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Ryga, 7-g0 marca. 

W Rewlu najbardziej jaktualnem 
zagadnieniem jest obecnie sprawa 
odszkodowań za wywłaszczone ma- 
jątki. Ustawa odpowiednia przeszła w 
sejmie w trzeciem czytaniu. Przeciwko 
niej głosowali socjaliści i Niemcy. — 
Les ėxiremes se toucheni—mėwi przy- 
słowie: tak się też stało. Niemcy gło- 
sowali przeciwko ustawie, ponieważ 
właściwie „odszkodowania* przewi- 
dziane przez sejm estoński są zaled- 
wie fikcją odszkodowań za wywła* 
szczone ziemie. Socjaliści głosowali 
przeciw, gdyż uważają, iż cudza 
własność może być zajmowana bez 

nasiępsiw, zupełnie 
darnio, o ile tego panowie posłowie 
zechcą. 

Mimo wszystko ustawa przeszła, 
Socjaisści zażądali wstrzymania ogło- 
szenia ustawy na przeciąg dwuch 
miesięcy, w myśl konstytucji. Siać 
się to może jedynie w tym wypadkt:, 
jeżeli za wstrzymaniem ogłoszenia 
ustawy, głosuje jedna trzecia ogól- 
nej liczby deputowanych. Według 
ostatnich wiadomości otrzymanych z 
Rewla, udało się socjalistom zebrać 
23 podpisów na deklaracji. Wszelako 
musi ich być 34, czyli brakuje jesz- 
cze 6-ciu. Socjaliści pewni są, że tych 
sześciu znajdą. Jak krążą pogłoski, 
decydującą w tej sprawie rolę odegra 
frakcja rosyjska,  rozporządzająca 

Narazie jednak nie zdaje się ule- 
gać wątpiiwości, że odszkodowania, 
w pewnym rozmiarze, będą wypłaco- 
me. Przyczyniła się ku temu  najbar- 
dziej ostatnia nata Niemiec do Estonii, 
w kiórej Niemcy żądają kategorycz- 
nie wypłacenia obywatelom niemiec- 

| kim zupełnego odszkodowania za wy: 
właszczone majątki, W razie gdyby 
Estonja—głosi nota—nie była w Sta- 
nie odszkodowania tego natychmiast 
i w zupełności pokryć, majątki oby- 
wateli niemieckich w Esionji, mają 
być im zwiócone. Stanowczy ion 
noty podztałał i na parlamentarne i 
rządowe sfery Estonji i może posłu- 
żyć przykiadem dla innycn państw, 
uprawiających bardziej bagatelizującą, 
względem swych obywateli, politykę... 

W Kownie wre. Truano osądzić 
co baruziej dziś interesuje sfery po- 
lityczne małego państewka—wybory 
do sejmu, czy też powiększenie skła- 
du Rady Ligi Narodów. Slepa niena- 
wiść do Polski, zmusza dziś Litwę 
do postawienia na naczelnem miejscu 
spraw państwowych syluację w Ge- 
newie. Litwa za wszelką cenę usiłuje 
nie dopuścić do objęcia stałego miej- 
sca w Rąuzie Ligi Narodów, przez 
Polskę, 

Daje się usłyszeć nawet takie gło- 
sy, że wejście Polski w skład Rady 
Ligi Narouów znaczyłoby dla Litwy 
nie tylko wyrzec się na zawsze swych 
dzikich do Wilna pretensj, ale na- 
wet uważać swój byt niepodległy za 
zagrożony: Wejście Polski w skład 
Rady Ligi byłoby przypieczętowa- 
niem wszystkich, tak bolesnych dla 
Litwy, kięsk na forum międzynarodo- 
wem. W ostatnim wywiadzie udzie- 
lonym jednemu z przedstawicieli pra- 
Sy ryskiej, minister Rejnis wyraźnie 
wypowiedział się jeszcze raz przeciw- 

ko decyzji Rady Ambasadorów. / Li- 
| twin: łudzą się że uda im się sprawę 

. wschodnich granic Rzeczypospolitej 
Poiskiej poruszyć jeszcze raz, © йе 

Г Oczywiście Polska nie otrzyma miej: 
Sca w Radzie. 

Krążą pogłoski, że minister Rejnis, 
który udał się do Genewy, odbył 
ałuższą naradę w Berlinie ze Strese- 
manem, na której poruszona była 
sprawa niedopuszczenia Polski do 
Rady. 

KSSGRABARERACA 
TANIO 

De sprzedania natychmiast w mieście 
Wojewódzkiem 

Księgarnia, Skład mater- 

jów piśmiennych 

z działem broni myśli „skiej. 
Księgarnia prosperuje kilka lat z dm 
žem powodzeniem. Posiada wyrobio- 
ną klijentelę, dostarcza do urzędów i 
szkół w Województwie. Zgłoszenia: 
Wilno, Biuro Reklamowe, Garbarska 1 

dla <Z.R-> 

Prof. Petersb. i s 
Kooserw. Mintowt-Czyż 

(fortepiano) przygotowuje na oirzy- 
manie Dyplo mu. 

Ul Skopówka, d. 11, m. 11,     
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ODDZIAŁY: 
- BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 18 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — uli. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — 

| za tekstem 10 groszy 

Francuskie liberum vefo i chaos. 
Pan Briand wyjechał z Genewy, 

wróci może we środę, może we 

czwartek. Jak się zdaje nie zapad- 

nie decyzja bez jego udziału. 

Pan Briand jest bowiem 10 dni 
temu mianowany delegatem Francji 

do Rady Ligi Narodów. Jeżeli jednak 

do środy lub czwartku nie uformuje 

się w Paryżu nowy gabinet mini- 

strów, Briand będzie zasiadał w tej 

Radzie o wiele więcej jako jej radny, 

niż przedstawiciel państwa francus- 

kiego. Wobec braku w Paryżu wła- 

dzy p. Briand nie będzie mógł się w 

Genewie niczem wiązać, nic obiecy- 

wać, nie będzie mógł wogóle prowa- 

dzić skutecznie polityki francuskiej. 

Podkreślaliśmy już, że sytuacja taka 

odbije się specjalnie ujemnie na pol- 

skich interesach, 
Jeden z korespondentów prasy 

warszawskiej wysłany do Genewy 
twierdzi nawet, że Briand sam wywo- 

łał przesilenie, aby Francji rozwiązać 

ręce wobec Polski. Wiadomość ta 

brzmi bardzo przykro, jednak o tego 

rodzaju nieuczciwość i perfidię nie 

podejrzywamy ani szefa rządu, ani 

parlamentu francuskiego. Bardziej 

prawdopodobną jest pogłoska, że p. 

Briand chcąc przeprowadzić swe pro- 

jekty fnansowe chciał przycisnąć 

izbę do muru, stawiąc ją pomiędzy 
przyjęciem wniosków rządowych, lub 
osłabieniem stanowiska Francji na 

zewnątrz. Trafiła jednak kosa na ka- 

mień i Izba wolała machnąć ręką na 

stanowisko i prestiż Francji w poli- 
tyce zagranicznej, aniżeli ustąpić p, 

Briandowi. 

Jednym słowem * trudno jest dziś 

wyraźnie powiedzieć kto kogo szan- 

tażował i kto padł ofiarą czyjego 

szantażu. W každym razie antypa- 

tryjotyczne stanowisko Izby i antypa- 
tryjotyczne stanowisko rządu francus- 

kiego w dniu 5 marca będzie odiąd 

słusznie służyło jako argument dla 

wszystkich przeciwników systemu 

rządów pariamentarnych. Narzekano, 

wyśmiewaiio się, ubolewano nad na- 

szą «starą Rzeczypospolitą. Kiedy Ta: 
tarzy zagońy swe zapuszczali, Sejmy 
nasze zrywał ktoś, korzystając z iibe- 
rum veto. — Ale tak było w XVII i 
XVili w, Dzisiejsze pozbawienie pań- 
stwa rządu w chwili tak sianowczej 
dla Francji miało miejsce w wieku 
XX. Na tem większe zasiuguje potę- 
pienie. Pogardę, którą darzyli nas 

obcy historycy, odesłąć możemy w 

pięknej kopercie do siedziby parla- 
mentu francuskiego. 

Wiadomości. przesyłane do War- 
szawy i Wilna z Genewy w sprawie 

stałego miejsca dla Pelski w Radzie 

Ligi Narodów przez cały dzień wczo- 
rajszy brzmiały niezwykie - pesymis- 
tycznie, Już poniedziałkowy, mini- 

sterjalny, leczący Polskę z niewyczer- 
panej skrzyni swego opiymizmu — 
Nowy Kurjer Polski opatrzył swe 

wiadomości takim tylko tytułem: 

„Poiska ma szanse na miejsce nie: 

stałe". — Ładne szanse! Kiedyż to 

zręczność w układaniu tytułów w 
formie pozytywnej dojdzie do wypi* 
sania nagłówka: „Polska ma szanse 

nieotrzymania żadnego miejsca w 
Radzie*. 

Hiszpanja zagroziła wystąpieniem 
z Ligi i miejsce podobno otrzyma 

Pomimo naprawdę głębokiej wiary w 
talenia dyplomatyczne p. Skrzyńskie- 

go i jego szczęście osobiste nie mo- 

żemy się powstrzymać od uwagi, że 

w biednej, słabej Hiszpanji, tem pań- 

*| 

firanki, szpagat i 

Ceny konkurencyjne: 

Niniejszym mam zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, iś przy 

Sklepie Meblowym 
został otwarty Dział obić meblowyeh 

polecam: gobeliny, drelichy, płótna jutowe, sienniki, 

Z poważaniem 

Dom Handl. w Wilnie, Wileńska 8, 

stwie trzeciorzędnego znaczenia — 
nikt nie mówił „ja słowem Polski 
nie frymarczę” — jak to u nas po- 

wiedział p. Skrzyński. Niestety zdaje 

się, że właśnie nie my, lecz inni będą 
frymarczyć nietyle naszem słowem ile 

naszemi interesami. 
Jakkolwiek nie uważamy, aby na- 

leżało dziś już rozpaczać i tracić wiarę 

w pomyślne mimo wszysiko załatwie: 

nie sprawy, — to jednax zatrzymaj- 

my się chwilę na przypuszczeniu, że 

hr. Skrzyńskiego a z nim i Polskę 

całą spotka w Genewie bolesny za« 

wód. Stanowisko polityczne Polski 

runie wtedy w przepaść. Będziemy 

jedynem mocarstwem w Europie, z 

rękami związanemi na terenie Genew- 

skim. 

Jak się to odbije na polityce we- 

wnętrznej? Na razie przewidujemy 

dużą chęć obecnej koalicji utrzyma- 

nia się przy rządach. — Czy sta- 

wi ono jednak czoło ogólnemu zde- 

nerwowaniu w kraju? — Ośmielamy 

się wątpić. Sądzimy, że nietylko do 

zmiany gabinetu dojdzie, ale możliwe 

jest rozwiązanie Sejmu i rozpisa- 

nie nowych wyborów. 

To ostatnie przypuszczenie jest 

tem prawdopedobniejsze, że p. Wi- 

tos musi przecież chcieć skorzystać 

z chwili kiedy jedyny jego poważny 

konkurent na terenie włościańskim 
«Wyzwolenie» rozbiło się na kilka 

grup mocno powaśnionych z sobą. 

A dotychczas u nas p. Witos zaw- 

sze robił co chciał. 
Miejmy jednak nadzieję, że w 

grze wyborczej użyte będą przez 

nas — peństwowców i anty-demago- 

gów polskich — nowe kartv. Karty 

świetnych haseł monarchicznych, kar- 

ty snów © potędze i  majesiacie 

Polski. I że karty te wygrają. 
я Cat. 

POSSE ENETIPANIAFYCZY SRITIS 

Pogrzeb arcybiskupa 
‚ Сер!ака 

odbędzie się 16 go marsa, 

Wobec przyšpieszenia przybycia 

do Gdańska „Olimpic'a* który wie- 

zie zwłoki Ś p. Arcybiskupa  Ciepla- 

ka ustalono ostatecznie że.uroczysto- 

ści pogrzebowe odbędą się w Wil- 

nie we wtorek 16 b. m. 
Zwłoki męczennika za wiarę i 

polskość przybędą jednocześnie do 

Wilna z pociągiem Prezydenta Wojcie- 

chowskiego i premjera oraz człon* 

ków rządu. 
Duchowieństwo reprezentować bę- 

dzie ks. kardynał Aleksander Kakow- 

ski, z którym jednocześnie przybędzie 

szesnastu biskupów. s 

Zaraz po przybyciu pociągu sfor- 

mowany zostanie pochód z dworca 

do Bazyliki. я : 

Program uroczystości żałobnych 
w ogólnych zarysach przedstawia się 

następująco:_ 
Bony fikalne nabożeństwo żałobne 

w Bazylice celebiować będzie J. E. 

kardynał Kakowski poczem przemó- 

wienie żałobne wygłosi]. E. biskup 

piocki ks. Nowowiejski. Po przemó- 
wieniu nastąpi złożenie trumny ze 

zwłokami do specjalnie przygotowa- 

nego w lewej nawie katedry Sz. 

3 į 
ы i я ы 

Szkło wodne 
płynne (Natrom WasserglaS) 

Klarowne w wyborowym gatunku 

poleca 

Fabryka  Przetworów Chemicznych 

„CHEMiKPOL“ 
Sp. z ogr. odp. 

w Łodzi, S Kilińskiego 99. 

09009999 

t.p. artykuły. 
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Konferencje min. Skrzyńskiego. 

„Rozmowy kierowników poszczególnych delegacyj, poświęcone za- 

sadniczej sprawie rozszerzenia Rady Ligi kontynuowane będą w szybkiem 
tempie. Wczoraj wieczorem premier Skrzyński odbył naradę z p. Cham- 
berlainem. 

, Angielski minister spraw zagranicznych przedstawił wyjątkowe poło- 
żenie delegacji angielskiej, uzależnione od opinji publicznej i uchwał ga- 
biretu brytyjskiego. 

„W odpowiedzi na to premjer Skrzyński podkreślił, iż rząd polski, j. 
uwzgi na zupełnie jednomyślne i zwarte stanowisko opinji publicznez 
swego kraju, znajduje się w jeszcze bardziej delikatnem położeniu. 

Pozaiem minister Skrzyński prowadził żywe rozmowy z Briandem. 
Z rozmów tych można wyprowadzić wniosek, że delegacja  fran- 

cuska, pomimo, iż nieznane są jej linje wytyczne polityki przyszłego -ga- 
binetu, pragnie uwzględnić w isknajszerszym zakresie życzenia Polski. 

Kwestja rozszerzenia Rady zawieszona do powrotu Brianda 

GENEWA, 8.II PAT. Posiedzenie publiczne Rady nie odbędzie się 
w dniu dzisiejszym. : 

` Po południu odbędzie się plenarne posiedzenie Zgromadzenia. Bę- 
dzie ono miało prawdopodobnie wyłącznie charakter formalnego posiedze- 
nia, na którem zostanie dokonany wybór prezydjum. 

Rozmowy poufne w sprawie nowych miejsc w Radzie zostały narazie 
przerwane do czasu powrotu Brianda z Paryża. W kołach delegacji fran» 

cuskiej panuje przekonanie, że przedewszystkiem zgłoszenie Niemiec o 

przyjęcię ich do Ligi ma być wniesione oficjalnie na Zgromadzenie co na- 

stąpi po wyborze przewodniczącego. 

Następnie dopiero sprawa przyjęcia Niemiec, jako też i dyskusja na 

ten temat może być przedmiotem obrad Rady Ligi, dotychczas bowiem 
formalne zgłoszenie Niemiec wpłynęło jedynie do Sekretarjatu. W myśl 
obowiązującej procedury, zgłoszenie to będzie wniesione przez Sekretarjat 
na Zgromadzenie, które przekaże rozważanie tej kwestji Radzie, ta zaś w 

dalszym ciągu przedstawi Zgromadzeniu swoją opinję do aprobaty. 

Briand pozostawił delegacji francuskiej bardzo zdecydowane i zasad 

nicze polecenie, podtrzymujące dotychczasowy punkt widzenia Francji. 

Stanowisko Chamberlaina. 

| LONDYN, SIII. PAT. W tutejszych koł:ch politycznych oce- 
niają naradę przedwstępną, którą odbyli wczoraj w Genewie sir 
Austen Chamberlein, Briand, Scialoia i Vanderve:de z Lutherem 
i Stresemanem jako usłowania zmierzające do usunięcia trud- 
ności, mogących się nasunąć na drodze do rozwiązania sprawy 
zmian w składzie Rady Lg. 

Stenow'sko rządu brytyjskiego pozostaje niezm'enione. 
Chamberlain będzie się starał niezmennie o to, aby nie po: 

dejmowano niczego, coby mogło przeszkodzić przyjęcu Niemiee 
do Ligi i zapewnieniu temu państwu stałego miejsca w Radzie. 

Prowokacyjne stanowisko Niemiec 

BERLIN, 8.III. PAT. Dzisiejsze pisma berlińskie, między inne- 
mi „Vorwaerts“ i „Berliner Tigebiatt*, dowiadują sę, jakoby dele- 
gscja niemiecka w Genewie był: związana postanowienem  gabi- 
netu Rzeszy, nakazującem delegacji cofnąć zgłoszenie Niemiec o 
przyjęce do Lig: w razie rozszerzenia Rady Ligi jednocześnie z 
przyjęciem do niej Niemiec. 

Poufne posiedzenie Rady, 
Porządek obrad sesji. 

GENEWA, 8 III PAT. Dziś odbyło się tu pod 
wiciela japonji wicehrabiego lshi pierwsze pou! 
Narodów. 

W. posiedzeniu tem wzięli udział ūksigpujas delegaci: Pawel! Boncour 
(Francja), sir Austen Chamberlaim (Angija), Sciaioia (Wlochy) Hello Franco 
(Brazyija), Quinones de Leon (Hiszpanja), Benesz (Czechosłowacja), Vander- 
veide (Belgja) Unden (Szwecja), Guani (Urugwaj). Ustalono osiatecznie porządek 
dzienny obecnej sesji. 

Figurujące na porządku dziennym główne sprawy są następujące: układ 
między Ang'ją a Irakiem w sprawie stosunku mandatowego kwestja Mossulm 
mstaienie terminu oraz miejsca zebrania się komisji przygotowawczej między: 
narodowej konferencji rozbrojeniowej, mianowanie prezydenta oraz członków 
komisji rządzącej w zagłębiu Sary, sanacja finansów Austrji i Węgier, spra- 
wozdanie komisji mandatowej, dotyczące Syrji. 

"Następne posiedzenie Rady odbędzie się we wtorek dnia 9 b.m. przed 
południem. 

Wybór przewodniczącego zgromadzenia Ligi Narodów. 

GENEWA, 8 Ill. Pat. Na odbytem dziś popołudniu plenarnem po- 
siedzeniu Zgromadzenie Ligi Narodów wybrało 36 głosami na 48 prezy- 
dentem Zgromadzenia przewodniczącego  poriugalskiej delegacji da 
Coste, b. prezesa rady ministrów, 

Duński poseł w Berlinie Sahle otrzymał 8 głosów. 

Przesilenie gabinetowe we Francji. 
Herriot u prezydenta Doumergue. 

PARYŻ, 8 III. Pat. Jak donosi „Le Quotidien* z Lionu Herriot 
przyjął wielu swych przyjaciół politycznych, którzy prosili go usilnie o 
objęcie władzy, Jednakże prezes izby Deputowanych odmówił sprecyzo- 
wania swego stanowiska jakie zajmie na wypadek zwrócenia się prezy- 
denta republiki do niego o pomec. 

Godz. 11. Herjiot został wezwany do pałącu Elizejskiego. 

Pogłoska o powrocie Brianda i Caillaux 

PARYŻ, 8 III, Pat. W kołach politycznych panuje przekonanie, iż 

nowy gabinet utworzony zostanie przez Brianda, który zatrzyma w nim 
większość dawnych współpracowników, powierzając jedynie tekę skarbu 

Cailiaux lub Raoulowi Perretowi, 

Malvy zdąża śladami Caillaux. 

PARYŻ, 8 lil. Pat, Prezydent Doumergue przyjął popołudniu prze- 

wodniczącego komisji finansowej senatu sen. Milies la Croix, deputowa- 
nego Malvy, przewodniczącego komisji finansowej izby oraz sprawe- 

zdawcę generalnego Cherona. Opuszczając pałac Elizejski Maivy oświad- 
jż należy przypuszczać, że do południa dnia jutrzejszego misja 

zostanie nikomu powierzona. 

pzewośnicywem przedsta- 
ne posiedzenie Rady Ligi 

czył, iż 1 : 
tworzenia gabinetu nie 

Litwa w Lidze Narodów. 

Z Rygi donoszą: Minister spraw sować przeciwko przyjęciu Polski do 

zagranicznych Litwy, prof. Rejnis, Rady Ligi Narodów. | 2 
udzielił wywiadu współpracownikowi W sprawie ostatniego konfliktu 

ryskiego „Siewodnia“, polsko-litewskiego na granicy, oświad- 

Minister Rejnis zaznaczył, że Litwa 

w Genewie będzie stała na podob- 

nem stanowisku jak Szwecja i gło- 

czył minister, że o zaistnieniu tego 
konfliktu Litwa zawiadomiła Ligę Na- 
rodów i sprawa ta będzie przedmio- 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 29 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

* STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 40—14 
WILEJKA POWIATO WA—ui, Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 er. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proe. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej. 

  

Sejm i Rząd. 

Postępy idei monarchicznej. 

* Ankieta łódzkiego „Rozwoju* roz 
pisana w mieście w drugim dniu 
dała następujące wyniki:na/1115 odpo- 
wiedzi, 996 osób opowiedziało sięizą 
monarchją, 116 za republiką i 3 za 
komuną. 

W trzecim dniu ankiety było już 
1709 odpowiedzi, z czego 1562 za 
monarchją, 144 za republiką i 3 za 
komuną. 

Charakterystyczne jest, że z każ. 
dym dniem zmniejsza się ilość repu- 
blikańskich odpowiedzi. Potwierdza 
to tylko przekonanie, że repubiika 
trzyma się u nas tylko szablonowoś- 
cią pojęć ogólnych i brakiem odwagi 
cywilnej w społeczeństwo. Skoro się 
to przełamie, ujawnią się odrazu 
monarchiczne nastroje ludu. 

Charakterystycznym jest także ar- 
tykuł w żydowskim Naszym  Prze- 
glądzie. Pismo to zwykie jest doskonale 
pointormowane i zorjentowane. Jego 
przepowiednie zwykle się sprawdzają. 
Otóż w poniedziałkowym artykuie 
Naszego Przeglądu p. t. «Niebezpie- 
czeństwo monarchiczne» czytamy: 

„Zachodzi obawa, że monarchiści 
„zatryumfować mogą u nas całkiem 
„legalnie, o ile republikanie nie przed- 
„Sięwezmą zawczasu środków zarad: 
„czych*, 

Artykuł kończy się stwierdzeniem: 
„Jest to niebezpieczeństwo bardzo 

poważne”. 
- Nasz Przegląd jest organem sjo- 

nistów, miezbyi chętnych wzrostowi 
mocarstwowemu Polski. Tem się 
tłumaczy, że monarchizm nazywają 
niebezpieczeństwem, 

z „nnej strony donoszą nam, że 
organizacja pos, Ćwiakowskiego cie- 
sży się powodzemiem nadzwyczajnem 
i codzeń wrasta w siłę, 

Okóinik ministerstwa spraw 
wewnętrznych, 

, WARSZAWA 'SIII. (fel. wł. Słowa) 
Min. spraw wewnę!rznych  rozesłało 
okólnik do wszysikich wojewodów, 
aby ci wywarli nacisk na związki ko- 
munaine w celu przyśpieszenia za- 
twierdzenia etatów urzędników ko- 
munainych. 

Poseł Grynbaum o polityce 
żydowskiej w Polsce, 

Tugblat lubelski przynosi artykuł 
posła Gryubzuma. Autor twierdzi, iż 
błędem jest, jakoby można było od- 
dzielić politykę od ekonomii. To też 
Keło żydowskie nie ma prawa uskar- 
żać się obecnie na zbyt wielkie cię- 
łary podatkowe, gdyż przez ugodę 
zobowiązało się popierać wielkomo- 
carstwową politykę Polski, a ta wy- 
maga wysoko cyfrowego budżetu, 

Rząd nie może dotrzymać swych 
zobowiązań wobec żydów, gdyby: na- 
wet chciał to uczynić, gdyż sejm do 
tego nie dopuści. Biędnem jest twier- 
dzenie, jakoby przez ugodę rząd u- 
znał narodowość żydawską. Najlepiej 
dowodzi tego iakt, iż rząd nie chce 
się zgodzić, aby Rada naczelna gmin 
żydowskich w Polsce nosiła nazwę 
Żydowskiej Rady Narodowej, lecz 
tylko Żydowskiej Rady Religijnej. Po- 
lityka rządowa zmierza do kulturalne- 
go i naiodowego zespolenia żydów. 
z panującą większością, a przedsta- 
wicielstwo żydowskie udzieliło na te 
swej zgody. Należy z taką polityką 
zerwać, sytuacja nie jest j szcze bez- 
nadziejna, ale trzeba  przysiąpić do 
energicznej walki. Przedewszysikiem 
konieczne jest jeknajszybsze skonso- 
lidowanie mniejszości, aby móc wy- 
stępować na wewnątrz, jako Silne 
ugrupowanie. 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA, 8. III. (#е1, wł. Sio; 

Dziś doiar w WERE w “Kemė 
migdzybamkowych 7,63 bez tranzakcyj. 
Bank Poiski płacił 758 za gotówkę a 
7,61 za czeki. 

tem obrad. Jednak dziś niepodobna 
powiedzieć, w jakich ramach sprawa 
ta będzie rozstrząsana. Konflikt gra- 
niczny najlepiej dowodzi, jakie kompii- 
kacje w praktyce wywołuje decyzja 
Rady Ambasadorów, która określiła 
wschodnie granice Polski. 

, Byłoby pożądanem — zakończył 
minisier—aby państwa bałtyckie pro- 
wadziły na terenie Ligi Narodów 
solidną politykę. Jednak dotychczas 
porozumienie takie pomiędzy temi 
państwami nie nastąpiło. Wszystko 
zależeć będzie od poszczególnych za- 
gadnień mających się stać tematem 
obrad w Genewie,
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Wschodnich zajmujemy się głównie 
my, tu na Kresach zamieszkali: sfera 
zainteresowania się niemi sięga zwyk* 
le najdalej do Warszawy. Więcej na 
zachód każda dzielnica posiada swo- 
je własne interesy, — Gdy mowa o 
sprawach _ poszczególnych  vroje- 
wództw, partykularyzm dzielnicowy 
jest rzeczą zupełnie ztozumiałą; go- 
rzej, gdy podobny system stosuje 
się do kwestji mających - ogólniejsze, 
państwowe znaczenie. — Ale tym- 
czasem nie o to mi chodzi; sceptycz- 
re czy pesymistyczne rozważania od* 
kładam nai kiedyindziej, będąc w 
chwili obecnej pod wyjątkowo _mi- 
łem wrażeniem, odniesionem w Byd- 
goszczy. W tem dalekiem mieście 
pomorskiem napotkałem głęboką 
myśl w czyn wcieloną na temat nasz, 
kresowy. — 

Mówić tu chcę o Internacie Kre- 
sowym w Bydgoszczy. Instytucja 
owa według twierdzeń ludzi w niej 
z zapałem pracujących posiada dużo 
wad. — Jak to opinje zależą ой о- 
koliczności i poglądów: żebyśmy 
my w Nieświeżu mieli w  przybliże- 
niu coś podobnego, bylibyśmy głoś- 
ni na całe Kresy i zasłużona skąd- 
inąd duma rozpierałaby nam piersi 
— а Oni tam są niezadowoleni i dą- 
żą do czegoś jeszcze lepszegol — 
Daj im Boże powodzenie, na które 
zasłużyli! > 

Ale muszę po porządku wszystko 
dokładnie opisać, gdyż warto, żebyś: 
my to wiedzieli, co dla Kresów robi 
się gdziejndziej. 

W 1920 roku powstało Towarzy- 
stwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Polskiej z Kresów. Postawiło ono 
sobie za zadanie opiekę nad młodzie- 
żą kresową. która wtenczas znalazła 
się rozrzucona w rozpaczliiwych wa- 
runkach na całem terytorjum Polski. 
Może najlepiej zilustruje ich myśl 
przewodnią odezwa, którą obecnie 
wydaje Zarząd Internatu w Bydgosz- 
szy do społeczeństwa; przytaczamy 
ją w całości: 

„Przez wieki całe i dziesiątki po* 
koleń szli Polacy na Wschodnie Ru- 
bieże Rzeczypospolitej, by tam, sze- 
rząc polską kulturę, krwią i mieniem, 
orężem i pracą służyć Macierzy i 
bronić od dzikiego Wschodu. Naj: 
zaciętsze walki, najokrutniejsze prześ- 
ładowania moskiewskie nic nie po- 
mogły: Polak kresowy nieugięcie 
trwał na stanowisku! 

Przyszła olśniewająca chwila wy- 
zwolenia z pod obcego jarzma, Pol- 
ska przyjęła na swe łono wiernych sy- 
nów, którzy na mgnienie oka nigdy 
się Jej nie zaparli. W tym radosnym 
momencie dziejowym każdy Polak 
kresowy czynił, co w jego mocy by- 
ło, by zasłużyć na szczęście należe- 
nia do Ojczyzny, a młodzież cała z 
dworów, zaścianków, futorów, miast, 
miasteczek, szła ofiarną krwią służyć 
i utoczyć jej obficie na połach walk. 

I ten okres minął jak sen jakiś zło- 
ty! Olbrzymia połać ziemi polskiej, 
żyznej, bogatej, nasyconej przez wie- 
ki krwią polską odpadła! 

Dlaczego tak się stało, Polak kre- 
cowy myśleć nie chclał i nie chce, 
sn tylko czuje i wie, co jego jest 
obowiązkiem w tych nowych warun- 
oach: trwać dalej na stanowisku oj- 
ków swoich i przekazać synom  tra« 
dycję, że ustąpić nie mogą ani jedne- 
go kroku, że Sprawie Polskiej mu- 
szą służyć tam, gdzie ich losy zmu- 
siły; może znowu całe pokolenia uci- 
skane i gnębione walczyć będą z 
wrażą przemocą, ale w każdym ra- 
zie zawsze Polska będzie miała na 
Kresach wiernych synów służących 
jej wszystkiem, co najdroższego mieć 
będą, krwią. pracą, cierpieniem, mie- 
niem... 

Lecz do tego siły potrzeba! Po- 
trzeba powietrza, by się nie udusić 
w zatęchłej atmosferze zbrodni bol- 
szewickiej, potrzeba dopływu jakiejś 
siły duchowej zaczerpniętej u źródła. 
I dlatego niejedna rodzina kresowa 
pozostała w kotle bolszewickim wy- 
biera z pośród siebie to co ma naj- 
iepszego, młodą latorośl rodu i wy- 
syła hen, do Polski: „Idź chłopcze! 
Naucz się tam kochać i cierpieć, na- 

    
    

Ruch wydawniczy. 
Jerzy Kamiński: „Kalendarz-Po- 

radnik kolejowca polskiego na rok 
1926". Rocznik pierwszy. Wilno. Na- 
kład i druk J. Zawadzkiego. 1926. 

Nie jest to bynajmniej mozolna 
raca dla—fachowców, specjalnie dla 

Koki owośić: Ma ona zakres o wiele 
„szerszy. Zawiera nietylko wyborny 
poradnik służbowy lecz i nader cen- 
ny zarys rozwoju kolejnictwa zarów- 
no ogólnego, na całem Świecie jak i 
specjalnie na ziemiach polskich, Za- 
wiera nadto np. historję organizacji 
ministerstwa kolei, szereg artykułów 
z dziedziny gospodarki kolejowej, 
mnóstwo — statystyki,  jaknajbardziej 
wiarygodnej gdyż czerpanej 2 doku. 
mentów urzędowych. Znaczrią część 
wydawnictwa wypełniają wskazówki 
praktyczne znakomicie zastosowane 
do potrzeb pracowników kolejowych. 

Dla nie zawodowców może mieć 
bardzo pożądane praktyczne znacze- 
nie cały dział kalendarza, opracowany 
szczegółowo a przejrzyście, zatytułowa* 
ny „Rzeczpospolita Polska w Świetle 
liczb i faktów dziejowych*. 

Autor, zajmujący w Dyrekcji Ko- 
lejowej Wiieńskiej wysokie stanowis- 

  

tera wróć do nas, by przewodzić, 

uczyć i przykład dawać! * ° 
Takim domem, który aa: 

kresowej stara się rodzinę zastąpić, 

taką instytucją, która uważa za swój 

najświętszy obowiązek pomódz mło- 
dzieży kresowej w przygotowaniu do 

spełnienia swych zadań, jest Internat 

Kresowy w Bydgoszczy, założony i 

utrzymywany przez Towarzystwo 

Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą z 
Kresów. 2 

Internat powstał w 1920 roku 
mieszka w nim stu kilkudziesięciu 

chłopców, pochodzących z za kordo- 

nu, wyłącznie Polaków i Katolików, 
„kształcących się w najrozmaitszych 

szkołach bydgoskich. : a 

W dzisiejszych ogólnie ciężkich 
czasach Internat przeżywa również 
ciężkie chwile; brak pieniędzy na naj- 
pilniejsze potrzeby, a ilość młodzieży 

potrzebującej schronienia nietylko nie 

źmniejsza się, a ustawicznie wzasta. 

Wobec tego apelujemy do Was, któ- 
rzy stanowicie Społeczeństwo Pol- 

skie! — : 
Apel Zarządu Internatu znajdzie 

napewno sympatyczny oddźwięk w 

społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób, 
które miały sposobność widzenia 

pracy na miejscu: 2 
Duży, murowany budynek stojący 

we własnym ogrodzie mieści Internat. 
W środku kilkadziesiąt sal i pokoi: 

sypialnie, pokoje do nauki, refektarz, 
wspaniała kuchnia, pralnia, łazienka, 

piwnica; obok nawet własna kaplica, 

— Mieszka tam 136 chłopców pocho- 

dzących z za kordonu; część ich 

przybyła jeszcze w 1920 roku, „ale 

większość to młodzieńcy opisani Ww 
odezwie, którzy teraz jeszcze prze- 

dzierają się do Polski. Uczęszczają 
oni do wszystkich uczelni bydgoskich, 
a więc do gimnazjum humanistycz- 

nego, matematyczno - przyrodniczego, 
klasycznego, szkoły wydziałowej, szkoły 
rolniczej, liceum handlowego, miej- 

skiej szkoły handlowej, wreszcie do 

kilku szkół powszechnych. Wszyscy 

mieszkają razem bez względu na to, 

czy w przyszłości mają być dokto- 
rami, czy szewcami, profeso'ami czy 

kowalami lub kupcami; wytwarza SIĘ 
w ten sposób ścisła łączność i przy- 
jaźń, która napewno w dalszem życiu 
nieraz się przyda. 

Z prawdziwą przyjemnością moż- 

ra stwierdzić, że młodzież Kresowa 
z Internatu uważana jest przez kie- 
rowników wszystkich szkół bydgo- 
skich za najepszy materjał. — Już 
około 60 młodzieńców opuściło In- 
ternat, idąc dalej o własnych siłach. 

Organizacja internatu jest wzoro- 
wa: na czele stoi dyrektor, p. Zam- 
brzycki, człowiek zrównoważony, pe" 
łen taktu i naprawdę rozmiłowany w 
swojej pracy; chłopcy odnoszą SIĘ 
doń z głębokiem zaufaniem i przy- 
wiązaniem. : 

Dužy klopot rozumie się jak 
wszędzie jest z utrzymaniem tak 
wielkiej instytucji, której budżet rocz- 
ny wynosi około 90 tysięcy złotych. 
Wprawdzie rząd daje około 50 tys. 
subwencji, ale to nie wystarcza; re- 
sztę trzeba zbierać wśród społeczeń: 
stwa. Tu działa Rada Opiekuńcza 
składająca się przeważnie z ziemian 
okolicznych, która bądź siebie opo- 
datkowała, bądź drogą urządzania im- 
prez dochodowych zdobywa potrzeb- 
ne fundusze.—Niezmordowaną ener- 
gię w tym zakresie 1ozwija delegatka 
Zarządu Towarzystwa, p. Marja Gór- 
ska, która z całem poświęceniem 
pracuje wraz z zarządem internatu tak 
nad wychowaniem młodzieży, jak i 
nad jej utrzymaniem. Bez jej serdecz- 
dej opieki zupełnie inaczej cała spra- 
waby stała, o ileby wogóle stała! 

Opisując jeden dział pracy Kre 
sowców w Bydgoszczy, nie mogę 
pominąć i drugiego, również poważ- 

nego: jest to działalność Związku 
Kresowego pod prezesurą p, Edwar- 
da Woyniłłowicza. Nadzwyczaj ważną 

rolę spełnił Związek w najbliższych 
latach po 1920 roku, gdy musiał się 
zająć setkami i tysiącami wygnanych 
2 domu Kresowców. Dziś zakres 
pracy się zmniejszył i skupił przewa- 
żnie w sekcji tanich obiadów dla in- 

ko, b. wice-dyrektor wydz. admini- 
stracyjnego D.W.K.P. pe nadto prze- 
wodniczący okręgowemu, wilenskie- 
mu związkowi urzędników kolejo- 
wych ma na sprawy kolejowe po- 
gląd ugruntowany na znakomitem do- 
świadczeniu i krytycznych uwag by- 
najmniej nie chowa pod korcem. To 
też w skromnym na pozór „Kalenda- 
rzu-Poradniku* znajdziemy artykuły, 
całe studja mogąća bardzo a bardzo 
przydać się ekonomistom, publicy- 
stom, ba, posłom naszym zabierają- 
cym głos w sprawach takiej wagi 
jak kolejowe. Jeden przykład wystar: 
czy. Oto omawiając szczegółowo i 
wszechstronnie eksploatówanie kolei 
żelaznych w Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, czyni p. J. Kamiński (na str. 
178-mej) następująca np. uwagę. „U 
nas w Polsce jeden wagon znajduje 
się w biegu w ciągu doby tylko o- 
koło 3—5 godzin, resztę zaś czasu 
99,878 wagonów czynuych  Bolskich 
Kolei Państwowych stoi nieproduk- 
tywnie na różnych stacjach, przyno- 
sząc miljonowe straty kolei, a te z 
powodu braku stałych pociągów to- 
warowych oraz zbyt wysokich ta- 
ryt“, 

! Na 200 stronicach wzorowo wy- 

Nadzwyczajna sesja sejmu i wy: 
bór nowego marszałka. 

Z Kowna donoszą: W piątek 5 
marca o godz. 19 została zwołana 
nadzwyczajna sesja sejmowa. Po ot- 
warciu posiedzenia b. marszałek dr. 
Jan Staugajtis zarządził wybory no- 
wego prezydjum. W wyniku głoso- 
wania prał. Justyn Staugajtis otrzy- 
mał 40 głosów, zaś dr. J. Staugajtis 
—32. Момообгапу marszałek wśród 
hucznych oklasków bloku chrz. dem. 
zajmuje fotel marszałka, W tem miej- 
scu zarządzono półgodzinną przerwę. 

Następnie poddano pod głoso- 
wanie zmianę ordynacji wyborczej. 
W sprawie tej zgłoszono dwa pro- 
jekty: pierwszy grupy posłów bloku 
chrz dem. domagający się zmiany $ 
9 ordynacji wyborczej w tym sensie, 
by jeden rnandat poselski przypadł na 
każde 30 tys. ludności (obecnie 1 
peseł reprezentuje 25 tysięcy); drugi 
projekt gabinetu ministrów w spra- 
wie utworzenia 10-g0 okręgu wybor- 
czego w kraju Kłajpedzkim. 

Projekt odnośnej ustawy w spra- 
wie 10-go okręgu wyborczego w 
Kłajpedzie został przyjęty, poczem 
głos zabiera pos. Robinzon (fr. żyd.) 
który demaskuje robotę większości 
chrz, dem. zmierzającej do tego, by 
przez zmianę ordynacji wyborczej 
pozbawić słabsze partje polityczne, 
jak np. mniejszości narodowe, ich 
przedstawicielistwa w Sejmie. 

Ostatecznie przyjęto w Ill czyt. 
ustawę kompromisową, mocą której 
ogólna liczba posłów w Sejmie, nie- 
zależnie od naturalnego przyrostu lud- 
ności, zostaje ustalona na 85. 

WEZZRIEBRET WERKE KOSZY PATRKNIKNSE TTT 

We wczorajszym Kurj. Wileńskim dow- 
cipny Kuba doradza «Janowi aby Witoldowi 
zwiócił pieniądze za fotografję». Tak tej 
sprawy załatwiać nie można. Spodziewaliśmy 

się, że numer Karj. Wil, który przyniósł pogod- 
ną radę Kaby udzieloną Janowi, przyniesie 
nam raczej list p. Wit. Hulewicza, w którym 

poeta ten stwierdza uroczyście, że ani nie płacił 
za umieszczenie fotografji w <Wiad. Literac* 
kich» ani też nie opłacał umieszczenia przez 
siebie samego napisanej recenzji o własnym 
wieczorze. Handel i przemysł powinien ope- 
rować rekłamą, jedną z form twórczego ka- 
pitału, ale ładną mielibyśmy krytykę lite- 
racką, gdyby sławę poety kupić można za 
pieniądze, czy też za subsydja rządowe. Pan 
Hulewicz powinien oświadczyć, že za foto: 
grafję nie płacił, że « Wiadomościom Literac: 
kim» istotnie <przyszło do głowy aby umie« 
ścić ją darmo», albo teź, że przynajmniej w 
przyszłości metody tej używać nie będzie. 

BTN SZERSZE DICKA PR EEZREDRKAA 

teligencji, na czele sekcji stoi p. Hel- 
mersenowa. Sekcja dostarcza dla kil: 
kuset osób obiady za minimalne ce- 
ny, lub nawet zupełnie bezpłatnie. W 
dzisiejszych warunkach, gdy masa 
osób nie ma czego do ust włożyć, 
działalność Związku Kresowego jest 
nietylko filantropją, a jest czynem o 
pierwszorzędnem znaczeniu społecz- 
nem. 

Z tego pobieżnego opisu działal- 
ności naszych Kresowców w Bydgo- 
szczy widzimy, że choć burzą dzie- 
jową daleko oderwani od stron ro* 
dzinnych, o swych obowiązkach nie 
zapomnieli i, pracując dla dobra Oj- 
czyzny, starają się wedle możności 
jak najwięcej zrobić i dla Kresów, z 
z którymi związani są nierozerwalny- 
mi węzłami. — Przez całą szerokość 
Polski przesyłamy im stąd serdeczne 
pozdrowienia i życzenia, by ziarno 
zasiane ich ręką na drugiej granicy 
Polski wydały wspaniały plon i na 
naszych So 

Petronela Mojska pochodząca ze 
wsi Palejki pod |urborgiem w Ko- 
wieńszczyźnie, poszukuje matki J6- 
zefy, brata Romana, ślusarza warszt. 
kolej. i rodzeństwa,którzy z Riazania, 
gdzie zamieszkiwali podczas wojny, 
powrócili do kraju. Ktoby wiedział 
coś o tej rodzinie zechce łaskawie 
zakomunikować pod adresem: War- 
szawa ul. Nowowiejska 7, m. 5. 

Ostrowscy. 

danej pełnej treści książki podręcznej 
niemożna było zmieścić więcej mater: 
jalu i lepiej, praktyczniej go ułożyć. 

Kolejarze nasi, mówiąc nawiasem, 
mają własny swój organ, wychodzą- 
cy w Warszawie oto już piąty rok, 
dwutygodnik „Łącznik* poświęcony 
nie tylko sprawom zawodowym lecz 
i społecznym. 

„Ogniwo *. Miesięcznik młodzieży 
szkół średnich Wileńszczyzny. Dwa 
zeszyty, za grudzień r. ub. oraz za 
styczeń i luty r. bież. Wilno. 

Na pytanie, czy wogóle jest rze- 
czą pożądaną aby młodzież szkolna, 
gimnazjalna, „zaprzątała sobie głowę* 
wydawaniem własnego czasopisma? — 
wypadnie dać odpowiedź twierdzącą. 
Jest to też szi generis zaprawianie się 
do służby publicznej, do wystąpień 
publicznych, do czego przecie nie na- 
leży już dziś brać się «z poniedziałku 
na wtorek», na dany sygnał, ściśle od 
momentu otrzymania np. świadectwa 
maturalnego lub dyplomu  uniwersy- 
teckiego. Egzercycja prasowe — to 
część niemałoważna wzajemnego u- 
świadamiania sę w dziedzinie pu- 
blicznych, różnorodnych spraw. Na- 
wet, powiem, choć tą najdrażliwsza 

Naczelnik pow. Wiłkomirskiego próbuje rokować.—Ponow- 
ne zerwanie. 

W dniu 6 bm. Litwini po niefortunnych wybiegach lejtenanta Sz wi- 
tesa, ponowili próby nawiązania pertraktacji z władzami naszemi.— Widząc 
jednak że starosta p. Łukaszewicz nie ma zamiaru pertraktować z nisu- 
poważnionymi delegatami w rodzaju lejtn, Szwitasa, przyby na odcinek 
Podgajski naczelnik pow. Wilkomirskiego Szabanowicz i przez wysłanych 
do pikiety naszej Nr 1 strażników litewskicii, oświadczył, iż pragnie per- 
traktować ze starostą p. Łukaszewiczem. 

Natychmiast powiadomiony o powyższem p. Łukaszewicz przybył na 
granicę, gdzie spotkał czekających na niego naczelnika Szabanowicza w 
asyście wczorajszego nielortunnego pos. lejtn. Świtosa i uzbrojonego w 
karabiu i granaty ręczne policjanta litewskiego. 

Naczelnik Szabanowicz po kilki wykrętnych i do niczego niezobo- 
wiązujących zdaniach oświadczył, iż żąda wydanie nieprawnie wziętych do 
niewoli strażników litewskich. P. starosta Łukaszewicz oświadczył stronie 
litewskiej, że ujęcie strażników nastąpiło na terytorjum  polskiem. ; które 
kilkakroć zostało przez Litwinów narzucone, mimo danych swego czasu 
przyrzeczeń, iż do lasu Podgajskiego rościć pretensji nie będą i granicy 
naszej nie naruszą. Mimo jednak ustnych zobowiązań litewskich, nastąpiło 
już kilkakrotne ich złamanie i wobec tego zwrot jeńców litewskich na- 
stąpić może tylko w tym wypadku, jeżeli naczelnik Szabanowicz piśmien- 
nie się zobowiąże do .nienaruszenia przez straż graniczną litewską nasze- 
go terytorjum. 

Naczelnik Szabanowicz ną rzeczowe wywody strony polskiej podpi- 
sania zobowiązania odmówił, co świadczy dobitnie © zamiarach litewskich 
na przyszłość. 

Po półgodzinnej rozmowie wobec niemożliwości ze strony polskiej 
dojścia z Litwinami do porozumienia pertraktacje przerwano. 

Reszta dnia upłynęła spokojnie.—Po stronie litewskiej dalsza kon- 
centracja szaulisów w Kiernowie. 

Lejtnant Wielunas i 12 posterunkowych straży litewskiej 
okazali za mało gorliwości w napadzie na las Podgajski. 

Z Kowna donoszą: Przed paru dniami został przez władze centralne 
litewskie ukarany b. dowódca odcinka litewskiego — Podjeziorki —Klisze- 
błoto lejtenat Wielunas, oraz 12 bezpośrednio mu podległych, niższych 
posterunkowych straży granicznej litewskiej za zbyt małą gorliwość w na« 
padzie na straż polską i las Podgajski. Lejtenant Wielunas został karnie 
odkomenderowany na granicę pruską, zaś 12 wyżejiwzmiankowanych po- 
licjantów władze litewskie zwolniły zupełnie ze służby. Widocznie instru- 
kcje, które otrzymał lejtn. Wielunas telegraficznie od władz centralnych 
litewskich w przeddzień napadu, nakazywały wzięcie do niewoli policjan- 
tów polskich i zupełne wycięcie i wywiezienie na stronę litewską drzewa 
z lasu Podgajskiego co jak wiadomo Litwinom się nie udało. Próby napra- 
wienia sytuacji przez pochwycenie już post-factum pikiet polskich przez 
oskrzydlające ruchy policji litewskiej również zawiodły i lejtn. Wielunasa 
spotkała z rąk projektodawcy napadu: rządu kowieńskiego — kara. 

Groźne demonstracje zbrojnych band 
Bandy „wilków* kowieńskich wyją. 

PODGAJ, 8.lil. ; (Telefonem). W nocy z niedzieli na  ponie- 
działek straż pograniczna poiska została zaalarmowana przez nie- 
milknące wycia po stronie litewskiej na odcinku od Podjeziorka do 
Kliszebłota. 

Sądzono początkowo że stada wilków przeciągając lasem, kiedy 
jednak wycia powiarzały się raz po razu w różnych miejscach naszej 
granicy, zorganizowano wywiad. 

Jak się okazało wilków po stronie litewskiej nie było. Natomiast 
skonstatowano, iż kikanaście band szaulisowskich rozrzuconych wzdłuż 
całego pogranicza dawało sygnały «żelaznego wilka» -szaulisa. Jednocześnie 
szaulisi prowadzili nocne ćwiczenia wojskowe— mające na celu okazanie 
Polakom gotowości bojowej Litwinów, przyszykowanych każdej chwili do 
napadu na nasze terytotjum. jak widać Litwini po nieudałych, —mających 
na celu wyprowadzenie w pole władz naszych, —pertraktacjach, starają się 
postrachem wymusić zabranych przez straż naszą jeńców litewskich 
Niemiiknące wycia szaulisów trwały do rana 8 b. m. 

SPIS MAT TT ES EP IM SET RTN TAI BTN SNS TE SACESEOWDCOKH 

Wody Niemna i Wilji zagrażają Kownu. 
Groźna powódź zalała ulice miasta. — Panika w mieście. 

— Janów pod wodą, 
Z Kowna donoszą o rosnącej wciąż katastrofie powodzi. 

Przybór wody na Niemnie i Wilji wzrasta. W Kownie całkówi. 
cie zalane są ulice Ślusarska, Janowska i Kiejstuta. Prócz tego 
całe wybrzeże Niemna. Na rybnym rynku woda sięga 11/, mtr. 
Wielkie niebezpieczeństwo grozi teatrowi państwowemu. Wszy- 
stkie tartaki, składy warzyw i kolejka podjazdowa, zostały zala- 
ne. Zniesiona została wielka fir ma litewsko-amerykańska. W nocy 
raptownie zgasło światło w mieście. Fowstała nieopisana panika. 
Ludzi ratowali dobytek, stojąc po pas w wodzie. 

,., Według ostatnich wiadomości miasteczko Janowo, położone 
blisko Kowna, znajduje się pod wodą. Wszystkie mosty na Wilji 
i Niemnie zerwane. ' 

Rząd kowieński zorganizował pomoc dla powodzian. W 
Kownie wydawany do.jest dziennie 700 bezpłatnych obiadów. 

  

Szpieg włamywacz za kratą, 
© dniu 6 b. m. we wsi Deksza gm. Olkienickiej aresztowano niejakle Władysła- wa Dawlidowicza, który w roku ubiegłym po dokonaniu w: Pokeądił ómiałoj rednicy zbiegł na Litwę i tam ukrywał się do tego czasu. Przed kilkoma dniami Davwlidowicz RDA z Es do Polski. 

„Przy zatrzymanym znaleziono rewolwer systema Browning, okołe czterdzi 
naboi i paczkę dolarów na ogólną sumę dwuch tysięcy złotych. m Pa ‚ Badany zeznał, że rewolwer i pieniądze pochodzą z kradzieży u księdza Litewskie- go i że bojąc się odpowiedzialności uciekł do Polski. ‚ 

8 Wobec uzasadnionego podejrzenia, že Dawlidowicz jest na usługach wywiadu litewskiego i dolary otrzymał na prowadzenie roboty wywiadowczej został przesłany do więzienia na Łukiszkach, (t) 

  

sprawa, niech będzie przez młodzież 
szkolną uprawianą w druku nawet 
literatura nadobna. Byle ktoś czuwał 
bacznie aby nie były drukowane «pró- 
by pióra» zgoła pozbawione choćby 
iskry talentu. I — niech sami piszący 
nie łakną druku dlatego aby  „zasty- 
nąć* lub aby «uznanie» krytyki po- 
zyskać! Niech poprzestaną na prze- 
konaniu się, metodą poglądową, jak 
inaczej wygląda rzecz każda w dru- 
ku niż w rękopisie! Wytrawny tylko 
pisarz jest w stanie orjentować | sie, 
jak będzie wyglądało w druku, to,co 
skreśli na papierze w ciszy swego 
gabinetu. A i te jeszcze! lież to poża- 
łowania godnych a nie do odrobienia 
incydentów wynika stąd, że ktoś nie- 
dokładnie zdawał sobie sprawę, lub 
nie orjentowal się, lub w podnieceniu 
nie pamiętał, że to co napisał będzie 
inaczej wygiądałe na szpaliach gazety 
niż na ćwiartce listowego papieru! 

Następnie. Niech młodzież szkol- 
na nie sądzi, że Pan Bóg stworzył 
druk wyłącznie dla nowelek i "wier- 
szyków. Bardzo dodatnie sprawie 
wrażenie w «Ogniwie» branie się z 
punktu ża bary z kwestjami nawet 
aż nadto poważnemi (o bojkocie to- 

warów zagranicznych, fo bajecznych 
temperaturach osiągniętych przez An- 
dersona, o pierwszych wrażeniach 
lotnika itp.). Z uznaniem należy pod- 
nieść próby układania przeglądów ca- 
łych okresów czasu np. pierwszego 
ćwierćwiecza XX-go siulecia,. próby 
analiz krytycznych (np. o pięknej 

książce Morstina „W kraju Latynów” 
lub sprawozdań (np. z pism młodzie- 
ży w innych dzielnicach). Żywotność 
też «Ogniwa» znamionują np. otwar- 
cie rubryki „Co czytać?", ogłoszenie 
plebiscytu: jacy są najulubieńsi po- 
wieściopisarze swoi i obcy,odezwa o 
książki polskie dia młodzieży polskiej 
kształcącej się w zagranicznych zakła- 
dach naukowych. Jest dość obszernie 
uwzględnione życie młodzieży (w wi. 
leńskich gimnazjach); jest, Oczywiście, 
to i owo z dziedziny sportu, są roz- 
rywki umysłowe, jest nawet smaczny 
kąsek dla filatelistów; jest nagroda za 
wykrycie w pismie choć jednego ru- 
sycyzmu. Słowem: treść urozmaiconaj 
nadmiaru wody frazesów niema, jest 
widoczna staranność redakcyjna. 

Szczęść Boże! 

„Polskie Koleje Państwowe. . Dy- 
rekcja Poznań. Poznań, Nakład To- 

kZiemian w Wilnie—Zdrada — | 

Wczoraj w sądzie okręgowym 
rozpatrywana była sprawa przeciwko 
Kazimierzowi Pstrokeńskiemu, byłe- 
mu kierownikowi agentury wileńskiej 
Banku Związku Ziemian w Warsza- 
wie i przeciwko Janowi Jakeschowi, 
prokurentowi — buchalterowi tejże 
ageniury. Oskarżeni odpowiadają z art. i 
51—578 cz. Il kodeksu karnego. Akt 
oskarżenia zarzuca oskarżonym do- 
konywanie operacyj bankowych bez 
zgody i wbrew woli centrali tudzież 
nieścisłości w księgach buchalteryj- 
nych. 

Sprawa przedstawia się następu- 
jąco. W roku 1922 Bank Związku 
Ziemian otworzył w Wilnie swą agen- 
turę. Na stanowisko kierownicze po- 
wołano p. Kazimierza Pstrokońskiego. 
Po niejakim czasie zaangażowano na 
stanowisko buchaliera — prokurenta 
agentury p. Jana Jakescha. Według 
brzmienia aktu oskarżenia praca jego 
nie dawała zadawalających rezultatów. 

©О tem przekonał się delegowany 
przez centralę banku w celu dokona- | 
nia inspekcji do Wilna w końcu mar- 
ca 1923 r. inspektor banku p. Leon 
Siecki, ustalił on, że agentura nie 
prowadziła prawie żadnych ksiąg i 
rachunków buchalteryjnych, a te kló- 
re były—znajdowały się w chaotycz- 
nym stanie, tak że nie można ich 
było uwažač za materjai buchaiteryjny. 

„ W tym samym miesiącu agentura 
wileńska Banku Z. Z. zgłosiła do swej 
centrali w Warszawie o podpisanie 
propozycji podpisanej przez Pstroń- 
skiego i Jakescha nabycia przez bank 
od niejakiego Marjana Gurtlera paw- 
nej większej ilości drzewa. 

Ceny i warunki oferty vice-dyrek- 
tor banku, kierujący wydziałem towa- 
rowym Zbigniew Sapiński odrzucił. 
Centrala odmówiła agenturze sankcji. 

, Po niejakim czasie Sapiński do- 
wiedział się od jednego z klijentów * 
banku o wydanych przez ageniurę 
banku w Wilnie nader wysokich a 
niezapewnionych gwarancjach ma 
umowy drzewną, 
„Dyrektor naczelny banku, p. Wo- 
jewódzki wezwał wówczas telegra- 
ficznie p. Pstrokońskiego do Warsza- 
wy celem udzielenia osobistych wy- 
jaśnień. P. Pstrokoński sumitował się 
i przepraszał go, obiecując na własną 
rękę żadnych posunięć nie robić. 

W następstwie: p. Pstrokoński zo- 
bowiązał się pod osobistą swą od- 
powiedzialnością sprawę wydania 
przezeń za Gurtlera gwarancyj uregu- 
lować bez strat dla banku. 

I znowu po pewnym cząsie na- 
deszła do centrali depesza z agentu- || 
ry z żądaniem przekazania jej 35 mile 
jonów mk., brakujących do pokrycia 
gwarancyj, 

Delegowany z centrali p. Sapiński 
przekonał się, że żądane 35 miljonów - 
mk. potrzebne były na pokrycie we- 
ksli Gurtlera, wykupienie których w 
terminie agentura zagwarantowała. 

W dalszym ciągu akt oskarżenia 
zarzuca, że agentura nie nadsyłała w 
porę do centrali zestawień bilanso- 
wych, które winna była przysyłać jej 
co miesiąc. Z tego powodu zarząd į 
główny banku był nieświadom inte- | 
resów i skutkiem nadsyłania jakoby | 
nieścisłych bilansów  rarażany na | 
straty. 
. Po rozpatrzeniu przez sąd sprawy 
i przesłuchaniu świadków oskarżony 
p. Jakesch został uniewinniony, 

Należy zaznaczyć, że na ławie 
oskarżonych zasiadł tylko p. Jakesch. 
Drugi oskarżony p. Pstrokoński przed 
niejakim czasem umarł. 
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"Dziś sąd okręgowy roz wać 
ma sprawę Mikołaja Haako aoi 
runkowego policji granicznej, który | 
w roku 1924 w pełnem uzbrojeniu ** 
przeszedł na stronę bolszewicką. Tam | 
pozostawał czas jakiś, poczem został | | 
przez władze bolszewickie— wydalony. 
Sprawa ta nosi cechy przestępstwa 
politycznego, 

Oskarża p. prokurator Jankiewicz. 
Jak nas informują rozprawy odbywać 
się będą drzwiach zamkniętych, 

warzystwa — księgarni | kolejom | 
„Ruch“, 1926“, = = 

Konia z rzędem kto odgadnie, że 
tytuł powyższy pokrywa — na go- 
rąco czerwonej okładce... albumdwu. | 
dziestu kilku prześlicznych widoków, | | 
wykonanych ze zdjęć fotograficznych _ 1 
pp. Szypera, Pajzderskiego, Pluciń- ж 
skiego, nawet naszego Bužhaka, we“ /A. 3 
wzorowych rotograwiurach w poznań- | | 
skiej drukarni św. Wojciecha! В1 

Album widoków! Album  wido- ; 
{ ków, mimo których biegą linje kole- 

jowe Dyrekcji Poznańskiej... Poprzedza 
album króciutki — co prawda, w 
trzech językach, polskim, francuskim i 
angielskim — wstęp ujmujący w za- rysie dane i wiadomości dotyczące poznańskiej Dyrekcji Kolejowej. Dźwię- czy też w owym wstępie nuta bardzo 
godziwej a nawet za mało u nas uwzgjędnianej propagandy turystycz: 
nej. Zwraca się uwagę zagranicznych 
i własnych turystów na obfitość w 
Wielkopolsce historycznych, pięknych | 
pamiątek, zamków, pałaców, kościo- 
łów, okolic malowniczych, na fabryki, 
na zakłady naukowe, nawet na czy“ 22 stość i wygodę w hotelach, Zamyka: * ją wstęp następujące słowa: „Poda* 
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KURJER GOSPODARCZY 
| ZIEM WSCHODNICH 

Wywóz żyta. 

Według danych Głównego 'Urzę- 

du Statystycznego urodzaj w roku 

1924 — 25 wyrażał się produkcją 

653850 wagonów 10 tonowych zbo- 

ża. Jeżeli od tej ilości odjąć 90.000 
wagonów (w zaokrągieniu) ziarna na 

wysiew, trzymamy w rezultacie 

563850 wagonów żyta na cele spo- 

życia wewnętrznego i na ewentualny 

sport. 

= E žiaiijac zaludnienie Polski w 

wysokości 29,300,000 osób i normę 

spożycia w wysokości 175 klg. na 

głowę. otrzymamy 512,750 wagonów 

zapotrzebowania żyta na spożycie we- 

wnętrzne. Teoretyczna przeto nadwyź* 

ka wynosi 51000 wagonów. 
Do 1 stycznia r. b. wywieziono 

zagranicę według danych Gł. Urz. 

Statyst. ogółem 18.000 wagonów, po- 

zostaje więc jeszcze 33,100 wagonów. 

Niema więc obaw, aby w następnych 

/ miesiącach mógł się okazać brak ży- 

ta na rynku nawet przy dalszym eks: 

porcie żyta, mając na uwadze wywóz 

dotychczasowy przeciętnie 3000 wa- 

gonów miesięcznie. || 

Eksport żyta wynosił w stosunku 

do wartości całego wywozu w  paž- 

| dzierniku 3,7 proc., w listopadzie 2.0 

proc. : 
@ W grudniu, pomimo pomyślnej 

| koniunktury dla eksporterów wobec 
| spadku złotego, wywóz żyta wyno- 

sił 3,230 wagonów 10 tonowych, co 

_ stanowi nieco mniej od przeciętnej 
"za okres od sierpnia do grudnia 

| 1925 r. 
1 Wobec znacznej poprawy w stycz- 

|. miu i lutym r. b. kursu złotego  dal- 

A sze zawieranie nowych tranzakcji eks- 

portowych żyta mapotyka na poważ- 
ne trudności. 

2 O ułatwienie dla dostawców 

węgla na kresy wschodnie. 

е Įedaym # najpoważniejszych po- 

stulażów w dziedzinie naszego prze- 

" mysłu węglowego „jest rozszerzenie 

pojemności targów wewnętrznych przez 

wzmożenie konsumcji „węgla w wo- 

jewództwach wschodnich. W tym ce- 
- lu proponowane jest obniżenie taryf 

| koiejowych do województw wschod- 
nich oraz podniesienia cen drżewa 

opałowego w lasach państwowych, 

_ zaopatrujących drogą kolejową lud: 

_. Rość, Oraz ułatwienia kredyiowe dia 

"  hurtownych i detalicznych sprzedaw- 

ców węgla na Kresach wschodnich. 

_ Ułatwienia paszportowe @@ 

udających się na targi do 
Wiednia. 

® Ministerstwo przemysłu i handlu 

zarządziło, aby udający się na targi 

| wiosenne do Wiednia otrzymywali 

| ulgowe paszporty zagraniczie i aby 

| przy ich wydawaniu uzyskiwali wszel- 

_ kie jak najdalej idące ułatwienia. 

Jak wpływały podatki w poszcze- 

R gólnych województwach w  sty- 

| czniu. 

' 

  
         
   

   

   

     

    

     

     

Największe wpływy z podatków bezpośred- 

Ё пі:ъ„ро?іге‹іпісауі opłat stemplowych wy- 

kazało w stycźniu r. b. wojew. warszawskie 

—15,! mil. zł. Z kolei idą wpływy z woje- 

wództw: lwowskiego, stanisławowskiega i 

- tarnopolskiego — 9 milj. zł, poznańskie- 
go — 7,7 mil. zł., łódzkiego — 5,8 mil. zł. 

krakowskiego — 4,6 mil, zł., kieleckiego — 

4,4 mil, zł., lubelskiego 2,9 mil. zł, Diałosto- 

<kiego 1,4 mil. zł., poleskiego 1,3 mil. zł., 

wołyńskiego — 1,2 mil. Zl, wileńskiego i 

L nowogródzkiego 1,2 mail. złotych. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 

В: — Międzynarodowy Kongres 

Leśny. Wileńska Dyrekcja Lasow 

| Pašstwowych komunikuje: Osoby, 

| pragnące wziąć udział w Międzynaro- 

_ dowym Kongresie Leśnym, jaki się 

7* odbędzie w czasie od 29.IV do 5.V 

rb. w Rzymie, zechcą zawiadomić o 

tem Sekretarjat Polskiego Kom tetu 
dla spraw powyższego Kongresu —na 

/ ręce inż, Władysława Barańskiego — 

Warszawa, ul, Senatorska 15 Depar- 
tament Leśnictwa—do dnia 15 marca 

br. podając imię, nazwisko, zatrud- 

nienie, dokładny adres, oraz wpłacając 

ny cykl widoków z terenu Dyrekcji 

Kolejowej Poznańskiej wskazuje, że 

przeszło tysiącietnia polska kultura 

tej prastarej naszej dzielnicy  stoi 

bardzo wysoko”. 
: Wszystko to 

było nie dać tak 
pięknie, lecz czemuż 
pięknemu i powab- 

nemu wydawnictwu np. tytułu „Ko- 

| lebka Pziski* lub inny jaki, 0 wiele 

JA. atrakcyjniejszy niż.. Polskie Koleje 

4 Państwowe! Stała się nieporadność, 
która może fatalnie odbić Się NA To" 

zejściu się albumu, co Się go z 

rozkoszą bierze do ręki. K 

A gdybyż to mogła zdebyć sięna 

coś podobriego nasza wileńska Dy- 
rekcja Kolei Państwowych! Byłoby co 

pokazać światu! 

Alfr. Bihlmans: „La Lettonie d'au- 

| jourd'hui. Ilustracje. Mapy. Ryga. 

1925. 

Książka podręcznego formatu, o 

128 stronicach, wytwornie wydana, 

zawierająca mnóstwo. widoków i wi- 

zeruaków, (niektóie, jak „np. batali: 

Styczne sceny, Ślicznie „piórkiem wy* 

° Копапе przez A. Apsits'a) ma na 

| celu zapoznać czyielnika z tem, ja- 

, kiemi drogaini Łotwa, osiadłszy przed 

wiekami nad Bałtykiem, doszła aż do   

sod osoby, Lw 

na konto PKO. 8381— właściciel kon- 
ta inż. Władysław Barański—równo- 
wartość 65 franków francuskich, jako 
koszty udziału w Kongresie. Towa- 
rzyszący członkowie 'rodzin uczęst- 
nika wpłacają na ten sam cel po 35 
franków francuskich. Pó przesłaniu 
tych zgłoszeń i wpłat do Rzymu 
przez Komitet otrzymują zgłaszający 
Się karty uczęstnictwa, uprawniające 
do wzięcia udziału w obradach Kon- 
gresu, do otrzymania druków i spra- 
wozdań kongresowych oraz do 30 
proc. zniżki na kolejach włoskich w 
czasie od 1.IV do 15V br., wreszcie 
do korzystania z pokojów, przygo- 
towanych dia uczęstników Kongresu 
w Rzymie i poprzedzającej go Wy- 
Stawy Leśnej w Medjolanie, W tym 
celu uczęstnicy zgłaszać się mają na 
głównych dworcach kolejowych obu 
tych miast do biur Towarzystwa 
„Enit“, 

Koszty dwutygodniowego pobytu 
w Medjolanie i w Rzymie wraz & 
kosztami przejazdu wyniosą według 
dzisiejszego kursu lira (15.11) nie mniej 
jak 750 zł, 

Osoby niezamożne, pragiiące u- 
zyskać paszport ulgowy, zechcą zgło- 
sić to do Sekretarjatu Komitetu do 
dnia 15 marca br. Komitet ma za- 
pewniony przydział pewnej  ilošci 
paszportów ulgowych dla uczęstników 
rzeczywistych, natomiast uzyskanie 
ich dla towarzyszących członków ro- 
dzin jest mało prawdopodobne. O 
przyznaniu ulgi paszportowej zostanie 
uczęstnik powiadomiony przez Komi: 
tet—o wystawienie paszportu starać 
Się należy u odnośnej władzy admi- 
nistracyjnej. 

Wspólny wyjazd nastąpi około 
23 kwietnia, powrót około 15 maja. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

— Sesja komitetu ekonomicznego, 
Od 2:ch dni obraduje w Genewie Komitet 
Ekonomiczny Ligi Narodów pod przewodnic- 
twem p. Brunet (Belgja). 

Na porządku dziennym obrad są nastę: 
pujące sprawy: 

Projekt międzynarodowego porozumie- 
nia w przedmaiocie zakazów oraz restrykcyj 
importu i eksportu. Projekt ten został w 
swoim cząsie zakomunikowany poszczegól- 
mym rządom oraz organizacjom handlowym 
i przemysłowym. Obecnie Komitet będzie 
musiał rozważyć nadesłane uwagi. W sprai 
wie tej porozumienie przedstawia znaczne 
trudności — państwa żyjące przeważnie z 
eksportu i handlu wymagają zniesienia re- 
strykcyj i zakazów, gdy inne starają się 
przeciwstawić podobnej tendencji, a czynią 

to w obronie własnych rynków przed za* 
iewem cudzoziemskimi towarami. 

Wobec podjętych badań nad zagadnie- 
niem nielojalnej konkurencji Komitet zapo- 
zna się z wynikami odbytej w Hadze Kon- 
ferencji Międzyaarodawego Związku dla @- 
chrony własności przemysłowej — te dwa 
zagadnienia ściśle są związane. 

Z innych spraw, które będą omawiane 
na tej sesji, należy wymienić; fałszywe de- 
klaracje eelne; wy<omywanie wyroków roz* 
jemczych, ujednostajnienie prawodawstwa 
ekslowego. 

w Ze ES Polski w obradach Komiteiu 
bierze udział p. Antoni Wieniawski, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— |] Podatek dochodowy w 
Wileńszczyźnie. Według danych 
statystycznych z 2 miljonów złotych 

uzyskanych przez Skarb Państwa na 

terenie Wileńszczyzny za podatki su- 
ma 4.800 tys. przypada na podatek 
obrotowy. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 

podatek obrotowy płacą jedynie 

mieszkańcy miast, to suma przypada- 

jąca na każdego mieszkańca równa 
się 29 złotych. Si 

Biaęystok płaci zaledwie po 18 zt. 

ów po 21 i tylko Łódź 

i Kraków po30. ||| 
Z tego zestawienia jeszcze raz 

wynika, źe obciążenie Wileńszczyzny 

jest niewspółmiernie wysokie w sto- 
sunku do innych miejscowości. | 

sprawie tej zw. kupców żydowskich 

wystosował do lzby Skarbowej me* 
morjał. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L. 0. P. P. 

    

suwerennej samodzielności, teraźniej- 
szej. 33% 
1 ta część historyczna zajmuje 

mniejszą, jak się to mówi, książki 
połowę. Liwią część książki wypełnia, 
znakomicie opracowany, obraz obecne- 
go stanu Łotwy pod wszystkiemi 
względami aż do jej stanowiska mię- 
dzynarodowego włącznie. 

Propagandowe wydawnictwo. Mo- 
gące siużyć za wzór — nam samym. 
Bardzo powabne i interesujące; wy- 
kład jasny, wrażający się w pamięć. 

Autor, szef wydziału prasowego 
ryskiego ministerstwa spraw  zagra- 
nicznych, zdeklarowany zwolennik 
możliwie najściślejszego zbliżenia się 
Łotwy do Polski, kawaler orderu Po- 
loniae Restiiutae, promowany na 

$ 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
8 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7.60 1,62 7,58 
Belgia 34,75 34,83 33,67 
Holandja 306,76 305,24 304,74 
Londyn 37,12 3708 37.17 
Nowy-York 1.63 1.65 761 
Paryż 27,80 27,77 27 63 
Praga 22,60 22,65 22,55 
Szwajcarja "146,95 147.32 14658 
Stokholm — — — 
Wiedeń — — — 
Włochy — — — 

Papiery wartošciowe. 
Pożyczka dolarowa 6650 (w złotych 507,40 

koiejowa 123,08 125,00 
35, 78. 5 pr. pożycz. konw. 

4 pr. pożyczk, konw, 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 2400 24,16 24,00 

EA TINA T WORRY OPEC ZZA 

Podatek wojskowy. 
«Polska Zbrojna» donosi: 
Minister 

do prezydjum rady ministrów projekt roz- 
porządzenia o podatku wojskowym. 

W myśl tego projektu podatek wojsko: 
wy opłacają: a) przeniesieni do rezerwy 
zgodnie z art. 56 ustawy o powszechnym 
obowiązku służby wojskowej; b) uznani przy 
poborze za zdolnych do służny wojskowej 
tylko w pospolitem ruszeniu z bronią lub 
bez broniz c) uznani przy poborze za zupełe 
nie niezdolnych do służby wojskowej. 

  

spraw wojskowych wniósł i 

Podatek wojskowy będzie pobierany: 
a) w formie podaiku zasadniczego; b) w po- 
staci dodatku do państwowego po datku do 
ahodowego. 

, Zasadniczy podatek wojskowy opłacać 
miają co ocznie: 1. przeniesieni do rezerwy 
w myśl art. 56 ustawy — w wysokości 10 
złotychz 2. uznani za zdolnych do służby w 
e ruszeniu z bronią — w wysoko 

ci 20 złotych; 3. uznani za zdolnych do 
służby w pospolitem ruszeniu bez broni — 
w wysokości 15 złotych; 4 uznant za zupeł- 
nie niezdolnych do służby wojskowej — w 
wysokości 10 złotych. 

Podatkowi wojskowemu w formie do- 
datku do państwowego podatku dochodowe* 
go podlegają tylko te osoby* kióre są obo« 
wiązane do płacenia państwowego podatku 
dochodowego, ° 

Podatek ten wynosić będzie od 10 de 
20 proc. od tak zwanej <stawki» przypada« 
jącej od dochodu na odnośny rok podatkowy 

Obowiązek opłacania podatku wojsko: 
wego upada 1) z końcem roku kalendarzo 
wego, w którym opłacający podatek kończy 
50 lat życia, 2) z powodu śmierci, powoła: 
nią lub wstąpienia do wojska. 

Obowiązek opłacania podatku wojsko- 
ky aaa Pak obowiązanych 

nia się do pol 1905 ro ę do poboru, począwszy od 

stalenie osób podlegających podatkow 
wi należy do właściwych wady administra= 
cyjnych. 

Wymiar i pobór podatku” wojskowego 
uskuteczniają właściwe władze skarbowe. 

Bliższe przepisy, dotyczące wymiaru 
poboru oraz terminów płatności podatku 

wojskowego, wyda w drodze rozporządzenia 
Ja w Pa eniu z ministrą 

wojskowych, spraw 
i sprawiedliwości. A pływaniem 

Według przypuszczalnych obliczeń skar- 
bu państwa może państwo z tytułu podatku 
wojskowego uzyskać corocznie dochód w 
sumie około półtora miljona złotych 

  

KRONIKA 
     WTOREK 
3 Dziś Wsch. s, © z. 6 m, 43 

Franc. ©, iM Zach, si. © g. 4 u. 58 
Jutro 

Z 
KOŚCIELNA. 

— (x) Rekolekcje w kościele 
św. Kazimierza. W dniu 7 marca 
rb. w kościele św. Kazimierza rozpo- 
częły się rekolekcje dla mężczyzn, 
które potrwają przez cały tydzień 
bieżący. Codziennie o godz. 7-е] 
wiecz. konferencja, błogosławieństwo 
i nauka. Spowiedź odbędzie się w 
soboię od godz. 3 i pół po poł. 
Uroczyste zakończenie rekolekcji i 
wspólna komunja św. odbędzie się 
w niedzielę dnia 14 marca 0 godz. 
7.ej rano. 

— (x) Rekolekcje w kościele 
Ostrobramskim. We czwartek dnia 
11 marca o godz. 9ej rano i wiecz. 
o godz. 4 i pół rozpoczną się w ko- 
ściele Ostrobramskim rekolekcje ogól- 

ne dla parafjan, które potrwają przez 
dni trzy. Wspólna spowiedź odbę- 
dzie się w sobotę, zaś zakończenie 
rekolekcyj nastąpi w niedzielę. 

URZĘDOWA 
— (w) O uproszczenie w wy- 

dawaniu paszportów zagranicz- 
nych. Jako się dowiadujemy, w tych 
dniach cały szereg instytucji gospo- 
darczych w Wilnie zwróciło się do 
rządu z prośbą © uproszczenie po- 
stępowania przy wydawaniu paszpor- 
tów zagranicznych. 

Uproszczenie to miałoby polegać 
na tem, że władze administracyjne nie 
zaciągałyby w lzbach Skarbowych 
informacji tyczących się kwestji opła- 
cenia podatków przez petenta. Jest 
rzeczą bardzo wątpiiwą czy uproszcze- 
nia tego rodzaju zostanie przychylnie 
rozpatrzone przez czynniki rządowe. 

— (t) Inspekcja policji polity: 
cznej. Od kilku dni specjalna komi- 

sja z podinspektorem Strzeleckim na 

czele przeprowadza inspekcję ekspo- 

zytury policji politycznej na m. Wilno. 

SAMORZĄDOWA 
— (x) Z posiedzenia Wydzialu 

pow. Wileńsko-Trockiego. W so- 
botę, pod przewodnictwem — starosty 

p. Witkowskiego, odbyło się posie- 

dzenie Wydziału powiatowego Wil. 
Trockiego powiatu, na którem roz- 
patrzono między innemi budżet na 

rok 1926, zatwierdzony w tych 

dniach przez p. Wojewodę z pewne- 
mi poprawkami. Następnie przyjęto 
do wiadomošci sprawę zupełnego 

zniesienia mostu w Jankowszczyźnie, 

który jak wiadomo został częściowo 

zniszczony z powodu obecnej po- 
wodzi. Ponieważ inost ten jest obec- 
nie prawie że zbyteczny i zbudowa- 
ny został podczas wojny jedynie dla 
celów słrategicznych, to też odnośne 
władze wydały zarządzenie zniesienia 
go. Rozbiórkę mostu przeprowadzi 
3 pułk saperów. 

W końcu zatwierdzono uchwałę 
wyjednania u władz miarodajnych po- 
życzki w sumie 10.000 zł., na napra- 
wę i pokrycie dachów w szkołach 
gminnych wspomnianego powiatu. 
Na tem posiedzenie zamknięto. Na- 
stępne posiedzenie Wydziału Powia- 
towego odbędzie się w dniu 17 
marca r. b. 

MIEJSKA. 
— (x) Ulgi w opłacie miej- 

skiego podatku lokalowego. Ma- 

doktora filozofji przez uniwersytet gistrat m. Wilna wydał w dniu wczo- 
wileński, z wieikim taktem  potrakto* rajszym ogłoszenie, w którem zawia- 
wał czasy historycznej suwerenności damia płatników podatku miejskiego 
królów polskich nad dawną Liwonją: od wszelkich lokali, że zaległości te- 
llustruje ten rozdział Kompozycja go podatku na rzecz miasia mogą 
Apsits'a „Książę Radziwiłł koroauje być uiszczone bez opłaty zwykłej 
Gotharda Keitlera*. kary w rozmiarze 4 proc. za każdy 

Książka p. Bihlmansa wydana zo miesiąc, a z opłatą tylko odsetek w 
stała jednocześnie w trzech językach, rozmiarze 1 proc. za miesiąc przy 
francuskim, niemieckim i angielskim. ścisłem zachowaniu następnych wa- 

€z. ), Tunków; Zaległość podatkowa I-cj 
4 raty 1925 r., oraz możebne zaległości 

z lat ubiegłych winne być wpłacone 
do 20 bieżącego marca, zaległość Il-ej 
raty 1925 r. winna być wpłacona do 
10 przyszłego kwietnia, zaległość III-ej 
raty 1925 r. do 20 przyszłego kwie- 
tnia. Niewpłacenie w oznaczonym 
terminie jednej z poprzednich rat i 
cała taka zaległość będzie uzyskiwa- 
ną przez sekwestratorów : ze wszyst- 
kiemi karami zwykłym trybem. Z ulgi 
powyższej mogą też korzystać i pła- 
tnicy podatku miejskiego, którzy o- 
trzymałi wezwanie od sekwestrato- 
rów. 

— (x) W sprawie przymusowej 
asekuracji zwierząt, przeznaczo- 
nych na rzeź. Jak wiadomo, w 
swoim czasie została  poruszoną 
kwestja uchwalenia przez Radę Miej- 
ską przymusowej asekuracji zwierząt 
przeznaczonych na rzeź. Nadmienić 
należy, że przymusowa asekuracja 
przewidzianą jest tylko w ustawie z 
dnia 23 VI 21 r. o przymusie ubez- 
pieczeniowym od ognia, oraz o 
Polskiej Dyrekcji Wzajemnych Ubez- 
pieczeń. — Ма zasadzie powyższej 
Ustawy, ustanowiony jest przymus 
ubezpieczeniowy od szkód wyrządzo- 
nych przez pożar oraz w zakresie 
ubezpieczeń ruchomości rolnych od 
ognia, plonów od gradobicia, oraz 
żywego inweniarza od pomoru. Pra- 
wo uchwalenia takiego przymusu 
przysługuje poszczególnym sejmikom 
powiatowym. Wobec powyższego 
nasuwa się wątpliwość, czy po- 
dobnego rodzaju przymus może być 
uchwalony przez Radę Miejską. 

OPIEKASPOŁECZNA PRACA. 

— (x) Z posiedzenia Central- 
nego Komitetu Pomocy Bezro- 
botnym. W sobotę, dnia 6 marca 
r.b. w gabinecie Prezydenta m. 
Wilna odbyło się organizacyjne ze- 
branie Centralnego Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym. W skład powyższego 
komiietu weszli: radny m. Wilna 
mec. Engiel jako przewodniczący 
—-prezes, radny Kruk — wiceprezes. 
Na członków zostali powołani: Pre- 
zydent m. Wilna p. Bańkowski, se- 
nator Rubinsztejn, prezydent koisgjum 
Wileńskiego Synodu Reformowanego 
p. Bronisław Iżycki, ks. Kulesza i p. 
Witold Czyż. Po ukonstytuowaniu 
sie składu komitetu i po rozpatrze- 
niu szeregu spraw drobniejszych 
powzięto uchwałę w sprawie zatru- 
dnienia bezrobotnych, a mianowicie 
uchwalono: 1) zwrócić się do władz 
nadzorczych m, Wilna z prośbą a 
przyśpieszenie zatwierdzenia budżetu 
m. Wilna na rok bieżący, co da 
możność zorganizowania pewnych 
robót w Wilnie i tem samem zatru- 
dnienia bezrobotnych. 2) odwołać się 
do władz wyższych z prośbą, aby 
wszystkie zamierzone roboty na 
Wileńszczyźnie, jak to: budowa szos, 
naprawa dróg i mostów i t. p. były 
rozpoczęte i uskutecznione jeszcze w 
roku bieżącym. co Się przyczyni 
w znacznej mierze do zmniejszenia 
stanu bezrobocia. 

POCZTOWA 

— (x) Zawieszenie w czyn- 
nościach kierownika urzędu po- 
cztowego w Horodyszczu. Wobec 
stwierdzenia szeregu! przekroczeń służ- 
bowych zostął zawieszony w czyn- 
nościach kierownik urzędu pocztowe- 
go w Horodyszczu, pow. Barano- 
wickiego. 

— (x) Badanie stanu wago: 
nów pocztowych. Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów w Wilnie, opierając się 
na postanowieniach Ustawy o poczcie, 
telefonach i telegrafie, przystąpiła do 
badania przydatności wagonów po- 

cztowych na daiszy okres czasu. 
Wszystkie wagony pocztowe będą 
poddane ogłędzinom specjalnej ko- 
misji pocztowo-kolejowej i zależnie 
od ich stanu będą stopniowo wycoly- 
wane, celem zastąpienia ich nowymi 
wagonami. 

Zjazd mónarchistów w Monachjum. 
WIEDEN, 8—lII. Pat. „Neue freie Presse" donosi z Monachjum: 

Przybyło tutaj 10 monarchistów rosyjskich, między innemi-ks. Oboleński, 
zastępca wielkiego ksiącia Cyryla, i księżę Swiatopołk-Mirski przedstawi - 
ciel wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza i odbyli konferencję z nie- 
mięckiemi kołami monarchistycznemi. Panuje tu przekonanie, że konfe- 
rencja ta jest przygotowaniem do konferencji monarchistów niemieckich, 
rosyjskich i węgierskich. W końcu tego miesiąca wielki książe Cyryl ma 
się spotkać z byłym bawarskim następcą tronu Ruprechtem w Szwajcarji 
albo Paryżu. 

Król grecki w Białogrodzie. 
BIAŁOGRÓD, 8.IIl (PAT). Były krė! grecki Jerzy i b. królowa 

m ny przybyli wczoraj wieczorem do Białogrodu, gdzie będą gośćmi 
króla. 

Sytuacja w Syrji. 
KAIR, S.IIl (PAT). Według doniesień z Bejrutu odpowiedź  Druzów 

na propozycje de Jouvenela uniemożliwia całkowicie rokowania. Wobec 
tego de Jounevel zażądał od Druzów poddania się bez żadnych za: 
strzeżeń. 

Siedmiu ministrów skazanych na powieszenie. 
Proces polityczny w Sofii: 

SOFJA, S.III. (PAT). Wczoraj zakończył się tu proces polityczny, 
pozostający w związku z zamachami, morderstwami i napadami band, 
Oskarżonymi byli przywódcy agrarno-ko'nunistycznego „frontu*, którzy 
wyemigrowali zagranicę jako też kilku członków związku chłopskiego i 
stronnictwa komunistycznego przebywających w Bułgarji. Na podstawie 
ustawy o ochronie państwa zostali zasądzeni na śmierć przez powieszenie: 
byli ministrowie Aleksander Qbow, Niedielko Atanazow, Kriszto Stoja- 
now, Piotr Janow, Cyryl Pawłow, b. poseł w Białogrodzie Gosta Todoi 
row, jako też trzech przywódców komunistycznych. Wszyscy wymienien ” 
przebywają obecnie zagranicą. 

Zorza północna w Gdańsku. 
GDAŃSK, 6 Ill, PAT. Wczoraj w godzinach wieczornych obserwo- 

wać można było w Gdańsku zorzę północną. Zjawisko to trwało od 
godz. 7 min. 45 do godz. 9 wieczorem. 

Superarbiter państw bałtyckich. 
Dwie kandydatury, 

Z Rygi donoszą: Na stanowisko super-arbitra komisji arbitrażowej 
państw bałtyckich wysunięte są dwie kandydatury: *estońska — premjera 
Norwegji Mewinkela i polska — posła japońskiego w Brukseli, Adami. 
Łotwa nie wyraża sprzeciwu przeciw żadnemu z tych kandydatów. 

Pokłady złota koło Libawy? 
Z Libawy donoszą: Do redakcji miejscowej gazety <Jaunas Rits>, zgłosił 

się pewien włościanin z gn. Weczpile z woreczkiem złotego piasku. 
ten włościanin wykopał podczas robót ziemnych przy kolei. 

1 iasek 
Oświadczył przy. 

tem, że pracował w kopalniach złota na Śyberji, gdzie wydobywał identy- 
czny piasek. 

Wiadomość ta wywołała sensację. Piasek będzie poddany analizie. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Bankiet ku czci p, Wacła- 

wa Sieroszewskiego. Znakomity 
powieściopisarz bawił "onegdaj w 
Wilnie aby wygłosić odczyt o Gruzji. 
Odczyt ten zorganizowany staraniem 
przedstawiciela komitetu gruzińskiego 
księcia „Pawła Tumaniszwili -spot- 
kał się z należnem tematowi i prele- 
gentowi powodzeniem. Licznie zeb- 
rana publiczność demonstracyjnie 
podkreślała swe sympatje dla umę- 
czonego przez bolszewików, a tak 
sympatycznego narodu. 

Po odczycie miał miejsce w ho- 
telu Gzorges'a bankiet celem uczcze- 
nia p. Sieroszewskiego, na który za- 
praszali p. Konst. Bukowski jako 
prezes syndykatu dziennikarzy i p. 
Czesław Jankowski jako prezes zw.Įzaw 
Literatów. !Na bankiet między innemi 
przybyli J. M. Rektor Zdziechowski, 
prof. Ruszczyc, prof. Sławiński, prof. 
Szymański, gen. Dąb.-Biernacki, pani 
Dobaczewska, p. Limanowski, p. 
Piotrowicz. 

Przemówienia na bankiecie przy- 
brały charakter manifestacyjnie  filo- 
gruziński. Silnie to zaakceniował dyr. 
Miikiewicz pijąc „aławerdy* w ręce 
ks. Tumanaszwili. Z przemówień 
zwróconych do p. Sieroszewskiego 
wyróżniło się formą specjalnie ser- 
deczną przemówienie pani Heleny 
Romer-Ochenkowskiej. 

Pan Sieroszewski w swoim koń* 
cywym toaście podkreślił przyjazne 
uczucia całej Polski dla małej i wa- 
lecznej Gruzji, 

— Zebranie wil. T-wa Lekar- 
skiego. We środę dn. 10 marca r.b, 
w lokalu własnym, Zamkowa 24, o 
godz. 20-ej odbędzie się naukowe 
posiedzeniejwileńsk. Tow. Lekar. z na: 
stępującym porządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokółu z poprzed- 
niego zebrania. 2. Prof. M. Eigerz 
Fizjologja, patologja i farmakologit 
naczyń włosowatych (Rys ogólny a 
pokazami świetlnemi i demonst, przy. 
rządów). 3. Dr. Szadowski. Przypa- 
dek wodonercza, z II klin. wewnę- 
U. S. B. 4. Sprawy administracyjne į 
wolne wnioski. 

— Towarzystwo Przyjaciół 
Етапс!. Z powodu mającego się 
odbyć we środę 10 b. m. odczytu 
prof. Noakowskiego na interesujący 
członków Towarzystwa temat „Mały 
Trianon Maxji Antoniny i Łazienki 
Stanisława Augusta" zwykłe zebranie 
środowe przenosi się na czwartek 
11 b. m. w lokalu Klubu Szlache- 
ckiego (Mickiewicza 19). 

(i Wieczor ten będzie poświęcony 
muzyce francuskiej. Po odczycie p. 
Stanisława Węsławskiego będzie wy- 

konany szereg utworów kompozyto* 
rów francuskich przez pp. M. Klecką 
i Z. Wyleżyńską, oraz p. Derwies'a, 

Początek o godz. 8 m. 30. Wstęp 
wolny dla członków Towarzystwa i 
gości. 

— Związek Polaków z Kre- 
sów Białoruskich -(zakord.j niniej< 
szym zawiadamia, iż walne zgroma- 
dzenie doroczne Członków Związku 
odbędzie się dnia 21 marca w nie- 
dzielę r. b. o godz. 5-ej po poł. we 
Ni: lokalu przy ul. Zawalnej 

f Iš 
— Wykład prof. Władyczki. W nie- 

dzielę odbył się w Uniwersytecie odczyt 
prot. Stanistawa Władyczki o histerji. Do- 
wodem, jak bardzo ciekawym i aktualnym 
dla wieju jest ten temat, była przepełniona 
sała. Nie zawiedli się też słuchacze, na zna: 
nym i wysoko cenionym, nietylko u nas w Wilnie, lecz i daleko poza granicami Polski, 
prelegencie. Wykłady powszechne prof. Wła” 
jk a) 5 jasnością i doskona- 
ym systemem w jaki si i stciączów, i ę układają w głowie 

stoty histerji nie nalež; 
Władyczki, szukać SG 
jak mylnie twierdzą niektórzy uczeni (twórcą 
tej teorji jest Platon), oraz opinja ogółu, 
lecz w przyrodzonej wadliwości ustroju psy- 
chicznego, polegającej na niewspółmierności 
między akcją Świata zewnętrznego na <jar 
danej jednostki, a reakcję, jaką to «ja» na 
te akcję odpowiada. Stąd drobna przyczyna 
jest często u histeryków powodem do nie- 
pomiernie gwałtownej reakcji. Histerja czę: 
Ściej spotyka się u kobiet, lecz zdarza się i 
u mężczyzn. Osoba tknięta histerją, jest w 
społeczeństwie jednostką szkodliwą. Obja- 
wem histerji jest często kleptomanja, obmo- 
wa, kalumnja i t. d. 

Brak czasu zmusił szanowni prele- 
genta do skrócenia wykładu. Wiadomość ta 
spotkana została z wielkim żalem, gdyś 
oczekiwano wskazówek, co do sposobów 
leczenia, lub ješil to jest niemożliwe, neutra- 
lizowania objawów histerji, Pocieszano si 
nadzieją, że prof. Władyczko, wypowiedzie 
o. pozostałą część wykładu innym ra 
zem. 

Na zakończenie szanown: elegent 
wypowiedział kilka zdań, Wóz: Tais 
szerzej rozejść się mogły. 

Histerja dotyka najczęściej kobiety, przez 
nie też przechodzi z pokolenia na pokolenie, 
Walkę więc z histerją podnieść należy przez 
uleczenie stosunków społecznych, przez pod. 
niesiente kobiety nietylko formalnie, lecz i 
moralnie, faktycznie, do stanowiska, które 
jej, jako symbolowi ciągłości życia, jako 
Człowiekowi się należy. Rozwijanie poczu! 
cia godności w koblecie, a głębokiego sza- 
cunku do niej w mężczyźnie, nie ogranicza 
nie znaczenia kobiety do sfery erotycznej, 
danie wreszcie kobiecie całkowitej wolności 
do rozwinięcia jej potrzeb i sił tizycznych i 
moralnych. Dopiero ta zmiana stanowić bę- 
dzie silną podstawę do rozwoju zarowego 
społeczeństwa.  Obt. 

— Na wpisy. W niedzielę 21 
marca r. b. w sali gimnazjum im. J. 
Lelewela w Wilnie przy ul. Mickie- 
wicza Nr. 38 odbędzie się koncert 
na opłacenie wpisów szkolnych dla 
niezamożnych uczni pomienionego 
gimnazjum, z udziałem pp. S. Gfa- 
bowskiej, B. Jagminówny, H. Zubo- 
wiczowej, profesora  Gałkowskiego 

zdaniem prof. 
ach płciowych, 

  

D. H, „Bławat Wiieński* 
Wilno, Wileńska 31 * 

od ligo do 15 marca r.b, 

Wyprzedaż towarów wełnianych 
ma garnitury, kostjumy i palia 

z ustępstwem od 10 do 204 
Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna. 
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(fortepian) Stubiedy,  (fisharmonia) i 
Telmaszewskiego (wiolonczela). 

Przytem wykonane będą piękne 
utwory następujących kompozytorów. 
Franckiego (kwariei) „Panis Angeli- 
cus* nieśpiewany jeszcze w Wilnie, 
Massenet'a, Gounod'a, Grieg'a, Deli- 
bes'a, Popper'a, Rachmaninowa, oraz 
nowe utwory znanego w Wilnie mu- 
zyka i kompozytora profesora p. K. 
Gałkowskiego. 

RÓŻNE. 
— (n) Wiec bezrobotnych czy 

wiec polityczny. W dniu 7 marca 
w cyrku Krejngła, przy ul, Ludwisar- 
skiej, z inicjatywy Komisji Okręgowej 
Związków Zawodowych klasowych 
odbył się wiec bezrobotnych w spra- 
wie walki z bezrobociem. 

Sprawozdanie o przebiegu sprawy 
walki z bezrobociem złożył p. God- 
wod, który zapioponował przyjęcie 
1eżolucj;, żącającej aby władze odnoś- 
ne wyasygnowały na roboty publicz- 
ne taką sumę, która wystarczyłaby 
na zaliudnienie wszysikich bezrobot- 
mych. 

Następny mówca p. Bujko wska- 
zał, że tylko rząd robotniczo-włoś- 
€iański będzie w stanie zadośćuczy= 
nić wszystkim potrzebom  robotni- 
czym. Mówiąc o fali reakcji, zalewa- 
jącej Poiskę, p. Bujko wniósł okrzyk: 
„Precz „Z menarchizmem!“, poczem 
zebrani rozeszli się, 

— (x) Zatarg szewców cha- 
lupników jeszcze nie zlikwido- 
wany. Jak się dowiadujemy, zatarg 
szewców chałupników, kióry trwa 
już od dłuższego czasu dotąd nie 
jest jeszcze zlikwidowany. Przyczyna 
tkwi w tem, iż właściciele sklepów 
obuwia chcą im obniżyć 50 proc. 
dotychczasowego zarobku, zaś szew- 
cy chałupnicy na zniżkę się nie zga- 
Qzają | nawet żądają podwyższenia 
dotychczasowych płac. Wobec po- 
wyższego w najbliższym czasie zo- 
stanie zwołaną specjalna komisja 
tachowców, celem rozpatrzenia wy- 
suwanych przez obie strony postula- 
tów i zażegnania zatargu. 

ITEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance. 

We czwartek «Ewa» Szaniawskiego. W pią: 
tek dramat St. Żeromskiego <Turofń>, | 

Buiety sprzedaje do przedeania każdego 
przedstawienia biuro «Orbis» Mickiewicza 11 
0d 9—4.30 w dnie powszednie i od 10—12-30 
w niedzieje, oraz księgarnia «Lektor» Mickie* 
wicza 4 od 4—7 popoł. w dnie powszednie i 

roka propaganda idei pracy spo- 
łecznej na polu oświatowem, skupie- 

nie „wszystkich zawodów  inteligencjt 
polskiej oraz uświadomionych czyn- 
ników innych warstw społęcznych 
dały wyniki zupełnie dobre, bo liczba 
kół z 20 wzrosła do 56. 

Nie mając zamiaru krzewić kultury 
polskiej sztucznie, tam gdzie jej nie 
chcą, towarzystwo nie widziało po- 
wodów do wstrzymania się z pracą 
tam, gdzie na kulturę polską czekają. 

Zieszią pioces wprowadzenia w 
życie ustaw językowych wskazał nie- 
zbicie, że ludność kiesowa nie jest 
usposobiona wrogo do szkoły i kul- 
tury polskiej, lecz nawet gainie się 
do tej kultury i ma do niej szacunek. 

Towarzystwo ma na obszarze Wie 
leńszczyzny 115 szkół własnych z 
tego w powiatach: Wil.-Trockim 12, 
więciańskim 13, Oszmiańskim 7, 

Postawsk m 12, Brasławskim 5, Wi- 
lejskim 26, Dziśnieńskim 27 prócz 
tego w pow. Lidzkim.-6 i Wołożyń- 
skim 7 

Prócz tego prowadzone są kursy 
gimnazjałne im. Tad. Czackiego (120 
uczniów) i Seminarjum Nauczycielskie 
żeńskie (43 ucz.). 

Wypożyczalnia przy Centrali po- 
siada 3676 tomów z dziedziny litera= 
turv, hisiocji, religji i nauk  społecz- 
nych; ; 

Kwesty uliczne w roku sprawo- 
zdawczym przyniosły 9.683 zł. 87 gr. 
Z list imiennych _ wpłynęła suma 
23.722 zł. 62 gr. Ogólny bilans ro: 
czny zamknięto sumą 90.833 zł. 62 gr. 
przy dochodzie wyrażającym Się cy- 
irą 3.097 zł. 90 gr. 

Po wysłuchaniu sprawozdania czło- 
nek Rady Nadzorczej p. Al. Burhardt 
imieniem Rady prosił o udzielenie 
abso'utorjum. 

Przewodniczący otwiera dyskusję 
nad sprawozdaniem; pizemawiali mię 
dzy innemi pp. K.Jocz, St. Rzewuski, 
prof. Alfons Parczewski, W. Studnicki 
poczem udzielono absolutor jum. 

Następnie wobec ukończenia ka- 
dencji niektórych członków dokonano 
wyboiów władz: do zarządu central- 
nego wybrani zostali pizez aklamację 
p. p. dr W. Węsławski, Leon Per- 
kowski, Szymon Renigier, Sianisłąw 
Węsławski i Tadeusz Kiersnowski jako 
kandydat. 

Do Rady Nadzorczej weszli: p. p. 
Ks. Józef Songin, Jó.ef Sieworeik 

SŁOWC 

wiem fakt wylegitymowania odbiorcy wła- Kino Kameralne 
Śnie miał miejsce, gdyż przy odbiorze pie. 
niędzy okazany został Domowi Bankowenu 

BP 
dowód osobisty, wydany w dniu 20,9.1922 г. 99 Polonja“ 22 w Brześciu za Nr. 7189 z fotografiją, jak to uj, Micki 
zwykle jest przyjęte w praktyce bankowej. Sia sė 

Z wysokim szacunkiem 

Dom Bankowy T. Bunimowicz, 

  

E, Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

PELUSZE Kino-Teatr 2 

1 CZAPKI na sezon wiosenny. „Helios“ sė 

+2 + 

KULTURALNO-OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 
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Przefarg 
ma Objekiy rolne. 

Urząd Wojewódzki w Wilnie, podaje niniejszym 
do wiadomości, że w dniu 15 marca r. b. odbędą się 
przetargi na wydzierżawienie majątków: Hołbia, Białe w 
powiecie Postawskim i Poniatycze w powiecie Wi- 
lejskim. 

Bliższe szczegóły o wydzierżawianych majątkach 
rolnych i warunkach przetargu znajdują się w podanych 
wyżej Urzędach Starościńskich i wydziale Rolnictwa 

i Weterynarji w Wilnie. 

©86666866808
686668 

Śpółdzielnia R 0 | ЙО Ogrodnik! z długoletnią 

Kresowego Związku Ziemian 

praktyką posiadający 
cnlubne świadectwa 

Zawalna I; telef. I — 47 telef. 
bocznicy kolejowej 4 — 62. 

poszukuje /po s ady. 

s w 

Bacznosść 

    

Łask. oferty do Adm. 
«Słowa» dla <Ogrod- 

nik». 

    

Honor czy 

Pat i Paicchon >> „Miljarderzų“ 
dzieży wstep wolńu. 

Obwieszczenie. 

Nr 55 (2065) 

Dis najwiękcży film sezenn režyserji ORIPFITHA 

miło śŚ (I ee 
dramat w 8 wielkich ak. W rol, głównej Corinne Griffith, 

kiejski Kinematografę tas" „Pieśń duszy” "size 
Nadprogram: Ridołimi prowadzi śledztwo groteska w 3 aktach. 

Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiega, 
Kasa czynna: w niedzielę od godz. 2 m. 30, w powszedaie dnie od godz. 3 m, -©. 

Początek seansu: od godz. 3-cj w powszednie dnie od gedz, 4-ej. 
CENA BILETÓ Ws Parter 50 gr. Amfiueatr i balkon 25 gr 

Qd dnia 27 tutege pobiera się dodatek na pomoe bezrobo!inym od biletów: na parter 10 gr., balkona 5 g. 

PREMJERAI Ceny zniżone. Precz z tęsknoią i smutkiem? 
Najnowsza i najiepsza kreacja królów Śmiechu. 

Humorem — tryskająca 
Коте 03а w 10 aki 
Perły humorulKast ady" 
wesołości. Dla mło” 

„6,8 1 16 w. Ceny miejsc od 80 gr. dziecinne 55 gr. Seansy © 

  KIKA II 

ma m W g ma 

Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają. 
Objawy (początkowe): Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie 

    

schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obsti ukcji. 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Bóle i zawroty głowy. 
(podczas ataków); w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber 1 parcie na kiszkę stoieową. 
Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 

żółtaczka. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: 

Warszawa Nowy-Świat 5. (lewa oficyna I piętro), 

  

  

Niniejszym podajemy do wiadomości Szanownej Klijenie:i, byli że pr.cow- 
nicy F-my Bicia ALSZWANG otworzyli w losalu tejże na 
parterze MAGAZYN wyłącznie artykułów tualety męskiej, jako to: 

BIELIZNY, OBUWIA, KAPELUSZY, 
TRYKOTAZY i różnej GALANTERIJI p.t. 

    

podkowa A. 
Dzięki długoletniej praktyce naszej i znajomości wymagań Szanownej 
Klijenteli zaopalrzyliśmy skład nasz w najmodniejsze i najlepszej 

jakości towary na sezon wiosenny. 
Ponieważ przedsiębiorstwo nasze prowaczimy sami bez nadmiernych 

kosztów Administracji mamy możność towary nasze sprzedawać po 
cemach majniższych. Prosimy przekonać się bez obowiązku kupna. 

Z poważaniem 
D.H W. Jankowski i Ska. 

| 

40048300 EE | Uwaga? 
Najtańszym 

Szafy, Kredensy: 
Stoły, Bieliźn arki Okazsjnie taniog 

od 1—3 w niedziele. W dniu przedsiawie- prof. Stanisław Kościałkowski i dr 
nia bilery nabywać można w kasie teatiu 
od 1] — 2i od 5-8 ppoł. 

®— — Koncert Crawford w Teatrze Pol- 
skim. W niedzielę 14 marca odbędzie się w 
Teairze Polskim koncert z udziałem znako- 
mitej śpiewaczki koloraiurowej Berty Craw= 
fora oruz wybitnego panisty Feliksa Szy: 
manowskiego. Bilety do nabycia od Czwar« 
tku w kase teatralnej odg. 11-1 i 3—9 w. 

— Występ Włodzimierza Keniga w 
Teatrze Poiskim. W sobotę 13 marca, w 
sali leatru Polskiego («Lutnia») odbędzie 
się koncert ze współudziałem wybitnego 
skrzypaka i kompozytora Włodzimierza Ke- 
niga z Warszawy oraz utalentowanej śpie» 
waczki Zofyi Borikiewicz-Wyleżyńskie). 

W programie: utwory Becthovena, Pie 
gnaniego, Kreislera, Keniga, Weriheima, Rór 
życkiego, Opieńskiego i in. Dochóu s kon* 
certu przeznaczą się na Koła Opieki gim- 
nazjum im, Zygmunta Augusta. Początek 
© g. Sej wiecz, D ` 

pa Świeżyński. Po dokonaniu wy- 
orów przewodniczący zamyka ze- 

branie dziękując siaremu zaiządcw 
za pracę i zachęcając w gorących 
słowach do dalszej owocnej KT 

WE 

List do Redakcji. 
. Szanowny Panie Redaktorze ! 

Niniejszym mamy zaszczyt prosić o ła* 
skawe zamieszczenie w poczytnem piśmie 
Sz. Pana poniższego wyjaśnienia. 

W «Słowie» Nr. 53 z dma 6 marca rb. 
ukazała się notatka o fałszywym przesazie 
na «20000 złotych», rzekomo pocjętych przez 
naszą lustytucję, Dla biiższego wyświetlenia 
sprawy zaznaczamy, 

1) Podana w notatce suma 20000 złotych 
nie odpowiada rzeczywistości, gdyż faktyczi 

cę, jęcznień i 

dostarczając ziarno jednolite, 
wiące przez to towar eksportowy. 

zarazem będąc | 

producenci roinil! 
Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
siemię iniae) . producent osiągnąć może 

dobrze eczyszczone stano- 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniń 
wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia anacznej 
Wschodnich 

części Województw 
ze wzęlędów gieograficznych ku portow w 

Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe cz /nniki uwydatniają rolę Wilna 

Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wy- 
dział Cywilny, obwieszcza, że na ;żą- 

| danie Brunona Bobiowskiego, decyzją 
z dnia 3 czerwca 1924 roku posta- 
nowił: 
W zbronić dokonywania wszelkich tran- 
zakcji i wypłat z listów zasiawnych 
Wileńskiego Banku Ziemskiego war: 
tości nominalnej pe 1000 rb.:serji 
3-ej Nr. Nr. 08656, 10465; serji 19-ej 
Nr. Nr. 157490, 157491; serji 2l-ej 
Nr. Nr. 16423, 164231, 164232; serji 
22-ej Nr. Nr. 169401; wartości notmi- 
nainej po 100 rubli każdy; serji 8 ej 
Nr. 22634—serji 12 ej Nr. Nr. 041622, 
041623, Wzywa się przeto wszystkich, 
roszczących prawa do powyższych 
tytułów, aby w ciągu lat trzech li- 
cząc od daty wydrukowania pierwsze: 
go obwieszczenia w „Monitorze Pol- 

Biura, Krzesła oraz 
wszelkiego rodzaju 
mebie najtaniej na- 
być można w 

opałe m 

| ie« ©ęgiel 

    
Węgiel nójep- || 4 Sikorski szego gatunku do + i Ska 

kawa HG z Zawalna Nr 30. 

M. DEULL |Svvvov© 
Jagiellońska 3. m. 6 

telefon 811. 

I 
Foe: de wy- mieście 

dzieiżawienią okiem na rynku 

na, 4 klm. 
kolejowej: 
dzies., łąk 

ornej 

dowania, rzeka, 

  

  

o srrzedania 
D dochodowy 

ET dom murowa 
n 2 piętrowy w 

Wojewódz- 
Dom 

30 klm. od Wil. posiadą lokal handlo- 
od stacji we. Cenaa 5000 dola- 

32 rów. Tamże do sprze- 
15 dzies,dania księgarnia, 

pastwisko, las, zabu» Zgłoszenia Biuro Re- 
in: kkamowe. Wilno, Gar- 

Majątek ziem: 
ski w Kongre' 
sówce 385 dz 
ziemia pszenno-bu- 
raczana, część dre- 
nowana — Z par 
kiem, ogrodem 
owocowym, gospo: | 
darstwem rybnem, | 
kompietnemi zabu- 
dowaniami, inwenta | 
1zem żywym i mar: 
twym, domem mie- 
szkalnym z wygo* 

dami. 

Dom Handl.-Kom 

„LAGHETA“ 
Portowa 14 tei 9—05, 

-—-—— 

  

  

  

na suma przekazu, adresowanego do naszej 
Instytucji, wynosiła iy ko 21, 9350, 

2) Osoba, dla której suma przekazana 

Poiska Macierz Szkolna 
była przeznaczona, była D-B mie tylko nie- Walne zgromadzenie, : 

Е znana bliżej, lecz jako klijeni przygodny 
W dniu wczorajszym w sali Śnia- może być bankowi zupełnie nieznaną, gdy 

deckich U. S. B. odbyło się, waine VIKO s4 pizestrzegane przy wypłaceniu pie- 2 я między wszysikie potrzebne f l zanie członków Polskiej Macierzy teś miało Miejsce Baoyła dyctok + 
zkolnej. : 3) Wzmianka o rzekomem zaufaniu, @* 

Obrady zagaił w zastępstwie nie- NEO a a > R rza: ecznieniu wypłaty, które AMEN A Ka: to zaufanie miałoby być powodem do nie" 
"r. а stosowania wymayanych przy takich wypad- 

p. Szymon Renigier; witając przedsta- kach — ostrożności, półsza Ga Lo 
wicieli województwa p. nacz. Rze- mieniu, gdyż jakiekolwiek uwzględnienie 
wuskiego 1 U. S. B. prof, dr. A. Par- PIJ petyje sgo Wypiaiy moglo-by micė : > miejsce jedynie pizy niedokładności ad czewskiego Oraz wszystkich zebra- (jak gdyby ui et Banlnidwiczi było nych. ё «Bank Bunimowicza>), w danym Wypad.u 

Na przewodniczącego zebrania za- z RO wc zie ` - sowany, a więc jakiekolwiek zauf. pė dyrektora głównego zarz. &а Байки Media, a. . M, Szk. p. J. Stemiera. 4) Dia ludzi, obeznanych z prawem jest 
Zebrani uczcili przez powstanie rzeczą zupełnie jasną, że ponosi wszelk pamięć zmarłych czło.ków towarzy- sipowedzninaść 46, Kio kpr iowo : х i imieniem A Talasa siwą, poczet p sł m owo. Uržid Pocziowy — zaś dla banku, któr p. Wojewody życzył zebrany pieniądze otrzymuje «bona fide», o asi, 

cnej pracy na polu oświaty. ‚ kolwiek odpowiedzialności nie być 
Następnie po odczytaniu nadesła* MOWY: 

mych depesz dyrektor towarzystwa ‚ „>) na końcową treść notalki, głoszącej, 

p. S. Ciozda odczytał sprawozdanie ie jakoby przekazana suma zosiała wypias 

z działalności za rok 
cona <osobie uprzednio wcale niewylegity- 

Ze sprawozdania wynika, Że SZE- mość ia jes: z gruniu nieprawdziwa, albo- 

może 

ubiegły. mowanej», podkreślić musimy, że wiado* 

„No bo przecież to życie na mo- 
rzu ma tyle w sobie uroku. Pełne 

dalekich. zmagania się z rozszalałym żywiołem, 
L pele ae geaniaceelajų czyhających 

na kazdym kroku, pełne niecodzien- 
Na falach oceanu. nych, jak dla nas, ludzi lądowych, 

„O, panie! żebym ja tylko była wiażeń. Ta cudowna natura, to cią: 
mężczyzną! — Bezwzględnie byłabym głe z nią wspólżycie, a wreszcie ten 
matynarzem ”... & pobyt w samym porcie—jedno  nie- 

„No, oczywiście: złote guziki, ga- PO l? ogniwo awanturniczych 
R рггувба!“ 

У,Рапіе! tylko proszę bez tych oso- „O tak! szczególnie gdy się to 
bistych wycieczek. Pan wie, że ja piękne, boskie morze widzi z plaży 
głupich żartów nie lubię?* w Gdyni i gdy śniadanie je się do 

„Ależ panne Ninkol czyż pozwo* łóżka w pensjonacie, na obiad idzie 
liłlbym sobie na coś podobnego się do „Gwiazdy Pomorza a wie- 
względem pani?" . 320r spędza się na dancingu w „Ri- 

„Więc cóż? — czy mam io uwa- vierze!“ 

żać za pańskie o mnie zdanie?" „Jednak z ust pańskich kolegów 
„Chyba...* słyszałem coś odmiennege. A pan 
„? ? ?—Panie! pan jest bezczelny!'* jest okropnym materjalisią, nie posia- 
Ma A dającym za grosz w sobie poezj!* 

| „No dobrze, ale pocóż pan sam „Zato pani ma jej w sobie za 
- jest marynarzem?* dużo. A czy wolno zapytać, z kim 

„Ludzie chodzą po wypadkach, pani rozmawiała?" 
a wypadki po ludziach". „Chociażby z Zygmuntem B.” 

„Ee — z panem doprawdy ‚ ро- „Tak i myślałem. Ale cóż ja na to 
" ważnie mówić nie można!” poradzę, że mi Bóg odmówił tej 

„Czyżby? Ale bardzo proszę!” iskry bożej, kiórą ludzie pospolicie 

Z tułaczki po morzach 

    

  

   

4 robionym w Nadleśnictwach Dyrekcji; Dziśnieńskiem, 

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
" limje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie podaje 

do wiadomości, iż w dniu 24 marca 1926 roku o 
godzinie 12-ej w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- 
lanka 24) odbędzie się przetarg ustny i za pomocą 
ofert pisemnych na sprzedaż działek etatowych, wed- 
ług obliczenia powierzchniowego, poszczególnych 

Centralnego Biura 

skim*, złożyli w Sądzie Okręgowym 
w Wilnie tytuły lub zgłosili 
wy. Sprawy Nr. Z—427/24 r. 

Każda matka, dbająca o 
zdrowie dziecka, otrzyma bezpłatnie 
książeczkę, zawierającą wskazówki, jak 
karmić i odżywiać dziecko. 
ze wskazaniem dokładnego adresu 
należy przesyłać pod «E. D. Br.» do 

S-ka, Warszawa, ul. Jasna 17. 

wentaiz, Zgłaszać się barska 1 dla <Z.R.» gub. książ, wojsk. 
do Kolegjum Ewan: wyd. przez PKUŻ 

  

    

sprzecie gielicko Reformowas ea Ab r 
kę OS 2 TaWCOWa сза, дат, w. m. Rukoj- 

Sekretarz. ю przyjmujenie, unieważnia się. 
obstalunki na stknie, „||| m 

Di MED. , pakt kaalisy, „sać | gamy oco 
A. Mańkowski ite przeróbki. Ceny ulukujemy  zarazi 

dostępne. Mickiewicza 

  

    

choroby skórnej Nr 4—9 na | bipoteki do- 
weneryczne ; mów w Wilnie i 

Ordynuje od 5 — T. na inne tylko pier- 
3-go maja 15. wszorzędne _gwa- 

Żądania W.Z.P. Nr 49 dom rancje. 
RZE do SPRZEDANIA | Pom, Hani Kom. 

Rze fundamerity z kamienia „ZACHĘTA 
W. Smiałowska 17 ubikacji miestkal- | Portowa 141el 9-05. 

Ogłoszeń Metzl i przyjmuje od godz. nych, ogród owocowy 
do 19. Mickiewicza 23 drzew przestrzeń 

46. m. Ó 360 kw. sążni Nowo: RS EEST 

  

dizew na pniu i materjałów drzewnych w stanie wy- 

Smorgońskiem, Druskienickiem, Jeziorskiem, Oszmiań: 
skiem, Baksztańskiem i innych. ` 

Wykaz jednostek sprzedažy, warunki przetargo- 
we, szematy umów i ofert,sądo przejrzenia w godzi- 
nach urzędowych w D. L. P. w Wilnie. 

Dyrekcja Lasów Państwce vych 
w _ Wilnie, 

90999094 WZP Nr 63. Wilejka ul. Lotna 4, 
` Cena 6000 zł._ Bliższe | OPONY i DĘTKI 

Losy Państwowej 13 Loterji | | DZIERŻAWY |igęzzówi  * ln e M! GHEL IN 
i 10—12g. | akcesorja samocho- 

i ž le SI y! majątków ZE 3 dowe na składzie, 
kólekitura N. KOWALSKIEJ; w rejonie Wilna ida wiel! Dogodne warunki. 

A pole аака я |\ ег лоба " | Nujaitsz "ceny. AA Dom Handi-Kom. pyłów do rę- у 
Dom ADA DANE AF. „ZACHĘIA“  |cznej i AŚ) J. Włoda wsk 

ortowa 14. : pracy po cenie 1 zł. WILNO, 
UWĄGA! Życzącym na prowincję e Nas Ag pala. Zgłaszać mięi| Bakszta 4. Tel. 631. 

wysyła się za zaliczeniems A 3 Zarzecze A: alio Kw 
4, m. P TNT IEP 

  
  

    
  

  

1 zwą bujną fantazją, A czy nie opo- 
„Pozatem absolutny brak,.. plotek, wiadał on pani O swej walce z reki- 

nem?" wreszcie automatyczna niemożliwość 
„ Właśnie”. codziennych zmartwień takiego nap. 
„A, to co innego! A czy pani wie, rodzaju, że ktoś... kupił sobie ładniej- 

że ja z tym samym rekinem też wał: szy odemnie kapelusz, lub efektow- 
czyłem i śmiem twierdzić, że nawet niejszą sukienkę. Bo na pełnem morzu 
znacznie. dzielniej*. rzadko nawet kto nosi te tak: uwiel- 

„Jakto? a tym samym? z nożem biane przez pańią złote guziki i ga- 
w ręku?" lony*. 

„Nie, tylko z widelcem.. na ta- „Nieznośny z pana człowiek!* 
lerzu!* „Może—nie przeczę. Tylko Że, 

„Czyż być może? To on mi tak widzi pani, to wszystko bardzo lad- 
bezczelnie kłamał?" ‘ nie wygląda, ale w książce lub też z 

„Niestety/ Aby jednak pani nie brzegu. Rzeczywistość bowiem jest 
martwić ostatecznie, powiem coś na nieco mniej romantyczna, a zato bar- 
pociechę. Otóż to tak uwielbiane dziej brutalna, oblewająca zimną, 
przez nią morze na rzeczywiście dużo słoną wodą wsżelkie poprzednie ma- 
swoich zalet i powabów*. rzenia i zachwyty. Życie marynarza to 

„A widzi pan? Tylko niech pan jedno pasmo niewygód, braku naj- 
mówi szczerze!” bardziej zasadniczych potrzeb kultu- 

„Ależ z największą przyjemnością, ralnego człowieka (szczególnie, gdy 
panno Ninko. Więc przedewszystkiem się ma na myśli zwykłego marynarza 
jak to pani określa, to ciągłe współ- a nie oficera), to jedna ciągłość nieu: 
życie z naturą, które uspakaja nasze stannego czuwania. Na morzu niema 
nerwy, koi wszelkie zmartwienia i dnia ani nocy, niema  przejmującego 
dolegliwości, podnosi naszę dusze po-/do kości chłodu ani jiropikalnego u- 
nad poziomy codziennego, szarego pału, niema burzliwego wichru ani 
bytu, robi je wrażliwszemi na piękno" .sennej ciszy — jest tylko jedno: 

Wyoczwca Stanisław Mackiewicz —Rtaskic; w/z Czesiaw Karwowski. — Oopowiecziainy za ogioszenia Zenen Ławiński. 

  

znojna, ciężka praca. stawi, że to nawet bardzo. Nie wiens 
Zdawałoby się, w porcie wypecznie faktycznie, czem to można objaśnić, 
monotonna, 

człowiek za wszystkie czasy — ale ję ono posiada rzeczywiście ię 
gdzież tam: to nocne warty, to ciągłe dziwną tajemnicę uroku, kióra pocią- 
otwieranie i zamykanie luków, to gą za sobą wbrew zdrowemu roż- 
przygotowywanie wind i żórawi do sągkowi i logice. No niech pani 
ładowania — omal że nie 30 godzin, weźmie mnie (chociażby — złorzeczę 
razem wziąwszy, na dobę. 1 dlatego mu niby, przeklinam, zapieram się 
rzadko który marynarz zna dobrze go sam przed sobą, a jednak — o- 
te wszystkie porty, w których bywa przeć mu się nie potrafię, I jak złud- 
—- śpi w wolnych chwilach, reperuje, na mara topielicy, wyciągsjąca swe 
pisze i czyta listy; a na ląd mu wca* bezcielesne ręce ku zabłąkanemu wę- 
le nie śpieszno. Bywają jednak takie growcowi, mami go w lustrzane од- 
miejsca, specjalnie przez naszą brać męty jeziora, tak i to morze. 
faworyzowane, gdzie statek po skoń- — Kto je raz poznał, kio zaznał 
czonej pracy zostaje całkiem pusty jego nieraz  cierpkiej ale odurza- 
— któż, dajmy na to, obróci na wy- jącej goryczy, ten nie zapomni już do 
poczynek chociaż jedną chwilę W końca życia. | wbrew sobie samemu 
Fort de France na Martynice — wąt- będzie całą swą zaczarowaną przez 
pię, czy się znajdzie gość taki, Ale owo morze duszą rwać się w jego 
to są wyjątki. Tak samo nie przeczę, bezkresne przestrzenie. 
że i na miorzu bywają dnie śliczne,  — Aż się wyrwie znów na nie...” 
jasne, słoneczne, dnie, gdy się w . 
wolnych chwilach zachwyca morzem Witold Karpowice. 
i marzy. — Ale czegoż na „świecie 
się nie zdarza!” " 4 (D. N.) 

„Więc pan nie tęsknię do mo- 

rza?" ЕПИЦаБИЛНИ 
«Owszem, i niech pani sobie wy- 

Piukainia „Wydawnictwo Wileńskie”, Kwaszelna 23.   

' 

     


