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Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 
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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 — 4 w. 

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

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 5-to Jańska 1. Skład papie u 
W. Lorkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Zte'ana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 

| Cena prenumeraty: miecięcznie zł, 4. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę 

| Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą,     

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. B-mio łamowy. Terminy druku mogą być przez 

administrację zmieniane dowolnie.   
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Wielka 2. 

Depesze PATA 
z dnia 3 b. m. 

WARSZAWA. Dnia 8 b. m. o godz. 21 min. 10. Pan Prezes Rady 
Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych Aleksander Skrzyński wyje- 
chał w towarzystwie sekretarza osobistego p. Kisielnieckiego do Paryża 
i Genewy. 

Na dworcu żegnali p. Premjera ministrowie: Raczkiewicz, Zdziechow- 
ski Osiecki, przedstawiciele dyplomacji i t. p. 

STOKHOLM. Arcybiskup Upsali Soderblom—w kwestji przyznania 
Polsce stałego miejsca w Radzie Ligi: Opinja rządu szwedzkiego nie ma 
nie wspólnego z uczuciem, jakie żywi naród szwedzki do narodu polskiego. 

Sympatje kraju naszego dla Polski są conajmniej tak samo żywe, jak 
dla każdego innego kraju. 

wełnianych w wysokich gatunkach na kostjumy i płaszcze damskie 

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

i męskie. 

CENY NISKIE. 

  

| Otrzymano na sezon wiosenny nowości materjałów 

  

Wielka 2. 
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Na drodze ku naprawie. 
Sprawa naprawy administracji jak 

tyle u nas spraw byla i jest tą bo- 

lączką, 0 których się wciąż mówi, 

wciąż rozprawia, wciąż w kółko stwier- 

dza konieczność zmiany, a które nie 

ruszają z miejsca, powiększając stale 

rozmiary goryczy i niezadowolenia 

społeczeństwa z istniejącego stanu 

rzeczy. 

Aż oto sprawa ta zdaje się ruszy- 

la z martwego punktu. 

Tak zwana bowiem komisja trzech 

w osobach p. p. profes. Kaszniey i 

Smólskiego pod przewodnictwem zna- 

komitego konserwatysty galicyjskiego 

administratora i męża stanu dr. Michała 

Bobrzyńskiego ukończyła swe pracei w 

obsezrnem sprawozdaniu przedstawiła 

prezesowi ministrów 9 projektów u- 

staw, które będą podstawą dla po- 

szczególnych ministrów i Rady Mini- 

strów do powzięcia ostatecznych de- 

eyzji. 

Przedstawione projekty obejmują 

przedewszystkiem sprawy zespolenia 

władz administracyjnych, sprawy u- 

stroju samorządowego, ustrój urzę- 

dów wewnętrzny i zmiany granic ad- 

ministracyjnych okręgów. Wszystko 

to są zbyt obszerne działy, by módz 

charakterystykę ich i zmian propo- 

nowanych ująć w jednem krótkiem 

omówieniu, to też zatrzymamy się 

choć w bardzo ogólnikowem ujęciu 

jedynie na dziale zespolenia władz 

rządowych. 

Przedewszystkiem zastrzegając się 

może tylko przeciwko niektórym kon- 

cepcjom podkreślić należy, że całe 

sprawozdanie komisji cechuje szero- 

kość i rozległość idei przewodniej i 

konsekwencja jej przeprowadzenia, w 

czem niewątpliwie odbiła się indywi- 

dualnošė prof Michała Bobrzyńskiego. 

* * 

Zespolenie polega na łączeniu jak 

największej ilości kompetencji sobie 

pokrewnych w jednym urzędzie wy- 

posażonym w prawo pełnej egzeku- 

tywy. $ 

W konstytucji sprawa ta w całej 

pełni została przeprowadzona w in- 

stytucji Rady Ministrów pod prze- 

wodnietwem jej prezesa, zaś w $ 68 

w stotunku do organów administra- 
cyjnych w poszczególnych jednostkach 

terytorjalnych zespolenie to nakazane 

zostało „w miarę możności*, co w 

rezultacie doprowadziło do wyłamania 

się z ogółnych dyrektyw państwo- 

wych całego szeregu urzędów za- 

zdrośnie bromiących swej niezależ- 

ności. 
Otóż komisja nadała nową inter- 

pretację temu artykułowi konstytucji 
tłomacząc słowa „w miarę możności* 

jako stopień zespolenia zależnie od 

charakteru danej czynności admini- 
stracyjnej. = 

* * 

Najlužniej zespolone zostały wszyst- 

kie urzędy wyłącznie techniczne, jak 

stwa Komunikacji 

naprzykład: Okręgowe urzędy lasów 

państwowych, dyrekcje i urzędy pocz- 

towo-telegraficzne, urzędy miar, urzę- 

dy probiercze, dyrekcje dróg wodnych 

it. p. Podlegać one będą nadzorowi 

władzy ogólnej, wojewódzkiej, czy 

powiatowej, które będą mogły spra- 

wować kontrolę, żądać usunięcia uste- 

rek i t. p. 
W silniejszym stopniu zespoleniu 

podlegają władze szkolne i skarbowe, 

oraz okręgowe urzędy ubezpieczeń 

po całkowitem ich zreorganizowaniu. 

Wojewoda zostanie prezesem Rady 
szkolnej wojewódzkiej, ciała kolegjal- 

nego, którc ma stać na czele admini- 

stracji szkolnej, z kuratorem jako za- 

stępcą wojewody. Również wojewoda 

zostaje prezesem izby skarbowej, z 

dyrektorem izby znowuż jako swoim 

zastępcą. Do Izby Skarbowej ma być 

włączona również dyrekcja ceł. W 
powiatach ma nastąpić połączenie u- 

rzędów akcyzy i monopolów, kas skar- 

bowych i urzędów podatków i opłat. 

Jeszcze większem zespoleniem 2 

władzami administracyjnemi ma uledz 

policja, o co już oddawna zabiega o- 

pinja publiczna. Mają zostać zniesione 

okręgowe komendy policji. W zakre- 

sie bezpieczeństwa i porządku publi- 

cznego dyspozycja.i decyzja ma na- 

leżeć wyłącznie do organów admini- 

stracyjnych. 

Ma być też skasowane odrębne 

kierownictwo policji kryminalnej, po- 

litycznej i t p., z ograniczeniem się 

jedynie przeznaczenia do zadań: spe- 

cjalnych ogólnego korpusu 

policyjnej jako policji nieumunduro- 

wanej. 
Wszystkie inne władze administra- 

cyjne, stojące dziś odrębnie, mają 

wejść w skład władz wojewódzkich. 

Objęte tu będą dziedziny przemysłu, 

handlu, rolnictwa i dóbr państwowych, 

przebudowy ustroju rolnego, pracy i 
opieki społecznej, robót publicznych 

i wyznań religijnych. 

Wojewoda tu ma być organem bez- 

pośrednio orzekającym i wykonaw- 
czym. Znikną wskutek tego rozmaite 

okręgowe dyrekcje robót publicznych, 

okręgowe urzędy ziemskie, okręgowe 

inspektoraty pracy, pośrednictwa pra- 

cy, funduszu bezrobocia i t. p. 

Komisja uważa za rzecz również 

zupełnie dojrzałą zniesienie Minister- 

stwa Reform Rolnych, przekazując jej 

agendy Ministerstwu Rolnictwa i po- 

łączenie Ministerstwa Kolei z Mini- 

sterstwem Robót Publicznych. W skład 

powstałego w ten sposób Minister- 

powinien byłby 

wejść, zdaniem komisji i zarząd ma- 

rynarki handlowej i portów. Wreszcie 
komisja zastanawia się nad tem, czy 

nie byłoby wskazanem kompetencje 

Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 

nej przekazać Ministerstwu Przemy- 
słu i Handlu i Rolnictwa. 

Komisja przedstawia też szczegó- 

straży 8 

Wysoko cenię znaczenie Ligi, której wszyscy przyjaciele winni dążyć 
do tego, aby w obecnej krytycznej sytuacji zapobiegano wszystkiemu, co 
mogłoby zmniejszyć autorytet tej instytucji. 

„ Bezinterešowna opinja Szwecji jest oparta na gorącem pragnieniu słu- 
żenia w myśl ideałów Ligi Narodów dziełu pokoju świata. 

PARYŻ. Wspaniałem sukcesem dla Brianda było przekonanie się; 
że wszystkie stronnictwa Izby z wyjąkiem skrajnej prawicy i komunistów 

X 
LONDYN. Mowa Chamberlaina wygłoszona onegdaj przed parlamen- 

tarną komisją do spraw Ligi Narodów przyjęta została przez większość 

aprobują jego politykę zewnętrzną. 

konserwatystów przychylnie. 
Pogłoski o zachwianiu się gabinetu są bezpodstawne, 

X 
HAMBURG. Kanclerz Luther wygłosił tu mowę polityczną, w spra- 

wie powiększenia Rądy Ligi Narodów: przed naszym wejściem do Ligi or- 
ganizacja jej nie ulegnie żadnym istotnym zmianom. 

Oczywistem było, że Niemcy wstąpią do Ligi tylko wtedy, gdy otrzy- 
mają stałe miejsce w Radzie. 

Wszystkie nasze rozważania o znaczeniu naszego wejścia do Ligi mia- 
ły za podstawę obecną organizację Rady. Z tym stanem rzeczy nie da się 
pogodzić powiększenie Rady w chwili wejścia do niej Niemiec. 

Dopóki Niemcy nie będą członkiem Ligi 
do wypowiadania się o ewentualnych 

nie mają żadnej kompetencji 
zmianach w tej organizacji. Gdy 

Niemcy otrzymają miejsce w Radzie wówczas będą one mogły zająć stano- 
wisko wobec ewentualnej propozycji zmiany składu Rady. 
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D. H. „BLAWAT WILENSKI“ 
WILNO, ul. WILEŃSKA 31. 

Od 1-go do 15 marca roku bież, 

WYPRZEDAŻ TOWAROW WEŁNIANYCH 
na garnitury, kostjumy i palta z ustępstwem od 10—20 proc. 

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna. 

Z SENATU. 
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Posiedzenie z dn. 3 b. m. 

Ustawa o ratyfikacji traktatów locarneńskich. 
Po szczegółowym referacie spra- 

wozdawcy sen. Koskowskiego (ZLN) 
zabrał głos p. Prezes Rady Minist- 
rów i Minister Spraw Zagranicznych 
Aleksander Skrzyński: 

Nie chciałbym aby dyskusja w tej 
wysokiej komisji nad przedmiotem 
tak doniosłym, jak akty locarneńskie, 
minęła bez tego, abym nie zabrał 
łosu. 

Traktat gwarancyjny franeusko- 
polski i traktat arbitrażowy z Niem- 
cami wysunęły się na czoło wszyst- 
kich zagadnień żajmujących opinję 
całego świata. Traktat gwarancyjny 
francusko-polski jest uznaniem go 
przez wszystkich sygnatarjuszy aktów 
locarneńskich. 

Traktat z Niemcami jest to uzna- 
nie naszych granic i zobowiązanie, 
że nie mogą być zaatakowane. 

Traktat arbitrażowy jest wprowa- 
dzeniem w stosunki nasze z Niemca- 
mi zasady międzynarodowego  ro0z- 
jemstwa. 

Wysuwano przeciw aktom  locar- 
neńskim zarzuty, że Polska została 
potraktowana gorzej niż Francja czy 
Belgja. Jest to niesłuszne z punktu 
widzenia prawnego, bo wszystkie 
granice równie zobowiązują wszyst- 
kich sygnatarjuszy z mocy traktatu 
Wersalskiego. 

Inne zarzuty twierdzą, że Niemcy 
zbliżyły się do Ligi do współpraey 

w niej a jak wiadomo mają nacjona- 
listów. 

(Co zmienia Locarno? 
Zmienia to, że jest obecnie blok 

sygnatarjuszy, że albo Niemcy wyko- 
nają zobowiązania układu locarneń- 
skiego, albo spotkają się ze zwartym 
blokiem sygnatarjuszy traktatów lo- 
carneńskich. 

Co daje Locarno? 
Zbliża wszystkie państwa do An- 

glji, dając tem dowód, że wszystkie 
inne państwa także wyczerpią wszel- 
kie możliwe środki pokojowe, aby po- 
kój utrzymać. Wysiłek, który wyszedł 
z Anglji, wysiłek zakończenia 'atmos- 
fery powojennej przedstawia się bar- 
dzo poważnie i solidaryzowanie się z 
nim Polski było konieczne. 

Polska wychodzi z izolacji i naj- 
skuteczniej przygotowuje sobie aljan- 
tów na dni próby, a więc wzmacnia 
siłę obronną państwa. 

Traktaty locarneńskie odsłaniają 
właściwe oblicze Polski. Z głębi su- 
mienia mogę powiedzieć, że z dumą 
położyłem podpis Polski pod niemi 
i proszę Wysoki Senat oich zatwier- 
dzenie. 

W dalszej dyskusji przemawiali 
sen. Posner, który wypowiedział się 
za ratyfikacją układów locarneńskich 
oraz sen. Janta-Połczyński (ChN) 
który zajął wobec ratyfikacji stano- 
wisko negatywne. 

—————7————————————————-—-- 

łowy projekt reorganizacji Kas Cho- 

rych. 

Jak widzimy program zakreślony 

śmiało, szeroko i konsekwentnie. Nie 

na wszystkie rzeczy może można by- 

łoby się zgodzić. Zastrzeżenia budzą 

tendencje, zmierzające do skasowania 

Ministerstwa Pracy i podporządkowa- 

nie może zbyt ścisłe władzom woje- 

wódzkim inspektoratów pracy—które 

jako instytucje rozjemeze i pośredni- 
* 

czące, powinne cieszyć się nałeżytą 

powagą i niezawisłością. 

W każdym razie wcielenie w ży- 

cie jaknajszybsze dużej większości tych 
postulatów, z których wiele było wy- 

suwanych i przez Zjazd Grodzieński, 

byłoby dużym krokiem naprzód w u- 

porządkowaniu spraw, związanych & 

organizacją naszej państwowości. 

mors. 
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Wiadomości polityczne, 
Wczoraj o godz. 9 m. 20 wiecz. 

opuścił Warszawę p. premjer Skrzyń- 
ski udając się do Paryża i Genewy. 

Ministrowi towarzyszy w drodze 
osobisty sekretarz p. Kisielnicki i re- 
ferent Ligi Narodów w Min. Spraw 
Zagr. p. Komarnicki. 

W Paryżu p. premjer Skrzyński 
zatrzyma się 2 dni dla odbycia sze- 
regu kenferencyj %  miarodajnemi 
czynnikami fruocuskiemi, jako też 
ambasadorem Chłapowskim. 

W sobotę wieczorem p. premjer 
wyjeżdża z Paryża do Genewy, do- 
kąd przybędzie w niedzielę rano, 

„e 

P. premjer Skrzyński przed swo- 
im wyjazdem odbył dłuższą rozmowę 
z min. Raczkiewiczem, który podczas 
nieobecności premjera będzie go za- 
stępował w charakterze przewodni- 
czącego Rady Ministrów. 

Następnie p. premjer odbył dłuż- 
szą konferencję Z ministrem Skarbu 
p. Zdziechowskim w sprawie finanso- 
wego położenia państwa. 

Prezes Rady Min. p. Skrzyński w 
towarzystwie szefa protokółu dyplo- 
matycznego udał się wczoraj o godz. 
5 po południu do mieszkania amba- 
sadora francuskiego p. de Panafieu i 
wręczył mu odznaki orderu Orła Bia- 
łego, jakie ambasador otrzymał w u- 
znaniu zasług, położonych dła Polski. 

© 
Pod przewodnictwem ministra 

per i opieki społecznej p. Ziemięc- 
iego odbyło się wczoraj drugie z 

rzędu posiedzenie komitetu ministrów 
w sprawie zatrudnienia bezrobotnych. 

e 
Pod przewodnictwem ks. kardy- 

nała Kakowskiego rozpoczęły się 
wczoraj w Warszawie obrady Epi- 
skopatu polskiego, na które przybyło 
25 dostojników kościoła. * 

Przedmiotem obrad jest zastąpie- 
nie konkordatu oraz obsadzenie ar- 
cybiskupstw w Wilnie i Poznaniu. 

Po przemėwieniach sen. Buzka 
(Piast) i Woźnickiego (Wyzw.) z któ- 
rych pierwszy stanął w obronie trak- 
tatów locarneńskich, drugi zaś о$- 
wiadczył się przeciwko tym trakta- 
tom przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu poprawki sen. Jan- 
ty-Połczyńskiego oraz wniosek o od- 
rzucenie ustawy upadły, 

Całą ustawę ogromną większością 
głosów uchwalono wraz z rezolucją, 
przyjętą na wtorkowem posiedzeniu 
przez Sejm. 

Z Sejmu. 
Posiedzenie z dn. 3 b. m. 

Powszechna służba wojskowa. 

Sejm przystąpił do sprawozdania 
komisji wojskowej o wniosku stron- 
nictwa Piast w sprawie zmiany roz- 
porządzenia wykonawczego do ustawy 
o powszechnej służbie wojskowej. 

Po dyskusji w czasie której przed- 
stawiciel M-stwa Spraw. Wojskowych 
podpułk. Petrażycki wyraził imieniem 
rządu zgodę na proponowaną гето- 
lucję i uzupełnienie do niej posła 
Gruszki Izba przyjęła rezolucję za- 
proponowaną przez komisją wraz & 
poprawką pos. Gruszki. 

Ochrona lokatorów. 

Pos. Helman (Str. Chł.) zgłasza 
poprawkę, aby właściciele domów, 
których czynsz roczny nie przekra- 
cza 2.400 złotych nie podlegali dzia- 
łaniu ustawy. 

Przeciwko tej poprawce wypowie- 
dzieli się posłowie Pużak (PPS.) i 
RE (Koło Żyd.) 

wyniku głosowania na lewicy 
wybuchła wrzawa i bicie w pulpity. 
Przewodniczący przerwał posiedzenie 
i po przerwie w dalszem głosowaniu 
odrzucono wszystkie poprawki do no- 
weli zwyjątkiem poprawki, aby usta- 
wa weszła w życie z dniem jej ogło- 
szenia, a nie po upływie 14 dni. 

Ustawę przyjęto ostatecznie w 
trzeciem czytaniu. 

нн 
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STRZĘPKI. 

Kaziuczek. 

Czasy niewątpliwie są ciężkie, gorzej 
niż ciężkie, bo nie do zniesienia. Ale tak 
źle jeszcze nie jest, jakby się zdawało. bo 
kaźdy człowiek ma swój dzień, w którym 
może się upić, przynajmniej raz na rok je- 
żeli nie za cudze, to w najgorszem razie za 

własne pieniądze. Naprzykład w dzisiejszym 
uroczystym dniu! Jestem głęboko prz ko- 

nany, że na ulicach Wilna będą pustki, 
gdyż jedna połowa wilnian, jak wiadomo 
same Kazimierze i Kazimiery będzie uczto- 
wała cały dzień w zamkniętych lokalach, 

druga połowa pójdzie na plac Łukiski ku- 
pować im podarunki. a trzecia połowa roz- 

sądnie zostanie w doimu, nie mając nic lep- 

szego do roboty. Wszyscy zaś chórem za- 

nucą „Wesoły dziś dzień nam nastał", cho- 
ciaż do Wielkanocy jeszcze daleko, ale bli- 
żej wszakże niż do Bożego Narodzenia. 

Więc i ia, przyłączając swój bar(an)iton 
do ogólnego chóru, polecam się czułej pa- 
mięci Kazimierzów i Kazimier, z któremi 
przecież łączy mnie najserdeczniej wspólne 
K na początku imienia. 

Kuba. 

  

  

Wystawy. 
Wilno weszło w znak wystaw i 

pokazów. W uježdžalni wojskowej 
przy ul. Wileńskiej wołają głosy 
psie i kogucie. Klatki pełne Orpnig- 
tonów, Zielononóżek, Plymonturwików, 
Crerecoeu'rów i jak się jeszcze tam 
nazywają! 

Piękne duże okazy, a indyki! Nie 
mieszezą się w klatkach, rozpuszcza- 
ją ogony białe i żółte i bulgocą swe 
datwne gawędy. Liczne stadła gołębie: 
śliczne białe i kawowe, ale to nie- 
użyteszne darmozjady. dopiero te 
szaro-stalowe, mieniące się, te за 

naszemi pomocnikami w  niebezpie- 
czeństwie, to pocztowe, noszące roz= 
kazy wojskowe w największem nie- 
bezpieczeństwie jak  najdzielniejsi 
oficerowie łącznikowi. Dzięki energji 
specjalistów tego działu w wojsku, ho- 
dowla gołębi pocztowych ogromnie 
się wamogła w ostatnim roku i ho- 
dowcy otrzymali nagrody za piękne 
rezultaty. 

Popołudniu muzyka 
publiczność ogląda, miejsca 
ozdobiona sala. 

Na Zamkowej 11 inna atrakcja. 
Wystawa i pokaz początku muzeum 
etnograficznego zebranego przez 
prof. Ehrenkreutzową. Śliczne na- 
sze wyroby ludowe, tkaniny Iniane, 
bawełna z lnem, z wełną, kapy i cud- 
ne obrusy rozwieszone na ścianach 
lub leżą na stołach, naktórych garn- 
ki z palmami i zabawki dziecinne 
zwracają oczy to barwą, to naiwnoś- 
cią form pierwotnych. Ileż tych sa- 
morodnych piękności starła wojna z 
powierzchni ziemi naszej! Jak pilnie 
trzeba resztki oryginalności wiejskiej 
sztuki chronić i zatrzymać, dla za- 
chowania tej charakterystycznej o0d- 
rębności ludu naszego. х 

Dwie sale pokazu mieszczą prze- 
miłe dla oka okazy. 

A z tych lokalów na wolne po- 
wietrze, na Płac Łukiski kędy już 
Kaziuk przygotowuje się do festu. 
Góry obwarzanków, meble, sprzęty 
domowe, i dużo zabawek wcale lad- 
nychi pomysłowych. Zrzeszenia: Koła 
Polek, P. Ż. P., Harcerzy, Sw. Józef, 
Kuratorjum nad biednymi mają swe 
pawilony.+ 

Biegajcie, kupujcie ludzie, wszak 
Kaziuk raz na rok; raz w rok jest 
„Serea piernikowa i słodka*. Miękkie, 
słodkie serduszko różowe lub białe, 
któżby nie chciał otrzymać! 

przygrywa, 
dużo, 

hr. 

  

KRONIKA. 
  

  

z Dziś: Kazimierza kr. 

Czwartek] jutro: Teofila b. w. 

marca | Wschód słońca---g. 6 m. 03 
Zachód — „ g. 4 m. 59     

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

daje dzisiaj o godz. 3.30 4 poł. z okazji 
zjazdu przedstawicieli Kółek  Rolniczyci 
„Wesele” Wyspiańskiego, wieczorem „Fircyk 
w zalotach* komedja w ' trzech aktach za- 
kończona sceną operową Dominika Cima- 
rosa „Il matrimonio secreto*, oraz sceną 
baletową Boccheriniego. Jutro dramat 5. 
Żeromskiego „Turoń”, w sobotę „Ewa* ko- 
medja w trzech aktach J. Szaniawskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro „Orbis" od 9—4.30 w 
dnie powszednie i od 10—12.30 w niedziele, 
oraz księgarnia „Lektor* Mickiewicza 4 od 
4--7 po poł. w dnie powszednie i od 1—3 
w niedziele. W dniu przedstawienia bilety 
zę kasa Teatru od 11—2 i od 5—8 
op 

= oi Włodzimierza Keniga w 
Teatrze Polskim. W sobotę 13 marca, w 
sali Teatru AE Lutnia* odbędzie się 
koncert ze współudziałem wybitnego skrzyp- 
ka Włodzimierza Keniga z Warszawy. Kon- 
certant jest również znanym kompozytorem, 
autorem poważnych dzieł symfonicznych i 
ieśni (3 symfonie, mat — „Kazimierz 
ielki“ i t. d.) Włodzimierz Kenig wystąpi 

u nas, jako S i kompozytor, sam 
bowiem grać będzie utwory Pugani'ego, 
Beethovena, Kreislera i in. pieśni zaś jego 
odtworzy p. Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska. 
Znana nasza i utalentowana śpiewaczka 
spiewać będzie celniejsze utwory swego re- 
pertuaru estradowego, w Wilnie jeszcze nie 
wykonywane (Różycki, Wertheim, Opieński, 
Wielhorski). Koncert z którego dochód 
przeznacza się na Koło Opieki Gimnazjum 
im. Zygmunta Augusta, zapowiada się zna- 
komicie. Początek o ś 8 wiecz. 

— Wieczór F. Chopina w Teatrze 
Polskim. Od dnia RE kasa teatru 
rozpoczyna sprzedaż biletów na niedzielny 
koncert znakomitego pianisty Zbigniewa 
Drzewieckiego, który zalicza się do najwy- - 
PE odtwórców dzieł Chopina. 

jego interpretacji usłyszymy: Sonata 
b-moll, 24. preludja, Polonez-Fantazja, Im- 
romptu, 2 etiudy, Kołysanka. Scherzo 
-moll. Kasa czynna codziennie 11--1 i3 -9 

wiecz. Początek koncertu o g. 8-ej wiecz. 
— Poranek w Teatrze Polskim. W nie- 

dzielę nadchodzącą o g. 12 m. 30 pp. od- 
będzie się A Of, poranek wokalny w po- 
łączeniu z produkcjami tańców plastycznych. 
ykonawcami będą: Jadwiga  Krużanka 

(śpiew), Wżodzimierz Dervies (śpiew), He- 
lena Łaszkiewiczowa (tańce plastyczne) i 
Władysław Szczepański akompanjament). 
W programie wyjątki z „Cyganerji" i „la- 
my pikowej*. oraz „Karnawał wiedeński" — 
fantazja sceniczna Schumanna w wykonaniu 
zespołu baletowego z H. Łaszkiewiczową 
na czele. Ceny miejsc najniższe. 

KINA. 
Kinematograf miejski. „Europa mówi 

o tem" z powieści Jules'a Verne,a. 

URZĘDOWA. 

— Prezes Wil. Izby Kontroli 
Państwowej wyjezdża dziś do War- 

MŁ Prezes Wileńskiej Izby Kon- 
troli Państwowej p. Jan Pietraszew- 
ski w dniu 4 marca b. r. wyjeżdża 
na kilka dni do Warszawy w spra- 
waeh službowyeh. (sd), 

MIEJSKA. 

— Komisja policyjno - technicz- 
na dla oględzin domów i ewentualn. 
uskuteezniania remontu powołał p. 
Komisarz Rządu na m. Wilno. (1). 

— Magistrat uprzedza platri- 
ków, że nie będzie rozpatrywał od- 

- sejmików Rzeczypospolitej 

wołań na ewentualne nieprawidłowo- 
śei w nakazach płatniczych, jeżeli 
takowe odwołania nie będą podane w 
terminach wskazanych w nakazach, « 
także, że nie będzie uwzględniał pc- 
dań o rozterminowanie, względnie u- 
morzenie, ratówek podatkowych, je- 
żeli tego rodzaju podania nie będą 
podawane do upłynięcia terminu płat 
ności danej ratówki. 

Opłaty w swoim czasie odtermi- 
nowane opłacają małe odsetki i nie 
podlegają wysokim karom za opóź- 
nienie. (1). 

В SAMORZĄDOWA. 

— Powrót starosty Wil.-Troc- 
kiego ze zjazdu sejmików w War= 
szawie i ważniejsze uchwały. W 
dniu przedwczorajszym powrócił z 
Warszawy ze zjazdu przedstawicieli 

tarosta 
pow. Wileńsko-Trockiego p. Witkowski. 

Między innymi uchwalono na wspo- 
mnianym zjeździe, co następuje: 1) 
wpłynąć odpowiednio na sejm i se- 
nat oraz organizacje społeczne, by 
takowe przy uchwaleniu ustawy sa- 
morządowej brały pod uwagę dezy- 
deraty organizacyj samorządowych, 
2) domagać się od organów  rządo- 
wych powołania wojewódzkich  zjaz- 
dów samorządowych, na których bra- 
loby udział po dwuch członków  sej- 
mików powiatowych z przewodniczą- 
cym na czele, 3) domagać się usta- 
nowienia podatku gminnego od morgi, 
gdyż dotychczas pobierano ten poda- 
tek łącznie z państwowym, 4) wpły- 
nąć na Rądę zjazdu samorządów. by 
szerzej się zajęła sprawami gmin- 
nemi. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zniesienie Inspektoratów 
Szkolnych. Z dniem 31 maja b. r. 
zostają zniesione Inspektoraty Szkol- 
ne. Urzędnicy zostaną zredukowani, 
z tem że pozostaną w służbie Inspek- 
torzy, podinspektorzy i niektórzy 
tylko urzędnicy, którzy zostaną przy- 
dzieleni do administracyjnych urzę- 
dów I-szej instancji. (zd). 

— 3-dniowy kurs oświatowy P. 
M. Szk. Centralny Zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. Wsch. zwraca 
się niniejszem do swoich Członków 
i przyjaciół z prośbą o wzięcie udzia- 
łu w 8-dniowym kursie oświatowym 
jaki odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 
marca r. b. w sali im. Śniadeckich 
U. S. B. 

Początek w niedzielę dn. 7-g0 
o godz. 10-tej rano. 

O 9-tej wieczór raut Macierzy 
dla zaproszonych gości w sali Tech- 
ników przy ul. Wileńskiej 33. 

W poniedziałek dn. 8 b. m. o go- 
dzinie 4-tej po południu w sali im. 
Śniadeckich U. 8. B. Walne Zebranie 
Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkol- 
nej. 

Wszyscy Członkowie Centralnego 
Zarządu proszeni są usilnie o nie- 
zbędne przybycie. 
[— Wobec przzpuszczalnego licz- 

nego zjazdu z prowincji na 3-dniowy 
kurs oświatowy w dn. 7, 8 i 9 marca 
b. r. Centralny Zarząd Polskiej Ma- 

cierzy Szkolnej prosi najuprzejmiej 
obywateli Wilna o ofiarowanie na te 
trzy dni bezpłatnych mieszkań dla 
gości przyjezdnych. Zgłoszenia przyj- 
muje Biuro Centralnego Zarządu Ma- 
cierzy Benedyktyńska 2 — 8 od 10 
rano do 5-tej po poludniu. 

" SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Czytelnia akademicka. Zarząd 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U.5.B. podaje do ogól- 
nej wiadomości Kol. Kol., że Sekcja 
Kulturalno - Samokształceniowa  uru- 
chomiła przy Ognisku Akademickiem 
(Wielka 24) Czytelnię czasopism i 
wypożyczalnię książek. 

Czytelnia czynna codziennie od 
godz. 19—22, wypożyczalnia w  po- 
niedziałki i piątki od godz. 20 — 22. 

SPRAWY URZĘDNICZE. 
— Wileńska Współdzielnia Spo- 

żywcza. Na miejsce  Współdzielni 
Pracowników Państwowych powstała 
Wileńska Współdzielnia Spożywcza, 
która od zawodowych związków  na- 
była sklepy spółdzielcze przz ulicy 
Św. Jańskiej 3 i Antokolskiej 69. 

W czasie uajbliższym zostaną zor- 
ganizowane nowe sklepy, między in- 
nymi na Zwierzyneu. (Zd.). 

— Chór Stowarzyszenia Urzęd- 
ników Państwowych. W styczniu r. 
b. staraniem Sekcji Kulturalno - Oś- 
wiatowej S$. U. P. zawiązany został 
Chór Stowarzyszenia  Urzęduików 
Państwowych w Wilnie, składający 
się z urzędników i członków ich ro- 
dzin. Prowądzony pod wytrawnem 
kierownictwem znanej Wilnu dyry- 
gentki — profes. konserwatorjum p. 
K. Pliszko Ranuszewiczowej, nowo- 
powstały zespół szybko się rozwija, 
przygotowując repertuar na projek- 
towany w końcu marca r. b. pierw- 
szy występ publiczny. Chór łiczy 
chwili obecnej około 60 osób i ścią- 
ga w miarę rosnącego powodzenia 
coraz liczniejszych adeptów. Ta o- 
statnia okoliczność umożliwia rozsze- 
rzenie działalności Chóru również i 
na zewnątrz, nie ograniczając się do 
służenia wyłącznie celom kulturalno- 
oświatowym Stowarzyszenia Urzędni- 
ków Państwowych, jak to było za- 
mierzone pierwotnie. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— lu jest bezrobotnych w Wil- 
nie. W ostatnim tygodniu sprawoz- 
dawczym na ewidencji P. U. P. P. 
figurowało 5,555 osób bezrobotnych, 
z tej liczby 4,406 mężczyzn i 1,149 
kobiet, z czego P. U. P. P. zdołał 

skierować do pracy zaledwie 68 
osób. (1.) 

Zarząd Obwodowego Funduszu 
Bezrobocia LAcoeta bezrobotnym 
jak može. W ubieglym tygodniu Za- 
rząd Obwodowego Funduszu Bezro- 
bocia wypłacił dla bezrobotnych ro- 
botników w drodze zasiłków 1.013 zł. 
oraz w drodze pomocy doraźnej 
221 zł. (I). 

— Po kawalek chleba bezro- 
botni udają się zagranicę. W ubie- 
głym tygodniu sprawozdawczym P. 
U. P. P. wydał cztery ulgowe za- 
świadczenia dla bezrobotnych robot- 
ników udających się na roboty za 
granicę. (1). 

-—- Poszukuje pracy: ślusarzy 90; 
kowali 18; elektromonterów 19; dru- 
karzy 39; stolarzy 85; rymarzy 7; 
garbarzy 34; szewców 381; krawców 
64; nauczycieli 42; pracowników ko- 
munikacji 24; oficjalistów rolnych 50; 
biuralistów 328; techników 42; sub- 
jektów handl. 84. 
Wszyscy na ewidencji P.U.P.P. (1). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— om p. t. „Prometeusz 
Kaukazu—Gruzja“. Z ramienia Ko- 
mitetu Gruzińskiego w Polsce przy- 
jechał do Wilna wice-prezes komite- 
tów p. Tumanow, ktery zajął się or- 
ganizacją odczytu znakomitego” pisa- 
rza polskiego, Wacława Sieroszew- 
skiego, pod tytułem „Prometeusz Ka- 
ukazu — Gruzja*. Odczyt ten, ilu- 
strowany przezroczami, odbędzie się 
w niedzielę dnia 7-go marca w loka- 
lu kasyna oficerskiego. Godzina bę- 
dzie ogłoszona później, 

Zarówno temat odczytu, jak i о- 
soba znakomitego prelegenta, który 
sam zwiedził Gruzję, wzbudzi nie- 
wątpliwie szerokie zainteresowanie 
wśród społeczeństwa wileńskiego. (zd) 

— Profesor Stanisław Noakow- 
ski przyjeżdża do Wilna w celu wy- 
głoszenia dwóch odczytów w dn. 9 i 
10 marca w sali Śniadeckich Uniwer- 
sytetu St. B. tematy: „Mały Trianon 
Marji Antoniny i Łazienki Stanisła- 
wa Augusta". Wilno z wystawy prac 
prof. Noakowskiego zna jego niezrów- 
nane rysunki, nie miało jednak dotąd 
możności usłyszenia go jako prele- 
genta. 

— Odczyt p. Mieczysława Li- 
manowskiego pod tytułem „Wilno i 
Święci Wieków Średnich", który od- 
będzie się w piątek dn. 5-go marca 
o godzinie 8-ej wiecz. w sali im. 
Śniadeckich U. 8. B. budzi wielkie 
zainteresowanie. Przypominamy że 
bilety nabywać można wcześniej w 

księgarni W. Makowskiego S-to Jań- 
ska 11. 

Z KASY CHORYCH. 

— Którzy z przedsiębiorców 
będą wolni od kar nakładanych 
przez Kasę Chorych. Na ostagniem 
posiedzeniu Kasy Chorych postano- 
Wwiono zwolnić od kar pieniężnych 
tych przedsiębiorców, którzy sami 
zameldują swoich pracowników do- 
tychchczas niezameldowanych. (zd). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Choroba Nadrabina Rubin- 
sztejna. Nadrabin Rubinsztejn, zacho- 
rował w ostatnich czasach na influ- 
encję. 

Stan chrorego groźny, gorączka 
w dniu wczorajszym przekraczała 40 
stopni. (M. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Raut strzelecki. W dniu dzi- 
siejszym odbędzie się w salonach 
oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
raut-koncert na rzecz Związku Strze- 
leckiego w Wilnie. Urozmaicony pro- 
gram artystyczny z udziałem zespołu 
„Redutyś i wybitnych artystów wi- 
leńskich. Początek o gedzinie 21-ej. 
Bilety do nabycia u p. p. Gospodyń 
i Gospodarzy oraz przy wejsciu. 

SPRAWY HARCERSKIE, 

— Ostrzeżenie. Doszło do naszej 
wiadomości, że jacyś osobnicy chodzą 
po domach i podając się za harcerzy 
różnych drużyn wileńskich sprzedają 
książki i wyłudzają ofiary rzekomo 
na cele harcerskie. 

W imieniu Czarnej Trzynastki 
Wil. Druż, Harcerskiej oświadczają, 
że drużyna nie zajmowała i nie zaj- 
muje się sprzedażą broszur ani ksią- 
żek i nikogo do sprzedaży nie upe- 
ważniała. 

Osobników  oszukujących  społe- 
czeństwo prosimy oddawać w ręce po- 
licji a nie wspomagać datkami. 

_ ROŻNE. 
— Grupa duchowieństwa pra- 

wosławnego  dyecezji wileńskiej, 
przeciwko archimandrycie Morozowu, 
zdecydowała rozwiązać  konsystorz 
prawosławny w Wilnie i mianować 
inne osoby. Równocześnie zamierza 
ona zwrócić się do arcybiskupa Teo- 
dozjego z prośbą © uwzględnienie 
swych postulatów 

Odbyło się poufne zebranie kon- 
systorza prawosławnego — zdecydo- 
wano wszystkich wichrzycieli porząd- 
ku zawiesić w czynnościach, a mię- 
dzy innymi: protereja Eromana, du 
čhownych Sieniawskiego i Wasilew- 
skiego, a resztę przeprowadzić de 
innych djecezji. (1). 

— Towarz. hodowli koni i po- 
pierania sportu konnego wniosło 
wczoraj prośbę na ręce p. Komisarza 
Rządu na m. Wilno o  zarejestrowa- 
nie go. Statut T-wa — już zalegali- 
zowany przez Min. Roln. i Dóbr 
Państw. (1). 

— Na występy 14-to letniego 
Mojżesza Gillera (popisy siły ręcz- 
nej) udzielił zezwolenia Wileński 
Urząd Wojewódzki. o 

— Sprostowanie. Na obchodz'e ku 
czci Szymona Konarskiego obecny był re- 
rezentant Województwa p. Raue; na wio- 
onczeli grał p. Tchorz — akompanjowała 
pani Berau. 

Z PROWINCJI. 

sztaty krawieckie i pończosznicze 
oraz założony w roku 1924 warsztat 
szewski. 

Starsze dzieci uczęszczają do 
szkół powszechnych, zaś jedno z nich 
najzdolniejsze uczęszcza na koszt 
samorządu do gimnazjum. (zd) 

— Kółko rolnicze w Migunach. 
Urząd wojewódzki zarejestrował sta- 
tut kółka rolniczego pow. Święciań- 
skiego. (zd) 

— Straż ogniowa w Kołtynia- 
nach. Urząd wojewodzki zatwierdził 
straż ogniową w Koltynianach pow. 
Swięciańskiego. (zd) 

— Egzystencję szkoły powszech- 
nej P. M. Szk. we wsi Kleczyszcze 
pow. Wołożyńskiego —podtrzymali 
urzędnicy pocztowi w Wilnie. Zade- 
klarowali w swoim czasie ofiary; 
obecnie opodatkowali się w wysokoś- 
ci jednej czwartej procentu swych 
poborów. (1) " 

— Walne грготайхете człon- 
ków i przyjaciół Koła P. M. S$. Od- 
będzie się w niedzielę dnia 7 b. m. 
w Duniłowiczach w lokalu byłego 
Klubu Urzędniczego 0 godzinie 2-ej 
po południu. : 

Z POGRANICZA. 

— Uciekł z Litwy od poboru 
do wojska. Na odcinku podhajskim 
naprzeciw Kiernowa, gdzie rozgry- 
wały się ostatnie wypadki graniczne 
między Litwą a Polską w dniu przed- 
wczorajszym przekroczył granicę nie- 
jaki Jankowski Kazimierz, który 
uciekł z Litwy przed poborem do 
wojska. (zd) 

. 

  

Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Kradzież. Dn. 2 bm. Antoniemu Go- 
rzewskiemu, (Skopówka 9), skradziono z 
mieszkania ubranie wart. 300 zł. 

, — Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 3 bm. 
Leja Łap, (Kalwaryjska 52), wskutek niesz- 
DRE: wypadku zlamała sobie prawą 
rękę. 

„ Pogotowie ratunkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy pozostawiło poszwanko- 
waną na miejscu, 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 2 b 
m. Julja Paszkiewicz, lat 29 (Swierkowa 25) 

usiłowała odebrać sobie życie przez wypi- 
cie esencji octowej. 

Zawezwane pogotonie ratunkowe po 
udzieleniu pierwszej pomocy pozostawiło 
desperatkę na miejscu w stanie niegroźnym. 

— Samobójstwo. Dn. 2 bm. zyja 
Potapczyk, (Wiwulskiego 16), pozbawiła się 
życia przez poderżnięcie gardła brzytwą. 

Na prowincji. 

— Pożar. W dniu 26.11 r. b. o g. 2 we 
wsi Predcieszanka, gm. Solecznickiej, wsku- 
tek nieujawnionej narazie przyczyny spalił 
się dach i sufit nad domem mieszkalnym 
Mikołaja Potapowa. Straty wynoszą 200 zł. 

— Kradzież konia. W nocy z 26 na 
27 ub. m. we wsi Szylangi, gm. ŚSzumskiej 
Janowi Piłatowi skradziono konia wart. 
350 zł. (I) 

Giełda z dn. 3 b. m. 

Dolary 7,60—7,62—7,58. Belgia 34,75— 
34,60-34,68. Holandja 305,50-306,20,-304,74. 
Londyn_ 37,10-37,19-37,37-01. Ss York 
1,63-7,65-7,61. Paryž 28,68-28,67-28,53. Praga 
oc Ch Szwajcarja 146,90-147,27- 

  

OFIARY. 

P. Antoni Romatowski zamiast prezentu 
ślubowego na bezrobotnych 3 zł. 
  

  

— Wieczorek muzykalno - wo- 
kalny. W Duniłowiczach odbędzie 
się staraniem Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w sobotę, dnia 138 marca br. 
w sali Polsk. Macierzy Szk. (dawny 
Klub Urzędniczy) na dochód własnej 
bibljoteki. 

W wieczorku wezmą udział wy- 
bitne siły amatorskie z tutejszego 
powiatu. 

Początek o godzinie 7 wieczorem. 
— Z działalności samorządowe- 

go schroniska oszmiańskiego. W 
ubiegłym roku ze schroniska oszmiań- 
skiego korzystało 122 osób, z czego 
102 dzieci w wieku od 1 do 16 lat 
i 20 starców. 

Przy schronisku funkcjonują war- 

BARDZO TANIO | 

na rynku Łukiskim MEBLE i 3dni „POMÓC PIACY” 

Gołębie do sprzedania: 
w Będzinie ulica Kołłątaja 23 J. Aga- 
pow. Sto (100) sztuk gołębi rasy: noc- 
nej (ryże) i odeskiej po cenie przy- 

stępnej. 
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"KTO CHCE WYGODNIE 
i przyjemnie jeździć TAKSÓWKĄ 
KARETKĄ, — niech żąda 

TYLKO Nr. 53. 

  

      
  

  

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Spożywców „Robotnik* 
w Wilnie, zgodnie z $$ 82, 58 i 54 statutu, oraz art. 75 ustawy z d. 29-X 
1920 r. o Spółdzielniach, niniejszem komunikuje, iż w dn. 10 marca r. b. 
o g. 7 w. odbędzie się powtórne walne zgromadzenie ezłonków Spółdzielni 
w lokalu Związku Pracowników Przemysłowo - Handlowych w Wilnie, przy 
ul. Wileńskiej N 4. Porządek dzienny: 1) Rozwiązanie Spółdzielni, 2) Wy- 
bory Komisji likwidacyjnej. Zarząd. 
  

  

UWAGA! 
Ważne dla prowincji. 

    

ekspedycja gazet podejmująca się 
dostarczania dzienników, tygodników 
i wszelkich wydawnictw miejscowych, 
krajowych i zagranicznych. 

Zgłaszać się: WILNO, Skrzynka pocztowa 119. 

W tym miesiącu zostaje otwarta 

    
  о0000000000   Da! 

Doroczne walne zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia Techników 
odbędzie się we środę, dnia 17 marca o godz. 19 
w lokalu Stowarzyszenia (Wileńska 33). 

Rada Stowarzyszenia. 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'” sp. z:ogr. odp. Druk. „Pax“, zauł. św. Ignacego 5. 

s 

Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski.



   

  

Należność pocztowa opłacona ryczałtem 

RURJE 
Rok III. Nr. 52 (500) 

RZA. 
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R WIL 
Wychodzi codziennie prócz dni 

r ienas " " " > „= 

Wilno, Piątek 5 marca 1926 r. 
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poświątecznych. 

  

Cena 15 groszy. 

      

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
  

  

> mi m 

  

  

Cena prenumeraty: miecięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę | 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papie. u 
W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Ste'ana Grabow 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

'skiego, Mickiewicza 4, róg | 

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział i oozowy, „Kurjera Wileń- 

ski go" mieści się przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, 
Mickiew cza róg Garbarskiej 1, Tel. 82. 

R 

Czynne od 9 — 4 w. 
Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

ękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca.     

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. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą być przez 

administrację zmieniane dowolnie.   
  

  

Po tjeńdzie kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej. 
W dni 5 i 4 mareaodbył się wal- 

ny Zjazd Kółek Rolniczych Ziemi 

Wileńskiej. Zjechało do Wilna prze- 

szło 100 delegatów kółek i pokrew- 

nych organizacji rołniczych, którzy 
przez 2 dni, pod przewodnictwem 

Prof. K. Rogóyskiego, obradowali 

nad potrzebami wsi naszej. Nastrój, 

który panował wśród zebranych, wy- 

soki poziom dyskvsji oraz wyraźna 

niechęć do partyjnictwa świadczą, o 

tym postępie który, dzięki wytężonej 

pracy kółek rolniczych, przenika co- 

raz bardziej do zagród wioskowych, 

i wprowadza na arenę naszego życia 

społecznego coraz to nowych ludzi 

wyrobionych i świadomych zadań i 

obowiązków społecznych, które ciężą 
nad każdym światłym drobnym rol- 
nikiem. г 

Jeszcze kilka lat takiej pracy — 

a demagogja przestanie być na wsi 

tym potężnym środkiem do kaptowa- 
nia wyborów, jak to było dotąd. Do- 

tąd drobny nasz rolnik, coraz bAf 
dziej uświadamia sobie, że nie zawsze 

ten, co rzuca popularne hasła, chce 

je wcielć w życie—to też większą 

uwagę zwraca on dzisiaj na realne 

postulaty i na codzienną stroną niż 

na gromkie frazesy, oraz radykalne      
schowa!    pa [ 0 | howanie się 

sali podezas licznych przemówień, 

która nawet wywierała pewien ha- 

mujący wpływ na zbyt krewkich lub 

niefortunnych mówców. Zjazd wy- 

kazał również, że na horyzoneie wsi 

naszej ukazuje się nowa siła społecz- 

na w postaci karnego i zorganizowa- 

nego osadnictwa wojskowego. 

Na tle powszechnej apatji i bier- 
ności, staje się ona siłą poważną i 

może odegrać niezmiernie doniosłą i 

  

pożyteczną rolę dla wsi naszej, o ile 

zechce zrozumieć, że wieś nasza skła- 

da się nietylko z ludności polskiej, 

lecz i białoruskiej, a częściowo — li- 

tewskiej, lekceważyć potrzeb i inte- 

resów której nie wolno, gdyż mogą 

się znałeźć siły, które dotychczasową 

masę bierną poruszą i nadadzą jej 

kierunek odśrodkowy, niepożądany 

dla idei państwowej polskiej, dla któ- 

rej tak łatwo, przy pewnej dbałości 
o jej najżywotniejsze sprawy, może 

być ona pozyskana. Są pewne znaki, 
zwłaszcza po zjeździe grodzieńskim, 

że osadnicy to zrozumieli i że przy- 

wódey ich zarzucili ongiś głoszoną 

myśl o kolonizacji tych ziem elemen- 

tem z innych dzielnie z pominięciem 

potrzeb miejscowej ludności. 

Oby tak było istotnie, a wówczas 
państwowość polska i kraj nasz zyska 

w tym świeżym elemencie bardzo 

wartościowy materjał, ludność zaś 

miejscowa — ożywiona ideałem pracy 

społecznej inteligencji wiejskiej, brak 

której dzisiaj staje na przeszkodzie 

odrodzenia wsi i dźwignięcia jej z 

tego poniżenia i marazmu, w jakich 

się obecnie ona znajduje. 

Wreszcie podkreślić należy to po- 

wszechne niemal zrozumienie potrze- 

by utworzenia jednolitego frontu rol- 

-niczego, które ujawniło się zarówno 

w uchwale, wzywającej Ministerstwo 

Rolnictwa do wszczęcia w tym kie- 

w przyjęciu ogromną większością 

wniosku p. Bohdanowicza о koniecz- 

ności już obecnie porozumienia się 

Związku Kółek Rolniczych z Towarz. 

Rolniczemi w sprawach dotyczących 

cały ogół rolniczy, bez różnicy wiel- 

kości posiadanych obszarów. X. 

  

Prowokacyjna akcja litewska — udremniona 
GDAŃSK. 4-1III. (Pat). Genuewski korespondent „Danziger Neueste 

Nachrichten* przedstawiając obecne stadjum kwestji składu Rady Ligi Na- 

rodów pisze: Zabiegi Polski o uzyskanie miejsca w Radzie Ligi Narodów 

są ułatwiono o tyle, że na porządku dziennym sesji marcowej nie znajdują 

się żadne sprawy polsko-gdańskic oraz, że delegatowi polskiemu Sokalowi 

udało się w ostatniej chwili udaremnić akcję litewską podjętą w ostatnich 

dniach z powodu zajść na pograniczu 

  

litewskim. 

Z 22 

Wizyta Viskio Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku mal tamta 1 nil. gtrasbugama. 
GDAŃSK, 4-III. (Pat,). Wczoraj 

Narodów w Gdańsku 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 

van Hamel złożył 
w południe Wysoki Komisarz Ligi 

wizytę komisarzowi generalnemu 
ministrowi Strasburgerowi. 

Zgodność poglądów Brianda i Ninczica. 
PARYŻ 4-III. (Pat). Podezas wczorajszego spotkania Brianda z Nin- 

cziczem zgodnie wyrażono pogląd, że porozumienie grecko-jugosłowiańskie 
będzie stanowiło podstawę ewentualnego paktu bałkańskiego. 

Ninczicz oświadczył, iż przyznanie Polsce stałego miejsca w Radzie 
Ligi Narodów uważa za oczywistą gwarancję pokoju. „Le Journal* pisze 
Ninczicz przybył do Paryża, aby wyjaśnić, że osiągnięcie porozumienia 
włosko-jugosłowiańskiego ma jedynie na celu przeszkodzenie anektowaniu 
Austrji przez Niemcy. 

„Petit Parisien*, zaznacza, iż obaj mężowie stanu mogli stwierdzić 
identyczność swych poglądów oraz wspólność stanowisk w zakresie polityki, 
zmierzającej do wzmocnienia pokoju na podstawie poszanowania terytorjal- 
nego status quo oraz traktatów. 

W-g „Petit Journal'a*, Niniczicz przybył do Rzymu i Paryża, oży- 
wiony tym samym duchem, jaki cechuje Małą Ententę, dążącą do zawiera- 
nia odrębnych układów, przy równoczesnem informowaniu Francji o prze- 

biegu pokowań. 

.„Wynurzenia Vandervelde'a. 
BRUKSELA, 4-111. (Pat.). Vandervelde oświadczył w Izbie: powiększe- 

nie ilości stałych miejse w Radzie musiałoby pociągnąć za sobą niebezpie- 
czne zmniejszenie wpływów Rady, gdyż wielki liczebnie skład Rady utrud- 
niłby jęj prowadzenie obrad. : 

Pragnąłby nie być obarczonym katagorycznym mandatem i dlatego nie 
chce zajmować w tej sprawie stanowiska przed wyjazdem do Renewy. 

„ew York Wordi" z wielkiem uznaniem podkreśla stanowisko premjera Skrzyńskiego, 
NEW YORK 4-III. (Pat). We wstępnym artykule pod tytułem: Wielka 

decyzja przed Ligą* „New York Wordl* pisze: z żądania Polski przedsta- 

wionego z taką godnością przez premjera Skrzyńskiego wynika, że Liga 
jest pierwszorzędną europejską organizacją. 

Polski minister sraw zagranicznych wskazuje na to, że Polska jedy- 
ne z państw najbardziej zainteresowanych w traktatach nie jest stałym 
członkiem Rady. 

Bezprzecznie jest to prawdą, że jeżeli głównem zadaniem Ligi jest 
utrzymanie pokoja w Europie, oraz jeżeli traktaty locarneńskie są środkiem 

do utrzymania pokoju wówczas stała obecność Polski w Radzie jest po- 
trzebna i pożądana. 

Polska z punktu widzenia światowego jest małem mocarstwem, lecz 
2 punktu widzenia europejskiego jest ważnym czynnikiem. 

Prasa niemiecka intryguje nadal. 

BERLIN 4,111 (Pat.). Kilka pism wczorajszych omawia informacje pra- 
sy amerykańskiej według, których po przyjęciu Niemiec do Ligi Narodów . 

i przyznaniu im miejsca w Radzie ta ostatnia ma zaproponować powiększe- 

nie o jedno liczby miejsc niestałych i przystąpić do wyborów % rezultacie 
których nowe miejsce niestałe otrzymać ma Polska, 

Wrazie zgody Niemiec na taką procedurę Szwecja również ma wyra- 

zić zgodę na natychmiastowe przyznanie niestałego miejsca Polsce. 

Omiawiając tę pogłoskę „Deutsche Tagesztg* oświadcza, że kombi- 

nacja podobna doprowadziłaby do utworzenia w Lidze bloku antyniemiec- 

kiego. 
Organ sgrarjuszy występuje gwałtownie przeciwko takiemu rozstrzyg- 

nięciu sprawy, grożąc rządowi luthera i Stresemana utratą popularności 

w kraju. 

Wyjazd delegacji niemieckiej do Genewy. 

BERLIN, 4-Iil. (Pat). „„Tagliche Rundschau* donosi, że delegacja nie- 

miecka wyjedzie do Genewy w piątek. Delegacja składać się będzie z 12 

osób. 
Przed wyjazdem odbędzie się jeszcze posiedzenie Rady Ministrów, 
W niedzielę kierownicy delegacji niemieckiej spotkają się z szefami 

delegacji francuskiej i angielskiej. 
Głównym przedmiotem tej konferencji 

stałego miejsca w Polsce. 
Dziennik wyraża przekonanie, że kwestja ta zostanie 

jesieni. 
Kanclerz Luther będzie obecny tylko podczas formalnego przyjęcia 

Niemiec do Ligi Narodów poczem opuści Genewę udając się na krótki ur- 

lop. 
у Delegacji niemieckiej przewodniczyć będzie następnie dr. Streseman, 

ma być kwestja przyznania 

odroczona do 

W ciągu dnia dzisiejszego Komisarz Generalny Rzeczypospolitej min. 
Strasburger rewizytował Wysokiego Komisarza Ligi Narodów van Hamela. 

Programowe przemówienie van Hamela 
w Gdańsku. 

GDANSK, 4-III. (Pat.). Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
prof. van Hamel przyjął w kilka godzin po swem przybyciu do Gdańska 
przedstawicieli prasy pelskiej do których wygłosił krótkie przemówienie na 
temat swej przyszłej działalności w Gdańsku, podkreślając między innemi, 
że Liga Narodów jest silnie zainteresowana w pomyślnem położeniu gospo- 
darczem i politycznem Gdańska. 

_ Przedstawiciel Ligi Narcdów w Gdańsku występować może jedynie w 
roli rozjemcy między Gdańskiem a Polską. 

Prosiłbym, oświadczył dalej prof. van Hamel, zarówno Polskę jak i 
Gdańsk, aby traktowały mnie jako przedstawiciela związku narodów, który 
uczyni wszystko co będzie w jego mocy aby utrzymać i rozwijać harmonję 
między Polską a Gdańskiem. 

„Baltische Presse* o oświadczeniu 
Wysokiego Komisarza w Gdańsku. 

„ GDANSK, 4-III. (Pat.). W związku z wczorajszem oświadczeniem Wy- 
sokiego Komisarza Ligi Narodów van Hamela „Baltische Presse'* zaznacza, 
że bogate doświadczenie nowego przedstawiciela Ligi Narodów w Gdańsku 
w dziedzinie prawnej pozwala oczekiwać, że jego działalność w wysokim 
stopniu przyczyni się do wzmocnienia powagi Ligi Narodów i do dalszego 
rozwoju stosunków polsko-gdańskich. 

„ Wynurzenia p. van Hamela co do pojmowania przez niego jego obec- 
nej roli uwydatniają jego dobrą wolę i świadczą o jego politycznem wyro- 
bieniu.. W końcu .,Baltische Presse* zapewnia przedstawiciela Ligi Naro- 
dów w Gdańsku, że może liczyć na współdziałanie wszystkich pokojowych 
czynników zarówno gdańskich jak i polskich. 3 

Sesję marcową „Tagliche Rundschau“ oblicza na 19 dni. 

Czy dr. Streseman będzie pozostawał przez cały czas w Genewie nie 

jest jeszcze ustalone. 

Expose Chamberlaina w sprawie Rady 
Ligi Narodów. 

LONDYN, 4.11] (Pat.). bir Austen 
Chamberlain wygłosił na dzisiejszem 
popołudniowem posiedzeniu Izby Gmin 
zapowiedziane expose w sprawie Ra- 
dy Ligi Narodów. 

Na wstępie minister przyznał, że 
bez niedużego zaniepokojenia śledził 
wzrastające różnice zdań w tej spra- 
wie. 

O sprzecznościach tych Chamber- 
lain wyraził się: Przemawianie na 
rzecz lub przeciw poszczególnemu 
kierunkowi polityki opartej na kon- 
cepcji wzmocnienia tej czy innej gru- 
py w łonie samej Ligi, wydaje się 
mi niezrozumieniem samej konstytu- 
cji i ducha Ligi, a ponadto niebez- 
piecznem dla ciągłości pożytecznej 
działalności Ligi. 

Mówca wskazuje na ostatnie wy- 
stąpienia w sprawie Ligi kanclerza 
Luthera, ministra Brianda, oraz mi- 
nistrów Włoch, Belgji i Polski. 

W wystąpieniach tych Chamber- 
lain widzi dowody umiarkowania w 

oeenia sytuacji, jaka się wytworzyła, 
oraz wszędzie jednakie gorące prag- 
nienie osiągnięcia porozumienia. 

Chamberlain podziela uczucie ża- 
lu z powodu faktu nadania sprawie 
przyszłego składu Rady Ligi, tak 
gorączkowego biegu, że stała się już 
dziś przedmiotem dyskusji. Przewo- 
dnią zasadą, którą kierować się będą 
przedstawiciele rządu brytyjskiego 
na terenie Ligi będzie przeciwstawie- 
nie się wszystkiemu, co mogłoby za- 
grażać powodzeniu porozumienia 10- 
carneńskiego i co mogłoby utworzyć 
dla Niemiec sytuację uniemożliwiają- 
cą im w ostatnim momencie przystą- 
pienie do Ligi Narodów w chwili, 
gdy stanie ona u jej progu. 

Następną zasadą polityki, którą 
kierować się będzie rząd brytyjski 
będzie żądanie, aby Niemcy dały 
światu zapewnienie o swych pokojo- 
wych intenejach i bezpieczeństwie, © 
którem mowa w statucie Ligi. 

Wiadomości polifyczne. 
Minister spraw wewn., p. Raczkie- 

wicoz, zastępujący p. Skrzyńskiego, 
przyjął wczoraj sen. Kasznicę. 

Omawiano reorganizację admini- 
stracji państwowej. 

© 
Na czas nieobecności p. Skrzyt- 

skiego kierownictwo Min. Spraw Zagr. 
objął podsekretarz stanu, p. Morawski. 

© 
Na wczorajszem posiedzeniu nad- 

zwyczajnych delegatów ministra skar- 
bi do spraw oszczędnościowo-organi- 
zacyjnych sen. Makarewicz przedsta- 
wił projekt noweli do ustawy o Ko- 
misji Kodyfikacyjnej oraz zamierze- 
nia w zakresie ustawodawstwa kar- 
nego, mające na celu zmniejszenie 
kosztów więziennictwa. 

Poruszono sprawę zmiany obowią- 
zujących w poszczególnych  dzielni- 
cach nmstaw postępowania karnego, 
celem zastąpienia kompletu sądzących 
dla pewnej kategorji spraw karnych 
przez sędziów jednostkowych. 

Omawiano sposoby przyśpieszenia 
prowadzenia śledztwa i skrócenia cza- 
su odbywania aresztów śledczych. 

© 
Wczoraj obradowało prezydjum za- 

rządu głównego Piasta. Rada naczel- 
na ma obradować 16 marca. 

  

  

Roniecznońć polityczna stałego miejsca 
dla Polski w Radzie Ligi. 

Rezolucja uchwalona przez 
Sejm. 

Jednocześnie z ratyfikowaniem w 
trzecim czytaniu po ożywionej dy- 
skusji traktatów Locarneńskich Sejm 
powziął następującą rezolucję. 

„Sejm daje wyraz stanowczemu 
przekonaniu, że wszystkie czynniki, 
które szczerze współpracowały nad 
dojściem do skutku układów w Lo- 
carno i szczerze dążą do utrwalenia 
pokoju, uznają natychmiastowe przez 
Polskę uzyskanie stałego miejsca w 
Radzie Ligi Narodów za bezwzględną 
konieczność polityczną, wypływającą 
z roli państwa polskiego w Europie 
środkowej i wschodniej, roli, spełnia- 
nej w interesie nie własnym tylko, 
lecz powszechnym. Sejm widzieć bę- 
dzie w uczynieniu zadość tej koniecz- 
ności dowód zwycięstwa idei pokoju 
i przyjaznego współżycia narodów 
nad polityką zawiści i walki, któraby 
Europę rychlej czy później wtrącić 
musiała w nową katastrofę*. 

    

Z ZAGRANICY. 
Sencacyjne aresztowania. 

WIEDEŃ 4-III, (Pat) „Neue freie 
Presse* podaje z Bukaresztu: Wed- 
ług wiadomości z Mohilowa. przed 
kilku dniami aresztowano tam pięciu 
oficerów, którzy chcieli przekroczyć 
Dniestr i udać się do Rumuaji. 

Grupą kierował pułkownik Usti- 
mowicz, przy którym znaleziono kom- 
promitujące papiery, dotyczące w 
szczególności rozgałęzienia organi- 
zaeyj antybolszewickich. 

Na podstawie tych dokumentów 
aresztowano w Mohilowie około 200 
osób, z których większa część zosta- 
ła już stracona. Również w innych 
miejscowościach znajdujących się nad 
brzegiem Dniestru  przedsięwzięto 
liczne aresztowania. 

Policja mohilowska wykryła tajne 
magazyny amunicji i stwierdziła, że 
szef milicji mohilewskiej jest wmie- 
szany w aferę kontrewolucyjną. Ko- 
mendant Mohilowa znikł. 

Około 100 żołnierzy milicji zosta- 
ło aresztowanych i odstawionych do 
Charkowa. Ustimowicz i dwaj areszto- 
wani wraz z nim oficerowie zostali 
straceni. 

Również i w Kamieńcu Podolskim 
aresztowano wielu oficerów: między 
innemi pułkownika Stepura. 

W Kamieńcu panuje wśród lud- 
ności panika, 

Podobne organizacje wykryto w 
Kijowie i Żytomierzu. 
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STRZĘPKI. 

„Jak zostać redaktorem? 

W czasach ogólnej demokratyzacji, gdy 
konstytucja zniosła wszystkie tytuły rodo- 

wó, piękniebrzmiące, a nic już nieznaczące, 
miło jest jednak posiadać jakikolwiek ty- 
tytuł, który dodaje poloru nazwisku. Są 
tytuły, które z trudem się zdobywa, na któ- 
re lata całe trzeba pracować, jakneprzykład: 
doktór, inżynier, profesor i t. p. ale sąi 

takie, na które można sobie pozwolić nie- 
wielkim?Tstosunkowo kosztem. 

Do tych należy szanowny, choć dziś 
pospolity tytuł redaktora. Aby go uzyskać 
trzeba założyć sobie pismo, co nie jest 
rzeczą zbyt trudną, pomimo kryzysu wy- 

dawniczego. 
A robi się to tak: miejsce zamieszkania 

obiera się za redakcję (i administrację). 
Później parę ogłoszeń płatnych lub po zna- 
jomości w kiłku pismach tej treści: „dnia 
30 łutego rb, zacznie wychodzić w Wilcie 
wielki tygodnik albo dziennik ilustrowany 
poświęcony - filozofji, astronomii, przemy- 
s owi, dentystyce i literaturze—pod redakcją 
naczelną Blagierjusza Zawracalskiego, i t. d.* 

Na zasadzie tego ogłoszenia można 
przystąpić do zbierania ogłoszeń do pierw- 
szego numeru pisma. W tym celu przyszły 
redaktor musi zamienić się w pomysłowego 

agenta. Po trzech miesiącach uporczywej 
pielgrzymki po sklepach i przedsiębiorstwach 
napewno uda się wyłudzić sumę dostateczną 
na opłacenie druku kilkustronicowego świst- 
ka (papier bierze się na kredyt). 

Gdy pierwszy numer tygodnika ukaże 
się, bohater wydawca, recte autor i admini- 
strator, ma prawo do dożywotniego tytułu 
redaktora, choćby pismo przestało wychodzić: 

l wtedy na biletach wizytowych piękny 
dopisek: „Blagierjusz Zawrdcalski—Redak-. 
tor naczelny „Tego Owego“. 

Kuba. 

  

  

Sejm i Rząd. 
Socjaliści domagają się przeprewa- 
dzenia natychmiastowego śledztwa 

z udziałem Najwyższej Izby Kontrcli Pań- 
stwa. Pos. Pławski i koledzy ze Zw. 
P.P.S. zgłosili wniosek w sprawie nieudc|l- 
nej i szkodliwej dla skarbu gospodarki de- 
artamentu VI (budownictwa) Ministerstwa 

S ray Wojsk. 

Posiedzenie t. zw. komisji pigciu 

mającej na celu wypracowanie wniosków, 
dotyczących sprawozdań Najwyższej izby 
Kontroli Państwa odbyło się wczoraj. Wy- 
słuchano referat posła fd o od 
(Wyzw.) o sprawozdaniu N. I. K. dotyczą- 
cem działalności M-stwa Ref. Roln. 

Posiedzenie podkomisji lotniczej 

w sprawie zarzutów poczynionych deparia- 
mentowi lotniczemu odbyło się 2 bm. Gen. 
Włodzimierz Zagórski odpierał je w trzygo- 
dzinnym referacie. p 

Pos. Kościałkowski (Klub Pracy) 
dowodził na podstawie rzeczowych danych, 
iż zarzuty wysunięte w prasie przeciw gen. 
Zagórskiemu o niedostatecznem zaopatrze- 
nin armji w materjał lotniczy są uzasadnic- 
ne. Posiedzenie zostało przerwane na pod- 
stawie pewnego rodzaju deklaracii posła 
Kościałkowskiego, w której oświad- 
czył, że jeżeli minister spraw wojskow. nie 
pokryje swoim autorytetem działalności ge- 
nerała Zagórskiego, to w takim razie szef 
lotni'twa ustąpić powinien z zajmowańego 
przezeń stanowiska. 

Sprawa wyborów gminnych 

miała być wniesiona na porządek dzienny 
wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji 
administracyjnej. Wobec możliwości kom- 
promisowego porozumienia między stronni- 
ctwami w tej sprawie, odnośne wnioski nie 
były rozpatrywane. 

  

  

Žadanio zmiany ordynacji wyborczej 
w Sejmie. 

Sejmowy klub Ch. N. zgłosił na 
onegdajszym posiedzeniu Sejmu wnio- 
sek w sprawie zmiany ordynacji wy- 
borezej do Sejmu i Senatu. Wniosek 
domaga się: 1) zmniejszenia liczby 
mandatów do Sejmu do 320, 2) przy- 
jęcia dla całego państwa jednego 
okręgu wyborczego opartego na za- 
sadzie wyborów proporcjonalnych z 
możnością tworzenia przez poszcze- 
gólne stronnictwa bloków  wybor- 
czych na podstawie rzeczywistej ilo- 
ści głosów oddanych na kandydatury 
tychże stronnictw; głosy oddane na 
rzecz stronnictw w liczbie mniejszej 
od 100 tys. głosów nie byłoby uw- 
zględniane przy obliczaniu wyniku 
wyborów jako głosy rozproszone. 

2 bitwy Rawieńskiej 
Proces generałowej de Bondy. 

We wtorek 2 marca w Kowieńskim 
Sądzie Okręgowym rozpoczął się pro- 
ces generałowej de Bondy, oskarżo* 
nej oto, iż, będąc obywatelką Litwy, 
zbierała ofiary na Polski Biały i Czer- 
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wony Krzyż, podpisała odezwę w spra- 
wie wydalenia „33-ch* z Wilna, oraz 
świadomie popiefała rząd polski. 

Skład sądu następujący: przewod- 
niczący K. Jabłoński, członkowie S. 
Wazbis i8. Żyliński. Oskarża podpro- 
kurator Sądu Okr. Pawłowicz. Jako 
obrońca, występuje przys. adw. Dyr- 
mont z Wiłkomierza. W sprawie tej 
powołano kilkudziesięciu świadków, 
wśród których m.in. Michała i Wikto- 
ra Birżyszków, B. Birżyszkową, J.Jo- 
ninasa, Livarta i in. 
„Na początku posiedzenia oskarży- 

ciel zażądał zamknięcia drzwi, czego 
jednak sąd nie uwzględnia. Po wy- 
słuchaniu gener. de Bondy, która do 
winy się nie przyznała, sąd przystą- 
pił do przesłuchania świadków., 

Proces potrwa prawdopodobnie kil- 
ka dni. 

Nowy konsul litewski w Królewcu. 

„Dzień Kowieński* z d 3-Ш г. Ъ. 
donosi, iż konsul litewski w Królew- 
cu, Kremeris został odwołany. 

Na jego miejsce został mianowany 
dr. Józef Gabrys. Gabrys znany jest 
jako wybitny polityk chrz.-demokra- 
tyczny i b. wydawca „Kłajpedos Ži- 
nios*. Wswoim czasie miano go mia- 
nować na stanowisko gubernatora 
kraju Kłajpedzkiego. 

  

  

dejmik kłajnedzii odwołuje se 
do Ligi Iarodów, 

czyli jak wygląda w rzeczywistości 
autonomja, dass Kłajpedzie przez 

Litwinów 

Z powodu doniosłości sprawy po- 
wołania przez Sejmik kłajpedzki spe- 
cjalnej komisji dla opracowania mce- 
morjału do Ligi Narodów, pisma pc- 
dają wiadomości uzupełniające co do 
przyjętej przez Sejmik rezolucji. 

Po odczytaniu wniosku o wybraniu 
powyższej komisji, członek Sejmiku 
Gubba uzasadniał konieczność odwo- 
łania się do Ligi Narodów. 

Wszyscy wiemy — zaznacza pose 
Gubba — że rząd litewski czyni nam 
w naszych pracach wielkie utrudnie- 
nia. Rząd litewski nie ma zrozumie- 
nia, iż należy istotnie zrealizować u- 
dzieloną nam autonomję i stopniowo 
wprowadzać ją w życie. Długośmy 
usiłowali dojść do jakiegokolwiek po- 
rozumienia z rządem litewskim, aż 
ostatecznie doszliśmy do przekonania, 
iż niema dla nas innej drogi, jak za- 
stosowanie tego artykułu statutu, któ- 
ry zabezpiecza jego wykonywanie. Nie 
należy jednak wnosić, iż wystąpimy 
wobec Ligi Narodów, jako wrogowie 
Litwy. Bynajmniej. Nikt z pewnością 
nie powitałby z takiem ukontentowa- 
niem, jak my, gotowość rządu litew- 
skiego do zgodnej współpracy przy 
jednym stole w Genewie, czy też w 
innem miejscu. Jeżeli się zwracamy 
do Genewy, to czynimy to jedynie 
dlatego, że rząd litewski nie wyka- 
zał intencji zadośćuczynienia naszym 
słusznym żądaniom. 

      

Ze Związku Ofice- 
rów Rezerwy. 

Zapowiedziana jeszcze w roku u- 
biegłym jednodniówką informacyjno- 
propagandowa Związku Oficerów Re- 
zerwy p. t. „Na Szlaku Batorego“ 
zostanie wydana nieodwołalnie przed 
Świętami Wielkanocy rb., jako księ- 
ga zbiorowa oficerów rezerwy pod 
red. p. por. rez. W. Charkiowicza. 

Zebrany dotychczas materjał na- 
der urozmaicony z ilustracjami, opra- 
cowany wyłącznie przez najwybitniej- 
szych autorów z pośród oficerów re- 
zerwy, składa się istotnie na bardzo 
pokaźną księgę zbiorową oficerów 
rezerwy i stanowić będżie cenny upo- 
minek dla każdej rodziny polskiej 
na naszych kresach. 

Nakład tego wydawnictwa jest 
rozliczony na razie na parę tysięcy 
egzemplarzy, który jak należy spo- 
dziewać się, zostanie wyprzedany 
przed świętami, —dlatego też to wy- 
dawnietwo niemniej jest ważnem i 
dla ogłaszających się. Ostateczny 
termin  nadesłania  przyrzeczonych 
prac umieszczenia w księdze zbio- 
rowej „Na Szlaku Batorego", oraz 
ogłoszeń upływa z dniem 8 marca 
rb. Firmy, które w rokuzeszłym zło- 
żyły teksty swych ogłoszeń, proszo- 
ne są o podanie na powyższy termin 
zmian lub uzupełnienie w tych tek- 
stach, jakie uznają za potrzebne. 

Biuro Komitetu Red. księgi Zbio- 
rowej. „Na Szlaku Batorego* mieści 
się w lokalu Związku Oficerów Re- 
zerwy przy ul. Mickiewicza 18 i 
czynne codziennie od godz. 17 — 19. 

* 
  

  

W tym miesiącu zostaje otwarta UWAGA! 
Ważne dla prowincji.     В Zgłaszać się. WILNO, Skrzynka pocztowa 119. 

ekspedycja gazet podejmująca się 
dostarczania dzienników, tygodników 
i wszelkich wydawnictw miejscowych, 
krajowych i zagranicznych. 
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Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj dramat w 3 aktach St. Żerom- 
skiego „Turoń*, jutro komedję J. Szaniaw- 
skiego „Ewa”. W niedzielę o godz. 3.30 da- 
ne będzie „Wyzwolenie* Wyspiańskiego wie- 
czorem zaś komedja F. Zabłockiego „Fir- 
cyk w zalotach" zakończony sceną орего- 
wą Dominika Cimarosa „Il  matr'monio 
segreto” oraz scenką ialetową Boccheri- 
niego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro „Orbis* od 9—4.30 w 
dnie powszednie i od 10—12,30 w niedziele, 
oraz księgarnia „Lektor* Mickiewicza 4 od 
4--1 po poł. w dnie - powszednie i od 1—3 
w niedziele. W dniu pifzedstawienia bilety 
sprzedaje kasa Teatru od 1l—Ż i od 5—8 
po poł. 

— Recital fortepianowy Zbigniewa 
Drzewieckiego w Teatrze Polskim. Zapo- 
wiedź koncertu Zbigniewa Drzewieckiego 
obudziła żywe zainteresowanie wśród pu- 
bliczności wileńskiej. Znakomity ten piani- 
sta o sławie wszechświatowej wystąpi w 
gmachu Teatru Polskiego w niedzielę naj- 
bliższą 7-go bm. z recitalem fortepianowym, 
poświęconym wyłącznie utworom F. Cho- 
pina. Program zawiera: Sonata b-moll, 24 
preludja, Polonez-Fantazja, Impromptu, 2 
etiudy, Kolysanka, Scherzo h-moll. Bilety 
codziennie są do nabycia w kasie teatralnej 
od 11—1 i 3—9 wiecz. Początek o g. S-ej 
wiecz. 

— Poranek w Teatrze Polskim. Nie- 
dzielny poranek w Teatrze Polskim zapo- 
Wiada inscenizowane fragmenty z op. „Cy- 
ganerja— Puccini, oraz z op. „Dama piko- 
wa" Czajkowskiego w wykonaniu J, Kru- 
żanki i W. Darwiesa. Część drugą wypełni 
fantazja sceniczna Schumanna „Karnawał 
wiedeński" w interpretacji H. Łaszkiewi- 
czowej oraz zespołu baletowego. Przy ior- 
tepianie W. Szczepański. Ceny miejsc naj- 
niższe. Początek o g. 12 m. 30 pp. 

URZĘDOWA. 

— Dr. Szynkiewicz zatwierdzo- 
ny na stanowisku Muftiego. Mini- 
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publ. zawiadomiło telegraficz- 
nie Wojewodę Wileńskiego, iż wybór 
dr. Szynkiewicza na muftiego maho- 
metańskiego w Polsce został przyjęty 
przez Rząd do zatwierdzającej wia- 
domości. 

O powyžszem Wojewoda Wil. za- 
wiadomił przewodniczącego Wszech- 
polskiego Zjazdu Delegatów ludności 
muzułmańskiej. (zd) 

— Powrót p. wice-wojewody z 
Ni Dziś, 5-111 powrócił z War- 
szawy iobjął urzędowanie wice-woje- 
woda wil. p. Olgierd Malinowski. (zd) 

MIEJSKA. 

— Komunikacja „piegutkowa* 
na Antokolu. Z dniem 15 marca Ma- 
gistrat m. Wilna uruchamia „pigut- 
kową* komunikację. „Pigutki* kurso- 
wać będą od Katedralnego placu do 
Pośpieszki 4 wozy. (zd). 

— Bagno magistrackie ra ulicy 
Niemieckiej. Poruszaliśmy już kilka- 
krotnie roboty kanalizacyjne magi- 
stratu, kładąc szczególny nacisk na 
zbyt żółwim krokiem posuwające się 
naprzód roboty na ulicy Niemieckiej, 
gdzie wzdłuż piętrzą się góry błota, 
śniegu, belek, rur, tamując ruch pie- 
szy, uie mówiąc jaż o kołowym. Obec- 
nie chociaż roboty kinalizaeyjūe na 
tej ulicy są już ukończone, jednak 
wykopany na całej długości ulicy rów, 
kupy śniegu i błota w dalszyu ciągu 
trwają, ku utrapieniu zamieszkującej 
tą dzielnicę ludności i jakby na świa- 

„ dectwo magistrackiej niezaradności. 
Niechby sławetny magistrat na- 

reszcie przyśpieszył zasypanie rowu, 
przywracając dawny stan ulicy, przez 
co uczyniłby wygodą ludności i uni- 
knąłby złorzeczeń, jakie przechodzący 
tą ulicą kierują pod jego adresem.(z4) 

SAMORZĄDOWA. 

— Gniazda świń rasy białej i 
angielskiej w Oszmiańskiem. Wy- 
dział powiatowy sejmiku Oszmiań- 
skiego postanowił rozlokować gniaz- 
da świń rasy białej i angielskiej w 6 
punktach na terenie powiatu. (zd.). 

— Posiedzenie wydziaiu sejmi- 
ku powiatowego pow. Wil.-Trockie- 
go odbędzie się w dniu 6-go b. m. 

WOJSKOWA 

— D. O. W. wyraża pochwalne 
uznanie ppłk. Wolańskiemu. Do- 
wództwo Obszaru Warownego wyra- 
ziło w ostatnim rozkazie pochwałę 
podpułkownikowi inż. Wolańskiemu 
za wybitną współpracę w dziale roz- 
budowy fortyfikacji Obszaru Warow- 
nego Wilno. (zd) 

      

— Licytacja koni wybrakowa: 
nych. W dniu 5 b. m. na rynku Kal- 
waryjskim o g. 10 rano odbędzie się 
przetarg wybrakowanych koni woj- 
skowych. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Komisji Ochro- 
ny Lasów. W końcu bieżącego mie- 
siąca w gmachu województwa odbę- 
dzie się posiedzenie Komisji Ochro- 
ny. Lasów. Na porządku dziennym 
sprawy związane z wyrębem lasu. 

rzy. 

K. I 

— Odczyt prof. U. S. B. Wła- 
dyczki „o historji*, zapowiedziany 
na dzień 7-yo b, m. o godz. 7-ej wie- 
czór w sali Sniadeckich winien zgro- 
madzić najszersze koła pracującej in- 
teligencji, a zwłaszcza osoby  pracu- 
jące na polu oświaty i *wychowania. 
Prelegent bowiem przy omawianiu 
istoty histerji poruszy zagadnienia 
mające bezpośrednich łączność ze 
sprawami wychowawczemi. Pożąda- 
nym jest przeto jaknajliczniejszy u- 
dział nanczycielstwa szkół średnich i 
powszechnych. (1). 

— Konferencja lekarzy szkół 
powszechnych m. Wilna odbyła się 
dnia 3 b. m. w lokalu wydziału szkol- 
nego przy magistracie m. Wilna w 
konferencji wzięli udział lekarze: 
z komisarjatu Rządu, z przychodni 
szkolnej i z przychodni gruźliczej. 

Ożywioną dyskusję wywołał rze- 
czowy referat d-r. Borowskiego, 0 
metodach fizykalnych przy rozpozna- 
waniu gruźlicy. 

Prelegent nie wyczerpał całego 
tematu i dalszy ciąg przyobiecał wy- 
głosić na następującym posiedzeniu. 

Prócz tego lekarze szkolni: i obec- 
ni goście zostali poinformowani 0 
postępach i planach organizacji wy- 
chowania fizycznego na terenie szkół 
powszechnych, : 

Po omówieniu drobniejszych spraw 
bieżących zebranie zostało zamknięte 
o godz. 10 m. 30 wieczór. (1) 

— Odczyt Waława Sieroszew- 
skiego. W dn, 7-go b. m. w Kasynie 
Oficerskim o godzinie 17-ej odbędzie 
się odczyt Wacława Sieroszewskiego 
p. t „Prometeusz Kaukazu — Gru- 
zja. Temat odczytu jak i osoba pre- 
legenta, który sam zwiedził Gruzję, 
wzbudził ogólne zainteresowanie 
wśród społeczeństwa wileńskiego. Od- 
czyt organizowany jest z ramienia 
Komitetu Gruzińskiego w Polsce. Bi- 
1е%у w cenie od I zł. do 3 zł. naby- 
wać można w Księgarni Stowarzy- 
szenia _ Nauczycielstwa Polskiego 
(Królewska 1). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— 68 osobom udzielił pracy 

P.U.P.P. W ubiegłym tygodniu 
sprawozdawczym. (1). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Oddzisly zw. kupców żydow. 
na prowincji. Na prowincji w Wi: 
leńszczyźnie jest 20 oddziałów związ- 

  

(ku kupców i 10-w stadjum prganiza- 
cji. Wkrótce projektuje się zjazd 
wspomnianych oddziałów w _ Wilnie, 
którzy będzie wyrazem opinji sfer 
bandlujących na Wileńszczyźnie, Za- 
proszony będzie również na ten zjazd 
przedstawiciel związku kupeów chrze- 
ścjan (zd.). 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Memorjał Kupców Leśnych. 
Związek Kupców Leśnych zwrócił 
się do Ministerstwa Skarbu z me- 
morjałem w sprawie podatku leśnego. 
W memorjale tym Związek Kupców 
uskarża się, iż Izba Skarbowa Wy- 
mierza podatki od przedsiębiorców 
leśnych w stosunku do ilości zatru- 
dnionych robotników, co nie zawsze 
doprowadza do sprawiedliwego na- 
łożenia podatku, gdyż robotnicy w 
większości wypadków pracują okrę- 
sami, tak iż w jednym okresie pra- 
cuje duża ilość robotników, w dru- 
gim zaś bardzo mała. Przytem Izba 
Skarbowa nie bierze pod uwagę wa- 
runków lokalnych jak dróg, właści- 
wości terenu i t. d. 

Związek więc prosi o wydanie 
zarządzenia, by przy pobieraniu po- 
dątku było brane pod uwagę ilość 
zrąbanego drzewa lub obszar ląsu, 
a nie ilość zatrudnionych robotni- 
ków. (zd) 

ZABAWY. 

— Kaziukowe figle. Jutro zatem 
podwoje Pałacu Reprezentacyjnego 0- 
tworzą się dla tych licznych rzesz, 
które podążą aby wziąć swą obecno- 
ścią udział w „Kaziukowych figlach* 
przygotowanych wspólnemi siłami 
Harcerzy i Zespołu Reduty. 

Organizatorowie nie szczędzą Wy- 
siłków aby nadać wieczorowi temu 
charakter wysoce artystyczny i zaj- 
mujący. 

Bilety w cenie 10 zł. i 6, zł. (aka- 
demickie) z prawem redutowej zniżki 
50 proc. są do nabycia u gospoda- 

ROŻNE. 

— Redukcja w Dyrekcji Ceł. 
Wileńska -Dyrekcja Ceł z dniem I 
marca b. r. zredukowała 17 urzędni- 
ków i 9 strażników z trzymiesięcz- 
nem odszkodowaniem. (zd) 

Z PROWINCJI. 

— Czyszczenie nasion w pow. 
Oszmiańskim. Wydział powiatowy 
sejmiku Oszmiańskiego uruchomił 2 
punkty czyszczenia nasion, jedno w 
Oszmianie i drugie w Antonowie. (zd) 

  

Nr 52 (500) 
  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
-— Kradzieże. Dn. 3 bm. włsścicielowi 

sklepu ubrań przy ul. Wielkiej 49, Hirszo- 
wi Sakinowi z okna wystawowego skra- 
dziono 2 kostjumy i frencz wart. 300 zł. 

-- Dn. 3 bm. Wulfowi Palcowi (W. Ste- 
fańska 19), skradziono z mieszkania garde- 
robę i bieliznę wart 550 zł, 2 

— Kuczkow, Kubik i Dauksza w jed- 
nej osobie. Dn. 3 zatrzymany został przez 
policję Józei Kuczkow vel Kubik vel Józef 
Dauksza bez stałego miejsca zamieszkania 
który w aniu 1 bm. popełnił kradzież róż- 
nych rzeczy na sumę 400 zł. w zaśc. Sząsz- 
k'szki gm. niemenczyńskiej u Ignacego Ma- 
linowskiego. 

— Napad na ul. Filareckiej. Dn. 3 bm. 
Maksymiljan Lityński (Filarecka 18), zamel- 
dował policji że w dn. 2 bm. o g. 23 m. 20 
na ul. Filareckiej w pobliżu d. nr. 14, zo- 
stał napadnięty przez 2 nieznanych sobie 
osobników, którzy pobiwszy go zabrali mu 
6 zł. poczem zbiegli. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 3 b. 
m. Salomieja Jabłońska, (Lwowska 12), w 
celach. samobójczych  napiła się esencji 
octowej. 

Pogotowie ratunkowe po udzieleniu jej 
pierwszej pomocy odwiozło desperatkę do 
szpit. św. Jakóba. 

— Pożar. Dn. 4 bm. w hucie szklanej 
(ul. Krakowska 41), zapaliło się drzewo w 
suszarni od którego zajęła się ściana i pod- 
łoga. 

: Wezwana straż ogniowa zlikwidowała 
pożar w ciągu 45 minut. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 4 b.m. 
Józef Witkowski, (Krakowska 41), obcho- 
dząc w nocy hutę szklaną wpadł do otworu 
piwniczego zwichnąwszy sobie nogę. Pogo- 
towie ratunkowe odwiozto poszwankowa- 
nego dp szpit. św. Jakóba. 

Na prowincji. 
— Dzięki odwadze został mu koń. W 

nocy z 28.11 na 1.Ill we wsi Pożyszcze, gm. 
rukcjńskiej, ]anowi Kublikowi skradziono | 
konia wart. 400 zł. 

Jan Kublik zdołał konia odebrać, zło- 
dzieje zbiegli. (I) 
    

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Dnia 5 lutego ub. mies. w nr, 28 po- 
czytnego Pańskiego pisma w kronice wy- 
packów i kradzieży, zostało podano iż ja 
Genowefa Górniewicz, jak również niezna- 
na mi wcale pani Rewińska zostałyśmy za- 
trzymane i oskarżone o kradzież Sztuki ze- 
firu ze sklepu Pazia przy ul. Kalwaryjskiej. 
Wobec tego iż wyjaśniło się, że nic wspól- 
nego nie miałam z wyżej wymienioną kra- 
dzieżą, gdyż sam Paź zeznał iż pope!nił 
błąd. skierowałam skargę do Pana Proku- 
ratora Sądu Okręgowego w Wilnie, celem 
pociągnięcia Pazia do odpowieczialnošci kar- 
nej za swiadomie fałszywe oskarżenie. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 
Genowefa Górniewicz. 
  

Giełda z dn. 4 b. m. 
Dolary 7,60 —7,62—7,58. Londyn 37,125 

37,19-31,19-37-01. Nowy - York 7,63-7,65-1,61 
Paryż 28,60-28,67-28,53.Praga 22,59-22,64-22, 
53. Szwajcarja 146,95-147,32-146-58. Wiedeń 
107,47-107.74-107,21.Włochy 30,71-30,84-30,70 

  

Ruch wydawniczy. 
Wyszedł Nr. 6 sedna „Con oedia* i 

i zawiera m. inn.: „Na drodze ku teatrowi 
Wyspiańskiego" - dr. St. Srebrnego; W, Gru- 
bińskiego—„O Sobie" Maski trzech akto- 
rek; recenzje teatralne; podróż po kinach; 
Kronika włoska i paryska; korespondencje 
z Krakowa, Lwowa i Wilra; obfity przegląd 
aktualności teatralno-literackich i w. inn. | 

Numer bogato ilustrowany. Na ostatniej 
stronie tygodniowy program widowisk. Cena 
n-ru poj. 60 gr. 

  

  
  

Sport. 
Związek Prasy Sportowej nie próźnuje. 

Dn. 2 bm. odbyło się zebranie Zarządu 
Związku Prasy Sportowej w Wilnie, na któ- 
rem prezes złożył sprawozdanie z „Tygod- 
nia Wychowania Fizycznego”. W ciągu tego 
tygodnia urządzono Akademję Wych. Fizy- 
cznego, kwestę uliczną, która przynios'a 
dochodu 213.30 zł. po pokryciu zaś kosztów 
propagandy prasowej, czysty dochód z kwe- 
sty wyniósł zł. 18.30. Pozatem przeprowa- 
dzono propagandę Wych. Fiz. za pośrednic- 
twem ilustrowanej jednodniówki sportowej 
(nakład 2.000 egz.), oraz propagandę filmo- 
wą. Ta osta:nia (film olimpijski) objęła dwa 
tysiące pięćset młodzieży i paruset wojsko- 
wych. Sprawozdawca podkieślił wielkie po- 
parcie i pomoc, jaką okazał dla akcji Tyg. 
Wych. Fis. p. wojewoda Malinowski, które- 
mu też z tego powodu wyraził swoje gorą- 
ce podziękowanie Związek Dziennikarzy i 
Publicystów Sportowych w Warszawie. 
+“ Ogólny przychód z Tyg. Wych. Fiz. wy- 
nosi zł. 790.39, ogólny rozchód 1.386,50 zł., 
deficyt zł. 506.11. | 

W dalszym ciągu obrad postanowiono: 
sprowadzić z Warszawy 2-gą sesję filmu 
olimpijskiego, wyrazić warszawskiej firmie 
„Lux” podziękowanie za jej obywatelskie 
stanowisko, urządzić zawody piłki nożnej: 
Prasa Sportowa contra Reduta, utworzyć 
bibljotekę i czytelnię sportową, oraz ufun- 
e „puhar Zw. Pr. Sp.” dla zwyc. druż. 

‚ () ° 

    

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

z utrzymaniem. 

Ofiarna 2 m. 10. 
  

  

Wyprzedaż MEBLI „Pomoc Pracy” 
na rynku Łukiskim. -Szafy, 

stoliki kuchenne, szafki kuch., komody 
i stoliki zwyczajne. RABAT 50%. 
            

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 Kolegium Ewan- 
gelicko-Reformowanego ul. Zawalna Nr. 11 

od godziny 11 do 3. 

  

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

 


