest najtańszym krajem 
w Europie. 

Estonia. 

Ustawa o odszkodowaniu za zie- 
mię przyjęta. 3 

_ Z Rewla donoszą: Dnia 5 b. m. 
Sejm estoński przyjął w trzecim czy- 
taniu ustawę o odszkodowaniu „a 
wywłaszczoną ziemię. 

Przeciwko projektowi energicznie 
protestowali posłowie frakcji nie- 
mieckiej, powołując się na bardzo 
niski rozmiar odszkodowań, wyzna- 
czonych ustawą. 

Socjaliści złożyli wniosek 0 wstrzy: 
manie ogłoszenia ustawy na miesiące. 
Pragną oni w sprawie tej przepro- 
wadzić plebiscyt. 

Zgodnie z konstytucją estońską 
wniosek wstzymania ogłoszenia usta- 
wy winien być podpisany przez 34 
posłów. " 
  OT TOO OODOWOKK 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia“) 
Jutro 7-go marca 

Wieczór Chopina 
H Recital fortepianowy 

znakomitego pianisty 

ZBIGNIEWA 

DRZEWIECKIEGO 
DAX 
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|-y DZIAŁ: Artykuły spożywcze, wyroby kosmetyczne, tytuniowe i inne, 

2 c r przedmioty ady domowego: 
narzędzia ogrodnicze i rzemieślnicze. 
karskie i bednarskie. Artykuły techniczne i inne. 
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Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 

  

Na „Pokazie* widzimy przeszłe pośredniej obserwacji, ale z a priori ołówkiem albo farbami. Można nary- 
100 samodziałów wytkanych z Inu, 
i wełny albo bawełny, Jest kilka- 
naście biało-szarych wyrobionych z 
lnu niefarbowanego, przeznaczonych 
na ręczniki i obrusy. Kolor biały 
daje len zebrany i wyrobiony w po- 
godę, szary ten,.który był na słocie. 
Większość stanowią tkaniny koloro- 
we , z Inu farbowanego wodlug sta- 
rych recept barwikami roślinnymi. 
Dobór barw szlachetny, czasami 
bardzo śmiały, np. w samodziale po- 
marańczowo-fijołkowym, malinowo- 
zielonym. Są między niemi gube o 
dużych wzorach, efektownie wygląda- 
jących zdaleka. — inne miękkie i 
cienkie o subtelnych barwach, jak 
zimno-żółtej z błękitną, malinowej z 
szafirową, mieniące. zyskałyby oglą- 
dane zbliska i ułożone w. fałdy, np. 
jako serweta na stole. Wszystkie 
tkane łódką na warsztatach z nicie- 
nicami, o wzorach geometrycznych: 
są tam koła i elipsy, kraty, i krzyże, 
szachownice, kwadraty i prostokąty. 
przeplatające się w różnych kombina- 
cjach i dające coraz to inne efekty, 
Prawie że nie ma dwóch jednako- 
wych. Wiele z nich ma ornament na 
każdej stronie inny. Słyszy się za- 
rzuty, że to są rzeczy „proste i gru- 
be* (otrzymały jednak srebrny me- 
dal ną Wystawie Paryskiej), a także, 
że kolory są smutne i przygaszone. 
Óba te zarzuty wypływają nie z bez- 

  

powziętych wyobrażeń o samodzia- sować kwadraty lub krzyżyki i zało- 
łach tutejszych i sztuce ludowej wo- żyć je farbą, Ale jak oddać te przej- 
góle. Proste i grube są dla tych, co ścia, te miejsca srebrzyste? te drob- 
je widywali w poniewierce, w bru- ne niby krateczki, o szerokości nit- 
dzie, w stajniach i gospodarstwach ki, albo 2, 8 nitek? A na tych właś- 
chłopskich, Za mało żywe w kolorąch nie mieniących się przejściach i to- 
dla tych, eo znają kilimy ludowe al- nach piękność i'odrębność tych tka- 
bo pseudo-ludowe z innych dzielnic nin polega. Są to wyroby. typowo: 

Polski. tkackie i skopjować je można tylko 
Gdybyśmy przyszli na tę wystawę na tkackim warsztacie. Ta wierność 

bez «Zi, gą edy wymagań dla tworzywa dowodzi właśnie ich wiel- 
sztuki ludowej, uderzyłaby nas prze-zękiej wartości. To są rzeczy praw- 
dewszystkiem szlachetność i wytwor- dziwe jako typ i nie dające się 
na-prostota. Samodziały te nadawa- zupełnie imitować w innem tworzy- 
łyby się do obicia najwspanialszych wie. A przytem mają swój styl 
stołowych sal i gabinetów. A kilimy, wytworzony pracą i doświadczeniem 
de których przywykliśmy, tkane spo- wielu pokoleń. Córki uczyły się od 
sobem zwykłym, bez nicienie, w ko- matek, matki od babek, jak używać 
lorach „ludowych* noszą zawsze pięt- warsztatu, jak układać nicienice, aby 
no rustycyzmu i nadają się do uży- wytworzyć ten lub 
cia tylko w bardzo ograniczonym za- jako zespół linji i płaszczyzn, czem 
kresie. Intensywność i czystość ko- farbować nici, aby kolor był trwały 
lorów nie musi iść w parze z jaskra- i piękny, Takie ornamenty zmieniają 
wością. Weźmy dla przykładu jeden się powoli. Niektórych już teraźniej- 
samodział czarno-biały z powiatu Lidz- sze pracownice nie wyrabiają. Inne, 
kiego. Wątek biały, osnowa biała powtarzane chętnie, mają swoje na- 
i czarna. We wzorze obok form czy; zwy podobnie jak w antyku meander 
sto czarnych i białych są takie, w grecki czy palmeta na wazach. Orna- 
których oba kolory tworzą jakby menty samodziałowe powstały jako 
drobną kratkę, a różnem natężeniu wytwór tkacki o swoistym typie, a 
tonów, ciemniejszą i jaśniejszą. O- pracowite ręce, oczy i serca robot: 
gólny ton samodziału jasno srebrzy- nic wyhodowanych na ziemi Wileń- 
sty. Prostota bardzo dystyngowana, skiej i Nowogródzkiej nadały im od- 
wypływająca z techniki. Dlatego tych rębny styl. 
samodzialów niepodobna skopjować Helena Schrammėwna. 
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Listy z Warszawy. 

ALL 
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W poszukiwaniu nowych dróg. 

Marzec 1926 r. 

W liście poprzednim pisałem, że 
obecny rząd koalicyjny dobiega kre- 
su swego żywota. Ubiegły tydzień 
sądzę, że całkowicie potwierdził moje 
przypuszczenia. Jest kilka na to do- 
wodów. 

Najwybitniejszym faktem ubiegłe- 
go tygodnia była mowa premjera 
Skrzyńskiego, — w której kierownik 
rządu zupełnie wyraźnie zgłosił ko- 
nieczność i prawo Polski otrzymania 
stałego miejsca w Radzie Ligi, jeżeli 
pakt w Locarno niema „stwarzać nie- 
bezpieczeństwa w Europie przywile- 
jów nowych kosztem bepieczeństwa 

innych“. 
Otóż rzeczą  charakterystyczną 

jest, że większość rządowa nie uwa- 
żała za stosowne natychmiast poprzeć 
wyraźnie i dobitnie stanowiska prem- 
jera, odkładając debatę na przyszły 
tydzień. Dlaczego — ujawniło się to 
na drugi dzień z prasy prawicowej, 
Bo oto nie mówiąc o „Warszawiance*, 
która wręcz zarzuca premjerowi, że 
zbyt daleko idzie w swoim pacyfizmie, 
ale i „Gazeta Poranna Warszawska* 
pisała na drugi dzień we wstępnym 
artykule: „Mówmy szczerze: wczoraj- 
sza mowa. min. Skrzyńskiego byla 
chłodno przyjęta przez olbrzymią 
większość Sejmu. I pod tym wzglę- 
dem panuje rzadka harmonja między 
nastrojami z ulicy Wiejskiej isenty- 
mentem społeczeństwa. Mało kto w 
Polsce podziela entuzjazm obecnego 
kierownika polityki zagranicznej, je- 
go głęboką wiarę w doświadczenia 
pacyfistyczne*. 

Dalsza treść artykułu ma na celu 
wykazać, że p. Skrzyński w „tych 
doświadczeniach na żadne faktyczne 
przeszkody nie napotyka ze strony 
opinji politycznej Polski. Przeciwnie, 
posiada on wiele swobody*, — stąd 
jasna tendencja całego artykułu, że 
N.-Demokracja umywa ręce i żadnej 
odpowiedzialności za rezultaty walki 
w Genewie nie chce ponosić. Nawet 
więcej, że wyciągnie ona z  ewen- 
tualnej porażki odpowiednie konse- 
kwencje, t. zn. opuści rząd, żądająe 
radykalnej zmiany naszej polityki za- 
granicznej w kierunku ostrego frontu 
przeciwko Niemcom. 

To jeden fakt. 

Drugi — to uchwały Rady Na- 
czelnej Związku Ludowo-Narodowego, 
posiedzenie, które odbyło się w ubie- 
głym tygodniu W tych uchwałach 
niema ani słowa o obecnym rządzie 
koalicyjnym — tak jakgdrby należał 
on ju do przeszłości. 

Natomiast uchwały szeroko mówią 
o przyczynach obecnego „katastro- 
falnego* stanu rzeczy w Polsce i wi- 
dzą ratunek w obaleniu obecnego u- 
stawodawstwa robotniczego, obniże- 
niu płae w przedsiębiorstwach uży- 
teezności publicznej, t. d., obniżeniu 
kosztów administracyjnych w przed- 
siębiorstwach prywatnych, ogranicze- 
nia działalności samorządów, reduk- 
cję i reorganizację administracji pań- 
stwowej walkę z korupcją i pośred- 
nietwem, w sprawiedliwej polityce po- 
datkowej, oparciu życia państwowego 
na ścisłej praworządności wreszcie w 
stosunku do konstytucji uchwała żąda 
wzmocnięnia władzy wykonawczej, za- 
sady praworządności, walki z komu- 
nizmem zmiany ordynacji wyborczej 
do parlamentu w tym kierunku, aby 
„zabezpieczała państwa jego narodo- 
wy charakter, umiłowała stworzenie 
silnego rządu, o trwałych podsta- 
wach*. Jak widzimy są to znane, 
mgliste reakcyjne ogólniki. 

Ale Rada Zw. Lud. Nar. woła, že 
Polska może stać się jednym z naj- 
silniejszych państw w Europie, jeśli 
„znajdzie w sobie nie tylko dostate- 
czne siły moralne, ale wytworzy i 
należytą ich organizację, zdolną prze- 
łamać to, co tamuje rozrost jej sił i 
wykoleja ją ze wskazanej przez dzie- 
je drogi rozwojowej. Musi ona zdo- 
być się na wysiłek i dokonać wiel- 
kiego przełomu w swem życiu. Prze- 
łom ten rozpocząć się musi od prze- 
prowadzenia powyższych wskazań*. 

Jak widzieliśmy wskazania te to 
bardzo mgliste, ogólnikowe  frazesy 
— na jakiej zaś drodze mają być 
zrealizowane o tem ani słowa. Nie 
przez udział w obecnym rządzie ko- 
alicyjnym, bo na tej drodze tego 
„przełomu* nie da się zrobić. Przez 
stworzenie nowej większości w Sej- 
mie? O tem ani słowa w Wa 
jak gdyby wogóle na obecnym Sejmie 
K się taki sam krzyżyk jak na 
obecnym rządzie. A więc co? Zdawa- 
ło by się że nie. 

Ale oto „Gazeta Poranna War- 
szuwska“ w art. „Punkt zwrotny“ z 
da. 24.II pisze: „Ogloszone wczoraj 
uchwały Rady Naczelnej Z.L. N. sta- 
nowią wielkiej wagi punkt zwrotny 
w polityce wewnętrznej naszego kra- 
ju. Największa organizacja polityczna 
w Polsce zajęła stanowisko wprost 
rewolucyjne względem tych zasad 
i zwyczajów, na których oparło się 

nowe życie gospodarcze, polityczne 
od chwili powstania pańswa polskiego*. 

Co jest rewolucyjnego w tych u- 
chwałach ogłoszonych trudno zrożu- 
mieć. Czyżby „Gazeta Poranna War- 
szawska* widziała tę rowolłucyjność 
w haśle „wypowiedzenia walki zy- 
skom spekulacyjnym, w szczególności 
zdzierstwu nieuczciwych pośredników 
wytępianie pasożytowania spekulan- 
tów na skarbie państwa*, oraz obni- 
żeniu fantastycznych pensji dyrekto- 
rów i członków zarządów Spółek Ak- 
cyjnych różnych przedsiębiorstw, u- 
trzymujących się przy życiu przeważ- 
nie jedynie przy : pomocy kredytów 
rządowych? 

Zapewne takie hasła są „rewolu- 
cyjne* na łamach organu N.-Demo- 
kracji, ale istota Ostatniej Rady Na- 
czelnej Zw. Lud. Nar. polega na u- 
chwałach, które nie zostały ogłoszone. 
Ale „Gazeta Poraana Warszawska 
dzień w dzień w istocie mówi właś- 
nie o tych uchwałach, gdy pisze o 
„wielkiej akcji, którą Związek Lud. 
Narod. rozwinie*. Na czem ona ma 
polegać nie wiadomo, ale faktem jest 
że Zw. Lud. Nar. wytknął sobie ja- 
kieś nowe drogi. Pewnym jest tylko 
jedno, że chce on znowu ująć władzę 
w swoje ręce i że władzę tę będzie 
szukać w każdym razie nie na dro- 
dze sklejania tej czy innej wygody 
dla siebie większości w obecnym Sej- 
mie. 

Jest rzeczą dla mnie pewną, że 
obóz reakcji polskiej dotychczasową 
drogę kompromisów i dreptania na 
miejscu uważa za nieprowadzącą do 
celu i wkracza na nową drogę, która 
staje się możliwą wobec tak jak pi- 
sze „Gaz. Por. Warsz,* — „że w 
kraju w stanie umysłów nastąpiły ta- 
kie zmiany, które umożliwiają zasad- 
niczy przewrót”. 

Jaka to będzie droga, szybko do- 
wiemy się — bo widać, że i N.De- 
mokracja czeka z rozpoczęciem jej 
na rezultaty naszej akcji dyploma- 
tycznej w Genewie. 

W tej chwili mamy już odpo- 
wiedź na pytanie jaką drogą chce 
iść reakcja polska i o jakim  prze- 
wrocie myśli. 

Odpowiedź na to pytanie bowiem 
znajdujemy w opublikowanych uchwa- 
łach Rady. Naczelnej Str. Chrześcjań- 
sko-Narodowegó (Stroński, Dubano- 
wicž, J. Michalski). Stronnictwo to, 
jak wiadomo, nie wchodzi w skład 
rządu obecnego, ale ze Zw. Lud.- 
Narod. związane jest głębokiemi i 
mocnemi ukrytemi węzłami organi- 
zacyjnemi. 

Otóż czytając uchwały Str. Chrz.- 
Narod uderza ich identyczność z u- 
chwałami Zw. Lud.-Nar. — te same 
ogólnikowe hasła w dziedzinie usta- 
wodawstwa społecznego, sytuacji fi- 
nansowej i ekonomicznej, te same 
żąda ia w kierunku reakcyjnej zmia- 
ny organizacji Sejmu, Senatu, ten 
sam negatywny stosunek do „pacy- 
fistycznej i optymistycznej* polityki 
zagranicznej p. Skrzyńskiego 
wszystko to samo—z tą różnicą że 
postawiono jednocześnie i kropkę 
nad i — odrzucono precz tę taje- 
mniczą zasłonę, którą przykryto u- 
chwały Zw. Lud.-Narodowego. 

Tym istotnym sednem uchwał 
St. Chrz.-Nar. jest żądanie wprowa- 
dzenia w Polsce dziedzicznej władzy 
króla. A więc to jest ta „rewolucyj- 
ność*, ten „przewrót ideowy* o którym 
trąbi od kilku dni „Gazeta Poranna 
Warszawska”. 

Bo nie vlega wątpliwości, że isto- 
tą uchwał Rady Naczelnej Zw. Lud.- 
Narod. również było przyjęcie hasła 
dziedzicznej monarchji w Polsce. 

Trudno jednak, aby stronnictwo 
będące u władzy, którego przedstawi- 
ciele w rządzie złożyli przysięgę na 
ręce Prezydenta Rzplitej dochowania 
wierności Konstytucji 17 marca—ogła- 
szało urbi et orbi, że jest stronnic- 
twem monarchistycznem Ale po Ge- 
newie, w razie ustąpienia obecnego 
rządu zasłona zostanie zrzncona. I są- 
dzę, że mogę śmiało zaryzykować 
twierdząc, że i Zw. Lud. - Narodowy 
dziś już de facto ma w swym progra- 
mie hasło monarchii. 

Nie trzeba mówić, jak dalece te 
uchwały dwuch  najpoważniejszych 
stronnictw polskiej reakcji są zna- 
mienne i ważkie. A dla mnie przynaj- 
mniej—jednocześnie i bardzo radosne. 
Bo oto nareszcie zacznie między re- 
akcją a demokracją rysować się wy- 
raźna przepaść. Albo po tej, albo po 
tamtej stronie tej przepaści trzeba 
będzie stanąć stronnictwom i ludziom. 

Będą musiały przedewszystkiem 
określić swoje miejsce Chrześcijańska 
Demokracja i „Piast“. 

Z drugiej strony ustaną nienatu- 
ralne sojusze i koalicje, ustanie szwę- 
danie się między prawicą i lewicą 
ludzi i partji, lubiących dziś odegry- 
wać rolę języczka u wagi. Wreszcie 
stanie i przed Prezydentem Rzeczy- 
pospolitej pytanie jak się ma dalej 
zachowywać, ezy obojętnie podpisy- 
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Wszystkie delegacje odjechaly juž do 
Genewy. 

PARYŻ. 6.III. (Pat) Briand wraz z delegacją francuską odjechał do Ge- newy. 
Odjechały również do Genewy delegacje: angielska, polska, czechosło- 

wacka i hiszpańska. 
Jak się dowiaduje agencja Havasa można uważać za wysoce prewdo- 

podobne, iż jutrzejsze rozmowy przedwstępne w Genewie doprowadzą do 
jednomyślnego udzielenia stałego miejsca Niemcom w Radzie Ligi Narodów. 

Pozatem można mieć nadzieję, że osiągnięty będzie kompromis w sto- 
sunku do Polski i Brazylji już to za pomocą udzielenia tym krajom miejsc 
niestałych, już to za pomocą odroczenia decyzji do narad wrześniowych Li- 
gi Narodów. 

Delegacja angielska z Chamberlainem 
na czele już wyjechała do Genewy. 
LONDYN 6-III (Pat,). O godz. 10 min. 46 z dworca Wiktorji wyjecha- 

ła do Genewy delegacja anrielska z Cóamberlainem na czele. 
: Przybywając na dworzec Chamberlain dowiedział się o dymisji rządu 
franeuskiego, lecz powstrzymał się od komentarzy w tej sprawie. 

Dymisja Brianda wywołała głębokie 
wrażenie. 

GENEWA 6-III (Pat.). Wiadomośó o dymisji Brianda wywołała w ko- 
łach Ligi Narodów bardzo głębokie wrażenie. 

Uważają tu, źe następstwa tej dymisji mogą być bardzo powazne, jed- 
nakże o ile pewne ważne dyskusje mogą być odroczone, to nie zdaje się, aby 
miała być odroczona kwestja przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów. 

Oświadczenie szwedskiego ministra 
spraw zagranicznych Undena. 

STOKHOLM. 6.II1. (Pat.) Bezpo- 
średnio przed wyjazdem do Genewy 
minister spraw zagranicznych Unden 
odpowiadał na poludniowem  posie- 
dzeniu Riksdagu na interpelację co 
do stanowiska rządu szwedzkiego w 
z." rozszerzenia Rady Ligi Naro- 

w. 
Minister oświadczył, iż Szwecja 

podtrzymuje swój wielokrotnie już 
wyrażony pogląd na tę sprawę. Rząd 
uważa, mówił dalej minister, iż zwię- 
kszenie liczby stałych członków po- 
nad liczbę, która może uczynić nie- 
zbędną przystąpienie wielkich mo- 
carstw do Ligi podniosłoby jaknaj- 
poważniejsze zastrzeżenia. 

Problemat składu Rady Ligi oce- 
niany był zawsze w Szwecji z tego 
punktu widzenia, że należy szukać 
rozwiązania nie dla sprawy liczby 
stałych miejsc w Radzie, lecz raczej 
dla zagadnienia sposobu — wyboru 
członków niestałych. ; 

Przy badaniu sprawy składu Rady 
winno się mieć na uwadze wyłącznie 
interesy Ligi Narodów nie zaś po- 

szczególne interesy tego lub innego 
państwa. Rząd szwedzki jest stanow- 
czo tego zdania, mówił minister, że 
jeśli sprawa reorganizacji Rady zo- 
stanie podniesiona na sesji marcowej 
to będzie musiała być odłożona do 
przyszłego, zwykłego Zgromadzenia. 

Zgodnie z wygłoszonemi poprzed- 
nio zasadami rząd szwedzki polecił 
swym delegatom przeciwstawić się po 
za utworzeniem jednego nowego miej- 
sca stałego przeznaczonego dla wiel- 
kiego mocarstwa, którego przyjęcie 
do Rady Ligi Narodów jest zasadni- 
czo zdecydowane, wszelkim decyzjom 
w znaczeniu pozytywnym dotyczącym 
reorganizacji Rady Ligi podczas sesji 
marcowej, oraz zalecił im nie brać 
na siebie żadnego ogólnego zobo- 
wiązania co do przyjęcia określonego 
rozwiązania tego tak złożonego i waż- 
nego zagadnienia. 

Przywódcy wszystkich stronnictw 
przyłączyli się energicznie do oświad- 
czenia ministra, zapewniając, iż rząd 
w tej sprawie ma po za sobą cały 
jednółicie myślący naród. 
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Adres Redakcji 

КОСО 
jedyne pismo poświęcone sprawom 

rolniczym Ziem Wschodnich. 

Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-go każdego miesiąca. 

KONTO CZEKOWE w P. K. O. N 4044. 

1 Administracji : 

„Vilno, nl. W. Pohulanka 7. Telefon 704, 
Prenumerata kwartalna — 3 zł. 
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wać nominacje na ministrów ludzi, 
którzy mają w programie obalenie 
ustroju republikańskiego w Polsce, 
czy stanąć na czele obozu, broniące- 
go konstytucji i republiki. 

Wreszcie być może uchwały te 
podziałają na obóz demokratyczny w 
Polsce, zmuszą go do zaniechania 
swych wewnętrznych rozterek i swa- 
rów, zniewolą pracować w kierunku 
ścisnienia swych szeregów—bo teraz 
rozpocznie się walka 0 najwyższą 
stawkę — 0 to jaką ma być Polska 
i kto ma sprawować w niej rządy. 

Bo wówczas gdy reakcja szuka 
nowych dróg i nowe stawia sobie ce- 
le do których droga nie prowadzi 
przez Wiejską ulicą w Warszawie — 
demokracja polska, powiedzmy sobie 
szczerze, jest daleką od tej czujności 
i skupienia swych sił, których wyma- 
ga powaga chwili i fakt, że dzieje 
Polski wkraczają W nowy obfity w 
zdarzenia okres. 

Tadeusz Hołówko. 

Oddział w Wilnie, ul. Końska 18, tel. 491 
Taa 0-0 LOLO 0 LO OO OO |-0-[OJO>|-0- |0-|0-| > |-0-| > |>| O [> |-0- |>| >| 
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MASŁO POTANIAŁO 
w wiązki Spółdzielni Mieczarskich i Jajczarskich & 
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STRZĘPKI. 

Poetyckie sposoby polemiczne. 

Emil przetłumaczył na polski „Fausta*. 
Tadeusz napisał o tym przekładzie, że.jest 
nic nie wart. Witold powiedział Tadeuszo vi, 
że nie jest poetą i nie zna się na takich 
rzeczach. Tadeusz odpowiedział, że Witold 
jest mu winien 100 złotych. Jan w obronie 
Tadeusza napisał, że Witold zapłacił za 

umieszczenie swej fotografji w pewnym iy- 
godniku —gotówką pewną sumę. Wtedy Wi- 
told i t. ©. 

Oto historyjka, którą od pewnego czasu 
wałkują pisma warszawskie. Zaczęło się od 
sporu o poezję, skończyło się na szacherce 
gotówkowej. Mój sąd: 

Witold niech wystawi Tadeuszowi wek- 
sel na swój dług, a Jan niech zwróci Wi- 
toldowi pieniądze za fotografję. Wilk będzie 
syty, koza cała, a kapusta—poezja zostanie 

na polu. 

ŁOŻYSKA 
S KULKOWE 
Mając na względzie dobro naszych 
klientów, posiadamy zawsze na 
składzie kulki oraz łożyska kulko- 
we i rolkowe SKF o wszelkich 
wymiarach, stosowanych w samo- 

chodach. 

Biuro Techniczne 
i Składy Żelaza 

Wilno, Zawalna 28—telefon 732. 

Dr. D. Olsejko 
Cheroby uszu, gardła i nosa 

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

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. ! — 3 po poł. 

Kuba. 
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Życie gospodarcze 
Z Okręgowego Urzędu Ziem- 

skiego. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wil- 
nie jest ostatniemi czasy zajęty opra- 
cowywaniem dezyderatów i wniosków, 
zmierzających do uproszczenia trybu 
postępowania przy wykonywaniu czyn- 
ności ziemskich. Prace te zostały 
podjęte na skutek polecenia Mini- 
sterstwa Reform Rolnych, gdzie prze- 
prowadzana jest wytężona działalność, 
mająca na celu reorganizację pracy 
w szerokim zakresie i obejmująca tak 
manipulacja kancelaryjne w samem 
Ministerstwie oraz podległych mu u- 
rzędach, jak też i załatwianie spraw 
konkretnych ziemskich. Projektowane 
są nowe przepisy i rozporządzenia, 
dotyczące wykonania nowych ustaw 
o refórmie rclnej, scaleniowej, osza- 
cowania gruntów i t. p. W pracach 
tych biorą udział nie tylko osoby, 
należące do składu ministerstwa, lecz 
i niektórzy prezesi Okręgowych Urzę- 
dów Ziemskich, w tej liczbie i prezes 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
Wilnie p. Alfred Naleszkiewicz. 

Kronika krajowa. 

W sprawie mor:torjum tymczaso- 
wem. 

„Moment* warszawski donosi, iż 
„Koło Żydowskie* zamierza wnieść 
do Sejmu projekt ustawy o morator- 
jum tymczasowem. 

Wniosek ten przewiduje, iż ku- 
piee który nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań zwróci się do 
sądu z wnioskiem ogłoszenia dla 
odnoś ej firmy moratorjum. Morator- 
jum może być ogłoszone na 3 mie- 
siące i tylko raz może być przedłu- 
żone na dalsze 3 miesiące. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 6 marca r. b. 

  

I. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 7,60 1,62 1,58 
Funty szterlingi — — * 

1. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 3475 34,83 3467 
Berlin e — — po 
Budapeszt „ — — — 
Bukareszt „ — — — 
Helsingfors — — — 
Konstantynopo! — — we 
Kopenhaga — — — 
Londyn 37,12ipėt 37,08 37,11 

I. Papiery pafistwowo. 
A Państw. pożyczka konwer. 

0   ” ” ». 35,75 
10% w s kolejowa 125,00 
Bo | “ dolarowa 66,50 

ь A (w zł. 507,40) 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

  

sprzedaż kupno 
Praga 22,60 22,65 22,55 
Holandja 306,00 306,76 ,24 
Newy-York 7,63 1,65 1,61 
Paryż 21,80 21,70 27,71 
Szwajcarja 146,95 147,32 _ 146,58 
Stokholm  — — — 

Wiedeń 107,50 107,77 10723 
Włochy 30,70 30,77 30,63 

III. Monety. 

Ruble złote 4,05 
Ruble srebrne 

Il. Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8%0 * Państ. Ban, Rol. 

Il. Akcji. 
Akcje Banku Polskiego   

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 6 br. płacono za dolar 7.70.
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KÓJĘCARNIA STOW. NAUGZYGIEŁTWA POLÓWIGCO 
WILNO, UL. KRÓLEWSKA 1. TELEFON Nr. 314. 

    

     

   

POMOCE NAUKOWE 

KSIĄŻKI — NUTY — MATERJAŁY PIŚMIENNE 
— PRENUMERATA PISM 

Hurt—Detal— Obsługa szybka i dokładna 

Wszelkie katalogi i informacje bezpłatnie 

PP. MIŁOŚNIKOM SCENY POLECAMY DZIAŁY: 

TEATRALJI—POEZJI—MUZYKI 

YCOBOCAWOCOCADCIACIDCIDCOGDDKOCOGDRAZIDKZO DKID OOO) 
@ 

KRONIKA. 
  

  

Dziś: Tomasza z Ak. OŁ 

Niadziela Jutro: Jana Bożego. 

marca Wschód słońca---g. 5 m. 56 
Zachód ‚ g. 5 m. 01     

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj o gocz. 3.30 po poł, „Wyzwole- 
nia" Wyspiańskiego. Przedstawienie to zo: 
stało przeznaczone głównie dla młodzieży 
szkolnej. 

Wieczorem „Fircyk w  zalotach*ko- 
medja Fr. pace zakończona sceną 
operową Dominika Cimarosa „Il Matrimo- 
nio segreto". i scenką. baletową Boccheri- 

niego. : 
W poniedziałek, wtorek i środę z ро- 

wodu wyruszenia Zespołu Reduty na dal- 
szy ciąg czwartej wyprawy artystycznej po 
czterech województwach kresowych przec- 
stawień nie będzie. Najbliższą premjerą 
pay będzie „Głaz graniczny" Zegacło- 

ста. 
Bilety sprzedaje do przedednia každego 

przedstawienia biuro „Orbis* od 9—4,30 w 
dnie powszednie i od 10—12,30w niedziele, 
oraz księgarnia „Lektor* Mickiewicza 4 cd 
4--7 po poł. w dnie powszednie i od 1—3 
w niedziele. W dniu przedstawienia biłety 
sprzedaje kasa Teatru od 11—2 i od 5—8 
po poł. 

— Poranek  operowo -bałetowy w 
Teatrze Polskim. Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
odbędzie się w Teatrze Polskim poranek 
operowo-baletowy. W programie inscenizo- 
wane fragmenty z „Damy pikowej“ i „Cy- 
ganerji"—oraz „Karnawał wiedeński" —fan- 
tazja sceniczna Schumanna. Udział biorą 
art. opery |. Krużanka i W. Derwies, oraz 
znana interpretatorka tańców plastycznych 
H. Łaszkiewiczowa ze swyin zespołem. 

Przy fortepianie kape imistrz W. Szcze- 
pański. Ceny miejsc najniższe. 

— Koncert Z. Drzewieckiego w Te- 
atrze Polskim. Dziś o Ź 8-ej wiecz. zna- 
komity pianista polski Zbigniew Drzewiecki 
wystąpi w sali „Lutnia" z recitalem /for- 
tepianowym, poświęconym wyłącznie utwo- 
rom Chopina Bilety nabywać można dziś 
od 11—1 i od 3-9 wiecz. 

KINA. 
Kino Miejskie. „Wilhelm Tell" obraz 

bezyczny, w 10 akt. 
no „Heljos'. „Upiór w operze” obraz 

fantastyczny. 
Kino „Polonja*. „Żywcem pogrzebani” 

dramat erotyczny w 10 aktach. 

MIEJSKA. 

— Opał dla bezrobotnych ro- 
botników. Od dnia 8-go b. m. ma- 
gistrat miasta Wilna przystępuje do 
rozdawnictwa opału dla bezrobot- 
nych robotników. 

Do otrzymania opału upoważnie- 
ni są bezrobotni rodzinni, zarówno 
pracownicy fizyczni jak umysłowi, za- 
rejestrowani w Państwowym Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy do dnia 31-go 
stycznia r. b. włącznie. 

Ilość drzewa przeznaczonego na 
rodziny wynosi 1 metr sześcienny. 

Zamiast wskazanej ilości drzewa 
bezrobotni mogą otrzymać na żąda- 
nie węgiel drobnego gatunku (orzech) 
w ilości 300 kgr. na rodzinę. 

Kwity na prawo otrzymania opa- 
łu będą wydawane w kuchni dla bez- 
robotnych w murach po-Franciszkań- 
skich codziennie od godziny 4 do 7-ej 
po poł. W poniedziałek 8 b. m. będą 
wydawane kwity dla bezrobotnych;ro- 
botników fachowych . posiadających 
legitymacje od 1 do 300 włącznie, w 
poniedziałek, również dla bezrobot- 
nych robotników posiadających  legi- 
tymacje od 301 do 600 włącznie. 

Dalsze rozkłady kolejnictwa wy- 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12; 

dawania kwitów będziemy podawali 
w swoim czasie. 

Opał winien być zabrany ze skła- 
du w tym dniu, który został wydany. 

Po dniu 2-go b. m. opał nie bę- 
dzie wydawany ze składu i po tym 
terminie kwity pozostające u posia- 
daczy będą unieważnione. (I) 

— Posiedzenie Miejskiej Komi- 
sji Gospodarczej odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 8-go b.m, o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu magistratu m. Wil- 
na. (I) 

— Kierownictwo Bibljoteki im. 
Wróblewskich. Dekretami z dnia 
1 marca r. b. minister Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia Publicznego po- 
wierzył Dyrektorowi Bibljoteki Pu- 
blicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie 
P. d-rowi Stafanowi Ryglowi kierow- 
nictwo Bibljoteki im.  Wróblewskich 
oraz opiekę i administrację pałacu 
po-Tyszkiewiczowskiego, przeżnaczo- 
nego na pomieszczenie bibljotek pań- 
stwowych. (Pat.) 

— Uwadze spoleczeństwa. W 
Wilnie na stacji zatrzymał się 150-0 
osobowy transport repartjantów  li- 
tewskich z Rosji bolszewickiej, 

Transport zatrzyma się kilka dni 
w Wilnie i wyruszy do Litwy dopie- 
ro po załatwieniu seregu formalności, 
które się nasuwają dla braku bezpo- 
średniego kontaktu z władzami litew- 
skimi. 

Repartjanci przedstawiają obraz 
nędzy i rozpaczy, opuchli—jak opo- 
wiadają sami—z głodu, obdarci, wię- 
kszość z nieli chora na gruźlicę i in- 
ne choroby, które pociąga za. sobą 
głód i nędza. Wałęsają się po przy- 
ległych do stacji ulicach błagając o 
kawałek chleba. 

Gmina żydowska pośpieszyła czę- 
ści repartrajantów żydów z natych- 
miastową pomocą, przesyłając im 20 
pudów chleba. Ale w tym transporcie 
jest również dużo Polaków — ozyby 
więc nie znalazła się jakaś polska 
instytucja, oaz się nieszezęgsli- 
wymi zaopiekowałał.. (zd) 

— Kjoski—czytelnie. Kilka dni 
temu do magistratu m. Wilna wnie- 
siono podanie z projektem wybudo- 
wania w Wilnie kjosków—czytelni 
z radjostacją, telefonem i t. p. naj- 
nowszemi urządzeniami technicznemi. 

Projektodawcy zaznaczają, że 
kjosk—czytelnia posiadałby na gór- 
nem piętrze czytelnię i salę, radjo 
koncertową na parterze zaś ma być 
nrządzona sprzedaż dzienników, ksią- 
żek, materjałów piśmiennych oraz 
rozmównica telefoniczna miejscowa 
i zamiejscowa, 

Zaznaczyć należy, że projekto- 
dawcy wzamian za udzielone zezwo- 
lenie po upływie pewnego terminu 
oddają budynki miastu bezpłatnie. 

Ze szkicugeałączonego przy poda- 
niu cały budynek kjosków— czytelni 
przedstawia się bardzo estetycznie, 
wykonany zaś został przez p. J. Sli- 
wę, pod kierunkiem prof. Kłosa. (k) 

OSOBISTE. 
— ra Izby Skarbowej. Prezes 

Wileńskiej Izby Skarbowej p. Jan 
Malecki wyjeżdża na kilka dni do 
Warszawy w sprawach służbowych. 

   
   
     

ST LB NS 

W tym czasie zastępować Prezesa 
Izby będzie p. Adolf Zongołłowicz, 
Naczelnik Wydzizłu IV-go Akcyz i 
Мопоро!бу Państwowych. 

WOJSKOWA 

— Poborowi rocznika 1904 
otrzymali już wezwanie stawienia 
się do wojska w dniu 22 marca b. r. 

Z POCZTY. 

a. — Premjowane oszczędności. Z 
dniem 1 kwietnia r. b. pocztowe Ka- 
sy Oszezędnościowe  zaprowadzają 
premjewane wkłady oszczędnościowe. 
Wysokość wkładki miesięcznej wyno- 
si 7 złotych. Wzamian za co posia- 
dacz książeczki otrzymuje po 10 la- 
tach 1000 złotych, lub wcześniej 
przez losowanie, które odbywać się 
będzie co 3 miesiące: 15 kwietnia, 
15 lipca, 16 października i 15 stycz- 
nia każdego roku. Wylosowaniu po- 
dlegają trzy książeczki na każdy ty- 
siąc książeczek w obiegu. Wypłata 
wylosowanej książeczki następować 
będzie niezwłocznie. (k) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Inauguracyjne zebranie koła 
akademickiego Małopolan odbyło 
się wczoraj o godzinie 7-mej wie- 
czorem. (Odczytany został referat p. 
t. „Orlęta* w którym prezes Koła 
Małopolan przed licznie zgromadzoną 
publicznością przedstawił obraz walk 
toczonych przez Lwowian w obronie 
Lwiego Grodu. ‚„ 

Na zebraniu tem obeeni byli pvo- 
fektor uniwersytetu U. $. B. p. Dzie- 
wulski, profesorowie, przedstawiciele 
starszego społeczeństwa z poza uni- 
wersytetu i t. d. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Znany działacz społeczny i 
publicysta p. Tadeusz Hołówko Wy- 
głosi dziś, w niedzielę 0 g. 12, m. 
80 po pol. w sali kina „Heljos“ przy 
ul. Wileńskiej 88 odczyt p. t. „Pol- 
ska a Wschód Europy*. 

— Walne Zebranie T-wa Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z. Ws. od- 
będzie się w poniedziałek dn. 8 mar- 
ca b. r. o godz. 4-tej po południu 
w sali im. bniadeckich U, $. B. 
‚ = Odczyty prof. Noakowskiego, 
jak już donosilismy odbędą się d. 9 
i 10 b. m., o godz. 8 wieczorem w 
sali >niadeckich U. $. B. : 

Temat: „Maly Trianon Marji An- 
toniny* i „Łazienki Stanisława Au- 
gusta”, 

Głęboka wiedza prof. Noakowskie- 
go łączy sięz tą swobodęi lekkością 
wykładu, który właściwy jest tylko 
wielkim artystom (Kurjer Warszaw- 
ski z dnia 27-I-26 r,). 

Całe kulturalne Wilno pośpieszy 
wyrazić swe zainteresowanie gościo- 
wi warszawskiemu, słuchając jego 
wykłudów, 

Bilety już możn: nabywać w księ- 
garni Gebethnera i Wolffa, a w dniu 
odczytu przy wejściu do sali Śnia- 
deckich U. S. B. 

— Ogólne. zebranie właścicieli 
drobnych nieruchomości m. Wilna 
i okolic odbędzie się 7 b. m. o 
3 po południu w sali „Pasaż* przy 
ul. Nikodemskiej N 2, 

Wejście za okazaniem legitymacji 
członkowskiej, 

Zapisy nowych członków odbywa- | 
ją się codzięunie od g. 8—11 rano 
i od 3—8 wiecz., a także przy wej- 
ściu na zebranie. . 

Zarząd ul. Archanielska 12. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wiec. Komisja 
Związków Zawodowych zwołuje na 
niedzielę dn. 7 b. m. w sali cyrku 
(ul. Ludwisarska) o godz, 12 m. 80 
ogólny wiece w sprawie walki z bez- 
robociem. (k) 

ROŻNE. 

—_ Tani '£ydzień Książki. Zarząd 
Koła Wileńskiego Związku Księgarzy 
Polskich podaje do wiadomości pow- 
szechnej, że sprzedaż książek po ce- 

Wilno, Wileńska 28. 

oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, 

  

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

ZATWIERDZONE PRZEZ M. S. 

chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz: dla stałych chorych moczopłciowych. 
Leczenie promieniami, fotogratowanie, prześwietlanie, elektryczne wanny, elektryczny masaż. Laboratorium analityczne. 6 

w. 

BIURO REKLAMOWE 

ST GRABOWSKIEGO 
Wilno, ul. Garbarska Nr. 1. (Pierwsze piętro) Telefon Nr. 82, 

Przyjmujef ogłoszenia do wszystkich 
pism miejscowych i zamiejscowych. 

  

Własne 
Warunki 

wydawnictwa reklamowe. — 
najbardziej dogodne. 

Wyłączne przedstawicielstwo działu ogłosze- 
niowego w programach teatralnych 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp. 

eduty. 

Druk. „Pax*, zauł. św. Ignacego 5. 

  

Okręgowa | 

K 1 

nach znižonych we wszys'kich księ- 
garniach należących do Związku 
przedłużoną została do soboty 16 b. 
m. włącznie. 

— Uprawa tytoniu. Z dniem 
15-g0 kwietnia r. b. upływa terihin 
podań o pozwolenie na upra+4 tyto- 
niu. 

Pozwolenia takie wydawane są 
każdemu rolnikowi, który zgłosi wy- 
magane minimum przestrzeni uprawy 
tytoniu, wynoszącej 500 metr. kwadr. 
w jednym kawałku. Poza nasionami, 
które monopol tytoniowy wydaje bez- 
płatnie, plantatorzy otrzymują szereg 
innych ulg w postaci zwrotu kosztów 
zwózki, premji przy dobrych wyni- 
kach, pożyczek i t. p (k) 

— Ze Związku Strzeleckiego. 
Po powrocie z Pomorza do rodzin- 
nych stron objął komendę Związku 
Strzeleckiego na pow Wileńsko-Troc- 
ki p. M. Budrys-Budrewicz były do- 
wódca 1-ej Komp. P. 0. W. w Wil: 
nie. (1) 

Z POGRANICZA. 

— Szpieg—komisarz bolszewic- 
ki aresztowany. W dniu 5 marca r. 
b. na torze kolejowym, niedalego Ol- 
kienik patrol policyjny zatrzymał ja- 
kiegoś osobnika, który swem zacho- 
waniem się wzbudził podejrzenie. * 

Ponieważ nie mógł się wylegity- 
mować skąd pochodzi, został aresz- 
towany. 

Przy badaniu zeznał on iž jest 
komisarzem bolszewickim, którg/w 
1920 r. brał udział w ofenzywie na 
Warszawę i po rozbiciu bolszewików 
uciekł do Prus, ztamtąd zaś do Li- 
twy, obeenie przekroczył granicę pol- 
sko-litewską, chcąc się przedostać do 
Rosji. Pytany o nazwisko nazwał się 
Andrzejem Jabłońskim vel Iwanowem. 
Zeznania Jabłońskiego vel Iwanowa 
są jednak mało prawdopodobne, gdyż 
od tego czasu upłynęło już 6 lat. Za- 
chodzi podejrzenie, iż jest to sprytny 
szpieg bolszewicki. (zd) 

— Aresztowanie dwuch prze 
mytników na litewskiej granicy. 
W dniu 4 marca pograniczna straż 
polska aresztowała na granicy 2 po- 
dejrzanych osobników, którzy chcieli 
przejść do Litwy, 

Przy rewizji osobistej znaleziono 
przy nich większą sumę dolarów. Są 
to Galiński Władysławi Żyliński Jan. 
Obaj kilkakrotnie karani za przemyt- 
nietwo. (zd) 

— Pożar strażnicy. W nocy z 2 
na 3 bm. wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem spłonęła straż- 
nica Nr 4 w Mezurynie, gm. Mikoła- 
jewskiej, pow. Dziśnieńskiego. Pod- 
czas pożaru doznał uszkodzenia ciała 
1 żołnierz. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Okradzenie zakładu botanicznego 
U. S$. B. Dn. 6 bm. profesor U. S. B. Wisz. 
niewski zameldował policji, że z zakładu 
botanicznego, mieszczącego się przy ul. Za. 
kretowej 15 przy pomocy włamania doko- 
nano kradzieży rzeczy, których wartość na- 
razie nieustalono. 

— Z niezamkniętego mieszkania. Dn, 
5 bm. Marja Stempkowska, (ul. Antokolska 
27) zameldowała policji, że z niezamknięte- 
go mieszkania skradziono jej 2 tuziny poń- 

g. S zegarek i bransoletę złotą wartości 
Zi. 

-- Na gorącym uczynku. Dn. 5 bm. 
schwytany został ra gorącym uczynku kra- 

Nr. 54 (302) 
dzieży ubrania i bielizny z niezamkniętego 
kuferka znajdującego się w sieni mieszka- 
nia Marty Piotrowskiej (Raduńska 22) Teo- 
dor Siemionow, (z. Murarski 15). 

— Kradzież narzędzi stolarskich. Dn. 
5 bm. Jau Bohdziewicz (Nieświeska 25) za- 
meldował policji. że w nocy z dn. 4 па 5 
bm. skradli mu narzędzie stolarskie prze- 
chowywane w domu Druzgina ui. Nieswie- 
ska PÓL. Św. Wincentego. Straty oblicza na 
60 zł. 

— Znalezienie trupa. Dn. 5 bm. Fran- 
ciszek Piekarski, (Il Rękaciszki 16), zamėl- 
dował policji, że w lesie w pobliżu maj 
Puszkarnia leży trup dziecka płci męskiej. 

Po Wa protokułu i dokonaniu 0* 
= nd miejscu trupa przewieziono do 
omisarjatu. Śledztwo w toku. 

— Dn. 4 bm. w ogrodzie d. Nr.68 przy 
ul. Strunojskiej znaleziono trup _ dziecka, 
owinięty w szmaty. 

— Zamachy samobójcze. Dn. 5 bm. 
Nadzieja Wielemowicz (Konarskiego 9) usi- 
łowała pozbawić się życia przez wypicie 
esencji octowej. i p 

Desperatkę po udzieleniu jej pierwszej 
pomocy pogot. ratunkowe pozostawiło na 
miejscu. 

— Dn. 5 bm. usiłował pozbawić się ży- 
cia przez wyricie esencji octowej Lejzer 
Szołek, (Werkowska 13). Wezwane pogoto- 
wie ratunkowe po udzieleniu mu pierwszej 
pomocy pozostawiło desperata na miejscu 
w stanie nie budzącym obaw. 

Na prowincji. 

-— Tajemniczy wypadek. Dn. 6 b. m. 
Józef Lipiński, lat 18, zam. we wsi Kociel- 
niki gm. Michałowskiej, wskutek poslizgnię- 
cia się upadł i uderzył głową o ziemię, 
co spowodowało wstrząsnięcie mózgu i śmierć 

— Nie było kradzieży. Przeprowadzo- 
ne dochodzenie policyjne ustaliło, iż koń 
Antoniego Kiejrzysa, który zginął dn. 7.М 
r. b. we wsi Swiętniki. nie był SEZON 
lecz uciekł. W czasie poszukiwań konia 
odnaleziono we wsi gm. а21 Nowo-Biedrzy ce, 
Trockiej. (1) 

  

Z sądów. 
Szolc i towarzysze na widowni. 

W dniu 26 marca br. Sąd Apelacyjny w 
Wilnie będzie rozpatrywał sprawę Szolca, 
Tołpyhy, Pawłowicza i towar; szy. zamie- 
szanych w znaną aferę policyjną, która 
była przedmiotem obrad Sądu Okręgowego 
przed kilku miesiącami. 

Jak wiadomo Tołpyho w Sądzie Okrę- 
gowym został uwolniony, : Pawłowicz żaś 
skazany na dwa tygodnie aresztu. 

Od tego wyroku prokurator odwołał 
się do sądu apelacyjnego, Szolc, zaś Kuła- 
kowski i Rymkiewicz sami zaskarżyli wyrok 
Sądu Okręgowego. (zd) 

    

Rozmaitości. 
Karta wizytowa, o jakiej się nie sniło 

Pierre Mille, „Znany pisarz francuski 
zawadził w swej a o Tunis. W 
inieście Souss poznął się z pewnym orygi- 
nałem, kupcem tuniskim, który obdarzył 
go na pamiątkę swą kartę wizytową. 

Karta brzmi następująco: L 
„Mehmet Uzan oficer orderu Nichan 

lifikar, eks-agent firmy John W. Elliol w 
Glasgow. Szef ekspedycji domu handlowe- 
go Simon Zana. Agent ubezpieczeniowy-- 
korespondent „Petit Matin".Profesor śpiewu 
i tańca. Prezes koła artystycznego AP 
Wiceprezes towarzystwa YW, а- 
helien. Wiceprezes koła POTZEH dla bied- 
nych w Mokhnin. Komisarz związku spor- 
towego w Souss*. 

    

KĄCIK HUMORYSTYCZNY. 
Zaradny. 

Edith, — Chciał mnie koniecznie po- 
całować... rozgniewałam się... „i powiedzia« 
łam mu, że go nie chcę więcej PRE 

Elaine. — Biedny chłopieci... | cóż on 
zrobił?.,. 

Edith (zarumieniona) — Zgasił światło... 
(Tit Bits). 

Biuro Techniczne „Agrotechnik* ( 
WITOL 

WILENSKA 

Artykuły i instalacje 
Telefony. 

Radio. 

D CZYŻ 
26, tel. 205. 

elektrotechniczne. 

Elektromedycyna. 
Kanalizacja. 

  

Czynna od 9 

    

    

© 

Ё ul. Garbarska 3, 

@ 
` 

    

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

    

  

    
   

   

_ PORADNIA i 
Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów $ 

Porady lekarskie w zakresie wszelkich chorób. 
Gabinet elektroświatłoleczniczy. 

Pracownia b: kterjologiczna (analizy lekarskie). 

Piece patentowane. 
B 

Stancja 
Przyjmę 2 uczniów do» 

brze wychowanych. Ba= 

zyljańska 2 m. 19, od 
4—6 godz, 4 

II piętro. Tel. 6-58. 
rano do 7 wieczór. 

Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski. 

умекщетнос , | BRNRSDZDWADC O WODR 

„*


