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Polska w Europie. 
Pomimo wstrzemięźliwej krytyki 

oraz maskowanych wyrzekań ze stro- 

"ny pewnych odłamów opinji publicz- 

nej, towarzyszących zakończeniu dzie- 

sięciodniowych obrad genews*ich, a 

wypływających z myślowego przy- 

zwyczajenia, które każe zwycięstwo 

uzależniać od czyjejkolwiek klęski, 

nie da się zaprzeczyć, że Polska na 

forum najdcnioślejszych międzynaro- 

dowych decyzyj stanęła twardą nogą. 

"Ażeby ten fakt całkowicie sobie u- 

świadomić, trzeba poznać i odróżnić 

metody działania w sferze Ligi Na- 

rodów od metod używanych przedtem 

przez wolną, od wzajemnej współza- 

leżnosci posunięć, dyplomację przed- 

wojenną 3 

Różnica tych metod polega na 

tam, że, pomimo egoistycznych celów 

i założeń, z których pragnie wycho- 

dzić przedstawicielstwo poszczegól ne- 

go państwa na terenie Ligi Narodów, 

wytwarzająca się tam nieunikniona 
współzależność interesów zmusza je 

do odchyleń od swego egoistycznego 

stanowiska na rzecz wypadkowej 
wszystkich w danej sprawie wchodzą- 

cych w grę i współdecydujących in- 
teresów i tendencyj innych członków 

Ligi. Innemi słowy, każdy na tym 

terenie działający dyplomata, w re- 

zultacie, wbrew nawet swoim pier- 
wotnym zamiarom, staje się w pew- 

nym choćby minimalnym stopniu re- 

prezentantem tej syntezy, która prę- 

dzej czy później, drogą ścierania się 

poszczególnych interesów, krystalizu- 

je się jako stanowisko nie indywidu- 

alne, ale jako stanowisko Ligi Naro- 

dów, jako takiej. 

Wprawdzie Liga Narodów w obec- 
nem stadjum swego rozwoju nie mo- 

że być uznaną za prawidłową syntezę 

słuszn$ch interesów i uprawnionych 
dążeń wchodzących w jej skład naro- 
dów. Lecz proces kształtowania się 
wewnętrznego tej instytucji niewąt- 

pliwie w tym kierunku zdąża. Przy- 

wileje zwycięskich w wielkiej wojnie 

mocarstw, które one sobie zastrzegły 

w statucie, ulegają pewnej redukcji. 

Pierwotnie ustalona liczba miejsc 

niestałych w Radzie podniesiona zo- 

stała przez trzecie Ogólne Zgroma- 

dzenie w r. 1922 z 4-ch do 6-Ściu. 

We wrześniu r. b, liczba ta znów 

ulegnie zwyżce, dodane zostaną nowe 

miejsca stałe, wskutek czego prepon- 

derencja wielkich mocarstw przynaj- 

mniej formalnie przestanie istnieć! 

Proces ten zapewne w bliższej czy 

dalszej przyszłości doprowadzi do zu- 

pełnej demokratyzacji Ligi, t, j. do 

zwycięstwa zasady  wybieralności 

wszystkich członków Rady. 

Tego rodzaju tendencje rozwojowe, 

Ligi, które niezawodnie po kryzysie 

marcowym, staną się na tle rekon- 

strukcji Rady we wrześniu central- 

nym punktem obrad, wymagają już 

obecnie dostosowania do nich na- 

szych polskich aspiracyj i zamierzeń, 

b. szczęśliwie wprowadzonych na po- 

rządek dzienny i twardo utrzyma- 

nych na dopiero co zakońezonej nad- 

zwyczajnej sesji. Uumiejętna taktyka 

naszej delegacji w Genewie zyskała 
niemał ogólne uznanie zasady, że 

Polska w Radzie musi mieć miejsce 
obok Niemiec, które pomimo. we- 

wnętrznych przeobrażeń, przeniknięte 

są w dalszym ciągu dążeniem do 

rewizji swoich granic wschodnich 

kosztem Polski. Zadaniem polskiej 

dyplomacji jest donieść całemu świa- 

tu politycznemu, zdolnemu do objek- 

tywnej oceny argumentów, że te aspi- 

racje niemieckie są pozbawione 

wszelkiego rzeczowego uzasadnienia 

i zagrażać muszą pokojowi na wscho- 

dzie Evropy, jeżeli się im da widoki 
_realizacji. 

Nienaruszalność granic Polski 

przez Niemcy, oraz przez jakikol- 

wiek inny czynnik zewnętrzny, po- 

winien stać się jednym z niezbędnych 

składników syntentycznego interesu 

Europy, zawierając'go się w stabili- 

zowaniu pokoju na naszym rozdziera- 

nym dotychczas przez antagonizmy 

państwowe kontynencie.  Doprowa- 

dzić siłą argumentacji do tego, ażeby 

owa synteza zawarła w sobie maxi- 
mum elementów, wchodzących w skład 

indywidualnego stanowiska poszcze- 

gólnego państwa — jest dla jego 
przedstawiciela szczytem powodzenia 

i zasługi. Niemcy wykazały rażące 
niezrozumienie tej nowej metody, 

pragnąc pogwałcić syntetyczny in- 

teres związku narodów dla swoich 

egoistycznych celów. Nawet pozorne 

zwycięstwo taktyki niemieckiej w 

perspektywie dalszych jego skutków, 

okazałoby się zawodnem. Metoda 

zaś „kopania nogą Ligi Narodów*, 

trafiająca do przekonania niektórym 
publicystom, jest w formie swej 

dziecinna, a w treści bezskuteczna. 
Chwyciłaby się. tej metody zaraz 

nasza prawica sejmowa, gdyby w 

chwilach lucida intervalla elementarny 

rozsądek pozwalał jej na ujawnienia 

swoich uczuć. ' 

Nietylko w człowieku, ale także 

w narodach tkwi głęboko zakorzenio- 

na atawistyczna pozostałość ubieg- 

łych epok. Jest to niechęć uznawa- 

nia nad sobą jakichkolwiek krępują- 

cych praw przez zbiorowość ustano- 

wionych. „Moja siła fizyczna jest 

moim ostatniem prawem* oto istot- 

ne stanowisko każdego narodu wobec 

sąsiada. Przed kilku wiekami to samo 

mówił pan feudalny, jeszcze dawniej— 

człowiek pierwotny Historja poucza nas 

w jaki sp sób jednostka ludzka zmu- 

szona została do podporządkowania 

się normom, ustanowiónym przez zbio- 

rowość ludzi w tejże zbiorowości 

interesie. Przyszłe pokolenia poznają 

jakiemi drogami postępował proces 

tworzenia się norm prawnych obo- 

wiązujących narody i pańswa a przez 

zbiorowość tych ostatnich wytwo- 

rzonych. 
Absurdem byłoby mniemać, że 

rozwój cywilizacji zatrzyma się na 

unormowaniu w imię ogólnego dobra 

stosunków pomiędzy jednostkami, po- 

zostawiając w stosunkach między 

zbiorowościami ludzkiemi panowanie 

siły fizycznej i nieograniczonej przez 

objektywne normy indywidualnej sa- 

mowoli. "Tu wypada zrobić jedno za- 

strzeżenie. Postęp solidaryzmu mię- 

dzynarodowego może się dokonywać 

jedynie w takich kompleksach państw, 

których poziom cywilizacyjny i du- 
chowy nie jest w istocie swej zbyt 

różny. Do takich kompleksów należy 
Europa. 

Pomimo swego między kontynen- 

talnego charakteru Liga Narodów 

jest właściwie próbą zjednoczenia 

Europy. Powodzenie tej próby jest 

warunkiem zachowania bezcennych 

skarbów cywilizacji i kultury ludzkiej 

oraz dalszego przodownictwa ducho= 

wego Europy na kuli ziemskiej, No- 

wa wojna europejska w wieku, kiedy 

+, 

Mowa Stresemanna w Reichstagu. 
BERLIN. 22.III. (Pat.). Dziś o godz. 11-ej Reichstag rozpoczął dyskusję 

nad budżetem ministerstwa spraw zagranicznych. 
Po odczytaniu referatu komisji zabrał głos minister Stresemann, który 

wygłosił półtoragodzinną mowę, motywującą politykę delegacji niemieckiej 
i rządu Rzeszy w Genewie. : 

Stresemann zaznaczył na wstępie, że Niemcy nigdy nie nalegały na 
przyjęcie ich do Ligi Narodów i że przeciwnie podanie Niemiec zostało zło- 
żone na skutek życzenia wyriżonego przez Zgromadzenie Ligi w roku 1924 
i takiegoż życzenia mocarstw, które podpisały traktat locarneński. 

Z tej sytuacji wynikało, że mocarstwa postarają się ze swej sfrony 
ułatwić wejście w życie traktatu locarneńskiego i przyjęcie do Ligi  Nie- 
miec, które nie pozostąwiły mócarstwom żadnej wątpliwości co do tego, 
że cofną swoje podanie wrazie przyznania Polsce stałego miejsca w 
Radzie Ligi. 

W Genewie zakomunikowano nam mówił dalej dr. Streseman, że |0- 
większenia składu Rady życzą sobie szerokie koła Ligi Narodów i zwró- 
sono nam uwagę, że liczba miejsc w Radzie była już uprzednio powiększona. 

Stanowisko delegacji niemieckiej wobec powiększenia Rady Ligi nie 
było zasadniczo negatywne, nie ulegało jednak dla nas wątpliwości, że 
sprawa ta musi być uprzednio rozstrzygnięta przez samą Radę. 

Już przed odjazdem do (Genewy dowiedziawszy się o deklaracjach 
pewnych ezlonków Ligi o miejsce w Radzie, rząd niemiecki podjał w tej 
sprawie kroki dyplomatyczne w różnych krajach, w wyniku których Oham- 
berlain wyraził życzenie, aby kwestje to były rozstrzygnięte w Genewie 
między uczestnikami traktatów locarneńskich. W czasie tych rokowań dele- 
gaci Niemiec oświadczyli, że przed przyjęciem ich do Ligi nie mogą wypo- 
wiedzieć żadnego zdąnią co do kwestji rozszerzenia Rady. 

W następującej fazie obrad genewskich wysunięta została propo- 
pozycja zrzeczenia się mandatu przez Szwecję i wybrania na jej miejsce 
Polski. Delegacja niemiecka odniosła się negatywnie do tej propozycji. 

W tem miejscu dr. Streseman zwracając się do niemiecko: narodo- 
wych zaznaczył, że w powyższej odpowiedzi delegacja niemiecka doszła do 
ostatnich granic swej odpowiedzialności, zważywszy, że wzmiankowana wy- 
żej propozycja wychodziła od kraju zaprzyjaźnionego. Ponadto Niemcy nie 
miały żadnego formalnego powodu do protestowania przeciw ewentualnemu 
wynikowi głosowania w Radzie Ligi Narodów w tej sprawie. 

Delegacja niemiecka, oświadczył dr. Streseman wytrwała do ostatniej 
chwili przy swym peczątkowym programie. 

W tym stanie rokowań Brazylja zgłosiła swoje vete. Mówiąc o Bra- 
zylji, dr. Streseman potępił wrogie stanowisko zajęte przez opinję Nie- 
miec w stosunku do brazylji i krajów południowo-amerykańskich. 

W dalszym ciągu swej mowy minister oświadczył, że rząd obstaje na- 
dal przy polityce wyrażonej w traktatach locarneńskich. 

Cofnięcie podania o przyjęcie Niemiec do Ligi pozwoliłoby delegacji 
niemieckiej zbierać przez kilka dni tanie laury, jednakże polityka taka umoż- 
liwiłaby opinji świata zrzucenia na Niemcy odpowiedzialności za niepowo- 
dzenia rokowań. 

Przed wojną i podczas wojny, zaznaczył Streseman, popełnialiśmy błę- 
dy przez zbyt małe liczenie się z opinją świata. Byłoby dziś zbrodnią po- 
pełnić ten błąd raz jeszcze. 

W zakończeniu minister stwierdza, że Niemcy otrzymały w Genewie 
całkowitą satysfakcię moralną i że opinja, jakoby delegaci niemieccy do- 
znali upokorzenia z tytułu odroczenia rokowań ma zwolenników tylko 
wewnątrz Niemiec. 

Nowe żądanie Niemiec w sprawie miejsca 
w Radzie Ligi. 

LONDYN. 22.III. (Pat.). Korespondent dyplomatyczny „Daily Telegraph, 
dowiaduje się; rząd niemiecki ma domagać się od wszystkich członków Rady 
Ligi Narodów pisemnego przyrzeczenia w tym kierunku, że kandydatura 
niemiecka omawiana będzie na sesji jesiennej niezależnie od wszystkich 
innych kandydatur. 

    

Projekt Pereta aprobowany przez Radę 
Ministrów. 

PARYŻ. 22.III. (Pat.). Rada Ministrów aprobowała projekt Pereta, do- 
tyczący nowych dochodów. 

Projekt ten przewiduje wprowadzenie podatku od obywatelstwa, pod- 
wyższenie podatku od obrotu o 1,3 proc., zaś opłat pocztowych, telegraficz- 
nych i telefonicznych o 2 proc., wreszcie podniesienie ceny tytoniu. 

Z kolei Rada przyjęła propozycję Pereta, aby wprowadzić do projektu 
budżetów miesięcznych postanowienie upoważniające rząd do przyjmowania 
od podatników dobrowolnych danin, które będą służyły na spłatę krótko- 
terminowego długu. 

narzędziem jej stają się środki che- 

miczne — gazy i płyny trujące — 

oraz udoskonalona do absurdu tech- 

rika zniszczenia, stać się może tylko 

widowiskiem  samozagłady  europej- 

skich Arjów, któremu z pogardą przy- 

glądać się będą ludy innych części 

świata. 
Lecz nie trzeba się łudzić, że po- 

kój trwały może nastąpić na ziemi, 

gdzie mieszkają ludy niewolne. „Na- 

ród; może istnieć tylko jako Pań- 

stwo* — pisał Wyspiański, gdy Po- 

lacy byli narodem bezpaństwowym. 

Żadna Liga Narodów ani jakakolwiek 

inna tego typu organizacja nie sta- 
nie się pewnym instrumentum pacis, 
o.ile należące do niej państwa nie 

uznają zasady przez polskiego wiesz- 

eza wypowiedzianej. Państwa, które 

na swojem terytorjum posiadają od- 

łamy ludów, pozbawionych bytu nie- 

podległego, powinny znaleźć rozwią- 

zanie tego problematu. - 

W tradycjach historycznych daw- 

nej Rzeczypospolitej leżą niezapom- 

niane dla nas wzory takiego rozwią- 

zania. Dlatego reaktywowanie hasła 

„wolni z wolnymi, równi z równymi* 

łączy się w naszem pojęciu z poli- 

tyką pokoju i solidaryzmu europej- 

skiego. 

Hasło to nieść można nie tylko 

na ostrzach bagnetów. Można je rea- 

lizować również od wewnątrz. Atrak- 

cyjna jego siła bynajmniej się 9а 

tego nie zmniejszy. Przeciwnie. Na- 

bierze znamion niezwalczonej potęgi, 

Tastis. 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od wł. koresp.z Warsżawy). 

Wczoraj zakończył swe dwudnio= 
we obrady kongres stronnictwa Wy» 
zwolenia. 

Referat o sytuacji politycznej wy- 
głosił prezes klubu parlamentarnego 
pos. Stolarski. Referat o polityce 
stronnictwa wygłosił pos. Malinowski, 
zaś o sprawach organizacyjnych mó- 
wił pos. Rudziński. 

Uchwalono szereg rezolucji poli- 
tycznych i gospodarczych. 

Na uwagę zasługuje rezolucja, do- 
magająca się zmiany ordynacji wy- 
borczej i jak najszybszego rozwiąza- 
nia obecnego Sejmu. 

Kongres również jednogłośnie 
domaga się w mocnych słowach 
od Prezydenta Rzeczypospolitej na- 
tychmiastowego powołania do czyn- 
nej służby Marszałka Piłsudskiego. 

Wczoraj w godzinach wieczornych 
obradowała komisja parlamentarna 
klubu PPS. Przedmiotem obrad była 
sprawa dalszego ustosunkowania 
się wobec rządu koalicyjnego. W 
wyniku obrad postanowiono obstawać 
niezłomnie w dalszym ciągu przy po- 
stulatach klubu,. wręczonych 21-111 
przez ministrów socjalistycznych Bar- 
lickiego i Ziemięckiego premjerowi 
Skrzyńskiemu. : 

Postulaty te dotyczą między inne- 
mi wyasygnowania przez rząd odpo- 
wiednich funduszów . na rozbudowę i 
dla walki z bezrobociem, następnie 
— pozostawienie w dotychczasowej 
wysokości poborów i płac urzędników 
i funkcjonarjuszów państwowy *h. 

Ponieważ te postulaty natrafiają 
na wielki opór, zwłaszcza zo strony 
przedstawicieli Zw. Lud.-Nar., w ku- 
luarach sejmowych mówiono wczoraj 
powszechnie o mogącym na tem tle 
nastąpić konflikcie między stronnie- 
twami koalicyjnemi, który mógłby 
doprowadzić do przesilenia rządo- 
wego. 

© 

Dowiadujemy się, iż na skutek in- 
terwencji pos. Kalinowskiego (Wyzw ) 
i Kernera (koło Żyd.) min. spraw 
wojsk. Żeligowski wystosował do min. 
oświaty St. Grabskiego pismo, w któ- 
rem domaga się uznania Wolnej 
Wszechnicy w Warszawie za równo- 
uprawnioną uczelnię z wyższemi pań- 
stwowemi zakładami naukowemi, aby 
Min. Spraw Wojsk. mogło udzielać 
odnośnych ulg wojskowych słucha- 
czom Wolnej Wszechnicy. i 

Według naszych informacyj jed- 
nakże min. Grabski stoi w dalszym 
ciągu na swym dotychczasowym zna- 
nym stancwisku, sprzeciwiając się 
równouprawnieniu Wolnej Wszech- 
nicy. 

В Baństw Bałtyckich. 
Łotwa. 

Prof. Piip o stosunkach łotewsko= 
estońskich. 

RYGA. ŻZ.III. (Pat.). W dniu: wczo- 
rajszym bawił tu w drodze powrotnej 
z Genewy prof. Piip minister spraw 
zagranicznych Estonii. 

Minister odbył narady z tymcza- 
sowym kierownikiem łotewskiego Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych Al- 

    

_batsem na temat różnych spraw zwią- 
zanych z mającą się niebawem odbyć 
konferencją bałtycką w kwestji rozjem- 
stwa, związku celnego etc. Wymiana 
poglądów będzie prowadzona w dal- 
szym ciągu w kwietniu, kiedy Albats 
przybędzie do Tallinu. : 

Minister Piip stwierdził, że istniała 
całkowita zgodność między stanowi- 
skami delegacji łotewskiej i estońskiej 
w czasie narad genewskich. : 
es RASA ах KA i i VS r 

Agentura „Kurjera Wileń- 
skiego* wNowo-Wilejce mieści 
się w Domu Ludowym, przy 
ul. 3-go Maja Nr. 10.
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2 bituy Rowieńskiej. 
Ilu będzie posłów do Sejmu litew- 

skiego. 

Według nowego podziału na jed- 
nego posła powinno paść 25.582 głosy. 

"Z każdego okręgu wyborczego ma 
być następująca liczba posłów: 

Z Marjampolskiego (247.105 mie- 
szkańców)—10 posłów, z kowieńskie- 
go—(418.083 m.)—16'p., z rosień- 
skiego (305.087 m.—12 p., z telszew- 
skiego (245.431 m.)—10 p., z ponie- 
wieżskiego (452.119 m.)—18 p., z 
uciańskiego (361.146 m.)—14 p.i z 
kłajpedzkiego (141.274)—5 p. 

Wszystkich posłów ma być z ca- 
łej Litwy na 2.170.245 mieszkańców 
85. 

Mniejszości litewskie a wybory. 

Jak się dowiaduje „Echo w 
sprawie list mniejszościowych dotych- 
czas trwają jeszcze pertraktacje i do 
żadnych porozumień, jak dotąd nie 
doszło. 

Sądząc po przebiegu pertraktacji, 
„wspólnej mniejszościowej listy, zda- 
niem „Kcha* nie będzie. 

Czy będzie wspólna lista żydow- 
ska także nic pewnego powiedzieć 
można. 

„Echo* przypuszcza, iż najpraw- 
dopodobniej będą trzy listy żydow- 
skie: sjonistów i ciążących ku nim, 
lewicy i posiadaczy. 

Polacy, zdaninm „Echa“, wy- 
stawią dwie listy: lewicową i bur- 
żuazyjną. 

Rosjanie prawdopodobnie wysta- 
wią wspólną listę z Niemcami. 

W Kłajpedzie możliwem jest. włą- 
ezenie kandydatów litewskich do ogól- 
nej listy niemieckiej. 

Udział wojska w wyborach. 

Litewska główna komisja wybor- 
cza rozpatrywała sprawę w jakim 
porządku ma głosować wojsko. 

Sprawę tę postanowiono zostawić 
decyzji ministra spraw wojskowych. 

Memorandum Litwy. 

„Echo* kowieńskie donosi, że „El- 
ta“ rozesłała tekst memorandum, któ- 
re min. spraw. zagr. Rejnis wręczył 
przewodniczącemu Ligi Narodów. 

W memorandum poruszona jest 
sprawa wejścia Polski w skład Rady 
Ligi Narodów i kwestja wileńska. 

„Elta* gramofonem niemieckim i 
fabryką kłamstw. 

Litwini, jak wiadomo, także po- 
siadają swoją urzędową agencję tele- 
graficzną „Elta”. 

Dziwna to jednak instytucja i zu- 
pełnie niepodobna do agencji tele- 
graficznych na całym świecie. 

Dość przejrzeć pisnia kowieńskie 
aby przekonać się czem się ta agen- 
cja zajmuje i do czego służy. 

Wiadomości, bowiem, które poda- 
je są albo powtórzeniem różnych ten- 
dencyjnych i kłamliwych wymysłów 
z prasy niemieckiej, lub też specjal- 
nie i świadomie ukutemi kłamstwami. 

- pokłosie muzyczne, 
Ogromna liczba — jak na stosun- 

ki wileńskie — koncertów i produk- 
cji, zniewala sprawozdawcę do czyn- 
nej i energicznej pracy myślowej, 
gdyż w jego obowiązku leży współ- 
działanie z artystami, dla których wi- 
nien być zawsze tylko objektywnym 
słuchaczem ujmującym w sposób  fa- 
chowy swoje zdanie wypowiadane 
na szpaltach pisma. Takie stanowisko 
— odnoszę wrażenie; posiada spra- 
wozdawca pism codziennych, notują- 
ey w szkołach, sejsmograficznie nie- 
mal, objawy życia artystycznego. Na 
syntezę zdobyć się mogą pisma mie- 
sięczne i kwartalne. To ważne ich 
zadanie. 

Skoro mi przypadła w udziale 
przemiła rola powiedzenia o swych 
wrażeniach tak artystom jako też i 
ezytelnikom — przyjmuję ją chętnie 
i rozpoczynam od koncertu pp. Wy- 
leżyńskiej i Keniga. 

Oboje artyści posiadają jeden b. 
ważny walor: sumienność wykonania; 
czy p. Kenig w Paganinim czy p. 
Wyleżyńska w lirycznych piosenkach 
— doskonale roznmieli styl danego 
utworu i tenże podchwycili. Mam 
wszakże zastrzeżenia co do strony 
uczuciowej p.Wyleżyńskiej mojem zda- 
niem zbyt często lirycznej. Prelujum 
Opieńskiego posiada wszak tylę dra- 
matycznego wyrazu, A Agnes — tak 
kapryśna jak motylek, stanowczo była 
zbyt smutną. 

W następną niedzielę (t. j. 14-go 
b. m.) poznaliśmy p. Feliksa Szyma- 
nowskiego i odświeżyliśmy  znajo- 
mość z p. Crawford. Koloratura śpie- 

. waczki polega raczej na świetnej te- 
chnice, czego dowódem m. i. absolutny 
brak forte w górnym rejestrze głosu. 
Program należałoby również trochę 

  

КОНЕ ЯЕВ 

Zajście na granicy włosko-jugosłowiań- 
sk 

WIEDEŃ, 22.III (Pat.). „Neues 

iej. 
Wiener Tageblatt* donosi z Lublany, 

że w nocy z piątku na sobotę przyszło do krwawych zajść między strażą 
celną włoską a jugosłowiańską na granicy włosko-jugosłowiańskiej, pod 
Rakek. 

Według relacji jugosłowiańskiej, włoscy strażnicy przekroczyli granicę 
i skierowali się do restauracji, położonej na teryterjum Jugosławii. 

Strażnicy jugosłowiańscy ostrzegli Włochów, że znajdują się na terenie 
Jugosławji i wezwali ich do cofnięcia się poza granicę. 

Wywiązała się sprzeczka, w czasie której włosi daliognia na co jugo- 
słowianie odpowiedzieli również ogniem. W wyniku strzelaniny jeden 
urzędnik celny i jeden chłop zostali ciężko ranni. 

Poseł Jugosłowiański w Rzymie otrzymał polecenie przedstawienia 
sprawy rządowi włoskiemu i żądania zadość uczynienia. 

Sprawa zabójstwa Mateottiego. 
CHIETI, 22. III. (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu sądu w procesie 

o zamordowanie Mateottiego przewodniczący odczytał pytania postawione 
przysięgłym, dotyczące udziału w zabójstwie, popełnienie tego czynu z pre- 
medytącją czy też bez niej oraz istnienia okoliczności szczególnie obciąża- 
jących, czy też ewentualnie łagodzących. 

Następnie prokurator generalny wygłosił mowę, w której podtrzymy- 
wał tezę udziału wszystkich oskarżonych w zabójstwie z wyłączeniem wszakże 
premedytacji, poczem wezwał przysięgłych, aby wydali opinję, zgodną z po- 
czuciem sprawiedliwości, prawem oraz względami na dobrą sławę Włoch. 

  

Kłamstwa te powtarzają się stale 
% iście litewskim uporem, a skiero- 
wane są specjalnie przeciwko Polsce 
i Polakom. 

Niema dnia, aby we wszystkich 
pismach litewskich, bez wyjątku nie 
było takich wiadomości, jak naprzy- 
kład: „Polacy napadli na Podhaj“, 
„morzą i mordują jeńców litewskich*, 
„nie chcą się wycofać z zajętego od- 
cinka mimo iż nakazała im to uczy- 
nić Liga Narodów*, „że agenci z „dru- 
skiennickiego wywiadu” zamordowali 
księdza w  Mereczu*, to znów, że 
„zbierają specjalne bandy, złożone z 
bezrobotnych i różnych wyrzutków 
społeczeństwa, aby dokonać nowego 
napadu na Litwę* i t. d. i t. d. 

Czytając te niestworzone brednie 
i ordynarne kłamstwa nie chce się 
wierzyć iż robią to przecież ludzie 
względnie inteligentni, którzy powin- 
ni wiedzieć, iż nawet kłamstwo musi 
mieć swoje granice, aby mu choć tro- 
szeczkę wierzono. 

Tymczasem jest to tak gruba ro- 
bota, że nawet ludzie z taką inteli- 
gencją, jak inspiratorzy tych kłamstw 
odrazu na niej się poznają. 

Likier Antique + 

Baczewskiego. 

Z całej Polski. 
Zgon senjora prawnictwa polskie- 

go — prof. dr. Tilla. 
LWÓW. 22.III. (Pat). Dnia 21-go 

marca zmarł tutaj senjor prawnictwa 
polskiego honorowy profesor Uniwer- 
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
wiceprezydent komisji kodyfikacyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej i wieloletni 
redaktor naczelny „Przeglądu prawa 
i administracji* profesor dr. Ernest 
Till. 

  

  

odmłodzić i odświeżyć. Może z nad- 
chodzącą wiosną i to nastąpi. P. Szy- 
manowski, który ma wielkie techni- 
czne dane, by być świetnym pianistą, 
duchowo wnosi jakieś dziwne pray- 
gnębienie, prawie bolesne. Dlatego 
nie chcąc zbyt pochopnie sądzić — 
zaczekam do najbliższej gościny ar- 
tysty. 

W poniedziałek „muzykożercza* 
obecnie Reduta pozwoliła wysłuchać 
Se p. Kochańskiego. Zdanie moje — 
które wypowiedziałem przed rokiem 
— a twierdzące, że artysta celuje w 
wykonaniu dzieł XVIII w.— znalazło 
potwierdzenie na poniedziałkowym 
koncercie. Cudny koncert Piotra 
Nardiniego (1722—1798) znalazł ka- 
pitalnego odtwórcę. Tak samo Corel- 
li, Padre Martini. W nowoczesnych 
wszakże kompozycjach jakoteż i ro- 
mantycznej doby — zbyt mało zau- 
ważyłem akcentów, temperamentu, w 
który obfituje taki np. Paganini. 
Lećmy Ad astra, z rozszalałą fanta- 
zją Demona — skrzypka, czujemy te 
skrzydła przy sobie — dalej — da- 
lej.. niestety siedzieliśmy tylko na 
koncercie. 

Akompaniament p. Lefelda dosko- 
nały i precyzyjny — dostosowywał 
się zbyt często do braku tempera- 
mentu głównego wykonawcy. 

D-r T. Szeligowski. 

Niedzielne koncerty. 
„Tyla, tyla sił w narodzie* — 

woła Wyspiański w „Wyzwoleniu*. 
Słowa te przyszły mi na myśl pod- 
czas mych peregrynacji niedzielnych 
po salach koncertowych Wilna (21.1IL.). 
Istotnie: jest coś 1mponującego w wy- 
dajności kresowej na polu zdobyczy 
kulturalnych! Pomimo drakońskich 
zarządzeń nieobliczalnych psychicznie 
czynników, hamujących rozwój szkol- 
nictwa i wogóle kultury polskiej, po- 

"W szczególności 

Sejm i Rząd. 
(Telej. od wł. koresp.) 

Szczegółowa dyskusja nad budże- 
tem Min. Kolei. 

Sejmowa komisja budżetowa pro- 
wadziła wczoraj w dalszym ciągu 
szczegółową dyskusję nad budżetem 
Min. Kolei. 

Uchwalono szereg zmian w pro- 
pozycjach rządu do obniżenia pczy- 
cyj, dotyczących poborów służbowycł. 

uchwalono obniżyć 
pobory służby drogowej o 5 proc. 
Pobory służby stacyjnej obniżone 
wbrew propozycji rządowej, która 
mówiła o 2 proc. obniżki, o dalsze 
8 proc., czyli razem z 5 proc. Row- 
nież pobory służby handlowej i służ- 
by konduktorskiej obcięto o 5 proc. 

W tem miejscu przedstawiciele 
PPS. NPR. oświadczyli, że nie mo- 
gą zgodzić się na tak mechaniczne 
obniżenia sum na pobory pracowni- 
ków i że nie wezmą udziału w dal- 
szych obradach nad budżetem Min. 
Kolei. 

Po tej deklaracji przedstawiciele 
P.P.S, i N.P,R. opuszczają na znak 
protestu salę obrad. W dalszym 
ciągu komisja obradowała już bez 
przedstawicieli stronnictw  robotni- 
czych. p 

Fakt ten wywołał duże wrażenie 
w kuluarach. 

Klub NPR. ogłosił oficjalny ko- 
munikat, w którym stwierdza, iż przy 
rozpatrywaniu budżetu Min. Kolei 
większość komisji budżetowej, popie- 
rana przez stronnictwa opozycyjne, 
wbrew stanowisku ministra kolei i 
referenta budżetu, przeprowadziła 
szereg uchwał, zmniejszających me- 
chanicznie ilość etatów w służbie 
drogowej, stacyjnej i t. d. Klub NPR 
pomijają względy natury politycznej, 
jest zdania, iż jest rzeczą niemożli- 

mimo pogardzania przez „grabskich* 
dążeniami psychik rubieżowego  fol- 
kloru, jekaś siła odśrodkowa tworzy 
Sztukę, tworzy Mistrzów, płodzi od- 
twórców, budzi poczucie estetyczne 
mas — dając świadectwo prawdzie 
powyższych słów Wyspiańskiego! Bo 
oto nie mamy rządowej uczelni mu- 
zycznej—a rodzą się dziesiątki dobrych 
muzyków. Nie mamy jeszcze wiel- 
kiej szkoły malarskiej, — Wydz. 
Sztuk Pięknych ledwo się rozwija, 
Plastycy już się raz „zwinęli* a po- 
mimo wszystko Wilno sygnalizuje 
rozwój wielkich talentów slendsińskie- 
go, Kuleszy, Hoppena, Kwiatkowskie- 
go, Rouby, Jamonta itp. Wśród kom- 
pozytorów z gleby wileńskiej grzmi 
sławą. S. Kuzuro — kompozytor i 
obecnie powieściopisarz! _ Kdward 
Wrocki, — wilnianin, robi przewrót 
w dziedzinie organizacyi muzykologji 
w Polsce. Na prowincji kresowej, 
mnożą się trupy amatorskie, a przy- 
jazdy „Reduty* — sprawiają radość 
świąteczną prowincjusza. Wszędzie 
w miasteczkach — organizują się 
chóry. 

W niedzielę ubiegłą z pięciu kon- 
certów zdążyłem zwiedzić cztery! 
O g. 12 w Sali Miejskiej prot. Lud- 
wig, Szeligowski i inni poświęcili 
swą pracę uczczeniu 25-lecia śmierci 
Verciego, wykonaniem 4 aktu „Tra- 
viaty* i fragmentów 2 innych dzieł 
twórcy włoskiej opery narodowej w 
XIX. Rolę „Violetty* p. Hendrychów- 
ua wykonała z taką artystyczną ma- 
estrją, której by mogła pozazdrościć 
niejedna stołeczna „diva*. 

O g. 4 i pół w Sali 5niadeckiego 
produkowały się połączone chóry Se- 
minarjów Nauczycielskich—żeńskiego 
im. kr. Jadwigi, i męsk. im. Tomasza 
Zana pod dyr. p. Gawrońskiej. Pro- 
gram z wyłącznie polskich komp. 
złożony, jak: Szamotulskiego, Gomółki, 
Kazury, Niewiadomskiego, Moniuszki, 

wą, by sprawa bezpieczeństwa ruchu 
w resorcie kolejowym była załatwia- 
na nie w sposób fachowy i rzeczowy 
w sprawie mechanicznej redukcji. 

Z tych też powodów przedstawi- 
ciele tego klubu opuścili na znak 
pro estu posiedzenie komisji budże- 
towej. Ostateczne stanowiskc do wy- 
tworzonego w ten sposób stanu rze- 
czy zajmie kłub N. P. R. podczas 3 
czytania budżetu w komisji. 

Przedstawiciele PPS w rozmowie 
ź naszym sprawozdawcą oświadczyli, 
iż nie może być stosowana jakakol- 
wiek redukcja prez sztuczną większość 
komisji. Metody te bowiem nie są 
stosowane w innych resortach bud- 
żetu. Dlatego na znak pro estu przed- 
stawiciele PPS opuścili demonstracyj- 
nie dalsze obrady, Reprezentanci PPS 
Sądzą, iż przed 3 czytaniem pozosta- 
łe stronnictwa koalicyjne będą mu- 
siały uzgodnić z nimi punkt widzenia 
nie tylko co do powyższych fragmen- 
tarycznie poruszonych spraw, lecz i 
całokształtu PPS, zwłaszcza w dzie- 
dzinie reorganizacji administracji pań- 
stwowej, w dziedzinie skarbowej i 
gospodarczej. 

Prowizorjum budżetowe w Radzie 
Ministrów — pobory funkcjonarju- 

szów państwowych. 
Półurzędowo komunikują, iż w 

dniu dzisiejszym ma odbyć się po- 
siedzenie Rady Min,, na którem prze- 
dewszystkiem ma być rozpatrywana 
sprawa dalszego prowizorjum budże- 
towego. 

Dowiadujemy się, iż Radzie Min. 
zostało złożone już-nowe prowizor- 
jum budżetowe przez ministra skar- 
bu, lecz tylko na jeden miesiąc kwie- 
cień, ponieważ min. Zdziechowski u- 
waża, iż budżet na 1926 r. będzie 
uchwalony przez obie Izby do maja. 

W nowem pro+izorjum budžeto- 
wem kwestja poborów funkcjonar- 
juszów państwowych, wywołująca 
w ostatnich czasach tarcia w gabi- 
necie koalicyjnym, została na propo- 
zycję min. Zdziechowskiego załatwio- 
na w ten sposób, że pobory urzęd- 
nicze w ciągu kwietnia, będą takie 
same, jak poprzednio. 

Kompromisowe załatwienie sporu 
o pobory fuukcjonacjuszów 

państwowych. 
W godzinach wieczornych w kulu- 

arach sejmowych rozeszły się pogło- 
ski, iż jest możliwe, że spó: o po- 
bory urzędnicze będzie w łonie ga- 
binetu załatwiony kompromisowo. 

Jak się nasz korespondent dowia- 
duje, na jutrzejszem posiedzeniu Ra- 
dy Min ma być również rozpatrywa- 
na sprawa odpowiedzi na pismo Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, wystosowa- 
ne w swoim czasie do Rady Min, a 
dotyczące kompetencji Prezydenta, 
jako zwierzchnika sił zbrojnych pań- 
stwa. 

Związek L. N. żąda zmiany o:dy- 
nacji wyborczej. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu 
Zw. Lud.-Nar. wniósł wniosek do 
laski marszałkowskiej w sprawie 
zmiany art. 9 ordynacji wyborczej do 

Dunieckiego, Czapskiego, Prosnaka wy- 
konano z pamięci! Kto pracował nad 
chórami, ten zrozumie, ile w to włożyła 
pracy p. Gawrońska. Powiem krótko: 
chóry stanęły na wysokim stopniu 
sprawności technicznej i artystycznej. 

Akord brzmi czysto, dykcja wy- 
raźna. Głosy basowe i sopranowe po- 
siadają piękne materjały. — Formal- 
ną owację wywołał: „Kantn* Nowo- 
wiejskiego (D. Gawrońska) i „Wieniec 
pieśni* Urbanka, któremi dyrygował 
ucz. V kursu A. Maciejewski joż z 
wyraźnymi zalążkami talentu dyry- 
genckiego Warto, by ten koncert dy- 
rekcje seminarjów zaprodukowały dla 
mas robotniczych gratis lub za b. 
małą... opłatą. Możeby pan Łokucjew- 
ski, jedyny mecenas sztuki w Magi- 
stracie — użyczył Sali Miejskiej. Tak 
np. w tygodniu przewodnim. Apeluję 
do Pana! 

Wieczorem — słuchaliśmy w Lut- 
ni — niesmiertelnego tworu Astorgi 
niestety... w wykonaniu arcyśmiertel- 
nem. W roku ubiegłym śpiewano le- 
piej Nie żałowaliśmy, że było mało 
słuchaczy. Dziś już nie można „od- 
śpiewać*, lecz trzeba cieniować, opra- 
cowywać. 

Chóry szkolne zwyciężają chór 
starej instytucji. Z młodymi trzeba 
naprzód iść, „Lutnia* wymaga... od- 
świeżenia. 

Sala gimn. Lelewela była wypeł- 
niona po brzegi. Koncert... na jakiś 
„cel*. — I tu muszę uchylić czoło 
przed organizatorami i wykonawcami 
z podzięką. To nie amatorski „kon- 
cercik* z udziałem mam i ciotek w 
roli akompanjatorek i suflerek! To 
był prawdziwie artystyczny wysiłek. 
Nasamprzód poznaliśmy zdolności i 
głosy trzech uczennic pani W. Toczy- 
łowskiej: B. Jagminówny. S. Grabow- 
skiej i St. Zubowiczowej p. Jagmi- 
nówna ma piękny, aksamitny głos 
mez%0-80pranowy, — już dobrze za- 
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STRZĘPKI. 

Moja encyklopedja. 
(Ciąg da'szy). 

Cyrkuł—staropolska nazwa komisarja- 
tu policji, to samo co--koza. 

Cukier—ponętny przedmiot spekulacji, 
zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 

Cud, niezwykły a pomyślny obrót spra- 
wy, jak np. załatwienie podania w którymś 
z urzędów w ciągu miesiąca (cud szybkości), 
utrzymanie się przy życiu z gaży podpo* 
rucznika bez zaciągania długów, zapłacenie 
weksla w terminie, uzyskanie pożyczki w 
banku na 1 proc. mies. i t. p. 

Cyrograf—podatkowy akaz płatniczy. 
Cesarz, —bardzo pożądany duch na sean- 

sach spirytystycznych, wszystko wie i chęt- 
nie wystukuje. 

Ceregiele, jedna z metod dyplomacji 
europejskiej w stosunku do Niemiec. 

Ceremonie, —uiubiona rozrywka ludzi, 
rozporządzających nadmiarem czasu. 

Czytelnik, — człowiek o nadzwyczaj 
mocnych nerwach, sirusim żołądku i orlim 
wzroku. Dobroczyńca i filantrop, o którego 
łaski ubiegają się wszyscy, przedstawiciel 
opinji puulicznej, nieoceniony w czasie 
wyborów. Kuba. 

  

Sejmu i art. 4 ordynacji 
do Senatu. 

Art. 9 ordynacji wyborczej sejmo- 
wej ma opiewać: „Wyborcy z całego 
obszaru Rzeczypospolitej wybierają 
224 posłów, z których 188 przypada 
na listy okręgowe i 36 — na listy 
państwowe*. 

Art. 4 ordynacji wyborczej se- 
nackiej ma opiewać: Wyborcy z ca- 
łego obszaru Rzeczypospolitej wybie- 
rają 56 senatorów, z których 47 przy- 
pada na listy okręgowe, a 9—na listy 
państwowe*. Art. 5 ordynacji wybor- 
czej do Senatu n:a opiewać: 

„Każde wojewó. ztwo stanowi je- 
den okręg wyborczy, z wyjątkiem 
województw — Wi:eńskiego, Pole- 
skiego i Nowogródzkiego, które 
wybierają łącznie. 

Miasto Warszawa stanowi oddziel- 
ny okręg wyborczy*. Art. 9 ordyna- 
cji senackiej będzie opiewał: 

Wymieniooe poniżej okręgi wy- 
borcze wybierają senatorów: Woje- 
wództwo Pomorskie—2, Poznańskie— 
5, Śląskie—2, Krakowskie—5, Lwow- 
skio—5, Stanislawowskie—2, Tarno- 
polskie—2, Wolyūskie—2, Lubelskie 
8, Kieleckie—4, Łódzkie—4, War- 
szawskie—4, m. Warszawa—2, Biało- 
stockie—2, Poleskie. Nowogródzkie 

i Wileńskie—3, Razem—47. 
W dalszym ciągu wniosek wymie- 

nia szczegółowo 62 okręgi wyborcze 
do Sejmu, które mają dać 188 man- 
datów. 

NASIONA 
koniczyn (bez kanianki), tymot- 
ki, seradelli, peluszki, łubinu, 
buraków i marchwi pastewn., 
tudzież różnych nasion warzywn. 

z najlepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

wyborczej 

  

    

  

awansowany. Szczęśliwa postawa ar- 
tystki, spokój w wykonaniu, — zapo- 
wiadają kiedyś zwycieską... Amnezis, 
P. Grabowska ma ładuy liryczny głos 
i sporo... temperamentu. P. Zubowi- 
czowa — uważająca siebie, zda się 
za koloraturowe soprano — nie dała 
mi możności poznania jej w utworze 
cantylenowym (byłem na II cz. kon- 
certu). Głos wydaje czasem ostre ober- 
tony. Czy tó wina szkoły, czy głosu 
— trudno określić? Znać jednak u 
wszystkich pań sumienność w pracy. 
Radzę tylko, szczególniej dwóm z 
nich, unikania śpiewania „na palusz- 
kach* i podnoszenia ramion. P. Zu- 
bowiczowa musi popracować nad dyk- 
cją — a p. Grabowska niech siebie 
zbada w cantylenie, — ostrożnie ob- 
chodząc się z .. koloraturą. „Markiza” 
Niewiadomskiego, choć nie zupełnie 
utrzymana w stylu, zdradza walory 
estradowe jeszcze młodej adeptki. 
Radziłbym też p. Jagminównie zająć 
się repertuarem epoki Haendla: rada 
starego maestro! 

Olśniewające wrażenie na nas — 
muzykantów wywarła gra 15 letnie- 
go Z. Leśmiana (ucz. p. Kimont-Ja- 
cyno). Dar Boży — i basta! Jakie pa- 
nowanie nad instrumentem! Poczucie 
rytmiki, cantylena, frazowanie, wy- 
czucie znaczenia pedału — wszystko 
znamionuje zjawienie się talentu na 
miarę Rachmaninowa lub Sliwiń- 
skiego. Bez żadnych zastrzeżeń — 
przepowiadam, że jeżeli to, co jest w 
Leśmianie normalnie się rozwinie, 
—usłyszymy 0 nim jako 0 europejskim 
pianiście! Szczęść ci Bože, mło 
dzieńcze! 

Koncert urozmaiciły śliczne, świe- 
że, wdzięczne pieśni p. Gałkowskiego 
w wykonaniu wymienionych już śpie- 
waczek. Antoni Miller, 

Г :
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Życie gospodarcze. 
Kronika miejscowa. 

Stan bezrobocia. 

5525 bezrobotnych w Wilnie figu- 
rowało wczoraj na liście Urzędu Po- 
średnictwa Pracy, z czego 1161 ko- 
biet. (zd) 

Wyjazd robotaików ro'nych 
do Francji. 

W dniu dzisiejszym z liczby 90 
zarejestrowanych na roboty rolne do 
Francji "wyježuža 74 osób, w tem 4 
kobiety i 70 mężczyzn. (zd) 

Kronika krajowa. 

Rokowania zagranicznych kapitali- 
stów o udział w polskich przed- 

siębiorstwach. 

„N. W. Journal* donosi, że ame- 
rykański koncern Harrimana, który 
interesuje się polskim przemysłem 
cyakuwym, zamierza partycypow.ć w 
polskim przemyśie metalowym. Także 
i koncern Rotschylda toczy rokowa- 
nia z Hutą Królewską i Hutą Laury 
w Sprawie udziałów w tem przedsię- 

« biorstwie. Ma być utworzony wschod- 
nio europejski trust żelazny, wskutek 
czego koncern Rotschylda siara się 
rozszerzyć swoje podstawy. Trust że- 
lazny ma się głównie opierać o huty 
witkowickie. 

Z Instytutu Naukowej Organizacji 
przy Muzeum Przemysłu i Rol- 

nictwa w Warszawie. 

Rozszerzając pole swej działalności 
powołał Instytut do życia Sekcję Rol- 
ną, w której 18 przedstawicieli Świata 

rolniczego zbiera się perjodycznie dla 
obrad nad sposobem udoskonalenia 
organizacji gospodarstw wiejskich. Od 
Nowego Roku posiada Sekcja swój 
własny organ „Organizacja Prasy w 
Rolnictwie*. Do wszystkiego Sejmi:ów 
została rozesłana Odezwa wzywająca 
do wspólnych narad nad organizacją 
pracy w samorządach w specjalnej w 
tym celu poświęconej komisji. Czynna 
jest także komisja organizacji gospo- 
darstwa domowego. Przygotowała ona 
już szereg interesujących publikacji, 
wskazujących nowoczesne metody i 
sposoby ekonomicznego gospodaro- 
wania. Prace wszystkich sekcji i ko- 
misji publikowane są w biuletynach 
Instytutu. 

Bilans handlu zagranicznego Polski 
za luty 1926 r. 

Bilans handlu zagranicznego, któ- 
ry za ostatnie 4 miesiące 1925 r 
dał 260 mil. zł. nadwyżki wywozu 
nad przywozem (aualogicziy okres 
1924 r. wykazał 124 milj. zł. deficytu) 
w pierwszych mies'ącach 1926 r. 
kształtuje się w dalszym ciągu po- 
myślnie: w styczniu przywóz do Pol- 
1lski wyniósł 68,4 milj. zł. wywóz zaś 
— 59,3 milj. zł., nadwyżka wywozu 
nad przywozem wyniosła — 90,9 milj 
zł, w lutym przywóz wyniósł 69,8 
mijj. zł. wywóz — 131,8 milj. zł, 
podwyżka wywozu nad przywozem 
Zaś — 1,5 milj. zł. 

R 2777 5.. 

OD 1-go MAJA do kilku pensjonatów 
potrzeba tygodniowo kilkadziesiąt kg. 
MASŁA litewskiego, kuchennego, 
tłustego. Oferty z cenami: RABKA 
(Małopolska), willa „LILIANA*, 37 

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

1. Waluty. 

: sprzedaž kupno 
Dolary St. Zjedn. 7,90 1,95 1,88 
Funty szierlingi — — — 

II. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 32,25 32,10 32,02 

Bitiapacii 7 sę E JA udapeszt „ = p SA, 
Bukareszt „ — p sz 
„Helsingiors = — — 
Konstantynopol - pa A 
Kopenhaga — — sa 
Londyn 3845 38,54 38,36 

1. Papiery państwowe. 
3; Państw. pożyczka konwer. 

yw » » 34,50 
100 | ы kolejowa 128 
6% ° » ‚ dolarowa 75 

и ь (w zł. 592,50)   

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

sprzedaż kupno 
Praga 23,40 23,46 23,34 
Holandja 310,75 317,54 315,96 
Nowy-York -— — — 
Paryž 28,10 28,17 28,03 
Szwajcarja 152,20 152,58  151,62 
Stokholm  — — — 
Wieden 111,40 111,67 111,13 
Włochy 31,80 31,88 31,72 

III. Monety. 

Ruble złote 4,22 
Ruble srebrne 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zasiaaw. ban. Gosp. Kr. 
& » „ Państ. Ban. Rol. 

III. Akcji.   Akcje Banku Polskiego 51—50,75   Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 22 br. płacono za dolar 7.95. 
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2, 
„Sekretarjat zaś tegoż działu czynny 1est codzieunie prócz świąt od 1—2. 

  

Sprawa miejsca 
dzie Ligi Narodów, 

W kołach polskich w Genewie 
żywo komentowane było ostatnie wy- 
stąpienie sira Alfreda Monda w par- 
mencie angielskim. 

Jak wiadomo Mond wygłosił dłuż- 
sze przemówienie, w ktorem  zaata- 
kował „propagandę* niemiecką w An- 
£glji, która dotarła aż do lzby Greia 
i wpłynęła na wzmocnienie nieprzy- 
chylnego stanowiska wobec powięk- 
szenia Rady. 

Wyrażono przypuszczenie, iż sir 
Alfred Mond działał wedle wskazań 
posła Reicha albo p. Jackana, który 
w dzienniku żydowskim, ukazującym 
się w Paryżu p. n. „Paryzer Hajnt“ 
wezwał wszystkich Żydów z całego 
świata, aby poparli postulat Polski w 
sprawie stałego miejsca w Radzie 
Ligi Narodów. 

Pan Natan Szwalbe, przytaczając 
w „Naszym Przeglądzie* w liście z 
Genewy powyższe informacje, pisze: 

„Nawiasem dodamy, że odnośny ar- 
kuł paryskiego „tla п!а“ został w 
newie rozkolportowany w przekła- 

dzie francuskim na dowód, że Żydzi są 
zadowoleni ze swego położenia w Pol- 
sce. Szczególne zadowolenie — oczywi- 
ście z p. Jackana — wyraził p. Aubac, 
który właśnie w ubiegłą sobotę dowo- 
dził na zebraniu dyskusyjnym w Paryżu, 
že „numerus clausus“ istnieje u nas 
tylko w fantazji jasichś manjaków...* 

Z tego powodu p. S. I. Jackan 
zamieścił w warszawskim „Hajncie*, 
którego jest współwydawcą, oświad- 
ozenie. 

Czytamy tam: 
„Kilka lat temu „Gazeta Warszawska" 

oskarżała mnie, iż, będąc w Londynie, 
ja razem z sirem Alireuem _ Мопает, 
lordem Rotszyluem, Stuartem Samuelem 

i naszym rodakiem Grynbaunem dzia- 
łaliśmy na szkodę Polski. Obecnie zaś 
oskarża mnie .Nasz Przegląd”, iż, 
przebywając w Paryżu, działałem wraz 
z tymże sirem Alfredem Mondem na 
szkodę żydostwa polskiego". 
Krok swój p, Jackan motywuje w 

sposób następujący: 

. 

dla Polski w Ra- 
* ° 

a Zydzi. 
„Rzecz jasna, iż nie będę zaprzeczał 

tego, co jest wydrukowane czarne na 
białem i co istotnie było przytaczane 
przez całą prasę europejską. Pragnę 
tylko dodać, iż „grzech* ten biorę zu- 
pełnie na siebie i byłbym bardzo du- 
mnym z tego, gdyby istotnie fakt po- 
wyższy miał pewien wpływ i przyczynił 
się do tego, ażeby Polska dostała miej- 
sce w Radzie Ligi Narodów, 

Wierzę, że żaden Żyd w Polsce nie 
uczyni mi zarzutu z tej racji, albowiem 
jestem zdania, iż, nie acząc na nasze 
żądania do tego lub innego rządu w 
państwie, interesy kraju są naszemi 
własnemi interesami. 
Nawiasem tylko dodam, że we wspo» 

mnianym artykule paryskiego „Hajnta” 
było wyraźnie powiedziane, że bez 
WE na nasze żądanie Od rządu 
olskiego domagamy się miejsca ula 
olski w Radzie Ligi Narodów. Wy- 

wnioskować zaś stąd, że Życzi w Pol- 
sce są zadowo eni ze swego p. łożenia, 
może tylko taki polityk, jakim jest p. 
Szwalbe“, 

Tyle p. Jackan. 

Jest to fakt niezmiernie pocie- 
szający, wymcwnie świadczący o tem, 
iż wbrew tym wszystkim z jednego i 
drugiego obozu, dla których współ- 
życie polsko-żydowskie nie jest na 
rękę, zaczynają się układać zupełnie 
poprawne stosunki między społeczeń- 
stwem polskiem a żydowskiem. To z 
jednej strony. 

Z drugiej zaś strony czyn tak 
patrjotyczny, zaszczyt przynoszący 
p. Jackanowi, jest wyrazem wielkie- 
go poczucia obywatelskiego ujawnio- 
nego przez wydawców dwuch najpo- 
czytniejszych i  najpoważniejszych 
dzienników żydowskich w Europie, 
ukazujących się w Warszawie i Pa- 
ryżu. 

Zauważmy przy tej okazji, iż p. 
Jackan jest tak zwanym „litwakiem*, 
zamieszkującym w Warszawie zaled- 
wie od lat kilkunastu, o której to 
kategorji Żydów z pianą na ustach 
piszą panowie Nowaczyńscy i Pe- 
rzyńscy. m. g. 

Ń 

Akademia T-wa Wiedzy Wojskowej 
Mii czci Marszałka Piłsudskiego. 
W niedzielę dnia 21 b. m.o godz. 

2-tej w południe w auli kolumnowej 
Uniwersytetu Stefana Batorego ze- 
brała się tłumnie elita społeczeństwa 
wileńskiego, aby dorocznym zwycza- 
jem uczcić ten drogi sercu każdego 
dobrego Polaka dzień imienin twórcy 
Niepodległej — Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Pośród zebranych wojewoda Mali- 
nowski, biskup Bandurski, gen. Rydz- 
Smigty, gen. Pożerski, profesorowie 
uniwersytetu, przedstawiciele władz, 
społeczeństwa. 

Roi się od młodzieży akademickiej 
i szkół gimnazjalnych. 

Orkiestra 6-go pułku gra hymn 
narodowy — wszyscy wstają. 

Na podjum wstępuje J. M. rektor 
Zdziechowski. Otwiera akademję. Wiel- 
ki to zaszczyt — mówi on — w mu- 
rach uniwersytetu, który Marszałek 
Piłsudski wskrzesił obchodzić dzień: 
Jexo imienin. Moment wskrzeszenia 
uniwersytetu zlał się z odzyskaniem 
niepodległości. 

Któż to zdziałał? 
Czyn Legjonów, który Marszałek 

stworzył. W epoce niewoli, w epoce 
strasznego upadku narodu była garst- 
ka społeczeństwa która szukała drogi 
wybawienia. Ale droga przez nich 0- 
brana była już w założeniu fałszywą, 
nie rokującą dobrych rezultatów. Ta 
garstka chciała usilną, znojną pracą 
na polu gospodarczem walczyć о Ро!- 
skę, odkładając czyn orężny do lep- 
szej konjunktury politycznej. Ale już 
z jej pogrobowców powstają indywi- 
dualności, które znów zbrojny czyn 
gotują. 'Taką indywidualnością był 
Piłsudski. 

Rok 1914. Piłsudski organizuje 
Legjony, dążąc do utworzenia przed- 
stawicielstwa narodowego w postaci 
oddziałów wojskowych. I powstają 
Legjony — garść młodzieńców z 
„Ziukiem” na czele, która choć nie- 
liczna, nieuzbrojona, ale pełna wiary 
w siebie i w ideę własną, z miłości 
ojczyzny zrodzoną, na której ołtarzu 
złożyli to co najdroższe — życie! Cóż 
to były Legjony? To jakby jakaś 
grudka radjum promieniująca z nie- 
powstrzymauą siłą w ospałe społeczeń- 
stwo. Społeczeństwo się budzi. 

I mijają 3 lata ciężkiej znojnej 
walki legjonistów. Rozbrojenie. Mar- 
szałek idzie do Magdeburga. Nastę- 
puje upadek państw zaborczych. Two- 
rzy się rząd polski. Powstaje Polska 
niepodległa. Ale jakże słaba, niezor- 
gauizowana. Naokoło wrogowie. Brak 
silnej ręki. 

Wraca Marszałek 4 Magdeburga i 
swoją  nieugiętą wolą organizuje 
armję, która w trzy lata później za- 
tyka sztandary na teraźniejszych gra- 
nicach. Marszałek utrwala byt Zjed- 
noczonej Polski. 

W końcu J. M. rektor Zdziechow- 
ski kreśląc obecsą sytuację wewnętrz- 
ną przychodzi do wniosku, że Polska 
stacza się ku bolszewizmowi. Jakiż 
ratunek? Jak w epoce niewoli czyn 
Legjonów był ocknieniem się nad 
przepaścią, w której mogła się dusza 
narodu zagubić, tak teraz, kiedy Pol- 
ska stacza się ku bolszewizmowi, wi- 
nien ją wybawić jakiś Legjonowy 
czyn, któryby zespolił wszystkie czyn- 
nik' i wyłonił silną władzę, zdolną 
powstrzymać Polskę w staczaniu się 
w przepaść, 

Po odśpiewaniu przez prof. Lud- 
wiga kilku pieśni, przemawia gen. 
Pożerski: Zwycięstwo nad wrogiem 
dało nam byt niepodległy. Zarzuty, 
że zespół ludzi dał nam zwycięstwo, 
z punktu widzenia historji nie wy- 
trzymują krytyki, Dał nam je Mar- 
szałek Piłsudski. 

Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić 
Jego talent myśli i serce, które two- 
rzyło armję i sztandary z napisami: 
„Honor i Ojezyzna“. 

Chór oficerski wykonał „Sztandary 
Polskie na Kresach*. 

Następnie przemawiał gen. Rydz- 
Smigły. Mowę jego zamieścimy w 
następnym numerze naszego pisma. 

Wśród pism. 
Czwarty numer „Gazety literackiej* w 

całosci prawie poświęcony jest 2> rocznicy 
premjery „Wesela" St. Wyspiańskiego. Na 
czoło numeru wysuwa się artykuł prof. 
T. Sinki, omawiający „Aktualność Wesela”, 
Garść wspomnień biograficznych o twórcy 
dzieła podaje Adam Chmiel, a Janusz Stę- 
powski przypomina „Aktorów z premiery 
Wesela". 

„Comoedia“ (czyli po polsku, po pro- 
stu „Komeuja“) w n-rze 7 zamieszcza ап-\ 
kietę o „modach męskich 1920 roku“, jesz- 
cze jeden aitykuł p. Napierskiego o R 
nie i wreszcie początek „pamiętników* Poli 
Negri. Jest w czem wybierać! 
„. „Przeglądu Warszawskiego". Nr. 51 

joy jak oznajmia Redakcja te.o pisma, ła- 
dzim śpiewem, liczącego pięć lat życia 

miesięcznika. Ostatni ten zeszyt przynosi 
trzy wiersze Leopolda Staffa, studjum Ste- 
fana Kołaczkowskiego o „Ostatnich 
wieściach Hanuszina* nowelę Tadeusza Ło- 
palewskiego p. t. „Rozmowa w  drodze* 
oraz bogaty dział sprawozdawczo - krytycz- 
ny, w którym omówiono kilka wydawnictw 
wileńskich. 

R. IRR ВС 8 

    

JET 

Wieści i obrazki 

"8 o 

z kraju, 
Rewizja Szkoły Rolniczej w Niehniewiczach ziemi Nowo- 

gródzkiej z polecenia p. Wojewody. 

Akcja zwalczania Wojewódzkiego 
Związku Kółek Rolniczych ziemi 
Nowogródzkiej rozpoczęta latem roku 
ubiegłego przez p, Wojewodę Nowo- 
gródzkiego Januszajtisa zamknięciem 
Związku i przeprowadzeniem rewizji 
przez osobną Komisję, oraz odebranie 
części zasiłków, które następnie Mi- 
nisterstwo Rolnictwa poleciło wypła- 
cić, nie przestaje prowadzić się i 
obecnie. 

Nie będę tutaj poruszał już spra- 
wy utworzenia w Baranowiczach Wo- 
jewódzkiego Towarzystwa Rolniczego 
i tworzenia Wojewódzkiego samorzą- 
dowego Związku Rolnego, jako orga- 
nizacji, które miałyby zastąpić Woje- 
wódzki Związek Kółek Rolniczych 
i otrzymywać wszystkie zasiłki rzą- 
dowe, a zatrzymam się tylko na 
ostatniej rewizji Szkoły Rolniczej 
w Niehniewiczach, przeprowadzonej 
ż polecenia P. Wojewody. 

Otóż dnia 19 stycznia r. b. w 
Niehniewiczach zjawiła się Komisja 
w osobie powiatowego lekarza p. 
Gwiaździńskiego i architekty p. Pta- 
ka i zakomunikowała, że z rozporzą- 
dzenia p. Wojewody i Starosty No- 
wogródzkiego ma szczegółowo zrewi- 
wać stan szkoły pod względem sani- 
tarnym, a też stan dokonanych re- 
montów. O zamierzonej rewizji Wo- 
jewódzki Związek Kółek Rolniczych, 
jako właściciel szkoły nie został 
przedtem powiadomiony. 

Komisja ta szczegółowo zbadała 
szkołę, a też stan zdrowia uczniów; 
chodziło nie tyle o rzeczowe zbada- 
nie urządzeń szkoły, jak o wynalezie- 
nie jakichkolwiek braków i defektów, 
któreby dały możność zamknięcia 
szkoły. Otóż było, zwracam uwagę na 
najmniejsze szczegóły, jak naprzykład, 
były uczynione zarzuty, że uczniowie 
mają brudną pościel i złe koce, że 
nie czyszczą zębów, mają brudae 
paznoscie (uczniowie są to synowie 
małorolnych i biednych rolników). 

Protokuł rewizji Szkoły Związko- 
wi nie został pokazany. 

Widocznie opierając się na tym 
protokule p. Wojewoda Januszajtis 
wystąpił z wnioskiem do Minister- 
stwa Rolnictwa o zamknięcie szkoły 
w Niehniewiczach i przeniesienie 
uczniów do szkoły Sejmikowej w Ko- 
szelewie. 

Należy zaznaczyć, że Szkoła w 
Niehniewiczach ma obecnie 36 ucz- 
niów, otwarta zaś dn. 25-1 Szkoła 
przez Sejmik Nowogródzki w Kosze- 
lewie ma bardzo mało uczniów. 

Na skutek wniosku p. Wojewody 
Minister Rolnictwa  delegował do 
Niehniewicz wizytatora Szkół Rolni- 
czych p. Szymańskiego, który w dn. 
12-II—14-1I r. b. przeprowadził lu- 
strację Szkoły, 

Byt Szkoły Rolniczej w Niehnie- 
wiczach, jako placówki kulturalaej 
i stworzonej z tak dużym trudem 
i nakładem energji przez Związek 
Kółek został zachwiany, zawdzięcza- 
jąc nieprzychylnemu stanowisku p. 
Wojewody, pogłoski zaś o możliwości 
zamknięcia szkoły wywołały niepokój 
i rozgoryczenie jak wśród uczniów, 
tak i wśród ich rodziców i działają 
ujemnie na cały bieg zajęć w szkole. 

Należy zaznaczyć, że szkoła Nieh- 
niewiecka cieszy się uznaniem wśród 
kółkowiczów i z łatwością pozyskała 
znaczną ilość uczniów, co znowuż 
wywołało niezadowolenie władz admi- 
nistracyjnych. 2 

Te wszystkie dane jasno wskazu-, 
ja, w jak trudnych warunkach prowa- 
dzą pracę nawet instytucje kultural- 
ne polskie na Kresach, zamiast zaś 
poparcia znajdują na każdym kroku 
przeszkody. N* 

Kożźan - Gródek. — Rusyfikacja Po- 
lesia. 

Pismo „Bieł. Niwa* z oburzeniem 
podaje wiadomość o nowym etapie 
akcji rusyfikatorskiej posła Wolickie- 
go (P.P.S.), na Polesiu. 

Mianowicie pos. Wolicki założył 
we wsi Kożan-Gródek, pow. Łuniniec- 
kiego prywatną szkołę rosyjską, przy- 
czem nauczycielkę opłacają sami człon- 
kowie P.P.S. 

Jest to więc dalszy ciąg tej aż 
szkodliwej roboty, którą ten posei 
uprawia na Polesiu i o której oneg- 
daj obszernie pisaliśmy.; 

i TEZA PEDAO ° 

Gołębie do sprzedania: 
w Będzinie ulica Kołłątaja 23J. Aga- 
pow. Sto (100) sztuk gołębi rasy: noe- 
nej (ryże) i odeskiej po cenie przy- 

stępnej. 
  

Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Wiktorjana M. 

Jutro: Gabrjela arch. 

Wschód słońca---g. 5 m. 21 
Zachód | g. 5 m. 34 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

Jutro o g. 8 w. p. Adam Grzymała-Siedlecki 
literat i publicysta będzie mówił o Fredrze 
i „Dożywociu*. We czwartek po raz irzeci 
„Dozywocie* komedja w trz aktach Al. 
Fredry. W piątek po raz pierwszy Sztuka w 
trzech aktach Adama Grzymały Siedleckie- 
go. Autor, a jutrzejszy prelegent, przybył 
do Wilna i bęczie współpracował z Zespo- 
łem Reduty nad wileńską inscenizacją swej 
Sztuki, która w ostatniej wyprawie Reduty 
zdobyła sobie wszędzie wielkie uznanie. 

— Koncert na rzecz Komitetu Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa. Staraniem 
Wileńskiego Komitetu LOPP. odbędzie się 
w gmachu „Lutnia" w sobotę nadchodzącą 
21 bm. wielce interesujący koncert z udzia- 
łem artystów warszawskich: Mo śpie- 
waczki Heleny Ostaszewskiej ph 
artystki opery oznańskiej, znanej ze swyci 
występów w Filharmonji Warszawskiej, oraz 
utalentowanego pianisty i kompozytora 
Aleksandra Wielhorskiego, prof. szkoły Tow. 
Muzycznego w Warszawie. 

ilety do nabycia zawczasu w Sekre- 
tarjacie LOPP. Wielka 34 od g. 9—15. 

— Prelekcja muzyczna. We wtorek d. 
23 marca, w sali Konserwatorjum Wileń- 
skiego (pl. Orzeszkowej % odbędzie się 
prelekcja prof. Michała Józefowicza p. t. 
„Skrzypce (Historja i literatura instrumen- 
tu"). Początek o g. 7 w. Karty wstępu w 
sekretarjacie Konserwatorjum od g, 4—7 w. 

URZĘDOWA. 

— Z pobytu Dyrektora Depar- 
tamentu Sztuki p. Skotnickiego w 
Wilnie, W czasie swego pobytu w dn, 
19 i 20 b. m. w Wilnie Dyrektor De- 
partamentu Sztuki p. J. Skotnicki po 
złożeniu wizyty p. Vice - Wojewodzie 
Wileńskiemu dokonał szczegółowej 
inspekcji Oddziału Sztuki Urzędu Wo- 
jewódzkiego, zapoznając się z orga- 
nizacją Oddziału, archiwum i bieżą- 
cemi sprawami a zwłaszcza z inwen- 
taryzacją zabytków. Następnie na 
zaproszenie Dziekanatu Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. B. zaznajomił 
się z obecnym stanem Wydziału, i je- 
go pracami i urządzeniami. Wieczo- 
rem tegoż dnia P. Dyrektor Departa- 
mentu był obecny na uroczystym 

Wtorek 

23 
      

przedstawieniu ku uczczeniu Jubile- 
uszu Ludwika Solskiego w Reducie. 

W sobotę P. Skotnicki przyjął w 
Oddziale Sztuki interesantów: między 
innemi P. Dyrektora A, Wyleżyńskie- 
go i przedstawiciela zarządu Towa- 
rzystwa Lutnia w sprawie potrzeb 
Wileńskiego Konserwatorjum  Muzy- 
cznego, p. Bułhaka w sprawie propa- 
gandowych zdjęć fotograficznych orax 
p. Nemetjego w sprawie inwentarza 
teatrów wileńskich. Następnie doko- 
nał szczegółowych oględzin teatru na 
Pohulance, zaznajamiając się z rezul- 
tatami robot przeprowadzonych przez 
Redutę. Wreszcie zwiedził z. 
sze gmachy zabytkowe w Wilnie, 
re ostatnio podlegały konserwacji 
bądź restauracji jak gmach Kurator- 
jum na ul. Wolana, kościoły 5w. Ka- 
zimierza i Św. Piotra i Pawła. (zd). 

— Kuratorzy sanitarni. Komisarz 
Rządu na m. Wilno podaje do wia- 
domości ogólnej, że w II Komisarja- 
cie P. P. m. Wilna zostali mianowani 
honorowymi kuratorami sanitarnymi 
p.p. Mikołaj Salnicki, Romuald Gin- 
towt, Kazimierz Dogel, Mateusz Juch- 
niewicz, Szymon Juchniewicz, Zygmunt 
Borysowski, Jan „Żyło, Jan Zabłocki, 
Jan Umiastowski, Kazimierz Osiński, 
Antoni Jakubowski, Antoni Zawadzki, 
Felicjan Wołk, Albin Paratjanowicz. 

W VI Komisarjacie: p.p. Benjamin 
Lewin, Leopold Wróblewski, Djonizy 
Popławski, Michał Tomaszewicz, Wło- 
dzimierz Kern, Teofil Malinowski, 
Feliks Żebrowski, Józef Leszczewski, 
Władysław Niewiardowski, Kazimierz 
Kozłowski, Aleksander Pacewicz. 

MIEJSKA. 

— Wspólne posiedzenie magi- 
strackich Komisji Prawnej i finan- 
sowej odbędzie się dziś 0 godzinie 
8-mej wieczorem. Będzie rozpatrywa- 
ny wniosek w sprawie przyznania 
pracownikom kontraktowym dodatków 
ekonomicznych do poborów narówni 
% pracownikami etatowymi. i 

Po rozpatzeńiu powyższego wnio- 
sku odbędzie się samodzielne „posie- 
dzenie komisji finansowej z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Dodatkowy preliminarz budże- 
towy na rok 1926
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2) Podanie właścicieli kinemato- 
grafów „0 zmniejszenie opodatkowa- 
nia, 

8) Podanie Kremera o rozłożenie 
opłat za wodociągi i kanalizację na 
lokatorów. 

4) Podanie Związku właścicieli 
restauracji i kawiarni o zniżkę tary- 
fy za energję elektryczną. (zd.). 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Jutro to jest we środę dnia 24-I1I 
1926 r. o godzinie 8-mej wieczorem 
odbędzie się posiedzenie Rady Miej- 
skiej z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Referat informacyjny Komisji 
Rewizyjnej. 

2) Komunikat w sprawie podatku 
od budynków na obszarze m. Wilna 
na rok 1926, 

3) Komunikat w sprawie zastoso- 
wania podwyższonej stawki podatku 
od widowisk kinematograficznych na 
rzecz zatrudnienia bezrobotnych. 

4) Wniosek w sprawie umorzenia 
drobnych zaległości podatkowych. 

5) Dodatkowy preliminarz nadzwy- 
ezajny na rek 1226 r. 

6) Podania instytucji dobroczyn- 
„nych o zwolnienie od dodatkowej о- 
płaty za energję elektryczną na fun- 
dusz zatrudnienia bezrobotnych. 

7) Podanie Stowarzyszenia . kup- 
ców i przemysłowców chrześcjan oraz 

Wileńskiego związku kupców żydow- 
skich o przedłużenie godzin handlu 

"w czasie przedświątecznym. (zd.). 
— T-wo Propagandy Budowy 

Dróg lądowych i wodnych w Polsce 
zwróciło się do Magistratu m. Wilna 
z prośbą o czynne poparcie.. T-wo 
zamierza: 1) budowę kanału węglowego 
od sląska przez Zagłębie, Częstocho- 
wę, Lęczycę z odgałęzieniem na 
Warszawę, Konin, Gopło - Wisła i 
przez Konin do Poznania, 2) połą- 
czenie Wisły z Dniestrem i 3) połą- 
częnie Wisły z Dnieprem przez ska- 
nalizowanie Prypeci. (zd.). 

— Uwadze Magistratu i polieji. 
Na placu przy Konnej tuż przy ulicy 
leży na pół zaryty w śniegu trup 
adechłego psa. Jest to jeden Z ruch- 
liwszych punktów miasta i ludność 
przechodząca tamtędy wyrabia sobie 
nienadzwyczajną opinję: o m.gistra- 
cie i o policji, która nie nakaże П- 
sunąć z centrum miasta: trupa, który 
rozkładając się zanieczyszcza powie- 
trze. (zd.). 

WOJSKOWA 

W sprawie zezwolenia poboro- 
wym na zawarcie związku małżeń- 
skiego. Osoby podległe powszechne- 
mu obowiązkowi służby wojskowej 
przy ubieganiu się o otrzymanie ze- 
zwolenia na zawarcie związku mał- 
żeńskiego winne składać podania w 
Komisarjacie Rządu na m. Wilno w 
okienku Nr. 4. 

Do podania dołączyć należy: 1). 
metrykę urodzenia narzeczonego i na- 
rzeczonej, 2);zezwolenie na zawarcie 
związku małżeńskiego od rodziców 
lub od władzy nadopiekuńczej i opie- 
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kuna, wrazie niepełnoletności petenta, 
3) świadectwo moralności obojga na- 
rzeczonych, 4)-dowody stwierdzające 
konieczność zawarcia małżeństwa w 
zamierzonym terminie i okoliczności 
za tą koniecznością przemawiające. 

Zezwolenia udziela P. K. U. na 
wniosek władz administracyjnych I-ej 
instancji, które za pośrednictwem po- 
licji wręczają je petentom. (zd) 

— W sprawie odroczeń służby 
wojskowej. W związku z przyjmo- 
waniem podań o odroczenie służby 
wojskowej, rozpoczętem z dnia 15 
ub. m. podaje się do wiadomości, że 
podania: o odroczenie winni składać - 
również ci poborowi, którzy odrocze- 
nia już otrzymali bez względu na 
termin w którym zostali powiadomie- 
ni o otrzymaniu decyzji. 

Termin składania tego rodzaju po- 
dań upływa 20 czerwca r. b. Po tym 
terminie podania nie będą rozpatry- 
wane, a poborowi zostaną wcieleni 
do szeregów. (zd). 

— Kiedy mogą grać orkiestry 
wojskowe. D. O. K. III rozkazem 
swym polecił Komendantom Garni- 
zonów ' przestrzegać następujących 
zasad: 

Orkierstry wojskowe w czasie zwy- 
kłym mogą grać na bałach do godzi- 
ny 4-ej rano, zaś w czasie wielkiego 
postu t. j. od godz. © min. 01 środy 
popielcowej orkiestry wojskowe nie 
mogą być używane do przygrywania 
na balach i tańcach, aż do godz. 18 
pierwszego dnia Świąt Wielkiejnocy. 

Z POCZTY. 
— „Brzęczyki! telefoniczne przy- 

śpieszające rozmowy międzymia- 
stowe. Celem podniesienia dochodo- 
wości eksploatacji międzymiastowych 
linij telefonicznych w komunikacji 
telefonicznej Wilno — Warszawa, w 
najbliższych tygodniach zostaną za- 
stosowane t. zw. brzęczyki, umożli- 
wiające szybkie porozumienie za po- 
mocą specjalnych skrótów i znaków. 

Dla zaznajomienia się z temi apa- 
ratami powstaje w Warszawie „kurs 
brzęczykowy*, na który Wileńska Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów wysyła kil- 
ku telefonistów. (zd) 

SPRAWY. SZKOLNE. 

— ©О Sanatorjum dla gružlicz- 
nych uczniów i uczenic Wileńsz- 
czyzny. Zdrowotność dzieci w wieku 
szkolnym to podstawa zdrowego spo- 
łeczeństwa, a nawet najlepszej jego 
części, bo oświeconych przyszłych 
ludzi nauki, sztuki, polityków, nauczy- 
cieli, urzędników państwowych. 

Gdyby organizm nie miał odpor- 
ności, to właściwie wszyscy byliby 
chorzy na gruźlicę. Odporność orga- 
nizmu to wielka rękojmia nietylko 
przeciwko zarażeniu, ale i najwažniej- 
szy czynnik w leczeniu. 

Zdrowe odżywianie i świeże po- 
wietrze są najważniejszymi czynnika- 
mi w uodpornieniu organizmu, jedy- 
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nie lekarstwami nie wyleczy się cho- 
rego na gruźlicę. Racjonalne przepro- 
wadzenie jednak tak zwanego diete- 
tycznego leczenia chorych na gruźlicę 
najlepiej uskutecznia się w zakładach 
zwanych sanatorjami, urządzonych w 
łesistej lub górskiej miejscowości. 
Dopiero w tyck warunkach umiejętne 
leczenie może przynieść korzyść cho- 
remu, a O ile chodzi o dziecko gru- 
źliczne to i wyleczenie zupełne, Ogni- 
ska gruźlicze zasklepiają się na stałe 
i społeczeństwu wraca człowiek zdol- 
ny do pracy, pożyteczny zamiast być 
mu ciężarem całe lata. 

Opieki zrzeszone przy państwo- 
wych średnich uczelniach podjęły myśl 
urządzenia takieśo sanatorium prze- 
ciwgruźliczego dla uczniów Ziemi 
Wileńskiej. 

Myśl ta przemieni się w czyn już 
w maju, kiedy od 9 do 15 będzie 
urządzony tydzień ucznia. 

OPIEKA SPOŁECZNA, 

— Posiedzenie Komisji Qdwo- 
ławczej od postanowień Zarządu 
Funduszu Bezrobocia odbędzie się 
w dniu 25 marca b. r. w urzędzie 
Pośrednictwa Pracy Zawalna 2. 

Posiedzeniu przewodniczyć będzie 
Naczelnik Wydziału Opieki Społecz- 
nej Województwa p. Jocz. (zd). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Samoopodatkowanie się na 
rzecz b+zrobotnych nastąpiło ze 
strony Związku Chrześcijańskich Pie- 
karzy, którzy na ostatniem posiedze- 
niu postanowili wpłacać na ten cel 
do kasy Związku po 2 złote od każ- 
dego członka. (zd) 

— Jeszcze 2.000 zł. dla bezro- 
botnych umysłowych Główna Dy- 
rekcja Funduszu Bezrobocia przydzie- 
liła na Wilno dodatkowo 2.000 złot. 
na zasiłki dla bezrobotnych umysło- 
wych, tak że ogółem Wilno wypłaci 
bezrobotnym umysłowym 7.000 zł. 

Wypłata rozpocznie się w pierw- 
szych dniach kwietnia. (zd) 

ZE ZWIĄZK, I STOWARZ. 

— Towarzystwo Przyjaciół Fran- 
cji. Na zebraniu tygodniowem Towa- 
rzystwa w lokalu Klubu Szlacheckie- 
go (Mickiewicza 19) we środę 24-go 
b. m. o godz. 8 m. 30 p. Alfred Ebr- 
man wygłosi odczyt na temat „Les 
nouveau-richeschez Le Sage*. 

Wstęp wolny dla członków Towa- 
rzystwa i gości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wil. Tow. Lekar- 
skiego. We środę dn. 24 marca r. b. 
w lokalu własnym, Zamkowa,24 o 
godz. 20-ej odbędzie się naukowe po- 
siedzenie Wileń. Tow. Lekarskiego z 
następującym porządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokółu z poprzed- 
niego posiedzenia. 2. Dr. M. Mienicki 
— pokaz chorych z kliniki Dermato- 

  

  

PIORUNOCHRONY 
Witold Czyż 
„Agrotechnik* 
Wileńska 26, tel. 205. 

Gaśnice „Minimax* | 
  

  

Dnia 30 marca r.b. o godz. 12 w Ma- 
gistracie m. Trok odbędzie się publicz- 
na licytacja na wydzierżawienie na ter- 
min 6 lat folwarku miejskiego Żuki, 
obszarem 98,83 ha, położonego 0 3 ki- 

lometry od miasta. 
Warunki dzierżawy można rozpatrywać 

codziennie w kancelarji Magistratu w go- 
dzinach urzędowych. 

  

Magistrat. 

Ks 

logicznej U. S$. B. — W sprawie le- 
czenia wilka pospolitego koagulacją. 
3. Dr. Szadowski—z Il klin. wewnęt. 
U. S. B. — Przypadek wodonercza. 
4. Dr. K. Kosiński. O nauczaniu ana- 
tomji we Francji i Anglji. 5. Sprawy 
administracyjne i wolne wnioski. 

— Odczyt Adama Grzymaly- 
Siedleckiego o Fredrze i „Doży- 
wociu* odbędzie się nie jutro lecz 
we środę 24 o godz. 8-ej wiecz. w 
Reducie. Jutro zaś Reduta nieczynna. 
Zaproszenia jutrzejsze ważne na Środę. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Okólniki do szkół żydow- 
skich. Żydowskie szkoły ludowe o- 
trzymały od inspektorów szkolnych 
dwa okólniki. 

W jednym z nich inspektorat zwra- 
ca uwagę, że do dnia 22 b. m. winna 
być wprowadzcna nauka geografji i 
historji w języku polskim. W prze- 
ciwnym wypadku szkoła pozbawiona 
zostanie koncesji, kierownik zaś — 
stanowiska. 

W drugim okólniku inspektorat 
żąda, ażeby w szkole nie znajdował 
się żaden podręcznik zakazany przez 
władze. W przeciwnym wypadku pod- 
rącznik zostanie skonfiskowany i na- 
uczyciel danego przedmiotu pozba- 
wiony zostanie na zawsze prawa wy- 
kładania. 

— Zson bibljografa hebrajskie- 
go. W Gdańsku zmarł słynny bibljo- 
graf dzieł hebrajskich b. p. Jakob 
ben Jakob, rodem z Wilna. Ojciec 
zmarłego opracował przed 40 laty 
dzieło p. t. „Ocar Hasforim*, zawie- 
rające bibljografję znanych naówczas 
druków hebrajskich. Bibljografja ta 
niezwykle przychylnie przyjęta przez 
żydowski świat naukowy—wydana zo- 

"stala przez zmarłego, który kontynu- 
jąc dzieło rozpoczęte przez ojca, nie- 
nial 50 lat poświęcił pracy około bi- 
bljogrofji hebrajskiej, zbierając skrzęt- 
nie materjały ze wszystkich dostęp- 
nych źródeł. Bibljogr.fja ta obejmuje 
około 10 tomów, w tem właściwego 
tekstu 5 tomów, reszta przypada na 
omówienie metody pracy, indeksy itp. 

Dzi+łem tem zainteresował się w 
swoim czasie prezes Krakowskiej 
Akademji Umiejętności, $. p. Kazi- 
mierz Morawski, który w dowód uzna- 
nia wartości dzieła postawił wniosek 
na konferencji „Union des Aca iemies" 
odbytej przed trzema laty w Brukseli 
by udzielić autorowi hebrajskiej bi- 
bljografji wydatnego poparcia, celem 
umożliwienia mu wydania dzieła o 
znaczeniu uniwersalnem. Sprawa ta 
przekazana została wówczas komisji 
fachowców. 

Zmarły był jednym z założycieli 
bibljoteki Straszuna i brał gorliwy 
udział w życiu społecznem i kultu- 
ralnem naszego miasta. 

Prasa żydowska m. in. pisma wi- 
leńskie oraz jedyny dziennik hebrajski 
wychodzący w Warszawie „Haiom* 
zamieściły obszerne wspomnienia po- 
šmiertne. (g) 
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U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Zebranie monarchistów. W 
niedzielę dnia 21 b. m. w Wilnie, w 
gimnazjum Welera, odbyło się zebra- 
nie rosyjskich monarchistów wileń- 
skich, celem wybrania delegatów Ra 
zjazd monarchistów w Paryżu. Na 
zebraniu obecnym był przewodniczą- 
cy emigracji rosyjskiej w Warszawie 
p. Siemionow i wiceprzewodniczący 
za czasów rosyjskich, wileńskiego od- 
działu „sojuza istinno-ruskich ludiej“ 
p. Konter. 

Przewodniczył obradom stójkowy 
za czasów rosyjskich, a obecnie „pul- 
kownik armji rosyjskiej" p. Zubkow 
(we wczorajszej wzmiance podano 
mylnie p. Lubkow). P. Zubkow wy- 
głosił dłuższe przemówienie w duchu 
„istinn-ruskich ludiej*, w którem 
dowodził, iż jedna droga prowadzi 
tylko do zwycięstwa idei monarchi- 
stycznej — po złamaniu wszystkich 
przeciwników idei monarchistycznej. 

P. Siemionow dowodził, iż na ca- 
łym świecie jest około 3.000.000 emi- 
grantów rosyjskich, z których 75 proc. 
monarchistów. Są oni rozsiani po 
różnych krajach, niezorganizowani. 
Zjazd w Paryżu, który odbędzie się 
14 kwietnia b. r, stawia sobie za cel 
zorganizowanie tej wiel-iej masy. 
Polska otrzymuje 10 mandatów. Z 
Wilna wyjedzie 2 delegatów. 

Po dyskusji wybrano komitet wy- 
borczy, złożony z 18 osób, który z 
pośród siebie wyłoni 2 delegatów na 
zjazd. 

Ciekawem jest, że Rosjanie, oby- 
watele polscy, nie dopuszczeni byli 
do głosu, jako uważani za zdekieląe 
„niedielimoj Rossii*. (zd) 

ROŻNE. 

— Złoty zegarek do odebrania. 
W dniu 12. III 26 r. został znałezio- 
ny zegarek złoty damski, który znaj- 
duje się w III Komisarjacie, dokąd 
prawy właściciel może zgłosić się po 
odbiór. 

  

    

Z sądów. 
Za 150 złotych rok więzienia. 

W ubiegłym roku nadzorca mostu kolejo- 
wego w Króiewszczyźnie K. Wojtuszewski 
został wydelegowany w sprawach służbo- 
wych do Wilna, zabierając ze sobą od inży- 
niera dystansu kolejowego w Królewszczyź- 
nie 150 zł., zebrane ze sprzedaży biletów 
loteryjnych. Pieniącze te miał oddać w Wi- 
A Dyrskcji Poe 

o przyjeździe do Wilna czuj 
gotówkę w kieszeni wstąpił W mej 
„Zalać robaka*. Ani się nie spostrzegł jak 
w towarzystwie kilku przygodnych przyja+ 
ciół przepił całą sunię. Bojąc się wracać 
do Królewszczyzny bez pokwitowania Dy 
rekcji Kolejowej z odbioru 150 zł. podrobił 
zaświadczenie i sfałszował podpis. 

Cała sa sprawa oparła się wczoraj © 
sąd Okręgowy. Oskarżony t'umaczy się, iż 

nie zastał ureędnika, któremu miał wspo- 
mniauą sumę wręczyć w biurze, wobec czego 
oddał ją jakiemuś urzędnikowi którego na- 
zwiska nie pamięta. 

Sąd skazał go na 1 rok więzienia. (zd) 

mmm Nie zgadzam się z przekonaniem W-nej Klien- 
teli, że meble bambusowe są nie mocne. 

Meble bambusowe są: mocne, ładne, trwałe i tanie 

Polska Placówka Meblowa 
Zawalna 15 

gwarantuje za ich trwałość. : 
Polecam także: szafy, kredensy, stoły jadalne i t. p., 
oraz przyjmuję obstalunki. Z poważan em 

sługa owski. 88 
  

  

Spółdzielnia 

SPOŻYWCÓW 
„Przedšwit“ 

WIRÓWKI DO MLEKA | 

„DIABOLO* 
oraz różne inne maszyny i przybory 

Lygmunt Hagrodzki w МЕ 
Oprócz wirówek „DIABOLO' skład posiada różne 
inne jak to: Alfa-Lawal, Milka, Kruppa i t. d. 

Oryginalne szwedzkie 

mleczarskie poleca 

ul. Zawalna Nr. 11-a. 62     Wilno, 

Nr. 6. 

Dobroczynna Malarz pokojowy i szyłdów 
W. 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty w zakres 
malarstwa wcho . zące. 

Woźnicki, Wileńska 17, 

Ceny konkurencyjne. 4i 
  

  

PRENUMERATA PISM 
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Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Zamkowej wd. M 15, zgodnie z art. 1080 
U.P.C. ogłasza, że w dn. 26 marca 1%y26 r. 
og. 12-ej w poł. w Wilnie przy ul. Ponarskiej 
pod N: 75—77, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej ruchomości, składającej się 
z dwuch maszyn „Gater* i „Krajza*, czterech 
wagonetek i szopy, należącej do dłużników 
Morica Szapiro i E. Pinskiera, oszacowanej od 
dla licytacji na sumę 1000 złot. na тавроКо- 
jenie pretensji Jankiela Rudeńskiego i innych 
wierzycieli wsumie 4.000 zł. i 820 effektyw= 
nych dolarów amerykańskich z procentami i 
kosztami. 

UGDWGOWGOWGOWGO 0GDUOGOWGOWGHWGONGONGZWTEH) Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 

Poleca wszystkim 
artykuł Bie bals J świ „m zh Miłosierdziu Do wynajęcia 

ą czne czytelników polecamy w centrum miasta: 
po cen ach bardzo gorąco rodzinę 1. mieszkanie z 5-u pokoj. 

ё inteligentną, zam. w 2. umeblow. gabinet z pra- konki I? I tyjnych Wilnie przy Kalwaryj. wem użytkowania salonu. 

nie ni AN ia kra ODT EEE. в osób bez ratunku ginie Wileńska 1 у 
Pokój z žada. R już u gospodyni domu. 92 

' wyprzedali i O'6UP TT "r "zet Aaaa O TS m a okują. p” się suka 
niedrogi (dla pań). qr askawe datki przyj. wilczyca. Zgłosić Bazyljańska 2, m. 19 
t 4 do 6 g. 91 
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Albina Basłyka, unieważ- 
nia się. 89 

muje Admin. ,„Kurjera 
Wil.* dla „nieszczę- 

  

do sprzedania ul. Za- 
rzecze 12—11. 

się po odbiór: Liwow- 
ska N 12, Lachowicz 
m imis 

# Ё šliwej rodziny“. 
Zgubioną pok: Folwarku 
Pe b. Wino, na mię  FOrtepjan — sosukuje dzierżawy nie. 

takowy. Wiadomość: 
powska 22—6 od 2:d0 
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