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przyjmują: Księgarnia W. 
. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
akowskiego, S-to Jańska 1. Skład papie: u 

„Bork Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stejana Grabowskiego, 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Mickiewicza 4, róg 

  

Redakcja i Administracja AR 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogło: 
skiego* mieści się przy Hiurze Rekla 
Mickiewicza róg Garbarskiej I, Tel. 

Rękopisów nadsyłanych re 

    
    

  

zNALSKA 4, Tel. 99. 
niowy „Kurjera Wileń- 
ym S. Grabowskiego, 

2. Czynne od 9 — 4 w. 
— 3 popoł. 

kcja nie zwraca. 

   

  

Redaktor przyjmuje od   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, 
na 4-ej 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. 

administrację zmieniane dowolnie. 
Terminy druku mogą być przez 

  
  

  

Na mylnej drodze. 
Przed kilku dniami odbyło się w 

Warszawie pierwsze posiedzenie wy- 

branej na Zjeździe  Grodzieńskim 
„Tymcz.Rady polskich organizacyj spo- 
łeczno-gospodarczych Ziem Wschod- 
nich*. Wieści, które doszły do Wil- 
na o przebiegu jej pierwszych obrad 

ва dość nieoczekiwanej treści. 

Przedewszystkiem nie można po- 

minąć pewnego zaniedbania — być 

może niezawinionego — ze strony 
wykonawczych organów Zjazdu, które 

nie zawiadomiły wszystkich wybra- 

nych przez Zjazd, a nieobecnych na 
nim członków Rady o dokonanym 
wyborze, jak również następnie o 

terminie pierwszego jej posiedzenia. 

Okoliczność ta stanowić może—jeżeli 
stać na gruncie ściśle formalnym— 
dostateczny powód do zakwestjonowa- 

nia prawomocności powziętych na po- 

siedzeuiu Rady uchwał. 

Nie w tej jednak okoliczności 
jednak leży przyczyna, która skłania 
nas do poruszenia spraw, dotyczą- 

eych kontynuowania prac, zapocząt- 

kowanych przez Zjazd Grodzieński. 

Ze stanowiska interesów naszego 

kraju bagatelizowanie inicjatywy sa- 

mopomocy społecznej, która tam zna- 
lazła swoje odbicie, byłoby ciężkim 

błędem, a ograniczenie się skonsta- 
towania pewnego przełomu psychicz- 

nego, jaki ujawnił się wśród społe- 
czeństwa miejscowego, — wyrazem 

poglądu, że nie posiada ono jednak 

sił twórczych, któreby ten przełom 

uczyniły zrębem nowego stosunku 

do własnych jego żądań i obowiąz- 
ków społecznych.  Poglądu tego 
nigdy nie podzielaliśmy i nie podzie- 
lamy. Inicjatywa grodzieńska jest 
wprawdzie tylko cząstkowym objawem 

przebudzenia się znarkctyzowanego 

przez centralizm polski społeczeń- 

stwa, lecz i od tego pierwszego 

kroku oczekiwać można pewnych, 
choćby też cząstkowych poczynań 

konkretnych. 

Powołana przez Zjazd Rada Tym- 

czasowa miała się składać z 15 człon- 
ków i 5 zastępców; upoważniono ją 
przytem do kooptowania jeszcze 6 

członków. Zjazd był organizowany 
na tej zasadzie, że udział w nim 

biorą przedstawiciele organizacyj i 

zrzeszeń, działających na ziemiach 

Wschodnich, związani więc bezpo- 

średnio z krajem przez swoją dzia- 

łalność zawodową lub interesy ma- 

jątkowe. 

Na pierwszem posiedzeniu zajęła 

się Rada dokompletowaniem swego 
składu przez kooptację. Wskutek 

opuszczenia Zjazdu przez przedsta- 

wicieli radykalnych grup ludowych w 

wyłonionej na nim Radzie Tymoz. 

utworzyła się luka, której wyrówna- 

' nie powinno było stać się jednym 
z pierwszych jej zadań. Odruch bo- 

wiem. protestu grupy pp. Kalinow- 

skiego i Wędziagolskiego nastąpił na 

tle chwilowego podniecenia, wywo- 

łanego przez grono nielicznych ale 

krzykliwych nacjonalistów, obecnych 
w pierwszym dniu Zjazdu na sali 
przeważnie w charakterze widzów. 

Jak się jednak okazuje, żadne próby 

w tym kierunku poczynione nie z0- 
stały. 

Wysunięto natomiast przy koop- 
tacji aź pięciu kandydatów do Rady, 
należących do grup społecznych, już 

w niej dostatecznie reprezentowa- 
nych. Panowie Lechnicki i Paprocki, 
zaproponowani przez p. Przedpeł- 

skiego posiadają bezsprzecznie wyso- 

kie kwalifikacje osobiste we wszel- 

kich poczynaniach społecznych. Pan 
Lechnicki w szczególności okazywał 

w okresie intensywnej działalności 

Straży Kresowej na Ziemiach Wschod- 

nich duże zainteresowanie i  zrozu- 

mienie dla potrzeb i interesów miej- 

scowych. Tem niemniej, jeżeli wycho- 

dzić z założenia przedstawicielstwa 

tych ostatnich obu powyższym kan- 
dydatom brakuje tytułu, któryby uza- 
sadniał ich wejście do Rady. Zgoda 

na to musiałaby być przynajmniej 

uwarunkowana poprzednim uwzględ- 

nieniem pełni reprezentacji grup 

miejscowych. P.P. Lechnicki i Po- 

procki weszli jednak w skład Rady 

jako pierwsi dokooptowani jej człon- 

kowie. 

Dalszych trzech kandydatów wy- 
sunął p. Eustachy Sapieha, motywu- 

jąc swoją propozycję nikłością przed- 

stawicielstwa w Radzie sfer ziemiań- 

skich. Kandydatury pp. Antoniego 

Jundziłła, prezesa Kresowego Związ- 

ku Ziemian i członka Rady Naczel- 

nej Organizacji  Monarchistycznej, 

oraz p. Romana Skirmunta, b. posła 

do Dumy rosyjskiej i twórcy polono- 

filskiej grupy białoruskiej w r. 1918, 

nie napotkały sprzeciwu. Spór pow- 

stał dopiero dookoła osoby p. Ale- 

ksandra Meysztowicza b. członka ro- 

syjskiej Rady Pańswa i b. Prezesa 

Tymczas. Komisji Litwy Środkowej. 

Pikantną osobliwością owego sporu 

była nieświadomość niektórych człon- 

ków Rady co do samej osoby kandy- 

data, oraz co do jego politycznych 

wystąpień z okresu rządów rosyj- 

skich w Wilnie. P. Aleksander Mey- 

sztowicz, w jakikolwiek sposób mo- 

żnaby oceniać jego ówczesną dzia- 

łalność, należy do rzędu tych akty- 

wnych polityków, którzy nie mogli 

być nieznani ludziom mającym aspi- 

racje do tytułu działaczy społecznych 

naszego kraju. 

Ten drobny ale dla składu Rady 
charakterystyczny szczegół sprawił 
w rezultacie to, że kwestja kandyda- 
tury p. Meysztowicza została odłożo- 
na do następnego posiedzenia. Nie 

chodzi jednak nam w danym wypadku 

o personalja. 

Stwierdzić musimy, iż dokoopto- 

wanie trzech przedstawicieli wielkie- 

go ziemiaństwa na ogólną liczbę 

sześciu, jest nieuzasadnione pod każ- 

dym względem. Ziemiaństwo jako ta- 

kie uchyliło się od udziału w Zjeździe. 

Z pośród kilku obecnych na nim je- 

den został wybrany do Rady — i 

słusznie. 

Jeżeli jednak drogą kooptacji ma 

odrazu wejść cała grupa, to powtór- 

nie należy wyrazić zdumienie, dlacze- 

go analogicznej metody nie stosowano 

do radykalnych grup ludowych, oraz 

krajowej demokracji nielicznie w Ra- 

dzie reprezentowanej ? 

Jeden przedstawiciel tej ostatniej 

został wprawdzie wysunięty, ale w 

dość niezrozumiały sposób wytworzy- 

ło się iunctim pomiędzy kandydaturą 

jego a p. Meysztowicza, co stawia ją 

pod znakiem zapytania. 

Początek tedy prac Rady Tymez. 

Zjazdu wzbudza niepokój co do dal- 

szego ich kierunku. Podstawowym 

warunkiem powodzenia i owocności 

tych prac dla kraju jest zdobycie 

przez Radę autorytetu wobso sam ego 

społeczeństwa, które ma ona repre- 

zentować. Jeżeli organizacja Rady na- 

bierze charakteru jednostronnego, 

przestanie ona odpowiadać tym ce- 

  

° nelamowy moment w Genewie 
Argumenty niemieckie. 

Kanclerz niemiecki powołuje się na Szwecję. 

GENEWA. 18.III. (Pat). Natychmiast po wizycie u Chamberlaina 
i Brianda kanclerz Luther przyjął dziennikarzy niemieckich i powiadomił 
ich o treści odpowiedzi niemieckiej na ostatnie propozycje. Niemcy, mówił 
kanclerz, zgadzają się na mianowanię komisji, której zadaniom byłoby zba- 
danie kwestji reorganizacji Rady. 

Przyjmują oni samą zasadę reorganizacji Rady i nie sprzeciwiają się 
stworzeniu nowych miejsc stałych lub niestałych w Radzie po przeprowa- 
dzeniu podstawowych studjów w tej sprawie. 

Całe zagadnienie musi być jednak rozważane później w czasie zwy- 
kłego Zgromadzenia Ligi. Wszystkie inne propozycje zmierzające do utwo- 
rzenia nowych stałych, lub niestałych miejsc w Radzie, «iezależnie od ich 
liczby, Niemcy odrzucają ze względów zasadniczych. Najważniejszym z nich 
jest fakt, że Niemcy nie są członkiem Ligi i Rady i z tego względu nie 
mogą orzec dlaczego to, a nie inne państwo ma otrzymać miejsce w Radzie. 

Niemcy, zaznaczy! nakoniec Luther, nie mogą pozostawać w sprzecz- 
ności ze stanowiskiem zajętem przez państwa neutralne. 

Niemcy wierzą, że Szwecja jest bardziej od nich kompetentną do wy- 
dawania sądów w tej sprawie. 

Czyżby kapitulacja wobec Niemiec? 
GENEWA. 18.ILI. (Pat). Szwajcarska agencja telegraficzna. Mimąsol- 

brzymich trudności oraz głębokich różnie poglądów istniejących pomiędzy 
państwami, które podpisały pakt reński uważają tutaj za rzecz możliwą, 
sz poniedziałek lub wtorek Niemcy zostaną przyjęte do Ligi Na- 
rodów. 

Koła polityczne w Genewie wyrażają swoje ubolewanie z tego powo- 
du, że nie udało się uchylić naprężenia, jakie wyłoniło się w ciągu biežą- 
cego tygodnia oraz, że nie zdołano na terenie dyplomatycznym przygotować 
lepiej prac Zgromadzenia Ligi Narodów. 

W kołach zbliżonych do delegacji francuskiej wyłania się ponownie 
koncepcja według której należałoby wrazie konieczności odłożyć spra- 
wę przyjęcia Niemiec do Ligi do września o ile miałoby się nie udać 
uzysnanie ustępstw od dełegacji niemieckiej. 

Ze strony neutralnej uważane jest tego rodzaju posunięcie za nie- 
prawdopodobne, gdyż przez to całe dzieło dokonane w Locarno ucierpiało- 
by bardziej jeszcze niż się to niestety dzieje już obecnie. 

Dementowana wiadomość. 

STUKHOLM, 13-III. (Pat.). Zaprzeczają tu wiadomości, jakoby Van- 
dervelde i Albert Thomas mieli zwrócić się w drodze telegraficznej do 
szwedzkicgo prezesa Rady Ministrów z prośbą o zmianę instrukcyj udzielo- 
nych Undeno'"i. 

Unden wykazuje ustępliwość na rzecz 
Polski. 

PARYŻ, 18-111. (Pat.). Wszystkie dzienniki oceniają bardzo surowo 
stanowisko jakie zajęli Niemcy w Genewie stwierdzając przytem, że sojusz- 
nicy posunęli się w swoich ustępstwach do ostatniej granicy. 

Q ile więc nastąpi zerwanie narad, to odpowiedzialność za to spadnie 
wyłącznie na Niemców. . 

„Le Matin* stwierdza z naciskiem, że w kompromisowej propozycji 
sojusznicy doszli do ostatnich granic pojednawczości. 

Historja os4dzi może nawet, że dla zachowania dzieła Locarna, poczy- 
nili nadmierne ofiary. 

Dziennik stwierdza następnie, że Unden zgodził się na nie branie 
udziału w głosowaniu i posunął się do zaproponowania, że poda się do dy- 
misji, aby umożliwić Polsce uzyskanię stałego miejsca. Tego rodzaju 
gest wyrzeczenia się zjednał mu z powfotem powszechną sympatję. Hisz- 
panja i Brazylja mimo uzasadnionego podniecenia byłyby się może zdobyły 
na kilkumiesięczną cierpliwość. Tylko stanowisko Niemiec, kończy dziennik, 
będzie przyczyną ewentualnego zerwania obrad, 

Japonja ma pośredniczyć. 
GENEWA. 18.III. (Pat). Mimo trudności spodziewają się tu ciągle, że 

nie wyczerpano możliwości rozwiązania przesilenia. 
Szczególne zainteresowanie wzbudzają rokowania, które odbyły się 

przed południem w czasie posiedzenia plenarnego między Prezesem Rady 
wicehrabią Ishi a innymi członkami Rady w szczególności Chamberlainem, 
Briandem, Quinones de Leonem i Mello Franco. 

Z rokowań tych wnoszą, że delegaci japońscy mają odegrać rolę po- 
średników. 

Zdaje się, że wszyscy są zgodni co do tego, iż istaienie Ligi nie mo- 
że być zakwestjonowane niebezpieczeństwem wynikającem ze stanowiska 
delegacji niemieckiej. 

Słychać, że delegaci niemieccy staną prawdopodobnie przed alternaty- 
wą albo przyjęcia przedłożonego im porozumienia, albo też tego, że spra- 
wa rozszerzenia Rady, a więc także i przyznania Niemcom miejsca w Ra- 
dzię będzie odroczone. 

(C. d. patrz 2 strona). 

  

  

  lom, które leżały: u podstawy jej u- 
tworzenia. Stanie się „chodatajem TEATR POLSKI 21 
po diełam*, choćby nawet silnie (gmac alia) 

В W niedzielę 14-g0 marca A : 
zorganizowanych ale nielicznych grup 

społeczno - gospodarczych — niczem 

więcej. 

Jest czas, aby z tej na rozstaju 

mylnie obranej drogi zawrócić ku 

właściwym ogólno - krajowym  zada- | 

KONCERT 
znakomitej śpiewaczki 

BERTY CRAWFORD 
z udziałem pianisty 

Feliksa Szymanowskiego. 
Początek o g. 8 w. 

    
niom.     Testis.   ux 

Wiadomości polifyczne. 
Plenarne posiedzenie Sejmu, wy- 

znaczone na 16 b. m., nie odbędzie 
się wytworzyła w Genewie. 

Przypuszczalnie posiedzenie wy- 
znaczone będzie na 19 b. m. 

© 

W dniu wczorajszym obradował 
w gmachu Sejmu centralny komitet 
wykonawczy PPS pod przewodnicwom 
pos. Daszyńskiego. 

Omawiano porządek dzienny dzi- 
siejszego posiedzenia rady naczelnej 
PPS, tudzież obecną sytuację: poli- 
lityczną w związku z aktualnemi wy- 
darzeniami na terenie międzynaro- 
dowym. 

© 

Wczoraj rozpoczęły się w War- 
szawie dwudniowe obrady rady na- 
czelnej ukraińskiego stronnictwa 
„Sielanskij Sojuz*. 

W obradach przewodniczył pos, 
Czuczmaj, 

  

Wystawa związku miast. 

Min. spraw wewn. Raczkiewicz 
przyjął delegację związku miast, któ- 
ra prosiła go o przyjęcie protektora- 
tu nad zorganizowaną przez związek 
wystawą pod nazwą „Mieszkanie i 
Miasto". 

1 bituy kowieńskiej 
i Generalowa de Bondy apeluje. 

Skazana, jak wiadomo, przez Sąd 
Okręgowy na 9 miesięcy więzienia, 
generałówa de Bondy złożyła, apelację 
do najwyższego Trybunału. 

    

I zjazd Żydów-rolników w Litwie. 

Dnia 7—8 b. m. odbył się w Kow- 
"nie pierwszy zjazd żydowskich związ- 
ków rólniczych, w którym wzięło 
udział 40 przedstawicieli z 26 miast 
i miasteezek Litwy. 

Na zjeździe tym m. in. referat o 
sytuacji politycznej wygłosił pos. 
Robinzon. 

Organizaiję litewskie w Polste. 
Wychodzące w Wilnie pismo li- 

tewskie „Kelias“ (Droga) w Nr. 9 za- 
mieszcza l1uiędzy inuemi zajmujące 
dane o stowarzyszeniach litewskich 
«w Polsce. 

Z treści tego artykułu wynika, że 
na terenie Wileńszczyzny istnieje 10 
organizacji litewskich. 

Siedzibą ich przeważnie jest Wilno. 
Są one następujące: 1) Lit. T-stwo 

sług św. Zyty, 2) Lit. T-wo Nauko- 
we, 3) Lit, T-stwo Oświatowe „Rytas* 
4) Lit. T-wo Oświatowe w Święcianach, 
5) Lit. T-wo Pomocy Ofiarom Wojay, 
6) Tymczasowy Komitet Litewski w 
Wilnie, 7) Lit. Katolickie T-wo „Bla- 
irybe*, 5) Lit. T-stwo Pcmocy Sani- 
tarnej i 10) Lit. Związek Nauczy- 
cielski. 

Gdy weźmiemy tu jeszcze pod 
uwagę że T-wo „Rytas* utrzymuje 
około 100 początkowych prywatnych 
szkół lit. na prowincji, zaś w Wiluie 
istnieje lit. gimnazjum mieszane, se- 
minarjum. nauczycielskie i kursa dla 
derosłych, oraz to,że Litwini wileń- 
Scy posiadają 2 pisma w języku li- 
tewskim: 1) „Wilniaus Aidas“ (Echo 
Wileńskie) i 2) „Kielais* (Droga) i 
1 w języku polskim „Życie Lu- 
du* — przyjdziemy do przekonania, 
że nielicznej, bo około 75 tysięcy 
wynoszącej ludności litewskiej w 
Polsce, dzieje się niezgorzej. 

K. Smreczyński, 
    — 

Redutowe wieczory muzyczne. 

W poniedziałek 15 marcą 

toncert W, kochańskiego 
Początek o g. 8 w. 

Ceny redutowe z prawem 50% zniżki.   
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„Na stronie“. 
Zbližamy się do uroczystości zwią- 

zanych z przewiezieniem zwłok J. E. 
biskupa wileńskiego ks. Cieplaka. Ma 
się odbyć uczta w Kapitule, dla Epi- 
skopatu polskiego, który in gremio 
stawi się u trumny męczennika za 
wiarę i długoletniego opiekuna du- 
chownego rozproszonych w Rosji 
Polaków, oraz przyjęcie dla Prezy- 
denta Rzeczpospolitej u p. z. woje- 
wody Malinowskiego. 

W obydwuch wypadkach, jak sły- 
chać, kontakt z miejscowem  społe- 

czeństwem przedstawicieli władzy 
kościelnej i świeckiej, ma się odbyć 
w ścisłem i ciasnem gronie, jeśli tak 
rzec można, zawodowym. To znaczy, 
że tak biskupi jak i Prezydent Woj- 
ciechowski, zetkną się jedynie z ludź- 
mi niezupełnie wyczerpująco przed- 
stawiającymi opinję i nastroje ogółu. 
Zwłaszcza, * jeśli pomyślimy o bytno- 
ści Prezydenta Wojciechowskiego, 
odwiedzającego, Wilno rzadko, nie 
mającego, po Ża oficjalnemi przyję- 
ciami lub delegacjami kontaktu, z na- 
szem społeczeństwem, musimy wyra- 
zić żal, że projekt dotychczasowy, 
zebrania szerszego nie uwzględnia. 
Miejmy nadzieję, iż projekt nie jest 
jeszcze ostateczny, że społeczeństwo 
nasze potrafi się wypowiedzieć w 

sposób dający pewne dyrektywy sfe- 
rom urzędowym, organizującym przy- 
jęcia dla głowy Państwa. 

Wilno zanadto często jest zapo- 
znawane w Warszawie by nie stara- 
ło się korzystać z każdej sposobności 
do wypowiegzenia swych dezyderatów 
i bolączek. % to może tylko nastąpić 
w otwartej rozmowie, swobodnem to- 
warzyskiem obcowaniu z najwyższe- 
mi dostojnikami, przyjątem w każdem 
demokratycznem państwie. Nie mamy 
jeszcze chwalić Boga koronowanego 
Majestatu, od którego przedziela spo- 

łeczeństwo mur szambelanów i dam 

dworu. Prezydent demokratycznej Re- 
publiki jest pierwszym obywatelem 
swego kraju i jako taki współżyć ze 
współobywatelami musi. Wiemy iż 
Prezydentostwo Wojciechowscy w ca- 
łej pełni spełniają te obowiązki w 
Warszawie, gdzie ich towarzyskie 
czwartki, cieszą się zasłużoną popu- 
larnością. 

Wiemy też, że w jednym wieczo- 

rze czy w czasie czarnej kawy nie 
zdąży nikt obszernych referatów o 
sprawie agrarnej, podatkowej, szkol- 
nej czy teatralnej wyłożyć. Ale też 
rz-drugiej strony, 
sposobu poznania nastroju i charakte- 
ru danego społeczeństwa, jak widząc 

je zebrane w gromadzie i choćby z 

przelotnych rozmów mogąc wymiar- 
kować o co mu ogólnie chodzi. - 

Trzeba przypuszczać, że nasze 
władze zorjentują się w dodatniej 
stronie takiego szerszego obcowania 

społeczeństwa z Prezydentem Rzecz- 
pospolitej i otworzą swe podwoje dla 

liczniejszego grona poważnych przed- 

stawicicieli naszego społeczeństwa. 
Zobopólne z tego mogą wyniknąć 

korzyści, ile, że Pan Prezydent nie 

przyjedzie: sam, a towarzyszyć mu 

będą i inni przedstawiciele rządu, 

zaś rozmowy z niemi będą zawsze 
dla Wilnian pożądane. 

Stary Wilnianin. 

  

  

ta marginesie kwestji kobiecej. 
Kwestję równouprawnienia kobiety 

w pracy zawodowej rozwiązało już 
samo życie. Wojna i warunki powo- 
jenne powołały kobietę do wszystkich 
prawie warsztatów pracy, u wszyst- 
kich tych warsztatów kobieta stanęła 
i dziś trudno już chyba znaleźć ko- 
goś, ktoby podobny stan rzeczy uwa- 
žali za nienormalny i starał się go 
zmienić. Państwo i jego organy usta- 
wodawcze dały kobiecie pełnię praw 
politycznych i społecznych. Reforma 
szkolnictwa, stawiąc sobie za zadanie 
przygotowanie przez szkołę wykwali- 
fikowanych pracowników wszelkich 
zawodów, zarówno w stosunku. do 
dziewcząt, jak do chłopców, uczyniła 
tem samem pracę zawodową kobiet 
faktem dokonanym. Rodzice, oddając 
swoje córki do szkoły stają dziś wo- 
bec konieczności dania im takiego 
lub innego fachu do ręki. 

W parze z tą reformą idącą z 
góry w samem społeczeństwie doko- 
nał się zasadniczy i głęboki przewrót 
w zapatrywaniach na pracę zawodo- 
wą kobiet. Niema już dziś rodziców, 
którzyby byli przeciwni zawodowemu 
wykształceniu swoich córek, i jak on- 
giś, stawiali im przeszkody w zdoby- 
ciu tego lub innego fachu. Tak samo 
mężowie, ci niegdyś najbardziej za- 
wzięci wrogowie zawodowej pracy 
kobiet, z radością przyjmują dziś 
współudział swoich żon w ponoszeniu 
wydatków na utrzymanie rodziny, 
gdyż w obecnych warunkach ekono- 
micznych sami tym wydatkom podo- 
łać nie są w stanie. Stoimy więc 
wobec dokonanego faktu równoupraw- 

nie ma lepszego - 

K U R J E R 

Konieczność obrony Ligi Narodów. 

Nici jeszcze nie zerwane. 

GENEWA. 13.III. (Pat). Członkowie Rady Ligi z wyjątkiem Undena, 
który jest chory i nie opuszcza mieszkania, odbyli dzisiaj rano posiedzenie. 

Podkreślono jednomyślnie konieczność obrony Ligi Narodów przed 
niebezpieczeństwami, jakie stwarza stanowisko Niemiec. 

Stwierdzono ponadto, że delegaci państw, które podpisały pakt reński, 
posunęli się w rozmowie piątkowej do ostatecznych granic ustępstw w sto- 
sunku do Rzeszy. 

Uznano, že Niemcy stawiając przy wstępowaniu do Ligi niemožliwe do 
przyjęcia warunki zwalniają strony zainteresowane przynajmniej z pewnej 
części uczynionych im obietnic. 

Przedewszystkiem więc niezwłoczne przyznanie Niemcom stałego miej- 
sca w Radzie nie może być już nadal uważane za niezbędne wypełnienie 
jednej z tych obietnic. Ponieważ Rzesza postawiła warunki na jakich może 
wstąpić do Ligi to Rada uprawniona jest do stawiania w całkowitej nieza- 
leżności swoich warunków. 

Rada Ligi odbędzie dzisiaj popołudniu posiedzenie poufne. 
Nici rokowań nie zostały jeszcze całkowicie zerwane. Wszystkie 

delegacje, a między innemi japońska i czechosłowacka usilują znaleść for- 
muły pojednawcze. 

Dalszy opór Niemiec. 
BERLIN. 13.111. (Pat.). Pisma poranne wszystkich odcieni przedstawiają 

sytuację w Genewie jako krytyczną. 
Delegacja niemiecka miała wczoraj odpowiedzieć odmownie na propo- 

zycję mocąrstw, dążącą do tego, aby Niemcy wyraziły swą zgodę na utwo- 
rzenie nowego niestałego miejsca w Radzie Ligi. 

„Vorwarts“ donosi, że delegacja niemiecka miała podobno ze swej 
strony wysunąć propozycję utworzenia komisji, któraby do września r. b. 
rozpatrzyła sprawę powiększenia składu Rady Ligi Narodów. Ponadto kanc- 
lerz dr. Luther, jak podaje dziennik, miał sią zobowiązać, że w swojej mo- 
wie, jaką wygłosie po przyjęciu Niemiec do Ligi zaznaczy, że Niemcy goto- 
we są lojalnie współdziałać w sprawie przyznania Polsce miejsca w Radzie. 

Ostatnia próba rozwiązania przesilenia. 
Polsce chcą dać miejsce niestałe. 

WIEDEŃ. 13.II1. (Pat.). „Neue freie Presse" donosi z Genewy: Ostatnia 
próba rozwiązania przesilenia jest propozycja następująca: Jeden z niesta- 

łych członków Rady ma zrezygnować dobrowolnie ze swego miejsca 

na rzecz Polski. у 

Briand i Chamberlain starają sie wpłynąć na jedno z tych państw, 

(Szwecja, Hiszpanja, Brazylja, Urugwaj, Czechosłowacja i Belgja), aby skło- 

nić je do rezygnacji. Ogólne zgromadzenie mogłoby w tym wypadku wybrać 

nowego członka Rady, a wybór padłby na Polskę. Ze strony niemieckiej, 

kończy dziennik, nie mają .nic przeciw temu rozwiązaniu. a 

Pesymizm Chamberlaina. 
Odpowiedzialność spada na Niemcy. 

WIEDEN. 13.lll. (Pat.). „Neues Wiener Tageblatt“ donosi z Londynu: 
Genewscy korespondenci pism tutejszych opisują nastrój Chamberlaina jako 
zupełnie pesymistyczny. 

Chamberlain miał powiedzieć dziennikarzom: Traktat locarneński nie 
istnieje, Europa jest podzielona na dwa wrogie obozy. 

Nadzieja pokojowego załatwienia sprawy zniknęła. 
się jako przyjaciółka Niemiec. Е 

Za obecny kryzys odpowiedzialne są jedynie Nientcy. . Delegacja angiel- 
ska i francuska zgodne są z tem, że odpowiedzialność za nieprzystąpienie 
Niemiec do Ligi Narodów spada wyłącznie na nie. 

Niektórzy korespondenci zauważyli nawet łzy w oczach Chaberlaina, 
gdy wypowiadał te słowa. 

Francja mówi już o niestałym miejscu 
dla Polski. | 

GENEWA. 13.II1. (Pat.). Członkowie Rady rozpatrywali dziś na popo- 
łudniowem posiedzeniu różne sposoby rozwiązania, zbliżone naogół do pro- 
pozycji powziętej wczoraj przez Radę, przyczem stwierdzili, iż wszelkie do- 
tychczasowe wysiłki spełzły na niczem. 

Postanowiono na wtorek zawezwać plenarne posiedzenie Zgromadzenia 
Ligi do rozpatrzenia sprawy przyjęcia Niemiec. 

W czasie dyskusji przedstawiciel Francji domagał się z naciskiem jako 
minimum natychmiastowego utworzenia niestałego miejsca dla Polski. 

Jutro popołudniu Rada Ligi zbierze się na tajne posiedzenie. 

a. 

Szwecja zachowała 

    

Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 
      

nienia kobiety: i wobec głębokiego już o tem, że żadnej posady bez od- 
przewrotu, jaki fakt ten pociągnął powiedniego przygotowania objąć nie 
za sobą w psychologji i samej kobie- możemy, natomnast na to, by mieć 
ty i całego społeczeństwa i ustawo-, dzieci i wychowywać je nie trzeba 
dawstwa państwowego, trudno sobie 
nawet wyobrazić, żeby zawrócenie z 
tej drogi było możliwem, 

Nie rola więc kobiety w życiu 
społecznem i politycznem, nie wywal- 
czanie praw kobiety na polu pracy 
zawodowej stanowi dziś rdzeń i naj- 
bardziej palące zagadnienie kwestji 
kobiecej — ale umożliwienie kobie- 
cie spełniania jej obowiązków rodzin- 
nych, znalezienie takiego modus vi- 
vendi, żeby rodzina nie ucierpiała 
przy tym nowym porządku rzeczy, 
żeby równouprawnienie kobiet w pra- 
cy zawodowej i życiu politycznem 
nie zachwiało w posadach i nie zni- 
weczyło rodziny, która jest podstawą 
społeczeństwa i od której w olbrzy- 
miej mierze zależy to, jakiemi przy- 
szłe pokolenia będą, a tem samem, 
los przyszłych pokoleń. 

Być dobrą matką i dobrą żoną 
jest rzeczą stokroć trudniejszą, niż 
być dobrym buchalterem, lekarzem 
czy adwokatem. I trzeba na to nie 
tylko wrozdunych instynktów, uczuć 
i intuicji, ale wiedzy, wykształcenia, 
umiejętności. Jest rzeczą zupełnie 
piezrozumiałą i wołającą o pomstę, 
dlaczego społeczeństwo i państwo tak 
absolutnie zaniechało wychowanie i 
wykształcenie kobiety, jako kobiety, 
dlaczego nawet wtedy, kiedy uważa- 
no, że kobieta tylko na żonę, matkę 
i gospodynię jest stworzona, nikt jej 
nigdy nie uczył, jak się z tych obo- 
wiązków wywiązywać należy. Dlacze- 
go nawet od służącej żądamy dziś 
świądectw i kwalifikacji, nie mówiąc 

sh 

żadnej nauki, żadnych wiadomości, 
żadnego wykształcenia. A wyniki na- 
prawdę są straszne— z jednej strony 
zupełna fizyczna degeneracja młodych 
pokoleń, wynikająca nie tyiko z eko- 
nomicznych warunków powojennych, 
ale w równej mierze z absolutnej 
ciemnoty i ignorancji najelementar- 
niejszych zasad higjeny śród matek, 
z drugiej strony — degeneracja du- 
chowa, która znowu w ogromnej mie- 
rze wypływa z tego, że tylko wyjąt- 
kowe matki wychowują swoje dzieci— 
prawie wszystkie zaś — paczą je i 
ikrzywią zarównie fizycznie jak mo- 
ralnie. "Tylko odpowiednie wyszkole- 
nie i przygotowanie może kobiecie 
dać możność należytego spełniania 
jej obowiązków rodzinnych i pogo- 
dzenia tych obowiązków z pracą poza 
domem. 

Jak w przygotowaniu kobiet do 
pracy zawodowej, tak i w przygoto- 
waniu ich do życia rodzinnego naj- 
ważniejszą rolę powinna odegrać szko- 
ła. W dzisiejszych warunkach szkoła 
jest najczęściej jedyną instytucją, 
która dzieci wychowuję. Dotyczy to 
przedewszystkiem dzieci szerokich 
mas, dzieci tych licznych matek na- 
wet ze sfer zamożniejszych, które o 
wychowaniu nie mają pojęcia, — tak 
że szkoła staje się jedyną instytucją, 
która ma możność chociaż o tyle o 
ile wyrównywać braki i prostować 
błędy wychowania rodzinnego. Zro- 
zumiano już dzisiaj, że szkoła powin 
na nie tylko uczyć, ale wychowywać 
i przygotowywać do życia, a jednak 
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Komplikacje. 
(Telefonem z Warszawy). 

W dniu wczorajszym panował w 
Genewie nastrój bardzo pesymi- 
styczny. 

Wpłynęła na to kategoryczna od- 
mowa Niemiec dopuszczenia Polski 
do Rady Ligi nawet na miejsce nie- 
stałe, na co zgodzili się wszyscy 
członkowie Rady, a także i Szwecja. 

Wobec tego, że Hiszpanja i Bra- 
zylja zgodziły się na czekanie do 
września, twierdzono w Genewie ka- 
tegorycznie, że jedyną przyczyną 
ewentualnego zerwania będzie sta= 
nowisko Niemi: c. 

Briand stwierdził że delegacja 
niemiecka zajęła stanowisko niepoko- 
jące w najwyższym stopniu wszyst- 
kich członków Ligi. 

Stanowisko Niemiec stawia na po- 
rządku dziennym sprawę tak, że Liga 
Narodów nie będzie mogła wogóle . 
korzystać ze swych atutów, jeżeli 
obecnie Niemcy przeszkodzą w utwo: 
rzeniu jednego nowego mandatu cza- 
sowego. 

Oświadczenie Brianda wywołało 
wśród dziennikarzy niewypowiedzia- 

nie smutny nastrój. 
W ciągu nocy z piątku na sobotę 

toczyły się układy. 

O godz. 11 w nocy Briand udał 
się do hotelu Metropol, w którym 
przebywa delegacja niemiecka i od- 
był dłuższą konferencję z kancle- 
rzem Lutherem i min. Stresseman- 
nem. 

Konferencja nie przyniosła rezultatu. 

W łonie delegacji włoskiej panuje 
przygnębienie, jakiego dotychczas nie 
widziano. 

Delegat japoński hr. Ishii, jeden 
z 4 stałych członków Rady, najmniej 
zainteresowany w sprawach europej- 
skich ma wystąpić dziś wieczorem z 
propozycją, aby Niemcy wstąpiły 
obecnie same do Rady, lecz aby w 
najbliższej sesji Rady Ligi Rada 
opracowała projekt rozszerzenia swe- 
go składu. 

Zdaniem delegacji polskiej propo- 
zycja ta, jako wielce dla nas niebez- 
pieczna winna być bezwzględnie od- 
TZUcona. 

B. biskup wileński Matulewicz 
na audjencji u Papieża. 

RZYM. 13.II1. (Pat.). Papież przyjął na posłuchaniu b. biskupa wileń- 
skiego Matulewicza. 

Szwedzi rozbrajają się. 
KOPENHAGA. 13.III. (Pat.). Volksting przyjął wczoraj w trzeciem czy 

taniu 75 głosami przeciwko 71 bill rządowy o ograniczeniu zbrojeń. 

Burdy monarchistów niemieckich. 
BERLIN, 18,111. (Pat). 

prezydenta Rzeszy, 
narchistycznych partyj prawicowych. 

Wczoraj w Reichstagu podczas dyskusji nad 
wnioskami zgłoszonymi przez prawicę a dotyczącemi 

przyszło do burzliwych scen i demonstracji uczuć то- 
rozszerzenia władzy 

Mówcy stronnictw umiarkowanych oświadczyli w toku dyskusji, że 
wszelkie zmiany konstytucji wejmarskiej uważają za niepożądane, 

Minister spraw wewn. stwierdził, że monarchja Hohenzollernów upadła 
z własnej winy, ponieważ cesarz w chwili gdy po raz pierwszy zmuszony 
był bronić swych praw, uciekł do Holandji. Oświadczenie to wywołało 
ogromne wzburzenie na ławach prawicy, której posłowie opuścili salę. 

Poseł niemiecko-narodowy hr. Westarp oświadczył publicznie, że jego 
partja zgłasza votum nieufności dla ministra tymczasowej republiki nie-- 
mieckiej. 
  

Z całej Polski. 
Curiosum. 

Onegdajsza prasa warszawska 0- 
trzymała dziwny komunikat o pogrze- 
bie ks. arcybiskupa Cieplaka. Roze- 
słała go iustytucja, która nazywa się 
„Główna Komenda Straży Ładu i Po- 
rządku*. Mieści się ta „Straž“, o 
której źródła miarodajne poinformo- 
wały nas, iż jest organem samo- 
zwańczym, przy ulicy Szopena 
Nr. 8, posiada telefon Nr. 66-00, 
wydaje komunikaty za Nr. Nr. i licz- 
bami dziennika. Komunikat ułożony 
jest według wzoru rozkazów policyj- 
nych. „Dostojnicy*, których wymie- 
nia ten pretensjonalny i nielegalny 
dokument mienią się — komendan- 
tami. 

U nas w Wilnie, na szczęście filji 
tej iostytucji jeszcze niema i komu- 

jak mało jeszcze na tem polu zrobio- 
no. Szkoła dzisiejsza, jeżeli wycho- 
wuje i przygotowuje do życia, to bie- 
rze pod uwagę tylko człowieka i oby- 
watela, ignoruje natomiast zupełnie 
kobietę, jako taką. Wypływa to z te- 
ge, że programy szkolne dotychczas 
układają jeszcze prawie wyłącznie 
mężczyźni dla mężczyzn i zdaje im 
się, że wszystko już dla kobiety zro- 
biłi, skoro obdarzyli ją szkołą z ta- 
kim programem i takiego samego ty- 
pu, jak szkoła męska. To też tylko 
kobieta świadoma swoich zadań i ce- 
lów może się dziś upomnieć o taki 
typ szkoły dla siebie, w której na 
równi z jej potrzebami ogólnoludz- 
kiemi zostaną uwzględnione jej włas- 
ne kobiece potrzeby, i tylko uświado- 
mione matki potrafią oprzeć wycho- 
wanie na jedynej możliwej zasadzie 
zupełnego zharmonizowania poczynań 
rodziny i szkoły w sprawie wychowa- 
nia. Interwencja matek-pedagogów— 
powinna odegrać decydującą rolę w 
kwestji systemów i programów szkol- 
nych, które tak często bywają złe i 
szkodliwe — tylko dla tego, że auto- 
rom ich brak macierzyńskiej intuicji 
i uczucia, których żadna wiedza i 
teorja pedagogiczna zastąpić nie jest 
w stanie, a które dopiero w połącze- 
niu w połączeniu z tą wiedzą i teorją 
mo wychowanie na właściwe skiero- 
wać tory. 

Nie zdajemy sobie sprawy zupeł- 
nie, jaką np. olbrzymią rolę w pod- 
niesieniu zdrowotności całego spo- 
łeczeństwa. W zapobieżeniu całemu 
szeregowi chorób, będących dziś jak 
gruźlicę, powszechną klęskę, mogło- 
by odegrać wpojenie dziewczętom w 
mózg i krew zasad higjeny. Pozna- 

nikat o pogrzebie arcybiskupa Ciepla- 
ka otrzymaliśmy z zupełnie innego ro- 
dzaju instytucji a mianowicie z Ko- 
mitetu Obebodu żałobnego. 

Walne Zebranie Zw. Zaw. Kolejarzy. 
Odbyło się w dniu 11 marca w 

sali przy ul. Kijowskiej 19. : 
Po wysłuchaniu referatów posła 

Pławskiego 0 sytuacji obecnej i p. 
Stążowskiego 0 sprawach zawodowych 
kolejarzy, zgromadzeni jednogłośnie 
uchwalili wielkie uznanie dla pracy 
Klubu parlamentarnego P.P.S. i Wy- 
Gziału Wykonawczego Z.Z.K. 

Przyjęto rezolucję, wysuwającą 
szereg postulatów i protestującą prze- 
ciwko nieuzasadnionej redukcji i ob-. 
niżaniu głodowych płac robotników 
kolejowych. 

nie kolosalnego znaczenia, jakie w 
życiu organizmu ludzkiego odgrywa | 
świeże powietrze, racjonalne odży- 
wianie i ubranie, czystość, zorjento- 
wanie się w głównych chorobach za- 
kaźnych, poznanie środków do zapo- 
biegania i zwalczania tych chorób, 
są to rzeczy, które winny być nie 
spychane na ostatni plan i 

równi z jakąś kaligrafją czy śpiewem, 
i to tylko w szkołach wyższych, ale 
które począwszy od szkół powszech- 
nych na pierwszem miejscu stać 
winny, powinny wejść w mózg i 
krew, stać się  przyzwyczajeniem, 
drugą naturą. Na równi z hygjeną 
i anatomją i fizjologją powinno być 
postawione nauczanie pedagogji i pe- 
dagogicznej” psychologji w szkołach 
żeńskich. W równej mierze dziew- 
częta powinny: wynieść ze szkoły 
chociażby najelementarniejsze umie- 
jętności szycia, gotowania, gospo- 
darstwa krajowego. 

Tylko takie wyszkolenie kobiety 
jako przyszłej źony i matki da jej 
możność połączenia obowiązków ro- 
dzinnych z obowiązkami społecznemi, * 
da jej większą sprawność we wszyst- 
kich kwestjach domu i rodziny, pracę 
jej na tem polu uczyni bardziej wy- 
dajną i celową oraz pozwoli jej w 
krótkim przeciągu czasu uczynić dla 
domu więcej, niż dawniej, kiedy do- 
mowi temu cały dzień nieraz poświę- 
cała nie osiągając pomimo to pożą- 
danych wyników. 

J. Rostkowska. 

trakto- 
wane, jako przedmioty dodatkowe na |
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Žycie gospodarcze. 
Zagadnienia „gospodarcze w prasie. 

O program gospodarczy. —- Racjonalizacja pracy. — Waluta w Austrji, 
Niemczech i Czechosłowacji, a u nas. — Bilans płatniczy, a bilans han- 

dlowy. — Dlaczego u nas wieś jest uboga? 

„Życie Gospodarcze* zamieściło 
szereg doskonale ujętych artykułów 

na temat rozwoju gospodarki świa- 

towej po wojnie. a 

W ostatnim zaś numerze zajmuje 

się zagadnieniem programu gospo- 

darczego dla Polski. 
Między innemi p. St, Cz.; autor 

artykułu, czyni następujące, trafne 
uwagi: 

„Obecnie, w warunkach norma|- 
nych, przemysł nasz wymaga pe- 
wnej rekon trukcji, mającej na 
względzie przystosowanie się do 
rynku krajowego, gdyż obecnie jest 
sytuacja tego rodzaju, że produku- 
jemy w niektórych działach (zwy- 
kłe żelazo handlowe, najprostsze 
tkaniny bawełniane) zbyt wiele wy- 
robów, których w całości w kraju 
pozbyć się nie można, natomiast 
"brak nam działów pokrewnych, 
których wyroby sprowadza się z 

zagranicy (wykwintne towary ba- 
wełniane, zróżniczkowane wyroby 
żelazne). Rekonstrukcja przemysłu 
jest rzeczą niezbędną, musi być 

przeprowadzona plauowo, w jakim 
zaś kierunku, odpowiedź na to dać 
musi program gospodarczy, którego 

realizacja odbywać się będzie mu- 

siała częściowo pod presją rządową, 
co jest zupełnie możliwe, jeżeli 
się uwzględni, że rząd będzie 
miał gestję w rozdziale kredytów*. 
Odnośnie zaś rolnictwa, stanowią- 

cego źródło utrzymania dla trzech 

czwartych ludności kraju oraz do- 
starcza produktów conajmniej w za- 
kresie połowy ogólnego naszego eks- 
portu, autor artykułu stwierdza, iż 

w rozwoju naszego rolnictwa są 
jeszcze olbrzymie możliwości (hodow- 
la), jak również obecna produkcja 
pod niektóremi względami wymaga 
rewizji (zadużo produkujemy żyta, 
zamało pszenicy). 

Zdaniem p. St. Cz. handel nasz 
rozwinięty jest jednostronnie. Cierpi 
bowiem na nadmiar pośledników w 

handlu wewnętrznym i to głównie 
w zakresie artykułów pierwszej po- 
trzeby, podczas gdy nie mamy dzia- 
łów handlu nastawionych na eksport 
oraz na import z bezpośrednich žrė- 

deł zakupu szeregu masowych arty- 

kułów, których import zawsze będzie 

konieczny. Również banków  posia- 

damy za dużo w stosunkn do tych 
kapitałów, ktore stoją do ich dyspo- 
zycji dla rozdziału między poszcze- 
gólne działy życia gospodarczego. 

Poddając wreszcie krytyce cały 

szereg zjawisk gospodarczych p. St. 

Cz. słusznie zaznacza: 
„Interesy wszystkich tych od- 

łamów dorobku krajowego znaleść 
muszą uzgodnienie, szczególnie in- 

teresy rolnictwa i przemysłu. 
O eksporcie decydować będzie 

nasza zdolność konkurencyjna na 

na rynkach zagranicznych, która 
przy racjonalnej polityce społecz- 
nej oraz umiejętnej gospodarce ka- 
pitałami i drogą rekonstrukcji wy- 
twórczości, opartej o rynek krajo- 
wy, napewno stanie na wysokości 

zadania”. 
O reorganizacji gospodarki naszej 

pisze również p. S. Równicki w wy- 
bornie redagowanym tygodniku po- 
znańskim „Kupiec“. 

Poruszając m. in. sprawę czy t. zw. 

racjonalizacja pracy nie przynosi ra- 
czej szkody robotnikowi i konsumen- 
towi, autor artykułu konkluduje: 

„Reorganizacja naukowa pracy 
wzmaga produkcję, umożliwia in- 
intensywną eksploatację przedsię- 
biorstw, obniża ceny produktów, 
potęguje siłę nabywczą konsumen- 
tów. Co zaś do wpływu na ilość 
zajmowanych robotników, to cho- 
ciaż ma początku racjonalizacja 
racy wywołuje zwalnianie zbęd- 

nych robotników, doprowadza rych- 
ło do rozszerzenia pracy w przed- 
siębiorstwach, a zatem i do po- 
nownego zatrudniania coraz to licz- 
niejszych sił robotniczych. Natu- 
ralnie ma to swoje wrodzone gra- 
nice: gdyż niemożliwy jest rozrost 
każdego przedsiębiorstwa do nie- 
skończoności; ale z drugiej strony 
i wzrost mas robotniczych jest 
ograniczony“. 

Pan Jerzy Michalski w ostatnich 
swych rozważaniach  gospodarczo- 
skarbowych w „Warszawiance* za- 
stanawia się nad faktem bardzo zna- 
miennym, że przesiienie gospodarcze, 
które dziś istnieje w wielu państwach 
posiada w Polsce zgoła odmienny 
charakter. 

W tej materji były minister skar- 
bu pisze: 

„Punktem stałej równowagi go- 
spodarczej a w każdym razie jej 
początkiem i podłożem może być 
tylko stabilizowany pieniądze, U nas 

pieniądz nie ma najważniejszej, 
najistotniejszej właściwości: nie 
jest stały — ulega codziennym nie- 
mal wahaniom, jest go za mało w 
obiegu i nie ma trwałej podstawy 
oparcia. Pokrycia nie ma wystar- 
czającego i rezerwy zabezpieczają- 
cej. Wskutek tego, wyklucza 0- 
szczędność, a temsamem i kredyt 
długoterminowy; wyklucza dalszej 
możności stałej kalkulacji i należy- 
tego bilansowania, uniemożliwia 
wytworzenie jakichkolwiek stałych 
wartości, gdyż wszystkie wartości 
i wszystkie kapitały, ruchome i 
nieruchome, zakładowe i obrotowe, 
przy chwiejności kursu pieniądza, 
ulegają ciągłej funkcji — są w 
ciągłem ruchu. W Austrji i Niem- 
czech nowy pieniądz jest błogosła- 
wieństwem i pomocnikiem w dziele 
naprawy gospodarstwa społecznego. 
U nas odwrotnie, powiększa trud- 
ności — oszczędność wyklucza, pro- 
dukcję utrudnia. W Czechosłowacji, 
Niemczech i Austrji równclegle z 
naprawą życia gospodarczego po- 
szła naprawa w administracji i re- 
dukcja w personelu; u nas ich do- 
tąd nie przeprowadzono. Złoty u 
nas nie osiągnął już głównego ce- 
lu, dla którego powstał: nie jest 
stałą walutą; waluta zaś niestała 
jest wrogiem konsolidacji życia 
gospodarczego*. 

Przyczynę tego zjawiska usiłuje 
wyjaśnić senator d-r F. Rottenstreich 
w krakowskim „Nowym Dziennikić* 
w sposób następujący: 

„.„Przy tak passywnym bilansie 
płatniczym, zrozumiałem jest to 
ciągłe falowanie kursu złotego. Za- 
granica bowiem coraz bardziej na- 
ciska na dłużników polskich i co- 
raz energiczniej domaga się zwro: 
tu należnych jej sum. Ujemny bi- 
lans płatniczy mimo aktywnego bi- 
lansu handlowego odbije się w dal- 
szym ciągu na naszej walucie. Jak 
długo nasz bilans płatniczy nie bę- 
dzie aktywny, tak długo niema mo- 
wy, by nasza waluta się ustabili- 
zowała. O ileby się nam udało u- 
trzymać w dalszym ciągu nasz ax- 
tywny bilans handlowy, co jest wąt- 
pliwe, moglibyśmy w ciągu najbliż- 
szych miesięcy dojść do aktywnego 
bilansu płatniczego. Tymczasem nie- 
stety nasz cały eksport jest dum- 
pingowy i cały wzrost wywozu za- 
wdzięczamy przedewszystkiem for- 
sownemu wywozowi surowców, prze- 
dewszystkiem zboża, którego wy- 
wóz zmaleje w najbliższym czasie; 
tak samo zmniejsza się eksport cu- 
kru, bo nie możemy wytrzymać kon- 
kurencji cukru kubańskiego, w mie- 
siącach zaś letnich zmniejszy się 
eksport węgla, wszystkich trzech 
najważniejszych naszych artykułów 
wywozowych. W tych werunkach 
może dopiero przyszła kampanja 
zbożowa, o ile będzie urodzaj, ро- 
prawi nasz bilans płatniczy. O wzro- 
ście eksportu wyrobów |rzemysło- 
wych przy jej drożyźnie kapitału 
niema mowy i niema nadziei, by w 
najbliższym czasie poprawiła się 
zdolność konkurencyjna Polski na 
rynkach międzynarodowych. 

Ciągłe chwianie się waluty zmniej- 
szy się również, o ile rząd zerwie 
z dotychczasowym systemem emi- 
towania bilonu na pensje urzęi- 
nicze“. 
Nie mniej ciekawą sprawę poru- 

sza w powyższym piśmie p. R. Pfe- 
fter, a mianowicie dlaczego u nas 
wieś jest uboga. 

Czytamy tam: 
„Faktem jest, że wieś mimo 

wszelkich starań stronnictw poli- 
tycznych, które na barkach chłopa 
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POGRZEB 
ARCYBISKUPA METROPOLITY 

WILENSKIEGO 
Zwłoki pierwszego Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego Jana Cieplaka przybywają do Wilna, 
Gdy z Ameryki przywiózł je do Gdańska zaatlantycki statek, wyszła na ich spotkanie Polska cała. 

Do sarkof.:gu Welkiego Męczennika za Wiarę i Ojczyznę łkając przypadła i okryła go kwiatami. 
W tryumfalnym pochodzie od morza polskiego po przez stołeczny gród nad Wisłą przybędzie 

trumna: Arcybiskupa tu do Wilna, aby spocząć, gdzie miejsce dla niej Opatrzność wskazała — w murach 
prastarej naszej Bazyliki katedralnej. 

Nie sądzono nam było powitać Arcypasterza, przybywającego, zasiąść na stolicy swojej w chwale 
bohaterstwa, w aureoli przetrwanej nadludzkiej udręki. Złóżmy społem, wszyscy ilu nas tu jest, z czcią 
najwyższą śmiertelne Jego szczątki na spoczynek wiekuisty. 

Niech powioną nad całem Wilnem żałobne chorągwie! 
Niech jodeł naszych zieleń drogę konduktowi uściele! 
wom i biciu w kościelne dzwony. 

Wzywamy was do okazania jaknajtłamniej hołdu i uwielbienia dla pamięci wybawio- 
nego cudem od bolszewickiej kaźni Arcybiskupa naszego. 

Wilnianie! 

Niech 

zazieleńcie balkony; powiońcie sztandarami! 
Niech wśród żalu powszechnego odchodzi ną spoczynek wieczny. 
Odprowadźmy (iQ, z wieńcami w dłoni, w Światłość wiekuistą! 

  

zapłoną 
Serca nasze niech zawtórzą pogrzebowym  śpie- 

Zaświećcie Mu z okien światłami; 

latarnie krepą owinięte! 

girlandami 

, , Komitet pogrzebowy zachęca gorąco ludność katolicką Wilna do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w uroczystej, 
ostatniej posłudze oddawanej zmarłemu Arcypasterzowi Wileńskiemu oraz do żałobnego przystrojenia domów na ulicach, 
któremi kondukt będzie przeciągał. Zwłoki Arcybiskupa Cieplaka przybędą na dworzec kolejowy wczesnym rankiem. 

we wtorek 16 marca. 

Pochód pogrzebowy wyruszy z dworca kolejowego 
o godz. 8 min. 30 rano. 

Pójdzie ulicami: Szopena, zaułkiem Kwiatowym, Zawalną, Bazyljańską, Ostrobramską, Wielką i Zamkową. 
Szpaler tworzyć będzie ucząca się młodzież tudzież członkowie poszczególnych organizacyj społecznych. 
w 

z trzech osó 
posadzie będą mogły wziąć udział jedynie delegacje ze sztandarami względnie wieńcami — składające się tylko 

Delegacje te oraz młodzież gimnazjalna mają zgromadzić się o godz. 8 przed skwerem dworca kolejowego. Roz- 
mieszczeniem delegacji craz młodzieży zarządzać będzie p. prof. St. Jarocki. 

Delegacje bez sztandarów, a mające tworzyć szpaler, mają zebrać się o godz. 7 i pół rano przed kościołem Św. 
p. Marjan Waligóra, komendant straży ogniowej. „ Kazimierza. ŚSzpalery ustawiać będzie 

Wstęp na dworzec będzie dla publiczności zamknięty. 

a) Na dworcu kolejowym czynne będzie Biuro Sekcji Kwaterunkowej — w poniedziałek i wtorek podczas przy- 
bywania pociągów. 

b) Informacji w sprawach kwaterunkowych udziela sekcja Komitetu w niedzielę i poniedziałek od godz. 10 do 12 
(ul. Mickiewicza 19, m. 2). 

c) Informacji co do pochodu udziela p, Waligóra, komendant straży ogniowej, codzień od g. 9do10 i pół. Tel. 45. 
d) W sprawie dekoracji domów, balkonów i t. p. należy zwracać się do p. wice prezydenta miasta Wilna (Mazi- 

strat 9—10 i 
e) 

we wtorek dn. 16 marca o godz. 7, m. 

64). 
W kwestjach finansowych udziela informacji dyr. Józef Korolec w godz. 10—20 (ul. Mickiewicza 24, m. 3). 

Komitet Pogrzebowy. 

Wileński Komitet Akademicki wzywa całą polską młodzież akademicką U. S. B. do wzięcia jaknajliczniejszego 
udziału w pogrzebie ś. p. Arcybiskupa Cieplaka. 

Zbiórka w celu wzięcia udziału w pochodzie wyznacza się na podwórzu Piotra Skargi gmachu głównego U. S. B. 

  

15 — punktualnie (rano). 
  

Centr. Zarząd Pol. Macierzy Szkol. Z. Ws. wzywa niniejszem wszystkie Zarządy swych Kół, oraz wszystkich Człon- 
ków P. M. Szk. do wzięcia udziału w uroczystej ostatniej posłudze oddawanej Arcypasterzowi Wileńskiemu, Wielkiemu 
Męczennikowi za Wiarę i Ojczyznę. 

uzyskały tak wyjątkowy wpływ na 
państwo, jest biedną. Nie pomogły 
żadne zwolnienia od podatków, od 
świadczeń socjalnych, kredyty, re- 
forma rolna — wieś ubożeje. 

Dziś chłop polski w porównaniu 
z rolnikiem Zachodu jest biednym. 
Głód ziemi znamionuje u nas chło- 
pa i oczekuje on cudu w zwiększe- 
niu posiadłości*. 

Autor artykułu dochodzi do nastę- 
pującej konkluzji: 

„Gdyby użyto trochę energji i 
przez wędrownych nauczycieli 0- 
świecono chłopa, jak uprawiać rolę 
jak chować bydło, trzodę, drób, to 
byłby z tego dla chłopa wielki po- 
žytek, a również dla miast. Nasz 
chłop skarży się często na niskie 
ceny za masło, drób, mleko, ser 
bydło, ato nie zawsze jest prawdą. 
Dziś u nas masło jest o 171 pro- 
cent droższe, aniżeli przed wojną, 
mleko o 90 procent, co wskazuje, 
że chłop dyktuje ceny, atoli pro- 
dukcja jego w stosunku do krajów 
rolniczych jest niklą“, 
Wywodom tym trudno odmówić 

pewnej słuszności. NA: 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 13 marca r. b. 
  

  
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 10 br. płacono za dolar 7.80. 

Dewizy i Waluty. 
1. Waluty. 

sprzedaż kupno sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 7,80 1,82 1,78 | Praga 23,11 23,17 23,05 
Funty szterlingi — — — поіап‹і'а 5 a = i (7 

owy-Yor| Й „6. 1,6 
Il. Dewizy. Paryż ||| 2837 2845 | 2830 

Belgja za 100 fr. 35,50 3559 3541 | Szwajcarja 150,25 15063 — 149,87 Berlin „ у 2 — | Stokholm 20560 — 20712 206,08 
Budapeszt „ ча = а Wiedeń. 109,95 110,22 109,68 
Bukareszt „ = s = Włochy 31,35 31,43 31,27 
Helsingfors — — — 
Konstantynopol — — = ies III. Monety. 

Kopenhaga — - — Ruble ztote 4,05 
Londyn 37,95 38,04 37,86 | Ruble srebrne = 

Papiery wartościowe. 

1. Papiery państwowe. Il. Listy zastawne. 
m Państw. pożyczka konwer. R 8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. — * 0, na 19% | 3 kolo jowa 12500 8% p $ Państ. Ban. Rol. 

6%, „ dolarowa 74 III. Akcji. 
8 5 (wzt. 569,80) | Akcje Banku Polskiego 52,51     
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2. 
Sekretarjat zaś tegoż działu czynny jest codziennie prócz świąt od 1—2. 

    

KRONIKA. 
  

  

Dziś: Matyldy król. 
Niedziela! > 

14 Jutro: Longina. 

marca | Wschód słońca---g. 5 m. 41 
Zachód „ £. 5 m. 17     

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj stylową komedję Fr. Zabłockie- 
go „Fircyka w zalotach*, zakończonego 
sceną operową Dominika Cimarosa „Il mat- 
rimonio segreto“, oraz 5 baletową 
Boccheriniego. Jutro o godz. 3,30 po raz 
trzynasty komedja w 3 aktach. St. Żerom- 
skiego-„Uciekła mi Pea: Wieczo- 
rem dramat w trzech aktach St. Žeromskie- 
go „Tuioń* osnuty na tle wypadków 1846 
roku. W poniedziałek koncert z udziałem 
prof. Wacława Kochańskiego (skrzypce). W 
programie szereg arcydzieł literatury mu- 
zycznej jak utwory Nardiniego (koncert), 
Wieniawskiego,  Rimskija-Korsakowa, Ró- 
życkiego, Paganinievo, Corelliego, Martinie- 
o, Fiorille i t. d. Przy fortepianie prof. Le- 
eld. 

— Ludwik Solski w Wilnie. W dniu 19 
bm. przybędzie do Wilna znakomity artysta 
i reżyser Teatru Narodowego w Warszawie 
dyr. Ludwik Solski. Chcąc uczcić pięćdzie- 
sięciolecie jego pracy scenicznej, Reduta 
zaprosiła dyr. Sclskiego do wzięcia udziału 
w premierze „Cożywocie* Al. Fredry, która 
odbędzie się d. 19 bm. Czcigodny jubilat 
otworzy postać Łatki. 

— Koncert B. Crawford w Teatrze. 
Polskim Dziś o g. 8-ej wieczorem w gma- 
chu Teatru Polskiego „Lutnia* odbędzie się 
jedyny koncert znakomitej śpiewaczki kolo- 
raturowej Berty Crawford, artystki oper 
amerykańskich, oraz wybitnego pianisty pol- 
skiego Feliksa Szymanowskiego. Obiity 
program zapowiada arje z oper „Purytanie*, 
„Lakme”, Cyrulik Sewilski*, pieśni D'Erlan 
gera, Farleya, Valverdo, oraz szereg kom- 
pozycji fortepianowych Chopina i Liszta. 
Ceny miejsc normalne. Kasa czynna dziś w 
ciągu dnia całego od g. 1l-ej rano. 

— Redutowe wieczory myzyczne. Kon- 
cert W. Kochańskiego. Kontynując plano- 
wy program wieczorów muzycznych, „Re- 
duta" urządza jutro w poniedziałek 15 b.m. 
koncert wybitnego skrzypka Wacława Ko» 
chańskiego który zapozna słuchaczy z kom- 
pozycjami: Nardini, Corelli, Martini, Fio- 
rillo, Paganini. Dworak, Różycki, Wieniaw- 
ski i Rimskij-Korsakow. Przy fortepianie 
prof. Jerzy Lefeld. Ceny redutowe z pra- 
wem 50 proc. zniżki. 

— Koncert religijny. W niedzielę 14-go 
lutego bm. w sali Polaków Kresowców 7а- 

walna I, odbędzie się koncert religijny szko- 
ły śpiewu Eiizy Żałuskiej. 

.. Dochód przeznaczony jest na najbied- 
niejszą nędzę i bezrobotnych. 

Początek o 8 g. w. Bilety przy wejściu. 

Radjo. 
„ O goJz. 20-ej p Stacja Nadawcza 

Wileńskiego Biura Radjotechnicznego nadaje 
dziś radjo-koncert przy. udziale miejsco- 
wych sił artystycznych. 

Długość fali—446 metrów, 

KINA. 
Kino Miejskie. „Podróż Colln'a Ross'a 

naokoło świata"—obraz naukowy. 
„ „Kino „Heljos“. „Pat i Patachon 

miljard<rzy“--komedja w 10 akt. 
„Kino „Polonja“. „Dziewczę z zakaza- 

nej dzielnicy“—dramat. 

jako 

„KOŠCIELNA, 
— Kandydat na stanowisko pry- 

masa i arcybiskupa gniežnieūsko- 
poznańskiego. W kołach polityėz- 
nych stolicy rozeszły się pogloski, że 
najpoważniejszym kandydatem na sta- 
nowisko prymasa i arcybiskupa gnie- 
źnieńsko-poznańskiego jest metropo- 
lita krakowski ks. arcybiskup Sa- 
pieha. 

W związku z tem wymieniano, ja- 
ko kandydata na miejsce metropolity 
krakowskiego biskupa przemyślskiego 
ks. Nowaka, zaś na stanowisko prze- 
myślskiego obecnego biskupa podla- 
skiego ks. Przeździeckiego. 

Lansowana jest również myśl re- 
organizacji archidjecezji gnieźnień- 
skiej i warszawskiej zapomocą ich 
połączenia i przeniesienia siedziby 
prymasa do Warszawy. 

W tym wypadku z części archi- 
djecezji gnieźnieńsko-poznańskiej u- 
tworzonoby nową djecezję poznań- 
ską. (tel. włas.). 

URZĘDOWA. 

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
Izby Skarbowej p. Jan Malecki po- 
wrócił dzisiaj do Wilna i objął urzę- 
dowanie, godziny przyjąć interesan- 
tów codziennie od godziny 13-tej do 
14 i pół



MIEJSKA. 

Kwiatki magistrackie. 

Im nigdy nie pilno. 

Onegdaj zamieściliśmy notatkę o posie- 
dzeniu Komisji Budżetowej. Na 15 punktów 
pu dziennego, zdołano zaledwie za- 
atwić punkt jeden. Е 8 SR 

Porządek dzienny tej komisji obejmuje 
nader ważne prace, zmierzające ku podnie- 
sieniu naszego miasta, które to prace, pod- 
jęte w czas i prowadzone należycie uregu- 
owały sprawę bezrobocia w naszym mie- 

ście. Ale opieszałość i nieudolność naszego 
magistratu jest ogólnie znaną a specjalnie 
komisji do spraw technicznych. Pan inż. 
Piegutkowski — prezes tej komisji ustalił 
bardzo obszerny porządek dzienny, lecz je- 
żeli praca tej komisji będzie szła nadał w 
takim tempie, to obrady swoje ona ukończy 
daj Boże, około Nowego Roku, a prace po- 
dejmie w maju... za lat trzy. | я 

Dla uproszczenia pracy tej komisji i 
rzeprowadzenia robót w sensie, jak naj- 

dziej dokładnych i planowych, radny p. 
Studnicki, proponował utworzenie poszcze- 
gólnych podkomisji, pomiędzy które roz- 
dzielonoby pracę, a co najważniejsze, powo- 
łanie-do nich rzeczoznawców z grona oby- 
wateli miasta, bowiem komisja posiada w 
swem łonie przeważnie niefachowców. | 

Co do tego projektu, ciekawe zajął 
stanowisko p. inż. Piegutkowski. Zasad i- 
czo godzi się na utworzenie podkomisji, 
L sprzeciwia się powołaniu rzeczoznaw- 
ców. 

Dlaczego pytamy? ko 
Wszak prace, zakreślone przez, komisję 

do spraw technicznych, są za zbyt poważne 
i kosztowne, aby O nich decydował jeden 
człowiek lub komisja, składająca się prze- 
ważnie z niefachowców i prowadzona w do- 
datku przez doktora medycyny mającego 
tak mało wspólnego z techniką inżynierską. 
Po drugie, regulamin absolutnie nie sprze- 
ciwia się powołaniu do komisji lub podko- 
misji rzeczoznawców z poza magistratu, 
którzy to rzeczoznawcy posiadają zwykle 
głos doradczy. 

— Urzędowanie w magistracie 
w dniu pogrzebu Ś p. arc. Ciepla- 
ka i wykłady w szkołach i na u- 
niwersytecie. We wtorek dnia 16-g0 
b. m. to jest w dniu pogrzebu š. p. 
arcybiskupa Cieplaka magistrat m. 
Wilna będzie czynny jak w dni po- 
wszednie: tylko niektórzy urzędnicy 
zostaną zwolnieni do godziny 12-tej 
w południe wszystkie szkoły, jak po- 
wszechne. tak i średnie, będą w tym 
dniu nieczynne. Również na uniwer- 
sytecie wykładów nie będzie. (zd.). ^ 

— Posiedzenie komisji techni- 
cznej magistratu m. Wilna odbędzie 
się jutro to jest dnia 15-g0 marca 
o godzinie 8-mej wieczorem. (zd.). 

— Wice-prezydent m. Wilna p. 
Łokucijewski wyjeżdża jutro do 
Warszawy gdzie weźmie udział na 
posiedzeniu Rady Opieki Społecznej, 
która znajduje się przy Ministerstwie 
Pracy i Opieki Społecznej. Na wspo- 
mnianym posiedzeniu mają być oma- 
wiane sprawy związane 4% kryzysem 
bezrobocia. (Zd.). 

Studenci politechniki war- 
szawskiej chcą pracować przy ma- 
gistrackich robotach. Zarząd Koła 
Inżynierji Lądowej studentów Pola- 
ków w Warszawie zwrócił się do ma- 

gistratu z ofertą w której propo- 
nuje swych członków do pracy w 
czasie wakacyjnym przy robotach 
projektowanych na lato przez Magi- 
strat. Jak nas informują magistrat 
ma się przychylnie odnieść do wspo- 
mnianej oferty, (zd). 

— Pomoc Magistratu dla bez- 
robotnych, W cyfrowych danych po- 
moc Magistratu m. Wilna bezrobot- 
nym przedstawia od 1-go stycznia do 
1l-go marca b. r. są następująco. Wy- 
dano ogółem 46.900 zł. z czego 7.200 
na doraźne zasiłki i 39700 złotych na 
darmowo obiady dla bezrobotnych. 

— W sprawie podatku szyldo- 
wego. W najbliższych dniach  Wy- 
dział ' Podatkowy magistratu m. 
Wilna przystąpi do obliczania podat- 
ku od szyldów i wysyłania nakazów 
płatniczych. Dla uniknięcia nieporo- 
zumień, płatnicy którzy mają zamiar 
zmniejszyć egzystujące, lub już usu- 
nęli zbyteczne szyldy winni złożyć 
bez zwłoki, a najdalej do 1-go kwie- 
tnia b. r. odpowiednie deklaracje do 
magistratu; sama zaś zmiana winna 
być wykonana do dnia 1 maja b. r. 

Tym płatnikom, którzy do powyż- 
szego się nie zastosują podatek szyl- 
dowy wymuszony będzie zgodnie z ro- 
zmiarami szyldów obecnie zarejestro- 
wanych, (zd.). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Przywróciło debit pocztowy 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
żydowskiemu pismu wychodzącemu 
w Nowym Jorku pod tytułem „Jewish 
Morning Jurnal*, (zd) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wiec Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej. Wileński Komitet Akade- 
micki zwołuje na dzień 15 b. m. 
(poniedziałek) wiec ogółu polskiej 
młodzieży akademickiej celem zama- 
nifestowania jej stosunku do sprawy 
otrzymania przez Polskę miejsca w 
Radzie Ligi Narodów. Wiec odbędzie 
się o godz. 8-mej wiecz. w gmachu 
głównym U. S B. Wileński Komitet 
Akademicki wzywa do gremjalnego 
stawienia się na wiec. 

— Wznowienie koncertów w 0- 
śnisku. Ognisko Akademickie podaje 
do wiadomości studentów, że z dniem 
dzisiejszym wznawia w swym lokalu 
bezpłatne koncerty  trio-smyczkowe- 
go, które odbywać się będą codzien- 
nie między godz. 8-mą a 10-tą, 

Wstęp dla członków Bratniej Po- 
mocy i osób przez nich wprowadzo- 
nych. (zd) 

— I wileńska medecyna będzie 
protestować. Studenci medycyny uni- 
wersytetu im. Stefana Batorego no- 
szą się z zamiarem przyłączenia się 
do protestu studentów medycyny uni- 
wersytetu krakowskiego, który doty- 
czył cofnięcia przez Ministerstwo O- 

EOIHN S 

światy i Wyznań Religijnych kredytów 
na ukończenie zaczętych budowli me- 
dycznych. (zd) 

"| SPRAWY SZKOLNE. 
— Święto sadzenia drzew w 

szkołach powszechnych m. Wilna od- 
będzie się w początkach kwietnia. Za 
ubiegły rok udział we wspomnianym 
święcie brało z całej Wileńszczyzny 
15.673 dzieci, które ogółem zasadziły 
18.998 drzewek. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Jutro ujrzymy arcydzieła 
sziuki buddyjskiej na ekranie. Na 
odczycie J. 5. Dzierzbickiego  „Bud- 
dha i jego religia" w Sali Śniadec- 
kich w poniedziałek dn. 15 b. m. 
Prelegent będzie demonstrować ol- 
brzymrią ildść (200) wspani-łych obra- 
zów świetlnych niewidzianych dotych- 
czas. 

Pozostałe bilety w księgarni Stow. 
Nauczycielstwa Polskiego Królewska 1. 

— Oddział Wiłeński Pol. Towa- 
rzystwa Tatrzańskiego urządza we 
wtorek dn. 16-g0 b. m. o godz. 8 
min. 15 wieczorem w Gimnazjum im. 
J. Słowackiego (Dominikańska 3) ze- 
branie miesięczne, na którem prof. 
Jerzy Lande wygłosi pogadankę „O 
Rohaczach i o pewnych zdarzeniach 
z niemi związanych”. 

Goście mile widziani. 
— Walne Zebranie członków 

T-wa Obrony Przeciwgazowej. Za- 
rząd Wojewódzkiego Oddziału Wileń- 
skiego T. O. P. podaje do wiadomo- 
Ści członków, że w dniu 24 marca 
r. b. o godz. 19-tej odbędzie się Do- 
roczne Walne Zebranie w sali Snia- 
deckich . (gmach główny) U. S. В. 
(wejście od ul. $-to Jańskiej). 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie i 
wybór przewodniczącego, 2) Odczyt 
p. prof. J. Muszyńskiego p. t. „Spra- 
wa gazów trujących w Jiteraturze nie- 
mieckiej", 3) Sprawozdanie z działal- 
ności zarządu za rok ubiegły, 4) Wy- 
bory do zarządu i kom. rewizyjnej, 
6) Wolne wnioski. 

Obecność wszystkich 
-pożądana. 

ZE ZWIĄZK, I STOWARZ. 

— Ze związku podoficerów re- 
zerwy. Tymoz. Zarząd Związku Po- 
dofic. Rezerwy komunikuje, że zgło- 
szenia naczłonków Związku są przyj- 
mowane w lokalu Klubu Intel. Pra- 
cującej (ul. św. Auny 2) w godz. 6— 
7 wiecz. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

Z ostatniego posiedzenia 
Obw. Funduszu Bezrobocia. Na o- 
statniem posiedzeniu Obwodowego 
Funduszu Bezrobocia postanowiono 
przedłużyć akcję zasilkową do 1-g0 
maja 26 r. przedłużyć prawo do po- 
bierania zasiłków ustawowych bezro- 

członków 

KE I 

botnym, którzy już przeszli przez 
13-tygodniowy okres bezrobocia do 
17 tygodni i udzielać pomocy bezro- 

*botnym w Nowo-Wilejce z funduszów 
jakiemi rozporządza Państwowy Fun- 
dusz Bezrobocia w Wilnie. (zd) 

S7”RAWY ROBOTNICZE. 

-—- Dom nociegowy dla bezro- 
botnych mieścić się będzie przy; ul. 
Połockiej M4, gdyż magistrat wszedł 
już w porozumienie z właścicielem. 
co do wynajęcia tego domu. 

Uroczyste otwarcie domu noele- 
gowego nastąpi najdalej do dnia 10 
kwietnia r. b. Pomieszczenie znaj- 
dzie 130 bezrobotnych — w tej licz- 
bie 70 mężczyzn i 60 kobiet. (zd) 

Z POCZTY. 

— Rozszerzenie sieci telefonicz- 
nej na pograniczu. W związku z 
obejmowaniem przez Korpus Ochro- 
ny Pogranicza od policyjnej straży 
granicznej ochrony granicy litewskiej 
i łotewskiej sieć telefoniczna na po- 
graniczu, wybudowana z kredytów 
Głównej Komendy Policji Państwo- 
wej zostanie oddana do dyspozycji 
Vl-tej Brygady Korpusu Ochrony Po- 
granicza. 

Celem zgęszczenia sieci telefo- 
nicznej pogranicznej VI-ta Brygada 
K. O. P. w porozumieniu z Wileńską 
Dyrekcją Poczt i Telegrafów przy- 
stąpi w najbliższych dniach do za- 
wieszenia nowych przewodników na 
słupach pocztowych, (zd). 

— Przeniesienie ekspedycji na 
dworzec kolejowy. W celu uspra- 
wnienia ekspedycji poczty w Wilnie 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów postanowiła ekspedycję, która 
segreguje zwykłą korespondćncję li- 
stową, załatwia wysyłkę paezek, listów 
wartościowych — przenieść do urzędu 
posztowego na dworcu kolejowym. 

Ekspedycja tych przesyłek była 
dotychczas czynną przy urzędzie po- 
cztowym przy ul. Wielkiej, Wilno 
Nr. 1. (zd) 

ROŻNE. 

— Kwalifikacja nasion. Do sekcji 
nasiennej przy Wileńskiem Towarzyst- 
wie Rolniczem zgłosiło się w ubiegłym 
roku 10 gospodarstw rolnych z prób- 
kami nasion, celem ich zakwalifiko- 
wania 

Na ogół zakwalifikowano 13 ga- 
tunków różnych odmian nasion na 
przestrzeni 1381/2 hektara ziemi. (zd) 

Z PROWINCJI. 

— Lekarz powiatowy w Brasła= 
wiu dr. Stanisław Narbutt zmarł 
dnia 11 bm. (zd) 

Aresztowanie bandyty. W 
dniu przedwczorajszym policja aresz- 
towała w gminie Mejszagolskiej pow. 
Wileńsko-Trockiego bandytę Kaszu- 

1 D 60 (508) > 

nasza Witolda, który odszeregn mie- 
sięcy urządzał systematyczne napady 
na bogatszych włościan i na wraca- 
jących z targu kupców. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W: Wilnie. 

- Kradzieże. Dn. 12 bm. Naum Gla- 
zer, (Gdańska ©), zameldował policji że z 
okna wystawowego firmy Zondowicz i S-ka 
mieszczącej się w tymże domu za pomocą 
wybicia szyby skradziono 12 tuzinów grze- 
bieni, 6 tuz. szczoteczek do zębów i kilka 
laiek gumowych ogólnej wart. 00 zł. 

— W związku z kradzieżą dokonaną w. 
dn. 10 b. m. u Eljasza Własowa, przy ul. 
Kalwaryjskiej 68, zatrzymani zostali Afanasy 
Skorochocow i Pantelejmon Wrokanow, 
(ul. Mejszagolska 45). 

— Dn. 12 bm. ze składzika m:ieszczą- 
cego się w domu nr. 62 w Kolonji Kolejo- 
wej nieznaui sprawcy skradli narzędzia sto- 
larskie wart. 223 zł. Poszkcdowani są sto- 
larze zatrudnieni przy budowie w tymże 
domu. 

— Dn. 12 bm. o g. 20 m. 20 na szko- 
dę Wileńskiej Hurtowni Spożywczej, miesz- 
czącej się przy ul. Zawainej 2, skradziono 
2 pasy skórzane wart. 100 zł. 

— Pobicie i kradzież. Dn. 12 bm. Woj- 
ciukiewicz Bronisław, zam we wsi Choro- 
mieja, gm. Rukońskiej, zameldował, że te- 
goż dnia na ul. Lijówka został pobity przez 
Stanisława Czudla oraz trzech innych osob- 
ników. 

Gdy oddalił się od wozu w celu wez- 
wania policianta, skradziono mu 20 kig. 
mąki i 4 kig. nafty. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 12 
bm. o g. 13 m. 20 Zofja Szarkowska, zam. 
Nowoświecka 17, usiłowała pozbawić się 
życia przez wypicie esencji octowej. 

Fogotowie ratunkowe po udzieleniu jej 
pierwszej pomocy odw ozło desperatkę do 
Szpitala Św. Jakóba w stanie niegroźnym. 

Przyczyna targnięcie się na życie—nie- 
porozumienie rodzinne. 

— Pożar. Wskutek krótkiego spięcia w 
oknie wystawowym składu aptecznego Abra- 
ma Getlera mieszczącego się przy ul. Za- 
walnej 68, (róg Bazyijańskiej) powstał pożar. 

Zawezwana straż ogniowa natychmiast 
pożar stłumiła. Straty nieznaczne, 

Mody. 
Ekstrawagancje. 

Wiadomo, jak ważnym dodatkiem do 
każdej sukni są pończoszki, wiacomo też, 
Jak ten „docatek* wciąż wzrasta w cenie. 
icsenna moda postanowiła być oszczędną: 

„Usunąć wszystko, bez czego można się 
obejśći!* Przedewszystkięm więc: pończoszki. 

Na wiosnę mają być n.odne gołe łydki, 
ale nóżki pozbawione pończoszek, będą za 
to pięknie małowane. у 

Już wynaleziono niezmywające się farby, 
iw zakładach fryzjerskich przybył nowy 
pracownik: malarz skóry kobiecej, 

„Malowanki* na łydkach będą sią od- 
znaczały dużą rozmaitością rysunku bo- 
gactwem kolorów. 

Węże, salamandry, jaszczurki, motyle, 
kolibry, rajskie ptaki, oto cała modna zo- 
ologja nóżek kobi:cych. Prawdopodobnie 
i botanika zajmie niepoślednie miejsce, na- 
= jednak najmodniejsze są wszelkie gady 

i płazy. S ‚ 
Największem powodzeniem cieszą się 

rysunki malarzy — RZE: którzy na 
kobiecych łydkach malują istne cuda. 

Jak na razie — to za cenę jednej takiej 
„imalowanki* można coprawda mieć tuzin 
najdroższych pończoch, oszczędność więc 
jest dość problematycznal.. 

  

  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specjal 
oczu 

Wilno, Wileńska 28. 
liści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12; 

12 —2; uszu, nesa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

AMATORZY RADJA! gorsetowy 
Zakład 

Mickiewicza 22. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

„JEANETTE“ 

EEE EEE 

Zgubioną 
wydaną przez P. K. U. na 
imię Zenona Kuryłło, ro- 
cznik 1896 unieważnia się, 

REJREJ ESYREJ COJREJROJKEJ 

Kasa Chorych m. Wiina 

ZAKOPANE 
Pensjonat 

„JURAND* 
ul. Chałubińskiego, po- 

leca pokoje z utrzy- 
maniem wikt zdrowy 
i obfity, ceny przy- 

stępne. 42 

książkę 
wojsk. 

  

  

Szematy konstrukcyjne, przejrzyste i pouczające oraz pełne 
komplety wszystkich części, potrzebnych do budowy zgru- 

powane w specjalnych pudełkach 

‚ wyrobu znanych zakładów wszechświatowych 

Aktiebolaget Baltic Stockholm 
umożliwiają każdemu zbudowanie własnego radjoaparatu 
* u siebie w domu, w ciągu kilku godzin 

== _ Znajomość radjotechniki niekonieczna 
Dokładne szematy, zgrupowane komplety. oraz pojedyńcze czę- 
ści BALTIC, jakoteż gotowe radjoaparaty 1. 2. 3, 4 i 5-0 lam- 
powe najnowszych konstrukcyj — stale na składzie 

w Jenerałnej Reprezentacji na Polskę 

Zjednoczone Towarzystwo fiandlowe- 
Spółka z 0. 0, 

Warszawa, Zielna 46, telefon 258-68. 

Cenniki, ilustrowane katalogi opisowe, oraz wszelkie infor- 
macje bezpłatnie. 

IGOWGOWGOWGOWGPOWGONGPWTH (GPWGOWGZWGPNGTZE) 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna 
podaje do wiadomości, że w związku z podniesieniem norm wynagro- 
dzenia dozorcom domowym od 1.II b. r. na podstawie umowy zbio- 
rowej, dotychczasowe stawki za dozorców uległy zmianie i od 1 lu- 
tego składki miesięczne do K. Ch. wynoszą jak następuje: 

przy ul. I kat. w dom. I kl. skladka mies. w/g gr. zar. 19—zł. 12.85 
„ »»» » П» » > Mu 5010-06 
„ „»» „Ш » » > PE" 6.05 
» „I, » 1» ” ” A > КО 020 

„ „»» » Н » ” ” wow ig! lór= go. 7:40 

„я „»» „II „ ” ” a mes > IO 5400 

ww Ep 1) ” nn » » „ 14— 5040 

> 8 „Akių ” ” WZW »„ 10—, 4,60 

« » »» „III „ ” ” Ry WEB =, 8.10 

Wilno, dnia 9 marca 1926 r. 

(7) L. Sokołowski 

Dyrektor 

( Józef Korolec 
Przewodniczący Zarządu 

Otrzymano nowe modele pasów. Pasy 
gumowe, lecznicze i specjalnie do odm. stanu. 
Obstalunki według przepisów lekarzy. Tamże 
potrzebna zdolna panna i uczenica. 43 
  

Malarz pokojowy i szyldów 
W. Woźnicki, Wileńska 17, 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty w zakres 
malarstwa wcho.zące. Ceny konkurencyjne. 41 
  

Piotrogrodzki KRAWIEC DAMSKI 
J. Hołubowicz, Mostowa 9, m. 25 

przyjmuje obstalunki na palta, płaszcze 
i kostjumy. Ceny umiarkowane. 
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Poszukuję mieszkania 
2-pokojowega w centrum miasta 

bez umeblowania. 
Zgłasżać się do Adminiztracji @ 

„Kurjera Wileńskiego" 0) 

Arsenalska 4. 
©О ООО ООО ОЕ 

Wezwanie. 
Niniejszym upraszam Pana Samuela 

Jutana, właściciela biura ogłoszeń w Wilnie 
przy ul. Niemieckiej 4, stosownie do tylo- 
krotnych obietnic wykupienia swoich weksli 
zaprotestowanych, oraz o uregulowanie ze- 
mną rachunków. 

Uprzedzam, że o ile sprawa powyższa 
nie zostanie przez Pana załatwioną natych- 
miast, to pretensje swoje skieruję do Sądu 
z prośbą o przymusowe ściągnięcie moich 
należności. * 

Stefan Grabowski 
właściciel Biura Reklamowego 

Garbarska 1, tel. 82. 

na mocy art. 58 ustawy z dnia 19 maja 
1920 r. o przymusowem ubezpieczeniu na wy- 
padek choroby podaje wiadomości, że dnia 
19 marca 1926 m. o godz. 10 rano w lokalu 
„Kalwaryjski Tartak* przy ul. Pióramont Nr. 
5, odbędzie się licytacja ruchomości należą- 
cych do tegoż oszacowanych na sumę zł. 750, 
składających się z 35 fest-metrów desek во- 
snowych i maszyny do pisania „Remington* 
na pokrycie należnych na rzecz Kasy Cho- 
rych opłat w kwocie 730 zł. 85 gr. 

Ruchomości obejrzeć można w dniu licy- 
tacji od godz. 9 rano, spis zaś takowych co0- 
dziennie od 9 do 12 w Oddziale Egzekucyj- 
nym Kasy Chorych (Dominikańska 15), 

Dyrektor 

EDEL EEA EAT 0-0 LO-|->[0) 

UWAGA! 
Pp. BEZROBOTNI młodzi ludzie inte- 

ligentni, płci obojga 
mogą mieć dobry zarobek pracu- 
jąc na procentach przy zbieraniu 
ogłoszeń do pism i wydawnictw. 

Zgłoszenia Biuro Reklamowe 

S. GRABOWSKIEGO, 
Garbarska 1, godz. 10—12 p. 2 

EEE EEE EEE IEEE 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. 5w.-Michalskiej N 8, zgodnie z art. 1080 
U.P.0. ogłasza, że w dn. 15 marca 1926 r. o 
g. 10-ej rano w Wiinie przy ul. Gimnazjalnej 
Ni 6—17, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej majątku ruchomego Samuela Olkina, 
składającego się z urządzenia mieszkaniowe- 
go, oszacowanego na sumę zł. 1.948, na zas- 
pokojenie pretensji Włodzimierza Karlina, 

Komornik Sądowy A. Sitarz. 
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Ogłoszenie. 
Techniczna Szkoła Kore- 
spondencyjna Kraków, 
Bernardyńska 13, przyj. 
muje wpisy PP. mechani- 
ków, ślusarzy i td., jakoteż 
nie fachowców na wydział 
maszynowo- elek.rotechn. 
Uczy, wysyłając miesięcz- 
nie do zapisanych druko- 
wane wykłady przygoto- 

wujące do egzaminów. 
Koszta minimalne, zaś 

wyniki znakomite, popra- 
wa bytu, liczne uznania 
świadczą O wartości tej 
nauki. Na wyczerpujący 
program posłać 50 groszy 

w markach. 
Lolo o Oo lo o Oo O] 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

Potrzebny 
sklepowy 

do spółdzielni 
„ROZWÓJ: w Wilejce 
powiatowej. Kaucja 

złotych 500 do 1000 
obowiązkowa. 

Oferty listownie. 31 

Folwark do wydzier- 
* o 30 kilometr. żawienia od Wina 4km, 
od stacji kolejow., ornej 
32 dziesięc., łąk 15 dzies. 
pastwiska, las, zabudowa- 

nia, rzeka, inwentarz. 
Zgłaszać się do Kolegium 
Ewangelicko - Reformow. 

ul. Zawalna Nr. 11 
od godziny 11 do 3. 
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