
"się dokonał — co należy 

Należność pocztowa opłaconą ryczałtem 
_Rok III. Nr. 81 „„Rok Ii Nr. 81 (529) 

KURJER WILEŃS 
Wilno, Sobota 10 kwietnia 1926 r. Cena 15 groszy. 

  

    

N | 

  

  

PAEDORK: codziennie prócz dni Donio nos 

  

  

IEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

      

  

rzyjmują; Księgarnia W. 

  

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

. Lorkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Steiana Grabowskiego, 
Gaibarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Mickiewicza 4, róg 

    

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel..99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział Sios „Kurjera Wileń- 
skiego" mieści się 
Mickiewicza róg 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Raczy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, 
arbarskiej 1, Tel. 82. Czynne od 9 —.4 w. na 4-ej str. $-mio łamo' 

Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. :     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, 
na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz 
milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 

administrację zmieniane dowolnie. 1 
. Terminy druku mogą być przez 

  
  

  

Kulisy faszyzmu. 
Bardzo rozpowszechnionym i wie- 

lokrotnie. omawianym w ostatnich 

czasach zarzutem przeciwko systemo- 

wi demokracji parlamentarnej jest to, 

że wykazuje on ogromną zależność a 

nawet poprostu uległość potężnym 

grupom finansowym, które w rzeczy- 

wistości są inspiratorami i kierowni- 

kami wszystkiego co się na powierz- 

chni życia politycznego dzieje. 

Przeczyć istnieniu tego zjawiska 

oczywiście nie można, W ustroju ka- 

pitalistycznym naszej epoki, koncen- 

tracja kapitału w zorganizowanych 

koncernach wielkich gałęzi produkcji, 

wytwarza tak ogromną siłę dyna- 

miczną, że byłoby rzeczą całkiem 

niemożliwą przenieść działanie tej 

siły w płaszczyznę zupełnie nie sty- 

kającą się z polityczną. Interes go- 

spodarczy jednostek, klas i narodów 

jest tem podłożem, na którem two- 

rzy się taką lub inna polityka. Wpływ 

kapitału na politykę staje się sprze- 

czny z interesem publicznym dopiero 

wtedy, kiedy przerost koncentracji 

kapitału w rękach jednostek czyni 

zeń instrument dla ich osobistych lub 

wąsko-grupowych celów. 

Objawy: takiego przerostu, który 
podkreślić 

z całym naciskiem — na tle 'gospo- 

darczych skutków wojny światowej, 

widzimy obecnie w większości państw 

Europy. Rola Stinnesa i zmarłego 

przed kilku dniami Thyssena w po- 
wojennych Niemczech jest aż nadto 

dobrze znana. 

Nasz współpracownik p. Bor., pi- 

sząc niedawno o zasługach dla prze- 

mysłu francuskiego , zmarłego również 

wybitnego przedstawiciela sfer finan- 
sowo-przemysłowych Franeji, Roberta 

Pinot, wskazał na konkurencję dwuch 

wielkich grup finansowych, okazują- 

eych dominujący wpływ na bieg po- 

litycznego życia tego państwa. Co- 

mite des Forges, którego głównym 

kierownikiem był właśnie Pinot, fi- 

nansuje akcję Bloku Narodowego, zaś 

z drugiej strony grupa Finaly i Ban- 
que de Paris et de Pays-Bas w wiel- 
kim stopniu uzależniła od siebie poli- 

tykę Kartelu Lewicy, szczególnie w 

dziedzinie finansowej. Podobny zwią- 

zek obozów politycznych istnieje nie- 

zawodnie i w innych państwach, jak- 

kolwiek może nie jest tak wyraźnie 

zarysowany, jak to ma miejsce w 

wielko- -kapitalistycznych krajach Za- 

chodu. 
Należałoby więc postawić pytanie czy 

istnieje jakiś przyczynowy związek 

pomiędzy systemem demokracji par- 

lamentarnej a przemożnem znaczeniem 

finansjery w tym systemie. Za pomo- 

са żmudnych rozważań teoretycznych 

trudno jest w artykule dziennikar- 

skim dać na to odpowiedź. Trzeba 

poprzestać na metodzie porównawczej, 

która nie wyczerpuje zagadnienia, 

lecz może dać bogaty maierjał dla 

sformułowania wniosków. 
Objektem porównania niech nam 

posłuży system ustalony przez fa- 

szyzm włoski. Przez czas pewien fa- 
szyzm nie posiadał programu. Posta- 

wit sobie pierwotnie za  zada- 

nie zgnieść komunizm zaprowadzić 

ład i wymieść parlamentarne stopnie 

Augiaszowe. Stawszy się panem sy- 

tuacji zmuszony był działać dalej i 

wtedy, w poszukiwaniu podstaw dla 

swego działania, stworzył teorję. Pro- 

klamowano zasadę podporządkowania 

syndykatów . wytwórczych rządowi. 

Wszyscy obywatele Włosey zmuszeni 

zostali zapisać się do korporacyj za- 

wodowych, rolniczych, przemysłowych, 

handlowych i t. p., poddanych władzy 

partji faszystowskiej. W kwietniu 

1925 r. Wielka Rada Faszystów u- 

chwaliła, że strajk może nastąpić 

tylko za zgodą najwyższych organów 

tych korporacyj, znajdujących się w 

rękach partji. 

Zdawać się może, że w tym sy- 

stemie, gdzie wszelkie siły wytwór- 

cze państwa kierowane są przez je- 

dną partję, posiadającą maximum je- 

dnolitości, nie ma miejsca na walkę 

grup kapitalistycznych i na oddziały- 

wanie ich na politykę państwową. 
Faszyzm jest systemem antyparla- 

mentarnym i antyliberalnym, jest 

mieszaniną idej Jerzego Sorela, He- 

gla i Treitschkego może więc być 

uznany za antytezę systemu demo- 

kracji parlamentarnej. Temniemniej 

jest to system kapitalistyczny i dają 

się w nim zauważyć analogiczne za- 

kulisowe wpływy kapitału, jak w pań- 

stwach rządzonych na zasadach par- 

lamentaryzmu. 
Niedawno nastąpiła zmiana na 

stanowisku Generalnego Sekretarza 

partji faszystów. Ustąpił p. Fari- 
nacci, przyszedł na jego miejsce p. 

Turati, Przyczyny tej zmiany były 

szeroko omawiane przez prasę, jed- 

nak niektóre ważne okoliczności z0- 
stały pominięte. 

Wewnątrz faszyzmu toczy się 

walka pomiędzy dwoma kierunkami, 

z których jeden potocznie nazywany 

bywa umiarkowanym, drugi — rady- 

kalnym. W istocie rzeczy jest to 

współzawodnictwo dwóch grup finan- 
sowych. Jedną reprezentuje Banka 

Commerciale. drugą—Banca di Scon- 
to, a właściwie niekoronowany król 

przemysłu włoskiego p. Toeplitz i 

związany z nim obecny minister 

skarbu hr. Volpi. Banca Commer- 

ciale znajduje się w rękach braci 

Perrone, z któremi znów pozostawał 
w bliskim stosunku dymisjonowany 

p. Farinacci. Powodzenie hr. Volpi, 

które on osiągnął w Angji i Stanach 

Zjedn. Ameryki Półn. w sprawie ure- 

gulowania wojennych długów wło- 

skich, zadecydowało 0 zwycięstwie 

grupy braci Perrone. 

Napróżno p. Farinacci z trybuny 

i w prasie prowadził kampanję prze- 

ciwko p. Toeplitz'owi. Minister hr. 

Volpi zdołał uzyskać w wyniku swo- 

ich układów z angielskim i amery- 

kańskim rządem tak duży autorytet, 

że grupa, reprezentowana przez Ban- 

cą di Seonto musiała osiągnąć prze- 

wagę. P. Farinacci uznany został za 

„ekstromistę“ i zmuszony ustąpić. 

Analogja z zakulisowemi machina- 

cjami odbywającemi się w państwach 

o systemie parlamentarnym jest nie- 

wątpliwa. Różnica zachodzi nieznacz- 

na. We Francji machinacje te roze- 

grywają się na tle całego przedsta- 

wicielstwa parlamentarnego, we Wło- 

szech — w łonie jednej tylko partji, 

sprawującej władzę dyktatorską i i- 

dentyfikującej całe państwo ze sobą. 

Jeżeli zatem ten stan rzeczy z 

pewną słusznością uzn.ć należy za 

objaw nienormalny w rozwoju poli- 

tycznym każdego państwa, to jednak 

zupelnie błędnem jest mniemanie, że 

stanowi on wyłączny przywilej syste- 

mu rządów przedstawicielskich. Wkra- 

cza bowiem w dziedzinę zagadnień 

socjalno-ekonomicznych. rz. 
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Dymisja Malvy'ego. 
PARYZ. 9.1V. (Pat). Malvy podał się do dymisji. W liście skierowa- 

nym do Briada oświadcza cn, že decyzja jego nie jest motywowana wzglę- 
dami zdrowotnymi. 

Prasa francuska o dymisji Malvy ego. 
PARYŻ. 9.IV. (Pat), Omawiając dymisję Malvy'ego, „Journal* zazna- 

cza, że Malvy pragnął oszczędzić gabinetowi trudności, jakie mogłaby spo- 
wodować dalsza jego obecność w rządzie. 

Według „Matin*, Malvy odzyskuje swobodę działania ażeby odpowie- 
dzieć na ataki polityczne, które niewątpliwie będą powtarzać się w przy- 
szłości. 

  

Francuski Komitet Narodowy w obronie 
franka. 

PARYŻ, 9.IV (Pat.). Min. Finansów ogłasza, że pod konorowem prze- 
wodnietwem prez, Doumergue'a i pod rzeczywistem przewodnictwem mar- 
szałka Joffra, powstaje komitet narodowy, którego zadaniem jest zapewnie- 
nie całkowitego przeprowadzenia akcji składkowej na rzecz podtrzymania 
kursu franka i amortyzacji długów. 

Prezydent Doumergue złożył osobiście 50,000 franków, a minister Pe- 
ret—10,000. 

Możliwość żawiepzewić broni w Marokko. 

PARYŻ. 9.IV. (Pat). Dnia 15 b. m. rozpoczną się w Oudża (Marokko) 
rokowania francusko-hiszpańsko-riffeńskie. 

Pierwszym tematem rokowań będzie sprawa zawieszenia broni. 

  

Rozkaz gen. Żeligowskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. spraw wojsk. gen. Żeligowski wydał następujący rozkaz: „Wobec 
interpretacyj krytyki wypowiedzianej przez p. Marszałka Piłsudskiego w wy- 
wiadzie prasowym, ogłoszonym 12 lutego b. r. w „Kurjerze Porannym* 
i innych pismach, wyjaśniam: wywiad zawiera krytykę b. austrjackiego 
sztabu generalnego według oceny p. Marszałka Piłsudskiego, zwraca się 
przeciwko możliwemu uprawianiu w wojsku polskiem złych tradycyj tego 
sztabu i stwierdza wady oticerów „tego typu*, czyli wnoszących w pracę 
owe tradycje. Wypowiedziana krytyka nie dotyczy zatem o" oficerów, 
pochodzących z b. austrjackiego sztabu generalnego*. 

(—) Minister spraw wojskowych 
Żeligowski, generał broni. 

  

Rewizja w fabryce amunicji „Pocisk. 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

Wczoraj wieczorem policja polityczna dokonała rewizji w fabryce 
amunicji „Pocisk* z zarządzenia prokuratora Łońskiego. es odbywala 
się w obecności przedstawicieli sądu oraz reprezentanta М. 5. W. pułk. Si- 
korskiego. 

Aczkolwiek jest zawcześnie mówić o rezultatach tej rewizji, to jed 
nak według otrzymanych dotychczas informacyj „Pocisk* dopuścił się wiel- 
kiego przestępstwa, mianowicie w fałszowaniu amunicji. Dowody rzeczowe 
w formie narzędzi technicznych, któremi jakoby naprawiono wybrakowaną 
i zepsutą amunicję, są już w rękach władz sądowych. Amunicja, co do któ- 
rej rewizja wykazuje bigi wątpliwości, oraz sam system pracy w 

fachowej ekspertyzie. sku* mają być poddane 
„Poci- 

Rewizja nosiła charakter przedwstępny i przewidywane są dalsze re- 
wizje. Z rewizją związane są osoby o znanych nazwiskach, które napewno 
będą w wysokim stopniu skompromitowane. 

Aresztowań żadnych dotychczas nie dokonano. 

Katastrofa kolejowa pod Krakowem. 
WARSZAWA, 9-1V. (Pat.). Dnia 8 

bm., o g. 23 min. 40 pociąg pośpiesz- 
ny N 204 zdążający ze Lwowa do 
Krakowa wykoleił się ze wszystkiemi 
wagonami na 46 kilometrze od Kra- 
kowa między Bochnią a Słotwiną 
Brzeską. 

Parowóz, brankard, wagon pocz- 
towy i' jeden wagon 3-ej klasy spad- 
ły z nasypu, zaś reszta składu po- 
ciągu to jest 3 wagony osobowe po- 
zostały na nasypie. 

Przyczyną wykolejenia jest we- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
zbrodniczy zamach, a mianowicie roz- 
kręcenie szyn. Na miejscu wykoleje- 
nia rozkręcone zostały śruby przy 
lewej szynie w kierunku jazdy, a 
szyna odchylona do wnętrza. Polieja 
aresztowała uwijającego się przy wy- 
kolejonym pociągu niejakiego Kargola 
Franciszka lat 25-u, posiadającego 

rewolwer i bilet jazdy z Krakowa do 
Rzezawy, to jest do stacji obok miejs- 
ca wypadku, Na miejscu wykolejenia 
znalazła komisja latarkę elektryczną. 

Parowóz został silnie uszkodzony. 
Z personelu kolejowego maszyni- 

sta i konduktor bagażowy zostali lek- 
ko.kontuzjowani. Slady wykolejenia 
są na przestrzeni 150-u metrów. Za- 
bitych niema. Ciężko ranne zostały 3 
osoby — lekko 25. 

Pociąg sanitarny z lekarzami przy- 
był natychmiast na miejsce wypadku, 
tak, że już o* godz. 5 m. 48 ranni po- 
dróżni znajdowali się w szpitalu kra- 
kowskim. 

Na miejscu katastrofy znajdują się 
władze kolejowe,,sądowe, policyjne i 
śledcze. 

Dziś w południe wyjeżdża na miejs- 
ce katastrofy specjalna komisja z ra- 
mienia Min. Kolei Żelaznych. 

IAE NAT PRZ WTORKOWE PEZET TO ZĘZZĘY TREE OWCE 

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

P. premjer Skrzyński przyjął wczo- 
raj nowoobranego muftiego autoke- 
falnego Kościoła Mahometańskiego 
w Polsce dr. Szynkiewicza, który 
wyjeżdża z ramienia Kościoła na 
wszechświatowy kongres mahometań- 
ski w Kairze. Kongres ten odbędzie 
się w połowie maja. * 

© 

P. premjer Skrzyński przyjął wczo- 
raj na audjencji posła czechosłowa- 
ckiego p. Fliedera, w związku ze 
sprawą, dotyczącą wyjazdu premjera 
do Pragi. 

© 

W Prezydjum Rady Ministrów 
odbyła się wczoraj pod przewodni- 
ctwem p. premjera Skrzyńskiego a z 
udziałem ministrów  Ziemięckiego i 
Osieckiego, oraz podsekretarza stanu 
p. Studzińskiego konferencja z przed- 
stawicielami Koła Żyd. posłami Hart- 
glasem i Hartsztejnem. 

Konferóncja dotyczyła gospodar- 
czych postulatów ludności żydowskiej. 
Po wysłuchaniu tych postulatów przed- 
stawiciele rządu po dłuższej dyskusji 
przyrzekli udzielić odpowiedzi przy- 
chylnej na te postulaty w slagų 3 2-ch 
tygodni. 

© 

Dziś wieczorem wyjeżdża do Kra- 
kowa min. roinietwa p. Kiernik, gdzie 
będzie uczestniczył w ebrądach za- 
rządu głównego P. S. L. Piasta oraz 
w zjeździe prezesów okręgowych klu- 
bów małopolskich towarzystw rolni- 
czych. 

© 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
zwolnił wojewodę Moskalewskiego na 
jego prośbę z pełnienia funkcji nad- 
zwyczajnego komisarza  oszczędno- 
ściowego przy prezesie Rady Mini- 
strów. s 

Marszałek Senatu Trąmpczyński 
przyjął wczoraj ndwomianowanego 
posła finlandzkiego p. Prokope. 

© 

* W okresie miesiąca marca, „mia- 
nowicie od 27 lutego do 27 marca 

tbr. liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się ogółem o 18.483 osófwi wynosiła 
w dniu 27 marca w przybliźeniu 
346.400 osób. Między innemi w Ło- 
dzi zmniejszyła się liczba bezrobot- 
nych o 4.457, Zmniejszenie się licz- 
by bezrobotnych dotyczyło głównie 
przemysłu włókienniczego (0 5,556), 
hutniczego (0 1.737), górniczego (o 
125) i robotników niewykwalifikowa- 
nych (0 7.050). Wzrost zaznaczył się 
w grupie metalowej (o 825) i pra- 
cowników umysłowych (o 238). (Pat.) 

© 
Rada Ministrów na posiedzeniu w 

dniu 9 kwietnia uchwaliła projekt u- | 
stawy o sposobie ustalenia wymiaru 
i wypłaty odszkodowania za nieszczę- | 
śliwe wypadki przy pracy, w sprawie 
przedłużenia państwowej pomocy do- 
raźnej dla bezrobotnych, którzy wy- 
czerpali zasiłki z fundusżu bezrobo- 
cia, dalej przyjęła tezy do organiza- 
cji naczelnych władz obrony Państwa. 

(Pat.) 
© 

Wczoraj przybył do Warszawy 
wojewoda poznański p. Bniński oraz 
wojewoda kielecki p. Manteuffel, 

Celem przyjazdu są sprawy urzę- 
dowe oraz kwestje, związane z bez- 
robociem w powyższych  wojewódz- 
twach. . 

1 Państw Batychch 
Estonia. 

“ — Kongres prawników. 
Z Rewla donoszą; w Dorpacie z0- 

stał otwarty piąty gongres estoński 
prawników. 

Rozpatrywany będzie kodeks cy- 
wilny Kstonji, który wkrótce wejdzie 
pod obrady parlamentu,
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Kampanja wyborcza. 

W II-im okręgu wyborezym  (ko- 

wieńskim) zostały już ustalone listy 

kandydatów do sejmu. Ogółem zgło- 

szono 24 listy, z tych tylko kilka ma 

szanse przeprowadzenia swoich kan- 

dydatów. Na czele listy socjal-demo- 
kratów stoi inż. Kajrys, ch.-6, — ks, 

Krupawiczus, związku narodowego 

(dawna „Pażanga")—Simetona, ludow- 
ców—dr. Staugaitis, 

Polskich list zgłoszono 2: Nr. 12 

centralnego polskiego komitetu wy- 

borczego (Budzyński) i Nr. 21 — 

polska zjednoczona lista robotnicza i 

włościańska (Girżyński). Pozatem jest 

lista „polska*, przeznaczona do roz- 

bicia i odciągnięcia części głosów 

polskich. Ma ona Nr. 19 i zaczyna 

się „Połacy janowskiego cyrkułu". 
Na czele jej stoi niejaki p. Pietrau- 

skas. 
Wczoraj upłynął ostatni termin 

sprawozdania list uprawnionych do 

głosowania, 
— — 

ZOE, 

Wczorajsze polskie pisma wileńskie po- 

dały wiadomość, że kurja Metropolitalna w 

Wilnie urządza w Sali Miejskiej wiec w 

sprawie nierozerwalności sakramentu mał- 

żeństwa. Wiadomość tę podał nam również 

nasz współpracownik w dniu poprzednim, 

nie umieściliśmy jej jednak w mniemaniu, 

iž jest to zwykty „kawał* o jaki szczegól- 

nie łatwo w nastroju poświętecznym. 

Niestety, okazało się, że informacja ta 

jest zgodna z prawdą. Dlatego też musimy 

na tem miejscu wyrazić najwyższe zdum.ie- 

nie z powodu metod, do jakich ucieka się 

organizacja kościelna dla zaznaczenia swego 

stanowiska, metod żywcem wziętych z po- 

pularnej polityki, często używanych dla. ce- 

lów demagogicznych. 
A więc już nie wystarczają szanownym 

kaznodziejom ambony kościelne, których 

nadużywają dla celów, nic wspólnego z 

nauczaniem religji nie mających? Więc od- 

tąd w wypadkach kolizji interesów państwa 

z interesami kościoła ten ostatni będzie 
urządzał plebiscyty i wiece w myśl zasady, 

że vox populi vox Dei? Może nie- 

długo dowiemy się o wiecu, protestującym 

przeciw opodatkowaniu duchowieństwa? 

Wszystkiego teraz wolno się spodzie- 

wać. Początek został uczyniony. Ciekawi 
jesteśmy tylko, jak zachowałyby się władze 
kościelne, gdyby np. ministrowi skarbu 

przyszło na myśl urządzić wiec pod hasłem 

zastawu kosztowności kościelnych na rzecz 

Skarbu Państwa. Świętokradztwo—rozległy- 

by się głosy. Ale agitacja wsród nieuświa- 

domionych mas przeciw  ustawodawstwu 

państwowemu jest, jak widać w zgodzie z 

religiinym sumieniem duchowieństwa. 

  

  

Z Gdańska. 
Prasa niemiecka o spadku złotego. 

Danziger Volkstimme omawiając 
obecny spadek kursu złotego stwier- 
dza, że waluta polska w dalszym cią- 
gu posiada ustawowe pokrycie w zło- 
cie i wobec tego nawołuje posiada- 
czy waluty polskiej do niewyzbywania 
się jej. (Pat). 

Zniesienie paszportów dla wyjeż- 
dżających z Gdańska do Polski. 

Senat gdański wydał zarządzenie 
w sprawie zaniechania kontroli pa- 
szportów podróżnych wyjeżdżających 
z Gdańska do Polski. (Pat). 

  

      

Po świętach i Świętonyth, 
Polacy uchodzą za naród lekko- 

myślny. Odmiana tego plemienia „tu- 
tejsza* odznacza się raczej ciężko- 
myślnością. I jedno i drugie nie prze- 
szkadza wspólnemu przyzwyczajeniu: 
wyrzekania, narzekania, jęczenia, bia- 
dolenia, stękania i składania win na 
rząd, „nasze porządki*, na straszne 
czasy i niedolę jakiej oko ludzkie 
nie widziało! 

I to wszystko odbywa się zwykle 
przy nieźle albo, wspaniale zastawio- 
nym stole i zwykle wyrzekają ludzie 
którzy mają podstawy bytu zapew- 
nione. 4 ; 

Obserwować z zewnątrz święta 
Wielkanocne, nie dając się zbytnio 
unosić sentymentom i lakomstwu, 
przedstawia pole spostrzeżeń cieka- 
we i dające dużo do myślenia, bo- 
wiem zewnętrzna strona giestów mó- 
wi o treści głębszej, która to treść 
nie powinna być obojętna dla ludzi 
myślących społecznie. 

Parę migawek człeka oderwanego 
od próżności tego świata, może zwró- 
cić uwagę na pewne objawy ujemne, 
które należałoby starać się zmienić. 

Społeczeństwo polskie uchodzi za 
religijne, wierzące 1 pobożne; jeśli 
chodzi o ilość uroczystości, Świąt i 
obchodów połączonych z nabożeństwa- 
mi, to by trzeba przyznać że tak. Je- 
śli zaś mówić o sposobach w jaki 

Ostra nota Rakowskiego do Brianda. 

LWÓW. 9.IV. (Pat). „Cazeta Poranna* donosi z Moskwy, że Rakow- 

skij miał wystosować do Brianda ostrą notę z powodu udzielenia przez 

rząd francuski zezwolenia na zjazd emigracji rosyjskiej. 

Briand oświadczył, że nie widzi 

zezwolenia. 
powodu do cofnięcia udzielonego 

  

Bunt wojskowy 

ATENY, 0.[V (Pat.). W sprawie 

w Salonikach. 

nieznacznego buntu, który rozegrał 

się dzisiaj w nocy w Salonikach, ogłasza Min. Wojny następujący urzędowy 

komunikat: 3-ch oficerów skłoniło kilka oddziałów garnizonów w Saloni- 

kach do buntu i wraz ze swemi oddziałami wyruszyło poza mlasto, 

Powody buntu, które są natury materjalnej będą jeszcze ogłoszone. 

Buntownicy oświadczyli, że nie mają 

się usunięcia komendantów 

jeżeli otrzymają przyrzeczenie, że ich 

Rząd kazał im oświadczyć, że z buntownikami 

nie przeciw rządowi lecz domagają 

swoich oddziałów i że oddadzą się władzom, 

komendanci będą usunięci. 
nie będzie pertrakto- 

wał i że jeżeli w przeciągu określonego czasu nie poddadzą się, będą zmu- 

szeni do tego siłą zbrojną. Bezwarunkowe poddanie się buntowników ocze- 

kiwane jest lada chwili. 

  

Podpisanie traktatu 
dzy Austrją 

WIEDEN 9-IV. (Pat). 

handlowego pomię- 
a Węgrami. 

Urzędowo donoszą, że dziś podpisano tu trak- 

tat handlowy między Austrją a Węgrami. 

  

Konferencja angielskich górników. 

LONDYN 9-IV, (Pat). Rezultaty 

tów narodowych federacyj górników oczekiwane ° 

względu na to, że pozostaje już tylko 3 tygodnie do chwili 

otwartej dzisiaj konferencji delega- 

są z niecierpliwością ze 
całkowitego 

wyczerpania subsydjów przeznaczonych kopalniom przez rząd. 

Jak przypuszczają, 
wienią komitetu wykonawczego 

konferencja zatwierdzi powzięte wczoraj postano- 

tederacji górników przewidujące odrzucenie 

propozycyj właścicieli kopalń, lecz pozostawi otwartą drogę dla nowych 

rokowań z właścicielami. 

  

O kodyfikację prawa 

WASZYNGTON. 8.IV. (Pat.). 
w Senacie z wnioskiem, 

Senator repubiikański 
ażeby prezydent 

międzynarodowego. 

Goffhat wystąpił 
Coolidge spowodował zwołanie 

trzeciej konferencji haskiej w sprawie kodyfikacji prawa międzynarodowego. 

WEREWYWYAKAT ZORRO TZREZACZTOFOZEDZANCG "Z ODDAŁA
 AK NAKTIS ATA 

Ze świata. 
Fundacja stypendjalna im. 

Tad. Kcsciuszki. 

„The Kosciuszko foundation". 
953 Thirid Awenue, 
New Jork City. 

Centrala w Budynku Konsularnym 
w Nowym Yorku. 

Wybitni Amerykanie i Polacy sta- 

nęli na czele fundacji. 

Półtora wieku mija od chwili, kie- 

dy 30-letni młodzieniec polski sam 

się w szeregi wojsk rewolucyjnych 

zaciągnął. Wdzięczny naród amery- 

kański czcił go, a gdy wymawiał 

imiona swoich bohaterów, nie zapo- 

mniał też i o Kosciuszce. 
150-letnia rocznica tej pamiętnej 

chwili. 
Aby rocznicę tę upamiętnić, w spo- 

sób godny tego, który stał się sym- 

bolem wspólnych dążeń i ideałów 

narodu polskiego - i amerykańskiego 

powstała myśl, aby zbudować na 

cześć i pamiątkę Tad. Kościuszki ży- 

wy pomnik w postaci fundacji nau- 

kowej. Ponieważ Kościuszko przybył 

do Ameryki walczyć za wolność ame- 

rykańską, wskazanem przeto było, 

aby Amerykanie nie tylko przystąpili 

do współpracy, ale nawet w organi- 

zacji wzięli inicjatywę. Tak się też 

stało. 
Fundacja ' stypendjalna im. Tad, 

Kościuszki, czyli w skróceniu Funda- 

cja Kościuszkowska — „The Kościu- 
szko Foundation* — już istnieje. 

ludność bierze udział w tych obrząd- i kumpiaki, wązurków napiekli, ba- 

kach, to przyznać trzeba, że jest 
wręcz odwrotnie. Niedawno czytałem 
opis uroczystości złożenia w Lisieux 
we Francji Złotej Róży, przysłanej 
przez Papieża, na grobie nowej świę- 
tej, młodej Teresy Dzieciątka Jezus, 
która tam, w klasztorze Karmelita- 
nek, poetycznego żywota dokonała. 
Dzieje się to w Normandji, prowincji 
o ludności chytrze zimnej, szczwanej 
w interesach, sceptycznej we wszyst- 
kiem. I oto tłumy zbiegają się z o- 
kolic i z dalekich stron, wszystko w 
skupieniu i porządku asystuje uro- 
czystościom, w małym kościele ledwie 
się mogą pomieścić wierni i ciekawi, 
ale powaga nabożeństwa niczem nie 
jest zakłócona. 

- Spójrzymy na nasz ludek odwie- 
dzający Groby: pomijając niehigie- 
niezny zwyczaj całowania leżącego w. 
kurzu na ziemi Krucyfiksu, czy na 
sto osób obeliodzących Grób Pański, 
znajdzie się choć połowa zachowują- 
ca się odpowiednio? Gapienie się, roz- 
pychanie, kłótnie z tego powodu, żad- 
nej służby kościelnej, któraby wska- 
zywała jakiś kierunek zdziczałemu 
tłumowi. A na boczku rozmowy, uwa- 
gi w rodzaju: „A wo, patrzaj, nu, fi- 
gūra... ci z wosku ci 2 drzewa? A 
kwiatów żesz! A u Dominikanów wię- 
cej. Prawda? Pójdzim,  Manieczka 
schodzim prędziutko, obaczym*. A u 
mnie jest parsiuk i dwa torty z Ale- 
lujo*. „Dek žesz i'ja mam pieczonka 

Prezesem fundacji Kościuszkow- 

skiej jest rektor Mac Uracken. wice- 
prezesem prof Lord. 

Rada narodowa posiada w swojem 

gronie Amerykanów, Amerykanów 

polskiego pochodzenia i Polaków, 
Z Polski dotychczas zdołali 0dp0- 

wiedzieć tylko dr. Hipolit Gliwie, b. 

radca poselstwa polskiego w Wash- 

ingtonie i prof. dr. Roman Dyboski 
z uniwersytetu Jagiellońskiego. Oby- 

dwaj zaproszenie przyjmują i wyra- 
żają chęć współpracy. 

Fundacja Kościuszkowska 
jona jest na szeroką skalę. 

Proces Lindego. 
W dniu 8 bm. na sali 1-ej Sądu 

Okręgowego zasiadł komplet sądzący, 

przed którym stanęli w charakterze 
oskarżonych p. Hubert Linde, liczący 
lat 58, b. prezes P. К. O., p. Wil- 
helm Rau, lat 51, przemysłowiec i p. 
Bogusław Hryniewicz, lat 45, szóf 
kontroli budowy gmachu P. K. O. 

P. Linde oskarżony jest 0 šwia- 
dome działanie na szkodę P. K. 0. i 
nadużycie władzy. Art. 578 cz II k.k. 
przewiduje karę do — 8 lat ciężkiego 
więzienia. P. Bau stoi pod zarzutem 
przywłaszczenia, p. Hryniewicz zaś 
fałszu służbowego. 

zakro- 

  

luteresy skarbu państwa repre- 
zentuje na sali wice _ prezes 
prokuratorji Jeneralnej p. Tadeusz 

bów że ledwie żyjem, chtoż i pośpie- 
je tyle grobów obejść, jak taka w 
domu robota* itp. 

Ruch bowiem przedściąteczny „pod 
względem kupowania jadła i napojów 
wyskokowych był wcale ożywiony. 
Gosposie wracały obładowane. Na 
placu targowym taki obrazek: dwoje 
dzieci nieopisanie brudnych i okry- 
tych łachmanami, klęczy w błocie i 
płacząc żebrze. Zbiera się kilka li- 
tościwych osób, dają grosze.. Imość 
zażywna ze sporym parsiukiem pod 
pachą, staje, i kiwając głową dekla- 
muje: „Uot żesz co dziei sie! takie 
dzieciuki muszo żebrać! Dawniejszym 
czasem wzieli by do jakiego pryjutu, 
ale teraz, rząd  żesz taki, że życia 
niema!*: I poszła, nic nie dawszy! Ze 
zapasów nagromadzonych kosztowano 
wbrew bodaj zwyczajowi i przed pół- 
nocą, mógł o tem świadczyć silny za- 
pach alkoholu i napite gęby, które 
się rozpychały na Rezurekcjach, Zwła- 
szcza w Katedrze, gdzie niewiadomo 
dla czego główne drzwi, zostały wbrew 
tradycji, zamknięte, tłum cisnący się 
przez boczne przejście do kościoła i 
z kościoła (gdyż pobożna ludność 
wileńska ma zwyczaj promenowania 
się przez cały czas nabożeństwa), 
tłum dziko gniotący pięściami, kobie- 
ty krzyczące i płaczące ze strachu, 
czy bolu, nie miał doprawdy z naboż- 
nem słuchaniem Rezurekcji nic wspól- 
nego. 

Werner. Ławę obronną zajmują ad- 
wokaci Stanisław Szurlej, Stefan Pe- 
rzyński, Wacław Brokman i Henryk 

Etingier. 
Powództwo Skarbu Państwa opie- 

wa na sumę 1.451.036 zł. od p. Lin- 

dego, oraz 55.779 dolarów i 19.148 

zł. solidarnie od p. Lindego, Bau i 

Hryniewicza oraz 48.507 dolarów so- 

lidarnie od p. Buu i Hryniewicza. 
Na wstępie rozprawy obrońcy 

wystąpili z wnioskiem odroczenia 

procesu z powodu niestawienia się 

16 świadków. W pierwszym rzędzie 

z powodu niestawiennictwa brata о- 

skarżonego Marjana Lindego, który 

obecnie znaduje się w Bukareszcie 

wobec czego nie doręczono ml we- 

zwania. 
Prokurator Rudnicki postawił wnio- 

sek o odroczenie sprawy na jeden 

dzień, celem sprowadzenia świadków 
pod przymusem. 

Po długotrwałych jeszcze wnio- 

skach i obustronnych replikach Sąd 

udał się na naradę, poczem wyniósł 

następującą uchwałę: proces odro- 

czyć do godz. 9-ej rano dnia 9-g0 

bm., ukarać nieobecnych świadków 

grzywną w wysokości po. 100 zł. 

każdego, zarządzić sprowadzenie ich 

pod przymusem. 
Zeznanie p. Marjana Lindego, któ- 

rego nieobecność jest wytłumaczona 

sąd postanowił odczytać. (I) 

* 
* * 

WARSZAWA, 9-IV. (Pat). Dzi- 

siejsza rozprawa w procesie Lindego, 

Baua i Hryniewicza rozpóczęła się od 

  

Przegląd prasy żydowskiej. 

długotrwałej polemiki proceduralnej 
pomiędzy prok. Rudnickim a obroną, 
która wobec niemożności odszukania 
paru świadków domagała się odrocze- 

nia procesu. 
Sąd żądania tego nie uwzględnił 

i o godzinie 12-ej w poł. rozpoczęło 
się odczytanie obszernego aktu oskar- 
żenia. Po odczytaniu aktu oskarże- 
nia, co zajęło półtora godziny, Sąd 
przystąpił na posiepzeniu popołud- 
niowem do badania świadków. Roz- 
począł zeznania dyrektor administra- 
cyjny P. K. P. Krasicki stwierdza- 
jąc, że z tytułu swego stanowiska 
wystawiał wszelkie pełnomocnietwa 
a między innemi wydał pelnomocni- 
ctwo oskarżonemu Bau na kupno do- 
mu w Łodzi. Wogóle wszystko ca 
zrobił, robił z upoważnienia Lindego, 

W sprawie zakupu przez P. K. O. 
nienotowanych na giełdzie obligacji 
kolei austrjackich po cenie wygóro- 
wanej za szkodą Skarbu Państwa, 
dawał obszerne wyjaśnienia oskar- 
żony Linde w odpowiedzi na zadawa- 
ne mu przez prok. Rudnickiego za- 
pytania i przedstawiciel Prokuratorji 
Generalnej Werner. 

Sekretarz generalny P. K. O. La- 
lewicz określił w zeznaniach swoje 
kompetencje, przyczem wyjaśnił, że 
jakkolwiek pełnił funkcje niejako 
radcy prawnego P. K. O. jednakże 
prawnikiem w ścisłem tego słowa 
znaczeniu nie był, co uzasadniał w 
poprzednich swoich zeznaniach 0- 
skarżony Linde, wskazując to jako 
źródło wielu uchybień prawnych ze 
strony. P. K. O. 

  

Pan Crabski, a Žydzi. — Żydzi w obronie godności Państwa. — Odro- 

czony kataklizm. — Opinja posła Thona o koalicji rządowej. — Droga 

do porozumienia. — Ugoda, 
robotników żydowskich. — Reduta, 

a uczenica polska. — Uchwały kongresu 
a Žydzi. — Oszczerstwa „Dziennika 

Wileńskiego". 

Działalność Koła Żydowskiego na 
terenie parlanientarnym nie ogranicza 
się bynajmniej do jałowej opozycji, 
lecz zawiera coraz częściej elementy 

zdrowej krytyki i pozytywnej współ- 
pracy w zakresie podśtawowych inte- 

resów państwa. Fakt, jaki ostatnio 

miał miejsce na komisji budżetowej, 

zasługuje ze wszechmiar na uwagę. 
Mianowicie, po referacie p. Kuchar- 

skiego o pożyczkach polskich na ko- 
misji budżetowej, na której krytyko- 
wano warunki umowy o pożyczkę Di- 
łonowską, przedstawiciel Koła Żydow- 
skiego, poseł Rozmaryn stwierdził, że 

p. Grabski zataił hańbiące dla Polski 
warunki umowy i że pożyczka ame- 
rykańska ubliża godności Państwa. 
Wyszły przytem na jaw szczegóły, a- 
żeby się ostrzej nie wyrazić, skanda- 
liczne. 

Pomijając fakt, że oprocentowanie 
pożyczki polskiej było wyższe, niż 0- 
procentowanie pożyczki dla małej Fin- 
landji, Grecji lub Węgier, rząd polski 
piśmiennie zobowiązał się, że w razie 
niezapłacenia należnej raty całą kolej 
odda w administrację bankierom ame- 
rykańskim. 

Co więcej, w umowie jest zastrze- 
żenie, dotyczące płatności obligacji 

bez potrąceń podatków, ustanowio- 
nych w jakimkolwiek czasie przez 
rząd zobowiązany, lub jakikolwiek 
rząd następny, lub przez podatkowe 
władze rządowe, lub terytorjalne. 
W interpretacji zaś na tekście obliga- 
cji końcowy ustęp brzmi: „przez jaką- 

kolwiek władzę podatkową rządową, 
lub terytorjalną, zarówno w czasie 
pokoju i wojny*. 

Przez dwa dni świąteczne obja- 

dali się ludziska sowicie, obficie i 

różnorodnie, badając dokumentnie in- 

dywidualne zdolności poszczególnych 
gospodyń i ich „natchnienia kulinar- 
ne. Choćby ktoś w 12—16 domach 
był, musiał 16 razy jeść i pić, pod 
groźbą niełaski pani domu, która 
przecie nie poto się trzy dni męczy- 
ła, by później choć jeden żołądek 
ominął arcydzieła jej twórczości. 

Trochę się ten i ów pochorował, 

trochę ten i ów tetryk zamruczał: 
zbytki! „I gdzież tu ciężkie czasy?* 
Ale wobec słodyczy mazurków i won- 
ności szyneczki, kto by takich słow 
słuchał? 

W braku widowisk odpowiednich 

dla szerszej ludności w te dni świąt- 
kowania, tłumy zbierały się na pla- 
cykach dla gry w jajka, rodzaj swo- 
istego bilardu, którego wygraną 
są kolorowe pisanki. Na drugi też 
dzień tłum ogromny zebrał się na 
Placu Katedralnym, by asystować 
końcowi biegu „chodzika* Keradec'a, 
Francuza, pono inwalidy wojennego, 
który wygrał rekord, chodząc na- 
około skweru Katedralnego Placu 
przez całą noc i ranek. Wśród 0- 
krzyków tryumfu odniósł zwycięstwo. 

Przypatrujący się bardzo licznie 
izraelici namiętnie śledzili przebieg 
zakładu, ludność chrześcijańska ‹ га- 
czej ironicznie się temu przyglądała. 
„Ot patrzaj Pani, jest 777 wier na 
świecie, dek i kużdy wedle swojej 

\ 

W ten sposób mowa jest najwyra- 
źniej o ewentualnej okupacji, co jest 
więcej, niż kompromitacją Państwa. 

Poseł Rozmaryn, podając powyższe 
fakty do wiadomości, oświadczył, że 
skoro p. Grabski przeszedł nad tymi 
warunkami do porządku dziennego, 
to uczynił to dlatego, że chciał przy 
pomocy tej pożyczki utrzymać się 
przy władzy i że gdyby sam był znał 
te kompromitujące warunki, byłby je 
zapewne odrzucił. 

Były premier, do żywego dotknięty 
temi rewelacjami, usiłował w prasie 
drogą wycieczek, często antysemickich, 
zrzucić z siebie ciężki zarzut skom- 
promitowania państwa. 

Odpowiada p. Grabskiemu w dzien- 
nikach żydowskich dosadnie senator 
Rottenstreich: 

„P. Grabski zdyskredytował Pol- 
skę, godząc się na dotychczasowe 
pożyczki, a ma odwagę zarzucić 
tym, którzy go krytykują, że są 
narzędziem w czyjemś ręku. Kto 
myśli o Polsce i krytykuje poczy- 
nania p. Grabskiego, nie jest żed- 
nym naganiaczem ani narzędziem 
w ręku obcych. Owiany jest on chę- 
cią służenia państwu i li tylko 
państwu. A ten, który mimo hań- 
biących pożyczek doprowadził do 
tego, że rolnictwo, przemył, handel 
i rzemiosło leżą w gruzach, że ży- 
cie gospodarcze przedstawia jedną 
kupę rumowisk nie ma żadnego 
prawa rzucać oszczerstw pod ad- 
resem przedstawicieli żydowstwa i 
prasy żydowskiej”. 
Odnośnie zaś zarzutu, iż Żydzi 

korzystają z tych krytyk, by w. swej 

wiery fichsuje się.* „I pomyśli pa- 
noczek ci jemu nóg nie szkodal“ 
„Mówio jedna drzewniaua“. „Et, nie 
już?* „Mówio magistrat jemu za ta 
zabawa dla narodu da 150zł, a sport 
160, dek cosz chcesz 300 zł. żartył!* 
„Ja tylko niewiem co tu ciekawego 
styrczyć i patrzeć”. „Dek nie patrzaj 
kto tobie każe*. „Uot, jeden dureń 
lata w kółko, a sto patrzy*. „Idź ty, 
nalaz się mądry, a 300 zł. by chciał- 
by mieć*. „Nu już cała noc by nie 
halopował kole tego placu, prosto 
fiksat i nic więcej*... 

'Takie były dnia świątecznego roz- 
rywki ludu wileńskiego, dość ubogie 
duchem... 

Prócz miłych wrażeń doznawanych 
na licznych i obfitych, jak za naj- 
lepszych czasów święconych, trzeba 
przyznać wilnianom, że nie zapomnieli 
o bliźnich, którzy sobie 'tej tradycyj- 
nej wyżerki sprawić nie mogą. Były 
święcone dla dzieci we wszystkich 
ochronach, było sympatyczne świę- 
cone dla 50 słuchaczy z kursów 

Strzelca, poświęcone przemową  Bi- 
skupa Bandurskiego i odpowiedzią 
m. Młodkowskiego, w obecności wWy- 
kładowców kursu i gości. 

Było miłe święcone zbiorowe w 
Reducie, świadczące, že Wilno dba i 
myśli o swych artystach, słowem 
„czapką, papką i solą, ludzie ludzi 
niewolą* sprawdzało się tradycyjnie 
przez ubiegłe święta. z 

"al 
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prasie głosić, że najwyższy czas zwró- 
cić się do Ligi Narodów o pożyczkę, 
p. Rottenstreich, doskonały znawca 
naszego życia gospodarczego, zaznacza: 

„I tu jak zwykle zarzut robio- 
ny Żydom mija się z prawdą, Prze- 
cież p. Grabski wie, że i prof. 
Krzyżanowski głosił, że jedynym 
ratunkiem dla Polski jest zwróce- 
nie się do Ligi Narodów o pożycz- 
kę, a p. prof. Krzyżanowski więcej 
umie i rozumie niż p. Grabski, mi- 
mo że p. Grabski ignorował jego 
rady i z jego zdaniem nigdy się 
nie liczył. Skoro Żydzi. widzą je- 
čytą drogę dla uzyskania kredy- 
tów dla Polski w Lidze Narodów, 
to nie dlatego jak twierdzi p. Grab- 
ski że są naganiaczami w cudzej 
sprawie, tylko dlatego, bo chcą, by 
Polska kwitła i się rozwijała. Do- 
radca Ligi Narodów nie przyniesie 
nam ujmy. Ujmę przynoszą warun- 
ki umowy, które nie tylko oddają 
koleje państwowe w obcą admini- 
strację, ale mówią 0 rządowej i 
terytorjalnej władzy podatkowej. 

Również artykuł posła Thona, za- 
mieszony w krakowskim „Nowym 
Dzienniku“ p. t. „Odrodzony kata- 
klizm* przepojony jest troską o byt 
państwa. 

Pan Thon, poruszając sprawę we- 
wnętrznego rozbicia koalicji rządowej, 
pisze: 

Zapewne — koalicja jest czemś 
możliwem, bo koniecznem w obli- 
czu grożącego niebezpieczeństwa. 
A takie niebezpieczeństwo istnieje 
niewątpliwie. Niema powodu i nie- 
ma możliwości ukrywania tego 
smutnego faktu. W takich okrop- 
nych chwilach należy niewątpliwie 
zewrzeć szeregi i stanąć twardo i 
zdecydowanie do walki z niebez- 
pieczeństwem. Niewątpliwie, Ale w 
takim wypadku należy zrobić koa- 
lieję zupełną, od okna do okna. I 
zrobić ją na zasadzie pewnego i 
dobrze obmyślanego programu, któ- 
ry na dłuższy czy krótszy, czas u- 
stanawia pełny „Burgfrieden“, jak 
się to robi w obliczu wroga. W ta- 
kich chwilach nie można nic zro- 
bić, eo jątrzy, co rozdziela, co od- 
trąca. Czy nasza prawica jest zdo|l- 
ną do takiego „rozejmu*? Nigdy 
do niego nie była i nigdy nie bę- 
dzie do tego zdolną*. 
W temże piśmie ukazał się cieka- 

wy artykuł p. t. „Droga do porozu- 
mienia* pióra d-ra Z. Ellenberga. 

Na wstępie autor artykułu stwier- 
dza, iż wszystkie bez wyjątku ugru- 
powania żydowskie zgodne są w tem, 
że porozumienie polsko - żydowskie 
jest korieczne i że jeśli ono ma być 

prawdziwe i trwałe. musi to być w 
istocie swej porozumienie społeczeń- 
stwa ze społeczeństwem, poczem za- 
pytuje: 

„Co wie o nas społeczeństwo 
polskie, z którem dzień w dzień 
tak blisko się stykamy. wśród któ- 
rego tyle setek lat żyjemy? Co 
wie o nas przeciętny Polak z ludu, 

„ eo najpotęžniejsze jego umysły i 
najėzlachetniejsi jego synowie? 

Nie albo prawie nic. Niejedno- 
krotnie załamujemy ręce z przera- 
żenia, słysząc lub czytając, jak i 
i eo o nas sądzą najlepszą zresztą 
wiarą owiani przedstawiciele du- 

cha polskiego. 
Na podłożu takich ignorancji kie- 

rują owe demagogiczne, jadem nie- 
nawiści rasowej przesiąknięte je- 
dnostki i grupy, które w ciemne 
trumny rzucają fałsze i о8тстег- 
stwa wymyślone lub poprzękręcane 
wiadomości o nas, Tak wyrósł 
między nami a społeczeństwem 
polskiem mur przesądów i nie- 
chęci, niewiary i nienawiści, który 
to mur wpierw uprzątnąć trzeba, 
zanim się chce dojść do porozu- 
mienia”. 

Jakież są przyczyny tego smutnego 
stanu rzeczy? 

Posłuchajmy co mówi o tem, 
mał z wielką znajomością rzeczy, 
dr. El : 

„Lwia część winy jest po stro- 
nie polskiej Splot czynników hi- 
storycznych złożył się na to, że 
nas społeczeństwo polskie tak ma- 
ło zna, a w ostatnim okresie nie- 
woli połitycznej Polski hasła naro- 
rodowej demokracji, rozpowszech- 
nione, jeśli chodzi o Żydów, w ca- 
łem społeczeństwie polskiem, do- 
konały reszty i stworzyły atmos- 
ferę utrudniającą wszelką akcję u- 
świadamiającą. 

To wszystko prawda. A jednak 
i my nie jesteśmy bez winy. *Za- 
niedbaliśmy wiele okazji, nie wy- 
kazaliśmy wszystkich sposobności, 
aby trafić dp społeczeństwa |ol- 
skiego“. 

Wydaje się nam, že ustęp dopiero 
co przytoczony Odnosi się również 
do przedstawicieli społeczeństwa ży- 
dowskiego w Wilnie. Pod tym wzglę- 
dem wielką pomoc ohazać by mogła 
prasa żydowska w Wilnie, gdyby w 
większym stopniu niż dotychczas za- 

» jęła się sprawą współżycia narodo- 
wości kraj nasz zamieszkujących. 

  

+ 

Autor powyższego artykułu wresz- 
cie konkluduje: 

„Droga io porozumienia ze spo- 
łeczeństwem polskiem prowadzi zaś 
przez należyte uświadomienie te- 
goż społeczeństwa o wszelkich prze- 
jawach żydowskiego życia zbioro- 
wego na ziemiach polskich w prze- 
szłości i teraźniejszości, oraz o 
ważniejszych prądach nurtujących 
naród żydowski w całej djasporze 
i o problemach nowego życia ży- 
dowskiego w Palestynie. Bez nale- 
żytego uświadomienia nie może być 
mowy 0 porozun:ieniu. 

Bądźcobądź atmosfera w Polsce 
jest w chwili obecnej dla takiej 
pracy o wiele podatniejsza niż do- 
tychezas. 

Zmudna to praca, ale nieryzy- 
kowna. Prędzej czy później wyda 
plony. Bez polityki i bez polity- 
ków, nie sub specie dnia dzisiej- 
szego, ale jutra i pojutrza. 

Tylko wtedy bowiem, kiedy 
społeczeństwo polskie nas pozna i 
zrozumie, wówczas porozumienie 
będzie szersze i trwałe*. 

W tej samej materji zamieszcza 
następujące uwagi pod adresem  czy- 
telnika- Polaka Pierrot w „Naszym 
Przeglądzie": 

„Powiem ci prawdę czytelniku- , 
polaku, bardzo mi na tobie zależy, 
gdyż wielką do tego przywiązuję 
wagę, aby z tobą zawrzeć ugodę. 
Zależy mi, tak samo, jak wszyst- 
kim moim braciom na tem, aby się 
з tobą przedewszystkiem  porozu- 
mieć, bo cóż warte jest porozu- 
mienie bez twojej zgody, cóż war- 
ta „ugoda* bez twojej wiedzy? Je- 
śli zdołamy się porozumieć z tobą, 
automatycznie nastąpi porozumie- 
nie się z rządem. „Ugoda* ze sfe- 
rami kierowniczemi nie ma znacze- 
nia, skoro ty jej nie przyjąłeś do 
wiadomości, ty, jeden z wielu mil- 
jonów tworzących opinję ogółu. 

W dniu, gdy uroczyście zawie- 
rano t. zw. „ugodę* z rządem — 
widziałem, jak pewna uczenica pol- 
ska odsunęła się z wyrazem wstrę- 
tu na twarzy od Żyda, który usiadł 
obok niej w wagonie. Napisałem 
wtedy, że nie wierzę, aby akty ofi- 
cjalne porozumienia polsko-żydow- 
skiego mogły mieć jakiś skutek — 
dopóki ta mała dziewczynka nie 
wyzbędzie się swego wstrętu do 
zydów. Życie niezbicie dowiodło, 
że to stanowisko było słuszne. 

„ Rozstrzygnięcie tej sprawy w 
w duchu sprawiedliwości i tole- 
rancji zależy od ciebie, przecho- 
dniu, od dzieci twoich, którym tylu 
złych nauczycieli wpajało nienawiść 
do bliźniego, pogardę dla jego 
człowieczeństwa, lekceważenie jego 
indywidualności i praw  narodo- 
wych!* 
Na uwagę zasługują uchwały, po- 

wzięte przez kongres robotników 2у- 
dowskich, zwołany w Warszawie przez 
krajową radę klasowych związków 
zawodowych Rzplitej Polskiej pod 
hasłem „Prawo do pracy", który 
zgromadził bez mała 600 delegatów, 
w tem z Wilna 16. 

Przytoczymy najważniejsze: 
Uznając, że wsparcia otrzymy- 

wane przez bezrobotnych nie są 
w stanie ulżyć ich niedoli, zjazd 
wzywa do reorganizacji pomocy dla 
bezrobotnych przyczem domaga się 

by żyd. robotnikom udzielono 
wsparć w odpowiednim stosunku. 

Wobec tego, że bezrobotni Ży- 
dzi nie są równouprawnieni przy 
otrzymywaniu pracy przy robotach 
publicznych Kongres wzywa do 
walki o zniesienie ograniczeń, sto- 
sowanych wobec bezrobotnych Ży- 
dów przy uzyskaniu pracy. 

Kongres wzywa żyd. frakcje 
socjalistyczne w Radach Miejskich, 
by podjeły wałkę 0 zapewnienie 
pracy robotnikom żydowskim w in- 
stytucjach komunalnych, 

Wobec tego, że redukcja robot- 
ników w zmonopolizowanych przez 
państwo przedsiębiorstwach prze- 
dewszystkiem spada na robotników 
żydowskich, kongres wyraża protest 
przeciw tym metodom i wzywa 
wszystkich robotników, zarówno 
Żydow jak i nieżydów, aby pomogli 
w walce o przyjęcie z powrotem 
zredukowanych robotników żydow- 
skich. 
Na Kongresie zabrał głos równieź 

poseł Szczypiorski w imieniu C.K. W. 
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Polskiej Partji Socjalistycznej, Witając 
Kongres, przedstawiciel P. P. S. za- 
znaczył, że stronnictwo jego stale 
zwalczało tendencje antysemickie za- 
rowno wśród opinji jak i proletarjatu 
polskiego. Uznając prawo robotnika 
żydowskiego do pracy, P. P. S. na 
ostatniej konferencji wojewódzkiej 
Komitetu walki z bezrobociem w Ło- 
dzi w obecności min. pracy p. Zie- 
mięckiego domagała się przyjmowania 
robotników żydowskich, narówni z 
robotnikami nieżydowskiemi, do ro- 
bot kanalizacyjnych, co też zostało 
przez konferencję uchwalone. 

W „Naszym Przeglądzie'* ukazał 
się wywiad z dyrektorem „Reduty* p. 
Juljuszem Osterwą. 

Szczegóły w wywiadzie przytoczo- 
ne są powszechnie znane. Nas raczej 
zainteresować mogą ustępy, dotyczą- 
ce stosunku Żydów wileńskich do 
„Reduty“. ; 

Brzmi4 one jak następuje: 
„Nie tylko my, ale także inni 

stwierdzają z zadowoleniem wzra- 
stające wśród publiczności żydow- 
skiej zainteresowania naszym tea- 
trem. Procent publiczności żydow- 
skiej zwiększa się z każdym dniem. 
Niektóre przedstawienia, o ile wo- 
góle można stwierdzić osiągają 60 
pr. publiczności żydowskiej. Po- 
chodzi to stąd, że my traktujemy 
wszystkich jednakowo. W tych 
dniach otrzymałem zaproszenie od 
Klubu przemysłowców-żydów przy 
ul. Mlckiewicza w celu'fwygłosze- 
nia referatu o „Reducie*. Docho- 
dzą nas głosy, iż wśród ludności 
żydowskiej cieszymy się sympatją 
i zrozumieniem. 
Dotyczy to zresztą całej Wileńsz- 

czyzny: 
W czasie swoich objazdów „Re- 

duta* cieszyła się objawami sympa- 
tji ze strony społeczeństw niepol- 
skich: żydowskiego i białoruskiego. 

P. Dobiesław Damięcki, który 
właśnie kierował działalnością re- 
gjonalistyczną „Reduty* na prowin- 
cji, obecny przy naszej rozmowie, 
opowiedział mi 0 konferencjach, 
które redutowcy odbywali na pro- 
wincji z. przedstawicielami szkół 
żydowskich i hebrajstich. W Bara- 
nowiczach artyści byli obecni w 
szkole hebrajskiej na pogadance o 
„Weselu* i udzielali uczniom wy- 
jaśnień w związku z wystawieniem . 
tam arcydzieła Wyspiańskiego". 
Wywiad powyższy wytrącił zupełnie 

z równowagi panów z „Dziennika 
Wileńskiego*. 

Organ p. Obsta nie posiada się ze 
złości, że p. Osterwa ośmielił się wy- 
razić pochlebnie o stosunku Żydów 
wileńskich do „Reduty*. 

„Dziennik Wil." wprost nie chce 
dać wiary, iż kierownik „Reduty“ 
mógł się wyrazić, że „Reduta* nie po- 
stawiła sobie celu stworzenia na kre- 
sach teatru nacjonalistycznego i przy- 
stąpiła do pracy bez haseł bojowych, 
a tylko wimię sztuki, traktując wszy- 
stkich mieszkańców naszego kraju je- 
dnakowo. 

loto w jaki sposób mści się na 
p. Osterwie  Insynuuje, že „Wilner 

og“ posądza kierownika „Reduty“ 0 
półgłówkowaty szowinizm. 

Ażeby przypieczętować kłamstwo 
„Dziennika“ posługujemy się cytatą 
przezeń przytoczoną: 

„Sam fakt dyskusji w sprawie 
Habimy—pisze „Wilner Tog”—jest 
już pewną oznaką tolerancji, szcze- 
gólniej pewna część prasy polskiej 
występuje ostro przeciwko półgłó- 
wkowatemu szowinizmowi gospo- 
darzy (ściślej mówiąc właścicieli 
M. Q.) teatru na Pohulance)*, 
Dla każdego normalnie rozumują- 

cego człowieka JA rzeczą jasną, że 
część prasy wileńskiej—w danym wy- 
padku „Kurjer Wileński" —występował 
ostro przeciwko szowinizmowi, ujaw- 
nionemu ze strony właścicieli teatru 
na Pohulance, a nie kierownika „Re- 
duty*. 

Dodajmy wreszcie, że w wywiadzie 
z dyrektorem „Habimy“, p. Cema- 
chem, umieszczonym właśnie w „Wil- 
ner Togu* podkreślony został niezwy- 
kle przyjazny stosunek do teatru he- 
brajskiego ze strony p. Osterwy, dzię- 
ki któremu uzyskano zezwolenie Ko- 
misarza Rządu na przedstawienia 
„Habimy* w bardzo szybkiem tempie 
o czem zamieściliśmy wzmiankę w 
Nr. 76 naszego pisma. 

' Miecz. Gold. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 9-IV r. b. 

Dewizy i Waluty. 
1. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 9 9,02 8,98 
Funty szterlingi — — — 

II. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 34,50 34,58 34,42 
Berlin 4 — = — 
Budapeszt „ — — — 
Bukareszt „ = — — 
Helsingfors — — — 
Konstantynopol — — -- 
Kopenhaga — cje e 
Londyn 43,86 43,97 . 43,75 

sprzedaż kupno 
Pra; 26,72%: | 26,79 26,66 
Holandja 361,80 362,70 360,90 
Nowy-York 9 9,02 ‚ 8,98 
Paryž 31 31,08 30,92 
Szwajcarja 174,25 174,68 173,82 
Stokholm — — — 
Wiedeń 117,42/23 117,72 117,13 
Włochy 36,30 36,39 36,21 

III. Monety. 
Ruble złote 4,82 
Ruble srebrne 3,16 
Gram złota na d. 9-IV 1926 r. 5.2505 zł. 

(M. P. Nr. 72 z dn. 8-IV 1926 r. 
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Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj komedję w 3-ch aktach A. Fred- 
ry „Dożywocie*. 

W niedzielę po ZR dany będzie 
potężny dramat St. Żeromskiego „Turoń*. 

W niedzielę wieczorem sztuka poświę- 
cona współczesnym zagadnieniom ludzi po- 
wojennych „Siostry” Adama Grzymały-Sied- 
leckiego. 

„ W poniedziałek wieczorem „Fircyk w 
zalotach* — Fr. Zabłockiego, zakończona 
sceną baletową i operową. 3 

— Rewja w Teatrze Polskim. „Lutnia* 
Dziś o g. 8-ej w. gościć będzie w Wilnie 
zespół artystów warszawskich teatrów miej- 
skich i „Qui pro quo* z najnowszą aktu- 
alną rewją, graną obecnie w Warszawie p. t. 
„Szukamy króla". i е 

Wykonawcami tej inter:sującej rewji 
będą wybitni artyści: K. Horbowska, A. Za- 
bojkina, M. Wawrzkowicz, W. Orwid ic. 
Skonieczny. 

Program skłądający się z kilkunastu 
numerów, zawiera najnowsze pieśni pio- 
senki, produkcje taneczne, illustrowane Śpie- 
wem, Oraz aktualne monologi. 

Humor i satyra, przeplatane piosenką 
sentymentalną, lub barwnym tańcem; two- 
rzą iniłe i efektowne widowisko. Początek 
o g. B-ej wiecz. Kasa czynna dziś od g. ll 
rano. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. Jutro o g. 4-ej pp. Od- 
będzie się przedstawienie popołudniowe 
rewji p. t. „Szukamy króla*, w wykonaniu 
artystów warszawskich. Bilety już są do 
nabycia w kasie teatralnej od 11 rano. 

URZĘDOWA 

— Opłaty przy zarejestrowaniu 
stowarzyszeń. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych ustaliło opłatę w wy- 
sokości 5 zł. za zgłoszenia przy za- 
rejestrowaniu stowarzyszeń. (I). 

— W sprawie urlopów wypo- 
czynkowych. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zarządziło, aby, po- 
cząwszych od bieżącego roku,urlopy wy- 
poczynkowe były adicajo w okre- 
sie od dnia 1-go b. m. d 
października, równomiernie w każdym 
z tych miesięcy, co niewątpliwie u- 
sunie te niedomagania w toku urzę- 
dowania, jakie się dają odczuwać 
przy masowem udzielaniu urlopów 
wypoczynkowych tylko w 2 — 3 let- 
nich miesięcach. (1). 

MIEJSKA. 

— Na żłóbek im. Maryi. W nie- 
dzielę 11-go kwietnia odbędzie się 
kwesta na żłobok im, Maryi. Ciężki, 
przełomowy okres obecny tem trud- 
niejszy jest do przebycia dla insty- 
tucji, których byt opiera się przede- 
wszystkiem na ofiarności społeczeń- 
stwa. Żłobek im. Maryi raz jeszcze 
zwraca się do Wilnian z gorącą 
prośbą o pomoc i ufa, że każdy oby- 
watel Wilna pdstara się choć naj- 
skromniejszym datkiem zasilić skar- 
bonki kwestarek. 

— Prośba kupców o podwyż- 
szenie cen na chleb. W dniu wczo- 
rajszym do referatu walki z lichwą 
i spekulacją zwrócili się kupcy wi- 
leńscy z prośbą o zezwolenie im 
podwyższenia cen na chleb. 

Prośbę swą motywują wzrostem 
cen na żyto, które z powodu maso- 
wego wywozu zagranicę podrożało w 
znacznym stopnin. (1). Й 

— Wiwat nadzór weterynaryj- 
ny. W ubiegłym miesiącu na miejską 
stację kontroli mięsa ogółem byłe 
dostarczono 385.578 klgr. mięsa. 

Z czego okazało się niezdatnym 
do użytku 1.594 klgr., które po 0- 
blaniu nattą zakopano. Zawdzięcza- 
jąc sumiennemu nadzorowi wetery- 
naryjno-lekarskiemu Wilno uniknęło 
ofiar od zatrucia się tym mięsem. (1). 

— Badanie techniczne samocho- 
dów i taksometrów odbędzie się 
dzisiaj o godzinie 4-tej po południu 
przed gmachem województwa. (zd.). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. W Wilnie 
znajdowało się na ewidencji P.U.P.P. 
w dniu wczorajszym 5382 bezrobot- 
nych. W tej liczbie 4221 mężczyzn i 
1161 kobiet, przyczem zasiłki z ty- 
tułu ustawy pobiera 796 bezrobot- 
nych i zasiłki doraźne 373 bezrobot- 
nych. Ogółem zasiłki w Wilnie po- 
biera 1169 osób. (zd.). ; 

— Praca dla bezrobotnych. Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
może zatrudnić 260 robotników  leś- 
nych wykwalifikowanych przy robo- 
tach leśnych na prowincji i 40 wy- 
kwalifikowanych robotników w fabry- 
ce drutów. 

Reflektująoy na wspomniane ro- 
boty winni się zgłaszać w P.U.P.P. 
ul. Zawalna NM 2 w godzinąch urzę- 
dowania. (zd.), 

— A įednak robotnicy rolni pow. 
brasławskiego i święciańskiego po- 
jadą do Francji. ”Ponieważ władze 
centralne wstrzymały wyjazd robot- 
ników rolnych do Francji urząd wo- 
jewódzki wystosował przed kilkoma 

dnia 1-go- 

dniami umotywowane odpowiednio 
pismo do Ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej z prośbą o cofnięcie 
rozporządzenia wstrzymującego emi- 
grację robotników rolnych do Fran- 
cji. Wspomniane ministerstwo jak 
nas informują przychyliło się do wy- 
mienionej wyżej prośby wojewódz= 
twa i robotnicy rolni z powiatu bra- 
sławskiego i święciańskiego po poro- 
zumieniu się P. U. P. P. z francus- 
ką Generalną Delegację Tewarzyst- 
wa Imigracyjnego w Poznaniu będą 
mogli już w najbliższych dniach wy- 
jechać na roboty rolne do Francji. 

— Przedłużenie godzin pracy w 
tartakach. Ministerstwo Pracy i 
Opieki Społecznej wydało okólnik w 
sprawie przedłużenia godzin pracy w 
tartakach. W okółniku tym wspom- 
niane Ministerstwo zaznacza, iż ze- 
zwolenie na przedłużenie pracy w 
tartakach wydawane będzie jedynie 
w wypadkach zasługujących na u- 
względnienie w myśl artykułu 6-g0 
ustawy o czasie pracy i na niedługi 
okres czasu, którego potrzebę szcze- 
gółowo ma udowodnić odnośny zakład 
tartaczany. 

Podania o przedłużenie na stałe 
lub na długi termin pracy w tarta- 
kach przy wykonywaniu tej pracy na 
2 zmiany nie będą przez  odnośne 
władze uwzględniane. (zd.). 

— Nieszczęśliwe wypadki przy 
pracy. Według danych statystycz- 
nych w Województwie Wileńskiem i 
nowogródzkim podczas pracy było 30 
wypadków nieszczęsliwych z robotni- 
kami, z czego 8 wypadków było smier- 
telnych. (1). 
— Odszkodowania dla osób dot- 

kniętych nieszczęśliwymi wypadka- 
mi przy pracy zgodnie z rozesla- 
nym przez Ministerstwo Pracy i 
Opieki Społecznej do poszczególnych 
województw będą wypłacane po prze- 
prowadzeniu szczegółowego docho- 
dzenia przez specjalną komisję. Ko- 

„misje te stworzone są przy Okręgo- 
wych Inspektoratach Pracy i dopiero 
ich orzeczenie upoważnia odnośne 
osoby do pobierania wymienionych 
powyżej odszkodowań. Składać się 
one będą między innymi z przedsta- 
wicieli Wydziałów Opieki Społecznej 
i Robót Publicznych województwa i 
Inspektoratów Pracy. (zd.). 

` SPRAWY AKADEMICKIE. 

Wielka Akademja Smoka. 
We środę dn. 14 bm. w Sali >nia- 
deckich U. S. B. odbędzie się Wielka 
Akademja Smoka z udziałem wybi- 
tnych sił naukowych i artystycznych. 
Początek o godz. 8 wiecz, 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dzieci trzeba wysyłać do 
szkoły. Na podstawie dekretu o po- 
wszechnem obowiązku szkolnym z 
dnia 9-go lutego 1919 r., który w 
Województwie Wileńskim został wpro- 
wadzony z dniem 1 marca r. b., Z0O- 
stał pociągnięty do odpowiedzialno- 
Ści karnej w drodze nałożonej grzyw- 
ny od 5 zł. i wzwyż przez władze 
szkolne cały szereg rodziców, którzy 
nie przysłali swych dzieci do szkół 
powszechnych. (I) 

— Stan czystości wśród dziatwy 
szkół powszechnych m. Wilna. Pod- 
czas wizytacji szkół powszechnych m. 
Wilna przez lekarzy szkolnych oka- 

zało się, że liczba dzieci brudnych 
wynosiła 2,553, liczba zawszonych 
2,036, dzieci chorych na świerzbę o- 
B= 8, na inne choroby skórne 

59. : 
— Czynności lekarskie w szko- 

łach powszechnych m. Wilna. W 
ciągu ubiegłego miesiąca przez leka- 

rzy szkół powszechnych m. Wilna 

było odwiedzonych 39 szkół powszech- 
nych, ogólna liczba odwiedzin wyno- 

„siła 143, przeciętna liczba odwiedzin 
przypadaję.a na każdą szkołę wyno- 
siła 4 rasy, przeprowadzono badań 
indywidualnych 860, wygłoszono po- 
gadanek dla dzieci 4, odbyto konfe- 
rencji zbiorowych 1, konierencji indy- 
widualnych z rodzicami 19, oraz skie- 
rowano do przychodni 379 dzieci. (I) 

— Wynagrodzenie duszpasterzy 
za naukę religji w szkałach po- 
wszechnych. Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Skarbu  ustaliło następującą opłatę 
dla duszpasterzy za udzielanie nauki 
religii w publicznych szkołach po- 
wszechnych, a mianowicie: 1) ustalo- 
no płacić 60 złotych rocznie za 1 
godzinę nauki w tygodniu, 2) wyna- 
grodzenie to płatne jest z dołu w 10 
równych ratach. Wymierza je kurator 
okręgu szkolnego, na podstawie wnio- 
sku inspektora szkolnego, opartego 
na zatwierdzonym przezeń rozkładzie 
zajęć, 3) za godziny lekcyjne, opusz- 
czone przez duszpasterza bez uspra- 
wiedliwionego powodu, kuratatorjum 
będzie potrącać przy najbliższej wy- 
płacie po 1 zł. 50 gr. za każdą o- 
puszczoną godzinę nauki. (I)



OŠWIATA 

— Kursa Pszczelarskie rozpocz- 
ną się w dniu 12-go b. m. trwać bę- 
dą przez cztery dni. Wykładać będą: 
prof. Karol Bohdanowicz. ks. Tade- 
usz Ciborowski z Grodna, p. Irena 
Szezypiorška instruktorka Nacz. 
Związku Towarzystw Pszczelniczych 
1 Warszawy. 

Program kursu obejmie najważ- 
niejsze działy hodowli pszczół. 

Projektowane są również wyciecz- 
ki do wzorowych pasiek. 

Wykłady będą się odbywały w 
gmachu gimnazjum im, Lelewela ul. 
Mickiewicza N 38 od godz. 5 — 8 
wieczorem. 

Zapisy nowowstępujących ua kur- 
sy pszczelarskie przyjmuje Związek 
Kółek Rołniczych Wilno. W. - Pohu- 
lanka Ne 7, oraz nu miejscu przy 
rozpoczęciu kursów. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Nowa gazeta w. Wilnie? Jak 
się dowiadujemy w najbliższych mie- 
sięcach powstaje podobno w Wilnie 
organ chrześcijańskiej demokracji, 
którego zorganizowaniem ma się za- 
jąć ks. Olszański. Naczelnym redak- 
torem ma zostać dotychczasowy 
współpracownik „Dziennika Wileń- 
skiego“ p. Lesiewski. (zd.). 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Zielony Karnawal. Raut-bal 
pod powyższym tytułem, urządzany 
przez Zespół Reduty będzie niebywałą 
w dniu dzisiejszym atrakcją dla Wilna. 
Ostatni ten bal, przed nastaniem lata 
ściągnie napewno całe towarzystwo 
wileńskie, spragnione zabawy. Tańce 
towarzyskie będą przegradzane atrak- 
cjami artystycznemi, jak n. p. taniec 
djabłów i czarownic, turniej lajkoni- 
zaa i inn. 

ozostałe bilety są jeszcze do na- 
bycia u pp. Gospodyń i Gospodarzy, 
w Zarządzie Reduty i przy wejściu na 
salę. Początek zabawy o godz. 22.30, 
Szczegóły zawierają programy  poda- 
wane przy wejściu. 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Ze Związku Pracowników 
Miejskich magistratu m. Wilna. 
smiało dziś można nazwać Związek 
Pracowników Miejskich magistratu m. 
Wilna najpotężniejszą organizacją wo- 
jewództwa wileńskiego. Liczy ona 
600 członków. Związek ten posiada 
bibljotekę (651 tomów); powstała ona 
w styczniu 1924 r. wyłącznie ze skła- 
dek członkowskich i ofiar. 

W r. 1925 zarząd pracowników 
miejskich zwrócił się do Rady Miej- 
skiej z prośbą o wyasygnowanie pew- 
nej sumy na bibljotekę. Rada Miejska 
przeznaczyła na ten cel 500 zł., do 
której to sumy zarząd pracowników 
miejskich dołączył wpływy ze składek 
członkowskich i w końcu tegoż roku 
zakupił 314 tomów, oraz w roku bie- 
żącym jeszcze 164 tomy. 

Oprócz bibljoteki związek posiada 
mnóstwo czasopism. (1) 

Z POCZTY. 

— Nadużycie na poczcie. Wła- 
dze pocztowe Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów ujawniły w agen- 
cji pocztowej w Kiewli nadużycie ka- 
sowe na sumę 700 zł. którego do- 
puścił się kierownik tamtejszego urzę- 
du Stefan Buczyński. Ponadto fałszo- 

wał on przekazy czekowe P.K.O. lecz 
wysokość sumy na jaką sfałszował on 
te przekazy nie została jeszcze do- 
kładnie ustalona. 

Wspomniany aferzysta Buczyński 
został na miejscu aresztowany i od- 
dany do dyspozycji władz sądowych. 

(zd) 
Nowa agencja pocztowa. 

Uruchomiono nową agencję pocztową 
na Wileńszczyźnie w Łasicy koło 
Duniłowicz w powiecie postawskim. 

— Podwyższenie zagranicznych 
opłat telegraficznych nastąpiło ze 
strony Generalnej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów w stosunku 10-cio pro- 
centowym do opłat jakie obowiązy- 
wały poprzednio. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 

— Gmina Żytomle będzie nale- 
żała do sądu pokoju w Grodnie. 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa 
Sprawiedliwości z dniem 1 maja r. b. 
gmina Żytomleska będzie wyłączona 
z okręgu sądu pokoju w Druskieni- 
kach, a włązona do Sądu pokoju w 
Grodnie. (1) ' 

— Wartość majątku miasta Wil- 
na. Miasto Wilno posiada dość du- 
ży majątek. Wartość jego podług 
szacunku przedwojennego wynosi 
12,384,181 rb. z czego majątek ziem- 
skt oszacowany był na ogólną sumę 
1,438,202 rb., działki ziemi oszaco- 
wane na 957,659 rb., ziemie wieczy- 
sto — czynszowe 1,155,825 rb. Lasy 
844,355 rb., placy ogrody i skwery 
4,024,069 rb., domy miejskie i ko- 
szary 3.933,161 rb. 

Oprócz tego miasto posiada wła- 
sną elektrownię, wodociągi i kanali- 
zację, wartość których podług sza- 
cunku obecnego stanowi 3,435,000 
rubli. 

Po przerachowaniu na złote mia- 
sto nasze ocenia swój cały majątek 
na 42,088,000 złotych. 

Natomiast zadłużenie miasta wy- 
raża się ogółem w sumie 12,987,746 
zł., w tem 11,228,112 zł. stanowi 5 
procentowa obligacyjna pożyczka z 
rokus1911 ulokowana na londyńskim 
rynku. 

Pożyczka ta zaciągniętą została 
na 62 lata. (1) 

ADMINISTRACYJNA. 

— Z dniem każdym mamy wię- 
cej obywateli. W ciągu ubiegłego 
miesiąca Komisarjat Rządu wydał: 1) 
435 dowodów osobistych I kategorji; 
2) 7 dowodów osobistych II-katego- 
rji; 3) 66 aktów obywatelskich; 4) 
3% poświadczenia o obywatelstwie i 
4) 11 kart na prawo pobytu w m. 
Wilnie. (1) 

— 9 osób zarejestrowano, a 7 
wysiedlono. W ciągu ubiegłego mie- 
siąca władze administracyjne zareje- 
strowały 9 osób, których państwo 
litewskie wysiedliło z granic swego 
państwa, natomiast nasze władze wy- 
siedliły do Litwy 6 osób i jedną oso- 
bę do Rosji. (I) 

WOJSKOWA 

— П гаа ха „Virtuti Militari" na 
mocy rozporządzenia Ministerstwa 
Spraw Wojskowych płatna będzie w 
dniu 1 maja r. b. (1) 

Z_ POLICJI. 

— Ostateczny telmin noszenia 
bekiesz. "Komenda Główna policji 
państwowej ustaliła ostateczny ter- 
min noszenia przez wyższych funk- 

KU RW ER: 
——-- 

cjonarjuszów policji państwowej be- 
kiesz z dystynkcjami policyjnemi na 
dzieś 30.[Y—1927 r. (I) 

NADESŁANE. 

— Odczyt d-ra Globusa. Jutro w 
niedzielę dnia 11 bm. w sali Krejn- 
giela (Ludwisarska Ne 4) odbędzie się 
odczyt staraniem Wileńskiego Towa- 
rzystwa Rosyjskiego (w języku rosyj- 
skim) na temat: „Życie płciowe i kul- 
tura współczesna*, Kwestja płci hy- 
gjeny płciowej,wpływ na społeczeńst- 
wo, na człowieka, Oto temat jutrzej- 
szego odczytu. Tezy powyższe po- 
winne wywołać wielkie zainteresowa- 
nie w społeczeństwie, jako związane 
z egzystencją—z najważniejszem prob- 
lemem człowieka. 

Początek o godzinie 8 wiecz. 
Bilety do nabycia w księgarni 

„Lektor* (Miekiewicza NM 4) w dzień 
odczytu przy wejściu da sali. 

ROŻNE. 

— Konkurs na plakat. W związ- 
ku z Jubileuszową Wystawą Ogrodni- 
czą, mającą się odbyć w roku bieżą- 
cym w Poznaniu w czasie 25 wrześ- 
nia — 2 października Komitet Wysta- 
wy rozpisuje niniejszym konkurs na 
plakat. 

Temat plakatu dowolny, jednak 
ściśle dostosowany do charakteru 
Wystawy. Format plakatu 6080 em. 
Napis na plakacie: Jubileuszowa Wy- 
stawa Ogrodnicza w Poznania w r. 
1926. 25-IX—2-X. 

Dozwolonem jest użycie 3 barw, 
z dostosowaniem do wykonania w li- 
tografji. 

Przewidziane są następujące na- 
grody: pierwsza zł. 300, druga zł. 150, 
trzecia zł. 100. 

Jury stanowią p.p. prezydent Ra- 
tajski, radca miejski architekt Ruciń- 
ski, radca miejski architekt Pajzder- 
ski, artysta malarz, dyrektor Szkoły 
Zdobniczej p. Maczkowski, dyrektor 
Targów Poznańskich Krzyżankiewicz, 
oraz z ramienia Komitetu p. p. WŁ 
Marciniec, K. Dziewulski, St. Tomiak 
i W. Zembal. 4 

Každa praca powinna byč opatrzo- 
na godlem, dolączona do pracy i tym 
samym godłem opatrzona koperta 
zawierać winna nazwisko i adres 
autora. р 

Prace nagrodzone stają się włas- 
nością Komitetu. 

Termin nadsyłania prac upływa z 
dniem 25 kwietnia b. r., adresować 
należy na ręce sekretarza Komitetu 
p. Wacława Zembala: Poznań I So- 
łacz Dom. 

— Z jakiego powodu? Władze 
administracyjne czynią trudności w 
zawiązaniu się klubu szachowego, po- 
mimo, iż osobistości, które złożyły 
podanie na ręce tych władz, są do- 
stateczną gwarancją, że klub ten o- 
graniczy się li tylko do samej gry w 
szachy. (zd) 

— 85 wiz na prawo pobytu w 
m. ilnie dla obcokrajowców władze 
administracyjne wydały w ciągu ubie- - 
głego mesiąca. (1) 

— lle paszportów zagranicznych 
wydano w Wilnie. Według danych 
statystycznych w ubiegłym miesiącu 
Komisarjat Rządu na m. Wilno wy- 
dał ogółem 111 paszportów zagra- 
nicznych, z czego do Palestyny 20, 
do Stanów Zjednoczonych — 18, do 
państw różnych—18, do Argentyny— 
12, do Łotwy—11, do Z. 8. 8. R.—7, 
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do Franeji—6, do Kanady—5, do Af- 
ryki—5, do Belgji—4, do Niemiec—3, 
do Rumunji—2, do Estonji — 2, do 
Gdańska—1, do Austrji 1. 

— |le zwierząt domowych padło 
w ub. m. Według danych statystycz- 
nych w ubiegłym miesiącu w m. Wil- 
nie padło ogółem 15 zwierząt domo- 
wych, % czego 12 koni, 2 kozy i jęd- 
no ciele. 

Najwięcej koni padło z powodu 
przekarmienia 4, oraz z wycięczenia 
8. (I) 

Z PROWINCJI. 
— Stan finansowy gmin powia- 

tu brasławskiego naogół przedstawia 
się zadawalniająco. Jedynie tylko 
gmina pliska po ściągnięciu wszel- 
kich zaległości podatkowych będzie 
miała deficytu 2.433 złotych. (mina 
prozorocka, która dotychczas boryka 
się z poważnym deficytem, po ściąg- 
nięciu zależności podatkowych wyrów- 
na deficyt. (zd) 

— Współdzielnia mleczarska w 
Plisach powiatu Brasławskiego 70- 
stała zorganizowana przed kilkoma 
dniami. Wydział powiatowy sejmiku 
brasławskiego udzielił jej 500 złot. 
tytulem zapomogi bezzwrotnej i 1000 
złotych, jako pożyczkę spłacalną w 
ciągu 2-ch lat. Ponieważ. współdziel- 
nia ta liczy wielu członków i ma 
świetnych organizatorów, powodzenie 
jej jest zapewnione. (zd) 

— Gwalt na 18-to letniej dziew- 
czynie. Biełoborodowa, zamieszkała 
w gminie Rudziskiej, zameldowała na 
tamtejszym posterunku policji pań- 
stwowej, iž na jej córce 18-to letniej 
nieznany jej sierżant z oddziałów 
wojskowych, stacjonujących w pobli- 
żu, dopuścił się gwałtu. Wszczęte do- 
chodzenie wykaże, czy i na ile jest 
prawdy w zameldowaniu Biełoborodo- 
wej. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

W Wilnie. 
— Kradzieże. Dn. 8 b. m. Afroim Ber- 

kin (Sapieżyńska 5), zameldował policji, że 
dn. 7 bm. między g. 20 a 22 z niezamknię- 
tego sklepu spożywczego w czasie jego nie- 
obecności skradziono mu 4,900 szt. papie- 
rosów, 3 kg. tytoniu i 30 zł. gotówką. Posz- 
kodowany ocenia straty na 251 zł. 40 gr. 

— Dn. 8 bm. Stanisławowi Suchodol- 
skiemu, zam. Nowa wieś pow. Oszmiańskie- 
go skradziono portfel zawierający 210 zł. 

— Dn. 8 bm. Michałowi Krupowiczowi, 
(Dobra 5), dn. 3 bm. w kosciele Domini- 
kańskim wyciągnięto z kieszeni zegarek 
srebrny wart. 150 zł. 

-— Dn. 8 bm. Dawidowi Introligatorowi, 
(św Jańska 5), skradziono rower wart. 300 
złotych. 

Cyp Piotr (Łukiska 13), dn. 8 b. m, za- 
meldował policji, iż dn. 6 b. m. skradziono 
mu dowody osobiste. 

— Dn. 8 bm. Ciucielewiczoweį Katarzy- 
nie, (Piłsudskiego 37), skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania garderobę i buciki 
wart. 5Ć zł. 

— Ujęcie złodziejki. Zam. w  folw. 
Warszawka gm. rudziskiej Trynkiewicz, dn. 
8 bm. zameldował policji, że skradziono mu 
40 zł. Sprawczyni kradzieży w osobie Marji 
Szafałko, (Popławska 27) zatrzymano. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. Dn. 8 b. m. w lesie 
odległym o 400 metr. od folw. Grzymałów- 
ka, odebrał sobie życie przez powieszenie 
się Jan Wapko-Włodko, lat 25, bez stałego 
miejsca zamieszkania. Trupa zabezpieczono. 

— 5 pożarów na prowincji. Dn. 3 b. 
m. we wsi Dołbiany gm. rudomińskiej, pow. 
Wil.-Troc. wskutek wadliwej budowy pieca 
spaliła się łaźnia Franciszka Rakowskiego. 
Strat narazie nie. ustalono, й 

Dn. 4 bm. wskutek niewyjaśnionej na- 
razie przyczyny spalił się dom mieszkalny 
Jana Rynkiewicza, żam. we wsi Dawidowo, 
gm. bystrzyckiej, Strat narazie nie ustalono. 
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— Dn. 2 bm. we wsi Terpeze gm. łyng- 
miańskiej, pow. Swięciańskiego, wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spaliła się łaźnia Ignacego Dejlidy. Straty 
wynoszą 160 zł. ° 

Dn. 1 b. m. we wsi Białowieskie gm. 
daugieliszki, spalił się dom mieszkalny i 
stajnia Franciszka Kuksy. Przyczyny pożaru 
i strat narazie nie ustalono. (I) 
  

# sądów. 

Po 8 latach—rozprawa. 

W dniu 16 bm. w sądzie Okręgowym w 
Wilnie rozpatrywana będzie sprawa bandy 
zorganizowanej jeszcze w roku 1918, która 
dokonała wówczas całego szeregu napadów 
rabunkowych i kradzieży na terenie powia- 
tu Wileńsko-Trockiego i: Swięciańskiego. 
Jako obrońca wystąpi mecenas Bajraszew- 
ski. Dziwne jednak, iż rozprawa ta dopiero 
w 8 lat po ujawnieniu przestępstw znajduje 
się na wokandzie sądu. (zd) 

  

Wśród pism. 
— „Wiadomości literackie". (Nr. 14) 

drukują rozmowę w polskim tłun:aczeniu 
Platona prof. Władysławem Witwickim, oraz 
omawiają sprawę „stosunku Klabunda do 
Polski" w związku z listem dyr. 5гуйтапа, 
który zrezygnował z wystawienia w swym 
teatrze „Kredowego koła" Klabunda, z po- 
wodu zlekceważenia przez tegoż literatury 
polskiej. „Camera obscura* zawiera znowu 
kilka kwiatków z zachwaszczonej analfabe- 
tyzmem prasy. 

W „Gazecie literackiej** (Nr. 5) aż dwa 
artykuły wstępne o wierszach naczelnego 
redaktora tego pisma, co trąci nieco me- 
galomanją, pozatem: konkurs literacki dla 
prenumeratorów i dobra nowela p. H. 
Moskwianki. 

‚ _ „Świata'* numer Wielkanocny, obiicie 
ilustrowany przynosi interesujący artykuł 
Ryszarda Ordyńskiego o stolicy sztuki fil-. - 
mowej Hollywod. 

  

Sport. 
Ł. K. 5. — Siła 0:1 (1) 

Pierwsza rozgrywka o mistrzowstwo 
Łodzi przyniosła sensacyjny wynik. 

Czterokrotny. mistrz Łodzi, L. K. S. 
poza dla jednego z najsłabszych zespo- 
ów Łodzi „Siły w stosunku ‚ 

ой 
Sita grala niespodziewanie dobrze wykazu- 
jąc wielką ambicję i wytrwałość. 

Zwycięska bramka padła na kilka mi- 
nut przed zakończeniem gry w 87-ej minu- 
cie w zamieszaniu podbramkowym. £. K. 5. 
grał bardzo słabo, a w szczególności za- 
wiódł atak. 

Porażka ta jest bardzo dotkliwa dla 
Ł. K. S. ponieważ wystąpił on dó tych za- 
wodów w najlepszym swym składzie, 

W drugi dzień świąt rozegrał Ł. K. S. - 
drugi mecz o mistrzowstwo. Przeciwnikiem 
mistrza byt „Union“, nad ktėrym E. K. S. 
chcąc powetować swą porażkę odniósł zwy- 
cięstwo zupełnie zasłużone w stosunku 

$ 
Widzów okóło 3.000 osób. (1) 

„Wisła* — „Polonja* 3:1 
i 4:2 (2:2) 

Zawody te wzbudziły w kołach sporto- 
wych wielkie zainteresowanie i ściągnęły 
ogromne tłumy widzów. Same jednak z po- 
wodu tego, że odbywały się na gliniastym 
oraz wąskim i krótkim boisku nie stały na 
wysokim poziomie. 

Podczas zawodów tych „Wisla“ góro- 
wała nad „Polonją* pod każdym względem 
z której się wyróżnili: Pychowski, Kotlar: 
czyk, Bajorek i Reymon |. W „Poloniji* naj- 
lepszą formę wykazali Bułanow Ii, Grabo- 
wski i Loth l, który obchodził na drugim 
meczu jubileusz 15-letni, jako czynny gracz, 
mający za sobą już 

200 rozegranych meczów 
Bramki ža00rti dla zwycięzców w pierw- 
Szym dniu Adamek (1) i Reyman I (2), w 
drugim zaś Reyman | (2) oraz Burek i Rey. 
man III po jednej. Е 

tla „Polonji“ natomiast w 
dniu Grabowski, w drugim zaś 
Jeiski, 

Widzów oko:o 6.000 osób. (1) 

(2:1) 

ierwszym 
upalski i 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" 
  

  V M   

KOMPLETNY - 

    

ónis miast, powiatów i gmin 
„Rzeczypospolitej. Polskiej". 

Cen 6 zł. pi; koszty przesyłki poczt. 
WYSYŁA 

Dom wydawniczy Fr. Głowiński i S-ka 
w Lublinie, Skrz. poczt. 117. 127 

Na kaźde żądanie gratis i franco cennik innych wydawnictw 
ważnych dla firm handl. przem., banków, samorządów i t. p. 

DOKŁADNY 

    
  

  

KOIĘGARNIA STOW. NAUGZYCIKLOTWA POŁOKIKGO 
| WILNO, UL. KRÓLEWSKA 1. TELEFON Nr. 314. | 

  

PIORUNOCHRONY 
Witold Czyž 
„Agrotechnik“ 
Wilenska 26, tel. 

Gašnice „Minimax“ | 
  

  

    

©Р 

um SSE W dniu 29-III 1926 r. 
SPÓŁDZIELNIA została znaleziona 

" SPOŻYWCÓW 
„Przedšwit“ 
Wilno, Dobroczynna 6. 

przy ul.Św.-Jakóbskiej 

skóra z sarny 
Odebrać można w III 

Poleca wszystkim komis. P. P. 165 

artykuły <= 
świąteczne  Fortepjan 

po cenach konkurencyj- do sprzedania ul. Za- 205. nych. 123 rzecze 12—11. 

  

  

  

1-W0 и„ айс РОН` 
Sp. х 0. 0. 

PORADNIA 
DRUKARNIA „PAX. 
WILNO, zauł, Św. IGNACEGO 5. 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

KSIĄŻKI — NUTY —. MATERJAŁY PIŚMIENNE 

POMOCE NAUKOWE — PRENUMERATA PISM 

Hurt —Detal--Obsługa szybka i dokładna 

Wszelkie katalogi i informacje bezpłatnie a       
  PP. MIŁOŚNIKOM SCENY POLECAMY DZIAŁY: 

TEATRALJI POEZJI — MUZYKI.       

  

Polskiego zrzeszenia bekarzy Specjalistów 
ul. Garbarska 3, Il piętro. Tel. 6-58 

Czynna od 9 rano do 7 

Porady lekarskie w zakresie wszelkich chorób. 

Gabinet elektroświatłoleczniczy. 

wieczór.   
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 39 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, : 
KŚIĄŻKI I BROSZURY, › 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE   
  Pracownia bakterjologiczna (analizy lekarskie). 15 | 

Żądajcie wszędzie „Kurjer Vileiski". - 
  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogof“ sp. z ogr. odp. Druk. „Pax“, zaul. šw. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokolowski,


