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   Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 70 (222) Wilno, Sroda, 25 marca 1925 r. Cena 15 groszy. 

RETORIKA STAI SE 
RE L ESA EO 

NIEZALEŽNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

  

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 

telef, 222, J, Karlina, Niemiecka 22, 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. €. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewieza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 

róg Garbarsxiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S$. Jutana, 
telef. 605 i wszystkie biura 

reklamowe w krsju i zagranicą. l 

BND TAKAS TRIO ETER RE ORAWA PARĄ 

WRJERWI 
Wychodzi eodziennie próe 

Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
Niemiecka 4, 

Rękopisów nadsyłanych re. 

  

   
dni poświąteeznyeh. 
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= 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15, Tel. 99, 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłcz 
leńskiego* mieści slę przy Biurze Rek: 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 

Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

zeniowy_„Kurjera Wi- 
mowym S. Grebowskie- 
82. Czynna od 9—6 w. 

4 popol, Redaktor przyjmuje od 
cja nie zwraca. 

. 8-mio łamowy. Terminy druku mo: 
być przez administrację zmieniane dowolnie. z 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

  

  

RSRRCZA OSA AC ZOZEZRAOZASE: OJO PORAZ PLO DOOORRORAIEBA 

  Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na 
otrzymywał „„Kurjer Wileński” 

Kto ziedna 5 prenumeratorów na 3 
mywał „Kurjer Wiieński” darmo przez 3 miesiące. 

miesiąc, będzie 
darmo przez miesiąc, 

miesiące, będzie otrzy- 

z: 
| Kto chce kupić tanio książki treści 

sy 

   

cznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wilenski“. Otrzyma wtedy w Admi- 
: acji „Kurjera Wilenskiego“ ksiąžkę z kompletu o 50% taniej. 

beletrystycznej, naukowej i hi- 

  

  

    Każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji “ 
go* codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 

Kurjera Wileńskie- 
zł. miesięcznie. Z:    Kto chce mieć codziennie na 

enumeruje „Kurjer Wileński'.     jświeższe wiadomości z Warszawy, niech     

Od naszej strony. 
Zgodność spółpracy p. Skrzyńskie- 

go z ministrem spraw zagranicznych 
Czechosłowacji p. Beneszem, usiłują 
obecne pewne czynniki zamącić, prze- 

ciwstawiając sobie dwie koncepcje. 
Jedna, pochodzenia francuskiego, szu- 

ka poręczenia pokoju w ogólnem 
porozumieniu wszystkich sąsiadów 
Nierniec, zarówno od wschodu, jak i 
od zachodu. Wyznawcą jej jest pan 
Skrzyński — twierdzą wtajemniczeni. 
Druga polega na utworzeniu dwuch 
grup państw, stojących na straży po- 
koju — zachodniej (Anglja, Francja, 
Belgja) ! wschodniej (Polska i Mała 
kntente'a). lę jakoby forytuje p. De“ 

nesz. Trudno brać poważnie pogłos- 

ki, że ten rozumny 1 przewidujący 

dyplomata liczy na udział w niej 

Austrji. 

Każdy bezstronny polityk stwier« 

dzię musi odrazu, że w tych dwuch 
koncepcjach sprzeczności niema. Słu- 

sznie p. Skrzyński zabiega о ścisłe 
porozumienie z Francją. Zupełnie 

słusznie p. Benesz dowodzi Anglji i 
Francji, że na wschodzie Niemiec 

może powstać blok państw, który w 

polityce europejskiej nie będzie od- 

grywał roli jedynie prochowni, przy 

której dzień i noc musi czuwać szyld- 

wach z nad Sekwany lub Tamizy, 

blok spoisty 1 mocny wewnętrznie, 
blok imponujący zarówno obszarem, 

jak i ludneścią. 

Jeżeli istotnie taki jest podziat 

pracy pomiędzy dwoma dyplomata- 

mi, to należy mu tylko przyklasnąć 

i życzyć obu jaknajwiększego poówo- 
dzenia. 

Nieraz zwracano uwagę na ko* 
nieczność z naszej strony zawierania 

„geograficznych”. przymierzy, t. j. 
porozumień, zabezpieczających bez- 

Pośrednio nasze granice. Niestety, 
jak do dziś zaledwie skrawkiem po-! 
łudniowych rubieży dotykamy zaprzy* 

jaźnionej Rumunji, a -z północnych 

powiedzmy odrazu—dla swojej włas- 
nej ludności. 

Sytuacja Kowna w miarę rozwoju 
pokojowych stosunków na świecie, 
staje się coraz kłopotliwszą, i przyk- 
rzejszą. Konieczność przyznania Pol- 
sce spławu po Niemnie zupełnie 
rozbiła możność pokojowej wojny. 
Niepowodzenia w kierunku skonso- 
lidowania państw bałtyckich przeciw 
Rzeczypospolitej — pozbawiło rząd 
kowieński wszelkich nadziei wytwo- 
rzenia bodaj jakiejkolwiek siły odpor- 
nej. Nasz konkordat z Rzymem na- 

GRlniSBRK | Grafa TRAWKA INE 
jrenie Ligi Narodów ostatecznie zo- 
stała złamana i zamienia się na od- 

wrót coraz bezładniejszy i bardziej 

katastrofalny. А nad Kłajpedą wisi 
groźba niemiecka tem realniejsza, 

tem bardziej rzeczywista, że bez za- 

plecza, jakim dla portu tego jest 

Wileńszczyzna rozwój jego jest po- 

prostu nie do pomyślenia. 

Nie jest to wszystko zapewne ta* 
jemnicą dia p. Bsnesza. W swoim 
czasie postarał się on nawiązać z 

Litwą bardzo serdeczne stosunki, a 

przyjaźń swą do niej posunął tak da- 

leko, że w pewnych chwilach czuliś- 

my się dotknięci tonem przemówień 

wygłoszonych podczas składania li- 

stów uwierzytelniających posła Jitew- 
skiego prezydentowi Masarykowi. Za- 

pytywaliśmy też, czy nie nosiło ce- 
chy demonstracji antypolskiej roz- 
dawnictwo krzyża częskiego między 

żołnierzy litewskich, uczestników kam 

panji przeciw wojskom gen. Żeligow- 
skiego. 

Jeżeli teraz p. Benesz myśli o 

bloku na wschód od Niemiec—to 
według wszelkiego prawdopodobień- 

stwa zechce on zatrzeć u nas nie- 

miłe wrażenie tych faktów, a wpły- 

wy swe w Kownie użyje niewątpli- 

„wie w kierunku umożliwienia nawią:   
"Jugostowia6- 

Wiadomości polityczne. 
Prezydjum Związku , 

ny Syndykatu Dziennikarzy 
Ułaie- Polskich zwraca się do merytalny " 6 dla dzienni. wszystkich syndykatów 

karzy. polskich, c 
dziennikarskich organiz: 
wych, aby zgodnie z życ: 
partamentu (bezpieczeń Społecznych 
M-stwa Pracy i Opiek | Społecznej, 
sporządziły wykazy swych członków, 
z podaniem ich wieku, oraz liczby 
lat w zawodzie dziennikarskim spę- 
dzonych. Wykazy mają słażyć Depar- 
tamentowi Ubezpieczeń do obliczenia 
stawek asekuracyjnych fund 
rytalnego dziennikarzy że 
w Polsce, SĄ 

MWoukpzu nawużera mat) ła REŻ. AA Ad DE AI gc ji L aaa 
1 kwietnia pod adrasem: „Związek | apostolskie, Rząd litewski przeprosi 
Syndykatów Dziennikarzy Polskich, ; tak delegata apostolskiego jak I Sto 
Warszawa, Sejm, Klub Sprawozdaw- | licę Świętą przez swego charged'af- 
ców PZA pak A faires. (Pat.) 

czoraj w południu я 
Wycieczka wycieczka choru jugo- Na Z 

ZOO Ke gów austro- 
rzejechała przez War- = 

Jerzy do Łodzi. Na | weglerskich 
dworcu delegacja M-stwa Spraw 
Wojsk. z pułk. Nowakowskim na 
czele wręczyła kierownictwu wyciecz- 

   

   
   

  

   
    

    
   
     

    

  

„Observatore Roma- 
Spee no* w numerze 65 po- 
demonstra- daje następujący urzę: 
<yj przeciw- dowy komunikat: „Z 

e. powodu demonstracji 
aj przeciwko  delegatowi 

apostolskiemu w Kow- 
nie wskutek podpisania konkordatu 
Stolicy Świętej z Polską mons. Ka- 
raś, biskup sejneński, i deputacja 
tutejszej kapituły, zakomunikowały 
mons. Zechiniemu  delegatowi apo" 
stolskiemu w krajach bałtyckich, że 
ubolewają nad temi demonstracjami. 
Wiadomość ta sprawiła specjalną po- 
ciechę Ojcowi Św. który jako ozna- 
kę ojcowskiej życzliwości iprzesłał 

nemiela T notek 
   

Komunikat komisji 
odszkedowawczej gło- 
si, że komisja po ukoń* 
czeniu prac dotyczą: 
cych rozdziału długów 

austro-węgierskich, pragnie podać do 
wiadomości publicznej wyniki tych 
prac. W myśl tego komisja ogłosi 

ska w drodze 
do Łodzi. 

1 Rosji Sowieckiej 
Deklaracja kemunistów pol- 
skich na kongresie Iii Między: 

narodówki. 

Polska deklaracja na odbywający 
się obecnie w Moskwie kongres III 
Międzynarodówki złożyła deklarację 
© celach polskiej partji komunistycz- 
nej w następujących punktach: wy- 
korzystanie ruchu. strajkowego w 
Polsce dla centralizacji akcji, walki 
proletarjatu za pomocą organizacji 
fabrycznych jaczejek, wzmocnienie 
akcji w Kierunku usunięcia Р. Р. 5. 
od władzy w związkach zawodowych 
wykorzystanie ruchu chłopskiego i 
rozłamu w partjach chłopskich w. 
pomocy reformy rolnej, połączenie 
rewolucyjnego ruchu chłopstwa bia* 
łoruskiego i ukraińskiego z polskim, 
popularyzowanie bojkotu podatków, 
przeprowadzenie bolszewizacji pol- 
skiej partji komunistycznej, leniniza* 
cja i reorganizacja partji na zasa« 
dach fabrycznych jaczejek. (Pat.). 

Nowe prezydjum ili Między- 
narodówki. 

ki duży album malarstwa polskiego 
i wielki bukiet kwiatów biało-czer= 
wonych ze wstęgami o barwach na- 
rodowych, jako upominek za piękny 
dar przywieziony przez wycieczkę 
w postaci urny z ziemią z grobu 
nieznanego żołnierza serbskiego. 
W imieniu M-stwa Spraw Wojskowych 
serdecznie przemawiał pułk. Nowa- 
kowski. Na dworcu byli obecni pos. 
jugosłowiański p. Simicz wraz z ca- 
łym personslem poselstwa, jako przed: 
stawiciel M-stwa Spraw Zagranicznych 
p. Wyszyński, oraz licznie zebrana 
młodzież akademicka polska i jugo*” 
słowiańska. (Pat.) 

2 ostatn 

(Telefonem od własnego 

  

broszurę, w której przedstawi zasady Do prezydjum komitetu wyko 

któremi się kierowała przy swoich | nawczego Ill Międzynarodówki  wy* 
pracach oraz poda procentowe sto- į brano Žinowjewa, Staline, Bucherina, 
sunki kwot, przypadających obecnie ; francuzów Somaro i Cachina, niem 
na każde z siedmiu państw, a mia- | ców — Wintericha i Hosehkogo, a- 

nowicie: Włochy, Jugosławję, Rumu- | marykanów — Dorcy i Sanbona, ir- 

  
nję Polskę, Czechosłowację, Fustrję 'landczyka — Larkina, wlocha — 
i Węgry (Pat.). į Viella, czechów Hekana i Zapotoc- 

"kiego, anglika — Hallaheera, hindu- 
ES EEACIATANS ERB | ‚ $а — Roy, reprezentanta krajów bał: 

i s ° i h=—K Й krajow skan- 
P askarstwo zniknie |regadka, ads i Klarę 

gdy będziesz szanował ziotego! Liez ; Zetkin. Polska bez KME 

się z groszem! Nie pozwalaj „za; 2 

okrąglać”! Pięć groszy to bułka. ; prześladowania „sielkorów". 

Charkowska gazeta „Proletarij”, 
w m = m 

iej chwili. 

  
donosi o żywiełowem tępieniu „siel- 

' korów” przez oburzoną .ludność wło» 

| ściańską. 
Gazeta podaje kilkanaście faktów 

Osiągnięto por ozumienie w sprawie samosądu rozgoryczonych włościan 

Komitetu Kresowego Ministrów. 
| nad korespondentami wiejskimi. 
; Dobytek „sielkorów” zostaje rów= 
nież zniszczony. 

korespondenta z Warszawy.) Władze sowieckie oraz partyjna 

sąsiadów tylko Łotwa jedna wchodzi ! zania „rozmowy przez Niemen*, co; 

w krąg państw, z którymi łączą nas! przyjść mu może tem łatwiej iż fak- 
serdeczne stosunki, Reszty granicy; tycznie położenie Litwy jest coraz 

polskiej, jej ogromnej większości, ; trudniejsze i wskazówki członka Rady 

musi pilnować siła zbrojna. Porozu-; Ligi Narodów nie mogą być przez 
mienie z Czechosłowacją dopiero nią lekceważone. 

zmienia to radykalnie na naszą ko-| Położenie nasze geograficzne spra: 
rzyść — oczywiście i na korzyść na-, wia iż oczy zwracać musimy wciąż 
szego południowego sąsiads, Może to pije w zachodnim, lecz północnym i 
mieć jednak jeszcze dalsze, a nie-' wschodnim kierunku. Myślimy wraz 
zmiernie korzystne wpływy, na które z całą Polską o zabezpieczeniu gra- 
specjalnie Wileńszczyzna musi zwró- | pjcy zachodniej — mocniej od niej 

cić uwagę. | być może o rubieżach na które sa- 
Bezwzglądnie najboieśniej odbija , mi patrzymy. 

się na nas stosunek polsko-litewski. | W chwili więc wytężonej pracy 
Kraj, stanowiący do niedawna gospo" ; dyplomacji polskiej pozwalamy sobie 
darczą całość, został nie tylko poli- : przypomnieć jej postulaty Wileńsz: 

tycznie rozdzielony, ale rozdarty nie- czyzny— postulaty mające pierwszo” 

ubłaganym stanem „wojny”, którego | rzędne znaczenie i dla całości Pań: 
fikcję od szeregu lat podtrzymuje | stwa, ada. 
Kowno z niebywałym poprostu upo- | 

rem, z największą szkodą dla. nas I, 

  

ie- Komisja zainteresowanych ministrów uzgodniła na wczorajszem pos 

i dzeniu ai poszczególnych ministrów na sprawy, dotyczące Ziem 

Wschodnich. 
Wnioski Komisji będą przedłożone dzisiaj na pełnem posiedzeniu 

;Rady ministrów do zatwierdzenia. 
  

j przy Komitecie Politycznym Rady Ministrów. 
= Przewodniczyć w niej będzie wicepremjer Thugutt w charakterze ze” 

stępcy premjera. 

Zuchwały napad bandy dywersyjnej. 

(Od własnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego”). 

I. Lschowicze W poniedziałek o godz. 11-wiecz. napadła na st, kol. 
w pow. (a obi banda dywersyjna złożona z 30—40 ludzi. , 

Bandyci przybyli z za kordonu furmankami, poczem podzielili się 

na 2 grupy, z których jedna napadła na posterunek P. P., a druga poczęła 

ć kasę kolejową 
K a 4 na posterunku, dyżurny policjant został obezwładniony. 

W Kasie kolejowej łupem bandytów stało się 1400 zł. 

Po dokonaniu rabunku banda oddaliła się, pobiwszy przedtem komen-- 
danta posterunku, za oświadczenie że zaslarmuje natychmiast władze. 

W zarządzonej natychmiast akcji pościgowej biorą udział oddziały po: i 

licyjne i wojskowe. 
r Na miejsce napadu wyjechały, również 
ь Pościg trwa. 

władze administracyjne. 

Będzie również utworzona sekcja dla spraw mniejszości narodowych . 

są b. zaniepokojone tym objawem, 

świadczącym o nienawiści, jaką ży” 
wi wieś do komunizmu. 

Pogrzeb Narimanowa, 

Onegdaj odbył się w Moskwie u* 
roczysty pogrzeb Narimanowa. 

W pogrzebie wzięli udział przed- 
stawiciele rządu sowieckiego, korpu- 
su dyplomatycznego, delegacje od- 
działów wojskowych, studenci uni- 
wersytetów wschodrich w narodo- 
wych barwnych szatach. 

Na Czerwonym Plscu mowy wy* 
głosili Kalinin, Kamieniew, w imieniu 
komunistów francuskich  Somaro. 
Trumnę nieśli Dzierżyński, Kalinin, 
Enukidze i Skrypnik. 

W momencie opuszczania trum- 

ny do grobu dwie baterje dały 6 

salw. 
W całem państwie w godzinach 

pogrzebu dawano salwy armatnie, 
(Pat.). 

————————



Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

187 posiedzenie Sejmu 
z 24 marca. 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu bu 

dziło szczególne zainteresowanie ze 

względu na konkordat. 

Znakomitego przemówienia posła 

Czapińskiego (PPS.), który m.i. wy- 

R GZREJOBER 

Z Kowna. 
aniepokojenie z powodu nie- 

jakim był „Giordano 

Bruno, ty był właśnie wyjątkiem od 

reguły i był zawsze prześladowany 

przez ogół kleru, a więc jego zasług 

kler na swój rachunek brać nie może. 

Dzieła Staszica prof. Konopczyń” 

ski widocznie nie czytał. 

Mówca odczytał ustępy, w któ: 

łacz światły, 

z 
mieckich Zarządzeń gospo 

w i 

czych. 

OtE-N-.-S k 

Wśród kowieńskich kół rządo- 

wych a także i kół gospodarczych 

wielkie zaniepokojenie wywołało wpro- 

wadzenie w Prusach Wschodnich spec- 

jalnej taryfy ulgowej na drzewo su- 

rowe, sprowadzone z Polski lub Rosji 

przez ProstkisGrajewo do Królewca, 

kazał, że konkordat stoi w Sprzecz- | rych ks, Staszic mówi o brzydkiej | Tyjży, Lebiau, Tapisu IRargnit, o ile, 
ności z zasadami głoszonemi jeszcze | chcjwości biskupów I 0 konieczności | jrzewo to ulegnie w Prusach Wschod- | 

przed stu kilkudziesięciu laty przez | konfiskaty dóbr duchownych. nich obróbce i następnie w stanie, 

ks. Staszica, cała Izba słuchała z „Nasz konkordat, niestety, za | obrobionym zostanie w ciągu naj 

nadzwyczajną uwagą. - |wskszaniami Staszica nie poszedł”. | później 12tu miesięcy wywiezione 

Jedynie od czasu pa: o Następnie pos. Czapiński uważa, | morzem przez port królewiecki. 

szczególnie bolesnych uderzeniać |, po 1) konkordat jest niezupełny, Posunięcie to ze strony Niemiec 

"niektórzy posłowie Z o ujaw- 

li pewne zdenerwowanie. 

Kia później dobra w swoim 

rodzaju mowa ks. Nowakowskiego 

(ZLN.) była doskonałą ilustracją dla 

twierdzeń pos. Czapińskiego. 

Kler nabiera coraz większego roz- 

pędu i niedwuznacznie zdąża do о- 

panowania wszystkich dziedzin žycia 

w Polsce. A 

* 

Po nudnej mo 

wicza (Dubadecja), 
że na komisji w gr 

znalazł zrozumienie dla 

sażenia guchowiedriwa 

na lewicy, bo u przeds г 

— пЬгд{ gło pos. Czapiński (PPS.). 

„W komisji ks. Styczyński usiło: 

wał wykazać, że dążenia kościoła do 

wyższości nad państwem świeckiem, 

należą już do historji. 

Tymczasem najnowsze enuncjacje, 

o iłe chodzi o literaturę polską, ks. 

Kantaka, ks. Madeja, ks. Wacława 

* 

wie pos. Dubano- 
ktėry wyraził się, 

onie dojrzałem 
sprawy upo” 
nawet dalej 

awicieli PPS. 

po 2) terminologja jego jest kauczu- 

kowa, po 3) stwarza uprzywilejowane 

stanowisko dla kleru niezgodnego z 

Konstytucją, szczególnie dla episko- 

patu, 4) zapewnia znaczne beneficja 

dla kleru. 
W rezultacie stawia wniosek: 

„Sejm stwierdza, iż konkordat stwa: 

rza wbrew konstytucji uprzywilejo- 

wane stanowisko w Państwie dla hie- 

rarchji kościelnej, specjalnie zaś dla 

episkopatu, pozatem nie daje Pań- 

stwu Polskiemu należytej gwarancji 

wobec ewentualnych politycznych 

nadużyć kleru — wobec tego Sejm 

odrzuca przedłożony tekst konkorda* 

tu (huczne oklaski na lewicy). 

Pos. ks. Nowakowski (Z. L. N.): 

Biskupi nie występują nigdy prze- 

ciw Państwu, lecz w obronie praw 

katolickich, przeciwko gwałcenia du- 

cha katolickiego» 

Katolicyzm podczas wojny zdał 

egzamin (głos: Ale nie w Polsce).   
Tworkowskiego, dowodzą czego in- 

nego. 
Tak samo Oi 

wackiego z listopad: 

wiera w sobie wywy. 

aństwo. 

nad ję Francji mamy również takie 

rzejawy. 
* Ёш‘.'ш\к „La Croix“ podaje tekst 
odezwy kard 
śrenEwAACh, którzy ogłosili, że świec- 
kie ustawy państwowe nie są usta- 

wami i katolicy nie powinni im byč 

uszni. 
tualSnicyU uswmutzyg zew. szłanyk 
chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo 
katakumb, a nie chrześcijaństwo 

bankierów. 
Arcybiskupi i biskupi Alzacji i 

Lotaryngji organizują strajk szkolny 
w odpowiedzi na wprowadzenie tam 
szkół międzywyznaniowych. 

Kiedy był u nas strajk w obronie 
szkolnictwa polskiego za caratu, to 
nie widzieliśmy najwyższego ducho- 
wieństwa w Warszawie na czele tego 
strajku. 

Te fakty są groźnem niebezpieczeń- 
stwem dla Polski,tembardziej, że smut- 
na rola kleru w upadku Polski jest chy- 
ba także ważnem dowodem. 

Bobrzyński, Briickner, Ign. Chrza: 
nowski przyznają, że upadek Polski 
jest dziełem jezuitów. 

Mickiewicz w wykładach słowiań- 
skich mówi, że korupcja kultury pol- 
ckiej była dziełem kleru. 

Prof. Konopczyński w komisji po- 
wołał się na Konarskiego, Staszica, 
Kołłątaja i Piramowicza. 

dezwa biskupa sło- 

a ub, roku za- 

ższanie się kleru 

Reforma Konarskiego była przy-' 
gotowaniem do wielkiego dzieła Ko- 
misji Edukacyjnej i właśnie to dzieło 
zostało zniszczone przez rozbrykaną 
szlachtę i kler. 

Kołłątaj potąpił 
czą jezuitów. 

Piramowicza dzieło zostało rów 
nież zniszczone przez kler. | 

Jeżeli się trafi jakiś ksiądz, dzia- 

rolę wychowaw- 

ynałów i arcybiskupów | 

Głos katolicki w świecie będzie 

I coraz natarczywszy, bo cała inteli- 

gentna młodzież na świecie idzie na 

prawo. 
Arcybiskup Teodorowicz powie- 

dział już raz, że my nie dzisiejsi, 

lecz i wczorajsi, ja zaś dodam, że i 

'jutrzejsi (głos na lewicy: Niebardzol 

Ks. Teodorowicza już niema!). 

Dalej mówca dowodzi, że w 
Kościół i bi- Polsce średniowiecznej 

| polską od | skupi uratowali wieś 
zniemczenia. 

W okresie odrodzenia najbardziej 

| szara! „AŚWałG:.,8,Ma. IŚ, NIERU 
tai (głos na lewicy: no i Staszic!). 

| “ Tak, także był księdzem, choć 
'nie był w zgodzie z Kościołem 1 
bliższy był was niż mnie. 

| Dalej mówca przytacza zasługi 
kleru podczas wojny. 

| „Jeżeli prawdziwie chcecie dobra 
„wsi, to idźcie po linji tak, żeby reli: 
gja katolicka stała się rzeczą życio* 

"wą, żeby ksiądz służył ludowi, nie< 
tylko religijnie, ale intelektualnie. 

| Co do iura stolae, to jest to b. 
przykra rzecz dla księdza, kiedy 

' człowiek jest w nieszczęściu, to ten 
który ma łzy jego ccierać, musi się 

‚& nim targować o pogrzeb. (głos na 
lewicy: z bólem serca biorąl). 

Mówią o tem, że rząd więcej da- 
je, niż bierze w tym konkordacie. 

Kościół stoi na tem stanowisku: 
„Za ziemię — pensja”, a trzeba pa- 

| miętać, że ziemia t. zw. poduchow- 
na w kongresėwce nie byla skonfi- 
skowana, lecz tylko w administracji 
rządowej. 

A te konfiskaty były dokonywa: 
ne przez Rosjan właśnie dlatego, że 
kler katolicki brał udział w powsta- 
niu 1863 r. (Pos. Sanojca: Ale wy: 

, klinaliście rewolucjonistów!). 
Zw. Lud. Narod. już dawno po- 

stawił zasadę, że będzie walczył o 
konkordat. 

Konkordat ten porządkuje prawa 
katolickie, a duchowieństwu kreso- 

est uważane na Litwie jako krok 

wymierzony przeciwko  Kłajpedzie, 

wobec czego oczekują tu protestów 

ze strony kłajpedzkiej izby handlowej 

i kłajpedzkiego związku przemysłow- 

ców drzewnych. 
Wyżej wzmiankowane taryfy ul- 

gowe są uważane za nie mniej groź* 

ne również I dla innych portów bał" 

tyckieh, konkurujących z Krėlewcem 

w zakresie eksportu drzewneg. (Pat) 

——— 
— 

z NN, 

Prasa białoruska. 

W końcu r. 1924 dało się zauwa- 

żyć ożywienie prasy białoruskiej w 

Wilnie. Obecnie wychodzi w Wilnie 

aż 5 pism białoruskich. Mianowicie: 

1) „Biełaruskaja Dola*, pismo opo- 

zycyjne, organ inteligencji biatorus- 

kiej; kierunek—eserowski; orjentacj 

— moskiewska; wychodzi „grażdanką 

od 1 do 3 razy na tydzień. Adres 

redakcji — Wileńska 12. Redaktor p. 

Prokopienia. Nakład dwa i pół tysią- 

ca. 2) „Krynica“ — tygodnik ludowy, 

czelonkami łacińskiemi, najstarsze о: 

becnie pismo białoruskie (IX rok ist- 

nienia) pismo opozycyjne radykalne 

lecz katolickie. Redakcja — Zawalna 

7. Redaktor — p. Turonek (student 

Ц. 5. В.) Nakład — półtora tysiąca 

egzemplarzy. 3) „Hramadzki Holas“. 

(ll-gi rok istnienis) — organ odłamu 

lojalnego inteligencji białoruskiej, pra- 

gnącegę porozumienia z Polską i dą- 

žącego do zdobycia naležnych sobie 

praw drogą parlamentarną. Wycho- 

żdanką” od 1 do 3 razy na 
Ša S ae aj "aoadksje 2. 
Sołowiej. 4) „Studenckaja Dumka” 
(ll-gi rok istnienia; w latach 1922 23 
wychodziło pod nazwą „Nasz Szlach”) 
Miesięcznik Związku Studentów Bia- 
lorusinėw U.S.B. w Wilnie. Redakcja 
— Wileńska 12. Redaktor — p. Zie- 
niuk (student (I.5.B.) Wychodzi „graż- 
danką”. Organ bezpartyjny. 5) „Fwa- 
dzień” — pierwsze białoruskie pismo 
humorystyczne z ilustracjami, II-gi 
rok istnienia. Organ bezpartyjny. Wy- 
chodzi obu czcionkami na przemian. 
Redakcja — Zawalna 7. Redaktor p. 
A. Wasilewski. 

Ponadto w Warszawie od Nowe- 
go Roku wychodzi dwutygodnik ilu- 
strowany, drukowany „grażdanką”, 
a przeznaczony dla duchowieństwa 
i ludności prawosławnej na ziemiach 
białoruskich p. t. „Prawosłauny Bie- 
łarus”, w Grodnie, od czasu do cza- 
su pojawiają się jednodniówki biało* 
ruskie („Hudok”; „Wystreł”). 
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wemu daje tę korzyść, że należy do 
biskupa w granicach Rzplitej. 

Wzmacnia nas na terenie mię: 
dzynarodowym i pomaga do uspo- 
kojenła wsi”. 

Po przemówieniu jeszcze pos. 
Cbruckiego i odczytaniu interpelacyj, 
posiedzenie zamknięto. 

Następne posiedzenie dziś o g. 
10 rano. 

  

Mowa posła Polakie- 
wicza. 

(Wygłoszona na akademji- ku czci 
Marszałka Piłsudskiego d. 22-III-25). 

Wielce Szanowni Państwo! 

Wielki to zaszczyt mówić w Wil- | 
nie o Józefie Piłsudskim, ale zadanie 
nie łatwe, odpowiedzialność duża. 
Jeżeli wziąłem ją na siebie, to nie 
dlatego, że jestem posłem okręgu 
białostockiego, a więc prawie sąsia- 
dem — ale, że mnie jako Przewod 
niczącemu Komitetu wypadało wziąć 
na barki cięższe zadanie. Mówić 
Wilnu o Komendancie, mówić tej 
ziemi o b. Naczelniku Państwa i Na- 
czelnym Wodzu — Wileńszczyźnie, 
którą on tak ukochał i która (zdaje 
mi się) prawie zazdrośnie kocha i z 
dumą patrzy na tego swego Najwię- 
kszego Syna, mógł się podjąć czło- 
wiek przedewszystkiem innem od: 
ważny — no ja na szczęście jestem 
b. oficerem Legjonów. 

pospolitej — Wilno i Lwów. Wieleż | 
| serdecznych uczuć, wiele zadumy bu- 
{ Чга one zawsze, wiele siły i tężyzny 
rzuciły ońe na szalę wypadków hi- 
storji i jak ściśle związały ze sobą 
serca tych, którzyz „Polski nazwiska, 
zrobili pacierz co płacze i piorun ca 
błyska* — a czasem uderzy jak do- 
dał Piłsudski. 

Wszak ten, któremu akademię 
niniejszą poświęcacie, tu kształtował 
swą młodą duszę — tu w mrokach 
i zimnie doby popowstaniowej kiedy 
po 63 r. duch niezłomnej wiary na 
rodu w niepodległość, tułał się po 
polach i lasach—tu szukał wielkości 
swej wiary i mocy. A Polska wtedy 
milczała, niosąc kajdany niewoli pra: 
wie bez protestu, starsze pokolenia 
przystosowywało się do warunków. 

Myśl jasna i prosta o niepodleg- 
łości rwała nieliczne serca i mózgi, 
paliła się niegasnącym zniczem w 
Piłsudskim. Nielicznych sojuszników 
w wierze i uczuciu znalazł Piłsudski 
w kobietach Polskich i swej Matce, 
którą tak ukochał, | 

Jeżeli mówić o królu duchu Na- 
d   Dwa miasta kresowe związały się rodu to ten starannie osłaniany był 

wiara ich przelewana była w serca 
dzieci. Naczelnik Odrodzonej Polski 
spłacił ten dług dając pełnię praw 
politycznych kobietom, spłacał go 
ucząc nas szacunku i miłości dla 
Matki Polski i do Matki Polski. Pa: 
miętam gdy jako Naczelnik Państwa 
i Naczelny Wódz w Belwederze wy- 
dawał dekret o podziale wojska na 
oficerów linjowych i oficerów służb, 
Kiedy określono, że oficerem linjo- 
wym jest ten, który szafuje bezpo” 
średnio krwią żołnierza i przedsta- 
wiciel korpusu lekarzy żądał dla do- 
ktorów tego tytułu, uzasadniając to 
tem, że lekarze idąc pierwszą linją 
także tą krwią szafują — odezwał się 
Naczelny Wódz „gdybym szedł po linji 
wniosków Panów musiałbym jako 
Nacz. Wódz nadać stopnie podpo- 
ruczników lub krzyże Virtuti Mil, 

а! Р 

пшшіів przysięgi 
Tadeusza Bościuszki. 

(24 marca 1794). 

Gdy na Polskę spada nakształt 

gromu pierwszy rozbiór w 1772 r. 

jako nieubłagana konsekwencja chci- 

wości zbrodniczej sąsiadów, a prze* 

dewszystkiem naszej gnuśności ciem- 

noty i beztroski o skarb, szkolnictwo, 

armję oraz utopienia wszystkiego, co 

wzniosłe i szlachetne w pijaństwie 

i szale zabaw czasów saskich—budzi 

się wówczas z uśpienia dusza polska. 

Zbudzone sumienie stawiło wów* 

czas przed oczy ponurą otchłań nie- 

woli, w którą pogrążyć się miała ca- 

ła Polska i poruszony do żywego , 

umysł najwybitniejszych mężów pol- | 

skich, zaczął dopiero szukać drogi 

myjścia z tego okropnego położenia. 

| jakby za powiewem wiatrów wio: | 

sennych, na ziemiach Polski powoli , 

jęło się dokonywać odrodzenie na- 

rodu. 
Powstaje Komisja Edukacyjna, 

  
i 

nio: 

oświecenia. Pracuje Sejm czteroletni 

(1788—1792). A nad Sejmem unosi 

się wielki duch Staszyce, Kołłątaja i 
i wielu innych gorących patrjotów 
Polski. Sejm uchwala powiększenie 
wojska, nakłada 
stwarza wreszcie koronę swych dzieł— 

nieśmiertelną Konstytucję 3 maja. 
Pomimo to na Polskę padają dal- 

sze gromy. Przychodzi Targowica, 

rzychodzi dr 
ska rosyjskie zalewają cały kraj. Stra- 

szliwe widmo utraty największego 
skarbu dla dojrzałego narodu—utraty 

własnego niepodległego Państwa — 

stanęło w całej swej grozie. 

W takiej chwili, kiedy cała Pol- 

| ska zdała się być pogrążona w mro- 
kach smutku, zwątpienia i rozpaczy, 

nagle na niebie polskiem zajaśniało 

wspaniałym blaskiem słońce wznio* 

słego przykładu— Tadeusz Kościuszko. 

| dnia 24 marca 1794 r. na Ryn- 

ku Krakowskim dokonywa się histo- 

ryczna chwila. Przyjąwszy zaszczytną 

godność Naczelnika, wobec nieprze- 

liczonych tłumów  zaprzysięga Koś- 
ciuszko oddanie się narodowi: 

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysię- 
aam. w obliczu , Boga, całemu паго- 
władzy na niczyj prywatny ucisk nie 
użyję, lecz jej dla całości granic, 
odzyskania samowładności narodu i 
ugruntowania powszechnej wolności 
użyję. Tak mi Panie Boże dopomóż 
i niewinna męka Syna Jego". 

Po tej chwili na zew Naczelnika 
stanęli w barwnym szeregu chłopi 
krakowscy i w boju pod Raclawica- 
mi dokazali cudów waleczności. 

Wysiłek ten części narodu, por- 
wanego słowami Kościuszki na Ryn- 
ku krakowskim, nie przywrócił co 
prawda wolności Polsce, ale zato u- 
ratował honor narodu polskiego. 

Tradycja Kościuszki w latach wiel 
kiej wojny przypomniała światu o 
najgorętszych pragnieniach narodu 
polskiego. A kiedy Polska powstała, 
słońce wielkich czynów Kościuszki 
rozgorzało w sercach wszystkich Po- 
laków jasnym płomieniem miłości i 
zjednoczenie. 

Przypomnienie wzniosłej przysięgi 
Tadeusza Kościuszki w pamiętnym 
dniu 24 marca przed 131 laty, ma 
dla nas w obecnej chwili specjalne 
znaczenie. Daje nam bowiem tę po- 
cieszającą pewność, że naród polski 
w obliczu niebezpieczeństwa potrafi 
zawsze zdobyć się na heroiczny wy- 
siłek dla ratowania swej niepodle- 
głości, potrafl zawsze wznieść się na 
najwyższe wyżyny prawdziwego patr- 
jotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. 

\ 
| 

leńczy. Kiedy powróciwszy z wy: 
gnania do kraju stanął na czele PPS. 
jak ongiś inny Naczelnik sięgnął do 
serc ludzi pracy i wyzwolenie klasy 
pracującej z ucisku materjalnego 
związał z wyzwoleniem całego Na- 
rodu z niewoli politycznej. Odrzucił 
stanowczo tezę, że ogólna rewolucja 
i wyswobodzenie mas w Rosji i Pol- 
sce przyniesie niepodległość, jasno i 
otwarcie oświadcza, że tylko własny 
wysiłek zerwie kajdany i da zmar- 
twychpowstanie. 

Nie wystarczało tylko organizo- 
wanie robotników i młodzieży w pod- 
ziemiach trzeba było przejść do 
stwarzania czynu zbrojnego. Został 
ze swą ideą prawie sam i kiedy w 
r. 1908 stanął na czele ruchu strze- 
leckiego — szedł by dać Polsce — 
żołnierza, Wiedział, wbrew opinii 

l 

sąc za sobą nieprzebrane skarby | 

rozumne podatki, , 

ugi rozbiór Polski, woj”. 

|w sobie w nieu 

wszystkim Matkom - Polkom, 
krwawiąc dawaly žycie synom, 
niej žolnierzom, 

Ta wiara, ktėrą Pilsudski przeku! 
giętą wolę zaprowa- 

ziła go już w 20 r. na Sybir.   które 
póź- 

Nie 
wierzy już wtedy, że jakakolwiek bądź 

) siła zewnętrzna zdoła uwolnić kraj) Okrzei i Mireckich d walką kla- 
silniej z historją odrodzonej Rzeczy- | w gorących sercach kobiet polskich, ' wierzy tylko w jedno; w czyn Kane Imo postawił dal wolności Barok 

prawie powszechnej, — że nie wy- 
starczy opowiedzieć się za tą czy 
ową koncepcją, lecz że mamy do 
czynienia z 3 zaborcami, którym po 
kolei walkę trzeba wypowiedzieć. 

Za to Komendancie żeś młode 
zapalił dusze, żeś w czystych sercach   

Nr. 70 (222) 

Z tem przeświadczeniem spokoj- 

nie przetrwać możemy podziemne 

knowania naszych wrogów przeciw 

całości naszych granic. Duch Tadeu- 

sza Kościuszki żyje do dziś dnia w 

każdym z nas i w razie potrzeby 

wskaże nam właściwą drogę, uświę- 

coną dziejową tradycją Grunwaldu 

i Racławic. 
Wolny naród polski kocha Ojczyz- 

nę swoją „nie połową, ale całą du- 

szą”. 
— 
— 

Wystawa sztoki dekoracyjnej w Paryżu. 
Jako aljantka i przyjaciółka, z0- 

stała Polska zaproszona do wzięcia 

udziału w wystawie dekoracyjnej pa” 

ryskiej, i znajdzie tam sposobność 

pokazania Europie mało znanych o- 

ryginalnych naszych wyrobów. 

Obyż komitety, zajmujące się tą 

sprawą w Paryżu, Warszawie, Wilnie 

i, zapewne, w innych miastach, trzy- 

mały się zasady wysłania tylko rze- 

czy naprawdę polskich, oryginalnych, 

a nie naśladownictwa rozmaitych 

mód parysko-londyńskich, które tak 

lubimy małpować. 
Pokazać musimy zagranicy to, 

czego niezna i co ją może zaintere- 

sować. Un art barbare et non veau 

ma szanse powodzenia, natomiast 

najdoskonalsze kopje pomysłów ob- 

cych, nie zwrócą uwagi. 

Z Wileńszczyzny wysłano tkaniny 

przeważnie lniane, przeważnie z Lidz- 

kiego. Szkoda że nie wysłano naj- 

ładniejszego bodaj wyrobu Litwy, 

pasów, będących w swych licznych 

wzorach i harmonijnym doborze 

barw, rzeczą istotnie artystyczną, a 

przytem mogącą mieć praktyczne za” 

stosowanie w modnych dziś ozdobach 

sukień kobiecych. 
Ostatnio odbył się w Warszawie 

w kamienicy ks. Mazowieckich pokaz 

przedmiotów, przeznaczonych na wy- 

stawę paryską. Ulderzała ogromna 

ilość cudownie wprost wykonanych 

batików, żmudnej, luksusowej fanta- 

zji, doprowadzonej przez nasze panie 

do bajecznej doskonałości. Ale nie 

tem zaimponujemy paryżanom. Prę- 

dzej stylowemi haftami z Zakopiań- 

skiej pracowni p, Kuhnowej, zabaw- 

kami ludowemi firmy Gnom, bardzo 

wesolemi w ruchu I barwie, jak rėw- 

nież takie same wyroby więzienia 

Kaliskiego, przedstawiające całe gru- 
= etrniach na=rndnarvch 

Śliczne są również ceramiki: Pa- 
cyków, znana firma Małopolska, wy- 
rabiająca rzeczy bardzo dobre pod 
względem techniki, ale banalne i 
koesmopolityczne w treści, Czachow- 
ski, Wojnecki i p-two Czarkowscy 
dali rzeczy ciekawsze, bo oparte na 
motywach ludowych. Ich prymitywy: 
Kapliczki, Jezuski i Madonny, mają 
dużo swoistego wdzięku. Piękne są 
też hafty firmy Ars, kolerowe i białe, 
na płótnie; prócz powyższych rzeczy 
widzimy moc kilimów, z których naje 
piękniejsze są zakwalifikowane do 
Paryża. Technika i artystyczny dobór 
motywów i barw tych ostatnich, nie 
pozostawiają nic do życzenia | na- 
pewno zwrócą uwagę swą nigdzie in- 
dziej nie widzianą wesołością lub 
smętkiem, kapryśnemi ornamentami 
lub spokojnemi linjami, słowem całą 
mądrą psychologją tych tkanin, wy- 
rosłych z poezji łąk, pól i prymityw= 
nej duszy ludu. Jedyną ciemnę stro- 
ną tych wszystkich pięknych rzeczy, 
jest ich szalona drożyzna. Tylko bar: 
dzo bogaci ludzie mogą sobie pó- 
zwolić na zbytek takiego dywanika 
za kilkaset złotych lub malutkiej Mas 
donny glinianej za kiikadziesiąt. I to 
jest oczywiście wielką przeszkodą w 
rozpowszechnieniu tych estetycznych, 
swojskich i barwami swemi pociąga- 
jących oczy, rzeczy. H, R. 

  

za to żeś pierwszy po tylu latach 
uiścił tęsknotę pokoleń i dał Polsce 
żołnierza, cześć Cil 

Bo kiedy przyszedł ciężarny wy- 
padkami rok 1914 Piłsudski wypo- 
wiadając wojnę imieniem naszem 
najpierw Rosji rzucając na szalę 
wypadków i miecz polski mógł ро- 
wiedzieć, że tam £ samed ważyły się 
losy świata i narodów nie brakło i 
Polskiego czynu. Legionył Wieleż 
wspomnień silnych niesie w sobie 
ten dźwięk dla tych, którzy mieli 
szczęście w nich być, jak muszą cie- 
szyć serce i skarbnicę pamięci o 
tym najpiękniejszym,  bohaterskim 
zespole chłopców którzy na zarzuty 
rozmaitych „orjentacji” mieli zawsze 
jedną odpowiedź, a cóż ja mam do 
stracenia tylko życie. Leguny ta bez- 
troska jedyna w świecie żołnierska 
gromada to najlepsze wojsko, jakie 
widziałem w czasie wielkiej wojny — 
szła sametna, tak długo nierozumia- 
na z ukochanym swym Dziadkiem 
w bój o Polskę, I jak raz Legionistą 
z tej ziemi, jakiś łamiący sobie w 
swej bezsile głowę polityk pytał —   a cobyście zrobili, gdyby przed Wa- 
"mi postawić Moskala, Niemca i
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Środa | Jutro — Emanuelt, Tekli M. 

25 | wschód stońca— g. 5 m. 29 
Marzec | Zachód „„ —g.5 m.53 
zd 

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Uniwersytecka— Uniwersy- 

tecka 5, czytelnia otwarta od g. 10 r. do 7 
wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-: wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
T-wa) w Środy, plątki i niedzielę od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 
warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) od 10 rano do Bwiecz. 
jez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N. Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym i ich rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
od 8—9. 

Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 
— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żell- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 
Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

cy następujące apteki: 
Chomiczewskiego—W. Pohu'anka 19, 
Chrościckiego— Ostrobramska 25, 
Miejska=Wileńska 28, 
Qitowicza —Wielka 49. 

URZĘOCOWA. 

— Wyjazd p. Delegata Rządu. 
Dnia 26 marcab.r. p. Delegat Rządu 
Wł. Raczkiewicz wyjeżdża do War- 
szawy w sprawach służbowych oraz 
na posiedzenie kapitułu Orderu 
Odrodzenia Poiski (Pat). 

MIEJSKA. 

— Odjazd Jugosłowian. Dnia 
23 b. m. o godz. 0,15- pociągiem w 
stronę Warszawy odjechała wycieczką 
Jugosłowiańska chóru akademickiego 
„Obilić” (I). 

— Zaliczki na podatki dla sa- 
morządów. Celem ożywienia ruchu 
budowianego przy pomocy samorzą- 
dów, ministerstwo skarbu zadecydo- 
wało nadzięlanie samorządom zali: 
czek na podatki | ułatwienie im tym 
Sposobem przystąpienia do najpil: 
niejszych robót inwestycyjnych, co 
umożliwi również zatrudnienie bez- 
robotnych. Zaliczki te skonwertowa- 
ne zostaną nastęgnie na kredyt dłu- 
goterminowy, który będzie częściowo 
uruchomiony za pomocą państwo- 
wego funduszu gospodarczego, utwo- 
rzonego na mocy ustawy 6 pożyczce 
amerykańskiej. (x) 

— Kary administracyjne. Wła: 
dze administracyjne m. Wilna w dn. 
23 b. m. pociągnęły do odpowie- 
dzialności 29 osób: 1) za nieprze- 
strzeganie godzin handlowych 3 
osoby;2) za nieprzestrzeganie przepi- 
sów o ruchu kołowym 4 osoby; 3) 
za nadmierne przyjęcie pasażerów 
do autobusów 3 konduktorów; 4) za 
przekroczenie przepisów administra- 
cyjnych, sanitarnych 6 osób; 5) za 
opilstwo i zakłócenie spokoju ulicz- 
nego 13 osób. (I). 

— Dowody wojskowe. Stosow- 
nie do rozporządzenia odnośnych 
władz rządcy domów, prowadzący 
meldunki, otrzymali nakaz, aby przy 
meldowaniu mężczyzn żądali przed- 
stawienia dowodów wojskowych, u- 

KRONIKA. 
stalających ich stosunek do wojsko 
wości. 

W razie gdy meldujący się tych 
dowcdów nie ma, rządca obowiąza 
ny jest zawiadomić odnośny komi- 
sarjat policji. (x) 

— Z Pogotowia Ratunkowego. 
Pogotowie ratunkowe m. Wilna od 
dnia 1 stycznia do dnia 24 marca r. 
b. w przychodni swej udzieliło po- 
mocy dla 354 osób i wzywane było 
na miejsce wypadku 356 razy, z cze- 
go wynosi, że ogółem korzystało 710 
osób. (I). ° 

— Działalność straży ognio- 
wej. Straż Ogniowa m. Wilna od; 
dnia 1-go stycznia do dnia 24 marca 
r. b. wzywana była na miejsce po- 
żaru 44 razy, alarmów próbnych 
miała 6 z których 3 wyjazdy i w 
dwóch wypadkach, alarmy były fał- 
szywe. (I). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Święto sadzenia drzew. W 
tych dniach Ministerjum Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego 
rozesłało okólnik do wszystkich ku- 
ratorjów, a te ostatnie do inspekto- 
ratów szkolnych, przypominając o zor- 
genizowaniu święta sadzenia drzew, 
zwyczajem roku poprzedniego. 

W związku z powyższym okólni- 
kiem inspektorat szkolny na m. Wil- 
no, projektuje w najblizszym czasie 
powołanie specjalnego komitetu or: 
ganizacyjnego. 

Co do miejsca sadzenia drzew na- 
stąpić ma w tych dniach porozurnie- 
nie z Magistratem. (x) 

— Konserwacja pomocy nau- 
kowych. W związku z systematycz- 
nem zaopatrzeniem szkół powszech- 
nych w pomoce naukowe. Minister- 
jum Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego wydało specjalne 
przepisy dotyczące konserwacji po- 
mocy naukowych, według których 
szkoły mają specjalną uwagę zwrócić 
na właściwe przechowywanie, ponie- , 
waż zdarzają się wypadki że świeżo ; 
zakupione pomoce naukowe dla szkół . 
w krótkim czasie stają się niemożli- 
we do użytku. (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Klasowy związek pracow- 
ników miejskich 0 _ zapomodze 
świątecznej. Na ostatnim posiedze- 
niu Klasowego Związku Zawodowego 
prasowników miejskich omawiano 
obszernie sprawę wysunięcia żądania 
©dnośnie do wypłacenia pracowni- 
kom miejskim zapomogi świątecznej. 
Zgody dotychczas nie uzyskano—ze 
względu na podzielone zdania od- 
nośnie do charakteru zapomogi. — 
Część jest za pożyczką w wysości 
50 proc. kwietniowych poborów — 
zwrotną w dwu ratach —druga część 
twiedzi, że zapomoga ma być bez- 
wzrotną. (t) ё 

— Možliwošė strejku pracow- 
ników rolnych. Wobec niezałatwie- 
nia i dotrzymywania warunków umo- 
wy zbiorowej, przez obywateli pow. 
Oszmiańskiego, Klasowy związek za- 
wodowy pracowników 
się z myślą proklamowania strejku 
demonstracyjnego w powiecie osz- 
miańskim. () 

— Zwiększenie pracy w dru- 
karniach żydowskich. Według da- 
nych Okręgowego Urzędu Pośrednic- 
twa Pracy w Wilnie w drukarniach 
żydowskich, gdzie dotąd pracą trwa 
ła 5 dni w tygodniu — (z wyjątkiem 
sobót i niedziel), obecnie ze względu 
na zwiększenie zamówień. Zarząd 
Związku zecerów żydowskich zezwo- 
lił na pracę w szóstym dniu tygodnia. 
W tym celu robotnicy w poniedział- 
ki, wtorki, środy i czwartki — będą 
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sposób octzymają szósty dzień pracy. ; 
— Z garbarni wileńskich. W! 

bieżącym tygodniu zwiększają się 
zapotrzebownia garbarskie skutkiem 
czego wznowiono pracę w kilku: 
garbarniach, oraz przywrócono nor* 
malny bieg pracy.Jedynie cztery gar- 
barnie: , „Ūnjon“, Surewicza“, „Ryw- 
kina” i „Zarużana”, pracują po 4 dni 
tygodniowo. (t) ° 

U LITWINÓW. | 

— Wybory do Tymczasowego 
Komitetu Litewskiego. Zwyczajne 
wybory do Tymczasowego Komite- 

śtu Litewskiego w Wilnie, jak dono- 
szą gazety litewskie, odbędą się w 

| niedzielę 29 marca r. b. ‚ 
4  — Kontrola w litewskim ko 
(mitecie ofiarom wojny. W tych 
tdniaci Kasa Chorych przystąpiła do 
i szczegółowej kontroli rachunków Li. | 
* tewskiego Komitetu Pomocy Ofiarom | 
Wojny, spowodowanej nieubezpiecze- | 
niem w kasie na wypadek choroby 
pracowników rzeczonego komitetu. 

  
  WOJSKOWA. 

— Popisowym nie wolno się 
żenić. Osobom, podlegającym po- 
wszechnemu obowiązkowi służby woj- 
skowej, aż do chwili ostatecznego 
określenia ich stosunku do służby 
lub też do czasu wcielenia ich w 
szeregi armji czynnej, udzielają ze- 
zwoleń na związki małżeńskie ko-| 
mendanci P. K. U. Podania należy | 
składać za pośrednictwem władz Il 
instancji, które opinjują o koniecz- 
ności zawarcia związku małżeńskiego 
przez popisowego. (x). \ 

SPRAWY ROLNE. | 

  

— Zakup żyta przez "sm 
Władze wojskowe przystępują do za- 
kupu za gotówkę żyta na rynku kra: | 
jowym, w ilości nieograniczonej, pła* 
cąc po 32 zł. za 100 klg., loco stac- 
ja załadowania. 

W razie spadku cen zboża zagra- 
nicą powyższa cena zostanie odpo- 
wiednio obniżona. 

Przy dostawach do magazynów 
wojskowych doliczone będą faktycz- į 
ne koszty transportu, (x) Н 

2 POCZTY. | 
‹ —н ° 

| — Zwinięcie agencji poczto: | 
„wej. Z dniem 7-99 mótca br. zo- | 
(stała czasowo zwinięta agencja ро- ; 
|cztowa Stare Piaski, w pow. Kosów- 
„ pol. 

Okręg doręczeń zwiniętej agencji 
ś wcielono do zamiejscowego okręgu | 
, doręczeń Urzędu pocztowego Bereza 
; Kartuska. 

SERI OPCZYTY.| 

    

  

— Odczyt na szkolnictwo dla | 
nauczycielek-weteranek. Pod pro- | 

о 

tnością umiał pozyskać sobie sym 
patje naszego miasta, znów przyjeż- 
dża do nas z odczytem, który zna- 
lazł entuzjastyczne przyjęcie w War: 
szawie, gdzie musiał być dwukrotnie 
powtórzony, eraz w Poznaniu, Krako- 
wie, Lwowie i innych miastach. Ty- 
tuł odczytu „O komedji ludzkiej, o 
kobiecie trzydziestoletniej i ich twór- 
cy”, pod którym to intrygującym ty- 
tułem Boy porusza ze zwykłą swą 
lekkością i głębią zarazem wiele pro- 
blemów, znajdujących się aa pogra- 
niczu życia i literatury. Interesujący 
ten odczyt zostanie wygłoszony w nie- 
dzielę dn. 29 b. m. o g.12 w połud- 
nie. 

Z. PROWINCJI. 

— Poprawianie szosy niemen- 
czyńskiej. Urząd inżynieryjny na 
powiat Wileńsko Trocki przystąpił do 
zniesienia pomostu drewnienego znaj- 
dującego się po większej części na 
szosie z Wilna do Niemenczyna, 
który to pomost ma być zamieniony 
przez kamyki, celem nadania jedno- 
litej szosy na wygląd europejski. 
Przyczem kamienie były intensywnie 
zwożone i przyszykowywane na ten 
cel jeszcze od jesieni roku ubiegłego. 

— Linja autobusowa Wilno- 
Niemenczyn. W najbliższem czasie 
ma być uruchomiona przez firmę 
„Rutopol“ stała regularna linja po- 
między Wilnem a Niemenczynem, 
Przyczem autobusy na tej linji mają 
kursować dwa razy dziennie b. 

RÓŻNE. 

— Elektryfikacja kraju. W u- 
biegłym tygodniu przebywał w Wil- 
nie jako delegat Min. Rob. Publ. Na 
czelnik Centralnego Biura Hydrogra- 
ficznego. Pobyt jego związany był ze 
sprawą badania sił wodnych Wileń- 
szczyzny celem elektrefikacji kraju. 

Ziemia Wileńska obfituje w ol- 
brzymie siły wodne wykorzystanie, 
których dla budowy stacji hydroelek- 
trycznych będzie miało ogromne zna- 
czenie dla rozwoju przemysłu i do- 
brobytu kraju. 

Nadmienić należy, iż inż. H. Jensz 
opracował już kilka projoktów budo- 
wy hydroelektrowni dla Wilna zre- 
alizowania, których będzie zależeć 
od dobrej woli magistratu, oraz sub- 
stancji państwowej. 

Sprawą tą powinno zająć się całe 
społeczeństwo, celem wywarcia presyj 
ne magistrat, który traci krocie na 
kosztowne uzupełnienia mało wydaj- 
nych cieplikowych elektrowni, zamiast 
skorzystać ze źródła o wiele tańsze- 
go — siły wodnej. 

Koszt prądu elektrycznego ze sta- 
cji poruszanej siłą wodną wynosiłby 
wraz z atmortyzacją kapitałów. budo- 
wy około 20 gr. za kilowat. (I) 

— Przeznaczenie byłego pała- 

rolnych nosi' 

tektoratem J. M. Rektora Władysława cu Służków. Zgodnie z porozumie- 
Dziewulskiego, odbędzie się wkrótce *' niem zapadłem na konferencji wstęp- 
w sali Sniadeckich na rzecz szkol: :nej, odbytej я ministerjum robót 
nictwa dla nauczycielek weteranek ' publicznych w dniu 19 b. m. przy 
odczyt, organizowany przez prof. Ste: udziale przedstawicieli ministerjum 
fana Glixellego (Pat.). jspraw wojskowych i ministerjum 

— Odczyt prof. Mościckiego. sprawiedliwości w sprawie zrealizo- 
C. Zarząd P. M.Sz. niniejszem prosi wania uchwały Rady Ministrów z 
za naszem pośredn. pp. członków Za- dnia 24 stycznia r. b. przyznającej 
rządu Kierowników Kół P.M.Sz. Człon- były pałac Stuszków w Wilnie, zaję- 
ków Macierzy o zeszczycenie swą o- ty na wojskowe więzienie śledcze, 
becnością w niedzielę dnia 29 III. na pomieszczenie państwowej szkoły 
o godz. 5 po pol. i w poniedziałek technicznej, obecnie mieszczącej się 
dn. 30 lil, o godz. 7-ej wieczór, od: | w nieruchomości byłego monopolu 
czytów profesora H, Mościckiego z | rosyjskiego, odbędzie się w Grodnie 
Warszawy. Czysty dechód z odczy: | i Wilnie Komisja Międzyministerjalna 
tów Sz. Prelegent przeznecza na za-| z zainteresowanych resortów, mająca 
kup bibljoteczek ludowych urzędo- 
wych przez Koło im. E. Dmochow- go pomieszczenia na 
skiej. Bilety wcześniej do nabycia w j więźałów z b. pałacu Słuszków. 
księgarni W. Makowskiego ul. $go | W tym celu przedstawiciele zain- 
Jana Ne 11-ty. |teresowanych resortów wyjadą z 

— 2-gl odczyt Boya-Żelańskie- į Warszawy w dniu 2 kwietnia r. b. 
go w Teatrze Polskim. Wykwitny   za zadanie wyszukanie odpowiednie- ' 

ulokowanie | 

do Grodna, skąd po zwiedzaniu ob: ' 

3 

pracowali po 2 godziny dłużej, wten ; prelegant, który za pierwszą swą by* ; jektów państwowych przyjadą do Wil- 
na dla ostatacznego zdecydowania 
poruszonej sprawy. (x). 

— W sprawie teatrów wileń- 
skich. Dowiadujemy się z Urzędu 
Delegata Rządu, że w związku z 
przesileniem teatralnem oraz konie* 
cznością rozpisania konkursu na dy: 
rekcję teatrów wileńskich w sezonie 
1925/26 p. Delegat Rządu zaraz po 
powrocie z Warszawy zaprosi w po- 
czątkach kwietnia na ogólną kor fe- 
rencję licznych przedstawicieli insty» 
tucyj i osoby interesujące się bytem 
teatrów wileńskich w celu zaznajo- 
mienia się z opinją społeczeństwa w 
powyższych sprawach. (x). 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W Wilnie. 

— Samobójstwo. Iwańska Zofja, zam. 
przy Wielkiej 3, 23 bm. usiłowała pozbawić 
się życia za pomocą wypicia esencji octo- 
wej. Desperatkę w stanie nie zagrażającym 
życiu przewieziono do szpitala św. Jakóba. 
Doch. w tbku. 

— Mieszczęśliwy wypadek. 23 bm. 
żołnierz z 85 p. p., Bolesław Bosacki, idąc 
do pociągu wskutek „padaczki” upadł w tu- 
nelu odnosząc uszkodzenie głowy i prze- 
kąszenie języka. ;Pomienionego po udziele- 
niu pierwszej pomocy skierowano do szpi- 
tala z ze o na Antokolu. 

—(Uszkodzenie ciała. Posterunkowy 
Grzelak odniósł lekkie poranienie ręki przy 
doprowadzaniu do komisarjatu pijanego 
Zagińskiego Pawła, zam. przy ul. Sierakow- 
skiego 14, który stawiał czynny opór. 

—pPoblcie. Dinari Bajmont, zam. przy 
Trębackiej 8, wszedł do domu Brzosika Hen- 
ryka, zam. przy ul. Kalwaryjskiej 26 i pobił 
go. Dochodz. w teku. 

— © со Im poszło? Sznajder Wolf, 
zam. przy ul. Archanielskiej 42, 22 bm. ude- 
rzył kilkakrotnie pięścią w twarz Janow- 
skiego Ignacego, zam. przy Pożarowej 19. 
Doch. w toku. 

— Oszustwo. Fioderow Jan, zam. 
przy Majowej 35, usiłował podczas pobytu 
koło Hali Miejskiej dokonać oszustwa, lecz 
został zatrzymany wraz z dowodami rzeczo- 
wymi: 2 metry sukna i 2 monety srebrne. 
Dalsze doch. w toku. (I) 

— Peędrzutek. Na schodach M2 przy 
ul. Tatarskiej został znaleziony podrzutek 
płcl męskiej. Dziecko odesłano do przytuł- 
ku „Dzieciątka Jezus”. Doch. w toku. 

— Zatrzymani. 23 bm. zostały za- 
trzymane 38 osoby bez dowodów osobistych 
I stałego miejsca zamieszkania. 

— Kradzieże. Kozlowska Urszula 
żam. przy Zawalnej 5, 23 bm. zameldowała 
policji I komisarjatu, że skradziono jej pan- 
tofle I bieliznę. Strat narazie nie ustalono. 
Podejrzaną o kradzież Mikuciównę Antoni- 
nę bez stałego miejsca zamieszkania za- 
trzymano. 

— Sinklewicz Marja, zam. przy Karis- 
badzkiej 6, zameldowała policji li kom., że 
zapomocą otwarcia okna skradziono z mie- 
szkania różną garderobę na sumę 1265 zł. 

— Gordon Dawid, zam. przy ul. W. Po- 
hulanka 20, zameldował policji, że podczas 
wysiadaniś z pociągu 23 bm. nieznana ko- 
bieta skradła mu z kieszeni 1500 zł. 

— Birunowicz Franciszek, zam. przy ul. 
Ponarskiej 54, został ujęty na ul. Ponarskiej 
podczas kradzieży drzewa z wozu na szko 
dę Fazylber Chany, zam. przy ul. Archaniel- 
skiej 42. Drzewo poszkodowanej zestało 
zwrócone. 

— U Błażewicz Zofji, zam. p, Plisud- 
skiego 61, w godzinach rannych 23 bm. z 
mieszkania jej za pomocą otwarcia wytry- 
chem francuskiego zamku skradziono biżu- 
terję oraz bieliznę na ogólną sumę 1000 zł. 
Dochodz. w toku. (l) 

Na prowincji. 

— Napad rabunkowy. 19 bm. © g. 
l wnocy na Jedących z Głębokiego: Neste- 
rowicza Wiktora, Bucia Sergjusza i Tyszkie- 
wicza Leona, mieszkańców vsl Gońce, gm. 
Hermanowickiej, pow. Dziśnieńsk. o 4 kim. 
od Głębokiego, napadło 5 niezn. osobników, 
którzy to pod groźbą śmierci zrabowali Ne- 
sterowiczowi Wiktorowi 45 zł , portfel, książ- 
kę wojskową i materjał na buty wart.25 zł. 
Вис!е I Tyszkiewiczowi zrabowano rzeczy 
zakupione w Głębokiem. Dochodz. w toku. 
(Przeciwko komendantowi posterunku P.P. 
w Hermanowiczach, ponieważ niepowiado- 
mił w czds o powyższ. rabunku ekspozyturę 
śledczą w Głębokiem, wszczęto dyscypiinar- 
ne dochodzenie). (1) 

TTT] 
; Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami*! 
Szanuj ziotego! 
To nie dawna „złotówka*l 
To półtrzeciej „złotówki”!   

EE a ——————————————————— 0 

Austrjaka, do którego byście naj: 
pierw strzelali, odpowiedział: „w ku- 
pe, brateńku” — tak przez cały czas 
Legioniści typ żołnierza polskiego w 
sobie kształtowali. 

I kiedy w roku 1917 — gdy re- 
wolucyjna Rosja przestała być nie- 
przyjacielem i trzeba było zwrócić 
się frontem przeciw Niemcom | 
Austrji nie zawahał się Piłsudski ani 
chwilę. To swe najukochańsze dzie- 
cię, swych żołnierzy rozerwał, ręko- 
ma własnymi targał trzewia ale znał 
ich mówiąc „zmieniacie tylko ze- 
wnętrzne formy, zostaniecie jednak 
nadal żołnierzami polskimi, idźcie 

-wzmóżcie P. O. W. Kemendanta za 
to Niemcy wywieźli do Magdeburga, 
uwięzili go, bo wypowiedział imie: 
niem naszem w 1917 wojnę pań- 
stwom centralnym. 

> Za ten wielki ofiarny trud, za 
ciężkie więzienne godziny i za to 
Komendancie, że w interesie Polski 
nie wahaleš się ani przez chwilę, 
by poświęcić Twe wielkie ukocha- 
nie — Legiony, żeś kazał w nowe 
formy obleczonym żołnierzom wal- 
czyć przeciw Niemcom cześć Cil By- 

osiągnięcie ostatecznego a Twego i 
naszego jedynego celu — niepodle- 
głej Polski, byli nawet pseudo-Legio- 
niści, którzy zostali przy Niemcach. ! 
Do tego gatunku malodusznych nie- 
wierzących polityków wojskowych na- 
leżało wielu. Ž 

1 dlatego on dziš z resztą bronią 
Ci przystępu do Armji, 

Piłsudski po miesiącach więzienia 
wrócił do Polski, by stanąć na jej 
czele i rzucił niewzruszone funda- 
menty demokratycznego ustroju, a 
wybrany Sejm jednogłośnie powołał 
go na stanowisko Naczelnika Pierw- 
szego i Naczelnego Wodza. Powiódł 
Naród do potęgi, silnej i niewżruszo- 
nejąszczęściem jej całego ludu. Jego 
wielki duch rzucił przed oczy Polski 
cel, ziszczenie i zrealizowanie idei 
Jagiellonów. I jak wówczas ów ksią- 
że litewski pchnął respublikę na dro- 
gę chwały tak w 500 lat drugi upar- 
ty Litwin rewokował wielką ideę fe- 
deracyjną. Ona żyje jako jedynie 
możliwa idea państwowa! Polska rzu- 
cona między dwa wielkie organizmy 
państwowe z jednej strony 70 miljo:   nowe Niemcy z drugiej 110 miljono- 

ły wtedy kasty, które nię wierzyły w | wą Rosją musi w tym wielkim kury: 

ltarzu skupić i pobudzić do samo- niepamięta kiedy to z końcem 1918 
,dzielnego życia, narody od państw roku po opuszczeniu miasta przez 
, bałtyckich aż po Ukraine, by te zro- , Niemców zajęły go oddziały czerwo* 
zumiawszy wspólne niebezpieczeń- nej armji, Kiedy to zaczęły się rządy 
stwa utworzyły jedną rodzinę wol: | komisarzy, rządy ucisku przeciw Po: 
nych ludów. 

Naczelnik Państwa stanął jako 
niezłomny strażnik honoru narodo- 
wego i jego wielki przodownik, nie 
potrafili go jednakże zrozumieć ci co 
Polskę za darmo otrzymali. Zmęczo- 
ne, a chcąc wygodnie żyć nasze pra- 
wicowe domorosłe polityki zatruwali 
siłą swej własnej niemocy każde 
wielkie poczynania, bali się słońca i 
siły wielkiej idei Jagiellonów. Dławiii 
się i do dziś dnia jeszcze dławią wy: 
prawą kijowską nie wierząc w siły I 
potęgę, swego własnego narodu — 
oni narodowcy! Gdyby można już 
dziś otworzyć karty historji i poka- 
zać Wam, jak to z Polski chciano 
utworzyć jakieś małe państewko jak 
to prawica pomagała do rozciągnię- 
cia nad nami protektoratu możnych 
państw zobaczylaby  Rzplita jak 
wiele dla jej szczęścia i wielkości 
zrobił jej Pierwszy Naczelnik. 

Czy mam Wilnu jeszcze mówić 
o Naczelnym Wodzu. Któż z Was! 

    

lakom, rabunkowa gospodarka, aresz- 
towania i zaprzepaszczenia pojęcia 
wolności osobistej. Armja polska 
pochłonięta pracą organizacyjną i 
ciężkiem zmaganiem się na froncie po- 
leskim, wołyńskim, czeskim i wschod* 
nio-galicyjskim. Pamiętało jednak o 
Wilnie wielkie serce Naczelnego Wo- 
dze, który podjął osobiście olbrzymie 
ryzyko odebrania Wiina. W połowie 
kwietnia prawie z niczego sformowa- 
no oddziały piechoty i kawalerji i 
wydano rozkazy zaatakowania rów: 
noczesnego Baranowicz, Nowogród 
ka i Lidy, I już 28 Kwietnia 1919 r. 
Naczelny Wódz Piłsudski wydał roz- 
kaz do żołnierzy stwierdzający, że w 
przeciągu dwu tygodni męstwem i 
dzielnością zmienili stosunki na 
Wschodzie Polski i oswobodzili Wilno. 

Czy przypominać Wam o tym 
zwycięskim Naczelnym Wodzu, który 
Polskę w 1920 r. do świetnego try- 
umfu i oswobodzemnia ponownego 
całej Polski prowadził, Każde serce, 

lktóre ma krztę przywiązamńa do kra- 
| ju—błogosławi Komendanta. 

Jeżeli mówiłem o tem, to nietyl- 
ko poto żeby Józefe Piłsudskiego 
owinąć w szatę legendy, pragnę po* 
wiedzieć Wam .jeszcze parę słów o 
tym żywym człowieku, któregoście 
gościli tu przed paru dniami, który 
królewskiem gestem ostatni grosz 
oddaje Wileńskiej Wszechnicy. Czyż 
Wilno może milczeć, czyż mało Wam, 
że już jednego Waszego Syna š:-p. 
Gabrjela Narutowicza zabrano? Ja 
nie przychodzę tu ani sam, ani w 
imieniu Komendanta prosić Was o 
pomoc. Tyle razy chodziliśmy sa- 
motni, silni wiarą w moralność swo 
ich poczynań. Ale Wilno nie może 
patrzeć, aby jego najlepszy Syn, aby 
Naczelnik Państwa i Zwycięski Na- 
czelny Wódz stał ze szkodą Polski 
poza jej Armją. Proszono mnie, abym 

inie politykował. Fleż na miły Bóg, 
czyż sprawa powrotu Marszałka na 
czoło Armji jest sprawą polityczną? 
Nie! to sprawa potęgi i szczęścia 
Rzeczypospolitej. | dlatego kończąc, 
ciskam Wam pytanie: czy Wilno na 

(dal milczeć będzie? 
 



Dazarcy domowi w obronie swych prów 
wyborczych. 

Dnia 15 marca odbył się wisc 

dozorców domowych m. Wilna, po: 

święcony projektom ordynacji wy* 

borczej, które to projekty godzą w 

interesy mas pracujących. Zebrani 

na tym wiecu uchwalili następujące 

rezolucje: 
1) Zgromadzeni na wiecu dn. 

15go marca 1925 roku dozorcy do- 

mowi m. Wilna w liczbie 500 osób, 

kategorycznie protestują przeciwko 

zamachom na prawa dozorcėw do- 

mowych wywalczone z tak wielkimi 

ofiarami ze strony klasy robotniczej 

od czasu powstania Polski, jako też 

potępiają projekt wniesiony przez 

Ch.D. do Sejmu który całkowicie 

wydaje dozorców domowych na łup 

właścicieli nieruchomości, jednocze: 

śnie zgromadzeni wzywają klub pol- 

skich posłów socjalistycznych w Saj- 

mie aby zapobiegli uchwaleniu pro- 

jektu Ch. D. ordynacji wyborczej w 

Sejmie. 
2) Zgromadzeni na wiecu dozor- 

cy domowi m. Wilna w liczbie 500 

osób jaknajkateroryczniej protestują 

przeciw zamachom reskcji na po: 

wszechne i równe prawo wyborcze i 

oświadczają, że klasa robotnicza Pol- | 

ski nie pozwoli pozbawić się spra- 

miedliwego prawa wyborczego, gdyż 

ono jest zdobyczą klasy a. 
m). 

    

Listy z prowincji. 

Obchód imienin Komendanta | 
w Wiiejce powiatowej. 

(Od własnego korespondenta) 

W niedzielę dn. 22 b. m. stara- 
niem nielicznych osób odbyła się w 

lokalu klubu polskiego „Ognisko” 
uroczysta akademja ku czci Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

Jak zwykle brak było tylko przede 

stawicieli wyższych urzędników—któ:- 

rzy ledwo i to z wielkiemi trudno- 
ściami — udzielili pozwolenia na ob- 
chód. 

Nastrój był—może nawet i z po” 
wodów wyżej przytoczonych—ogrom- 
nie serdeczny i miły. P. kapitan Zie- 
lan - Zieliński w słowach prostych, 
jasnych, a tak głęboko do serca 

wchodzących, skręślił wizerunek du- 
chowy wielkiego Wodza i bohatera 
narodowego, poświęcając wiele miej- 

sca osobistym wspomnieniom, odnie- 
sionym w służbie nieśrniertełnej |-ej 

brygady. Już ten wstęp nastroił ze- 
branych uroczyście łącząc nić ser 

deczną między słuchaczami. Potem 
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p. Pestkowska odśpiewała kilka we-, 
sołych piosenek „legunowych”, wy- 
kazując świetną technikę głosu, szcze: 

tonacjach, p. Jastrzębska oddeklamo- 

wała Reymonta „Pęknięty dzwon” — 

a p. Pestkowski kilka swobodnemi 

piosenkami rozpoczął wesołą, może 

nawet za wesołą, część uroczystości. 

Zebrało się kilku starych towarzyszy 

broni z | Brygady—przeważnie osad- 

ników wojskowych—którzy, by przy” 

pomnieć sobie dawne, stara czasy, 

huknęli sobie kilkanaście leguńskich 

płosenek jarczych a beztroskich — 

piosenek, które są jak ciche westch- 

nienia i mają w sobie utajeną naj- 
wyższą radość młodości. 

Śpiewali o księdzu, który zakazo- 
wał całować dziewczęta w rozdziałek 
i pod brodę i o Madziarze, pijącym 
w karczmie, gdzie strzelcy „tańcują” 
i o młynarce, którą niecnie zdradził 
jakiś serdecznie kochany legun w 
nadmiarze wesołości zostawiając za 
wszystko kwit N. K. N. 

Długo, długo w noc przeciągnęła 
sią uroczystość, zostawiając wśród 

uczestników jaknajlepsze wspomnie- 
nia. Dziękowali wszyscy p. kapitano- 
wi Zielan-Zjelińskiermu i p. p. Pest 
kowskim za tak świetnie zainscenizo- 
waną zabawę i uroczystość, 

Rol. 

| Telegramy. 
Labour Party broni protokułu 

genewskiego. 

LONDYN. 24.ll. (Pat.) Mac Do- 
nald zapowiedział, że partja robotni- 
cza w dalszm ciągu będzie broniła 

  
  

„ | protokulu“ genewskiego niezależnie 
lod tego, czy odniesie ona w tym 

kierunku sukces czy nie. Choćby 

obecny rząd angielski nie uznawał 

tego protokułu pomimo tego będzie 

„on ziarnem, które wyda owoce. 

LONDYN. 24.II1. (Pat.) izba Gmin 
odrzuciła na dzisiejszem posiedzeniu 

280 głosami przeciwko 129 wniosek 
Mac Donalda o zmniejszenie budże- 

tu marynarki, poczem budżet woj 
skowy został przyjęty. 

| Przygotowania do zjazd 
faszystów. + 

RZYM. 24.lll, (Pat.) W korncu biež. 
miesiąca zbiera się wielka rada fa- 

| szystów dla przygotowania zjazdu 

| partji, mającego nastąpić w kwietniu. 

| Przytem wielka rada omówi projekt 

| porozumienia międzynarodowego. 

"Przy tej okazji pos. Battistini złoży 

gólnie we frazowaniu przy wysokich ; 

referat o prądach zagranicznych, zbli- 

|žonych do faszyzmu i wytłumaczy 

dlaczego faszyzm nie uważał za sto- 

sowne przystąpić do ligi antybolsze- 

wickiej założonej w Genewie. 

Samobójstwo profesora. 

NOWY-YORK.24]II, (Pat.) Były dzie- 
kan wydziału filozoficznego uniwer- 

sytetu w Pensylwanii Georges Ful- 

lerton popełnił samobójstwo. 

    

Teart i muzyka. 
— Teart Polski. Przedstawienie 

dia inteligencji pracującej. Dziś po 
cenach zniżonych grana będzie lekka ko- 
medja „Kiki” z p, Grabowską w roli ty- 
tułowej. „Kiki* dziś grana będzie po raz 
ostatni w sezonie. 

— Przedstawienie szkolne. Dziś 
z powodu święta Teatr Polki gra o godz. 
4:ej pp, dla młodzieży. „Ogniem i Mie 
czem”, Ceny najniższe, 

— Premjera,Poczekalni I ej klasy”. 
Jutro, w czwartek grana będzie najnowsza 
komedjo-farsa Kaweckiego „Poczekalnia 
I-szej klasy”. Utwór ten, posiadający Ogro- 
mną dożę satyry i humoru, jest widowi- 
skiem nawskroš aktualnem, te też w War- 
szawie miał powodzenie nadzwyczajne. 
Reżyserja dokłada starań, aby | u nas 
„Poczekalnia* była grana i wystawiona 
pierwszorzędnie. Główne role spoczywają w 
rękach pp. Grabowskiej, Jaroszewskiej, 
Frenklówny, Godlewskiego, Bystrzyńskiego, 
Kurnskowicza, Fiszera, Wyrwicza i innych. 

— Oztatnie występy Lucyny ies- 
sal. Dziś L. Messal występuje w „Ostatnim 
Walcu“, operetce Strausa, granej w naszym 
Teatrze bez zśrzutu. fubliczność z zapałem 

  

cały pierwszorzędny ansambl z pp. Sempo* 
lińskim i Dowmuntem na czele. 

L Messżl w końcu bieżącego tygodnia 
opuszcza Wilno. 

— 2gi odczyt Boja-Żeleńskiego 
w Taatrze Polskim. Odczyty Boja zy- 

jemnicą tego sukcesu, który zresztą towa- 
rzyszy Stale całej działalności Boja jako 
poety, tłumacza, krytyka i popularyzatora 
arcydzieł, jest prosta, dowcip I lekkość, z 
jaką umie on ujmować najgłębsze bodaj I 
najbardziej złożone zagadnienia literatury 
i życia. Te same cechy posiada I ostatni 
odczyt Boja, który wzbudził entuzjazm sto» 
łecznej publiczności. Tytuł odczytu „O ko: 
medji ludzkiej, o kobiecie trzydziestolet- 
niej I ich twórcy*, Odczyt ten będzie wy- 
głoszony w niedzielę dn. 29 bm. o godz. 
12 w południe w Teatrze Polskim, Bilety 
sprzedaje kasa teatru. 

— Z opery. Na jutro we czwartek 
zespół operowy przygotowuje wznowienie 
opery „Pające”, z p, Zamorską, Krugłow- 
skim I Perkowiczem w rolach głównych. 
Tego samego wieczoru zespół baletowy da- 

je „Widowisko Baletowe" na którem dane 
będzie powtórzenie ostatniej premjery Mo- 
niuszkowskiej. 

oklaskuje znakomitego gościa, jak również ! 

skały już sobie sławę w całej Polsce. TA- ' 

na którem, po krótkiem sprawozdaniu, u- 
dzielono absolutorjum | wyrażono podzię- 
kowanie ustępującemu zarządowi. 

Nowy zarząd został wybrany w skła- 
dzie następującym: mir. Kowalski Stefan — 
przewodniczący, kpt. Ryszanek Władysław— 
zastępca przewodniczącego | referent dy= 
Zap tóruy. por. Mierzejewski Czesław — 
sekretarz i skarbnik, kpt. Drotlew Józef — 
referent obsady | sierżant Wróbel Hiero- 
nim — referent kwalifikacji. 

Pozatem uchwalono nowy regulamin 
kollegjum sędzłów, uzgodniony ze statutem 
Р. 2. Р. №, Wil. Z. O.P. N. i projektem 
statutu będącego w stadjum organizacji 
śutonomicznego Polskiego zrzeszania kol- 
legjum sędziów. Ulregulowano sprawy egza- 
minów, taks sędziowskich I kollegjum Gro- 
dzieńskiego, kierownictwo którego powie- 
rzono chor. Radykowi z Grodna. (x) 

Mistrz Polski w Wilnie. 

Jak wiadomo z kalendarze rozgrywek 
o mistrzowsko Polski, w dniu 5 kwietnia r. 
b. przyjeżdża do Wilna mistrzowska druży- 
na Polski — „Pogoń* lwowska, celem ro- 
zegrania zawodów z mistrzem naszego o- 
kręgu. Zawody te będą wielką atrakcją 
sportową w naszym mieście. To też publi- 
czność zapewne wypełni po brzegi bolsko, 
pamiętając grę „Pogoni” lwowskiej z r. u. 

    

aa A 

Rozmaiłości. 
Najstarsze miasto ne świecie w 

którem rządziły kobiety. 

Z Nowego Yorku donoszą, że w stanie 
Newada wykryto miasto indyjskie, które 
jest niewątpliwie najstarszem miastem na 
Świecie. Miasto to istniało przed 10 tysiąca- 
mi lat z górą, odkrycie to zatem jest nie- 
mniej doniosłe, niż najświeższe odkrycia, 
dokonane w Egipcie i Mezopotamii. 

Miasto, o którem mowa, była dotych- 
czūs zupełnie zasypane piaskiem. Rozciąga- 
ło się ono na przestrzeni 9 kilometrów 
wzdłuż błotnistej rzeki, biegnącej pomiędzy 
miastami Saint-Thomas I Overton. r 

Trzeba przeprowadzić rozkopy, zanim 
będzie można przystąpić do badania spo- 
sobu życia Indjan z przed stu wieków. Wia- 
domo dotychczas tylko tyle, że miejsco- 
wość ta która dzisiaj jest zupełnem pust- 
kowiem, była w owej epoce kwitnącą i bo- 
gatą. I wiadomo jeszcze jedne, a mianowi- 
cie że tym antycznym ludem rządziły wów- 
czas kobiety, a mężczyźni spełniali prace 
domowe. 

  

  
Teatr Wielki 

  

  

Ostatnie występy 

LUCYNY MESSAL 
Dziś 

„OSTATNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

Początek o godz. 8 wiecz. 

  

Ze sportu. 
Walne zebranie kollegjum sędziów 

W niedzielę dnia 22 bm. w lokalu ka- 

syna gźrnizonowego odbyło się doroczne 
walne zebranie kollegjium sędziów Wileń- 

skiego Związku Okręgowego Piikl Noźnej, 
  l Jutro 

„PAJACE“ 
opera Leoncavallo 

i 

„Widowisko Baletowe”   

  

  

Z rynku. 
W dziale manufaktury słabe obroty, 

gdyż dotychczas nie nastąpiło ożywienie 
sezonowe. Towśry letnie podrożały nieco. 
Ważnym jest, że cenniki fabryk polskich, 
które były układane przeważnie w dolarach, 
obecnie mają już cenniki w złotych polskich. 

W handlu hurtowym skórami ożywie- 
nie ustało. Protestowanych weksli stosun- 
kowo mało. Wegetujące garbźrnie wyrabia- 
ja prawie wyłącznie twarde skóry. Zapasy 
miętkich na wyczerpźniu, przeto na nie ten- 
dencja mocna. 

Zagraniczne wyroby dają na kredyt dłu- 
goterminowy, przy 1/3 gotówki i 20 proc. 
własnych akceptów. 

W handlu obuwiem ciężka sytuacja 
wskutek konkurencji zagranicznej. Jedynie 
tandetne wyroby krajowe są bez konkuren- 
cji. Hurtownicy zarabiają wiele na pośred- 
nictwie przy wyrobach zagranicznych. Obro= 
ty w dziale obuwia w ostatnich czasach 
bardzo duże. (x) 

  

  

  

Giełda warszawska 

z d, 21—lll 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,121/2 26,49 26,36 
Holandja 207,30 207,80 206,80 
Londyn 24,841/2 24,91 24,78 
Nowy York i Paryż—jak gotówka. 

Dolary 5,1812 5,20 5,17 
Paryż 27,22 27,28 27,16 
Praga 15,42 15,45 15,39 
Szwajcarja 100,18 100,24 99,93 
Stockholm 140,05 140,40 139,70 
Wiedeń 73,11 73,29 72,93 

Włochy 21,14 21,19 21,09 
Kopenhaga  94,42/2 94,66 94,19 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Poż. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,40—8,45 
Poż. dolar. 3,57 
41/20/0 listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 28,50 
5% listy z. warsz. przedw. 22,00 — 22,50 
41/ą 0 warsz. przedwoj. 20,00—19,50 
60 obligacje Warszawy z 17 r.  6,20—6,45 
  

Redaktor Józef Batorowicz. 

iai a io KONAN 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne i weneryczne. 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5—7. 

    

    
    

   

  

    
   
    

Teatr Polski 

Dziś o godz. 4 ppoł. 
przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

po cenach najniższych 

„OGNIEM I MIECZEM” 
Obraz dramatyczny w 5 odsłonach 

z powieści Sienkiewicza 

  

Q godz. 8 wiecz. 
przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach zniżonych - 

krotochwila Picarda 

  

Jutro — PREMJERA 

„Poczekalnia |-szej klasy” 
komedjo-farsa Kaweckiego 

6 TEST TAS НОМОа | 

  

—-———————————————
———————— EEE EE 

  

Premjera. Film 
Przepiękne a 

KINO- 
TERTR „HELIOS“ 

uł. Wileńska 38. | 

KR POLONIA | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

Najtrwalsze, najłatwiejsze do obsługi, 

< Ё najdokładniej oddzielające śmietankę, 
oryginalne szwedzkie CENTRYFUGI 

(wirówki) 

ZYGMUNT 
WILNO, ZA 

  

Pracownia krawiecka I sklep gotowych ubrań 

V. MIGRODZKIŁGO 
Wileńska 23 

Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo- 
nych materjałów. 

Dział gotowych ubrań poleca: 
palia wiosenne, letnie, garnitury, burki pod- 

różne i t. p. 
Warunki ulgowe. 

EPT BSS 
'Prowizja wyplaca się Zz gėry— 

zarobić można najmniej do 800 złotych 
miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 
płci obojga, mający stosunki w sferach 
handlowych, mogą mieć stały zarobek, 
pracując na procentach. Szczegóły udziela 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82 
od godz. 10—11 rano. 

  

Pani N. która 

Znakomita 

„DIABOLO* 
zwykłe i kombinowane z masłobójką 

poleca : 

NAGRODZKI 

Należność może być wpłacana ratami. 

Skład posiada w wielkim wyborze różne maszyny, 
narzędzia i przybory mleczarskie. 

ze špiewemi!! 
rcydziełolil 

śpiewając piosenkę „VIOLETEKA”, 

Lya de Putti 
uroczał 

do mleka 

WALNA 11-а. 

„ai 
  

». Usuwa radykalnie zatw. przez 
Władze Zskł, Leczn. dla jąkałów 
5. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłod- 

na 22. Prospekty wysyła się 

bezpłatnie. Porady dla jąkałów (również dla 
głuchoniemych i niedorozwiniętych) codz. od 
4—5, Honorar. z góry nie jest obowiązk, 

  

| MALARZ 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szyldóów wchodzące. 

RR Oi TROSAI MST 

fezmięsne obiady jarskie 
bardzo smaczne po 1 zł. 25 gr. wydoje 
„Artystyczna — Mickiewicza Nr. 1:. 

иносоолосо WZZUECZEWIE: 
i i trza Deklamacji | dykcji „„Potekiego* x" kompie 

tach i ke KCI Mieklewicga 19 śr ge 
godz. 5—6 pp. 

POPIERIAI TTL EE SKAT   

„Fiolki cesarskie“ 
darzy widzów zwiastunami wiosny — fiołkami. 

w najnowszej, najlepszej kreacji swej 
w 7akt. dramacie erotycznym p. t. 

UWAGA: Obraz wyświetlany jest przy współudziale zuanych splewaków, którzy wykonują romanse 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

    

  

romans w 9 akt. w roli głównej bożyszcze Paryża 

Raquel Meller. Podczas seansów gościnny występ 

„CARMEN 
cygańskie. 

  

TANIO i 
DOGODNIE ROWERY 
najsławniejszej marki w świecie, ostatniej udo- 

skonalonej konstrukcji z gwarancją na 5 lat. 
Urzędnikom Państwowym sprzedajemy na ra- 
iy miesięczne (również zamiejscowym). Szcze- 

góły i cennikł ilustrowane wysyłamy bezpłalnie. 

Zwracać się do Firmy „„Ha- Ce-Wu' 
Warszawa, Leszno 27, m. 62. Telef. 191—28. 

  

a Polska Lfaj Państwowa 
Losy do I-ej. klasy już nadeszły 

Główna wygrana 350.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOWSKIEGO 

Zamkowa 9. 

Cena LOŚW całego 32 zł. — !/4 8 zł. 

       

        

     
            

    

NAUC НЕЛ KUSS P. SUBOTKOWSKI 
ui, šw. Amny 2, m. 4 (pietro) 

powrócił i w dalszym ciągu uddziela lekcyj no- 
woczesnych tańców. Zapisy na lekcje od 4—9 w.        

  

8 Towanystwo Przemysłowo - Handlowe 

| „SPÓJNIA* 
Й н ме A. lei 4. Tl l 
i (dawniej Zawalna 7). 

| 1 kucii ki d i 1 pl 

f Fooiel kamiemy, kowalski i opałowy 

Sis os a AI R BE 

| Polska drukarnia yz 

Į „Lux 
Wilno, ul. Želigowsklego 1 

Telefon 203. 

SABER MEW CRA OIS I 
mie- 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko 1 dokładnie 

Do 100 zł. „gg. 
nie zarobią chłopcy, któ- 

Czasopisma, 

rzy zgłoszą się codzien 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

nie w Administracji „Kur: 
jera Wileńskiego*. 

Poleca: 
wszelkie artykuły. budow 'śne: wapno, ce- 
ment, żelazo, papę dachową, żelazo hand- 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

Potrzebny doświadczony 
krawiec do szycia 

okryć damskich 
Pracownia ubiorów dam- 

skich M-me Pauline, 
Wileńska 22—1 

dokument 
Skradziony wojskowy 

Władysława Szaguniewi- 
cza, ul. Piłsudskiego 54, 
m. 15 — unieważnia się. 

Pokój 
do wynajęcia 

Kolonja Wileńska NM 7. 

  

"Plujojmy OT OP AUZRM 
usł uUodny ‘чБ @у об вр 
-Кави ор osjzpdzsy "moq 
-bz op kispd [о)шодвих 

UZJIMOLUNHI 

ODZKOTGIA „OAZY 
PIMzs | ejudny Azid yajed 
-pZ yojkjsojzp zskumAZijo 

iIOWAHA 
  

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. Druk, „Lux”, Żeligowskiego i, —


