
Litwy, plebiscytem 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok III. Nr. 49 (497) 
  
  

  

KURJER WILEŃSKI: 
Wilno, Wtorek 2 marca 1926 r. 

Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 
  

  

  

Cena 15 groszy. 

  

  

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 
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Cena prenumeraty: miecięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 5-io Jańska 1. Skład papie u 
W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Steiana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82, Biura ogroszeń S. Jutana, Niemiecka 4, tel. 222, 
J. Karlina, Niemiecka 22, tel. 605i wszystkie biura rekl. w kraju i zagr.     

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileń- 
skiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, 
Mickiewicza róg Garbarskiej I, Tel. 82. Czynne od 9 — 6 w. 

Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na i str. groszy 20, 
na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz 
milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 
na 4-ej str. $-mio łamowy. Terminy druku mogą być przez 

administrację zmieniane dowolnie. „ 

  
    

Od wydawnictwa. 
2 powodu przejścia do innej drukarni i związanych z tem 

trudności technicznych, zmuszeni jesteśmy chwilowo zmniej- 
szyć Wbjętość numeru do rozmiaru dwóch kolumn. Z chwilą 
pokonania tych trudności „Kurjer Wileński” wyjdzie w nor- 
malnej objętości. 

Przepraszając naszych prenumeratorów iczytelników za 
ten przejściowy zawód, prosimy owzględność na krótki czas, 
niezbędny dla unormowania technicznych warunków wydaw- 
nictwa. 

Mrajowość 
| Pray ogólnem zainteresowaniu się 

sprawami zagadnienia indywidualności 

poszczególnych części Państwa Pol- 

skiego, oraz związanem z temi cecha- 

mi problemem: jak przeprowadzić 

rozwój owych indywiduałności, bez 

szkody dla całości, nie zawadzi usta- 

Jić ściśle samą naturę nazw i okre- 

śleń, używanych odnośnie do tych dą- 
del. 

Krajowošė jest nam nazwą bar- 

«driej znaną i bliższą, nie można je- 

z regjonalizmem identyfikować, za- 

wiera bowiem  bezwątpienia więcej 

cech odrębności; niż regjonalizm. Kra- 

jowość, w tem nawet znaczeniu jak 

była pojmowaną przed odzyskaniem 

niepodległości, wyodrębniała szmat 

ziemi od otoczenia i opierając się na 

różnicach etnicznych, etnograficznych 

- i przeszłości historycznej danego te- 

rytorjum, domagała się dlań daleko 

idących swoistych form bytu, w dzie- 
dzinie prawnej i stosunku do otacza- 

jących ziem. | о 

Krajowość wyznawać mogą ludzie 

— autochtoni obszarów, mających za 

"sobą tradycje odrębności państwowej 

i samoistnego rozwoju, niezależnego 

od obcego jarzma, jednem słowem 

tradycje historyczne. Takie wspom- 
nienia, nie wykluczają możliwości spo- 

jenia danego kraju z innym, w naj- 
ściślejszej unji i zamiany wzajemnych 

wartości ku zobopólnej korzyści. Tyl- 

ko oczywiście stosunek jakby mate- 

matyczny niejako, takich dwóch czy 
"więcej krajów, jest inny, jest to pra- 
ea wstępna „równych z równymi* i 

pociągnąć musi formy administracyj- 

no-prawne, zastosowane do warunków 

wynikających z wzajemnej umowy. 

Do krajowości poczuwać się mogą 

w stosunku do Państwa Polskiego, w 

którego skład weszły: Sląsk i część 

z 1921 roku z 

Polską spojone. Odrębności, mające 

cechy krajowości, przedstawia Pomo- 

rze i wschodnia Małopolska, ale są 

to raczej różnice plemienne, języko- 
we, wyznaniowe i obyczajowe, niż 

terytorjalne. | 
W.krajowości niezaprzeczenie le- 

ży pewne dla unitaryzmu Państwa 

niebezpieczeństwo. Krainy przerznię- 

tesgranicą sztuczną i godzącą w in- 

teresy ekonomiczne ludności (nie mó- 

wiąc już o tradycji i sentymentach), 

jak to się stało z Litwą i Sląskiem, 

rodzą pewne dokuczliwe następstwa 

dla obu ich posiadaczy. Przytem wła- 

śś$ciwości redzime takich krajów, mo- 

wa i obyczaj, nie sobie nie robią z 

granic i przerzucają przez nią nie- 

astannie swe interesy i tęsknoty, ża- 

le i pretensje, tradycje wspólne i 

mąterjalne kombinacje, mające na ce- 

du zreformówać przez życie to, c0 

przy biurkach dyplomatów ukuła su- 

sha teorja. || 
Regjonsliim zasadniez0 « Późni się 

  

regionaliam, 
tem od krajowości, że jego, jeśli się 

wolno tak wyrazić, dusza mieścić się 

może w obrębie kraju, etnograficznie 

jednolitego. Chodzi tylko o wydobycie 

na jaw „kultu tradycji lokalnych, roz- 

szerzanie o nich wiadomości i haseł 

w nauczaniu i wychowaniu szkolnem, 

właściwy podział administracyjno-sa- 

morządowy i obudzenie szerszych za- 

interesowań  teoretyczno - naukowych 

dla zagadnień samorządowych pośród 

inteligencji prowincjonalnej". (Patrz 

program haseł regjonalnych przez 

T-wo Powszechnych Uniwersytetów 

wydany). 

Regjonalizm, może jednak i w 

tym obrębie, jednolitej językowo i 

etnicznie prowincji, być pojmowany 

dwojako: dośrodkowo i odśrodkowo. 

To znaczy że, albo w danej pro- 
wincji, miejscowości, miasteczku, wy- 

twarzać się będą siły miejscowe, Od- 

dane sprawie podniesienia swego za- 

kątka do wyższego poziomu  intelek- 

tualnego i społecznego, wysyłający 

ze swych ognisk kultury regjonalnej 

promienie dośrodkowe, do ośrodka 

do centrum kultury krajowej, stolicy 

Państwa lub stolicy prowincji. (Poznań 

Kraków, Lwów, Wilno, Lublin, Łódz, 

Cieszyn), i samoistnie rozwijający swe 

indywidualne cechy. Albo, w wypadku 

ośrodkowego poczynania z centrum 

wysyłać się będą (ludzie) promienie 

światła, (wiedzy), do odległych zakąt- 

ków, by w nich wzniecać nowe ogni: 

ska kultury, być pedagogami, kierow- 

nikami i narzucać niejako zapadłej pro- 

wincji nowe formy ujmowania ota- 

czających zjawisk. Sądząc z ankiety 

Tow. Powsz. Uniw. Regjonalnych pod- 

pisanej przez S$. Żeromskiego, J. Woź- 
nickiego, S. Bukowickiego, A. Janow- 

skiego i wielu innych, należało by ro- 

zumieć że inicjatorzy tego ruchu i je: 

den i drugi system uznają zakorzyst- 

ny, O ile w rezultacie, poczynania lu- 

dzi miejscowych czy przybyszów, о- 

siągną zamierzony cel. nawiązanie 

życia połskiego do tradycji 'historycz- 

nych Państwa, wskrzeszenie, obudze- 

nie i ożywienie tych tradycji. Incjato- 

rzy widzą w tem jedyny środek za- 

tarcia różnic dzielnicowych  (rozbio- 

rowych). 

Jedno z pytań kwestjonarjusza jest 

pod tym względem charakterystyczne: 

Na jakiej podstawie możnaby za” 

chować odrębność terytorjów natural- 

nych i tradycyjnych (regjonów ziemi) 

Polski, a znieść separ.tym będący 

wynikiem rozbiorów. Odpowiedź na 

pytanie powyższe poruszy. sprawę li- 

kwidącji separatyzmów. obecnych pod 

kątem widzenia interesów Rzeczypo- 

spolitej (politycznych, społecznych) 

przy jednoczesnem zachowaniu war” 

tości indywidualnych poszczególnych 
terenów. 

To wyjaśnienie zaspokoi być mo- 

że pewne podejrzenia i obawy o na- 

  

IDPWGPNGOWGO 0BPNGOOJGDNGDNGDI 

  

  

  

  

wartościowe 

nowych 

wydań. MU 
,z ogromną zniżką (do 60 proc.) sprzedaje 

Księgarnia i Skład Nut 

Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie. : 

Korzystajcie z okazji: tylko. 

  

Di. LeONATI 

i męskie. 

„ Dział Antykwarski uzupełniony został 
a: nową partją ciekawych książek. 

TT 

do špiewu, 

na fortepjan NITY i instrum. 

do 6-$0 marca (włącznie) 

na kostjumy i płaszcze damskie 

Materjały na suknie. 
Duży wybór towarów bawełniannych kolorowych i białych. 

Q CENY NISKIE. 
J 

Wielka 2. | 

Otrzymano na sezon wiosenny nowości materjałów 
wełnianych w wysokich gatunkach 

Wielka 2. j 

SXVDOXLVDKDDID DADEKDDOXDODKDDKDDXADDONDDKDOGDLAD 

„Piast* ma się domagać rozwiązania 
Sejmu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

4 marca odbędzie się w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie główne- 
go zarządu stronnictwa „Piasta. 

W kołach politycziłych przypisują duże znaczenie tym obradom, a to 
z tego powodu, iž jak się dowiaduje 
tem mają zapaść decyzje co do postęp 
rozwiązania Sejmu i zmiany ordynacji 

nasz korespondent, na posiedzeniu 
owania słronnictwa„Piasta*w sprawie 
wyborczej, „Piast*bowiem ma zamiar 

domagać się jak najwczesniejszego rozwiązania Sejmu. 

  

   

  

   

  

  

Bisping — skazany. 
WARSZAWA 1.111. (Pat). Dziś o godz. 7-ej wieczorem 

ogłosił wyrok w głośnej sprawie ordynata Bispinga, 
stwo księcia Druckiego-Lubeckiego. Bi 

(zabójstwo w rozdrażnieniwuy i art. 44 

więzienia zamieniającego dom poprawy 

sąd apelacyjny 

oskarżonego 0 zabój- 

sping skazany został z mocy art. 458 

(fałszowanie weksli) na cztery łata 

z pozbawiem praw. 
Kara ta z mocy amnestji zmniejszona została o jedną trzecią t. j. do 

dwuch lat i $ miesięcy. 

7 powodu nie złożenia przez skazanego 

złotych kaucji Bisping został aresztow 
żądanych przez sąd 10.000 

any i osadzony w więzieniu. 
  

Benesz uznaje stanowisko Polski, 
Hiszpanji i Brazylji. 

LONDYN LIIL (Pat). W wywiadzie z korespondentem „Daily Express“ 
Benesz oświadczył, że uznaje całkowicie prawa Polski, Hiszpanji i Brazylji 
do zajęcia stałego miejsca w Radzie Ligi. 
  

ruszalność spoistości Państwa jakie 

dawały się wyczuwać na ostatniej 

konferencji regjonalnej, a jakie stale 

przez lata ubiegłe towarzyszyły krajo- 
wości i jej sympatykom, nawet wtedy 

gdy, poczyndnia tych sympatyków 

miały jedynie cele kulturalne na myśli. 

Dla objaśnienia dodajmy że obec- 

nie żywszą działalnością odznaczają 

się uniwersytety regjonalne w Sando* 

mierzu i na Podhalu (w Zakopanem). 

Liczni polscy publicyści zajmowali się 

w szeregu artykułów sprawę regjona- 

lizmu. Wystarczy wymienić nazwiska 

Żeromskiego, Patkowskiego, W. Sta- 
niówicza, W. Kisialewskieg o, S. Estrej- 

  

chera, S. Arnalda (w 4 i 5tomie Na- 

uki Polskiej) J. Kołodziejczyka, W. An- 

toniewicza, W. Borowego i wielu in- 
nych. 

Pismo Ziemia, tyg. ilustr. etnogra- 
ficzny, z natury rzeczy niejedną oddał 
regjonalizmowi usługę, a ostatnio nu- 

mer poświęcony Nowogrodczyźnie, 

zachęcić nas powinien do starań by i 

Wileńszczyzna otrzymała taką mono- 
graiję. 

Z powyższych danych widzimy, że 

sprawą tą żywo się interesują umysły 

polskie, my zaś tutaj w Wileńszczyź- 

nie, najmniej o tem wiemy i myślimy. 

Hel. Romer. 

Echa zajść na gra- 
nicy litewskiej. 

W niedzielę dnia 28.bm, zastępca 
starosty pow. Wileńsko-Trockiego p. 
Łukaszewicz przyjechał do Wilna, 
gdzie zdawał p. wojewodzie  Malino- 
wskiemu szczegółewe sprawozdanie 
z dotychczasowej swej. działalności 
na odcinku podhajskim i o przebiegu 
pórtrktacyj z Litwinami. 

Jak wynika ze sprawozdania p.- 
Łukaszewicza ofiarą zatargu granicz- 
nego padło 10 przeziębionych * polic- 
jantów, z pośród których jeden za- 
chorował na zapalenie płuc i został 
przewieziony do szpitala na Antokolu. 

Na odcinku panuje spokój. Ze 
strony Litwinów mie daje się zauwa- 
żyć żadnych podejrzanych kroków. 
Na tyłach tylko odbywają się prze- 
grupowania, przyczem zauważono, że 
oddziały wojskowe stacjonujące na 
tyłach odcinka podhajskiego zostały 
zastąpione przez nowe, przybyłe z 
Kowna. й 

Pan Łukaszewicz w tymże samym 
dniu powrócił na odcinek  podhajski, 
przyczem pozostawać tam będzie, aż 
do odwołania go przez władze woje- 
wódzkie. (zd) 

Wiadomości polityczne. 
W dniu dzisiejszym rozpoczną się 

w Warszawie 2-dniowe obrady rady 
naczelnej Stronnictwa Chłopskiego. 

W pierwszym dniu obrad omawia- 
na będzie sytuacja polityczna, tudzież 
będą dokonane wybory prezydjum, 
zaś drugi dzień poświęcony zostanie 
dyskusji nad sprawami gospodarczemi 
i wolnemi wnioskami, 

© 
Półurzędowo komunikują, iż komi- 

tet nadzwyczajnych delegatów  Mini- 
stra Skarbu do spraw oszczędnościo- 
wo-organizacyjnych odbył wczoraj pod 
przewodnictwem wojewody Moskalew- 
skiego posiedzenie. 

Na posiedzeniu tem ukończono 
szczegółową dyskusję nad referatem 
dr. Wenfelda w sprawie programu 
akcji oszczędnościowej w  Minister- 
stwie Wyznań Rel. i Ośw. Publ. 

© 
Według tymczasowego zestawienia, 

sporządzonego przez Ministerstwo 
Skarbu, podatki bezpośrednie przy- 
niosły w pierwszej dekadzie lutego 
9.3 mil. zł, w drugiej — 9.4 mil. zł, 
Podatki pośrednie przyniosły w pierw- 
szej dekadzie lutego 2.4 mil. zł, w 
drugiej zaś—?2.7 mil. zł. Cła przynio- 
sły w pierwszej dekadzie lutego 2.8 
mil zł., w drugiej—3.6 mil. zł. Opła- 
ty stemplowe w pierwszej dekadzie 
lutego—3.5 mil. zł, w drugiej — 2.9 
mil. zł. Monopole dały w pierwszej 
dekadzie lutego 12.3 mil. zł, w dru- 
giej—14.9 mil. zł. 

Ogółem daniny publiczne i mono- 
pole przyniosły w pierwszej dekadzie 
lutego 30.5 mil. zł, w drugiej—38.7 
mil. zł. 

Grupa podatków bezpośrednich da- 
ła zwyżkę w drugiej dekadzie lutego, 
wynoszącą przeszło 300 tys. zł, po- 
datku majątkowego. Grupa podatków 
pośrednich przyniosła zwyżkę docho- 
dów w drugiej dekadzie lutego z po- 
datku od cukru przeszło 0 1.6 mil. zł. 
Natomiast opodatkowania od oleju 
skalnego wpłynęło mniej prawie o 
800 tys. zł. i z. podatku od piwa — 
około 200 tys. zł. 

Monopol spiritusowy dał w dru- 
giej dekadzie lutego o 3 mil.zł. wię- 
cej, natomiast solny o 400 tys. mniej. a iii ii ein ns ni S 

Ciąinenie dolarówki. 
WARSZAWA 1-III. (Pat): W dzi- 

siejszym  ciągnieniu premjowej po- 
życzki dolarowej główna wygrana w 
sumie 40 tysięcy dolarów padła na 
Nr, 341248. 

Przewodniczący komisji ciągnie- 
nią oświadczył, że po raz pierwszy, 
od,czasu istnienia dolarówki główna 
wygrana padła na obligację sprzedaną 
osobie prywatnej. 
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Uznanie dla mowy premjera Skrzyńskiego 
GDAŃSK 1-IIL. Tutejszy dziennik demokratyczny „Danziger Rundschau“ 

podając w ostatnim numerze obszerne streszczenie mowy polskiego prezesa 
Rady Ministrów p. Skrzyńskiego stwierdził, że mowa ta była złożonym wo- 
bec całego świata wspaniałym egzaminem jego talentu i zalet jakie okazał 
ten mąż stanu zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i wewnętrznej. 

Hrabia Skrzyński,oświadeza dalej „Danziger Rundschau* niemal jednym 
słowem położył koniec niecnej robocieuprawianej przez żadną sensacji prasę 
wszystkich krajów w związku z traktami locarneńskimi oraz stwierdził kilka 
faktów o nieoblieczalneńi wprost znaczeniu międzynarodowem, a które to, fakty 
być może unicestwią definitywnie nieodpowiedzialne szaleństwa rozmaitych 
kół. 

— ——32 

Pogróżki „Gaulois“ pod adresem Niemiec. 
PARYŻ 1.lll. (Pat). „Gaulois“ pisze: Propozyeja jaka wyszla 7 Lon- 

dynu w sprawie przyznania stałego miejsca w Radzie Ligi Hiszpanji, która 
ma ustąpić Polsce zajmowane przez siebie dotychczas miejsce niestałe, od- 
niosłaby taki skutek, że nikogoby nie zadowoliła, natomiast 

w tym tygodniu nie zostanie wywarty niezadowolenie wszystkich. Jeżeli 
wywołałaby 

energiczny nacisk w celu skłonienia Rzeszy do zajęcia stanowiska bardziej 
odpowiadającego duchowi Locarno i paktu Ligi Narodów. można się będzie 
spodziewać wszelkich niespodzianek. 

Z Sejmu. 
Posiedzenie z dn. 1 b. m. 

Projekt ustawy o ratyfikacji 
traktatu locarneńskiego. 

Komisja Spraw Zagranicznych Sej- 
mu obradowała w dniu pierwszego 
marca nad projektem ustawy o raty- 
fikacji traktatu locarneńskiego. 

Sprawę referował pos. Niedział- 
kowski (PPS), prosząc komisję o u- 
chwalenie ustawy bez zmian, przyczem 
przedłożył rezolucję, stwierdzającą, że 
Sejm uważa za nieodłącznie związane 
z ratyfikacją traktatów locarneńskich 
uzyskanie przez Polskę stałego miej- 
sca w Radzie Ligi Narodów. 

Następnie przemawiał pos. Dąbski 
(Ste. Chłopskie), który dowodził, że 
traktat arbitrażowy polsko-niemiecki 
nie zabezpiecza należycie polskich 
granic i że lepszy jest pakt Ligi Na- 
rodów, którego jasno siormułowane 
postanowienia traktat arbitrażowy z 
Niemcami raczej osłabia. 

W tym samym mniejwięcej duchu 
przemawiał pos. Rudziński (Wyzw.). 

Pos. Stroński (ChN) postanowił 
wniosek, stwierdzający, że Sejm sto- 
jąc całkowicie na gruncie traktatu 
Wersalskiego i paktu Ligi Narodów 
oraz traktatu sojuszniczego z Francją, 
odrzuca ustawę o ratyfikacji traktatów 
locarneńskich jako zbędną. Na wypa- 
dek, gdyby komisja wniosek powyższy 
odrzuciła pos. Stroński przekłada dwa 
wnioski. Pierwszy z nich uzależnia 
wejście w życie ustawy od uzyskania 
przez Polskę stałego miejsca w Radzie. 
W drugim wniosku mówca domaga 
się stwierdzenia, że ustawa o ratyfi- 
kacji traktatów Jocarneńskich w ni- 

czeni nie narusza ustawy o ratyfikacji 
traktatu Wersalskiego, paktu Ligi Na- 
rodów oraz umowy sojuszniczej pol- 
sko irancuskiej. 

Pos. Seyda (ZLN) wniósł, aby re- 
zolucję pos. Niedziałkowskiego zastą- 

pić rezolucją, aby w sposób stanow- 
czy wyrazić przeświadczenie, że WSZy- 
scy, którzy szczerze współpracowali 
nad stworzeniem koncepcji Locarna i 
którzy szczerze są za utrwaleniem 
pokoju, uważają: równoczesne przy- 
znanie Polsce i Niemcom stałego miej- 
sca w Radzie Ligi za rzecz rozumie- 
jącą się samą przez się. 

Pos. Chaciński  (ChD) pod- 
niósł, że uważa za rzecz niewłaściwą 
uniemożliwianie ministrowi Skrzyń- 
skiemu przeprowadzenia jego polityki, 
polegającej na niezachwianej wierze 
w to, że stosunki pokojowe układają 
się obecnie według nowych zasad lo- 
giki i sprawiedliwości. Ukoronowa- 
niem tej polityki powinno być w kon- 
sekwencji wejście Polski do Rady 

Imieniem rządu przemawiał wice- 
minister Morawski, który oświadczył 
się przeciwko wnioskom pos. Stroń- 
skiego. 

W zakończeniu dyskusji pos. Nie- 
działkowski polemizował z niektórymi 
mówcami, przyczem raz jeszcze stwier- 
dził, że traktaty locarnieńskie w ni- 
czem nie naruszają interesów Polski. 

    

Z sądów. 
Sprawa księdza Godlewskiego. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym przy 
drzwiach zamkniętych rozpoczęła się spra- 
wa przeciwko księdzu Godlewskiemu oskar- 
żonemu o agitację antypaństwową i nama- 
wianie do niepłacenia podatków i niedawa- 
nia rękruta. 

Na rozpzawie obecny jest prezes Tymcz, 
Rady Białor. p. Pawlukiewicz. Pomiędzy 
świadkami--poseł Jaremicz. 

Jako obrońcy występują pos. Liberman, 
Śmiarowski i Kozłowski. Oskarża podprok. 
Kowerski, „ędziowie—p. p. Owsianko, Kon- 
towtt i Łopaciński. 

Z powodu braku miejsca, szczegółowe 
sprawozdanie zamieścimy w numerze ju- 
trzejszym. 

  

  

KRONIKA. 
  

RE Dziś: Heleny ces. 

M 2 Jutro: Kunegundy ces. 

marca Wschód słońca---g. 6 m. ló 
Zachód o „ g. 4 m. 52       

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Koncert na rzecz 

Przytułku dla podrzutków w Teatrze Pol- 
skim. Siaraniem zarządu zakładu dla pod- 
rzutków—odbędzie się w sobotę 6 b. m. w 
sali „Lutnia“ wielce AA koncert z 
udziałem sił warszawskich H. Ostaszew- 
skiej-Ko łowskiej (mezzo sopran)—artystki 
opery poznańskiej, oraz słynnego melore- 

cytatora Henryka Szatkowskiego. Początek 
o g. 8-ej wiecz. 

-— Recital fortepianowy Zbigniewa 
Drzewieckiego w Teatrze Polskim. Źnako- 
mity pianista o sławie światowej, Zoigniew 

Drzewiecki wystąpi w Wilnie raz jeden w 
niedzielę 7 bm. z recitalem fortepianowym, 
poświęconym utworom Chopina. Bilety do 
nabycia w kasie teatralnej od czwartku od 
11—1 i od 3—9 wiecz. 

— Poranek w Teatrze Polskim. W 
niedzielę nadchodzącą 7 b. m. odbędzie się 
w Teatrze Polskim kolejny poranek. Udział 
biorą: Jadwiga Krużanka, Helena Łaszkiewi- 
czowa, W. Dervies i W. Szczepański. W 
programie: Puccini „Cyganerja“ (scena z l 
aktu) Czajkowski—,Dama pikowa'* — scena 
z Ill aktu), i Schumanna „Karnawa! wie- 
deński* (zespół baletowy H. Łaszkiewiczo- 
wej). Ceny miejsc najniższe. Początek o g. 
12 m. %0 pp. 

-— Wieczór tańca w Reducie. Jutro o 
godz. $'ej wiecz. .l-szy wieczór tańca w 
wykonaniu Janiny Rościszewskiej, Reny Jan- 
kowskiej i Jadwigi Hryniewieckiej. Obiity 
program składający się z 20 numerów ta- 
necznych, ścisłe dostosowany do muzyki 
wybitnych kompozytorów. Ceny redutowe 
z prawem 50 proc. zniżki. 

KOŚCIELNA. 

-— Miejsce dla zwłok ś. p. arcy- 
biskupa Cieplaka. W dniu 1 marca 
rb. powołana przez Jego Ekscelencję 
Ks. Biskupa Michalkiewicza Komisja 
do zbadania możliwości złożenia 
zwłok ś. p. Arcybiskupa Metropolity 
Jana Cieplaka we wnętrza Bazyliki, 
złożona z przedstawicieli Kapituły 
Proboszcza Bazyliki i rzeczoznawców 
w osobach profesorów Ferdynanda 
Ruszczyca, Juljusza Kłosa i Konser- 
watora Jerzego Remera oraz pp. In- 
żynierów Przygodzkiego, Wojciechow- 
skiego, Markiewicza i Antonowicza— 
postanowiła przygotować miejsce dla 
trumny ze zwłokami w niszy, zajętej 
obecnie przez konfesjonał w lewej 
bocznej nawie Katedry. 

Kierownictwo robót objął bezin- 
teresownie profesor Juljusz Kłos, 
przygotowania techniczne ma prze- 
prowadzić Dyrekcja Robót Publicz- 
nych Wojewódzwa Wileńskiego. 

— Roboty rozpoczną się w naj- 
bliższych dniach. (zd) 

URZĘDOWA, 

— Wice-Wojewoda Wileński p. 
Malinowski wyjechał wczoraj do 
Warszawy. W dniu 1 bm. wyjechał 
do Warszawy w sprawach służbowych 
p. Wiee-Wojewoda Wileński Mali- 
nowski. 

Zastępować będzie p. Wice-Woje- 
wodę p. Wł. Dworakowski. (zd) 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 

W środę dn. 3-go b. m. o godz. 8 
wieczór w lokalu magistratu m. Wil- 
na odbędzie się posiedzenie Rady 
Miejskiej. Na porządku dziennym: 

"Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp. 

Boć BOB OL E NS 

1) Wniosek w przedmiocie prowi- 
zorycznego kredytu budżetowego na 
marzec 1926 r. 

2) Referat w sprawie regulacji 
części majątku rządowego „Tryno- 
pol* i części gruntów % maj. „Wer- 
kę 

3) Referat w sprawie wydzierża- 
wienia folwarków miejskich — Wiel- 
kie i Małe Leoniszki; 

4) Referat informacyjny Komisji 
Rewizyjnej 

i 5) Komunikat w sprawie podat- 
ku od budynków na obszarze m. 
Wilna na r. 1926. (1). 

— Jedna trzecia część na po- 

moc doraźną dla bezrobotnych. W 
dniu wczorajszym województwo wi- 

leńskie powiadomiło magistrat m. 
Wilna, że na mocy rozporządzenia 
Ministra SprawWewnętrznych w po- 

rozumieniu się ź Ministerstwem Skar- 

bu jedna trzecia część zebranych 

pieniędzy przez magistrat z dodatko- 
wym opłat za elektryczność 0raz od 

sprzedaży biletów widowiskowych 

winna być przeznaczona na pomoc 

doraźną dla bezrabotnych. (1). 

WOJSKOWA 

— Ćwiczenia strzeleckie. W dniu 
27-go lutego r. b. pierwszy oddział 

szkoły podofieerskiej obwodu m. 

Wilna, odbył cwiczenia na terenie 

Wilno-Mejszagoła. 

Komendę nad całością objął ko- 

mendant L. Mnzyczka. Kompanję li- 

czącą 150 ludzi podzielono na 2 plu- 

tony. Objaśnień szczegółowych  pod- 

czas akcji udzielali dowódca kompa- 

nji Z. Mroczkiewicz i instruktor woj- 

skowy Kaja. 
Po przemówieniu ćwiczeń odbyło 

się w Podwilańcach omówienie ich, 

w obecności przedstawicieli wojsko- 

wości z ppułk. Ochotnickim na czele, 

który w imieniu wojska wyraził go- 

rące podziękowanie za przeprowa- 

dzone ćwiczenia, podkreślając, że by- 

ły świetnie zorganizowane pod wzglę- 

dem wyszkolęnia i sprawności. 

Ćwiczenia, trwające około 10 go- 

dzin wywarły  jaknajkorzystniejsze 

wrażenie imponując wspaniałą orga- 

nizacją, dyscypliną służbową i świet- 
nym wyglądem. (—). 

Z POCZTY. 

— Otwarcie kursów dla prak- 

tykantów pocztowych. Dziś o godz. 

ГО rano odbędzio się uroczyste ot- 

warcie kursów  pocztowo-telegraficz- 

nych dla praktykantów na urzędni- 

ków pocztowych organizowanych przy 

tutejszej Dyrekcji i Poczt i Telegra- 

fów ogółem na ten kurs przyjęto 50 

praktykantów w tej liczbie 10° Ко- 

biet. (1). 

ZE ZWIĄZKU I STOWARZ. 

— Związek Podoficerów Rezer- 
wy. Tymcz. Zarząd Związku Podo- 

ficerów Rezerwy Wojew. Wileńskiego 
podaje do wiadomości ogółu pp. po- 
doficerów Rezerwy, iż równolegle z 
rozpoczęciem działalności, ropoczął 
przyjmowanie zgłoszeń na członków 

Związku. 

Zgłoszenia przyjmowane będą co- 
dziennie od godziny 6 do 7 wiecz., 
począwszy od dnia 6 marca rb. w lo- 

kalu Klubu Inteligencji Pracującej, 

ul. Św. Anny 2. 
Zgłaszający się winni posiadać 

dowody swej przynależności do Woj- 

ska Polskiego oraz dokument, stwier- 
dzający posiadanie szarży podoficer- 

skiej. 
— Towarzystwo Przyjaciół 

Francji. Na zebraniu tygodniowem 
Towarzystwa w lokalu Klubu Szla- 
checkiego (Mickiewicza 19) we środę 
3 bm. o godz. 8 m. 30 p. Władysław 
Milkiewicz wygłosi odczyt na temat 
„Brillat-Savarin*. 

Wstęp wolny dla członków To- 
warzystwa i gości. 

— Ognisko byłych ochotników 
armji polskiej. Komisarz Rządu na 
m. Wilno zatwierdził statut „Ogniska 
byłych ochotników armji polskiej*. 

Celem stowarzyszenia jest łącze- 

nie byłych ochotników wojskowych 

na Ziemiach Wschodnich. 

_2 POLICJI. 
— Powrót K-ta P. P. na pow. 

Wileńsko-Trocki z odcinka pod- 
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stwowej na powiat  Wileńsko-Trocki 
wrócił w dniu przedwczorajszym do 
Wilna z pogranicza, gdzie był dele- 
gowany w związku z napadem litew- 
skim na odcinek podhajski i objął z 
powrotem urzędowanie. (zd.). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kurs Oświatowy Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Centralny Za- 
rząd Polskiej Macierzy Szkolnej w 
trosce o rozwój oświaty na kresach 
naszych urządza w dniu 7, 8iiv 

marca 3-dniowy wielki kurs oświato- 
wy. Wykłady obejmuje Józef Stem- 
ler, dyrektor Główny Zarządu Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej w Warszawie. 

Kurs odbywać się będzie w ciągu 
trzech dni, w da. 7, 8 i 9 marca br. 
w Wilnie, sala im  Sniadeckich w 
Uniwersytecie Stefana Batorego. 
Wszelkie informacje otrzymać można 
w biurze Centralnego Zarządu P. M. 
Sz. od 10 rano do 5-tej po południu. 
Benedyktyńska 2 — 8. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Roboty drogowe w Oszmiań- 
Skiem. Na trakcie Oszmiańskim przy 
robotach drogowych prowadzonych 
przez wydział powiatowy sejmiku za- 
trudnionych jest 100 robotników. (zd). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Doroczne Walne Zebranie T-wa 
Polskiej Macierzy Szkolnej odbędzie 
się w poniedziałek, dn. 8-go marca. 
Początek o godzinie 4-tej pop. Po- 
rządek dzienny: 1) Zagajenie — Dr. 
Witold Węsławski — Prezes Central- 
nego Zarządu. 2) Wybór Prezydjum 
Zebrania. 3) Sprawozdanie z dzia- 
łalności Towarzystwa St. Ciozda — 
Dyrektor. 4) Sprawozdanie i Wnioski 
Rady Nadzorczej. 5) Wyborcy Władz. 
6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie Ze- 
brania. 

— Walny Zjazd Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych ziemi wi- 
leńskiej odbędzie się w dniu 3 i 4 
marca w lokalu- Klubu Kupieekiego 
przy ul. Mickiewicza 38-a wejście z 
plaeu Łukiskiego. Początek o godz. 
10 rano. 

— Wilno i Święci Wieków Śred- 
nich. Taki jest tytuł odczytu, który 
w piątek dn. 5-g0 marca br, w sali 
im. Sniadeckich U.85,B. o godz. S-ej 
wiecz. wygłosi P. Mieczysław Lima- 
nowski. 

Mało naogół wiemy o grodzie na- 
szym, na którego piękno zwrócił u- 
wagę Europy okupant niemiecki, a 
ileż jeszcze jest tu rzeczy niezna- 
nych nam, ile niedocenionych. 

O ile więc, który z prawdziwych 
miłośników Wilna, a takim jest bez- 
wątpienia p. Mieczysław Limanowski, 
chce pokazać nam nowy jaki skarb 
to należy skwapliwie z tego korzy- 
stać. 

Dochód z odczytu przeznaczony 
na bibljoteczki koła im. Emmy Dmo- 
chowskiej P. M. Sz. 

Bilety w eenie 2-eh 1 złot. i 60 
gr. do nabycia wcześniej w  Księ- 
garni W. Makowskiego ulica S-to- 
Jańska 11. 

RÓŻNE. 

— Pokaz samodziałów  Pra- 
cownia Etnologiczna Uniwersytetu 
Stefana Batorego zawiadamia. iż w 
dniu 2. III. 1926 r. 0 -godz. 8-ej I 
pół wieczorem odbędzie się pokaz 
samodziałów i wyrobów innych wiej- 
skich i podmiejskich, urządzony sta- 
raniem Towarzystwa Popierania Prze- 
mysłu Ludowego w Wilnie i Pracow- 
ni Etnologicznej Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego obejmujący: 

1) Zbiory instruktorskie Towa- 
rzystwa Popierania Przemysłu Lu- 
dowego w Wilnie, 

2) Uniwersytetu Stefana Batorego, 
3) Wydziału Sztuki przy Woje- 

wództwie, 
4) Kolekcje prywatne, połączone 

z pogadanką P. Matusiaka. Wstęp 
bezpłatny. Wejście od ul. Zamkowej 11. 

— Kurs radjotegrafji i radjote- 
lefonji. W grudniu r, ubiegłego przy 
wileńskim towarzystwie techników 
został zorganizowany ogólny kurs 
radjotelegraiji i radjotelefonji. Z 
pośród przeszło 100 petentów na kurs 
ten zostało przyjętych tylko 85 słu- 
chaczy. ‚ 

Obeenie na wymienione 
uczęszcza zaledwie 6 osób. (1) 

kursa 
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Z PROWINCJI. 

‚ — Тоигпее zespołu baletowego. 
Swietny zespół baletowy wychowaw- 
czyni tańców plastycznych p. H. Ła- 
szkiewiczowej po odbytych wieczo- 
rach w dn. 23 i 24 ub. m. w Lidzie, 
które cieszyły się nadzwyczajnym 
powodzeniem. Urządził również 
specjalny wieczór zupełnie bezpłat- 
nie dla wojskowych garnizonu lidz- 
kiego. 

Obecnie zespół cały wyjechał do 
Oszmiany urządzając w dn. 3 i 4-go 
marca wieczory baletowe. W progra- 
mie wieczorów produkcje baletowe 
do muzyki Chopina, Schumana, Rym- 
skicgo-Korsakowa, Krejslera i in- 
nych. (—). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nożownictwo. Dn. 27 ub. m. Matu- 
szewicz, którego miejsca zamieszkania na 
razie policja nie ustaliła pchnął nożem w 
szyję Stefanję Matusiewiczową (Ponarska 30). 

Poszwankowaną pogotowie ratunkowe 
odwiozło w stanie ciężklm do szpit. žy- 
dowskiego. 

Ka imierz Matusewicz zbiegł. 
., Zatrzymany został za współudział w 

zajściu Rubin Nasen (Cechowa 3). 
— Usitowanie samobójstwa. Dn. 28 

ub. m. Józefa Suchodolska, (Swironek 11), 
w celach samobójczych zażyła. kreozotu. 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pomo- 
cy odwiozło desperatkę w stanie ciężkim, 
lecz nie zagrażającym życiu, do szpit. św. 
Jakėba. 

— Zaczadzenie. Dn. 28 ub. m. o g. 24 
wskutek napalenia w piecu węglem kamien- 
nym, uległa zaczadzeniu rodzina Żukow- 
skich składająca się z 7 osób, (Liwowska 
43). Wezwany lekarz pogotowia po udziele- 
niu pierwszej pomocy pozostawił wszyst- 
ze na miejscu w stanie nie zagrażającym 
yciu. 

Na prowincji. 

— Rabunek. Dn. 25 ub. m. o g. 7 w 
odl. 2 klm. od Swira pow. _Święciańskiego 
został WE Zuk, mieszk. wsi 
Bałabosze, gm. Žanarodzkiej przez 8 osob- 
ników którzy go. pobili i skradli mu 162 zł. 

W tymże czasie zostali R na dro- 
dze przez tychże osobników Władysław Ku- 
ie Aleksander Niedzwiedzki i Ignacy Bo- 
icz. ! 

Zarządzono niezwłoczny pościg nie dał 
waza wyników. 

—- Oblanie kwasem siarczanym. Dn. 
23 ub. m. na rynku w Kurzańcu, pow. Wi- 
lejskiego, Aleksandra  Grzyszkowiczówna, 
mieszk. Rzeczek, oblała kwasem. siarczanym 
RE Janowi Perkowskiemu, mieszk. Rze- 
czek. 

„ Obraženie ciała zaliczono do kat. cięż- 
kiego uszkodzenia. Gryszkiewiczównę aresz- 
towano. (1) ' 

    

Ze sportu. 
Zawody w piłkę latającą o mistrzo- 
stwo szkolnych kół sportowych 

Ubiegłej niedzieli w doskonałej sali gim, 
nastycznej gimnazjum Zygmunta August. 
odbyły się zawody w piłkę latającą O mi. 
strzostwo szkolnych kół sportowych. Do 
zawodów stanęły prócz gospodarzy zespoły 
gimnazjów: Mickiewicza, Lelewela, Stowac- 
kiego i Sw. Kazimierza z N. Wilejki. 

‚ 1-52а tura dała następujące wyniki: 
gimn. Mickiewicza—6 partji wygr. przegr. 0 
pktów—90, cimn. Z. Augusta—5 partji wygr. 
przegr. | pktów 89, gimn. św. Kazimierza 3 
artji wygr. przegr. 3 pktów 69, gimn. Le- 

za z parijį Wwygr przegr. 5 pktów 37, 
gimn. Słowackiego rtji i ь и g раг wygr. przegr 

‚ Ога prowadzóna z temperamentem i 
Na wykazała duże zgranie zespołów 

ickiewicza i N. Wilejki, ta ostatnia impo- 
nowała niezwykłą wyrost ofiarnoścą swych 
drobnych graczów. Zygmunt August swe 
punkty i partj zawdzięcza doskonałej grze, 
ze napastnika, najlepszeżo boda. 
na sali. Kandydalami na mistrza są więc 
zespoły Mickiewicza i Z. Augusta, sądzimy 
jednak, że i „malutka Wilejka nie jest bez 
szans. Zespoły Lelewela i Słowackiego, 
prócz dobrych chęci, nie wykazały narazie 
godnych podkreślenia walorów, przy zapale 
Jednak braki tech ki i zgrania prędko dadzą 
się opanować. Funkcje sędziów wzorowo 
pełnili pp. Drabik, Lewon, Zaciewski i Kodra. 

Zawodom przyglądały się liczne rzesze 
uczniów, biorących żywy udział w perypet- 
jach gry. Zaszczycił je też swoją obecnością 
pan Dyrektor Zelski, któremu, jak również 
gronu wychowawców fizycznych za miłe 
wrażenia z pokazu tężyzny i sprawności 
Pr młodzieży, należy się serdeczna po- 

Druga tura zawodów odbędzie się w 
dniu ALI o godzinie 11-ej w sal gim. Zyg. 
munta Augusta,—wstęp wolny. (zd.) 
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KURJER WI 
Wilno, Środa : 
    

  NASZ o = z 

  

Wychodzi codziennie 

marca 1926 r. 

    

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

Cena 15 groszy. 

  

  

  

  

    
  

W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

  

Cena prenumeraty: miecięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

BOTK' Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, 

Gar barskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, tel. 222, 
J. Karlina, Niemiecka 22, tel. 605i wszystkie biura rekl. w kraju i zagr. 

Mickiewicza 4, róg 

  

Redakcja i Administrac 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dz 
skiego* mieści się przy Biur 
Mickiewicza ró 

Rękopisów nadsyła: 

ł ogłoszeniowy „Kurjera 

„Tel. 82. Czynne od © 
je od 2 — 3 popoł. 
ch redakcja nie zwraca. 

Garbarskiej 
Redaktor przyj: 

ARSENALSKA 4, Tel. 99. 

Reklamowym S$. Grabowskiego, 
Wileń- 

— 6 w. 

  

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

administrację zmieniane dowolnie. 
Terminy druku mogą być przez 

1   
  

Od wydawnictwa. 
Ż powodu przejścia do innej drukarni izwiązanych z tem 

trudności technicznych, «zmuszeni jesteśmy chwilowo zmniej- 
szyć objętość numeru do rozmiaru dwóch kolumn. Z chwilą 
pokonania tych trudności „Kurjer Wileński” wyjdzie w nor- 
malnej objętości. 

Przepraszając naszych prenumeratorów iczytelników za 
ten przejściowy zawód, prosimy o względność na krótki czas, 
niezbędny dla unormowania technicznych warunków wydaw- 
nictwa. 

    

Wiraczenie 
Nie można pominąć milczeniem 

faktu, który zaszedł przed paru dnia- 

mi w naszem życiu politycznem, Oto 

monarchizm, który dotąd tułał się u 
nas gdzieś po luźnych organizacjach, 
przeważnie na terenach zachodnich i 
wschodnich kresów, ujawniając się 
naogół w rezolucjach wiecowych roz- 
maitych parafjalnych i powiatowych 
konwentyklów — wkroczył nagle do 
Sejmu przez opowiedzenie się za nim 
stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowe- 
go z posłami Dubanowiczem i Stroń- 
skim na czele. 

Wprawdzie taką jaskółką monar: 
chiczną na terenie sejmowym był już 
były wyzwoleniec Ćwiakowski — ale 
teraz przybył mu sukurs w postaci 
dość zwartej grupy obozu” stojącego 
na wręcz przeciwnym krańcu ideologji 
i przekonań społecznych. 

Ten chrzest monarchiczny naszego 
stronnictwa ziemiańskiego dokonał się 
po uprzedniem pesiedzeniu Zarządu 
Głównego na Radzie Naczelnej Stron- 

niectwa Chrześcijańsko - Narodowego 
pod przewodnictwem senatora Szuł- 
drzyńskiego. 

Po wysłuchaniu referatów o ogól- 
nej polityce państwowej posła Stroń- 
skiego, o sprawach gospodarczych po- 
sła Dunina, sprawach wojskowych 
posła St. Dąbrowskiego i o naprawie 
ustroju posła Dubanowicza, Rada Na- 

czelna Stronnictwa powzięła uchwały 
w tych sprawach, ukoronowaniem 
których jest ustęp ostatni, który 
brzmi następująco: 

„Dla utrwalenia ciągłości i równo- 

wagi ustroju państwowego zapewnie- 

nie stanowisku Głowy Państwa sta- 
łości, znaczenia i powagi, u końca 

drogi, ku temu zmierzającej w Pań- 

stwie o takim składzie ludności, jak 

Polska i takiem położeniu geograficz- 

nem, widnieje potrzeba i istnieje 

możliwość w miarę jak wzmogą się 

rzeczywiste warunki i ujawniające się 

usposobienie społeczeństwa w tym 

kierunku, przywrócenia, jako czynnika 

trwałego i uniezależnionego od tarė 

politycznych, dziedzicznej władzy Kró- 
Ja w nawiązaniu dó wskazań Konsty- 
tucji 3-g0 Maja. W rozwoju poważ- 

nym, twórczym i legalnym tej myśli 

będzie Stronnictwo czynnie współ- 

działało”. 

Jak widzimy przemawia tu jeszcze 

menarchizm bardzo delikatnie i bar- 

dżo nieśmiało. Uchwała stwierdza, iż 

załedwie „widnieje potrzeba (może 

bgdzte widniała, przyp. red.) w miarę 

jak wzmogą się rzeczywiste warunki*.. 

A no jak się wzmogą... 

My ich obecnie nie widzimy. 

pwoisty jednak posmak nabierają 

te uchwały, gdy się zważy, że patro- 

nuje im poseł Dubanowiez, 

obecnej konstytucji, w której władzę 

naczelną w państwie sprowadził do 

róli manekina, onsktóry teraz powo- 
łuje-się na tradycje konstytucji 3-ge 

maja. 

Patronuje im również poseł St. 
Dąbrowski, który chcąc powołać do 

steru autorytet króla pracuje z gor- 

mroku 

twórca 

  

° 

do ej 
liwością godną lepszej sprawy nad 
poniżeniem tego autorytetu w armii, 
chcąc ją poddać zmiennym  fluktom 
każdorazowego politycznego ministra 
wojny. 

Patronuje posoł Stroński, który 
szkalując przez tyle lat Naczelnika 
Państwa przyczynił się znacznie do 

obniżenia powagi najwyższej władzy 

w Polsce. 

I dlatego, gdy się obejrzy to to- 

warzystwo zbliska i porówna gło- 

szone przez nich hasła obecne z ich 

czynnem działaniem tak niedawnym i 

czynnemi politycznemi wystąpieniami 

obecnemi zatraca się wiarę w szcze- 

rość głoszonych haseł i szezerość 
wyznawanego programu. 

Niemożna panowie w słowach 
głosić jedno — a w czynie stale tym 
samym ideom zeprzeczać. 

Nie można głosić konieczność au- 
torytetu — a stale wszelki autorytet 
moralny zwalczać. 

Nie można głosić konieczność po- 
szanowania prawa, a jednocześnie je- 
mu się przeciwstawiać, gdy jest nie- 
wygodne, jak się to dzieje w stosun- 
ku do reformy rolnej. 

A ta ostatnia może stać się po- 
ważnym szkopułem w rozwoju idei 
monarchistycznej. Gdy bowiem stron- 
nictwo chrześcijańsko-narodowe w idei 

monarchizmu widzi obecnie jedyny 

ratunek przeciwko radykalnej refor- 
mie -— posel Čwiakowski szerzy ha- 
sła: Ziemia dla ludu, a władza dla 

króla. 

Czy nasi nowoupieczeni monar- 

chiści na takiego króla się zgodzą? 
Zdaje się, że nie. 

To też nie należy uważać ów e- 

wenement pojawienia się tak nagle 

znacniejszej grupki posłów manarchi- 

stycznych w Sejmie za wypadek mo- 

gący zagrażać naszemu ustrojowi re- 

publikańskiemu. 

Z jednym tylko można się zgodzić 

w uchwałach Rady naczelnej nowego 

stronnictwa  monarchistycznego w 

punkcie IV: „w zakresie pojęći zasad 
nie nadążają za ruchem w całym 
świecie się ujawniającym*... 

) mrs. 

2 Państw Baliyckich 
Łotwa. 

Finał sprawy napadu na sowieckich 
kurjerów dyplomatycznych. 
RYGA. Jak donoszą dzienniki, 

komisarjat ludowy do spraw zagran. 
SSSR. uznał za zadawalającą dekla- 
rację rządu łotewskiego w sprawie 
napadu na kurjerów dyplom. Koła 
miarodajne uważają sprawę za cał- 
kowicie załatwioną, 

    

Prowokator Pirro aresztowany. 

W Rydze aresztowano : znanego 
czekistę-prowokatora Alberta Pirro. 

Aresztowanie to nastąpiło w związ- 
ku z antypaństwową działalnością. 

Obecnie przeprowadzaue jest szcze- 
gółowe śledztwo, którego wyniki, jak 
przypuszczają, dadzą nadzwyczaj sen- 
sacyjny materjał. 

Iirygi bifwy pozostały heż skuńku. 
Przewodniczący Rady Ligi Scialoja ka- 
tegoryc zmie odparł pretensje litewskie. 

GENEWA 2-III. (Pat). Litwini n ie przestają czynić wysiłków w tym 

kierunku aby najzd na terytorjum polskie przeobrazić w konflikt polityczny 

polsko-litewski, w którym litwini są rzekomo ofiarami. 

Korespondent PAT-a dowiaduje s ię, iż przewodniczący Rady Ligi 
Scialoja po zbadaniu interpelacji delegata litewskiego Sauniusa i noty de- 

legata polskiego Sokala oraz po otrzymaniu informacji z sekretarjatu ge- 

neralnego Ligi Narodów, że Jas pod Podhajami leży na terytorjum polskiem, 

uznał, iż niema podstawy do interwencji. 

  

0 stale miejste w Radzie bigi Narodów. 
Briand zdecydowanie popiera Polskę. 

PARYŻ, 2.11. (Pat). „New-York Herald* donosi, że Briand wysłał w 

dniu wczorajszym instrukcje do ambasadora Francji w Berlinie polecając 
mu ażeby powiadomił Wilhelmstrasse, że — zdaniem premjera francuskiego 
— zarzuty niemieckie w związku z żądaniem polskiem dotyczącem Rady 
Ligi Narodów nie opierają się na słus 

Briand atakuje 
PARYŻ, 2.lll. (Pat.). „New-York 

Genewie Stressemanowi iż w Locarno 

znych podstawach. 

Stressemana. 

Herald* pisze iż Briand oświadczył w 
Niemcy nie stawiały w sprawie swe- 

go wejścia do Ligi Narodów żadnych warunków dotyczących składu Rady 
Ligi. 

Dziennik uważa, iż Francja może nie dopuścić do wejścia Niemiec do 
Rady o ile wszelkie próby pojednawczego załatwienia sprawy zawiodą. 

Ożywiona dyskusja w prasie angielskiej. 
LONDYN 2-III. (Pat). Dyskusja na łamach prasy w sprawie rozsze- 

rzenia Rady Ligi Narodów, ożywiła się ponownie. 
Niema prawie pisma któreby nie 

temat. 
Nie należy jednak uważać jednoli 

zamieściło dłuższego artykułu na ten 

tej opinji angielskiej za anty-polską 
lecz wyłącznie za przeciwną rozszerzeniu Rady przed wstąpieniem do niej 
Niemiec. Uważają tu bowiem, że było 
i poczynionych tamże obietnic. 

by to znieweczeniem ducha Locarno 
Dominja nie wyobrażają sobie rozszerzenia 

Rady, któreby nie objęło również i ich. 
„Daily Telegraph* twierdzi, że większość ministrów uznaje koniecz- 

ność ostatecznego porozumienia się w sprawie rozszerzenia Rady na ma- 
jącem się jutro odbyć posiedzeniu Rady Ministrów oraz konieczność odro- 
czenia do września sprawy mianowania 
Niemcami. 

nowych stałych członków Rady poza 

Westminster Gazette podaje, że Chamberlain wypowiedział się otwar- 
cie wobec gabinetu, iż pragnie popierać francuskie stanowisko. 

Uroczysty obchód 

К td Szymona Konarskiego 
w szkole powszechnej jego imie- 

nia odbył się w niedzielę, 
Sala — przepełniona, przeważa 

dziatwa szkolna i nauczycielstwo. 4 
przedstawicieli władz — reprezentant 
Województwa p. Rate, komendant 
miasta major Bobiatyński, prezydent 
miasta p. Bańkowski; reprezentanci 
Zboru Kalwińskiego: prezydent p. B. 
Herman-Iżycki i kurator p. W. Czyż. 

Nieobecność przedstawicieli Kura- 
torjum Szkolnego — rażąca. 

Na podjum — portret Szymona 
Konarskiego, przybrany zielenią. 

Zagaja p. Bejnarowicz, prezes 
Rady Szkolnej. Zabiera głos kierow- 
nik szkoły p. Popowicz. W świetnym, 
sumiennie opracowanym odczycie, 
daje zarys epoki współczesnej Ko- 
narskiemu; na tlo dziejowe rzuca 
plastyczną sylwetę bojownika—mę- 
czennika—87 letnia to rocznica Jego 
stracenia. Wyjątki z testamentu, Ko- 
narskiego mówią jaką odrodzoną Pol- 
skę chciał widzieć bohater, za co 
gromił współczesne Mu pokolenie. 
Strofami wiersza Seweryna Goszczyń- 
skiego kończy p. Popowicz swój głę- 
boko ujęty odczyt. Wiolonczelę uj- 
muje p. Tchórz, akompanjuje na for-, 
tepianie pani Bezan, rozlega się pod- 
niosla „Ave Maria“ Szuberta, na- 
stępnie „Arja* Pergaloziego. Nastrój 
potęguje pełna głębokiego uczucia 
gra p. Tchórza i inteligentnie czuj- 
ny akompanjament pani Bezan. Re- 
dutowiec p. Nycz odczytuje przed- 
śmiertny wiersz Konarskiego, pisany 
w celi więziennej — nieśmiertelne 
w nim piękno duszy skazańca. p. Nycz 
odczytuje wiersz z  frazow aniem 
przejrzystem, z przejęciem: na sali— 
płacz: twarzyczki dziatwy—rozrzew- 

nione, w oczach — ukochanie nieza- 
pomnianej, postaci męczennika. Pa- 
nowie, Doliński i Rewkowski dają 
kilka pieśni. 

Na zakończenie dziatwa z kierow- 
nikiem, nauczycielstwo, oraz grono 
zaproszonych udają się na pamiątko- 
we miejsce stracenia Szymona Ko- 
narskiego; składają wieńce. W imie- 
niu Zboru Kalwińskiego przemawia 
krótko, lecz mocno, płomiennie, p, 
Czyż. „Rota* kończy ten podniosły 
obchód ku czci bohatera — męczen- 
nika. 

Organizatorom obchodu z kierow- 
nikiem szkoły p. Popowiczem na czele 
— słowa wielkiego uznania: nadali 
uroczystości ton poważny, pełen sku- 
pienia — rzucili w serca młodzieży 
ziarna umiłowania wszystkiego, co 
piękne, co szczytne. 

Obecny. 

* 

— Podżiękowanie. Komitet Szkolny 
obchodu 87 rocznicy stracenia Szymona 
Konarskiego składa niniejszym serdeczne 
podziękowanie tym wszystkim, którzy swym 
bezinteresownym udziałem w uroczystej 
Akademji w Szkole Powszechnej imienia 
Szymona Konarskiego stworzyli przepiękną 
podniosłą całość Akademji a w szczegól- 
ności: Zespołowi Reduty a zwłaszcza p. 
Nyczowi za świetną recytację wiersza Ko- 
narskiego, p. Tchorzowi za mistrzowską grę 
na wiolonczeli, p. Kozubowskiej i adeptom 
jej szkoły: p. Rewkowskiemu i p. Woliń- 
skiemu za prześliczne śpiewy, p. Beaupre 
za doskonały akompanjament. Ponadto Ko- 
mitet dziękuje serdecznie Kolecjum Ewan- 

EŃ za 200 monograiji 
onarskiego i za 50 zł. gotówką na koszta 

obchodu. 

  

Żądajcie wszędzie 
Kurjera Wileńskiego 
  

6 bitwy Rowieńskiej 
Burdy w sejmie litews kim. 

Z Kowna donoszą: Ostatnie posie- 
dzenie sejmu litewskiego odbywało 
się nadal pod znakiem walki pomię- 
dzy prawicą a lewicą 0 osobę mar- 
szałka sejmu. Na tem tle rozpoczął 
się pojedynek słowny między lewicą 
a prawicą, który zakończył się bófką 
na pięści. : 

Gdy na przemawiającego posła 
ludowego Sugintasa rzucili się posło- 
wie z prawicy około trybuny powstał 
tumult w cząsię którego poseł Kar- 
diszauskas zadał posłowi Sugintasowi 
kilka razów pięścią, Marszałek zmu- 
szony był wobes tego przerwać po- 
siedzenie. 

    

P.P.S. o bezrobociu 
w Wilnie. 

Na poniedziałkowem zebraniu Wi- 
leńskiego Komitetu P. P. S. omawia- 
no sprawę bezrobocia w mieście. 
Stwierdzono wzrost bezrobocia i wśród 
bezrobotnych — przerażający głód i 
nędzę. 

Dotychczasową pomoc ze strony 
rządu i samorządu nazwano „zastrzy- 
kami*, które nie są zdolne nawet w 
minimalnej dozie zaradzić grozie sy- 
tuacji. 

Przedstawiciele P. P. $. zostali 
delegowani do Centralnego i Wyko- 
nawczego Komitetu walki z bezrobo- 
ciem z dyrektywami, by skierować 
działalność tych komitetów w kierun- 
ku uruchomienia na szeroką skalę ro- 
bót publicznych. 

7е sprawozdania delegatów wyni- 
ka, że miejscowe komitety walki £ 
bezrobociem są bezsilne w dziedzinie 
zrealizowania robót publicznych, że 
instytucje tak państwowe, jak i samo- 
rządowe nie liczą się w tym względzie 
z nimi Komitet Obywatelski poszedł 
po linji najmniejszego oporu zbiera- 
nią datków, okazywania bezrobotnym 
pomocy filantropijnej. 

W rezultacie Wileński Komitet 
P.P.S. ustalił, iż ani Magistrat, ani 
dyrekcja robót publicznych wraz z 
Wydziałem Pracy i Opieki Społecz- 
nej nie zdają sobie sprawy z groźnej 
sytuacji i nie przedsiębiorą żadnych 
radykalnych środków, celem zaradze- 
nia bezrobociu. 

Zdecydował odwołać po aprobacie 
przez C. K. W. P. P. S. swoich przed- 
stawicieli z miejscowego Komitetu 
Obywatelskiego Walki z Bezrobociem; 
zdecydował samodzielnie odwołać się 
do swoich przedstawicieli w Rządzie 
i przedstawić im grożną sytuację w 
związku z bezrobociem w Wilnie. 

  

a 

Zarzucone sieci. 

Przed odczytem p. Edwarta Ligockiego 
o Mussolinim i jaszyźmie. 

Nad brzegami Wisły, Warty łowi- 
li dwaj nie na żarty; a że tęgie to 
wojaki przykucnęli se za krzaki. By 
się ryba nie strachała -— nabożnego 
posłuchała, rzucił pierścień przecież 
w morze, „O dopomóż mu ty Bože“; 
drugi zaś skapitulował, bo się wciąż 
monarchizował: po zamianie wyznań, 
mowy monarchizmu ma bzik nowy. 

Łowili do dziś na wędkę, zechcie- 
li — w sieć, na przynętkę. Sieci dużej 
oka mają, grubą rybę zatrzymają. 
Lecz w tym była sztuka cała, żeby 
drobna się łapała: bo choć drobna, 
wagą mniejsza, lecz dziś znacznie 
jest cenniejsza. Zapuścili gęste sieci: 
myślą, że w tym rzecz, et—dzieci! 

Lecz w zabawie uwiąd starczy nie 
na długo im wystarczy. Głuche wie- 
ści donosiły, że już żaden nie ma 
siły. 

Przybył rzutki adwokacik i „bez- 
cenny* literacik. Spieszy cała kom- 
panija: nęci ich nasza Wilija. Naj- 
łatwiejszy to kęs chleba, zrobić z 
ziemi kawał nieba: Edzio dawno już 
to umie, lecz go rybka nie rozumie, 
więc na faszyzm nie poleci i—ominie 
zgubne sieci. 

Zygwit. 

 



  

STRZĘPKI. 

Bez tytułu. 

Nie dlatego—bez tytułu, żeby trudno 

było zjawisko takie nazwać, ale dlatego, że 

zbyt wiele tytułów się nastręcza i niewia- 

domo, który wybrać. Można by zatytuło- 

wać: Wilno a muzyka, albo Refleksje z po- 

wodu koncertu symionicznego w „Recucie", 

albo „Dlaczego unikamy muzyki* albo 

„Smutne świadectwo* albo jakoś inaczej 

i SZCZE... 

Chodzi o to, że na poniedziałkowym 
symfonicznym koncercie na estradzie było 
tyluż muzyków co słuchaczów na widowni. 

Pięćdziesiąt przeciw i dla pięćdziesięciu, ża- 

łosna proporcja zainteresowania się publicz- 

ności w stosunku do nakładu pracy orkie- 

stry. 2 

Proporcja tem smutniejsza, iż w pro- 
gramie byli nasi polsy kompozytorzy, Wy- 

konawcą — nasza wileńska orkiestra. Oka” 

zało się, że Wilno dość ma swej rodzonej 

muzyki. Moniuszko? Karłowicz?.. Gdyby tak 

Strawinskij, albo jaki inny zamorski ptak 

ze stemplem zagranicznym albo w najgor- 

szym razie warszawskim na piórkach--to co 

innego... 

Nam trudno zaimponować, hę?.. 

No, i grała sobie ofiarna orkiestra, so- 

bie i pustym krzesłom i tym kilku darmo- 

wym wielbicielom muzyki, którzy na Pohu- 

lankę się zabłąkali, i było rzewnie smutno 

na duszy, i dziwno w myślach... 

Ale akustyka za to była wspaniała... 
Kuba. 

    

gni delegatów twiązku Zawodowego 
fobotików Rolnych powiata Wildsko 

Trdkiego 
odbył się dnia 28 lutego br. 

w Wilnie w lokalu P.P.S. przy ul. 

Kijowskiej 19. ‚ 
Przybyło z 62 kół przeszło 120 

delegatów z najodleglejszych zakąt- 

, ków powiatu. 
Zjazd powitał przedstawiciel O. 

KoU 

K. R. p. Stążowski. Przewodniczył 

prezes Związku p. Źejmo. 
Poseł Plawski przedstawił ogólną 

sytuację polityczną i gospodarczą 

kraju i omówił dotychczasową dzia- 

łalność P.P.S. Sprawy organizacyjne 

i umów zbiorowych referował p. Żej- 

mo -- gospodarcze Związku p. Mar- 

kiewicz o reformie rolnej — p. 

Migacz. 
Po referatach odbyła się dyskusja. 

Uchwalono podpisać umowę zbiorową 

na rok 1926—27 w brzmieniu umowy 

z roku poprzedniego z dodaniem za- 

strzenia, iż „w celu zapobieżenia bez- 

robociu na wsi, do pracy na rok służ- 

bowy 1926—27 będą przyjmowani 

przedewszystkiem bezrolni robotnicy. 

a redukcja będzie stosowana wyłącz- 

nie w wypadkach uzasadnionej ko- 

nieczności gospodarczej”. 
Delegaci jednogłośnie 

wysunięte przez P. P. S. 
sprawie reformy rolnej: 

Klasa robotnicza musi o realizację 

ich walezyć aż do skutku. 
Zjazd uchwala: 

Odebranie ziemi i lasów obszar- 

nikom bez. wykupu; 
Rozparcelowanie ziemi wyłącz- 

nie między robotników bezrolnych i 

małorolnych; 
Pozostawienie w rękach rządu 

majątków  uprzemysłowionych i 

wszystkich lasów; 
"Tworzenie kooperatyw rolnych. 

Wyrażono klubowi poselskiemu 

    

popierają 
żądanie w 

P.P.S. pełne zaufanie. Zamknięto zjazd 

okrzykami na cześć socjalizmu i P.P.S. 
Sprawozdawca. 

  

GIEŁDA. 

Kurs złotego 2 b. m.: 

Dolary 7,62—7,64—7,60. Belgia 34,80— 

34,88-34,72.  Holandja — 306,40-307,16,-305,64. 

Londyn 37,20-37,16-37,25-31-07. Nowy-York 

1,65-1,61-1,63. Paryż 28,15-28,22-28,08. Praga 

22,64-22,69-22,59. Szwajcarja 147,30-147,67- 

146-93. Wiedeń 107,80-108,07-107-53. Włochy 

30,80-30,87-30,73. 

    

KRONIKA. 
  Dziś: Kunegundy ces. 

5 8 Jutro: Kazimierza kr. 

    marca | Wschód słońca---g. 6 m. 05 
Zachód » g. 4 m. 57 

  

Teatr i muzyka. 
— Koncert dobroczynny na rzecz za- 

kładu dla podrzutków. W sobotę najbliż- 

szą 6 bm. odbędzie się w Teatrze Polskim 

koncert dobroczynny na rzecz zakładu dla 

podrzutków. ‚ 3 
W koncercie wystąpią znakomita špie- 

waczka Helena Ostaszewska-Kozłowska—ar- 

tystka opery poznańskiej oraz słynny melo- 

recytator Henryk Szatkowski. Początek O g. 

8-ej wiecz. Bilety do nabycia od czwartku 

w kasie teatralnej od 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Recital fortepianowy Zbigniewa 

Drzewieckiego w Teatrze Polskim. Źnako- 
mity interpretator utworów Cnopina—Zbig- 

niew Drzewiecki wystąpi w Wilnie w Te- 
atrze Polskim w niedzielę 7-go bm. z reci- 

talem fortepianowym. Program zawiera wy- 

łącznie utwory Chopina: Sonata b-moll, 24 

preludja, Polonez-Fantazja, |mpromtu, 2 

etiudy, Kołysanka, Scherzo h-moll. Początek 

о g. 8-ej wiecz. Bilety do nabycia od czwart- 
ku w kasie teatralnej od 11—1 i 3—9 wiecz. 

_ — Poranek w Teatrze Polskim. w 
niedzielę 7 marca o g. 12 m. 30 pp. odbę- 

dzie się w Teatrze Polskim poranek z u- 
działem J. Krużanki (śpiew), H. Łaszkiewi- 

czowej (tańce plastyczne), Wł. Derviesa 

(śpiew) i Wł. Szczepańskiego (akompan- 

jament). EA 

Program zawiera inscenizowane wyjątki 
z op. „Cyganerja”—Pucciniego i z op. „Da- 

ma pikowa'—Czajkowskiego oraz „Karna- 
wał Wiedeński"—fantazja sceniczna. Schu- 
manna, w wykonaniu H. Łaszkiewiczowej 

oraz zespołu baletowego. Ceny miejsc naj- 
niższe od 50 gr. 

— Wieczór tańca w Teatrze „Reduta“. 

Dzis—wiegzór tańca z cyklu redutowych 

wieczorów artystycznych. Udział biorą: Ja- 
uina Rościszewska, Rena Jankowska i Jad- 

wiga Hryniewicka. Ceny redutowe z pra- 
wem 50 proc.. zniżki. Początek 0 g. 6-ej 
wiecz. 

KINA. 

Kinematograf miejski. „Europa mówi 
o tem* z powieści Jules'a Verne,a. 

  

MIEJSKA. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna. Na posiedzeniu w dniu 1 mar- 
ca r. b. między innemi załatwił na- 

stępujące sprawy: przyjął do wiado- 

mości sprawozdanie swoich przedsta- 

wicieli z przebiegu pertraktacji z le- 

karzami K. Ch.: zatwierdził sprawoz- 

danie Przewodniczącego Zarządu z 

załatwionych przez niego spraw; przy- 

jął do wiadomości szereg zarządzeń 

i okólników Okręgowego Urzędu U- 

bezpieczeń w Warszawie; zatwierdził 

wniosek Dyrekcji w sprawie utworze- 

nia kaucji od inkasentów K. Ch. w 

drodze potrąceń z ich poborów; za- 

twierdził wnioski Komisji Finansowo- 

Gospodarezej w sprawie nałożonych 

kar na pracodawców i porządku licy- 

tacji rzeczy zamagazynowanych na 
składach Wojewódzkiego. 

— Pogotowie Ratunkowe. W ze- 

szłym miesiącu udzieliło pomocy 316 

osobom. 
Na miasto wyjeżdżało w 185 wy- 

padkach. (l). 4 
— Nowy autobus pod п. „Тахо- 

bus* uruchomił wczoraj p. Kotowski, 

właściciel kilku auto-dorożek w Wilnie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Konierencja lekarzy szkół 
powszechnych m. Wilna odbędzie 

się dziś o godz. 7 w. w wydz. szkol- 

nym magistratu. 
Porządek dzienny: protokół z po- 

przedniego posiedenia; referat dr. 

Borowskiego p. t. Metody badania 

fizykalnego przy rozpoznawaniu gru- 

źlicy; sprawy bieżące i wolne wnios- 
ki. (I). 

WOJSKOWA 

— Zaświadczenia wojskowych. 
Wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 

1906 i 1907, którzy zarejestrowani w 

referacie wojskowym przy magistracie 
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m. Wilna, a nie otrzymali zaświad- 

czeń o rejestracji, winni w najbliż- 

szych dniach zgłosić się po ich odbiór. 

Z POCZTY. 

— Tełegramy prasowe między 

Polską a Z. S$. Ś. R. poprzednio za- 

mierzone będą wstrzymane do 1-g0 

października r. b. (1). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

-- Zatarg w kalwaryjskiej hu- 

cie szklanej zlikwidowany został 

ostatecznie. (zd). 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— „Tow. Bibljofilów Pols. w 

Wilnie* złożyło w Komisarjacie Rzą- 

du podanie 0 zatwierdzenie statutu. 

Qele Tow.: rozwijanie zamiłowania 

do książki, podniesienie poziom. este- 

tycz. i techniczn. wydawnictw. (1). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Polska a Wschód*. Pod tym 

tytułem wygłosi odczyt znany dzia- 

łacz P. P. $. i badacz stosunków na- 

rodowościowych p. Tadeusz Hołówko. 

Ostatnio był on uczestnikiem mię- 

dzynarodowych zjazdów socjalistów w 

Marsylji, Genewie i Paryżu. 

Rozwiązanie problematów narodo- 

wościowych przez p. Hołówkę idzie 

po linji najbardziej skrajnych wyma- 

gań mniejszości narodowościowych, 

opartych o państwowość polską. 

ZABAWY. 
— „Kaziukowe figle". 6 bm. w Pałacu 

Reprezentacyjnym o g.9 wiecz. odbędzie się 

niezwykle interesujący Wieczór Harcerstwa 

i Reduty pod powyższą nazwą. Bilety w ce- 

nie 10 i 6 zł. (akademickie) z prawem redu- 

towej zniżki 50 proc. są do nabycia u pp. 

gospodyń i gospodarzy, listę których poda- 

emy: 
: "Ep. Dawidowska Elżbieta, Gulbinowa 

Ewa, Kowalewska Sabina, Laskowiczowa 

Celina, Łabuńska Amelja, Łazarówna Marja, 

Łazarówna Walerja, Mohlówna Anna, Much- 

lińska Zofja, Rodziewiczowa Julja, Roniero- 

wa Kazimierzowa, Romer-Ochenkowska Hel., 

Rondomańska Hel., Świętorzecka Stanisława, 

Sztrallowa Bolesławowa, Wojciechowska Ka- 

tarzyna, Wojewódzka Wanda, Zdrojewska 

Zofija, Abramowiczowie Witoldostwo, An- 

drzejewscy Jan., Bochwicowie Luc., Bochwi- 

cowie Stan., Bohdanowiczowie Ign., Biata- 

sowie S., Bosiaccy B., Cywińscy B., Cywiń- 

scy W., gen. Dąb-Biernaccy, płk. Dębscy, 

Donassowie F., mjr. Drewniakowie, Dwora- 

kowscy W., Dziewulscy W., Ehrenkreutzowie 

SZ Engielowie M., płk. Filipkowscy, płk. Fo- 

jelowie, Gieczewiczowie H., Gintoftowie K., 

łowińscy A. Grzegorzewscy W., Grzesia- 

kowie J., płk. Górscyę" mir. Hajkowiczowie, 

Houwaldtowie J., Hryhorowiczowie W., Iwa- 

szkiewiczowie J., Januszkiewiczowie A. Jeś- 

manowie S., Joczowie Ki, Kalenkiewiczowie 

J., płk. Klaczyńscy, Klottowie J., Ktosowie J. 

Kopciowie A., Kopciowie W., Korolcowie NE 

płk. Kosteccy, Kowalscy E., Kownaccy P., 

płk. Koziccy, Kozłowscy M., płk. Kruszewscy, 

Krzyżanowscy B., gen. Kubinowie, Kuleszo- 

wie M., płk. Kuniccy, Lewakowscy S., płk. 

Lukasowie, Lutosławscy W., dyr. Łagunowie, 

Łokucijewscy J., Łukowscy L., Mackiewiczo- 

wie S., Mackiewiczowie W., Maleccy J., Ma- 
leszewscy W., Malinowscy O., Marcinowscy 

K., Massoniusowie M., Materscy I., Mazara- 

kowie A., Meysztowiczowie A., prof. ak 

dowie, Miedzianowscy W., Mioukowscy T., 

Mohlowie S., Monlowie W., Moszyńscy M., 

Narwoyszowie A., Niecieccy, mjr. Niemirscy. 

Obiezierscy M., Obiezierscy Miecz., Okuli- 

czowie K., prof. Opoczyńscy, płk. Ordyłłow- 

scy, pik. Ožyfiscy, Patkowscy J., Pietraszew- 

scy J, Pigoniowie S., płk. Piłsudscy, Pimo- 

nowowieA., Piotrowiczowie W., Popowiczo- 

wie J., płk. Popowiczowie, Praszałowiczowie 

B., mjr. Prystorowie, Przyłuscy J., Raczkie- 

wiczowie J., Rackiewiczowie O., Reicherowie 

M., Remerowie J., Riessowie S., Romerowie 

B., Rozwadowscy K., Rzewuscy $., Ruszczy- 

cowie F., gen. Rydz-Śmigłowie, Ryniewiczo- 
wie A., Safarewiczowie А., płk. Schally'owie, 

płk. Schrotterowie, Sęczykowscy S., Skin- 

derowie C., Sobeccy J., Stadenowie K., Sta- 

niewiczowie W., Staszewscy J., Sumoroko- 

wie L., Świąteccy K., Szaniawscy W., az 
kowscy A. Szmidtowie W., Szniolisowie B., 

Szumańscy, prof. Szymańscy, płk. Trzebiń- 

scy, Tupalscy A., Uniechowscy L., Wańko- 

wiczowie S., Węsławscy S., Wilczewscy @., 

Wimborowie K., Witkowscy L., Władyczko- 
wie S$, Wyleżyńscy A., Zabłoccy, płk. Za- 
morscy, Zapaśnikowie B., Zawadzcy A. 
Zdziechowscy M., Żelscy J.. Bańkowski W., 
mjr. Bobiatyński S. Brokowski 5., Cape 
Piotr, Cywiński Jan, ppłk. Czuma W., Dzie- 
wulski W., Fiszer Jan, Hołownia W., Iszora 

Wacł., Jankowski C., płk. Juszkiewicz, Kol- 
buszewski K., płk. Konecki Jan, Mohl Hie- 
ronim, Milkiewicz W., Naleszkiewicz A., Ni- 
wiński A., Pliszczyński $., gen. Pożerski O., 
Raue P., prof. Rogóyski, Rożnowski A., płk. 
Skwarczyński $., Sumorok R., Szachno B., 
Szmurło Jan, Tórczyński B., Węsławski W., 
płk. Wolf Eug., Zahorski W., płk. Zeljo Al., 
Osterwa J. z całym zespołem „Reduty“. 

Ki 

RÓŻNE. 

— Walny Zjazd Kółek rolniczych 
Ziemi Wileńskiej odbędzie się w dniu 
dzisiejszym i jutrzejszym w Wilnie. 

W oświatowem kinie miejskim 
dla delegatów Zjazdu od godziny 3 

do 6-tej po poł. obrazy naukowe 
treści rolniczej. 

— 40 tys. ztotych na regulację 
rzeki Drujki wyasygnowało Min. 

Rob. Publ, kosztorys — 360 tys. zł, 

Wice-Wojewoda p. O. Malinowski 

zwrócił się do Ministerstwa Robót 

Publ. o wyasygnowanie dodatkowo 
180 tys. zl. (I) 

-— Pokaz tutejszych samodzia- 
łów i wyrobów wiejskich. W mu- 

zeum Etnologieznym U.S.B, ul. Zam- 

kowa 11 odbędzie się w dn. 3, 4, 5, 

6 i 7 marca rb., urządzony staraniem 

Tow. Popierania Przemysłu Ludowego 

w Wilnie i Pracowni Etnologicznej 
U.S.B, pokaz samodziałów i różnych 
wyrobów miejskich i podmiejskich. 

Na całość wystawy złożą się zbio- 

ry instruktorskie Tow. Popierania 

Przemysłu Ludowego w Wilnie, Uni- 

wersytetu Stefana Batorego Wydzia- 

łu Sztuki przy Województwie i ko- 

lekcje prywatne. 
Wystawa otwarta codziennie od 

godz. 9 rano do 8 wieczorem. 
Dnia 4 IL od godz. 11—12, 5.11. 

ой 8 — 4, 6.Ш. од 6 — 7 17 Ш. 
od 12 — 1 odbywač się będą poga- 

danki, poświęcone przemysłowi ludo- 

wemu. 
Wstęp na wystawę i 

bezpłatny. 
— Wystawa drobiu. Na wysta- 

wie drobiu Wileńska 42 odbywają 

się pokazy i sprzedaż samodziałów, 
koców i innych materjałów wełnianych 

z fabryki sukna i samodziałów „Lo- 

sośna Nadniemeńska* Ryszarda Ja- 

hołkowskiego. 
Po zamknięciu informacje listow- 

ne poczta Grodno skrz. Nr. 9. 

Z PROWINCJI. 

— Uroczyste otwarcie nowej 

szkoły odbyło się przed kilku dniami 
we wsi Wielkie Góry (Kolonja Kole- 

jowa) w obećności kuratora okręgu 

szkolnego wileńskiego dr. Ryniewicza, 

wice-prezydenta m. Wilna p. Łoku- 

cjewskiego, naczelnika wydziału szkół 
powszechnych dr. Staniewicza i in- 

spektora szkolnego na m. Wilno Doj- 

nowskiego, naczelnego lekarza szkół 

powszechnych dr. Brokowskiego oraz 

przy licznym udziale gości przybyłych 

z Wilna i obywateli wsi Wielkie 

Góry. 
Aktu poświęcenia dokonał ks. pro- 

boszcz Kretowicz. 
Podkreślono wielką zasługę kie- 

rowniczki szkoły p. Dojszkietówny.(1) 

— Targi przy, stacji kolejowej 

w Królewszczyźnie Mieszkańcy Kró- 

lewszczyzny zwrócili się za pośred- 

nietwem Wydziału powiatowego do 

Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie z 

prośbą o zezwolenie na otwarcie tar- 

gów przy stacji kolejowej tejże na- 

zwy. (zd( 
— Etaty urzędników miejskich 

m. Smorgonie Urząd Wojewódzki 
zatwierdził, 

Z POGRANICZA. 

— Na odcinku Podhajskim spo- 
kój. Na odcinku podhajskim—spokój. 

Policja graniczna polska wystawia je- 

dynie wzmocnione posterunki nocne i 

wysyła patrole. Litwini zachowują się 
naogół spokojnie. 

Pertraktacje p. Łukaszewicza Z 

władzami litewskiemi—na razie nie- 

aktualne. Obecnie spór — na drodze 

dyplomatycznej. 
Po stronie litewskiej w dniu wczo- 

rajszym zauważono kolumnę wojsko- 

wą maszerującą w kierunku Kisze- 

błot. (zd) 

pogadanki 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

—- Kradzieże. Dn. 1 bm. Kazimierz Gu- 
jewski, (Boufałowa % zameldował policji, 

że dn. 27 ub. m. w Leśniczówce na Zwie- 

rzyńcu skradziono mu z portfelu 280 zł. 
gotówki i na 400 zł. weksli oraz różne do- 
RE 

— Rodzice, nie zostawiajcie dzieci 
bez opieki. Dn. 1 b. m. w czasie nieobec- 
ności osób starszych zapaliła na sobie ubra- 
nie 5 letnia. Janina Szmirewiczówna. 

Nr. 50 (498) || 

_ Dziecko w stanie beznadziejnym Od- 
wieziono do szpit. żydowskiego. 

„ Wypadek miał miejsce przy ul. Raduf- 
skiej 84. 

— Podrzutek. Dn. 1 b. m. w bramie d. 
nr. 12 przy ul. „Ostrobramskiej znaleziono 
2 tygodniowe niemowlę płci męskiej, które 
odesłano do zakładu Dzieciątka Jezus. & 

‚ — Požar. Dn. 1 bm. przy ul. Arsenal 
skiej 4 w składziku lcka Katona wybuchł 
pożar. Straż ogniowa stłumiła. 

    

Z sądów. 
Sprawa ks. Godlewskiego. 

Akt oskarżenia zarzuca księdzu 
Godlewskiemu, iż w ciągu lat 1921 i 
1922 po powrocie z bolszewji (z 
Mińska) działalnością swoją, przez swe 
wystąpienia antypaństwowe wobec 
ludności, nawoływanie ich do niepła- 
cenia podatków, niedawania rekruta 
do wojska i t. p. wywołał wśród lud- 
ności zmianę nastrojów dotychczas 
bardzo przychylnie usposobionych do 
państwowości Polskiej. Przez szowi- 
nistyczną zaś działalność w kościele 
na tle narodowościowym przyczyniał 
się do szerzenia antagonizmów — па- 
rodowościowych — i miast łagodzić 
jątrzył tylko zupełnie poprawne do- 
tychczas stosunki pomiędzy ludnością 
swej parafji. 

Ksiądz Godlewski, który jak usta- 
liły personalja, urodził się w powie- 
cie Wyłkowyskim i uważa się za Bia- 
łorusina, do winy się nie przyznał, 
twierdził, że był zawsze lojalnym о- 
bywatelem Państwa, _ nienawiści 
wśród parafjan nie szerzył. 

Kazania zaś białoruskie głosił na 
podstawie prawa kanonicznego ze- 
zwalającego a nawet polecającego 
nauczać ludność w zrozumiałym dla 
niej języku. 

Rozprawy odbyły się jak podawa- 
liśmy przy drzwiach zamkniętych, nie 
będziemy więc podawali kursujących 
a niesprawdzonych pogłosek 0 przė- 
biegu rozpraw i argumentach obroń- 
ców Smiarowskiego i Libermana. 

Po zakończeniu przewodu sądo- 
wego Sąd wydał wyrok, skazujący 
ks. Godlewskiego na 2 lata więzienia. 

Prokurator domagał się zastoso- 
wania natychmiastowego aresztu, cze- 
mu sprzeciwiła się obrona, składając 
wniosek pozostawienia ks. Софем- 
skiego za kaucją na wolności. 

Sąd po naradzie, zgodził się po- 
zostawić skązanego na wolności po 
złożeniu 2.000 zł. 

Żądaną sumę złożył jakiś Biało- 
rusin. 

Wychodzącemu z Sądu ks. God- 
lewskiemu grupa zebranych Białoru= 
sinów zgotowała owację kwiatową. 

Ludność, zebrana w tym czasie 
na placu Łukiskim, na którym w tym 
dniu odbywał się targ tygodniowy, 
widząc to niezwykłe dla niej zjawi- 
sko tłumnie ruszyła za idącym ź 
kwiatami księdzem i grupą otacza- 
jących 90 osób. 

Policja konna stojąca przed Są- 
dem wkroczyła między tłum nie do- 
puszczając do większego zbiegowiska. 

    

  

Ruch wydawniczy. 
— Rejestr Handlowy. Pod powyższym 

tytułem ukazała się w handlu księgarskim 
broszurka Opracowana przez Sędziego Reje- 
strowego w Wilnie Wincentego Szawłow- 
skiego. W dziełku tem osoby zaintereso- 
wane znajdą wyczerpujący materjał doty- 
czący organizacji Rejestru Handlowego oraz 
postępowania rejestrowego. A więc prze- 
dewszystkiem zasadniczy dekret o rejestrze 
hanalowym z dn. 7 lutego 1919 r., następ- 
nie mające charakter przepisów wykonaw- 
czych rozporządzenie Ministra Sprawiedli- 
wości z dn. 22 kwietnia 1919 r. z uwzględ- 
nieniem późniejszych zmian do roku biełą- 
cego, dalej EA Ministra Spra- 
wiedliwości i Ministra b. dzielnicy pruskiej 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dn. 
10 marca 1921 r., zawierające przepisy dla 
spółdzielni, wreszcie opłaty rejestrowe obo- 
wiązujące obecnie na terenie b. zaboru ro- 
syjskiego. 

Jako dodatek zamieszczone są wzory 
podług których są wpisywane rejestracje 
va 

ь y z uznaniem powitać pracę sę- 
dziego Szawłowskiego, który Sad 
mierze ułatwił orjentowanie się w naszem 
ustawodawstwie, ulegającem częstym zmia- 
nom. Książeczka wyszła z drukarni „Lux'* 
i jest do nabycia w księgarni Stow. Nauczyc. 
Polskiego. 

  

      

    
     

WILNO 
3, 4 15 marca 

  

SANITARNE 
WARSZAWA, Żórawia 33. 

3, 4i 5-go marca w Hotelu 

SXOCEXOOXKDDXEXLADOADKZK) 

Folwark do wydzierżawienia 
o 30 kilometrów od Wilna 4 km. od stacji 
kolejowej: ornej 32 dziesięciny, łąk 15 dzie- 
sięcin pastwiska, las, zabudowania, rzeka 
inwentarz. Zgłaszać się do Kolegjum Ewan- 
gelicko-Reformowanego ul. Zawalna Nr. 11 

od godziny 11 do 3. 

SAMOCHOD 
пна 

J CHEVROLEL 
! 

a> | rangas 

  

10 OSOBOWE — CIŻĘAROWE — AUTOBUSY 
NA SKŁADZIE 
WILNO 

WILNO 
3,4 i5 marca 

POŻARNICZE 
KRAKÓW, Mikołajska 6. 
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ur j będzie przedstawiciel osobiście udzielał wszelkich К 

Europejskim w Wilnie informacji odnośnie nabycia. b 

EXBDECXDDADOLDRADDCDQIDDODCKAD STT 

Gołębie do sprzedania: 
w Będzinie ulica Kołłątaja 28 J. Aga- 
pow. Sto (100) sztuk gołębi rasy: noc- 
nej (ryże) i odeskiej po cenie przy- 

stępnej. 

Do wynajęcia pokój 
lub dwa umeblowane może być dla 
bezdzietnego małżeństwa ewentualnie 

z utrzymaniem. 

Ofiarna 2 m. 10. 

Q00000000000000000000000000Q 
Ё CERATA, GOBELINY do stolėw О 

i mebli, dywany, chodniki różne, brezent do fur, kalosze. Wszy- 
stko po tanich cenach tylko 

u JAKÓBA WILDSZTEJNA, 

Woś у : ul. Rudnicka № 2. : = 5 ita) 
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Redutow. wieczory artystyczne. 
Dziś 8 marca WIECZÓR TAŃCA z udzigłem: 

Janiny Rościszewskiej, Reny Jankowskiej i Jadwigi Hryniewickiej. 

Początek o g. 8-ej wiecz. 

Ceny redutowe z prawem 50 proc. zniżki. 
0000 I0GZIGZIOGE 
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Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogof“ sp.z ogr. odp. Druk. „Pax“, zauł. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski.


