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Dipowiedź ministra spraw wojskowych 
gen. Żeligowskiego w Senacie 

na interpelację w sprawie „szerzenia rozstroju w armji". 

Na zgłoszoną w Senacie 31 mar- 
са 1926 roku interpelację w sprawie 
szerzenia rozstroju w armji minister 
spraw wojskowych udzielił następu- 
jącej odpowiedzi: 

Poczuwając się z tytułu mojego 
stanowiska do pełnej odpowiedzial- 
ności za całokształt życia wojska i 
czyniąc zadość życzeniu Pana Preze- 
Ba Rady Ministrów, mam zaszczyt na 
interpelację senatorów Zdanowskie- 
go, Nowodworskiego, Białego, Kasz- 
nicy i innych odpowiedzieć co nastę- 
puje, zaznaczając, że odpowiedź ta 
jest stwierdzeniem jedynie moich po- 
glądów jako ministra spraw wojsko- 
wych: 

1) Ocena moralnego poziomu woj- 
ska, zawarta w zo nie od- 
powiada istotnemu stanowi rzeczy. 

Wystąpienia publiczne kilku genera- 
łów na łamach prasy zostały zrozu- 
miane jako objaw „zatrwažającego 
rozprzęgania armji. 

Stwierdzam, że te odosobnione 
fakty 

nie mają nic wspólnego z ogólnym 
nastrojem wojska 

i że wszelkie obawy co do załama- 
nia się armji pod względem jej war- 
tości morzttej, są całkowicie płonne. 

Wojsko jest najzupełniej zdrowe. 

Mogę wyrazić jedynie uznanie dla 
jego rzetelnej i sumiennej pracy. 

Korpus oficerski, 

a zwłaszcza ta jego część, która prze- 
bywa w atmosferze pracy linjowej, 
pomimo trudnych warunków materjal- 
nych ma głębokie poczucie karności 
wojskowej i świadomy jest odpowie- 
dzialności, jaka na nim ciąży. 

Zarzut załamania się dotyczyć 
może jedynie 

jednostek, stojących na szczytach 
naszej hierąrchji wojskowej. 

Przyczyny tego załamania leżą w 
znacznej mierze po za wojskiem i się- 
gają tak głęboko, że nie mogę ogra- 
niczyć się do formalnego oświetlenia 
wypadków, będących przedmiotem in- 
terpelacji. 

2) Nasze czynniki polityczne nie 
zdołały dotychczas zorganizować 
naczelnych władz obrony Państwa. 

‚ W rezultacie praca Rządu nad ca- 
łokształtem wielkich zagadnień obro- 
ny Państwa nie jest skoordynowa- 
na, a 

„szczyty wojska”, 

odczuwające od lat 5 brak podstaw 
ustawowych, 

znajdują się w stanie bezwładu. 

Stanowimy pod tym względem smut- 
u, wyjątek, niema dziś bowiem pań- 
stwa w Europie, w któremby ta pier- 
wszorzędna sprawa nie została w ten 
lub inny sposób rozwiązana. 

Uprawnienia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej 

jako najwyższego zwierzchnika sił 
zbrojnych armji (art. 46 konstytucji) 
stały się martwą literą. Zapomniano, 
że godność najwyższego zwierzchnika 
została Prezydentowi nadana nie dla 
przyozdobienia go w pięknie brzmią- 
cy tytuł, ale w imię uznanej potrze- 
by związania wojska z najwyższym 
Rzeczypospolitej autorytetem. 

3) Ten błąd zasadniczy wyciska 
swe piętno na całem życiu wojska 

Przy niezorganizowanych władzach 
naczelnych ministrem spraw wojsko- 
wych nie może być osoba cywilna, 
gdyż przypadają mu w udziale funk- 

cje czysto wojskowe, rola zaś gene- 
rała, powołanego na to stanowisko, 
jest dwuznaczna. Jest rzeczą bez- 
sporną, że generał w służbie czyn- 
nej — a takimi byli wszyscy dotych- 
czasowi ministrowie spraw wojsko- 
wych—winien reprezentować przede- 
wszystkiem czynnik fachowy i że w 
dziedzinie spraw politycznych nie 
może stosować metody gry partyjnej. 
Szukanie większości na gruncie parla- 
mentarnym przez angażowanie się 
bądź to na prawo, bądź to na lewo, 
jest równoznaczne, przynajmniej w 
mojem pojmowaniu, z wyzbywaniem 
się cech żołnierskich. 

Nasze stronnictwa 

nie doceniają powyższego momentu. 
Powtarzając sakramentalne słowa o 
apolityczności wojska, jednocześnie 

świadomie czy nieświadomie wcią- 
gają gen:rałów do swej gry poli- 

tycznej. 

Stworzyliśmy typ generała polityka, 
typ żołnierza, oklaskiwanego przez 
jednych i dyskredytowanego publicz- 
nie przez drugich. 

Jest to równoznaczne z marnowa- 
niem generałów i demoralizowa- 

* - niem korpusu oficerskiego, 

gdyż prostolinijna struktura ducha 
wojskowego nie jest dostosowana do 
takich wahań. 

Zaspokojenia ambicji oficer szukać 
powinien jedynie i wyłącznie na 

gruncie pracy wojskowej. 

4) Dalszą przyczynę kompliku- 
jącą nasze życie wojskowe widzę 
w niezdrowem ustosunkowaniu się 
pewnych czynników politycznych 
do osoby Marszałka Piłsudskiego. 
W okresie najbardziej intensywnych 
działań wojennych Marszałek Pił- 
sudski jako wódz naczelny był na- 
pastowany z bezprzykładną zacię- 
tością, z odrzuceniem wszelkich 
skrupułów, jakich zdawałoby się 
wymagała groza chwili. Stworzono 
smutny precedens bezkarnego szar- 
gania czcią ludzką. 

Po skończonej zwycięsko wojnie 
poczynając od roku 1923 wytworzyła 
się sytuacja fałszywa. Z jednej stro- 
ny stwierdzono nawet oficjalnie, że 

powrót Marszałka Piłsudskiego do 
czynnej pracy wojskowej jest ko- 

й nieczny, 
z drugiej zaś strony nie uczyniono 
nic, aby ten powrót umożliwić. Na- 
tomiąst we wszystkich pokojowych 
planach mobilizacji personalnej do- 
wództw wyższych,  zatwierdzanych 
kolejno przez dotychczasowych moich 
poprzedników, 

na stanowisko wodza naczelnego 
w razie wojny był przewidywany 

Marszałek Piłsudski. 

Uważam, że harmonijna współpra- 
ca ministra z generałem, przewidzia- 
nym na naczelnego wodza jest moim 
obowiązkiem. Sądzę, iż w tych wa- 
runkach jest rzeczą zrozumiałą, że 
dążę do tego, aby były i przypusz- 
czalnie przyszły wódz naczelny po- 
wrócił do czynnej pracy wojskowej 
i że pogląd ten, nie oparty na ża- 
dnych przesłankach politycznych wy- 
raźnie wypowiedziałem. 

5) Tak wygląda w ogólnym za- 
rysie tło, 

na którem nastąpiły ostatnie incy- 
denty, będące przedmiotem tak dale- 
ko idącego zaniepokojenia ze strony 
panów senatorów-interpelantów. 

Przebieg wypadków był następu- 
jący: 12 lutego 1926 roku na łamach 
„Kurjera Porannego 

ukazał się wywiad z Marszałkiem 
Piłsudskim, 

będący w pewnej mierze ujawnieniem 
rozmowy, jaką Marszałek miał z 
Prezydentem Rzeczypospolitej, Na 
skutek ostrych słów, skierowanych 
pod adresem austrjackiego sztabu 
generalnego, (w formie jednakowoż 
najzupełniej ogólnikowej i pozba- 
wionej jakichkolwiek zarzutów imien- 
nych) jeden z generałów z byłego 
austrjackiego sztabu generalnego zwró 
cił się do mnie z żądaniem  publicz- 
nego zadośćuczynienia, zapowiadając, 
że w przeciwnym razie pociągnie 
Marszałka do sądu za „notoryczne 
oszczerstwo*. Odpis tego zażalenia 
ów generał rozesłał wszystkim gene- 
rałom z byłego austrjackiego sztabu 
generalnego, o czem mnie zawiadomił. 

W rezultacie całej tej przykrej 
sprawy otrzymałem łącznie 18 pism 
o nader jednak różnolitem brzmieniu. 

Obok formalnego oskarżenia 0 
oszezerstwo, obok prośb o stwier- 
dzenie, kogo Marszałek w tem oskar- 
żeniu ma na myśli, 

miałem pisma, potępiające ten 
sposób reagowania i stwierdzające 
lojalność w stosunku do byłego 

Naczelnego Wodza. 

O fakcie otrzymania zażalenia po- 
wiadomiłem Marszałka, prosząc go 0 
wypowiedzenie się. Na podstawie 
otrzymanej odpowiedzi wydałem dnia 
20 marca 1926 roku rozkaz, w któ- 
rym stwierdziłem, że 

„wypowiedziana krytyka nie doty- 
czy ogółu oficerów, pochodzących 
z byłego austrjackiego sztabu ge- 

neralnego“. 

Rozkaz ten okazał się wystarczają- 
cem zadośćuczynieniem dla 11 ofi- 
cerów, 4-ch wniosło wprawdzie skar- 
gi do sądu (jeszcze przed ogłosze- 
niem mojego wyjaśnienia), skargi te 
zostały jednak ostatnio przez samych 
oskarżycieli wycofane. 

Generał Stanisław Haller i gen. 
Szeptycki wstąpili na niedopusz- 
czalną dla oficera służby czynnnej 
„drogę publicznej samoobrony, 

ogłaszając w prasie swój list otwar- 
ty. Była to reakcja na przytoczenie 
ich nazwisk w liście Marszałka do 
mnie. List ten wbrew moim intenc- 
jom Marszałek ogłosił w prasie, tłu- 
macząc się, iż był do tego kroku 
zmuszony, gdyż zarzut „notoryczne- 
go oszczerstwa”, jaki go spotkał ze 
strony głównego inicjatora zlikwido- 
wanych obecnie zażaleń był również 
zrobiony „publicznie". 

Szczerze nad tem ubolewam, że 

charakter zatargu między Marszal- 
kiem Piłsudskim, a gen. Szeptyc- 
kim wyklucza interwencję z mojej 

strony 

i że wojsko traci generała, którego 
kwalifikacje służbowe, jako inspekto- 
ra armji, wysoko cenię. Zarazem nad- 
mieniam, że w sprawie załagodzenia 
tego sporu uczyniłem wszystko, co 
generał na moim miejscu mógłby u- 
czynić. 

6) Na zakończenie muszę wyrazić 
ubolewanie, że 

interpelacja została ujęta w formie 
uwłaczającej godności ministra 
spraw wojskowych i w formie, po- 

niżającej jego autorytet, 

co nie jest, zdaniem moim, pożytecz- 
ne z punktu widzenia państwowego. 

W odpowiedzi wbrew moim zasa- 
dom poruszam pewne momenty poli- 
tyczne, zmuszony jednak jestem do 
tego wobec ciężkiego zarzutu „roz- 
przęgania armji* jaki interpelacja 
zawiera. (Pat) 

Minister Spraw Wojskowych 
Żeligowski 

generał broni. 

Przejściowa forma 

  

obkenego gabinefi. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszdwy). 

Uspokojenie. 

Dzień wczorajszy przyniósł znacz- 
ne uspokojenie, mówiąc nawiasem był 
pierwszym dniem bezładu i marazmu, 
jaki się wytworzył po wczorajszem 
załatwieniu konfliktu rządowego. 

W kuluarach sejmowych panowała 

wczoraj cisza i pustka, gdyż mnóstwo 
posłów opuściło we środę''w mocy 
stolicę. Prowadzone były: jedynie 
rozmowy między prz. wiciela- 
mi A PA lewicy a mniej- 
szościami. й 

Prowizorjum budžetowe na m. maj. 

W godzinach południowych odbyła 
się w Prezydjum Rady Ministrów 
pod przewodnictwem premjera Skrzyń- 
skiego konferencja, na której byli 
obecni przedstawiciele stronnictw, 
wshodzących w skład obecnej koalicji, 
mianowicie Głąbiński ZLN, Witos 

Piast, Chądzyński ChD i Popiel NPR. 
Omawiano obecną sytuację i zadania 

rządu na najbliższe dni. Szczególną 
uwagę poświęcono prowizorjum: bu- 
dżetowemu na miesiąc maj, jakie 
rząd w nadchodzący poniedziałek 
przedstawi Sejmowi. : 

Narady stronnictw opozycyjnych. 

Równocześnie w gmachu Sejmu 
odbymały się narady opozycyjnych 
stronnictw lewicowych, jako też 
wspólna konferencja PPS i Stron. 
Chłop. Projektowane we środę wspól- 
ne demarche w Belwederze przed- 
stawicieli opozycyjnej lewicy praw- 

dopodobnie nie dojdzię do. skutku. 
a to z tego powodu, iż za powyższem 
demarche opowiada się jedynie Stron. 
Chłop., natomiast PPS, Wyzwolenie i 
Klub Pracy uważają powyższe wy- 
Kae za niewskazane w obecnej 
chwili, ŚR 

Opozycja Z. P. P. S, 

W godzinach wieczornych ukoń- 
ozyła swe obrady komisja parlamen- 
tarna Związku ZPPS, która przyjęła 
do wiadomości sprawozdanie prezyd- 
jum klubu © sytuacji politycznej, a 
w szczególności zatwierdziła złożone 

Konsolidacja 

Weczorajsze rozmowy polskiej ‹ о- 
pozycyjnej lewicy i mniejszości po- 
między sobą mają na celu zbliżenie 
wszystkich sił w Polsce w podwój- 
nym celu: 1) przeciwstawienie się 
wszystkimi siłami rządowi reakcyjne- 

we środę przes presydjum oświad- 
czenie wobec p. Prezydenta Ręeczy- 
pospolitej. JaC A а 

W stosunku o "rządu 
„kadłubowego* ZPPS:' и 
do jak najostrzejszej opozycji. 

całej lewicy. 

mu i 2) ustałenie wspólnego progra- 
mu odbudowy gospodarczej, jako też 
utrwalenie reform społecznych w 
Polsce oraz charakteru republikań- 
sko-demokratycznego państwa. 

Neutralność koła żydowskiego. 

Co się tyczy stanowiska Koła Ży- 
dowskiego, to należy liczyć się z 
tem, że Żydzi nie zgłoszą swego 
akcesu do projektowanego klubu 
lewicowego, wychodząc z założenia, 

Stanowisko P, P. S. | 

W godzinach wieczornych ošwiad- 
ezono naszemu korespondentowi w 
klubie P. P. 8., iż socjaliści stoją na 
stanowisku najostrzejszej opozycji w 

iż wystąpienie socjalistów z koalicji 
nie zmieniło w niozem śtosuńku rzą- 
du do ludności żydowskiej i na' od- 
wrót. oc 

b Wie 

stosuuku do rządu „kadłubowego” 
i uważają za jedyne wyjście z obec- 
nej sytuacji niezwłoczne jego ustą- 
pienie. 

Prowizoryczność obecnego gabinetu. 

W kuluarach sejmowych przewa- 
ża opinja, iż żywot obecnego gabine- 
tu będzie krótkotrwały i że prawdo- 

podobnie w pierwszych dniach maja 
należy się liczyć z. wybuchem nowe- 
go przesilenia rządowego. 

Wiadomości polityczne. 
(Telefonem od wł. korespondenta). 

P. premjer Skrzyński odbył wczo- 
raj dłuższą konferencję z ministrami 
St. Grabskim i Osieckim w sprawach 
resortowych, następnie przyjął posła 
Stanów Zjednoczonych p. Stetsona, 
wreszcie konferował z przedstawicie- 
lem PPS pos. Niedziałkowskim, który 
poinformował p. premjera o stanowi- 
sku klubu PPS wobec obecnego 
rządu. 

e 
Dyrektor departamentu handlowe- 

go w Ministerstwie Przem. i Handlu 
p. Gliwic wyjechał na międzynarodo- 
wą konferencję do Genewy w cha- 
rakterze delegata rządu polskiego. 
Konferencja rozpocznie swe obrady 
26 bm. 

© 

Dnia 22-go kwietnia r. b. w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych do- 
konano wymiany dokumentów ratyfi- 
kacyjnych konwencji z Czechosłowa- 
cją dotyczącej ułatwień w małym ru- 
chu granicznym, podpisanej w Pra- 
dze 30 maja 1926 roku, (Pat.). 

® 

Powrócił, do Warszawy dyrektor 
departamentu prezydjalnego w „Mini- 
sterstwie Skarbu p. Wojtkiewicz, któ- 
ry prowadził zagranicą rokowania w 
sprawie realizacji drugiej transzy: po- 
życzki dillonowskiej w wysokości 15 
mil. dol. Rokowania miały przębieg 
pomyślny i mają być wkrótce reali- 
zowane. у ч 

Rada Naczelna OhDzostala awo- 
lana na 26 bm. Porządek dsienny о- 
brad przewiduje między ianemi wnio- 
ski specjalnej komisji, onionej 
przez kongres stronnietwa, która ma 
się zająć sprawami mniejszości na- 
rodowych w Polsce. | 13 

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

z najlepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a.: 

   
    

        



Pauza. 
W wytworzonej przez nieprzyjęcie 

* dymisji gabinetu p. Skrzyńskiego sy- 
tuacji należy odróżnić dwie strony — 

merytoryczną i formalną. 

Formalnie p. Prezydent działał w 

granicach swojej kompetencji i za- 
rzuty czynione mu z tego tytułu przez 

posła Daszyńskiego nie są uzasadnio- 

ne. Inna rzęga czy taki obrót rzeczy 
odpowiada oczekiwaniom lewicy, a w 

szczególności socjalistów, czy też nie. 

Są podstawy do mniemania, że nie 

ograniczali oni swego planu do wy- 

cofania się z rządu, lecz łączyli z 

niem świadomie, jako nieunikniony 

skutek, dymisję całego gabinetu, Sta- 

nowisko to jest zrozumiałe, jeżeli 

mieli określone wyobrażenie o 

tem, co się następnie stanie, Nie jest 

jednak słusznem forsowanie swoich 

projektów kosztem dalszego obniżania 
władzy Prezydenta i wmawiania 50- 

bie i innym, że Prezydent powinien 
być ślepym wykonawcą woli partyj 

sejmowych. i 

Istnieje utarty sposób obalenia 
rządu, który ze żmienionego układu 

sił nie chce sam wyciągnąć konsek- 

weneyj — przeprowadzenie w Sejmie 

rotum nieufqości. Do takiej ostatniej 
rozgrywki doszedł swego czasu gen. 

Sikorski, a zrezygnował następnie z 

niej p. Witos. Droga ta i teraz 
przed partjami opozycyjnemi stoi ot- 

warta, BP 
Tak wygląda sytuacja objektyw- 

nie, teoretycznie. Oczywiście, nie tu 
mieści się sedno rzeczy. W polityce 

bardzo małą rolę odegrywają względy 

tecretyozne, : 
Znacznie ciekawszą jest kwestja 

jaki pozytywny skutek chcieli osiąg- 
nąć socjaliści w następstwie rozbicia 

koalicji. Ze słów posła Niedziałkow- 
skiego, wypowiedzianych  dziennika- 
raom warszawskim wynikąłoby, że 

zaleca on P. Prezydentowi, po przy- 
jęciu dymisji gabinetu, rozpocząć 3za- 

- blonową procedurę  kouferencyj z 
przywódcami stronnictw, czyli nowe, 
przewlekłe i beznadziejne próby two- 
rzenia rządu parlamentarnego. Kon- 

ferencje te mogą doprowadzić tylko 
do stwierdzenia zupełnej niemożliwo- ' : 

ei sformowania rządu, posiadającego 
adolnošė do takiego działania, jakie- 
go wymagają zadania chwili. 
"Jest rzeczą dość obojętną, czy 

skonstatowanie tego faktu nastąpi w 
czasie istnienia „kadłubowego"  rzą- 
du, który w każdej chwili można 
obalić, ezy. w czasie, kiedy wogóle 
żadnego rządu niema, Rząd „kadłu- 
bowy* ma przynajmniej tą wartość, 

„wprawdzie ludzie zacni, 

KU 

że załatwi t. zw. konieczności państ- 

wowe jak nprz. prowizorjum  budže- 

towe na m. maj, które jest niezbęd- 

ne dla uratowania choćby pozorów 

praworządności. 

Sądzę, że jedynie tylko te wzglę- 

dy skłaniają premjera do poddania 

„się woli P. Prezydenta. Nie ma po- 

wodu inkryminować p. Skrzyńskiemu 

chęci utrzymania się przy władzy za 
pomocą jakiejś rekonstrukcji gabine- 
tu i zwerbowania na opróżnione 
przez P. P. S. miejsce innych ama- 
torów koalicyjnej impotencji. P. 
Skrzyński jest. gentleman'em i tej 
nielojalności w stosunku do swoich 

poprzednich kontrahentów nie po- 
pełni. 

Mógłby, natomiast, odegrać poży- 
teczną rolę medjatora pomiędzy P. 
Prezydentem, Sejmem i temi sferami 
pozaparlamentarnemi, z których je- 
dynie wyjść może rząd „silnych ro- 
zumów i silnych charakterów*, o któ- 
rym mówi p. K. Srokowski w Nr. 90 
„Nowej Reformy*. Sejmowi musi 
przecież ktoś, kto z nim ma łatwą i 
normalną styczność, wyperswadować 
ambicje na dalsze trapienie Polski 

rządami z jego łaski i jego łona 
powstałemi. 

Rząd pozaparlamentarny jest nie- 
zbędny nie dla tego, aby wziąć osta- 
teczny rozbrat z systemem parlamen- 
tarnym i stworzyć stopień przejścio- 
wy do dyktatury, jako systemu. Rząd 
taki, jest jedynym środkiem aby par- 
lamentaryzm w Polsce uratować i 

uzdrowić! Przebąkiwał o nim w wy- 
wiadzie z „Nowym Kurjerem Polskim* 
poseł Witos, mówił wyraźnie poseł 

Popiel. Ktoś jeszcze musi postawić 
kropkę nad i. Prof, Jaworski w refe- 
racie, wygłoszonym przed kilku dnia- 
mi na zebraniu „Prawicy Narodowej* 
postawił alternatywę: „albo stron- 
nictwa musiałyby się odrodzić i prze- 
jąć tylko interesem państwowym, 
albo rząd nałeży wyemancypować z 
pod wpływu stronnictw", Tylko to 
drugie wyjście jest obecnie realnem 
i celowem. 

Trzeba tu zastrzedz się przeciw- 
ko identyfikowaniu rządu „silnych 
głów i silnych charakterów* z rzą- 

_" dem t. zw. nrzędniczym. W wyższych 
sferach urzędniczych w Polsce są 

roznmni i 
pełni dobrych chęci. Nic jednak tak 
nie wyługowuje człowieka z twór- 
ezej energji, cywilnej odwagi i sze- 
rokiego poglądu, jak „urzędowanie“, 
Słuszniesbowiem ktoś powiedział nie- 

R J.E R W_I LE NS K I 

Litwa prowadzi układy z Sowietami. 
Potwierdza to litewski minister spraw zagranicznych. 

KOWNO, 22-IV. Pat. Minister spraw zagranicznych Reynis po- 
twierdził w wywiadzie doniesienie pism o rokowaniach prowadzonych 
z Rosją w sprawie układu o nieagresji, 
treści tego układu są nieścisłe. 

Omawiany projekt, mówił minister, 

dodał jednak, że wiadomości o 

nie zawiera żadnej wzmianki 

o gwarancji granicy wileńskiej i kłajpedzkiej, dzienniki natomiast podały, 

że Rosja sowiecka uzależniła udzielenie tej gwarancji od zaniechania wstą- 

pienia Litwy do związku bałtyckiego. 

Zdaniem ministra, udział Litwy w tym związku nie może być uważa- 

ny za akt skierowany przeciwko Rosji. 

Po osiągnięciu porozumienia w sprawie tego układu minister uda się 

do Moskwy, gdzie nastąpi podpisanie traktatu. 
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Sensacyjny artykuł nacjonalisty 
niemieckiego. 

BERLIN, 22-IV. (Pat.) Członek niemieckiej partji ludowej poseł von 
Rheinbaben, który w końcu ubiegłego miesiąca wygłosił w Reichstagu mowę 
przeciw Polsce, zamieszcza dziś w „Tagliche 
o polityce zagranicznej Niemiec. 

Von Rheinbaben pisze, że wobec bezczelności 

Rundschau“ dłovższy artykuł 

Ligi Narodów Niemcy 
obstają nadal przy tak zwanej polityce locarneńskiej, powinuy jednocześnie 
jednak rozwinąć samodzielną politykę zagraniczną. 

Jako jedno z głównych zadań gabinetu von Rheinbaben wymienił ure- 
gulowanie stosunków z Polską. Odnośny ustęp artykułu brzmi dosłownie: 

„Rozrachunek Niemiec z Polską będący odpowiednikiem locarneńskich 
układów gwarancyjnych i rzucający nowe podstawy dla stosunków między 
obu krajami jest obok dalszego rozwinięcia polityki Locarna i uzupełnionia 
jej przez traktat o naturalności z Rosją, trzecim z najpilniejszych i naj- 
bliższych zadań niemieckiej polityki zagranicznej”. 

Komisja prawnicza Reichstagu odrzuciła 
projekt ustawy o odszkodowaniach dla 

byłych panujących. 
BERLIN, 22-IV. Pat. Dzisiaj w komisji prawniczej Reichstagu art. 2 

projektu ustawy o odszkodowaniach dla byłych panujących został odrzuco- 
ny 11 głosami przeciw 10. 

Przeciw projektowi głosowali socjaliści, komuniści i hitlerowcy. 
Za projektem głosowały partje 

wstrzymali się od głosowania. 
Natychmiast po głosowaniu 

dzenie. 
przewodniczący komisji 

umiarkowane. Niemiecko-Narodowi 

zamknął posie- 

Kanclerz zwołał na dziś po południu naradę przedstawicieli partji, na- 
leżących do koalicji rządowej, celem naradzenia się nad sytuacją wytwo- 
rzoną przez odrzucenie projektu ustawy. 

Odrzucony dziś artykuł ogranicza możliwość rewidowania zapadłych 
już wyroków sądowych w sprawie odszkodowania. 

dawno, że polski aparat państwowy 

nie rządzi, ale „urzęduje. 

Szukać tam śmiałych reformatorów 

naszego życia państwowego i gospo- 

darczego byłoby błędem nie do daro- 
wnia. e 

Nie należy tracić nadziei, że Sejm 
sam zrezygnuje z dotychczas prakty- 

kowanego spogobu formowania rządu 

na  konwektyklach partyjnych. W 

przeciwnym razie naraziliby kraj na 

niebezpieczne wstrząśnienia. 

Presja PPS. i „Wyzwolenia“, wy- 

wierana na p. Prezydenta pozwala 

mniemać, że partje te są przygoto- 

wane na objęcie władzy przez rząd 

pozasejmowy, rząd wielkiej reformy 
Rzeczpospolitej. Mówić o nazwiskach 

byłoby  przedwczesnem. Jest ta 

zresztą rzecz bardzo drażliwa i co- 

kolwiek... niewyraźnie postawiona. 

QGbok tego daje się zauważyć u- 

silna akcja prawicy, dążąca do utrzy- 
mania przy władzy okaleczenego ga- 

binetu p. Skrzyńskiego. Prawica 

wciąż jeszcze obawia się Marsz. Pił- 

sudskiego. Stara się go uwikłać w 

kombinacje personalno-koalicyjne w 

rodzaju: Pilsudski-Witos-St. Grabski, 
Oczywiście, sidła pozostaną puste. 

Wobec groźnej sytuacji i zdecydo- 

wanej woli do jej opanowania, o 

której wolno wierzyć, że się ujawni 

w chwili właściwej, prawica stuli 

uszy. Jak zwykle, 

Testis. 

Nr. 92 (540) 

d bituy kowieńskiej 
Ustąpienie ministra spraw gagran. 

Reynisa. 
KOWNO, 22.IV. (Pat.). Minister 

spraw zagranicznych Reynis ustąpił z 
zajmowanego stanowiska. Na stano- 
wisko tymczasowo pełniącego Obo- 
wiązki ministra spraw zagranicznych 
został mianowany premjer Bystras, 
który natychmiast objął urzędowanie 
w tym charakterze. 

Petrulis procesuje się. 
24-go kwietnia w Tylży u sędziego 

pokoju będzie rozpatrywana sprawa, 
wytoczona przez p. W. Petrulisa p. 
Ibingowi, redaktorowi pisma tylżeń- 
skiego „Tilsiter Beobachter* oszczer- 
stwo rzucone na p. Petrulisa jako 
b. ministra skarbu i prezesa mini. 
strów. й 

„Lietuwisa" znów ukarano. 

Komendant wojenny za umiesz- 
czony w Nr. 15 „Lietuwisa* artykuł 
p. A. Sm. p. t. „Sużalotoji politika* 
ukarał redaktora tego pisma grzywną 
w wysokości 1500 It. autora zaś ar- 
tykułu—grzywnę—50 It. 

Policja polityczna a wybory. 
Frakcja socjaldemokratyczna wy- 

stosowała do Prezesa Ministrów i Mi- 
nistra Spraw wewnętrznych następu- 
jące zapytanie: 

Ze znajdujących się w naszych rę- 
kach niewątpliwych danych jest nam 
wiadomem, iż policja polityczna wy» 
dała rozkaz utworzenia na obecne 
wybory list robotniczych bezpartyj- 
nac PSAS A pracowicowych po- 
glądów. 

Ponieważ takie wtrącanie się in- 
stytucji rządowej do spraw zupełnie 
od niej niezależnych jest absolutnie 
niedopuszczalne i karygodne według 
całej surowości prawa, zapytujemy 

1) czy p. p. Ministrowie wiedzą o 
tym rozkazie policji politycznej. 

2) jeżeli tak, to jakich środków 
zamierza rząd jąć się, by zbadać spra- 
wę i ukarać winnych? 

Podpisali: K. Bielinis, L. Purena- 
SOWA. 

Kowno, 17 kwietnia 1926 r. 

1 Paisiu Balykii 
Estonia. 

Estońska „partja robotnicza* była 
finansowana przez komintern. 
Policja polityczna zwróciła uwagę 

na redaktora „Proletarjusza“ Abram- 
sona ze względu na dysponowanie 
przez tegoż olbrzymiemi sumami. Za- 
częła go śledzić. Wyjaśniło się że Ab- 
ramson utrzymywał stosunki z estoń- 
skimi tajnymi organizacjami komuni- 
stycznymi. 

Dn. 20 b. m. o godz. 12 w nocy 
w Tallinie Abramson został areszto- 
wany, w chwili gdy otrzymał on: in- 
strukcję od przedstawiciela III Mię- 
dzynarodówki Rismana, którego rów- 
nież aresztowano. 

Policja zarządziła zamknięcie wszy- 
stkich biur partji robotniczej. 

OOOO O >>> ZNANA 

iwagi aljanta 0 nas. 
(Olivier d'Etchegoyen. Pologne, Po- 
logne... Andre Delpench, Editeur, Pa- 

- ris, 1925). | 

Milutka książeczka, ani słowa! 
Ten się przynajmniej nie bawi w sen- 
tymentalne 3 0 e na- 
tion, peuple c! Z ologne 
martyr et heroique”. Urządza Pola- 
ków pod każdym. względem, że naj- 
zawziętszy wróg by. lepiej nie po- 
trafil. Jakaż pogarda, obrzydzenie, 
wstręt na, każdej stronicy! Ma się 
wrażenie, Że autor kopie butem i 
płuje na wszystko i wszystkich. Ko- 
biefom warszawskim dostaje się też 
nie lada policzek, ale absolutnie słusz- 

"nie, mają nagrodę za rzucanie się 
na szyję aljanckim oficerom, od po- 
'ezątku wojny. Wogóle niestety, dużo 
rzeczy jest słusznych, w tych uwa- 
gach, bez sympatji, z lekceważeniem 
ueszych wartości i pomijaniem za- 

' slug, pisanych r. 1920—1925 w War- 
szawie, Grodnie. i Wilnie. - 

Jednak pomijając wyjaskrawianie 
wszystkich stron: ujemnych, 'ignoro- 
wanie kompletne dodatnich, nieu- 
wsględnianie warunków lat powojen- 
nego tworzenia się państwa z trzech 

- „Łaborów perc narzeka np. 
ośkia i niótstannie nś_ nieuregulo- 

fanie pociągów, brak łączności, kom- 
fertu i zorganizowania życia, co w 
owych ezasach dla każdego narodu 
w naszych warunkach było nięmożli- 
„wością. Ale, prócz tego wszystkiego 
p. dEtchegoyen poprostu kłamie, co 
na ofieera armji francuskiej, którą 
pod niebiosa wynosi, mie jest czy- 
sem zbyt etycznym. Prócz drobnych 
naciągań i niedokładności, opierają 
cych się na informacjach : rosyjskich 
1 litewskich; - do których autor'żywi 

„dobrze widziane, 

jawną i stronniczą sympatję, czytać 
możemy na str. 253 taką dokładną 
wiademość: „W r. 1919 w styczniu 
Niemcy ewakuowali Wilno, bolszewi- 
cy korzystając z ogólnego chaosu 
zajęli to miasto, by je niebawem, dn. 
17 kwietnia 1919 r. opuścić. W parę 
dni potem zajęli Wilno Polacy i trwa- 
li tam do lipca 1920 r. kiedy wypar- 
ci zostali przez wojska Sowietów, 
które gnały... (tu następują jaskrawe 
i anegdotyczne opisy biezmiernego 
tchórzostwa, nieuczciwości, braku pa- 
trjotyzmu oficerów i szeregowców 
polskich). „Gdy zaś dzięki interwen- 
p gen. Weygand i oficerów francu- 
skich zwołanych na gwałt, niebezpie- 
czeństwo bolszewickie zostało usu- 
nięte, polacy zaatakowali Litwinów 
30 sierpnia 1920 roku w rejonie Su- 
wałki*. Tu następuje opis niesłycha- 
chanych matactw, kłamstw i oburza- 
jących autora oszustw polskich w sto- 
sunku do Litwinów, Francuzów, Ligi 
Narodów i całego świata wogóle! 
I tak cały czas. 

O walkach w kwietniu w Wilnie w 
1919 r. ani słowa, o dzielności obro- 
ny nad Wisłą, nie. 

Tanim operując dowcipem wy- 
śmiewa się francuz z języka polskie- 
go, potraw, muzyki. w kawiarniach. 
„Polak nie może przełknąć sardynki 
bez akompanjamentu muzyki*,. O ko- 
bietąch pisze, że utrzymują mężczyzn, 
płacą za nich kolacje i że to bardzo 

rozwiązłości ich i 
propozycjom poświęca sporo miejsca, 
utrzymując przytem, że jeśli spotkał 
ładną lub dobrze ubraną kobietę, to 
była rosjanka lub żydówka, Polki są 
niezgrabne, źle ubrane i niechlujne. 
Opis rodziny wileńskiej, u której 
mieszkał, nie wątpliwie prawdziwy, 
powinien by być dobrą nauczką dla 
naszych gospodyń i ich porządeczków. 

O wojsku wyraża się, jak o Wszy- 

stkiem z pogardliwą niechęcią, naj- 
silniejszą abominacją pała do ofice- 
rów; tylko ci, którzy służyli w Rosji 
mają łaskę w jego oczach, chociaź 
przyznaje większą wartość zawodową 
b. pruskim wojskowym. Po za tem, 
wszystko to pijacy, („sposób picia w 
Polsce wódki jest taki: otwiera się 
paszczę i wlewa czarkę takim ruchem, 
jak stangret chluszcze wiadro wody 
w stajnię*), kłamczuchy, opowiadają 
o zwycięstwach, których nigdy nie 
odnieśli, a zmykają jak zające w nie- 
bezpieczeństwie, zostawująe żołnierzy 
na los opatrzności. „Nie ukazują się 
inaczej jak z ładownicami, pasami, 
rewolwerami wszelkiego kalibru i ga- 
tunku, i ze wściekłym, ogromnym pa- 
łaszem. Gdy wyjątkowo nie spaceru- 
ją z nim, zastępują go małym nożem 
od kapusty, 20 ctm. długim, który 
z rewolwerem tkwi przy pasie. Trzy- 
mają to u stołu, na wizycie, na balu. 
Pewnie śpią z tem razem, Na pier- 
siach widnieje całe muzeum medalów 
i orderów. Jedne świadczą, że byli 
grzeczni w szkole, inne, to nagroda 
gimnastyczna, Jest taki medal dla 
tych co walezyli z bolszewikami i 
inny, dawany w nagrodę tym, co się 
z niemi nie bili. Są krzyże wojenne, 
waleczności, św. Kazimierza (?) Orła 
białego i ponad wszystko, by unie- 
śmiertelnić bohaterów, Virtuti mili- 
tari — wszyscy to mają. Mimo ten 
wspaniały aparat wojenny, nie robią 
z niego użytku nadmiernego. Jestto 
raczej dekoracja. (o najwyżej jeśli 
od czasu do czasu, któryś tam, ba- 
wiąc się pistoletem, którego użytku 
nie zna zrani siebie, lub wybije oko 
towarzyszowi. 
ne wszystko. 

„W kościele niema ławek i lud- 
ność klęczy na ziemi, Chłopki, w bia- 
łych chustkach na głowie. całują zie- 
mię po wschodniemu, nim zaczną 

W takim tonie pisa-' 

swe przydługie modły. Zaczyna się 
nabożeństwo. Asperges me. Ale tu 
kropidło nie jest jak we Francji 
skromną  wiechetką symbolizującą 
giest, tutejszy instrument — ogromna 
miotła z konopi, długa na 30 ctm. 
zanurzana co krok w wiadrze świę- 
conej wody i obracana silną dłonią 
księdza, obficie polewa zebranych, 
deszczem całkiem realnym. Jest zresz- 
tą czas wyschnąć, gdyż ceremonja 
przy pomocy procesji, obfitego kaza- 
nia, kantyczek, litanij i różnych do- 
datkowych modłów, trwa z łatwością 
dwie i trzy godziny. Wierni nie o- 
puszczą kościoła, póki nie ucałują 
nóg olbrzymiego Chrystusa -z drze- 
wa, wytartego do kolan przez te 
czyste dewocje. A ponieważ to pro- 
stactwo śpieszy wyjść po tak długiem 
zamknięciu, więc pchają się, cisną, 
duszą, miętoszą i zabijają, by ten 
akt pobożności i czułości spełnić. 
Przejście drzwi w tym runięciu tłumu 
jest momentem przykrym i niebez- 
piecznym. Wystarcza do zdobycia 
praw do rajn*. : 

Opis uczty, aczkolwiek równie iro- 
niczny, bardzo zabawny: ciągłe 
przemówienia, których trzeba słu- 
chać stojąc, (to chyba kompozycja 
fantazji autora) i obiad przestygnię- 
ty odnoszą i nikt nie miał czasu nie 
zjeść, prócz zakąsek i wódki, którą 
się prawie wszyscy upili. „Z wyjąt- 
kiem internacjonalnej arystokracji i 
burżuazji bogatej, która ogładę za- 
wdzięcza podróżom zagranicę. Polacy 
są bezmiernie próżni, egoiści leniwi, 
bez żadnej szczerości, łatwo popel- 
niają gałgaństwa w każdej dziedzinie, 
niecierpią wszystkich cudzoziemców. 
Pozorna grzeczność jest połączona z 
grubijaństwem, na kolei oficer będzie 
rozpychał jenerała i nie odstąpi mu 
miejsca, urzędnik będzie przeszka- 
dzał całą swą apatją w załatwieniu 

interesu, aż się człek domyśli, że 
trzeba dać łapówkę, ale gdy się ją 
da, to choć ustaje zła wola, apatja 
jest ta sama i nie wiele człek zy- 
skuje. Lud, prócz zaboru pruskiego, 
jest prymitywny, dziki, bajecznie ła- 
twowierny, a zarazem zupełnie nie- 
ufny, w naiwności niebywałej i zu- 
pełnie ciemny. Nie używają chustek 
do nosa, odziani w łachmany i są 
pokryci insektami, mieszkają w no- 
rach smrodliwych, śpią wszyscy ubra- 
ni, czy się myją? smierdzą bardzo. 
Gospodynie często używają do goto- 
wania strawy garnków, która nocą 
służyły do użytku". 

Druga część książki 
polityce. Łatwo zgadnąć, jak ją 
traktuje. Nienawiść do Piłsudskiego 
dorównywa endeckim uezuciom, są 
stronnice żywcem z pism: N.D. prze- 
tłumaczone, cytuje je zresztą autor. 
Bardzo słusznie. Zbieramy owoce 
opluwania swych wielkich ludzi. Ca- 
łą politykę zewnętrzną polską  od- 
nośnie do sąsiadów nazywa autor 
płaską fanfaronadą, biada nad aljan- 
sem francusko-polskim i ostrzega ro- 
daków przed angażowaniem się z tą 
efemerydą, jaką według niego jest 
państwo Polskie. | 

Oto więc jak wyglądamy w oezach 
nieżyczliwych, robiących wrażenie, że 
Są przekupione, tak dalece płytkie i 
stronnicze są te sądy. Ale ileż jest 
też i gorzkich prawd! Warto, warto 
przeczytać sobie, warto się poiryto- 
wać i wejrzeć na nasze życie spo- 
łeczne, jak też ono wygląda dla czło- 
wieka z zachodu? Ta nieakuratność, 
niechlujność, zawsze niedokładne in- 
formacje, arogancja i nieuprzejmość, 
a obok tego płaszczenie się... ale nie- 

poświęcona 

chcę iść wzorem aljanta.. Odsyłam 
do jego książki czytelnika, 

Hel. Rom, 
*
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W dniu 16 b. m. Prezydjum Ra- 
dy urządziło dla przedstawicieli pra- 
sy i sfer politycznych konferencję o 
charakterze informacyjnym. Zebranie 
zagaił p. Lednicki, którego przemó- 
wienie poniżej podajemy: 
4 „Tymczasowa Rada Organizacyj 
Społecznych i Gospodarczych Ziem 
Wschodnich, wyłoniona na Zjeździe 
lutowym w Grodnie zleciła mi powi- 
tać W. Panów jej imieniem i wyra- 
zić radość z powodu tego, że zainic- 
jowany przez nią kontakt z przedsta- 
wicielami prasy i sfer politycznych 
znalazł u W. Panów oddźwięk. Speł- 
niając to zlecenie korzystam też z 
moźności ustalenia głównych wytycz- 
nych zamierzonej pracy, 

Przedewszystkiem muszę zazna- 
czyć, że Zjazd Grodzieński i powoła- 
na na nim Tymcz. Rada Org. Społ. 
i Gosp. Z. W. znamionują sobą wysi- 
łek polskiej myśli politycznej, skie- 
rowany ku ustaleniu zasad współży= 
cia i współpracy na jednakowych pra- 
wach wszystkich obywateli polskich 
na Ziemiach Wschodnich bez różnicy 
narodowości i wyznania — i tem sa- 
mem bliskiego zespolenia Ziem tych 
a Rzeczpospolitą Polską. 

Mająe przed sobą jako punkt wyjś- 
cia w pracy polską rację stanu chce- 
my stwierdzić jasno i dobitnie, że 
pracę tę rozumiemy nie w zaognia- 
niu stosunków narodowościowych, nie 
w wysuwaniu tego, co nas dzieli, lecz 
przeciwnie w szukaniu dróg do wza- 
jemnego porozumienia, do zharmoni- 
zowania nurtujących na Ziemiach 
Wschodnich, jak gdzieindziej, kierun- 
ków i tendecyj. 

Pomni na naszą narodową przesz- 
łość, na nasze własne walki wolnoś- 
ciowe nie chcemy być żandarmami 
niczyjej duszy i jej wewnętrznych 
tajników. Pragniemy tylko widzieć 

RUBIER 

В działalności Tymcz. Rady Jani Gzdzieńskiego. 
poszanowanie praw Rzeczypospolitej 
i jej ustaw, a naszem dążeniem bę- 
dzie wpływanie na dostosowywanie 
tych ustaw, normujących współżycie 
obywateli i rozwój ich wartości naro- 
dowych, intelektualnych i materjal- 
nych do potrzeb całej ludności Ziem 
Wschodnich. 

Na Ziemiach tych zrodzili się Mic- 
kiewicz i Kościuszko. którzy swojej 
polskiej indywidualnej twórczości na- 
dali znaczenie ogólnoludzkiego idea- 
łu. W tem też widzimy dla siebie źró- 
dło natchnienia, energji i pracy. Po- 
kój międzynarodowy i pokój społecz- 
ny jest naszem hasłem i naszem dą- 
żeniem. 

Celem Tymczasowej Rady Org, 
Społ. i Grosp. Z. W. jest żrzeszenie 
instytucyj społecznych i gospodar- 
czych przedewszystkiem w płaszczyź- 
nie zagadnień gospodarczych, których 
waga i znaczenie wzrastają z każdym 
niemal dniem, w miarę wzrastania 
grozy położenia, spowodowanej ogól- 
ną ruiną. Walczące nacjonalizmy nie 
znajdą drogi do rozwiązania tych pro- 
blematów i tylko wspólny wszystkich 
wysiłek może dać podstawę do na- 
dziei na przyszłość. 

W wykonaniu uchwał Zjazdu w 
Grodnie wyłoniona Rada zwołuje dru- 
gi Zjazd w Brześciu nad Bugiem w 
dniu 20 czerwca, któremu podda pod 
rozwagę zasadnicze zagadnienia ży- 
cia naszego na Ziemiach Wschodnich". 

W toku dyskusji zgłoszono następ- 
nie między innemi dezyderaty jak- 
najczęstszego urządzania przez Ra- 
dę zebrań dyskusyjnych w sprawach 
dotyczących Ziem Wschodnich, oraz 
stałego zasilania prasy codziennej 
wzmiankami komunikatami o przeja- 
wach życia gospodarczego i społecz- 
nego tych Ziem, 

  

Z ostatniej chwili. 
Ambasador Laroche u Brianda. 

PARYŻ, 22-IV. (Pat.) Briand przyjął ambasadora Laroche, który od- 
jeżdża do Warszawy 24 bm. 

Izba francuska uchwaliła nie ograniczać 
kredytów na powołanie rezerwistów. 

PARYŻ, 22-IV. (Pat.) Izba odrzuciła 366 głosami przeciw 168 po- 
prawkę, zmierzającą do ograniczenia kredytów na powołanie rezerwistów, 
przyczem Painleve stawiał kwestję zaufania, 

Jeszcze sprawa Mossulu. 
LONDYN, 22-IV. Pat. „Daily Mail* dowiaduje się, że tureeki minister 

spraw zagranicznych wręczył ambasadorowi angielskiemu turecki kontr- 
projekt dotyczący nowych propozycyj angielskich w sprawie Mossulu. 

W Angorze panuje nastrój optymistyczny. 
Uważają tam porozumienie za prawdopodobne. 

Trudności w rokowaniach pokojowych 
francusko-riffeńskich. 

UDŻDA, 22-IV. (Pat.) Podczas konferencji w El-Aioun delegaci rif- 
fenów pozostali nie przejednanymi 
rozejmu. 

w stosunku do klauzul wojskowych 

Delegaci francuscy i hiszpańscy pragnąc prowadzić dalej rokowania i 
usiłując skłonić riffenów do poczynienia pewnych ustępstw rozpoczęli ogól- 
ne rozpatrywanie warunków politycznych, lecz delegaci obu stron okazali 
zbyt rozbieżne zapatrywania aby można było rozpocząć oficjalne rokowania 
pokojowe z nadzieją na korzystne wyniki. 

Strona francuska i hiszpańska postanowiła odwołałać się do opinji 
rządów w Paryżu i Madrycie. 

W zakończeniu konferencji Azerkane zwrócił się do swych przyjaciół: 
„Zyskujemy na czasie”, 
  

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 22-IV r. b. 
  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 9,90 9,92 9,88 
Funty szterlingi  — — — 

II. Dewizy. 

1. Papiery yz 
8% Państw. pożyczka konwer. 147 
Po » . 32,50 
10% | > kolejowa 158 
(J „ dolarowa — 79 

s ® (w zł. 782,10)   

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

  

sprzedaż kupno 

Praga 29,39 29,46 29,32 
Holandja 398 399 397 
Nowy-York 9,90 9,92 9,38 
Paryż 33,33 33,41 33,25 
Szwajcarja 191,60 192,08 191,12 
Stokholm 237,50 238, 236,41 
Wiedeń 139,87%/2 140,22 139,53 
Włochy 39,92/2 40,02 39,83 

III. Monety. 
Ruble ztote 515 
Ruble srebrne 31 5 
Gram złota na d. 22-IV 1926r. 5.9816 zł. 

(M. P. Nr. 89 z dn. 21-IV 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
zastaw. Ban. Gosp. Kr. 

„ Państ. Ban. Rol. 

III. Akcji. 
Akcje Banku Polskiego 

8% Li = Ba   48,50—47,75 

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 22 b. m. płacono za dolar 10,25 
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w 
Sekretarjat zaś aoż aniu Czynny. fest codz 

Roa i czwartki od 1—2 
jennie prócz świąt od 1—2 

  

Od Administracji. 
Szan. Prenumeratorów upraszamy o wpłacanie zaległych i bie- 

żących należności za prenumeratę. Czytelnicy zamiejscowi wpłat 
dokonywać mogą w każdym urzędzie pocztowym bądź za przeka- 
zem pieniężnym, bądź też na konto czekowe P.K.O. Nr. 80.750. 

Walne zebranie Związku właściceii drob- 
nych nieruchomości m. Wilna i okolic. 

Dnia 18 bm. w niedzielę o godz. 
2-iej pp. w sali Pasażu przy ulicy 
Nikodemskiej odbyło się walne zebra- 
nie Związku właścicieli drobnych nie- 
ruchomości m. Wilna i okolic. Na po- 
rządku dziennym najbardziej palące 
sprawy podatkowe i szacunku nieru- 
chomości, sprawozdanie zarządu z 
podjętych prac. 

Zagaja zebranie prezes Związku 
p. Sawicz. Na przewodniczącego ze- 
brania do prezydjum wybrany zostaje 
jednogłośnie mecenas Raczkiewicz, na 
sekretarza pan Stankiewicz, 

Ze sprawozdania Zarządu wynika, 
że delegacja Związku wobec ciężkie- 
go położenia właścicieli drobnych nie- 
ruchomości zwracała się do Wojewo- 
dy z prośbą o interwencję w sprawie 
zwolnienia od podatku tych właścicieli, 
których dochód z domu nie przekra- 
cza 150 złotych. Sam wojewoda przy- 
rzekł przychylnie tę sprawę rozpat- 
rzyć, jednakże nakazy płatnicze przez 
magistrat zostały rozesłane. 

W toku dyskusji wyjaśnił im, że 
domy są zrujnowane, wymagają re- 
montu, nie dają dochodu żadnego, 
często są ciężarem, a podatki trze- 
ba płacić i to mieraz bardzo wy- 
górowane. Szacunek dochodów z nie- 
ruchomości jest chaotyczny i zależy 
od fantazji urzędnika, 

Najdotkliwiej był odczuwany przez 
zebranych fakt, że na podstawie usta- 
wy o lokatorach bezrobotni, są zwoł- 
nieni od płacenia komornego, ale 
właściciel domu posiadający takiego 
bezrobotnego lokatora, nie mogąc się 
go pozbyć, musi jednak opłacać za 
mieszkanie, przez niego zajmowanego 
podatek. 

To też na wniosek Prezesa Związ- 
ku postanowiono zwrócić się do od- 
nośnych władz, w celu ustanowienia 
mieszanej komisji składającej się z 
przedstawicieli instytucji rządowych 
i samorządowych oraz przedstawicieli 
Związku Właścicieli drobnych nieru- 
chomości w celu przeprowadzenia 
sprawiedliwego szacunku wartości i 
dochodowości nieruchomości dla usta- 
lenia sprawiedliwych norm podatko- 
wych. 

Zebrani wykazali 
obywatelskie 
sytuacji kraju. 

Zebranie poleciło zarządowi poczy- 
nić energiczne kroki w celu uzyska- 
nia zmian w istniejącej ustawie o lo- 
katorach, w szczególności zwolnienia 
od podatku tych mieszkań, których 
lokatorowie jako bezrobotni zwolnie- 
ni są od obowiązku płacenia czynszu 
dzierżawnego. 

Zebranie zaszczycił swą obecnością 
senator Krzyżanowski i na prośbę 
zebranych poinformował o przebiegu 
akcji przeprowadzonej przez niego, w 
celu ochrony długoletnich dzierżaw 
ców i właścicieli budynków na cudzych 
gruntach przed exmisją i burzeniem 
zabudowań. 

Jakkolwiek to może wydać się nie- 
prawdopodobnem, niedawno Sąd Okrę- 
gowy, a za nim Sąd Najwyższy przy- 
sądził na podstawie nieprawidłowo 
wpłaconej tenuty dzierżawnej exmisję 
długoletnich dzierżawców pani Kre- 
czyńskiej i Mustaficzowej, pomimo, iź 
dzierżawili oni gruntapo 40 i 70lat, 
Kompleksy zaś zabudowań gospodar- 
skich pobudowanych przez dzierżaw- 
ców na dzierżawionych przez nich grun- 
tach wyrokiem Sądu miały ulec zbu- 
rzeniu. 

Na skutek energicznej interwencji 
Senatora Krzyżanowskiego została 
przez Sejm i Senat przeprowadzona 
ustawa, na mocy której wszystkie po- 
dobne wyroki pozostały wstrzymane 
i mocą której nie będą mogły odtąd 
być burzone zabudowania. Dierżawcy 
opłacający czynsz do 1928 roku nie 
będą mogli być usuwani — natomiast 
do tego roku ma być wydana ustawa 
która sprawę zabudowań na cudzych 
gruntach ureguluje drogą sprawiedli- 
wego wykupu albo dzierżawionych 
gruntów na rzecz właścicieli nieru- 
chomości, albo wykupu zabudowań na 
rzecz właścicieli gruntów. Cena dzier- 
żawna ma być płacona do kwietnia 
1928 roku w wysokości 1 złotego za 
każdego rubla ceny dzierżawnej przed- 
wojennej. 

Zebrani gorąco dziękowali Sena- 
torowi Krzyżanowskiemu za przepro- 
wadzenie tej ustawy. 

Owacyjnie został powitany przez 
zebranych radny miejski p. Wacław 
Studnicki, jeden z niewielu radnych, 
który ma odwagę publicznie się sta- 
wić wobec obywateli miasta. Pan 
Studnicki omówił gospodarkę miejską, 
jej niedołęstwo, brak kontroli i tp. 
mówił o konieczności przyśpieszenia 
nowych wyborów na podstawie nowej 
ordynacji wyborczej, P. Studnicki 
przestrzegał obywateli przed prasą, 
biorącą w obronę haniebną gospodar= 
kę miejską, a mianowicie przed „Dzie- 
nikiem Wileńskim*, 

Po ożywionej dyskusji zebranie 
uchwaliło domagać się od rządu roz- 

duże poczucie 
i zrozumienie ciężkiej 
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wiązania Magistratu i Rady miejskiej 
oraz rozpisania nowych wyborów. Po- 
stanowiono też domagać się również 
przeprowadzenia przez Rząd rewizji 
gospodarki miejskiej. 

W sprawie przymusowego obez- 
pieczenia rd ognia postanowiono do- 
magać się zniesienia przymusu ubez- 
pieczenia się koniecznie w Państwo- 
wej Dyrekcji ubezpieczeń, pozwalające 
obywatelom ubezpieczać się w towa- 
rzystwach podług ich wyboru. Wten- 
czas wytworzy się zdrowa konkuren- 
cja i obniżenie norm płatniczych. 

Po omówieniu spraw pomniejszych 
oraz potrzeby i znaczenia silnej or- 
ganizacji, która jedyna zdolna jest 
bronić interesów poszczególnych oby- 
wateli,zebranie na wniosek prezesa Za- 
rządu uchwaliło obdarzyć mecenasa 
Raczkiewicza poświęcającego bezinte- 
resownie swój czas dla dobra Związ- 
ku tytułem członka honorowego Zwią- 
sku. 

Po wyczerpaniu porządku  dzien- 
nego zebranie zostało zamknięte. 

Z prasy na zjeżdzie był obecny 
jedynie przedstawiciel „Kurjera Wi- 
leńskiego*, M. 

Podobno... 

Po ostatniej interwencji pp. gen. Józefa 
Hallera i gen. Rozwadowskiego u p. Prezy- 
denta Rzeczpospolitej w  kwestji rozstroju 
wewnętrznego w armji (dostawy, Zapłatyń- 
ski, Zrzeszenie Pracy i t. p.), ma _ nastąpić 
w dniu dzisiejszym interwencja Zrzeszenia 
dostawców wojskowych, którzy kategorycz- 
nie mają się sprzeciwić dopuszczeniu wpły- 
wów. Marsz ałka Piłsudskiego na admini- 
strację armji, grożąc represjami aż do wy- 
głodzenia wojska. 

3 

STRZĘPKI. 
Pierwsza odpowiedź. 

Sensacyjne pytanie, postawione, we 
wczorajszym numerze „Kurjera*, co się wy- 
kluje z jajka smoczycy na Bakszcie nie jest 
znowu takie trudne. Należy tylko wyjaśnić, 
kto zapładnił owo monstrum, bo przecież 
od rodzaju Ojca zależy gatunek potomstwa 
czy odwrotnie. 

Jeże'i więc smoczycę zapłodnił Magi- 
strat, to nie ulega wątpliwości, że z jajka 
wykłuje się czwarty „p'egutek*, może na- 
wet z pasażerami i konduktorem w ta pora! 

Znowuż gdyby zaszedł wypadek skrzy- 
żowania jej z Catem, to może się urodzić 
przyszły król i dynasta polski. i 

Może też stać się, że ze skorupy ukaże * 
się poczciwe oblicze Józefuowoczki, która 
wyrasta, jak wiadomo, nawet tam, gdzie jej 
nie posieją. Nie wyłączone są też inne nie- 
spodzianki natury raczej metafizycznej, jak 
np: nieśmiertelne głupstwo, względnie bryn- 
dza. Kłopot będzie, jeśli jajko okaże się 
nieświeżel Co wtedy będzie, to już nie wiem, 
bo o jajecznicy niema mowy. ; 

1 Kuba, 

    

Wśród pism. 
W_ ostatnim numerze (136-ym)_tygodn 

ka „Głos Prawdy" czytelnik znajdzie na 
wstępie, w mocnych słowach napisany A 
kuł p. Wojciecha Stpiczyńskiego p. t. „Wy. 
tego nie rozumiecie". 2 

Dalej na treść numeru składają się jak | 
zwykle ciekawe „niedyskrecje* pilityczne, 
unoszące przed czytelnikiem rąbka tajemnic 
obecnych, PA, politycznych oraz ar- 
tykuly: St. Si adcC: — „Demokracjo— 
rzemėw“, J. Husarskiego — „Rosja s0- 

wiecka w dobie obecnej*, Władysława Wo- 
lerta — „Za kulisami dziennikarstwa”. 

Interesującą całość zamykają sprawo- 
zdania muzyczne. ы 

  

KRONIKA, 
  

  

й Dziś: Wojciecha b. i m. 

23 Jutro: |erzego m. 

kwietnia | Wschód słońca---g. 4 m. 17 
Zachód | g. 6 m. 30     

Teatr Ii muzyka. 
— Reduta Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj w piątek 23-go b. m. dramat fi- 
zjologiczny Adama Grzymały Siedleckiego 
zsiostry". * 

Jutro w sobotę dn. 24-go bm. po raz 
3-ci dramat Emila Zegadłowicza „Głaz gra- 

6r beskidzkich. "owy. jen poezji 2 
niedzielę dn. 25-g0 bm. punktualnie 

o godz. 3-ej po poł. dla młodzieży szkolńej 
po cenach o 75 proc. zniżonych ciesz. 
się zawsze žais powodzeniem „Fircyk w 
zalotach" Fr. Zabłockiego komedja stylowa 
w 3-ch aktach zakończona scenami; baleto- 
wą i operową. £ 

Wieczorem tegoż dnia fantastyczna ko- 
medja St. Krzywoszewskiego  „Djabeł i 
karczmarka", w której autor przeprowadza 
problem walki djabła z kobietą: W ponie- 
działek premjera pogodnej kotai w 3-ch 
aktach Jerzego Szaniawskiego. „Lekkoduch*. 

URZĘDOWA 

— Obniżenie opłat asekuracyj- 
nych ogniowych w osiedlach wiej- 
skich. Ministerstwo Spraw Wewnę- 
trznych wyjednało u Ministerstwa 
Skarbu obniżenie taryfy opłat aseku- 
racyjnych ogniowych w osiedlach 
wiejskich i w miasteczaach o zalud- 
nieniu rolniczem. (zd.). 

MIEJSKA. 
— Apel do lekarzy. Sekcja mie- 

szkaniowa Komitetu organizacyjnego 
4-go Zjazdu Hygjenistów polskich 0- 
raz 5-go Zjazdu Lekarzy działaczy 
sanitarnych miejskich zwraca się do 
lakarzy zamieszkałych w Wilnie z 
prośbą, by na czas Zjazdu, który od- 
będzie się w dniach 13 i 14 czerw- 
ca, zaofiarowali w swych mieszka- 
niach gościnę kolegom, którzy przy- 
będą na Zjazd. Pożądane są pokoje 
z jednym do dwuch łóżek bez obo- 
wiązku żywienia gości. Zgłoszenia 
należy składać w czasie możliwie 
szybkim u d-ra M. Przyałgowskiego 
w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia.(zd) 

— Nareszcie uporał się Magi- 
strat z robotami kanalizacyjnemi 
na ul. Wielkiej. Roboty kanalizacyj- 
ne, jakie przeprowadza Magistrat m. 
Wilna na ul. Wielkiej od kilku juź 
tygodni, dobiegają końca. Robotnicy 
zatrudnieni przy tych robotach zasy- 
pują obecnie po założeniu rur, rów 
wykopany wzdłuż ul. Wielkiej. Osta- 
tecznego zakończenia robot na tej 
ulicy spodziewać się należy za 2—3 
dni. (zd) 

— I Magistrat dba o swoje dzie- 
ci. Magistrat m. Wilna wyasygnował 
562 zł. dla zakładu opiekuńczego w 
Pruszkowie, jako należność za utrzy- 
manie w miesiącu kwietniu dzieci po- 
chodzących z Wilna, a pozostających 
w tym zakładzie. (zd) 

— 20.000 zł. instytucjom spra- 
wującym opiekę nad dziećrii. We- 
dług sprawozdania otrzymanego przez 
Urząd Wojewódzki od Magistratu m. 
Wilna, w marcu r. b, Magistrat wy- 
dał około 20.000 zł. instytucjom spra- 
wującym opiekę nad dziećmi. (zd) 

— Poranki muzyczne w ogro- 
dzie Bernardyńskim. Jak poprzed- 

niego lata, tak i w bieżącym roku z: 
dniem 1 maja b. r. rozpoczną się w 
ogrodzie po Bernardyńskim poranki 
muzyczne, naktórych przygrywać bę- 
dą orkiestry wojskowe: miejscowego 
garnizonu. (zd) 

Z_ UNIWERSYTETU. 

— Posiedzenie naukowe Wydz. 
I Tow. Przyj. Nauk. W sobotę, dn, 
24-go kwietnia, o godzinie 7-ej wie- 
czór, odbędzie się w sali Dziekanatu 
sztuki posiedzenie naukowe Wydżia- 
łu I Tow. Przyj, Nauk z programem: 

1) Brensztejn M.: Dajny litewskie, -- 
zapisane przez A. Mickiewicza. * 

2) Pigoń St.: O niektórych  pis- 
mach politycznych A. Mickiewicza w 
r. 1883. - wa 

Wstęp wolny dla członków i go- 
ści wprowadzonych, | ь 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Nie wolno nauczycielom о- 
puszczać godzin nauki. Na podsta- 
wie artykułu 7 ustawy z 22.X11-25 r. 
o środkach zapewnienia równowagi 
budżetowej, zarządziło Ministerstwo 
W. R.i O. P. w porozumieniu z Mi- 
nisterstwem Skarbu następujące nor- 
my wynagrodzeniowe dla nauczycieli 
szkół powszechnych: : 

1) Wynagrodzenie nieetatowych 
nauczycieli jublicznych szkół po- 
egz tak świeckich jak i du- 
chownych, ustala się na 60 złotych w 
stosunku rocznym za każdą godzinę . 
obowiązkowej nauki w tygodniu. : 

2) Wynagrodzenie to jest płatne 
z doła w 10 ratach miesięcznych, 

8) za godziny lekcyjne opuszczone 
bez należycie  usprawiedliwionego 
powodu, potrąca się nauczyciėlowi 
przy najbliższej wypłacie po zł. 1,50 
za każdą opuszczoną godzinę nauki. 

4) Nieobecność duszpasterza. na 
lekcji religji z powodu ' eksportacji 
zwłok lub wyjazdu do chorego uważa 
się za usprawiedliwioną. ; 

W związku z powyższem kierow- 
niętwa poszczególnych szkół powszech- 
nych obowiązane są w pierwszych 3 
dniach każdego miesiąca nadsyłać 
szczegółowe wykazy opuszczonych 
godzin, nie zaniedbująe także nadsy- 
łania wykazów negatywnych. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 
— Nowe па »łatnicze w 

pow. Święciańskini W powiecie 
„Święciańskim wprowadzone zostały 
na rok bieżący nowe nakazy płatni- 
cze, w których umieszczone SĄ 
wszystkie podatki komunalne, jakie 
dany płatnik ma w roku bieżąeym do 
zapłacenia, z podaniem terminu płat- 
ności poszczególnych rat. Inowacja 
ta znakomicie ułatwia Sejmikom pfzy- 
stosowanie swego budżetu do potrzeb 
fiskalnych samorządu. (zd.). } 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 
— Wileńskie Koło Związku 'Bi- 

bljotekarzy Polskich inauguruje sze- 
reg zbiorowych odwiedzin wileńskich 
bibljotek. W. niedzielę 25-gó kwiet- 
nia 1926 r. punktualnie o godzinie 
4-tej po południu zwiedzać będą 
Członkowie Koia Książnicę Semina- 

*



i 

rjum  Rzymsko-Katolickiego w Wil- 
nie. Punkt zborny przy wejściu do 
Seminarjum -—- ul. Sniadeckich (zauł. 
ś-to Jerski) 10 minut przed godziną 
4-tą, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie organizacyjne Ko- 
imitetu obchodu 50-cio letniego jubi- 
letszu p. red. Cz. Jankowskiego ma 
się zebrać w sobotę o godzinie Teej 
wieczorem w Klubie Szlacheckim. 
Niewątpliwie licznie stawi się spole- 
czeństwo wileńskie wszystkich sfer, 
Bowiem jubiłat, ziemianin z urodze- 
nia, przeszedłszy w sfery polityczne, 
literaekie i wreszcie dziennikarskie, 
nie stracił kontaktu z żadnym  obja- 
wem ruchu społecznego, politycznego 
lub artystycznego u nas. 

WOJSKOWA 

— Sekcja przysposobienia woj- 
skowego. Wileńskiego Koła Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej, w porozumieniu z p. pułk. 
Popowiczem wznowiła wykłady i ćwi- 
czenia na stole plastycznym dla p. p. 
Oficerów Rezerwy. 

Program wykładów i ćwiczeń, o- 
bejmujący całokształt niezbędnych wia- 
domości dla oficerów będzie nastę- 
ujący: 

K I iek 23.IV g. 19.30: Čwiczenie 
na stole plastycznym w koszarach 
6 p. p. Leg. na Antokolu, w ramach 
Plutonu. Wykładowca kpt. Zaboro- 
wsk i. 

Poniedziałek 26.1V g. 19.30; Wy- 
klad w Kasynie Garnizonowym, Mic- 
kiewicza 13. Mobilizacja. 

Piątek 30.IV g. 19.30: Ćwiczenie 
na stole plastycznym w koszarach 5 
kob Leg. na Antokolu, w ramach 
ompanji. Wykładowca kpt. Zabo- 

rowski. 
Wtorek 4.V g. 19.30: Wykład w 

Kasynie Garnizonowym, Mickiewicza 
13. Organizacja armji sowieckiej. Wy- 
kładowca pułk. Klaczyński. 

Piątek 7.V g. 19.30: Ćwiczenie na 
stole plastycznym w koszarach 6 p. p. 
Leg. na Antokolu, w ramach Kom- 
panji. Wykładowca kpt. Zaborowski. 

Poniedziałek 10.V g. 19.30: Wy- 
kład w Kasynie Garnizonowym, Mickie- 
wicza 13. Cel przysposobienia woj- 
skowego. Popowicz pułk. . 

Piątek 14.V g: 19.30: Ćwiczenie na 
stole plastycznym w koszarach 6 p. p. 
Leg. na Antokolu, w ramach Baonu. 
Wykładowca kpt. Zaborowski. 

Poniedziałek 17.1V g. 19.30: Wy- 
kład w Kasynie Garnizonowym, Mic- 
klewicza 13. Taktyka małych jedno- 
stek i broni połączonych. Wykładow- 
ca mjr. Burczak” 

=———— 

Dalszy .ciąg wykładów będzie kon- 
tynuowany od jesieni r. b. 

Jednocześnie Zarząd wzywa p. p. 
Oficerów rezerwy do przyjęcia czyn- 
nego udziału w pracach Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej drogą wygłaszania 
referatów przedewszystkiem z dzie- 
dziny: kolejownictwa, przemysłu i hi- 
storji. 

W sobotę dnia 24.1V r. b. o go- 
dzinie ll-tej rano Szef Sztabu 3-ciej 
Samodzielnej Brygady Kawalerji wy- 
głosi referat w Kasynie Oficerskim III 
D. A. K. (koszary Rafałowskie za Zie- 
lonym Mostem) na temat: „Działania 
konnej armji Budiennego w czerwcu 
1920 г.“. Udział na odczycie p.p. O- 
ficerów rezerwy pożądany. 

Wszelkich informacji udziela Se- 
kretarjat Koła w godz. od 17—19-tej 
(Mickiewicza 13). 

— Księgi me!dunkowe dła osób 
cywilnych zamieszkująch w budyn- 
kach wojskowych. K. O. W. wydała 
rozkaz do podległych sobie oddziałów 
wojskowych garnizonu wileńskiego i 
Nowej Wilejki wprowadzenia ksiąg 
meldunkowych dla wszystkich osób 
cywilnych, zamieszkujących z jakiego- 
kolwiek powodu w budynkach woj- 
skowych. (zd) 

— Do jakich jeszcze restauracyj 
wolno uczęszczać wojskowym w 
mundurach. K. O. W. w ostatnim 
swoim rozkazie zezwoliła wszystkim 
wojskowym a w szczególności ofice- 
rom w mundurach uczęszczać do re- 
stauracji Wróblewskiego przy ul. Mi- 
ckiewicza i do baru „Wampir* przy 
ul. Ostrobramskiej Nr. 25. (zd) 

KRONIKA SZACHOWA. 

— Wileńscy delegaci na ogólno 
polski turniej szachowy w Warsza- 
wie. Na ogólno-polski turniej szacho- 
wy, który od dnia 12 b. m. odbywa 
się pod protektoratem b. prezesa Ra- 
dy Ministrów i Ministra Spraw Za- 
granicznych p. Skrzyńskiego w War- 
szawie, z Wilna zostali ostatecznie 
delegowani p. Grabowski i -p, inżyn. 
Sunderland. 

Początkowo z Wilna na wspom- 
niany turniej miał jechać zamiast p. 
Sunderlanda p. Kirsztein (najlepszy 
gracz w Wilnie). Z powodu jednak 
braku funduszów p. Kirsztejn nie 
mógł wyjechać do Warszewy, upo- 
ważniając do wzięcią udziału w tur- 
nieju p. Sunderlanda i Grabowskiego, 
którzy ostatnio przypadkowo bawią 
w Warszawie. Zakończenie turnieju 
spodziewane jest za 10 dni. W każ- 
dym razie należy przypuszczać, iż 
niemożliwość wyjazdu p. Kirsztejna 
na turniej do Warszawy odbije się 
ujemnie na rezultacie turnieju delegacji 
wileńskiej. (zd) 

KU RJ E R 

  

— Statut Klubu Szachowego w 
%ilnie zatwierdziły władze admini- 
stracyjne I-ej instancji. Do klubu te- 
go należą amatorzy gry szachowej 
bez różnicy narodowości. Obecnie 
Klub ten jest w poszukiwaniu lokalu 
i po znalezieniu go rozpoczną sią ro- 
zgrywki klubowe. (zd) 

Z PROWINCJI. 

— Samowola. W Glendziszkach 
powiatu Wileńsko-Trockiego szkoła 
powszechna mieściła się w budynku 
miejscowego właściciela ziemskiego i 
prosperowała b. dobrze. Wspomniany 
właściciel ziemski pewnego dnia bez 
żadnego uprzedzania władz szkolnych 
wyrzucił dziatwę szkolną ze szkoły i 
zamknął na kłódkę drzwi od budyn- 
ku, w którym odbywała się nauka. 
Siłą rzeczy szkołę musiał dla braku 
lokalu zamknąć Inspektorat Szkol- 
ny powiatu. Ponieważ jednak wyrzu- 
cauie dziatwy szkolnej ze szkoły bez 
żadnego porozumienia się z władza- 
mi szkolnymi, naraża autorytet tych 
władz na szwank i nosi wyraźnie ce- 
chy przestępstwa—]nspektorat zwró- 
cił się do starostwa powiatu Wileń- 
sko-Trockiego z prośbą o interwen- 
cję w tej sprawie. (zd). 

— Działalność przychodni rejo- 
nowych w powiatach. Przychodnie 
rejonowe w Oszmianie, Sołach, Kre- 
wie, Smorgoniach i w  Holszanach 
przyjęły w roku bieżącym każda po 
250 chorych miesięcznie, w tem 100 
płatnych i 150 bezpłatnych. (zd,). 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W Wilnie. 
— Zaginięcie. Zam. przy ul. Wojsk, 

Cment. Makowski Władysław w dniu 17 
bm. wyszedł z domu i dotychczas nie po- 
wrócił. 

— Kradzieże. Dn. 19 bm. Józef Milner, 
(Kwiatowa 7), zameldował policji o kradzie- 
ży 2,030 dolarów z kieszeni palta w auto- 
busie idącym w stronę Zwierzyńca. Milner 
podejrzewa o kradzież nieznaną żydówkę 
podając jej rysopis. Według podanego ry- 
sopisu zatrzymano żonę znanego złodzieja. 
Wymieniona rzeczywiście jechała w tym sa- 
mym autobusie, lecz do kradzieży nie przy- 
znała się. й 

— Dn. 21 bm. przy ul. Żelazna Chatka 
27, Janowi Krzyżowi, skradziono portfel, 
zawierający 150 zł. i różne dokumenty. Roz- 
poczęto poszukiwania podejrzanego o kra- 
dzież który się ukrył. 

— Usiłowanie kradzieży. Zam. przy 
ul. Ludwisarskiej 8, Witold Ułanis, usiłował 
dokonać kradzieży zapasowych opon sa- 
mochodowych wart. 700 zł. Sprawcę za- 
trzymano. 

Na prowincji. 
— Zamachy samobójcze. Dn. 17 b. m. 

o g. 15 usiłowała otruć się esencją octową 
Naruniec Tekla, mieszk. N. Trok. Despe- 
ratka PRIE w mieszkaniu pod opieką 
miejscowego lekarza. 

Stan jej budzi obawy. 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

        

    

WL. DOE R$. 

Przyczyna usiłowania šamob.--nieporo- 
zum. rodzinne. 

— Dn. 18 bm. o g. 9 usiłował popełnić 
samobójstwo, raniąc się karabinem w brzuch 
Szynka Józef, szereg. 3 Komp. 20 Ваопи 
KOP. w Ignalinie. 

Desperata w stanie ciężkim odwieziono 
do szpitala wojskowego w Wilnie. 

— W nocy z 17 na 18 bm. utopił się w 
studni Grzyb Marek, mieszk. wsi Iwki, gm. 
Krasnieńskiej. 

Przyczyna samobójstwa — ciężkie wa- 
runki materjalne, 

  

# sądów. 
Wyrok w sprawie 94 komunistów. 

Wczoraj już o godzinie 10-tej 
rano gromadziły się przed gmachem 
sądu Okręgowego tłumy publiczności 
przeważnie krewnych oskarżonych 94 
komunistów. Zgodnie bowiem z za- 
powiedzią sądu o godzinie 11-tej rano 
miał być wydany wyrok. 

Przed jedenastą 46 komuni- 
stów,. otoczonych kordonem policji 
pieszej i konnej, sprowadzonych z0- 
stało do sądu, gdzie zasiedli na ławie 
oskarżonych, oczekując w zdenerwo- 
waniu i podnieceniu wyroku, Minęła 
jednak godzina jedenasta a sąd nie 
wychodził. Oczekiwanie zdenerwowa- 
nych bliskich, skazańców przedłużało 
się w nieskończoność. 

Jak się później okazało sąd nie 
zdążył na określoną godzinę odpo- 
wiedzieć na sto kilkanaście pytań. I 
dopiero koło godziny 3-ciej popołud- 
niu na salę sądową wchodzi sąd. 
Przewodniczący sądu ogłasza wyrok. 

36 oskarżonych zostaje skazanych 
na karę więzienia od 6 miesięcy do 
6 lat. Między innemi jedna z oskar- 
żonych zostaje zkazaną na 6 miesię- 
cy więzienia, bez zaliczenia jej aresz- 
tu prewencyjnego, który trwał prze- 
szło 2 lata. Wśród oskarżonych wiel- 
kie poruszenie. Słychać urwany szloch. 
йа chwilę skazani otoczeni kordonem 
policji wędrują odbywać karę w wię- 
zieniu. 

Reszta oskarżonych w liczbie 58 
uśmiechnięta i rozradowana opuszcza 
salę, przyczem wielu z nich rzuca się 
w objęcia czekających na nich krew- 
nych. (zd) 

Jeszcze jedna sprawa zbrodniczej 
pary małżeńskiej — Zbłońskich. 

Z dworca wileńskiego miała wy- 
jeżdżać staruszka S. do Nowowilejki 
i na peronie oczekiwała na pociąg, 
który miał nadejść za godzinę. Pode- 
szła wówczas do niej jakaś para mał- 
żeńska, jak się później okazało—Zbłoń- 
scy i nakłoniła ją do pójścia piecho- 
tą do Nowo-Wilejki. Staruszka nie 
podejrzewając nic złego poszła z nimi. 
Ponieważ jednak nie orjentowała się 

—————— 
Nr. 92 (540) ы 

w terenie szła dokąd oni ją prowa- 
dzili. Nie spostrzegła się nawet jak 
oddaliła się od Wilna, idąc w kierun- 
ku Lidy. Po drodze w krzakach zo- 
stała przez zbrodniczą parę mał- 
żeńską zamordowaną. Kilka złotych 
było zdobyczą morderców po doko- 
naniu ohydnej zbrodni rabunkowej. 
W poniedziałek poraz już X-ty staną 
Zbłońscy przed Sądem Okręgowym 
w Wilnie. (zd) 

Sport. 
Uroczystości sportowe w dniu 

święta narodowego. 

W dniu 3 maja odbędzie się staraniem 
Związków i Towarzystw sportowych w Wil- 
nie szereg imprez i popisów sportowych w 
różnych punktach miasta. 

O godz. 9 rano rozpoczyna się lekko- 
atletyczny bieg drużynowy przy współudzia- 
łe zawodników ze wszystkich klubów wi- 
leńskich oraz osób _ niestowarzyszonych. 
Bieg organizuje Wil. Okr. Zw. Lek.-Atl. 

Od godz. 16 do 17 święto sportu wod- 
nego na Wilji, w którem wezmą udział 
wszystkie bez wyjątku towarzystwa wioślar- 
skie m. Wilna. Punktem kulminacyjnym fe. 
stynu będzie defilada wszystkich łodzi to- 
warzystw wioślarskich. | bd 

W tym samym czasie odbędzie się zor- 
ganizowany staraniem Pol. Związku Har- 
cerskiego marsz harcerski dookoła Wilna, 

O godz. 17 rozpocznie się bieg kolarski 
na przestrzeni Wilno—Niemenczyn, zorga- 
nizowany przez Wil, Towarz. Cyklistów _ 

W międzyczasie szereg drużyn pilki 
nożnej rozegra krótkie zawody na boiskach 
sportowych miasta. Organizacją tych zawo- 
dów kieruje Wil. Okr. Związek Pilki Nož- 
nej. Ё 

Resztę programu wypełnią ćwiczenia 
pokazanej grupy „Sokoła* w ogrodzie Ber- 
nardyńskim podczas zabawy ludowej  „Ma- 
cierzy Szkolnej" oraz pokazowe gry naj- 
lepszych tennisistów wileńskich, Koce 
z otwarciem kontu tennisowego A. Z. S-u. 

Specjalnie powołana komisja w składzie 
pp. Boir:skiego, Kamińskiego i kpt. Ka- 
walca ma za zadanie uzgodnienie programu, 
nawiązanie kontaktu z klubami, zorganizo- 
wanie gier i zabaw amerykańskich oraz 
skoordynowanej całej akcji sportowej w. dn. 
3 maja. Z : 

Lokal komisji mieści się przy ul. Do- 
minikańskiej 13. 

Drużynowy bieg lekkoatletyczny 
w dniu 3 maja. 

Dnia 8 maja staraniem Wil. Okr. Zw. 
Lek. Atl. odbędzie się drużynowy bieg lek- 
koatletyczny. : 

Trasa biegu rozpoczyna się u startu na 
boisku $portowem na Pioromoncie i biegnie 
koło elektrowni, przez „Zielony“ most, 
ulicą Zygmuntowską, dookoła góry Zamko* 
wej do Cielętnika. i 

Udział w biegu mogą przyjąć członko- 
wie wszystkich towarzystw. sportowych w 
Wilnie oraz niestowarzyszeni. | e 

Zwycięstwo przypadnie tej drużynie 
sportowej, z której 3-ch pi ch zawod- 
ników osiągnie najmniejszą ilość punktów. 

Zgłoszenia pasimnię codziennie sekre- 
tarz Wil. Okr. Zw. L.-Atl., por. Głowacki, 
w szkole podoficerskiej 3 p. sap. od 8 rano 
do 17 popoł. Lista zgłoszeń zostanie zam- 
knięta w dn.'1 maja. (ż) 

  

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

  

Czytajcie! Nowość! 
Dnia 1 marca 1926 r. wyszła ` 
pod redakcją J. Jędrzejewicza 

WIEDZA I ŻYCIE | 
Miesięcznik poświęcony popularnej wiedzy 

oraz samokształceniu. 

    
    

         

  

umieszcza ciekawe i dla wszystkich zrozumiałe + Wiedza i Życie artykuły. popularno - naukowe, 
5 Wiedza i Życie informuje o najnowszych zdobyczach nauki i techniki. $ 

daje wskazówki sam oukom i odpowiada bezpłatnie 4 Wiedza i Życie daję.» wszystkie pytania. и 
) Wiedza i Życie ogłasza konkursy z cennemi nagrodami książkowemi ) 

ż Wiedza i Życie jest wytwornem, bogato ilustrowanem pismem i daje Ś 
urozmaicony, obfity, żywo interesująco u at 
rjał do Sieaja. „e . O: 

    

               

  

; Prenumerata „Wiedzy i Žycia“ wynosi 
8 kwartalnie 4.50 gr., półrocznie 9 zł., rocznie 18 zt. $ 
| Zagranicą kwart. 6zł, półrocznie 12 zł,, rocznie 24 zł. 

: W Ameryce rocznie 6 dolarėw. S 
j Adres Redakcji: Warszawa, ul. Chmielna 33, m. 5, tel. 39-86. 

Adres Administracji: Warszawa, Świętokrzyska 30, tel. 269-49, Š 
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 12492. 

LNGODNIK ROLNICZY 
jedyne pismo poświęcone sprawom 

rolniczym Ziem Wschodnich. 
"Wychodzi w Wilnie 1-g0 i 15-g0 każdego miesiąca. 

KONTO CZEKOWE w P. K. 0. X 4044. 6. 

Adres Redakcji | Administracji: 

Wilno. W. Zohulania Z Telefon 784, 
Prenumerata kwartalna zł. — 4 

ZN/NZNYNYŃ \ 

   

       
    

      

    

    NANAYZNYN         ААА 

- Wydział Powiatowy Wileńsko- Trockiego 
Lwiązku Komunalnego w Wilnie 

ogłasza 

KONKURS 
na objęcie posady nauczyciela ogrodnictwa, 

sadownictwa i pszczelnictwa 

w Szkole Rolniczej w Bukiszkach 
(10 kilm. od Wilna po szosie). 

Od kandydatów wymagane jest zawodo- 
we wykształcenie minimalnie średnie, pożą- 
dane wyższe i praktyka pedagogiczna. 

Pobory przy wykształceniu średniem IX 
grupy, przy wyższem— VIII grupy, mieszka- 
nie, opał, światło i naturalja. 

Posada do objęcia od zaraz. Oferty wraz 
z własnoręcznie napisanym życiorysem, odpi- 
sami świadectw i poświadczeniem obywatel- 
stwa polsk., wnosić należy do Wydziału Po- 
wiatowego w Wilnie, ul. Wileńska Nr. 12. 

Oferty nieuwzględnione pozostają bez 
odpowiedzi. Przewodniczący Wydziału 
310 

Licytacja 
Dn. 30 kwietnia r. b. od godz. 10 rano, 
w lokału D. Tr. „R. Wojewódzki”, 
przy ul. Wielkiej 46, odbędzie się licy- 
tacja ruchomości, zasekwestrowanej za. 
zaległe składki na rzecz Kasy Chorych 
i składającej się z maszyny do pisania, 

sprzętów domowych, sztuki materjału, 
różnych części autobusu i innych prze- 

dmiotów. 308 

Części składowe radjo-aparatów i półłabrykaty 
Najtańsze źródło !! 

* Chaschmal, Berlin C 25, Kaiserstr. 38. 
Telefon: Alexander 611. 

į Główny przedstawiciel na Berlin: 
N. Koch, Siemensstadt, Ohmstr. 9. 

Tel. Wilhelm 6794 

Mieszkania 
w okolicy placu Katedralnego, Mickiewicza, 
Wileńskiej, Uniwersyteckiej i przyległych ulic 
5—6 pokojowego ze wszelkiemi wygodami 
poszukuję. Dzierżawę opłacę za czas dłuższy 
z góry. Szczegół. oferty Bonifraterska 6—3. 

3)1 

Starosta (—) L. Witkowski. 

Poszukiwani zastępcy wwaźniej- 
szych miejscowościach na części składowe 
radjoaparatów i półfabrykaty. Zgłoszenia 
przyjmujemy tylko od poważnych. . dobrze 
ustosunkowanych  ofertantów.  Chaschmal, 

Berlin C 25, Kaiserstr. 38, Tel. Alexander bt L 

Ogloszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Zamkowej NM 15, zgodnie z art. 1080 
U.P.C. ogłasza, iż w dniu 26 kwietnia 1926r. 
o godz. 12-ej w poł, w majątku Zaciemień, 
gminy Iskiej, powiatu Wilejskiego, na brze- 
gu rzeki [lji obok mostu, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej ruchomości, skła- 
dającej się z materjału drzewnego, należącej 
do Mojżesza Klonera, oszacowanej dla licy- 
tacji na sumę 4.820 złot.. na zaspokojenie 
pretensji Brytaniskiego Izaaka w sumie złot. 
4.500, z procentami i kosztami. 
311 Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 

| 

  

     

D PRAKTYCZNYCH 
chce sprzedać ! 
chce kupić! 
pracę daje! 
pracy poszukuje! 
co zgubił! 
się chce ożenić! 

Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały loknje! 
Kto szuka mieszkania, pokoju, letniskal 
Kto odnajmuje mieszkania, pokoje, 

letniska i t. d, 

niech poda ogłoszenie do gazet 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82, 

    
   
   
   
   
   
     

  

   

      

Kto 
Kto 
Kto 
Kto 
Kto 
Kto 

  

          

  

Kosztuje tanio 
a cel będzie osiągnięty. 

  

    

  

Do wynajęcia 

Letniska 
w uroczej miejseowo- 
ści nad Wiłejką na 

Belmoncie pod M 34, 
O warunkach dowie- 
dzieć się na miejscu. 

305 

ECE TEC 

męski do 
Rower sprzeda- 
nia w dobrym stanie. 
Obejrzeć w Biurze Rekla- 
mowem, Garbarska 1. 309 

Roboty malaiskie 
pokojowe, szylfówe 
wykonywa jak w mieście 
tak i na prowincji pracow- 

niaW.Wožnickiego 
Wileńska 17, 

na warunkach 
ulgowych 
(na raty). 

Tamże szkło okienne 

sprzedaż — szklenie. 

O 

Pokój Gui 
Zarzecze 12, m. 11. 
  

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za: 

rzecze 12—11. 
  

Przybłąkał się 
1-go b. m. pies, rasy 
taks, czarny, żółte 
łapy. Po 8-ch dniach 
będę uważał za wła- 
sność. Lwowska 45-1 

Z. Wierzbicki. 

  

Wydawca Tow. Wyda v. „Pogoń' sp. z ogr. odp. 

% 

  

Druk. „Pax*, zauł. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Helena Romer-Ochenkówska.


