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№ temat budowniczych i burzycieli. 
W naturze polskiej czuć jakowąś 

przemianę — jakoweś zbieranie się 

do czynu, do wyjścia z tego otępie- 

nia i marazmu, w którym grzęźniemy 

od lat paru. 

Od krytyki często bezpłodnej zda- 

jemy się przechodzić do konstrukcji 

pozytywnych, do programów nowego 

budownictwa, nie zawsze może szczę- 

śliwych w pomysłach, ale świadczą- 

cych o wysiłku myślowym wyjścia 

gdzieś na inną, może lepszą drogę. 

Więc kilka stronnictw zgłosiło już 

swoje projekty zmiany Konstytucji. 

Inne rzucają swoje programowe wy- 

tyczne, w sprawach aktualnych prze- 

budowy życia państwowego, dla któ- 
rych chcą zdobyć masy. 

Z takim właśnie mauifestem pod 

tytułem „Czasy i ludzie*, zapowiada- 

jącym wyjście z biernej roli i wcie- 

lanie „zbawczych* haseł chociażby siłą, 

wystąpił wódz najliczniejszego obozu 

ludowego Wincenty Witos. 

Pan Witos jest politykiem  trze- 

žwym, bezsprzecznie wybitnym — 

jakkolwiek pozbawionym szerszych 

horyzontów, to jednak mającym wpływ 

decydujący w masach, które reprezen- 

tuje. Nie lubi frazesów, mówi twardo 

i słowa swe umie w czyn wprowa- 

dzać. Rozgłos, który enunejacji swego 

wodza nadała prasa piastowa po- 
twierdza, że uważa on tę enuncja- 

cję jako najbliższy program reorga- 

nizacji państwowej, do realizacji któ- 

rego zamierza przystąpić. 
Niestety nie mamy przed sobą tu 

jeszcze tego Witosowego manifestu 
i do czasu bezpośredniego z nim 
się zapoznania, odkładamy szczegó- 
łowsze omówienie i ocenę. 

Pewne jednakże światło na tok 

myśli i charakter tej „encykliki* pia- 

stowej rzucić mogą inne wynurzenia 

w prasie tego wodza ludowego. 

I tak, w przedostatnim numerze 

„Piasta* we wstępnym artykule Win- 

centy Witos zastanawia się nad py- 
taniem: „budować czy burzyć”, 

W mocnych słowach potępia p. Wi- 

tos wszelką akcję wywrotową, wystę- 

puje ostro przeciwko bolszewizmowi 

i tym, co jego zdaniem z bolszewi- 

zmem chcą kokietewać, powołuje się 

na przykład Estonji. Gromi tych co 
marzą o jakichś zamachach czy rewo- 
lucjj — i wzywa rząd do wyjścia z 
roli biernej i do czynnego przeciw- 
stawienia się tym wrogim zakusom 
burzycielskim jak w mieście tak i 
na wsi. [u niedwuznacznie wskazuje 
na swoich dawnych kolegów klubo- 
wych i współtowarzyszy partyjnych, 
których nie wymieniając z imienia 
pomawia o to, iż są płatnymi agenta- 
mi Moskwy. I chciałby przeciwko nim 
stosowania represji. 

Czy jednak samemi represjami 
uzdrowi się to, co jest chore lub się 
za takie uważa? 

Pozostawiamy zresztą na razie na 
odpowiedzialność p. Witosa oskarże- 
nia, które stawia, i konstatujemy za- 
powiedź walki. 

Chcielibyśmy tu jednak zwrócić 
uwagę na rys jeszcze jeden tych 
enuncjacji p. Witosa bardzo charakte- 
rystyczny, 

Otóż wyliczając rozmaite burzy- 
cielskie zapędy p. Witos pisze: 

„Za szkodliwą robotę graniczącą 

z próbami rozbijania państwa uważać 

należy forsowanie autonomji terytor- 

jalnej dla ziem i województw wschod- 

nich, osłabianie spoistości państwo- 

wej, tworzenie jakichś grup i stron- 

nictw kresowych i propagowanie ich 

odrębności w jakiejkolwiek formie“... 

I tu wyrazić należy zdziwienie i 

żal, iż mąż stanu i polityk, który nie- 

jednokrotnie zaważył na szalach po- 

lityki państwowej i drogach któremi 

ona kroczyla w swych horyzontach 

myślowych i poglądach na państwo 

nie przekracza granic swojej parafji 

Wierzchosła ickiej. 

Można być przeciwnikiem auto- 

nomji, czy szerokiego samorządu po- 

szczególnych ziem, można z tych czy 

innych względów hołdować centra- 

lizmowi — ale pan Witos już zbyt 

sobie upraszcza sprawę i zbyt na- 

iwnie ją sobie przedstawia. Gorszy 

się wódz piastów — stwierdzaniem 

odrębności Ziem Wschodnich — bo 

z okien wagonów i z paru wieców na 

których przemawiał, odrębności tych 

nie zauwzżył i zdaje mu się, że Pol- 

ska cała to ino rodzinna wieś Wierz- 

chosławice z przyległościami, nieco 

tylko większa. 

Pan Witos proj agowanie autono- 

mji uważa za robotę graniczącą z 

rozbijaniem Państwa—a jednak Rze- 

sza Niemiecka składająca się z auto- 

nomicznych państewek o zakresie sa- 
modzielności, k'ósy nikomu z autono- 

mistów polskich do głowy: nawet nie 

przychodzi, wykazała spoistość sto- 

kroć większą niż zcentralizowany i 

dyspotycznie rządzony carat. 

A przecież i Szląskowi nadano au- 

tonomję nie dlatego aby go od Pol- 

ski oderwać, ale właśnie by go z nią 

silniej związać. 

Przytoczyliśmy tu ten urywek z 
„Piasta* jako charakterystyczny dla 

toku rozumowań i poziomu ujmowa- 

nia zagadnień politycznych przez pa- 

na Witosa. Przypuszczać więc należy 

że „Czasy i Ludzie* nie stoją na po- 

ziomie Modrzewskiego Frycza „Uwag 

o naprawie Rzeczpospolitej*, 
* * 

* 

Ale gdy o tę dziedzinę już potrą- 

ciliśmy, to nie możemy się powstrzy- 

mać by nie przytoczyć urywków z 

głębokich zawsze rozważań Wacława 

Grzybowskiego w „Drodze* na temat 

tak płytko ujęty przez pana Witosa, 
„Unifikatorzy Polski dokonali do- 

tąd dzieł najgorszych. Zamiast zwa- 

bić urokiem potężnego wysiłku, sku- 

pionego w stolicy kraju, zrazili i 

zniechęcili czczą gadaniną i lichotą 

poczynań wszystkie mózgi i wszyst- 

kie serca t. zw. peryferyj. Sprawili 

nawet gorzej, bo dzięki swym tępym 

zakusom zatracili i zmarnowali cu- 
downy owoc z ziemią każdą związa- 

nego z niej tylko jednej mogącego 
powstać wysiłku, zabili ducha prowin- 

cji każdej, genjusza każdej gleby, 

słońca i wody, borów i zagonów!.. 

„..Dusze polskie struchlały najnie- 
słuszniej przed jakimś urojonym se- 
paratyzmem. Posądzam właśnie, że u- 
kuto to słowo, tak samo jak Boga i 
Ojczyznę, w celach wyłącznie dema- 
gogicznych. Bowiem jak i dokąd 
miał się „separowač“ poznańczyk, 

szlązak czy wolyniak. Do jakiego 
Rejchu, czy В. S. F. R. miała mu tę- 

sknić dusza? A jednak dla tego bez- 

dusznego słowa wyrzekliśmy się moż- 

liwych do csiągnięcia zdobyczy naj- 
przedniejszych... 

„Obok najważniejszego dziś dla 

Polski zagadnienia silnej, odważnej 

naprawdę władnej wykonawczej wła- 

dzy, drugie jest tylko zagadnienie 

równie ważne, a jest nim spolszczenie 

Polski przez istotną demokratyzację 

ustroju. Silna władza jest dziś do po- 

myślenia jedynie w postaci szczyto- 

wego wiązania, wysiłkami iinicjatywą 

samego społeczeństwa hodowanego 

gmachu. Władza partyjnej czy biuro- 

kratycznej oligarchji rozsadza tylko, 

a nie spaja*. 

„Sama demokratyzacja polityczna 

nie wystarcza, jeśli jej odpowiedni- 

kiem społecznym ma być policyjno- 

biurokratyczny centralizm. Przeżyliś- 

my ohydę monopolizowania polskości 

na rzecz sejmu, Senatu i Ministerstw 

i czas jest zakończyć tę groteskę. 

Tu u dopływów Niemna, nad Bałty- 

kiem i Gopłem, na Wawelskim Pod- 

górzu, ba w samej dolinie Ikwy bije 

polskość nieporównanie  bujniejsza, 

zdrowsza, trwalsza, niż w kazamatach 

psevdo państwowych pomyśleń. Pod 

wpływem zbrodniczej tępoty, zaha- 

mowano, zakneblowano na głucho ten 

wytrysk polskich mocy, nierozumiejąc, 

że na to właśnie, aby duch był jeden, 

forma wszędzię musi być inna*. 

„Jednolitością szablonowej formy 

dokonano zabójstwa na jedności du- 
cha. Odseparowanó społeczeństwo od 

pracy nad Państwem i dla Państwa. 

Wszystek potrzebny dla sprawy pu- 

blicznej wysiłek prawego obywatela 

oddano w ręce posła analfabety i im- 

prowizowanego urzędnika. Analfabe- 

tom przydzielono całą inicjatywę i naj- 

wyższą władzę, improwizatorom całą 

organizację i wykonanie Stąd zaprze- 

paszczono w Polsce najcenniejsze wa- 

lory społecznej inicjatywy, zamknięto 

jej szczelnie dostęp, a odebrano wszelki 

glos“... mrs. 

  

Uwaga! = 
Na Święta 

kapelusze, czapki, bieliznę 
męską i damską, krawaty, 
rękawiczki, wyroby skórzane- 
i trykotowe, parasole, laski 

it.p. poleca FIRMA 

O. KAUICZ 
ZAMKOWA 8. tel. 939, 

Sprzedaje po cenach konkurencyjnych       
EDEL EDEL EADS ESI 

Ostatnie nowošci! 

Kapelusze 
Koszule 

Laski 
Palta 

Skarpetki 
Pończochy 

Galanterja 
Obuwie 

Ceny niskie. 

Jan Wokulski | S-ka 
Wielka 9, tel. 182. 
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Agentury „Kurjera Wileńskiego *: 
w Nowo= Wilejce — w Domu 
Ludowym przy ul. 3-go Maja 10, 
w Duniłowiczach — przy ulicy 

Wileńskiej Nr. 14. 

  

Sejm i Rząd. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warzsawy). 

Sytuacja rządu koalicyjnego — 
zaostrzona. 

Dzień wczorajszy nietylko że nie 
przyniósł rozwiązania sytuacji poli- 
tycznej, lecz naodwrót zaostrzył ją w 
dużym stopniu. 

W dalszym ciągu klucz sytuacji 
spoczywał przez cały dzień w klubie 
P. P. $., to też uwaga wszystkich 
stronnictw zwrócona była na zapo- 
wiedziane obrady centralnego komi- 
tetu wykonawczego klubu P. P. S., 
wyznaczone na godz. pierwszą. 

Wszystkie stronnictwa koalicyj- 
ne za wyjątkiem P. P. S. a więc 
N.. PR СВр сРа Z./L-N, 
jeszcze wczoraj, jak wiadomo, przy- 
jęły formułę kompromisową p. 
premjera. 

Kilkogodzinne obrady socjalistów 
nie przyniosły jednakże rozuiązania— 
nie wyniesiono żadnych definitywnych 
uchwał, natomiast w dyskusji wziął 
górę prąd opozycyjny, domagający 
się natychmiastowego wystąpienia z 
koalicji. Liczbowo przedstawia się u 
socjalistów kwestja w ten sposób, iż 
za dalszą współpracę w rządzie Opo- 
wiada się 15 posłów, przeciw — rów- 
nież 15. W tych warunkach posiedze- 
nie przerwano, by je wznowić o godz. 
6-ej wiecz. 

W międzyczasie przybył do Sejmu 
p. premjer Skrzyński i w obecności 
marsz. Rataja odbył z przywódcami 
P. P. S. Daszyńskim, Markiem i Nie- 
dzialkowskim blisko godzinną kon- 
ferencję. 

Po konferencji tej dziennikarze 
sejmowi otoczyli wychodzącego pana 
premjera, przyczem wywiązał się na- 
stępujący djalog. 

— Jesteśmy ciekawi  (zapytują 
dziennikarze), czy będziemy mieli spo- 
kojne ferje Świąteczne. 

— Nie wiem—brzmiała odpowiedź 
p. premjera. — Proszę się dowiedzieć 
od P. P. S. 

— Czy sytuacja po konferencji w 
gabinecie p. Marszałka uległa zmianie? 

— O tyle, że obecnie są inne na- 
stroje i działają inne prądy. 

— A więc sytuacja się nie na- 
prawiła? 

— Nie jestem do naprawiania, 
tylko wyjaśniałem. 

Wczorajsze przemówienie w ko- 
misji (min. Zdziechowskiego) nie 
polepszyło sytuacji w P. P. S Pa- 
nuje wśród socjalistów  niezadowole- 
nie z tego przemówienia i teraz nad 
tem radzą. 

— Czy p. premjer wyjeżdza z 
Sejmu? 

— Jadę na Radę Ministrów... Mo- 
że tam COŚ... 

Po odejściu p. premjera podcho- 
dzi dc dziennikarzy p. marszałek Ra- 
taj, pytając: 

== Czego się panowie dowiedzieli? 
— Pytališmy p. premjera, czy bę- 

dziemy mieli ferje Świąteczne. Odpo- 
wiedział nam: „nie wiem”. Działajcie 
panowie w tym kierunku, aby ferje 
były możliwe. Czy p. Marszałek są- 
dzi, że są jeszcze możliwe? 

— Owszem są możliwe, — odpo- 
wiedział z naciskiem p. marszałek. 

W dalszym ciągu rozmowy z na- 
szym sprawozdawcą na zapytanie, czy 
p. marszałek wysunął na konferencji 
z p. premjerem i przedstawicielami 
P. P. S. jakieś propozycje kompro- 
misowe, marszałek odparł: 

— Nie, raczej propozycje meto- 
dyczne. 

Tak wyglądała sytuacja o godz. 6 
wiecz.  Zapowiedziane posiedzenie 
Rady Ministrów nie odbyło się 
jednakże z uwagi na to, iż nie były 
wiadome jeszcze uchwały klubu P.P.S. 
Rada Ministrów została odroczona 
do dnia następnego. ь 

Późno wieczorem po zakończeniu 
obrad klub P. P. S. i C. K. W. wy- 
dały komunikat, w którym podają 
do wiadomości, iż wspólnie uchwaliły 
dyrektywy dla ministrów socjalistycz- 
nych. Dyrektywy te, zawarte w uchwa- 
łach Rady naczelnej, zalecone są mi- 

nistrom do ścisłego wykonania na 
najbliższem posiedzeniu Rady Mini- 
strów. 

W kuluarach sejmowych komento- 
wano powyższe uchwały w ten spo- 
sób, iż należy ministrom socjali- 
stycznym pozostawić wolną rękę 
w działaniu, aby nie potrzebowali 
się ustawicznie zwracać do najwyż- 
szej instancji klubowej, jaką jest klub 
PES DZ CROW. 

Sprawa aresztowania 10 osób w lo- 

kalu T-wa „Proświta*, nowela do 
ustawy o ochronie lokatorów—w se- 

nacie. 

Na wczorajszem posiedzeniu Senatu 
sen. Karpiński (Ukr.) uzasacniał na- 
głość wniosku w sprawie aresztowa- 
nia 10 osób w lokalu T-wa „Proświ- 
ta" w Łucku. Minister spraw we- 
wnętrznych Raczkiewicz wyjaśnił: po- 
nieważ stwierdzono, że brali udział 
członkowie  partji komunistycznej, 
prokuratorja poleciła doprowadzenie 
ich do komendy policji. 

Zarządzenie nie było skierowane 
przeciwko t-wu „Proświta* ani też 
kursom kooperatywnym. Wśród za- 
trzymanych 10 osób 6-ciu okazało się 
członkami partji komunistycznej za- 
chodniej Ukrainy. 

Izba postanowiła nagłość wniosku 
cdrzucić i sam wniosek przekazać 
komisji administracyjnej, poczem przy- 
stąpiono do noweli do ustawy o ochro- 
nie lokatorów. Do noweli tej w gło- 
sowaniu przyjęto tylko poprawkę ko- 
misji, aby zwalnianie od opłaty ko- 
mornego od mieszkań dotyczyło tylko 
bezrobotnych. Wszystkie inne  po- 
prawki udrzucono. 

Dyskusja nad sprawozdaniem premi. 
Skrzyńskiego — w sejmowej komi- 

sji spraw zagranicznych. 

Na wczorajszem posiedzeniu sej- 
mowej komisji spraw zagranicznych, 
w dalszym ciągu dyskusji nad spra- 
wozdauiem p. ministra Skrzyńskiego, 
zabrał głos pos. Per! (PPS). Mówca 
obala twierdzenie, jakoby nie było 
już Ligi, ani sojuszu polsko-francu- 
skiego. Przeciwnie w Genewie wla- 
śnie okazało się, że jednak sojusz 
ten istnieje. Również Chamberlain 
zachował względem nas poprawność 
i życzliwość, a więc praca p. Skrzyń- 
skiego na gruncie locarneńskim nie 
poszła na marne. Odroczenie sprawy 
na kilka miesięcy mówca nie uważa 
za katastrofę. P. Skrzyński, zacho- 
wując w Genewie umiarkowanie, 
przełamał lody, które już się były 
spiętrzyły, a przyczyną tych lodów 
było nie germanofilstwo małych 
państw, ale ich rywalizacja z Polską, 
W reorganizacji Ligi powinna Pol- 
ska współdzialać w duchu demo- 
kratycznym, żeby kilka narodów nie 
wytworzyło t. zw. koncertu europej- 
skiego, gdy Niemcy wejdą do Rady 
Ligi. 

Mówca, wskazując na potrzebę 
gruntownej poprawy stosunku nasze- 
go do mniejszości narodowych,  sta- 
wia wniosek o przyjęcie do wiado- 
mości sprawozdania p. ministra. 

Pos. Bobek (Piast) zauważa, że 
odmawianie Polsce poczucia rzeczy- 
wistości politycznej i gotowości do 
poprawy stosunków z sąsiadami jest 
grubą przesadą. 

Stronnictwo mówcy głosować bę- 
dzie za wnioskiem, aby polityka obec- 
na była kontynuowana. 

Pos. Dębski (Piast) stwierdza, że 
zarzut, że ponieśliśmy w Genewie 
porażkę, nie jest niczem poparty. 
Z całem uznaniem odnosi się do 
taktyki min. Skrzyńskiego. To była 
jedyna droga. Na tem rozprawy za- 
kończono i przystąpiono do głosowa- 
nia. 

Za rezolucją pos. Perla o przyję- 
cie do wiadomości sprawozdania p. 
Ministra oświadczyło się 19 posłów 
przeciwko 5-eiq,



Sprawa banków państwowych w 
komisji sejmowej. 

Na popołudniowem posiedzeniu sej- 

mowej komisji budżetowej referent 

pos. Michalski omówił sprawę banków 

państwowych, a w tej liczbie P. K. 

O. i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Nad pozycjami preliminarza ustalają- 
cemi udział skarbu państwa w docho- 
dach tych instytucji rozwinęła się 
ożywiona dyskusja, w której zabrał 
głos również naczelny dyrektor Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego Szyma- 
nowski, 

Sprawa sprzedaży państw. wytwór- 
ni aparatów telegr. i telefonicznych 

w Warszawie — w Sejmie. 
Całe wczorajsze posiedzenie Sej- 

mu wypełniła rozprawa nad sprawo- 
zdaniem komisji komunikacyjnej o 
wniosku pos. Pławskiego i towarzy- 
szy ze związku PPS. w sprawie 
sprzedaży państwowej wytwórni apa- 
ratów telegraficznych i telefonicz- 
nych w Warszawie. Komisja wnio- 
sła 1) o przejście do porządku dzien- 
nego nad wnioskiem, 2) o wezwanie 
rządu aby wszelkiemi środkami, sto- 

jącemi mu do dyspozycji dążył do 
zmiany punktów umowy niekarzyst- 
nych dla Skarbu Państwa i 3) o we- 
zwanie rządu, aby w umowie z Erie- 
ksonem wzmocnił wpływy rządu na 
tek prowadzenia wytwórni i zabez- 
pieczył należycie interesy wytwór- 
czości krajowej i robotników i po- 
mieścił w umowie silne rygory, jak 
również ograniczył rozmiary obliga- 
toryjnych zamówień rządowych. 

Wnioski mniejszości komisji pod- 
trzymane na plenum domagały się: 
wniosek pos. Sommersteina (Kolo 
żyd.) — stwierdzenia, że Sejm uwa- 
ża umowę zawartą ze spółką „Pol- 
skie Radio“ za niekorzystną dla pań- 
stwa, wnioski pos. Pławskiego i Praus- 
sowej (PPS) — 1) stwierdzenia ko- 
nieczności utrzymania wytwórni apa- 
ratów telegraficznych i telefonicz- 
nych w rękach państwa i 2) stwier- 
dzenia, że umowa zawarta przez Mi- 
nisterstwo Przemysłu i Handlu z to- 
warzystwem „Polskie Radio* jest dla 
państwa niekorzystna, oraz 3) we- 
zwania rządu do przeprowadzenia 
śledztwa ukarania winnych zawarcia 
tej umowy. 

W dyskusji zabierali głos pos. 
Sommerstein (Koło żyd.), Pławski 
(PPS), Socha (Str. Chł), Wyrzykow- 
ski (Wyzw.) oraz pos. Praussowa 
(PPS). Stanowiska większości komisji 
bronił pos. Trepka (ZLN).i 

W głosowaniu imiennem 107 gło- 
sami przeciw 106 uchwalono wniosek. 
pos. Sommerteina. 

112 głosami przeciw 105 uchwa- 
lono pierwszy wniosek pos Pławskie- 
go i Praus'owej, jednomyślnie zaś 
uchwalono zgłoszony w toku dyskusji 
wniosek pos. Holeksy (CDN) pokry- 
wający się z drugą częścią drugiego 
wniosku pos. Pławskiego i Prausso- 
weł o wezwanie rządu do przeprowa- 
dzenia sledztwa w sprawie umowy 
i do pociągnięcia do odpowiedzial- 
ności winnych wszelkiego dzialdnia 
na niekorzyść państwa. Przyjęto po- 
nadto drugi wniosek komisji aby 
rząd dążył do zmiany niekorzystnych 
dla skarbu państwa punktów umowy. 

Następne posiedzenie w poniedzia- 
łek o godz. 4 popołudniu. (Pat). 

  

Z teatru. 
Reduta: „Siostry*, sztuka w 3 aktach 

Adama Grzymały Siedleckiego. 

Poraz pierwszy w bieżącym sezo- 
nie mieliśmy prawdziwą premjerę. 
Ukazano nam utwór, niegrany przed- 
tem (jeżeli nie liczyć prowincji) ni- 
gdzie, opracowany przy ścisłym współ- 
udziale autora i i z autorem po dru- 
gim akcie premjery na scenie. Na- 
zwisko pisarza, świetnego krytyka i 
prozaika, autora sławnej „Sublokator- 
ki*, która zwycięsko obiegła szereg 
scen polskich, między niemi i scenę 
wileńską, poza nią — autora jeszcze 
paru ciekawych komedji — zapowia- 
dało nielada fetę. Zapowiedź ta jed- 
nak nie usprawiedliwiła pokładanych 
w nazwisku nadziei. Całość była 
jednem wielkiem nieporozumieniem 
między autorem a sceną, między 
aktorami a postaciami, stworzonemi 
przez dramatopisarza. 

Siedlecki chciał w  „Siostrach* 
ukazać tragedję miłości macierzyń- 
skiej, która to miłość we współczes- 
nej twórczości  óramatycznej, ze- 
pchnięta została na dalszy, jeśli nie 
ostatni plan przez rozwielmożniony 
erotyzm, ujmowany już to w formę 
perypetyj „wolnej miłości* (co za 
anachronizm!) już to w geometryczne 
formy trójkątów i czworokątėw 
małżeńskich. Nie uczucie seksuaine 
będzie motorem akcji, jeno uczucie 
macierzyńskie! Oto zadanie, napraw- 
dę godne wielkiej sztuki: Ponieważ 
uczucie matki jest jednak uczuciem 
wtórnem, powstającem jako wykwit 
namiętności kochanki, jest rzeczą nie- 
możliwą ukazać je w stanie czystym, 
oddzielić erotyzm od macierzyństwa. 

K U RJ E R 

Niesłychana arogancja Litwy. 
KRÓLEWIEC. 27,111. Pat. „Turgauerztg* zamieszeza wywiad 

słem litewskim w Paryżu Klimasem o stosunkach polsko-litewskich. 

Zapytany czy stosunki między Litwą a Polską nie uległy zmianie КП- 

mas oświadczył, że nastąpi to nie wcześniej niż sprawa wileńska zosta- 

nie uregulowana. 

Na wejście z Polską w stosunki konsularne pocztowe, telegraficzne 

i telefoniczne nie zgadzamy się ponieważ Polskę ignorujemy. 

Na zapytanie, czy Litwa cieszy się poparciem obcych państw w swej 

polityce antypolskiej, Klimas odrzekł: Nie obchodzą nas obce państwa. 

Prawda jest po naszej stronie i to nam wystarcza. 

Ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

POZNAŃ. 27.II1. (Pat). Dziś wieczorem odbyła się tu w sali Domu 

Ewangelickiego uroczysta akademja ku uczczeniu Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego. 
Salę wypełniła licznie zgromadzona publiczność. Na akademię przybyli 

również przedstawiciele wojskowości z dowódcą O. K. generałem Sosnkow- 

skim na czele. 
Na podjum na tle pięknych dekoracyj umieszcono portret Marszałka. 

Po przemówieniach nastąpiły produkcje wokalne najwybitniejszych 
artystów tutejszej opery. 

  

Sowiety przeciwko blokowi Polski 
i państw bałtyckich. 

LWÓW, 27.III. Pat. Donoszą z Moskwy: wedł. informacji z wiaro- 

godnego źródła, odbyło się tam poufne posiedzenie kolegjum komisarjatu 

do spraw zagranicznych w sprawie wytycznych polityki sowieckiej wobec 

Polski, Rumunji i państw bałtyckich. Obszernie zreferował tę sprawę spe- 

cjalnie wezwany do Moskwy poseł sowiecki w Rydze Czernych, który ra- 

dził stosować zasadę „divida et impera*. Czernych wskazał mianowicie na 

to, że najgłówniejszem zadaniem sowietów jest zwalczanie prób Polski 

i państw bałtyckich utworzenia wspólnego bloku. Sowiety nie powinny 

do tego dopuścić. 

Dyplomacja sowiecka — mówił dalej Czernych — nie potrafiła nawet 

wykorzystać w należytym stopniu sįoru polsko-litewskiego w sprawie 

Wilna. 

Czernych wystąpił z konkretną propozycją izolowania Łotwy i Litwy 

od sąsiadów z północy i południa oraz zawarcia z temi państwami sojuszu 

politycznego i ekonomicznego, gdyż państwa te mają wspólne interesy te- 

rytorjalne z sowietami, natomiast z Estonją i Finlandją sowiety mogą 

wejść jedynie w porozumieniu natury gospodarczej. 

Kolegjum komisarzy zaaprobowało wytyczne polityki Czernycha. 

  

Stanowisko Brazylji nie było inspirowane 
przez Watykan. 

RZYM. 27.II1. (Pat). 
wiadomości podanej przez 

„Osservatore Romano“ 
„Daily News“, 

zaprzecza kategorycznie 
jakoby opozycyjne stanowisko 

Brazylji w Lidze Narodów było inspirowane przez Stolicę Apostolską. 

Główny cel Lloyd Georga i Mac Donalda. 
GENEWA 27-III. (Pat). Omawiając dyskusję w Izbie Gmin „Tribune 

de Geneve* pisze: Głównym celem Lloyd Georgea i Mac Donalda, kryty- 
kujących Chamberlaina było odsunąć Francję i wyzuć Polskę. 

Artykuł podkreśla w konkluzji, że prawdziwy pokój z Niemcami mo- 

žliwy jest tylko pod warunkiem ścisłej współpracy Anglji i Francji. 

Optymizm Grey'a. 
LONDYN. 227.III. (Pat.). W wypowiedzianej wczoraj w Gambridge wiel- 

kiej mowie politycznej lord Grey wyraził dość optymistyczny pogląd na stan 
rzeczy jaki wytworzył się po nieudanej marcowej sesji Ligi w Genewie. 

  

  

Poleca się wędliny najprzedniejszej jakości po cenach konkurencyjnych 

Przyjmują się obstalunki świąteczne dla wojska. 
Wilno, Masarnie: Ostrobramska 18, filja Mickiewicza 4, 

K. Bartoszewicz. 117   
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Sygnały ostrzegawcze! 
W niebywale doniosłej sprawie, 

mogącej ciężkiem brzemieniem ledz 
na naszem życiu społeczno-państwo- 
wem, głosy prasy stołecznej biją na 
trwogę. 

Oto—one—w swych najbardziej 
znamiennych fragmentach. 

„Nowy Kurjer Polski*: 
„Pan poseł Marek, charakteryzu- 

jąc działalność sądów, zwrócił uwa- 
gę na pewne wyroki w sprawach po- 
litycznych, przeczące zarówno Kon- 
stytucji, jak i artykułom kodeksu. 

Zarówno w pierwszym wypadku— 
skazania, jak i w drugim — uwol- 
nienia, rozstrzygającą dla sądu była 
sprawa przekonań oskarżonego. 

Z tej drogi trzeba zejść. Sad 
nie jest instytucją powołaną do 
walki z przekonaniami. Powtóre: 
wypowiadanie przekonań nie jest 
w naszem państwie przestępstwem. 

Ani władze administracyjne, ani 
sądy nie są naprawiaczar.i myśli 
politycznej i nastrojów ideowych. 

Prawo u nas obowiązujące jest 
wyraźne. Przestępstwein politycz- 
nem jest „zamach na ustalony w 
drodze praw zasadniczych ustrój 
państwowy* (art. 100 k. k.). Prof. 
W. Makowski tak ujmuje pojęcie 
zamachu: „Zamach jest to działanie 
gwałtowne, czynne, rzeczywiście 
przedsięwzięte i ujawnione w po- 
staci usiłowania doprowadzenia do 
wydarzeń, stanowiących przedmiot 
zamierzenia przestępnego*. 

„Robotnik*: 
Uchwała lubelskiej Rady Adwo- 

kackiej o zakazie adwckatom przyj- 
mowania cbron w sprawąch komu- 
nistycznych została przez świat 
prawniczy potępiona w wyrazach, 
niedwuznacznie wskazujących, że 
jest to reakcyjne głupstwo, wypły- 
wające z niesłychanie niekultural- 
nego i niskiego poziomu myślenia. 

Adwokatura polska, jako inicja- 
torka praw wyjątkowych przeciwko 
przestępcom w sprawach politycz- 
nych, byłaby czemś potwornem w 
społeczeństwie, które żadnych praw 
wyjatkowych i żadnego wyjęcia 
z pod prawa kogokolwiek— znać 
nie chce. 
Na doroczne zebranie adwokatów, 

zamieszkałych w obrębie sądu apela- 
cyjnego w Warszawie, jak podaje 
„Kurjer Poranny": 

„zgłoszono dwa wnioski; pierwszy 
brzmi w sposób następujący: „nie 

Lolo oo oo olojo olojojojų 
" 

Świeżo opuściła prasę 05 
„aktualna broszura 

Witolda Staniewicza 

Lwiązek włościański w Szwajcarji 
"Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Era ca EADS EDTA <О> 

Pour les Fetes do Paguos, 
W celu udostępnienia ksiąžek fran- 
cuskich na okres šwiąteczny ceny 
ich zostaly do dnia 15 kwietnia r. b. 

włącznie znacznie obniżone w 

Kięgatui Stow. Nauczycielstwa Polskiego 

  

    
  

I te dwa elementy splotły się w 
„Siostrach* w węzeł nieco osobliwy, 
gdyż autor usiłował cały ciężar tra- 
gedji przesunąć właśnie na kobietę, 
jako matkę, tymczasem erotyzm, na- 
daremno głuszony, raz poraz wdzierał 
się w tok akcji, w jej przyczyny i 
skutki. 

Oto pani Natalja—w chwili pod- 
niesienia kurtyny, matka dorosłej 
córki, której ślub ma się odbyć za kilka 
dni, — uległa nakazowi serca i po- 
stanowiła wrócić sobie drugą córkę, 
owoc swej panieńskiej miłości przed- 
ślubnej. Ta córka Władysia, wycho- 
wywała się gdzieś zdala od niej u 
ludzi, którzy ukryli przed nią istotę 
rzeczy, traktując ją jako sierotę. W 
tej nieświadomości co do swego po- 
chodzenia, w przekonaniu, że rodzice 
jej dawno nie żyją, dziewczyna do- 
biegła lat dwudziestu. Była w Rosji, 
przecierpiała okropności bolszewickie, 
nabrała pewnej swobody a la chłop- 
czyca, (strach powiedzieć: pali pa- 
pierosy!) lecz poza tem jest dobra, 
miła, poczciwa i kochana, Wróciła 
z opiekunką do kraju. Upłynął ter- 
min. Zjawia się pani Natalja. Mąż 
jej, który o niczem nie wiedział u- 
inmarł, poczciwiec, niedawno, więc czas 
odzyskać pierwsze dziecko. Wszyscy 
się dziwią, że dwadzieścia lat wy- 
trzymała bez jego widoku, a teraz 
aż się trzęsie, żeby Władysię przy- 
cisnąć do serca i wyznać jej prawdę: 
„Matka twoja żyje*!.. 3 

Sprawa jest trudna do wykonania 
o tyle, że ta druga legalna, ślubna 
córka za kilka dni wychodzi za mąż. 
Nic nie wie o „grzechu* matki, o 
istnieniu starszej siostry, i nic nie 
wie o tem jej ukochany narzeczony, 
Witold. Pani Natalja boi się, czy 

młody chłopiec nie zerwie z córką, 
gdy się dowie o przeszłości swej 
teściowej in spe. Mogłaby,co prawda, 
wyznać tę sensacyjną prawdę za kil- 
ka dni, gdy młodzi się już pobiorą, 
ale p. Natalja jest kobietą szlachet- 
ną: nie chce „nabierać* młodzutkiego 
chłopca. Pan mecenas  Kwietniec, 
stary przyjaciel domu, wtajemni- 
czony we wszystko, podejmuje się 
załatwić tę delikatną sprawę. Witold 
przyjmuje nowinę jak na szlachetne- 
go młodziana przystało: „biedna ko- 
bieta* — mówi. Mecenas jest. wzru- 
szony.  Aliści Witold po namyśle 
chwyta się za głowę: „Pocoś ty mi 
to powiedział* — krzyczy do starego 
mecenasa. Okazuje się, że smarkacz 
nie kccha swej narzeczonej, nato- 
miast kocha inną. Mógłby zerwać z 
Julą i ożenić się z ukochaną, lecz 
potem, czego się dowiedział nie mo- 
že, Honor! Powiedzą, że dlatego, a 
on nie dlatego!., zepóźno! Mecenas 
przerażony: „co więc uczynisz, jak 
teraz postąpisz?*. „Zobaczysz* — 
odpowiada dumnie Witold. Rzecz się 
wikła coraz gorzej. Wyjaśnia się 
bowiem raptem, że owa ukochana 
Witolda to — Władysia! Kocha go 
i jest jego! Łączy ich coś więcej niż 
miłość. 

W drugim akcie następuje kon- 
frontacja osób dramatu; prawda uka- 
zuje całe swe okrutne oblicze. P. Na- 
talja dowiaduje się, że Witold nie 
kocha jej córki, Julji, którą miał po- 
ślubić, ale że kocha niedawno odna- 
lezioną córkę, Władysię. 

Ta znowu dowiaduje się, że p. 
Natalja jest jej matką, która dopiero 
po 20 latach ma odwagę przyznać 
się do dziecka, oraz że Witold ma 
narzeczoną. Jula dowiaduje się, że 

    

narzeczony zdradzał ją, że matka 
zdradzała prawie jej ś. p. tatusia, bo 
ma dziecko z ińnym. 

Płacz, krzyki, blisterja, mdlenie, 
łzy, uściski, kanonada przysiąg i 
wielkich słów .. 

Jak teraz z tego wybrnąć? Rebus 
pierwszej klasy dla miłośników krzy- 
żówek. 

Trzeci akt, niestety, nie rozwią- 
zuje zagadki. O ile w drugim wszyscy 
krzyczeji w niebogłosy, o tyle w 
trzecim jęczą cicho i wzdychają, nie 
wiedząc co dalej. Wtedy Witold żegna 
się uroczyście ze wszystkimi i wy- 
chodzi. Prawdopodobnie odbierze so- 
bie życie. Zasłużył na to w zupeł- 
ności. 

Oto mniej lub więcej dokładnie 
opowiedziany wątek dramatu, w któ- 
rym autor spiętrzył tyle konfliktów, 
tyle „wielkich scen*, tyle wstrząsa- 
jących sytuacji, że możnaby je roz- 
łożyć raczej na cały sezon, niż wtło- 
czyć wszystkie razem w jeden krótki 
wieczór teatralny. Jakiekolwiek stop- 
niowanie efektów jednocześnie z roz- 
wojem sekcji zostało zaniechane. 
Efekty walą w osłupiałego widza je- 
den po drugim: bueh, buch! Istny 
„trommelfeuer*, uniemożliwiający za- 
czerpnięcie tchu, niepozwalający na 
najkrótszą choćby refleksję. Scena 
drży od huku wybuchających uczuć i 
namiętności. Znikąd ratunku!,. 

A ratunek, jeśli istnieje, dla 
„Sióstr, jako utworu scenicznego, 
to jedynie w nałożeniu surdynka na 
struny głosowe postaci, 'w użyciu 
moderatora dla mimiki i gestów, które 
niepotrzebnie ugłośniały głośne, aż 
do bólu uszu słowa. Cały ten efek- 
towny aparat 'do wyciskania łez na 
widowni -—— zostawić w rekwizytorni. 
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STRZĘPKI, 
Moja encyklopedja. 

(Ciąg da szy). 

Hak -—- ostatnia ucieczka ludzi zawie- 
dzionych życiowo. Łącznie z pętlą służy do 
powieszenia się. 

— Handel — droga do szybkiego ban- 
kructwa, usłana protestami wekslów, naka- 
zami płatniczemi, rachunkami z Kasy Cho- 
rych i innemi papierowemi różami. 

Hrabia — tytuł niegdyś bardzo poszu- 
kiwany i nabywanyj za wysoką cenę. Dziś 

posiada taką samą wartość, co nieskonwer- 
towana „miljonówka”. 

Heca — posiedzenie w Sejmie. 
Hiszpanka — epidemja grasująca w ko- 

le Ligi Narodów, na szczęście bez miejsca 
stałego. 

Hańba — bojowy okrzyk partji poli- 
tycznych w czasie dysput nad zmniejszeniein 
djet poselskich. 

Kuba. 

  

dopuszczalne jest zasadniczo przyj- 
mowanie przez adwoka a polskiego 
w sądach obrony w sprawach osób, 
grup, czy partji, występujących 
wrogo przeciw państwowości pol- 
skiej, lub zagrażających spokojowi, 
całości i bezpieczeństwu Państwa 
Polskiego“. 

Woiosek ten wzorowany jest na 
uchwale rady adwokackiej w Lubli- 
nie. 

Drugi wniosek posiada treść na- 
stępującą: „wzywa się radę adwo- 
kacką do opracowania zasad, doty- 
czących rozmieszczenia nowowstę- 
pujacych adwokatów po całym 
kraju”. 
Adwokaturze polskiej pozostaje 

więc rozwiązać jedno z najbardziej 
żywotnych zagadnień zespołu spo- 
łecznego. 

Właściwe rozwiązanie tego za- 
gadnienia uchroni od zaguby dumną 
zdobycz Człowieka — Wolność Prze- 
konań. 

L Litwy Rowieńskiej 
Ratyfikacja deklaracji o obrocie 
towaroym pomiędzy Litwą a Łotwą. 

KOWNO. 27.11I, Pat. Sejm raty- 
tikował podpisaną w dniu 14 grud- 
nia ub. r. w Rydze deklarację w 
sprawie zastosowania minimalnych 
taryt celnych w obrocie towarowym 
pomiędzy Litwą a Łotwą do czasu 
zawarcia traktatu handlowego między 
temi państwami. 

2 Państw Balfyckich. 
Łotwa. 

Ratyfikacja układu o0 dług łotew- 
ski w Ameryce. 

Ryga 27.III. Pat Sejm ratyfiko- 
wał zawarty ze Stanami Zjednoczo- 
nemi układ w sprawie konsolidacji 
długu łotewskiego. 

  

  

    

Dziś kwesta na Ochronkę i Bursę 
sierot powojennych imienia Józefa 

Pilsudskiego. 
Nie odmawiajmy kwestarkcm ofiary 

choćby paru groszy! 112 

Na całość rzucić zasłonę z gazy. Ta- 
kiego bowiom „zgrywania się* akto- 
rów dawno nie widiałem.  Przy- 
jemnym, normalnym wyjątkiem w tej 
obłąkanej, za przeproszeniem Maka- 
szyńskiego, całości były postacie 
Józi, pani Chmurzyny i s fanduły me- 
cenasa. Że ten człowiek nie wysko- 
czył oknem na widok tego, co się w 
drugim akcie w jego cichem, staro- 
kawalerskiem mieszkaniu działo przy- 
pisać to należy chyba jego głębokiej 
a nieszczęśliwej miłości dla p. Na- 

talji | 
Ta zaś nieszczęsna egzaltowana 

osoba nie mogła mnie jakoś wzru- 
szyć, pomimo całkowitego zrozumie- 
nia, jakie mam dla jej roli w tym 
powikłaniu. Przy najwznioślejszych 
tyradach jej na temat swych cierpień 
i miłości macierzyńskiej nasuwało mi 
się głupie pytanie: „czemuż pani w 
ciągu tych 20 lat nie umiała ze swą 
wymową wpłynąć na nieboszczyka 
męża, który podobno był zacności 
człowiek, by przyjął w dom owoc 
twej pierwszej miłości*. 

I jeszcze jedno: Władychna przed 
tygodniem wróciła do kraju z Miń- 
ska. I w ciągu tych kilku dni poznała 
Witolda, zakochała się, i oddała mu 
się — rekord, jak na ogólnie przy- 
jęte w tych wypadkach terminy. 

Dekoracje wisiały na scenie, ma- 
rząc o powrocie do składu, drzwi 
otwierały się razem ze ścianą, — 
pomimo to jednak całość widowiska 
należy do najmniej udanych w Re- 
ducie. 

T. Łopalewski. 
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Życie gospodarcze. 
Expose Min. Skarbu Zdziechowskiego. 
Minister Skarbu p. Jerzy Zdzie- 

chowski na posiedzeniu komisji skar- 
bowo-budżetowej w Sejmie wygłosił 
w dniu 26 b. m. dłuższe przemówie- 
nie, które prawie w całości poświę- 
cił charakterystyce naszej sytuacji 
finansowej, oraz związanem z t m 
zagadnieniem równowagi budżetu. 
Poparł on przyt«m swe wywody no- 
wemi danemi cyfrowemi, to też prze- 
mówienie te, wygłoszone w momen- 
cie groźnego przesilenia gabinetowe- 
go, Jestfaktem pierwszorzędnego po- 
litycznego znaczenia i diatego nie 
powiuno pozostać bez komentarzy. 

Na wstępie zaznaczył Minister, iż 
obecnie mając już w ręku zamknięcia 
kasowe za r. 1925, może dokładnie 
podać cyfry zeszłorocznego deficytu, 
który wyniósł sumę 314.000.000 zlut. 
Dalej analizując potencjalną siłę de- 
ficytu budżetowego, tkwiącą w roz- 
woju naszych wydatków państwowych, 
stwierdził, iż gdyby budżet zeszło- 
roczny został w całości utrzymany, 
to wobec zmniejszenia w roku bie- 
żącym wpływów z ceł, a zwiększenia 
się wydatków na „obory urzędnicze, 
pomoc bezrobotnym i kupno walut 
na oprocentowanie i częściowe spłaty 
pożyczek zagranicznych, rozmiar gro- 
żącego państwu deficytu budżetowego 
mierzyłby się zawrotną cyfrą około 
700.000.000 zł. 

Dotychczasowy wysiłek oszczęd- 
nościowy zredukował teu deficyt do 
250—300 miljonów, jednak pomimo 
to deficyt teu istnieje i przedstawia 
wielkie niebezpieczeństwo żarówuo 
dla skarbu, jak i dla całego życia 
gospodarczego w państwie, to też 
musi być za wszelką cenę uczyniony 
wysiłek celem osiąguięcia równowagi 
budżetu. 

W dalszem swem przemówieniu 
omówił minister różne sposoby zrów- 
noważenia budżetu. A więc przede- 
wszystkiem pożyczka zazraniczna. Ale 
właśnie waruukiem sine qua non ko- 
rzytnego otrzymania tej ostatuiej, jest 
równowaga budżetu. Zagranica bo- 
wiem ua pieniądze, o ile będzie prze- 
świadczona, że pójdą one na wydatki 
produkcyjne, które zapewnią jej о- 
procentowanie i amortyzację poży- 
czonych kapitałów, natomiast nie da 
ani centa na łatanie budżetu, chociaż- 
by z tego względu, że wówczas nie 
będzie miała żadnej gwarancji pra- 
widłowej jej amortyzacji i oprocen- 
towania. : ; 

Dalej druk bilonu droga najłat- 
wiejsza, ale i najniebezpieczniejsza, 
bo z nieubłaganą koniecznością pro- 
wadząca do dalszego spadku złotego, 
drożyzny i wszystkich nieszczęść z 
inflacją związanych. I tę drogę zatem 
odrzucić należy. 

A więc pozostaje zwiększenie do- 
chodów. (O wydatnem powiększeniu 
podatków przy dzisiejszym kryzysie 
mówić trudno. Będzie to tylko tanią 
demagogją — raczej może należałoby 
pomyśleć o tem, by dochody podat- 
kowe utrzymać na dotychczasowym 
poziomie, chociaż zachodzi niebezpie- 
czeństwo, iż siła podatkowa, zwłasz- 
cza większych przedsiębiorstw prze- 
mysłowych, rolnychi handlowych jest 
już na wyczerpaniu. Wydatniejsze ob- 
ciążenie podatkowe drobnych rolni- 
ków jest również trudnem, gdyż 
zmniejszyłoby to ich siłę nabywczą, 
a zwiększenie tej ostatniej to jedyny 
sposób skutecznej walki z bezrobo- 
ciem — przez zapewnienie przemysło- 
wi pojemnego 'rynku wewnętrznego 
na wsi 

Niedostateczna siła konsumcyjna 
ludności nie pozwala właśnie na po- 
większenie dochodów z podatków po- 
średnich. Jedynie reformy w dziedzi- 
nie administracji przedsiębiorstw pań- 
stwowych i monopoli mogą wzmódz 

Wódki i likiery >, 

Baczewskiego. 

  

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj popołudniu został podpi- 
sany w Bukareszcie traktat gwaran- 
cyjny połsko - rumuński na dalsze 
5-lecie. Ze strony Rumunji podpisał 
go min. spraw zagranicznych p. Du- 
ca, ze strony naszej poseł Rzeczypo- 
spolitej w Bukereszcie p. Wielo- 
wieyski. 

© 
27 marca o godz. 1l-ej min. 30 

amlasador francuski de Panafieu zło- 
żył p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
na prywatnem posłuchaniu swoje li- 
sty, odwołując go ze stanowiska am- 
basadora republiki francuskiej w 
Polace. 

zakończył swe prace powzięcia 

Wiadomości polityczne, 

dochody, ale, niestety, narazie nie- 
znaczne, to też szukanie ratunku w 
zwiększeniu dochodów jest szkodli- 
wem złudzeniem, gdyż siła płatnicza 
wszystkich warstw jest na wyczer- 
paniu. 

Pozostaje więc ostatni jedyny śro- 
dek redukcji wydatków. I tu jest 
pun*t ciężkości zagadnień. 

Przed paru dniami pisaliśmy na 
tem miejscu, że reforma administra- 
cji może przynieść ogromną redukcję 
wydatków, nie mechaniczną, lecz 
istutuą, wynikającą ze zmiany syste- 
mu rządzenia oraz wynikającego ztąd 
uproszczenia aparatu admin'stacyjne- 
go, bowiem zmniejszając liczbę urzęd- 
ników, państwo będzie mogło zabez- 
pieczyć im spokojny i dostatni byt, 
wolny od trosk o redukcję, wymaga- 
jąc wzamian rzetelnej, uczciwej i 
umiejętnej pracy. 

Dopóki to nie «astąpi, naprawa 
bytu urzędniczego jest zagadnieniem 
trudnym jeżeli nie wręcz niemożli- 
wem do rozwiązania, to też «dalsza 
emisja bilonu, na rzekome polepsze- 
nie ich doli do celu nie doprowadzi, 
wywołując tyluo drożyżnę a wraz z 
nią i dalsze pogorszenie ich losu. Ta 
nowa infla-ja wtrąci również całe ży- 
cie gospodarcze w jeszcze cięższe 
przesilenie, a przecież trzeba myś eć 
io tem, jak je ożywić, by ci co stracą 
posiady, mogli znaleźć gdzieindziej 
pracę i zarobki, a nie stanowili t.lko 
ciężar socjalny i gospodarczy na bar- 
kach państwa 

Nieuwzgiędnienie powyższych mo- 
mentów i domaganie się dalszych, 
skądinąd słusznych podwyżek, bez 
jednoczesnej redukcji osobowej, to pią- 
ty sposób zapatrywania się na za- 
gaduienie, polegając na chowaniu 
głowy w piasek i żądanie od ministra 
skarbu funduszy na wszystko. Słusz- 
nie zaznaczył minister, że w tej psy- 
cholugji tkwi dotąd całe społeczeń- 
stwo polskie i w tem jest największe 
niebezpieczeństwo, gdyż na niej o- 
piera się ciągle panująca u nas de- 
magogja. 

Z powyższym tjęciem zagadnienia 
przez min. Zdziechowskiego godzimy 
się najzupełniej, 

Społeczeństwo powinno zrozumieć, 
iż żyjemy nad stan, że bankrutom 
nikt nie pożyczy, że zwiększyć pro- 
dukcji w obecnych warunkach, przy 
drożyznie i braku kredytu nie może- 
my, pozostaje więc jedno — zmniej- 
szenie wydatków nie mechaniczne, 
lecz oparte na daleko idącej refor- 
mie administracji, która obyż jak- 
najprędzej nastąpiła. 

Rusticus. 

Sprawa unifikacji organizacji 
rolniczych. 

Brak ogólnej organizacji rolniczej 
w Polsce, która reprezentowałaby 
całość interesów rolniczych, jest jed- 
ną z poważniejszych bolączek życia 
rolniczego, oraz powodem dużych 
trudności zarówno dla akcji rządowej 
w dziedzinie rolniczej, jak i obrony 
tego ostatniego na terenie ciał usta- 
wodawczych. 

Ministerstwo Rolnictwa, które od- 
dawna usiłowało połączyć istniejące 
zrzeszenia rolnicze w jedną wspólną 
organizację centralną, obecnie dzięki 

ka, zdecydowało się, jak to wynika z 
komunikatu zamieszconego w M 12 
„Przemysłu i Handłu*, nanowo pod- 
jąć próbę tej unifikacji. Trudność 
przeprowadzenia jej polega przede- 
wszystkiem na różnorodności form 
organizacyjnych istniejących zrzeszeń 
rolniczych. Ministerstwo rozpoczęło 
pracę od porozumienia się z przed- 
stawicielami poszczególnych organi- 
zacji, przedstawiając im, że istnienie 
szeregu równorzędnych instytucji, po- 
woduje zwiększenie nakładu pracy, 
duże koszta administracyjne, rozdro- 
bienia zasiłków rządowych, oraz brak 
ujednostajnionej opinji sfer rolni- 
czych w stosunku do różnych zagad- 
nień gosp 'darczych. 

Począwszy od dnia 5 b. m. odby- 
wają się w Min. Rolnictwa i D.P. 
pod przewodnictwem p. Ministra kon- 
ferencje z przedstawicielami poszcze- 
gólnych organizacji w sprawie prze- 
prowadzenia unifikacji. Dotychczas 
porozumiano się kolejno z deleyata- 
mi Centr. Związku Kółek Rolniczych, 
Centr. Tow. Rolniczego, Małopolskiego 
Tow. Rolniczego, Zjednoczenia Związ- 
ków Kółek i Organizacji Rolniczych 
Ziem Wschodnich, oraz Towarzystwa 
Gospodarczego Wschodniej Małopol- 
ski. Na konferencjach Ministerstwo 
zgłosiło szereg pytań, dotyczących 
organizacji i zasadniczych punktów 
statutu przyszłej organizacji, w szcze- 
gólności: prawa uczestnictwa osób 
fizycznych i prawnych w pracach po- 
wiatowych i okręgowych tow. rolni- 
czych, zasad przeprowadzania wyborów 
do władz instytucji centralnej, wy- 
miaru składek, stosunku do stowarzy- 
szeń spółdzielczych i zrzeszeń zawo- 
dowych, aportu dotychczasowego ma- 
jątku zjednoczonych organizacji i t. p. 
Poszczególne delegacje mają przed- 
stawić powyższe punkty do rozważe- 
nia w łonie swoich organizacji, po- 
czem opinje instytucji mają być na- 
desłane do Min. Rolnictwa. 

Oby ta zdrowa inicjatywa Minist. 
Rolnictwa znalazła zrozumienie w 
organizacjach rolniczych. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 27 marca r. b. 
  

I. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 7,90 1,92 1,88 
Funty szterlingi — — = 

il. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 31,87/2 3195 31,80 
Berlin — — — 
Budapeszt „ — 
Bukareszt „ = 
Helsingfors — 
Konstantynopol — 
Kopenhaga — — — 
Londyn 

1. Papiery państwowe. 
8% Pań tw. pożyczka konwer. 110—111 
5% . $ 34,25 
104) * kolejowa 128 
60/0 z » dolarowa 73,50 

$ % (w zł. 580,65)   
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 27 br. płacono za dolar 8,10 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

  

- sprzedaż kupno 

Praga | 23,46 23,52 23,40 
Holandja 317,50 318,30 316,70 
Nowy-York 7,90 1,92 1,88 
Paryż || 2740 2541 „2133 
Szwajcarja 152,60 15298 152,22 
Stokholm 212,60 213,13 212,07 

Wiedeń 111,75 11202  111,48 
Włochy 31,95 32,03 31,87 

III. Monety. 
Ruble złote 4,23 
Ruble srebrne 2.80 
Gram złota na d. 27-III 1926 r. 5.2505 zł. 

(M. P. Nr.67 z dn. 26-Ili 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zasaw. ban. Gosp. Kr. — 
8% „ » _ Państ. Ban. Rol, — 

Ili. Akcji. 
Akcje Banku Polskiego 47—47,25   

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2, 
Sekretarjat г а$ tegoż działu czynny iest codziennie prócz świąt od 1—2. 

Wybitny udział Polski w zwalczaniu pro- 
stytucji. 

GENEWA. 27,III. Pat. Komitet zwalczania handlu kobietami i dziećmi 
szeregu uchwał dotyczących opieki nad 

prostytutkami, wychodzącemi z domów publicznych, wydalania z kraju pro- 
stytutek, walki z pornografją, 
gandy. 

opieki nad emigrantkami, wreszcie propa- 

: Referentem dwóch spraw, a mianowicie wydalania prostytutek z kra- 
ju oraz propagandy został wybrany przez aklamację sen. Posner. 

Działalność państwa polskiego w dziedzinie zwalczania handlu Ко- 
bietami i opieki nad niemi znalazła w uchwałach zjazdu specjalne uznanie. 

W Szcz: gólności powołanie do ż ycia brygady kobiet policjautek zosta- 
ło wskazane innym państwom, jako wzór do naśladowenia. 

ckiem. 

    

Rozwiązanie parlamentu rumuńskiego. 

W dniu wczorajszym rozpoczął swe obrady komitet opieki nad dzie- 

BUKARESZT. 27.II1. (Pat.). Dziś popołudniu premier Bratianu odczy- 
tał orędzie królewskie zamykające czteroletnią sesję obecnego parlanientu. 

Po rozwiązan u. parlamentu gabinet złożył na ręce kióla dymisję. 
Król zawezwał na naradę przewodniczącego Senatu Nicolescu i prze- 

wodniczącego Izby Orleano, 

Wu R NO S RI 

Niezwykly gošč. 
W poniedziałek rano zawita do 

Wilna gość, znany już, ale niezwykły, 
na którego przyjazd cieszyć -się winni 
nie tylko Polacy wogóle, ale kobiety 
w szczególności. Mianowicie przybywa 
z Warszawy p. Ingeborg Stemann, 
sórka szambelana dworu Duńskiego i 
gubernatora prowincji, sama jest ma- 
gistrem prawa w Uniwersytecie Ko- 
penhagskim. Przez rząd polski zosta- 
ła ozdobiona orderem Polonia Resti- 
tuta, za serdeczną i bezinteresowną 
działalność jaką rozwinęła w stosunku 
do naszych rodaków w czasie wojny 
i później. Mieszkając w Ribe, na po- 
graniczu Szlezwigu, miała sposobność 
zetknąć się z jeńcami wojennemi 
wszystkich narodowości i znając kilka- 
naście języków obcych, stała się dla 
tych nieszczęśliwych prawdziwą oODa- 
trznością. Poznawszy Polaków, nau- 
czyła się po polsku i zaznaczyła się 
we wdzięcznej pamięci naszych roda- 
ków niósąc im najszlachetniejszą po- 
moc, Organizując takową z własnej 
inicjatywy i załatwiaiąc tysiące spraw 
odnośnych tym zajęciom. Śladem 
tych zacnych czynów, są tysiące listów 
w różny-h językach, jakie p. Ingeborg 
otrzymała. 

Pomagała też czynnie ks. Luwi- 
czakowi w zorganizowaniu uniwersy- 
tetu ludowego w Dalkach pod Gniez- 
nem, na wzór istniejących w Danii. 

Od kilku lat była p. Ingeborg 
Stemann lektorką języków skandy- 
nawskich w Poznaniu, obecnie to sa- 
mo stanowiskc zajęła przy uniwersy- 
tecie warszawskim, od jesieni 1925 r. 
W Wilnie była już w roku 1922, zwie- 
dzając wraz z ojcem miasto i gosz- 
cząc u p-wa K. Bukowskich, 

Teraz przyjeżdża by wygłosić w 
poniedziałek o g. 8-ej w. w sali Śnia- 

    

    

    
  

Rekolekcje dla ogółu Nauczycielstwa i Pra- 
cowników Oświatowych zorganizowane staraniem Zarządu 
Okręgowego Oddziału Wileńskiego Stowarzysz. Chrześcijańsko-Narodow. 

Nauczycielstwa Szkół Powszechn. odbędą się w kościele Św. Jerzego 

| w następującym porządku: 
| W sobotę, 27 marca b. r. o g. 7 w. pierwsza kcnferencja. W niedzielę, 
28 marca o godz. 8 rano Msza Św. i druga konferencja: oraz o g. 7 w. 
trzecia konferencja. W poniedziałek 29 marca o g. 7 w. czwarta konfe- 
rencja. We wtorek 30 marca o g. 6 w. piąta konferencja, po której od- 
będzie się spowiedź. We środę 31 marca o godz. 8.80 rano Msza 5w. 

i Komunja oraz ostatnia konferencja. 
Na początku rekolekcyj oraz po każdej konferencji odbędzie się krótkie 

nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 103 
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deckich odczyt o Danii, na który nie- 
wątpliwie wszyscy pośpieszą by usły- 
szeć nieprzeciętną uczoną i przyja- 
ciółkę Polaków. Z inicjatywy prez. 
Syndykatu Dziennikarzy p. K. Bukow- 
skiego i dr. Milkiewicza odbędzie się 
po odczycie kolacja w klubie : Szla- 
checkim, zaś zrana podejmować bę- 
dzie u Żorża sympatycznego gościa 
p. prez. K. Bukowski, śniadaniem, w 
gronie zaproszonych osób z prasy 
wileńskiej. hr. 

  

  

Biuletyn bibljograliczny. 
Budowa pomieszczeń dla korpusu Ochrony 

pogranicza i domów dla urzędników 
pańsiwowych w województwach Wscho- 
dnich zt. Ill zł. 20.50 

Dmowski Roman. Kwestja robotni- 
cza wczoraj i dziś 1926 „ 0.80 

Freytag Lucjan- Marjan. Prawo wie- 
czne czyli istota budowy ma- 
terii z 44 rysunkami 1925 a 

Gryff Keller. Komun'zm tom I 1926 
Janicki Stanisław. Majątek i siły 

gospodarcze Państwa Polskiego 
Kopera Dr. F. i Lepszy L. Zabytki 

sztuki w Polsce il. Iluminowa- 
ne rękopisy księgo?biorów OQ. 
Dominikanów i OO__Karmeli- 
tów w Kra owi» 1925 » 

Kutrzeba St. Historja źródeł da- 
wnego prawa polskiego | * 

Lewicki Prof. Józef. Ustawodaw- 
stwo szkolne za czasów Komi- 
sji Edukacji Narodowej (17/3— 
1793) 1925 

Rocznik Krakowski tom XX 
Semkowicz Aleksander. Oprawa 

ksiąžek 3 я, 
Tomkowicz Stanisław, Ulice i pla- 

ce Krakowa w ciągu dziejów 
1926 о 

Wanduiski Witold. Sadze i złoto 
1926 „ 380 

Do nabycia w księgarni Stow. Naucz. Pol, 

     
    

       

   

KRONIKA. 
Dziś: Sykstusa pap. 

Jutro: Cyryla djak. m. 

Wschód słońca---g. 5 m. 05 
Zachód — „ g. 5 m. 45 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj o g. 3—30 po „ołudniu, dramat 
w trzech aktach T, Rittnera „W małym dom- 
ku*. Wieczorem o g. 8 po raz drugi „Sio- 
stry* Adama Grzymały djedleckiego. Jutro 
o raz czternasty komedja w trzech aktach 
t. Żeromskiego „Uciekła mi przepiórecz- 

ka”. We wtorek kojedja w 3 aktach HAI. 
Fredry „Dożywocie". 

— Poranki muzyczne w Sali Miejskiej. 
Dzis, w niedzielę 28 bm. odbędzie się Wiel- 
ki Koncert Religijny ze  współudziałem or- 
kiestry i chóru kolejowego, solistów oraz 
szkoły śpiewu prof. Ludwiga. W programie 
Kantata Grubera oraz wielkie oratorjum J. 
Rossiniego Stabat Mater w wykonaniu ca- 
łego zespołu. Początek o 12,30 popoł. Ceny 
miejsc zwyczajne. 

Radio. 
Dziś o godz. 20-ej Próbna Stacja Na- 

dawcza Wileńskiego Biura Radjotechniczne- 
go nadaje radjo koncert przy udziale miej- 
scowych sił artystycznych, Między innemi 
w koncercie przyjmie udział p. Makowe- 
równa (fortepian). Długość fali — 446 metr, 
W przyszłą n edzielę, t. j. 4 kwietria, wo- 
bec przypadającego na ten dzień pierwsze” 

'o dnia Świąt Wielkanocnych, koncert nie 
dzie nadawany. 

  

  

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej 

odbędzie się we środę dnia 31-go 
b. m. o godzinie, 8-ej wieczór w lo- 
kalu magistratu m. Wilna. Między 
innemi będzie rozpatywany wniosek 
w sprawie umorzenia drobnych za- 
ległości podatkowych oraz referat 
w sprawie działalnośsi Komitetu Roz- 
budowy m. Wilna. (1) 

— Prośby instytucji dobroczyn- 
nych. Do magistratu m. Wilna wpły- 
nęło szereg podań instytucji dobro- 
czynnych z prośbą o zwolnienie od 
dodatkowej opłaty za energję elekt- 
ryczną na fundusz zatrudnienia bez- 
robotnych. (1). 

— Dodatkowy preliminarz nad- 
zwyczajny na rok 1926, sporządzi 
w najbliższych doiach magistrat mia- 
sta Wilna. (1). 

— W sprawie dodatków ekono- 
micznych dla miejskich pracowników 
kontraktowych. M gistrat m. Wilna 
projektuje przyznać swym pracowni- 
kom kontraktowym dodatek ekono- 
miczny do poborów narówni z pra- 
cownikami etatowymi. (1). 

— Rejestracja samochodów i 
praktyczne egz. mina  szoferskie, 
odbędą się w niedzielę dnia 28 mar- 
ca o godzinie 10 rano. (zd.) 

— Ważność pozwoleń na prawo 
jazdy i kursowania samochodów. 
Z dniem 1 kwietnia r. b. upływa ter- 
min prolongaty pozwoleń na prawo 
jazdy i pozwoleń na prawo kursowa- 
nia samochodów. Karty te przed 
upływem wymienionego terminu mu- 
szą być zarejestrowane ponownie. 

(zd.) 
— Egzaminy szoferskie odbędą 

się we wtorek 30 marca 0 godz, 7 
30 m. (zd.) 

— Potrzeba opracowania roz- 
kładu jazdy dla autobusów. W 
związku z usunięciem śniegu z jezdni 
oraz większą frekwencją w ruchu 
autobusowym pojawia się coraz to 
więcej autobusów na ulicach m. Wil- 
na. Widzi się nawet nowe firmy, 
które powstały z zakupu drobnych 
przedsiębiorców autobusowych, auto- 
busów z firmy „Autoruch* i autobu- 
sów hr, Tyszkiewiczowej. Zmieniono 
tylko szyld firmowy ilość pozostała 
ta sama. Ale obecnie, kiedy się wzma- 
ga ruch autobusowy aktualną sta- 
je się sprawa uregulowania tego ru- 
chu przez opracowanie odpowiednie- 
go rozkładu jazdy. Bo rozkład opra- 
cowany w ubiegłym roku nie był 
wcale w praktyce stosowany, cho- 
ciażby z tego względu, że przedsię- 
biorcy woleli trzymać autobusy w 
garażu i tem samem płacić mniejsze 
podatki, nie opłacając równocześnie 
służby—niż trzymać je na linji, pra- 
cując na stratę. 

Po opracowaniu takiego rozkładu 
ludność nie będzie potrzebowała tra- 
ciś niepotrzebnie czasu, wyczekując 
na autobus przy przystanku, któ ędy 
wcale autobusy nie chodzą. (zd.) 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
W ubiegłym tygodniu sprawozdaw- 
czym sekcja zdrowia przy magistra- 
cie m. Wilna notowała następujące 
choroby zakaźne: 1) na tyfus brzusz- 
ny chorowało 7 osób, z czego jedna 
osoba zmarła; 2) na tyfus plamisty 
1 osoba; 3) na tyfus nieokreślony 2 
osoby; 4) na płonicę 8 osób; 5) na 
błonicę 2 osoby; 6) na ospówkę 2 
osoby; 7) na odrę 25 osób; 8) na ró- 
żę 25 osoby; 9) na jaglicę 1 osoba 
i 10) na gruźlicę 3 osoby, z czego 
1 osoba zmarła (1)



4 

— Kuratorzy sanitarni.  Komi- 

sarz Rządu na m. Wilno podaje do 

wiadomości ogólnej, że w V Komi- 

sarjacie P. P. m, Wilna zostali mia- 

nowani honorowymi kuratorami sani- 

tarnymi p.p. Teodor Bether, Grze- 

gorz Malinowski, Jankiel Jakobson, 

Aleksander Zygałło, Bolesław Barto- 

szewicz, Franciszek Jachowicz, Anto- 

ni Galis, Franciszek Pieślak, Kazi- 

mierz Nowicki, Józef Bazylewicz i 
Michał Jakóbczyk. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna podaje do wiadomości osobom 
zainteresowanym, że w myśl art. 51 

Ustawy o obowiązkowem ubezpiecze- 
niu na wypadek choroby (Dz U.R.P. 
Nr. 44, poz. 723-20 r.) obliczanie 

składek na rzecz K. Ch. za pracow- 
ników ustaje nie z chwilą zaprzesta- 
nia pracy przez danego pracownika, 
a z dniem faktycznego o tem zawia- 
domienia Kasy Chorych przez praco- 
dawcę. 

Wobec powyższego Zarząd przy- 
pomina pp. pracodawcom 0 ustawo- 
wym. obowiązku zawiadamiania Kasy 
na przepisowych blankietach o zwol- 
nieniu pracownika w ciągu 3 dni od 
daty zwolnienia, i ostrzega, że w ra- 
zie opóźnienia takiego zawiadomie- 
nia składka musi być obliczana, zgod- 
nie z ustawą, aż do dnia zawiado- 
mienia, i że żadne reklamacje, na- 

wet z podaniem dowodów faktycznie 
wcześniejszego zwolnienia pracowni- 
ka (np. wyciągi z ksiąg meldunko- 
wych i t. p,) uwzględniane być nie 
mogą. 

— Ciekawe ślady starego Wilna. 
Przedsięwzięte przed kilkoma dnia- 
mi badawcze prace nad śladami bar- 
bakanu z XVII wieku przy ul. Ostro- 
bramskiej trwają w dałszym ciągu. 

Roboty są prowadzone w tym kie- 
runku, by można definitywnie usta- 
lić łączność lochów przy ul. Ostro- 
bramskiej, biorących początek w sto- 
larni przy tej ulicy z lochami pro- 
wadzącymi do Trok. Prace potrwają 
jeszcze kilka dni i rezultat ich bę- 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11i od 3 — 4; choroby w:wnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12; 
oczu 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 

12 —2; uszu, nosa i 

Dziwny wypad 
U pana radcy byli goście, 
Bawiono się wesoło, mile, 
Wtem magistracki zwykły figiel 
Zatruwa we»ołości chwile. 
Już miano siadać do wieczerzy, 
Stół jadłem był już zastawiony, 
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Lecz wtem—o, dziwol—wszyscy z 
Co się to stało? com zaklęty!.. 
Z podłogi dziwne blaski biją 
1 oświetlają wszystkie sprzęty. 

ł.
 
św
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Zdumienie ogarnęło gości... 

Gdy niema już elektryczności. 

Widząc, że wszyscy mają bzika, 
I tajemnicę swą wyjawia, 
Że jasność daje tę — mastika, 
Którą podłogi swe naciera. 
Poałogi świecą się, jak słońca. 
I widząc dalsze ich zdumienie, 

Podaje im dokładny adres, 
Gdzie tę mastikę kupił, która 
Daje przedziwne takie blaski... 
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POLECA N A 

Perfumeryj 

Farbka i lakier do jaj. 

Wtem elektryczność gaśnie wszędzie— 
W ciemnościach lokal pogrążony. 

— Co to się stało? co za czary? — 

—Skącże ta jasność? skąd te blaski, 

Gospodarz się pod wąsem śmieje, 

Rzecz swoją ciągrie aż do końca. 

Kupuje w sklepie ją A. SZURA. 

T-wo I. B. SEGALL 
1) ul. Trocka 7, 2) ul. Zamkowa 26, 
8) ul. Ad. Mickiewicza 5, Tel. 878. 

NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 
SKLEPY DETALICZNE: 

Opłatki dla pieczywa. oliwa nicejska i sezamska, 
cynamon, spirytus denaturowany (skażony), śro 

K U 

dzie wiadomy przypuszczalnie w koń- 
cu b. tygodnia. (zd.) 

SPRAWY PRASOWE. 

— Przyaresztowanie czasopis- 
ma. Z polecenia P. Komisarza Rzą- 

du m. Wilna dn. 26 b. m. o g. 16 
m. 10 przyaresztowcny został na- 
kład czasopisma „Życie Ludu* M 6, 
za wydrukowanie artykułu zawier. 
cechy przest. przewidz. w art. 154 
K. K. (I) 

WOJSKOWA 

— Spis poborowych 1905 rocz- 
nika, który cyfrowo dał bardzo po- 
myślne rezultaty, ukończony został 
dnia 15 marca 1926 r. (zd) 

— Agendę wojskowego Sądu 
rejonowego Wilno objął od kpt. K. 
Perzyńskiego, mjr. K. Hatowski. (I) 

— Likwidacja nie miała miejsca. 
W związku z rozpowszechnioną po- 
głoską o rzekomej likwidacji oddzia- 
łu Wileńskiego Wojskowego Zjedno- 
czenia Spożywczego Dowództwo Ob- 

szaru Warownego wyjaśnia, iż po- 
głoska powyższa jest bezpodstawną i 
nieodpowiadającą rzeczywistości. 

Oddział Wileńskiego Wojskowego 
Zjednoczenia Spożywczego w dalszym 
ciągu zaopatruje spółdzielnie oddzia- 
łowe we wszelkie artykuły, będące w 
asortymencie wojskowym. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Komasacja szkół w m. Wil: 
nie. W wyniku przeprowadzonej ko- 
masacji szkół w Inspektoracie szkol- 
nym m. Wilna zostało zlikwidowanych 
16 szkół. W związku z tem 22 siły 
nauczycielskie przydzielone zostały do 
szkół powszechnych na terenach po- 
wiatów. (zd) 

— Przedstawienie dla młodzie- 
ży. Inspektorat Szkolny m. Wilna za- 
kupił na dzień 30-III-1926 r. o godz. 
3 min. 30 po poł. w teatrze „Reduta” 
na Pohulance przedstawienie dla mło- 
dzieży szkół powszechnych i średnich. 
ogólno - kształcących i zawodowych 

R JE R WS IE NS 

„Dožywocie“ Fredry i sprzedaje bile- 
ty po Va (25 proc.) cen normalnych 
w poniedziałek i wtorek od godz. 9 
do godz. 3 w lokalu swoim przy 
zaułku Ś-to Michalskim Nr. 5. 

ROŻNE. 

— Komisja rozjemcza dla spraw 
rolnych w powiecie wileńsko-Troc- 
kim, która odbyła się w dniach od 
22 do 27b. m. zakończyła swe prace. 
Rozpatrzono 67 spornych spraw z 
czego załatwiono 59. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻF 

W Wilnie. 
Kradzieże. Mieczysławowi Braziewiczo- 

wi, (w. Ponulanka 29), skradziono różną 
garderobę wart 410 zł. 

— Zygmuntowi Węcławowiczowi (Su- 
i bieliznę 

  

walska 3), skradz ono ubranie 
wart. 350 zł. 

— Koń, który został skradziony w ro- 
ku 1923. Dn. 26 b. m. Ignacy Szcze:ba Sze- 
reg. l p. p, leg. poznał u woźnicy Wincen- 
tego Butkiewicza, zam, w N. Wilejce, ul. Po- 
łocka 15, konia, który w roku 1923 został 
skracziony u Macieja Ziuwłowicza, zam. we 
wsi Załamańce, gm. N. Solecznickiej. 

— Ares/towanie złodziei n ięsnych. Dn. 
26 b. m. Piotr Brodowski (Jelenia 17), za- 
meldował policji, że skradziono mu mi so 
ze skła zika wart. 200 zł. W toku docho- 
dzenia policyjnego ujęto sprawców kradzie- 
ży Czesława i Masdalenę Ulidów (Krzywa 
40), Józea i Annę Jankowskich (Sierakow- 
skiego 12), i Brónisława Wodczyka (Lwow- 
ska 43). Skradzione mięso zwrócono po- 
szkocowanemu. 

— Kradzież opakowań do sacharyny. 
Dn. 26 b. m. Włodzimierz Rybnikow, kon- 
troler I Oddz. Izby Skarbowej, (Z rzeczna 
3), zameldował o kiadzieży przeszło 1000 
sztuk opakowań do sacharyny na szkodę 
Izby m: Wydz. Akcyzy, Ostrobram- 
ska 5. 

— Zaginięcie. Dn. 22 b. m. wyszła z 
demu umysłowo chora Ludwika Syrejko, 
lat 27, (Szkaplerna 77) i do tej pory nie 
powróciła. 

— Pobicie. Dn. 26b.m. na szosie w po- 
bliżu cegielni Trynopolskiej został ciężko 
poraniony w czasie bójki zam. w Cegielni, 
niejaki Połocko, którego odwieziono co 
szpit. Św. Jakóba. 

Sprawców poranienia w osobach Józefa 
Grusznicza, Karola Wojciechowskiego i Ste- 
fana Michalskiego zatrzymano. 

Wilno, Wileńska 28. 

ek. 

   bledli... 

  

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

| MANUFAKTURA 
|MEBLE 

Materjały wełniane na damskie i męskie 
kostjumy i palta. — jedwabie, zefiry, 
satyny i t. d. — Materjały obiciowe. 

KS 

— Przejechanie. Dnia 26 b. m. przy 
zbiegu ul. O, i Nowogródzkiej pize- 
jechany został 80 letni lzra | Ejnarowicz, 
którego w stanie ciężkim przewieziono do 
szpit. żyd. Sprawcę p zejechania w osobie 
Józefa Komarowskiego, zam. w zaść. Dubo- 
wo, gm. Podbrzeskiej, zatrzymano. 

Na prowincji. 

— Pożary. Dn. 24 b. m. wskutek nie- 
wyjaśnionej narazie przyczyny spalił się 
dom mieszkalny Artoniego Szy ikowskiego, 
zam. w zaśc. Kugary, gm. Podbrzeskiej, 
pew. Wil. Trock. - 

— Dnia 25 b. m. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny spalił się dom miesz- 
kalny i chlew Adama Karłowicza, zam. w 
Zupranach pow. Oszmiańskiego. Straty wy- 
noszą 800 zł. 

— Bójka podczas wesela. Przeprowa- 
dzone dochodzenie policyjne ustaliło, iż 
Ign'cy Łat sz (a nie Władysonok), jak o- 
myłkowe podano poprzednio został aoikli- 
wie pobity przez Ja a i Antoniego Jabłoń- 
skich podczas bójki na weselu w pow. bra- 
sławskim, gdy wszyscy byli w stanie nie- 
trzeźwym. Jabłońskich zaaresztowaro i z 
aktami skierowano do Sędziego Sledcz. go. 

  

Z sądów. 

Kara za to, że chciała być młodszą. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
trybie uproszczonym rozpatrywał Sprawę 
mieszkanki m. wilna Cyli Raduszewskiej, z 
zawodu ekspedjentki sklepowej, oskarżonej 
o to, że przy zamianie dowodu Osobistego 
wydanego przez władze okupacy ne, na d0- 
wód osobisty polski, samowolnie zmniej- 
szyła swój wiek o trzy lata. 

Oskarżona do winy się przyznała, tłu- 
macząc się tem, że zrobiła to dlatego. aby 
uzgodnić swe lata w dowodzie osobistym z 
metyką urodzenia. Podprokurator p. Sako- 
wicz domagał się ukaran' a oskarżonej, pro- 
sząc jednocześnie o łagodny wymiar kary. 

Obrońca oskarżonej aplikant sądowy 
p. Kierzner, w prze uówieniu swym całko- 
witą winę przepisywał władzom okupacyj- 
nym, które wydawały dowody osobiste, nie 
żądając żadnych dokumentów, lecz tylko 
wierząc słowom petentów, kt rzy przy ze- 
znaniach mogli się także om.lić. Jedno- 
cześnie podkreślił on, że w tym wypauku 
nie było fa'szu, lecz oskarżona właśnie z 
fałszu chc ała zrobić prawdę, wobec czego 
prosił o uni-winnienie. 

Sąd jednakże był innego zdania i po 
naradzie skazał Cylę Raduszewską na 2 
tygodnie więzienia zawieszając jej karę na 
przeciąg 2 lat. (I) 

Nr. 72 (520) 

Sport. 
Z kroniki wioślarskiei. 

Niedzielne Walne Zgromadzenie Sekcji 
Wioślarskiej Akademickiego Związku S, or- 
towego b ło z powiedzią rychiego obu dze- 
nia się życia wioślarskiege Związku, który 
posiadając wygodny hangar przy wodzie 
Oraz uość liczny i goto sy do użycia tabor 
w przeciwieństwie co innych Towarzystw, 
może niezwłocznie rozpocząć systematycz- 
ne treningi. 

Potwierdzeniem. dogodności urządzeń 
A. Z. S-u była możliwość wyjeżdżania już 
przed dwoma tygodniami, kiedy Wilja byta 
chwilowo wo.na od kry. 

: Warunki te oraz zapowiedziany na kwie- + 
cień przyjazd dr. Mazurka najlepszego w 
Polsce tienera — amatora — pozwolą na 
zaspokojenie licznej frekwencji członków 
oraz zapewnią należyty kieri nek sport: wy. 
Obok zwykłych spraw derocznych Zebran'e 
dokonało wyboru nowych Władz Sekcyj- 
w osobach: p. Dowbora — pr ewodniczący, 
p. inż. Kadenacego — zastępca, Or z pp. 
Szabanówny, N emczewskiego, Niemczyno- * 
wicza i Dąbrowskiego—j:ko członków Za- 
rządu. Do Komisji portowej powołano: p, 
prof. Alexancrowicza, p. prof. Landego i p. 
Dowbora. : 

Jednocześnie zaprojektowane zostały 
regaty wewnętrzne oraz otwarcie przystani 
na dzień 2 maja, w końcu zaś czerwca 
przewidziane są regaty międzyklubowe z 
ewentualnym udziałem osad z poza Wilna. 

Z Wileńskiego Związku Publicys- 
tów Sportowych. 

Dnia 22-III b. r. odbyło się posiedzenie 
Zarzą u Wil. Zw. P. ŚP. Sprawoz anie z 
posiedzenia Pol. Zw. dziennikarzy Sporto- 
wych, które odbyło się w ubiegłym tygod- 
niu w Warszawie złożył celegowany na 
zjazd warszawski kpt. Tadeusz Kawalec, 
poc. em załatwioio szereg bieżących spraw. 
Między innemi uchwalono: 

1) Dokooptować do Zarządu Wil. ZW, 
P. Sp. pana Tatarzyńskiego. 

2) Zwołać na dzień 20-IV b. r. walne 
zgromadz nie Wil. Zw. P. Sp. 

3) Uruchomić stwo:zoną przez Wil. Zw. 
P. Sp. Wil. bibliotekę i czytelnię, sportową, 
która będzie w najbliższym czasie udostę- 
pnioną szerokiemu ogółowi sportowców 
wileńskich. 

4) Zorganizować w bieżącym sezonie 
zawody piłki noznej artyści—prasa. 

5) Sprowadzić dla celów propagando- 
wych Il część filmu Olimpijskiego obejmu- 
jącą lekką ailetykę, sporty zimowe i t. 4. 
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Lėžka angielskie f-y Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka 
Krzesła wiedeńskie, garnitury salon., meble gięte 
Materace, otomany, kozetki własnej wytwórni, 
Szafy, stoły, kredensy i t. p. 
  

D |H. F. Mieszkowski 
sp. z ogr. odp., 

     

102 

*d
3 

1 
H
H
H
O
'
T
H
O
 

'
v
G
O
S
 
'
A
g
H
V
d
 

TH
 
L
O
Z
O
Z
S
 
'
H
T
Z
A
N
A
d
 

*
O
2
0
A
W
 

'3
uz
24
27
42
]3
 

P
Ą
d
W
Y
V
1
 

BI
DA
gB
U 

Op
 

Za
IU
MO
I 

ES
 
WB
 

p
r
a
r
a
r
S
E
D
 
E
E
E
 

  

bogaty wybór towarów 

nych, 
Kosmetycznych 

i Galanteryjnych 
firm krajowych i francuskich. 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO. 
esencja octowa, szafran, wanilja, kordamon, goździki, 

dki do czyszczenia metali, środki do prania bielizny i in. 

Sklepy dziś otwarte od 1 do 6 godz. 

PRESS IST RAR ÓROE O FEAR TACE Z SEE 0 

ODDZIAŁ w WI NIE, Wileńska 10. 

Poleca na sezon toków wiosennych, SZTUCERKI MAŁOKA- 

LIBROWE po cenach ściśle CENTRALI WARSZAWSKIEJ. 

F. N. jedno, 10-cio i 15-to strzałowe Mausery jedno i 5-cio strzałowe Winchestery 10-cio strzałowe 
Manlichery 5-cio strzałowe Sauery „Teli* cal. 22 centralnego; ognia. Sztucerki z lunetami i bez. 

ESI KOJ ZOJ KOJ COJ KOJ KOJ COJ ROI ZOJKOJ KOJ COJOOJ KOJ KOJ NOI ROB AOI KOJ OJ KOJ KOJ KOJ TOJCOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJKEJ 

GONGONGO( 
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Reklam a dźwignią handlu! 

NĄ OKRES ŚWIĄTECZNY 

  

00000000600609 
PIEGI usuwa i udelikatnia cerę KREM 

„NEO-METAMORFOZA“ 
LISZAJE i EGZEMĘ leczy maść 

Punktualne i solidne załatwienie zleceń z prowincii. 

[0 |-0> [0 |-0> [-0>|-0>|-0> |-0> |-0> | 0> [-0> |-0> |-0>|-0>|-0> | 0-0 |-0> | 0 0 [0-0] 0> | -0> | 0> | 0-0 | 0>| 0> | -0-|-0> EEE 

WARSZAWSKA SPÓŁKA MYŚLIWSKA 

Poleca świeżo otrzymane materjały sezonowe. 

Przyjmuje obstalunki z własnych i ponece 
11 

w wielkim 

wyborze 

TANIO 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

ZAKLAD KRAWIECKI 

St. Krauze 
WILEŃSKA 32—2, I-e piętro. 

0
]
 -

0-
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0
 

| O
 
|-

0-
|0
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nych materjałów. 

  

            

        
   

   

      

      

  

= Wszystko na 
Žž ŚWIĘTA! 
= Polecam likiery, wód- 
iz: ki, wina z: graniczne i 
>) krajowe. Staropolskie 

53) miody, towary spożyw- 
rz czo-kolonjalne, świeżo й otrzymane lakier i far- 

by do malow. jajek.       

a gó] | Edward DŹWILL, 
na najdogod- = Ponulanka 31. 101 

ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. eko | POTRZEBNY 
ach. I 

rs EE] WSPÓLNIK 
z kapi ałem do 10.000 zł. 

do RESTAURACJI. 

Wiadomość w Biurze 
Reklamowem 

S. Grabowskiego. 14 
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Poleca wszystkim 

artykuly šwiąteczne 

po cenach KONKUrENCJjNy(h. 

Т-0 
"G Ni 

Malarz pokojowy i szyldów 
w. 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty w zakres 
malarstwa wchoczące. 

OG IGO 

SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 
„PRZEDŚWIT* 
Wilno, Dobroczynna Nr. 6. 

Woźnicki, Wileńska 17, 

Ceny konkurencyjne. 41 

сс сса 

Mitosierdziu 
czytelników polecamy 
bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w 
Wilnie przy Kalwaryj- 
skiej 62-b m. 6, 4-ro 
osób bez ratunku ginie 
z nędzy, wszystko już 
wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. 
Łaskawe datki przyj- 
muje Admin. ,„Kurjera 
Wil.* dla „nieszczę- 

śliwej rodziny“. 

Lolo jojo lol ojo] 

Sp. Z 0. 0. 

    
Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 

Garbarska 1, tel. 82. 

OGŁOSZENIA do „Kurjera Wileńskiego" i do innych 

pism przyjmuje na najbardziej ulgowych warunkach. 

„EGZEMOL“,. 
SZCZURY wytepia proszek „MARS“ 
wyrobu apteki A. Klippel w Warszawie 

ul. Grochowska Nr 91. 
Żądać w aptekach i składach aptecznych. 

Reprezentacja i główny skład na Wojewódz- 
two Wileńskle—skład materjałów aptecznych 

EUGENJUSZA KUDREWICZA 
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Czy zapisałeś się na członka L. O. P.P. 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr 26. 
W. Z. P. 2281—I1—113 
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DRUKARNIA „PAX* 
WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 39 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 

TDRUKTKOLOROWE MLUSTRACY и Е 
CENY NISKIE. 

WYKONANIE DOKEADNE I SUMIENNE.     

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'* sp. z ogr. Odp. Druk. „Pax“, zauł. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski, 

A


