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W. borkowskiego, Mickiewicza 5. 

Cena prenumeraty : miecięcznie zł. 4. Zagranicą Zł. 6. 
przyjmują: Księgarnia W; Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papię u 

Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Ste'ana Grabowskiego, 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Prenumeratę 

Mickiewicza 4, róg 

Redakcja i Administracja A 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileń- 
ski: go" mieści się przy Biurze Rel 
Mickiewicza ró. 

   

    
   

   

Чатомут S. Grabowskiego, 
el. 82. Czynne od 9 — 4 w. 
На popoł. 
edakcja nie zwraca. 

Garbarskiej 1, Te 
Redaktor przyjmuje « o 

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 lamowy. 

administrację zmieniane dowolnie. 
Terminy druku mogą być przez 
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W niedzielę, dn. 7 b. m. o godz. 12 m. 30 po pol. 
w sali kina „HELIOS" przy ul. Wilenskiej 38, 

znany działacz społeczny i publicysta 

p. Tadeusz Hołówko wygłosi odczyt p. t. 

„POLSKA A WSCHÓD EUROPY" 
Dochód—na cele oświatowe T. U. R-ego 
Bilet wejścia — 50 i 20 groszy. 

Ucząca się młodzież i wojskowi — płacą połowę. 

Bezrobotni za okazaniem karty P. U. P. P.—darmo. 
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Wbrew samym sobie. 
Głosowanie, które odbyło się w 

Sejmie w sprawie ratyfikacji trakta- 

tów locarneńskich, nie można zali- 

ezyć do zjawisk pocieszających w na- 

szem życiu państwowem. Skład opo- 

zycji oraz argumenty, któremi się 

posługiwała, uzasadniając swoje ne- 
gatywne wobec Locarno stanowisko, 
w żadnym razie nie są dowodem zro- 

zumienia istotnego znaczenia tago 

aktu międzynarodowego, jaki doko- 

nał się nad pięknem jeziorem szwaj- 

carskiem. 

Najpoważniejsze, najbardziej opra- 

cowane argumenty wysunął poseł 

Stroński. Krytyka jego miała jednak 

charakter mechaniczny, formalny, nie 

brała pod uwagę momentów psycho- 

logicznych, ograniczała się niemal 

wyłącznie na interpretowaniu i ze- 

stawianiu suchych tekstów traktatu 

wersalskiego, paktu Ligi Narodów i 

umów locarneńskich. Postanowieniem 

traktatu wersalskiego nadawał poseł 

Stroński wartość bezwzględną, nie 

wchodząc w praktyczną ich ocenę ze 

stanowiska zmienionej do gruntu sy- 

tuacji politycznej Europy i zgoła róż- 

nych tendencyj, ożywiających auto- 

rów traktatu wersalskiego w porów- 

naniu z nastrojami kierujących obec- 

nie polityką państw Entente'y mę- 
żów stanu. 

Można bardzo krytycznie i ostroż- 

nie oceniać szczerość przejęcia się 

„duchem Locarna* u niejednego u- 

czestnika tej międzynarodowej próby 

usunięcia gwałtu jako środka  poli- 

tycznego działania — przynajmniej 

w określonej sferze stosunków mię- 

dzypaństwowych -— nie sposób wsze- 

lako negować samego faktu istnienia 

„ducha Locarno* w świadomości i 

uczuciach wielkiej części społeczeństw 

europejskich. Rozumowanie posła 

Strońskiego oparte jest przedewszyst- 
kiem na braku wiary w  jakiekol- 
wiek zmiany psychiki ludzkiej, na 

przeświadczeniu, że bestjalstwo — 

indywidualne czy zbiorowe — jest 

nieodłączne i decydującym tej psy- 

cehiki pierwiastkiem. 

'Ktoby chciał zapoznać się z ro- 
zamowaniem polityka wierzącego w 

młodość dźwignięcia ezłowieka po- 
nad poziom, na którym chce zatrzy- 

mać go p. Stroński, niech przeczyta 
uważnie mowę, wygłoszoną przez 
francuskiego prezesa ministrów p. 
Brianda w dn. 26 ub. m. w Izbie 
Deputowanych. Pod względem głębi 
myśli, oraz siły wyrazu i przeko- 
nania cała opinja francuska zaliczyła 
tę mowę do największych triumfów 

tego znakomitego mówcy i polityka. 
Wróćmy jednak na nasz Sejmowy 

grunt. Posłowi Strońskiemu sekun- 
dówali w jego opozycji — o dziwo! 

nietylko komuniści lub terytorjalne 

mniejszości narodowe ze swego wą- 
skiego okienka taktyki „pryncypjal- 
nie* opozycyjnej, ale również i le- 
wicowe partje polskie w postaci 

wszystkieh radykalnych grup chłop- 

skich i Naredowej Partji Robotni- 
czej. 

Byłoby rzeczą nazbyt nużącą i 

bezpożyteczną cytowanie argumentów, 

wytoczonych przez p. p. Dąbskiego, 

Bryla, Rudzińskiego i innych prze- 

ciwko Locarno. Nikt się zapewne nie 

podejmie wyjaśnić, co ci panowie 

chcieliby mu przeciwstawić. Była to 

demonstracja przeciwko rządowi ko- 

alicyjnemu, pozbawiona strony pozy- 

tywnej. O roli N. P. R. z punktu wi- 

dzenia pewnych ustalonych zasad par- 

lamentarryzmu lepiej nie mówić. Nie 

o nią te nam tuż chodzi. 

Polityka zapoczątkowana w Lo- 

carno, a zdążająca ku ustaleniu po- 

koju i kooperacji międzynarodowej, 
może być podtrzymana i kontynuo- 

wana w pierwszem rzędzie przez 
stronnictwa lewicowe, demokratyczne. 

Tak się też stało w państwach, które 

wspólnie z Polską uczestniczyły w 

aktach locarneńskich. A u nas? Z ca- 

łej lewicy za ratyfikacją szczerze, 
świadomie i konsekwentnie opowie- 

dzieli się socjaliści. Reszta stronnictw 

rządowych — centrum i prawica — 
głównie z poczucia elementarnej przy- 

zwoitości względem „swego* rządu. 

Jeżeli bowiem można p. Dębskiego z 

„Piasta“ zaliczyć do szczerych zwo- 

lenników polityki zagranicznej prem- 

jera Skrzyńskiego, to już klub zwią- 
zku ludowo-narodowego jest b. od 

niej w istocie rzeczy daleki. Głoso- 

wanie jego za ratyfikacją jest nie- 

wątpliwie dowodem wysokiej karności 

organizacyjnej tego stronnictwa wzglę- 
dem swego faktycznego szefa—p. St. 
Grabskiego. 

Uratować chociaż moralnie stano- 
wisko lewicy mógł nieliczny ale po- 
ważny Klub Pracy. Czy zrobił to, co 
mu się należało—o tem sprawozdania 
sejmowe dyskretnie milczą. Sądzimy, 
że w danym wypadku milczenie moż- 
na uznać za potwierdzenie tego, co 
się po Klubie Pracy spodziewać na- 
leżało. 

Stronnictwa lewicowe chłopskie 
i niewyraźna N. P.R. stwierdziły po- 
raz niepierwszy i zapewne nieostatni, 
że względy partyjne i taktyczne ode- 
grywują w ich postępowaniu decydu- 
jącą rolę z polityki zagranicznej tych 
grup zamiast programu i określonej 
ideologji wyziera beznadziejna pustka 
przykrywana frazeologją, której nie- 

rzadko mógłby pozazdrościć niejeden 

wykwalifikowany tromtadrata, 
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nauczycielskiej, aby 

        

     

       
       

czego bitwini żądają od Polaków, a co sami im dają. 
Memorial Litwinów wileńskich do Promjera Skrzyńskiego. 
Pisma kowieńskie donoszą, iż tymczasowy komitet litewski i Stowa- 

rzyszenie „Ritas* w Wilnie wystosowali do premjera Skrzyńskiego memor- 

jał, w którym żądają, aby w gimnazjach litewskich mogli wykładać nauczycie- 

le z Kowna, nieposiadający obywatelstwa polskiego, aby szkoły ich nie 

podlegały nadzorowi władz, z wyjątkiem nadzoru inspektora szkolnego, aby 

do nauczania w tych szkołach dopuszczono osoby, nieposiadające kwalifikacji 
—. gdzie jest szkoła polska—mogła być założona szko- 

łu litewska, aby otrzymywała ona te same świadczenia co szkoła pań- 

ВО2, 

Dzień Kowieńs 

tarzem: 

N leży zaznaczyć, iż memorjał Litwinów zostaje wystosowany 
w tym samym czasie, gdy w samej Litwie na skutek bezwzględnej 

akcji litwinizacyjnej szkolnictwo początkowe polskie znajdują się w agonii, 
gdy w szkołach polskich wprowadza się wykład w języku litewskim, 

ki* zaopatruje tę wiadomość następującym komen- 

a nauczyciele Polacy są usuwani... 

  

0 sialę niejsze w Radzie bigi Narodów. 
Doniosłość przybycia min. Skrzyńskiego 

do Paryża. 
Kładąc ponownie nacisk. na konieczność przy- 

znania Polsce stałego miejsca w Radzie Ligi, „Journal* uważa przybycie 
min. Skrzyńskiego do Paryża za wypadek bardzo doniosły. 

Ere Nouvelle pisze, iż pojednawcze stanowisko min. Skrzyńskiego 
może być omas one jako usilna prośba spopularyzowania ducha Locarna 

PARYŻ 5-III. (Pat). 
     

   

  

am aju polityka polska zawiodłaby całkowicie gdyby Liga Na- 
rodów ustąpiła pod naciskiem Niemiec i przyjęła tezę wysuwaną przez 
rząd Rzeszy o nierozszerzalności Rady Ligi. 

Mowa Chamberlaina w oświetleniu prasy 
francuskiej. 

PARYŻ, 5.1II (Pat.). Prasa dzisiejsza żywo omawia mowę sir Austena 
Chamberlaina. 

„Petit Parisien* oświadcza, że głównym rezultatem dyskusji w Izbie 
Gmin "jest to, że Chamberlain udaje się do Gnnewy, mając zupełnie wolne 
ręce. 

Według „l'Oeuvre* 
kandydaturze. 

„Petit Journal* uważa, że brytyjski minister spraw zagranicznych w 
oświadczeniu swem zajął stanowisko życzliwe wobec Niemiec, lecz bardzo 
powściągliwe w stosunku do innych państw, 

Zdaniem „Matin*—Chamberlain zapewnił w łonie gabinetu brytyjskie- 
go zwycięstwo swym poglądom i jedzie do Genewy z nieograniczonem peł- 
nomocnictwem. 

„Gaulois* mniema, że Chamberlain musiał lawirować pomiędzy opozycją, 
wrogą dopuszczeniu Polski do Rady Ligi, a niezgodą w łonie gabinetu bry- 
tyjskiego. Wczorajsza jego mowa wprawia w zakłopotanie interpretację ukła- 
dów locarneńskich w tym sensie, że Liga Narodów powinna poświęcić 
wszystko, nawet Polskę, byle tylko Niemcy nie cofnęły swej prośby o przy- 
jęcie do Ligi. 

„Echo de Paris* uważa decyzję gabinetu angielskiego za nieprzychylną 
dla stałego przedstawicielstwa Polski w Radzie. 

„ Chamberlain nie wystąpi z veto przeciwko żadnej 

Życzliwy Polsce głos angielski. 
LONDYN 5-111. (Pat). „Morning Post* zamieszcza artykuł wstępny 

utrzymany w tonie bardzo życzliwym dla Polski. Autor artykułu zaznacza, 

Wiadomości polityczne. 
(Od wł. koresp. z Warszawy). 
W dniu wczorajszym minister spr. 

wewn. p. Racskiewiez przyjął w cha- 
rakterze zastępcy p. premjera, przed- 
stawieieli klubu P. P. S. posłów — 
Marka, Niedzialkowskiego i Piotrow- 
skiego, którzy w imieniu swego klu- 
bu przedstawili mu cały szereg po- 
stulatów, dotyczących samorządu i 
województw wschodnich i zachodnich. 

Posłowie oświadczyli, iż pożądane 
jest jak najszybsze wprowadzenie w 
życie ordynacji wyborczej samorzą- 
dowej, obowiązującej w byłej Kon- 
gresówce i na terenie Małopolski. 

Następnie domagali się zwrócenia 
uwagi na represje administracyjne, 
stosowane przez władze na Kresach 
Wsehodnich i Zachodnich względem 
EP. B. 

Dalej posłowie zwrócili uwagę na 
konieczność całkowitego wprowadze- 
nia w życie ustaw jęrykowych na 
Kresach i zaznaczyli, że Egromadze- 
nia poselskie na Kresach są jeszcze 
ciągle szykanowane przez administra- 
cję miejscową. 

Min, Raczkiewicz oświadczył w 
odpowiedzi, że wydał już zarządzenia, 
nakazujące objektywne stosowanie 
przepisów prawnych względem 
wszystkich: obywateli państwa. Co się 
tyczy zgromadzeń to porozumiał się 
z wojewodami byłej dzielnicy pru- 
skiej, aby nie stosowano tam prze- 
pisów sprzecznych z Konstytucją. 

O wykonanie ustaw językowych 
minister zwróci się do Komitetu po- 
litycznego Rady Ministrów dla uzu- 
„pełnienia przepisów zgodnie z duchem 
tych ustaw. 

Wreszcie w sprawie zgromadzeń 
poselskich minister obiecał, że wła- 
dze administracyjne nie będą czyniły | 
posłom trudności przy przestrzeganiu 
istniejących a 

U p. min. Racskievioza, który za- 
stępuje obecnie p. premjera odbyła 
się konferencja w sprawach agrar- 
nych, w której uczestniczyli — kie- 
rownik Min. Reform Roln. p. Rad- 
wan i pos. Romoeki (ChD). 

Tematem konferencji były między 
innemi sprawy, dotyezące aktualnych 
kwestyj rolnych na Ziemiaeh Wschod- 
nich 

e 
Wczoraj została podpisana przez 

p. Prezydenta Rzeczypospolitej na 
wniosek Rady Ministrów nominacja 
pos. Hausnera (PPS) na stanowisko 
podsekretarza stanu w Min. Robót 
Publ. 

© 
Min. pracy i opieki społecznej 

p. Ziemięcki wyjeżdża 6 bm. do 
Łodzi. 

Podróż jego ma na celu zbadanie 
na miejscu stanu gospodarczego i 
możliwości zatrudnienia bezrobotnych 
oraz kontynuowanie akcji pomocni- 
czej dla bezrobotnych. 

Ministrowi towarzyszy dyrektor 
departamentu pośrednictwa pracy p. 

że cała akcja prowadzona we wszystkich krajach przeciwko rozszerzeniu” Szubertowicz. 
Rady Ligi Narodów jest w Anglji objawem nienaturalnym. 

Naród brytyjski nie jest wcale poruszony możliwością wejścia Polski 
do Rady. Jeżeli w sprawie tej istnieje jakieś prawdziwe uczucie, to tylko 
uczucie zadowolenia. Przeto dobry przyjaciel naszego kraju, ludzkości i 
wolności jakim zawsze była Polska zostanie wywyższony. 

Następnie artykuł przypisuje akcję przeciw zwiększeniu Rady Ligi 
małej klice rządzących czynników towarzystwa przyjaciół Ligi Narodów 
i przypomina, że jednym z głównych rezultatów Locarna było. porozumie- 
nie polsko-niemieekie, które musiałoby jeszcze bardziej się ustalić gdyby 
oba państwa zasiadały w Radzie Ligi. Jeżeli coś mogło skutecznie odda- 
lić te państwa od siebie i rozdrażnić Polskę, to właśnie agitacja „przy- 
jaciół* Ligi, która zdołała już utrudnić rokowania, okazać się uciążliwą dla 
rządu brytyjskiego i stać się groźną dla błogich skutków Locarna. 

Dalej autor artykułu zwalcza zasadę jakoby stałymi członkami Rady 
miały być tylko wielkie mocarstwa i wyśmiewa twierdzenie, iż wprowa- 
dzenie dwuch państw jednocześnie do Rady jest groźne dla sprawy pokoju. 

Możliwość przedwstępnych rozmów 
przedstawicieli 7-miu państw. 

PARYŻ 5-1II (Pat.). Matin podaje, iż ambasador niemiecki zawiadomił 
Brianda, że pragnieniam Rządu Rzeszy jest odbyć w Genewie przed posie- 
dzeniem Rady Ligi Narodów wstępną rozmowę w której wzięliby udział 
przedstawiciele Francji, Anglji i Niemiec. 

Jak donosi dalej dziennik, na propózycję to Briand się zgodził. 
Na innem miejscu podaje Matin że przedstawiciele 7-miu państw, któ- 

re podpisały traktat locarneński, spotkają się jutro w Paryżu albo 
w Genewie. 

Według Excelsiora, wczorajsza wizyta amb. von Hoscha u Brianda nie 
odbiera nadziei, że rząd Rzeszy skłonny będzie w końcu cofnąć swój sprze- 
«iw w stosunku do Polski. 

© 
Komitet. złożony z przedstawicieli 

klubów sejmowych i powołany do u- 
zgodnienia ustaw samorządowych, 0b- 
radował wczoraj w dalszym ciągu w 
gabinecie p. Marszałka. 

W obradach uczestniczyli posłowie 
Erdman (Piast), Holeksa (ChD), Ja- 
worowski (PPS), Kozłowski (ZLN) i 
dr. Putek (Wyzw). 

Jak się dowiadujemy, między przed- 
stawicielem Wyzwolenia, a członkami 
stronnictw koalicyjnych nie doszło w 
kilku zasadniczych sprawach do poro- 
zumienia tak, iż kompromis wydaje 
się być tutaj niemożliwym do osią- 
gnięcia. 

Następne posiedzenie w tych spra- 
wach odbędzie się 16 b. m. pod prze- 
wodnictwem marsz. Rataja. 

`@ Państw Bałtyckich. 
Konferencja państw Bałtyckich 

odłożona. 
RYGA 5-1II (Pat). „Jaunakas Zi- 

nas* dowiaduję się, iż konferencja 
państw bałtyckich, która miała się 
odbyć w bieżącym miesiącu w Rydze, 
została odłożona do kwietnia lub 
maja. 
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Benesz jest i będzie za przyznaniem Kompromitacja. Przykro, że pod odezwą, napisaną ROŻNE. 

Polsce stałego miejsca. 
WIEDEŃ 5-11 (Pat.). W rozmowie z przedstawicielem 

czył dr. Benesz, że jest i będzie za 
w Radzie Ligi Narodów. 

PAT oświad- 
przyznaniem Polsce stalego miejsca 

Dr. Benesz wyraził następnie radość z powodu zapowiedzianej wizyty 
premjera Skrzyńskiego w Pradze i zaznaczył z naciskiem, że stosunki mię- 
dzy Polską a Czechosłowacją są już 
będą jeszcze lepsze. 

tefaz bardzo dobre, a w przyszłości 

Niemcy nie przyjmą propozycji 
| kompromisowej. 

WIEDEN, 5-111. (Pat.). „Neue Freie Presśe* donosi z Berlina na pod- 
stawie wiadomości z kół rządowych, iż rząd niemiecki nie przyjmie propo- 
zycji kompromisowej, polegającej na tem, że natychmiast po przyjęciu Nie= 
iniee do Rady Ligi, Rada odbędzie posiedzenie, na którem przyzna Polsce 
iestałe miejsce. 

Dla rządu niemieckiego istnieje tyłko jeden możliwy do przyjęcia kom- 
promis, a mianowicie, że Rada wybierze komisję, która zbada wnioski po- 
szezególnych państw w sprawie przyjęcia ich do Rady Ligi i przedstawi 
uastępnie Radzie sprawozdanie swe we wrześniu r. b. 

Dalej donosi „Neue Freie Presse*, że po przyjęciu Nieiniec 
Ligi Narodów kanclerz dr. Luther wygłosi odpowiedź 
niemieckim. 

do Rady 
powitalną w języku 

Niepokojąca interpretacja mowy 
Chamberlaina. _ 

LOLDYN 5-II (Pat.). Ramsay Mac Donald zabierając głos po prze- 
mówieniu Chamberlaina zaznaczył, że opinja społeczeństwa brytyjskiego 
oparta na instykcie zdrowego rozsądku, wypowiada się przeciw  jednoczes- 
uemu rozpatrywaniu kandydatury Niemiec z żądaniami innych państw i pra- 
gnie widzieć odroczenie rozpatrywania tych dalszych żądań 
niejszy. 

na czas póź- 

Po Mac Donaldzie przemawiał Lloyd George przywódca liberałów i za- 
pytywał na wstępie swego przemówienia czy min. Chamberlain nie przyjął 
jakichkolwiek zobowiązań w czasie rozmów jakie prowadził z Mussolinim 
w Rapollo i z Briandem w Paryżu. 

Na pytanie to Chamberlain odpowiedział przecząco. 
Z odpowiedzi tej Lloyd George wysnuł wniosek, że minister zobowią* 

zał się zatem do głosowania w przyszłym tygodniu 
kandydatury niemieckiej. 

za przyjęciem tylko 

rasą amerykańska zdecydowanie pi stanowisko Polski. 
WASZYNGTON 5-1II. (Pat). Wpły- 

wowa gazeta amerykańska „Washing- 
ton Post“ pisze: Chęć wywołania 
wrażenia, iż amerykańskie społe- 
czeństwo oświadczyło się po stronie 
jednego europejskiego _ mocarstwa 
przeciwko drugiemu, jest zupełnie 
nieusprawiedliwiona i złośliwa, Pol- 
ską i Niemcy pracowały w zupełnej 
harmonji w Locarno jako równy z 
równym i w podobny sposób mogą 
współpracować również w Radzie 
Ligi Narodów. 

Sir Austen Chamberlain zdaje się 
postępować słusznie żądając pozosta- 
wienia mu wolnej ręki podczas nad- 
chodzącej konferencji w Genewie. 

Wpływowy republikański dzennik 
'[he New-York Herald Tribune pisze: 
Krytycy Chamberlaina źle służą swo- 
jej sprawie twierdząc, że przyznanie 
innywm europejskim państwom oprócz 
Niemiec stałego miejsca w Radzie 
Ligi, przekreśli wartość Ligi Naro- 
dów. Polska jest państwem sukcesyj- 
nem, nie reprezentowanem w Radzie 
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1 bitwy Kowieńgkiej 
Ogłoszenie wyborów do Sejmu Ko-- 

wie iskiego w tym tygodniu. 
Prezcs ministrów Bistras zaprosił 

do siebie 2-III przywódcę ludowców 
Sležewicza, któremu oświadczył, że 
gabinet ministrów przed zamknięciem 
obecnego Sejmu pragnie uchwalenia 
następujących uchwał: budżetowej, o 
kontroli państwa, w sprawie monopo- 
lu tytuniowego, o ile to uzna za ko- 
nieczne minister skarbu, oraz ustawy 
o utworzeniu okręgu wyborczego w 
okręgu kłajpedzkim. 

Innej jakiej bądź zmiany ustawy 
wyborczej gabinet ministrów nie zło- 
żył i nie złoży. 

Pozatem prezes ministrów oświad- 
szył, że prezydent państwa zamierza 
jeszcze w tym tygodniu rozpisać no- 
we wybory do Sejmu. 

К:о będzie reprezentował Litwę 
na nadchodzącej sesji Ligi Narod. 

Kowieńska „ldische Stimme* do- 
wiaduje się ze źródeł pewnych. iż na 
nadchodzącą sesję Ligi Narodów nikt 
z Kowna nie będzie wydelegowany. 

Litwę będą na sesji reprezento- 
wali: stały przedstawiciel Litwy przy 
Lidze Narodów dr. Zaunius, minister 
litewski w Niemezech dr. Sidzikauskas 
i przedstawiciel Litwy w Anglji Gal- 
wanauskas. 

Możliwe, iż przedstawiciele litew- 
scy poruszą ną sesji sprawę ostatnie- 
go polsko-litewskiego zajścia grani- 
vznego. 

Ostatnio urzędowa agencja litew- 
ska „Elta* donosi, iż delegatami Li- 
tw” będą: minister sprw zagr. prof. 
Reinis, przedstawiciel Litwy w Lidze 
Narodów Zaunius i litewski poseł we 
Francji, Klimas. 

i żywo jest zainteresowane w wyko- 
naniu traktatów pokojowych i paktów 
locarneńskich. 

Jakiego pogwałcenia umów. locar- 
neńskich można się dopatrzeć w Ц- 
znaniu sir Austena Chamberlaina, że 
dla zapewnienia jedności europejskiej, 
Polska i Hiszpanja powinny zostać 
stałymi członkami Rady Ligi? 

Nie jest również zrozumiałem dla- 
czego pokój europejski ma być lepiej 
zagwarantowany przez dopuszczenie 
jedynie Niemiec do Rady Ligi Naro- 
dów i wyłączenie z niej Polski i Hi- 
szpanji. 

Swobodna i na równouprawnieniu 
oparta dyskusja pomiędzy większemi 
i bardziej zainteresowanemi europej- 
skiemi mocarstwami byłaby skutecz- 
niejsza, niż dyskusja między jednemi 
więcej a drugiemi mniej uprawnione- 
mi. Chamberlain podraźnił angielskie 
przesądy, ale jego polityka zdaje się 
być twórczą, biorąc rzecz z szerszego 
europejskiego punktu widzenia. 
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Generałowa de Bondy skazana na 
rok i 6 miesięcy więzienia. 

Sprawa gen. de Bondy wbrew о- 
gólnemu oczekiwaniu została zakoń- 
czona jeszcze we wtorek. 

Ostatni ze świadków, D. Malinow- 
ski, składał zeznania na własne żąda- 
nie przy drzwiach zamkniętych. 

Przesłuchanie $wiadków oraz prze- 
mówienia stron zaciągnęły się do pó- 
źnego wieczora, tak, iż wyrok został 
ogłoszony dopiero około 12 w nocy. 

Gen. de Bondy została skazana 
na rok i 6 mies. więzienia, przy- 
czem karę tę na zasadzie amnestji 

"zmniejszono o połowę. 

      

Sejm i Rząd. 

Rezclucja sejmowej komisji budże - 
towej w sprawie czynności Najwyż- 

szej Izby Kontroll Państwa. ‚ 
Sejmowa komisja Budżetowa wysłucha- 

ła sprawozdania posła Ostrowskiego (Piast) 
w sprawie czynności Najwyźszej Izby Kon- 
troli Państwa. 

„Po dłuższej U uchwalono rezo- 
lucję wzywającą N. I. K: aby przedstawiała 
swoje sprawozdania w. dwuch częściach, a 
mianowicie w pierwszej części byłaby mo- 
wa o dokonanych czynnościach w danym 
roku sprawozdawczym, druga zaś część za- 
wierałaby sprawozdanie o wykonaniu bud- 
żetu i zamknięciach rachunkowych, które 
począwszy od roku 1924 będą przekładane 
przez rząd w terminach ustawowych. 

Następnie komisja ustaliła program 
swoich prac co do kolejności referatów o 
poszczególnych częściach budżetu. 

W poniedziałek przyszłego tygodnia, 
rozpatrywany będzie budżet Prezydenta 
Rzeczplitej i referat o emeryturach, rentach 
inwalidzkich i długach państwowych, we 
wtorek zaś i w dni następne rozpatrywane 
będą kolejno budżety Min. Spraw Wewn. 
Rolnictwa, Kolei i Spraw Wojskowych. 

W następnym tygodniu wejdą pod ob- 
rady pozostałe części preliminarza budżeto- 
wego, przyczem przewidywane jest ukoń- 
czenie drugiego czytania całego budżetu. 

Prezydjum Komitetu Odbudowy 
kościoła św. Ignacego podpisało roz- 
powszechnioną onegdaj odezwę „do 
Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej*, 
w której zakradł się taki lapsus ca- 
lami: „Kościoł Sw. Ignacego... został 
w roku 1789 przez najeźdźców (sie!) 
zamknięty”. 

Prezydjum Komitetu nie mogło 
nie wiedzieć, że w r. 1789, w 2-gim 
roku Sejmu Czteroletniego, były w 
Wilnie jeszcze rządy naszej Najjaś- 
niejszej Rzeczypospolitej; najeźdżcy 
rządzą w Wilnie dopiero od r. 
razem z Targowicą. 

1792 

przez jakiegoś zupełnego ignoranta, 
znajdujemy podpisy 2-ch biskupów, 
rektora, prezydenta miasta, prezesów 
najwyższych instytneji i szereg dy- 
gnitarzy, z których nikt nie zadał 
sobie trudu przeczytać wpierw tę o- 
dezwę, którą ozdobił swoim podpi- 
sem. 

Dla autora odezwy jest może oko- 
licznością łagodzącą, że mógł mieć 
intencję ukryć przed społeczeństwem, 
iż kościół pojezuicki św. Ignacego 
wraz z klasztorem zostały zamknięte 
przez Rząd Polski, bo w 16 lat po 
kasacie w dawnej Polsce niepodległej 
zakonu O. O. jezuitów. 

  

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Wiktora m. 
Sobota 

6 Jutro: 

marca Wschód słońca---g. 5 m. 58 
Zachód , g. 5 m. 03 

Tomasza z Ak. 

      
Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj komedję w 3 aktach Jerzego 
Szaniawskiego „Ewa“. Jutro o godz. 3.30 
Ba oł. „Wyzwolenie* dramat w 3 aktach 

t. Wyspiańskiego. Przedstawienie to przez- 
naczone zostało głównie dla młodzieży 
szkolnej, wieczorem „Fircyk w zalotach” ko- 
medja w 3 aktach Fr. Zabłockiego, zakoń 
czona sceną operową Dominika Cimarosa 
„Il matrimonio segreto" i scenką baletową 
Boccheriniego. 

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 
sprzedaje kasa Teatru od 11—2 i od 5—8 
po poł. 

-— Wieczór Chopina w Teatrze Pol- 
skim. Jeden z najświetniejszych odtwórców 
dzieł Chopina, znakomity pianista Zbigniew 
Drzewiecki wystąpi w Wilnie raz |eden 
jutro 7 marca w gmachu Teatru Polskiego 
z recitalem fortepianowym, który poświęca 
całkowicie utwarom Chopina. 

Program zapowiada: Sonatę b-moli z 
marszem żałobnym, 24 preludja, Polonez- 
Fantazję, Impromptu, 2 etiudy. Kołysankę, 
Scherzo h-moll. Pozostałe bilety można 
nabywać w kasie Teatru Polskiego od 11—1 
i 3--9 wiecz. z 

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

szy poranek w Teatrze Polskim zawierać 
będzie fragmenty inscenizowane z oper „Cy- 
12 i „Dama Pikowa“ w wykonaniu 

. Krużanki i W. Derwiesa, posatem pro- 
dukcjć tańca plastycznego w wykonaniu 
Łaszkiewiczowej oraz zespołu plastyki „Kar- 
nawał 'wiedeński*—Schumanna. Przy for- 
tepianie kapelmistrz W. Szczepański. Po- 
czątek o g. 12 m. 30 pp. Ceny miejsc naj- 
niższe. 

KINA. 
Kino Miejskie. „Wilhelm Tell“. obraz 
Z. w 10 akt. ” 
Kino „Heljos*. „Upiór w operze” obraz 

fantastyczny. 
Kino „Połonja*. „Żywcem pogrzebani" 

dramat erotyczny w 10 aktach. 

URZĘDOWA. 

— Odprawa oficerów K. O. P. 
odbyła się wczoraj u p. wice-woje- 
wody Malinowskiego. 

Omawiano kwestję koordynacji 
pracy przy przyjęciu od policji gra- 
nicy polsko-łotewskiej i litewskiej, 
które jak wiadomo nastąpi 15 b. m. 

— Naczelnik Wydziału Bezpie- 
czeństwa p. Dworakowski wyjechał 
w dniu wczorajszym na kilka dni w 
sprawach służbowych do Warszawy. 

— Proiongata terminu spłaty 
pożyczki dla Sejmiku Święciańskie- 
go. Ministerstwo Skarbu udzieliło 
Sejmikowi swięciańskiemu prolongzty 
terminu spłaty krótko terminowej 
pożyczki w sumie 50.000 złotych. 
Na poczet spłaty tej pożyczki zosta- 
ły w swoim czasie zakwestjonowane 
dochody Sejmiku, co postawiło go w 
nader trudnej sytuacji, uniemożliwia-, 
jąc spłatę bieżących należności, a 
między innymi za roboty drogowe, (zd) 

MIEJSKA. 

— Poziom wody na Wilji wyno- 
sił w dniu wczorajszym 5 metrów 
64 cm. to jest o 2,64 metr. ponad 
stan normalny. Woda wskutek roz- 
topów podnosi się w dalszym ciągu. 
Możliwie, że w dniu dzisiejszym do- 
sięgnie 6,5 metra. Z prowincji sy- 
gnalizują o  wylaniu dopływów 
Wilji. Przedmieścia Wilna zagrożone. 

— Posiedzenie centralnego ko- 
mitetu pomocy pozbawionym pra- 
cy, odbędzie się dziś, w sobotę, o 
godz. 8-ej wieczór w gabinecie pre- 
zydenta m, Wilna, (1) 

— Oczyszczanie drzew na uli- 
cach i placach rozpoczął magistrat 
wileński. 

W pierwszym rzędzie oczyszczo- 
no drzewa przy ul. A. Mickiewicza. 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie komisji oszczę- 
dnościowej Wydz. Samorządowego 
Województwa odbędzie się dn. 8 b. m. 

Na porządku dziennym kwestja 
oszczędności w budżetach samorzą- 
dowych. (zd) - 

Z POCZTY. 

Nowa agencja pocztowa Wilno 
12 (Kalwaria) według zawiadomienia 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów została uruchomiona z dn. 20.II. 

SPRAWY SZKOLNE 8 

— Przyjęcia interesantów w Ku- 
ratorjuin. Kuratorjum podaje do wia- 
domości, że od dnia 10-go marca b. 
r. przyjęcia pp. interesantów przez 
pana Kuratora oraz pp. Naczelników 
Wydziałów będą się odbywały 3 razy 
w tygodniu (wtorki, czwartki i sobo- 
ty) w godzinach od 12 do t4-ej. 

— 8 dniowy kurs oświatowy. W 
niedzielę dn. 7-go b. m. rozpocznie 
się w sali im. Śniadeckich U. S В. 
o godz. 10 zorganizowany przez Cen- 
tralny Zarząd Polskiej Macierzy Szk. 
Z. Ws. 

Wykładać będzie prelegent p, J. 
Stemler, dyrektor Głównego Zarządu 
P. M. $z. w Warszawie. 

Wstęp wolny i bezpłatny dla 
wszystkich interesujących się oświatą. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Na Odczyt Wacława Siero- 
szewskiego o Gruzji, który odbędzie 
się jutro w Kasynie Garnizonowym 
sprzedaje bilety w cenie od 1—3 zł. 
księgarnia Stowarzyszenia  Nauczy- 
cielstwa Polskiego. 

— Z Towarzystwa Prawniczego 
im. Ignacego Daniłowicza w Wilnie. 
W dniu 8 marca rb. (poniedziałek) w 

H. gmachu sądów (ul. Mickiewicza Nr. 
36 pok. 40) odbędzie się posiedzenie 
T-wa. na którem sędzia W. Łuczyń- 
ski wygłosi referat na temat: 

„Istota upadłości, administracji 
handlowej i nadzoru sądowego wed- 
ług prawa obowiązującego w b. za- 
borze rosyjskim oraz wytyczne przy- 
szłej Ustawy upadłościowej*. 

Początek referatu o godz. 7 i pół 
wieczorem. 

Goście mile widziani. 
— Sprawy narodowościowe 

mniejszości omówi znany działacz 
społeczny i publicysta p. Tadeusz 
Hołówko w odczycie swym p. t. 
„Polska a wschód Europy* w nie- 
dzielę dn. 7 b. m. o godz. 12.30 po 
poł. w sali kina „Heljos*, Wileń- 
ska 38. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk szewców, trwający od 
dwuch tygodni, został w dniu wczo- 
rajszym zlikwidowany. 

Postulaty pracowników nie zosta- 
ły uwzględnione, prace podjęto na 
warunkach dawnych. 3 \ 

Zatarg zlikwidowano poza Inspek- 
toratem Pracy. (zd). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— O zmianę statutu żydowskie- 
go Tow. Dobroczynności zwrócił się 
do tego towarzystwa po raz drugi 
w dniu wczorajszym Komisarjat Rzą- 
du. (I) 

ZABAWY. 

— „Kaziukowe figle“. Taki za- 
chęcający swoją wesołością tytuł da- 
li organizatorzy dzisiejszemu rautowi 
towarzyskiemu mającemu się odbyć 
w salonach Pałacu Reprezentacyjne- 
go. Zespół Reduty wspólnie z Harce- 
rzami dokłada wszelkich starań aby 
gościom swoim dostarczyć  jaknaj- 
więcej miłych i artystycznych wra- 
żeń, Program zawiera wiele różnych 
atrakcyj i niespodzianek, owoc pomy- 
słów Redutowców i Harcerzy, wypeł- 
ni czas do godziny 12-tej w nocy, 
poczem nastąpią „Kaziukowe figle*, 
poprzedzone „Turoniem* i „Chocho- 
łowym tańcem*, 

Autentyczny „Kaziuk* będzie mi- 
strzem ceremonji. 

Oczywista, że i odpowiedni bufet, 
zaopatrzony przez Panie gospodynie 
dodawać będzie humoru: i weso- 
łej inwencji. Początek o godzinie 
9-tej wieczór. Bilety wstępu w 
cenie zł. 10 i 6 (akademickie) z pra- 
wem redutowej zniżki nabywać można 
u pp. Gospodyń i Gospodarzy oraz 
w cukierni Sztralla Mickiewicza róg 
Tatarskiej od godz. 10 — 2 i od 
6 — 8 pp. 

— Liga Morska i Rzeczna Od- 
dział w Wilnie (Zaułek Bernardyń-- 
ski Nr. 8 lokal Dyr. Dr. Wodn.) za- 
wiadamia, że zapisy na człenków 
przyjmuje Sekretarjat, oraz udziela 
wszelkich informacyj. 

Sekretarjat czynny jest codziennie 
oprócz niedziel i dni świątecznych w 
godzinach: w poniedziałki i środy 
od g. 1 i pół do 3 i pół po poł. po- 
zostałe dnie od g. 5 do 7 wieczorem. 

Z PROWINCJI. 
— Posiedzenie komisji polu* 

bownej w sprawach rolnych odbyło 
się dnia wczorajszego w Lidzie. 

Omawiano w obecności przedsta- 
wiciela Inspektoratu Pracy sprawę 
umów zbiorowych w rolnictwie. 

Przyjęto warunki z ubiegłego roku. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Kwestował ale do swojej kieszeni. 
Dn. 4 bm. kwestarz Hubert Bankowski, 
(Równe Pole 29), 
skarbonki na szkodę kościoła garnizono 
wego. 

— Kradzieże. Łukaszewiczowi Sebastja- 
nowi, zam. w szpit. kol. na Wilczej Łapie, 
skradziono w nocy z dn. 3 na 4 b. m. 
uprząż krakowską wart. 346 zł, 

— Dn. 4 b. m. Gerasin:owi Filipowi, 
ez. 22), skradziono z mieszkania 

3 dol. 
— Ujęcie złodziei. Dn. 4 bm. skradzio- | 

no z wozu na rynku. Łukiskim na szkodę 
Rodziewicza Adan'a, zam. we wsi Borowo, 
pow. Swięciańskiego 4 wanienki wart. 20 zł. 

Sprawców kradzieży osobąch Telesfora 
Pasuta, (Filarecka 39) i Rynkiewicza (Wą- 
wozy 4) zatrzymano. 

— Kradzież wozu. Dn. 5 bm. Sadow- 
skiemu Romualdowi, zim Nowoświecka 3, 
z" z rynku Łukiskiego wóz wart. 

zł. 
— Aresztowanie amatorów swiń. In. 

4 bm. Zofji Jocko (Wiłkomierska 82), skra- 
dzionó swirię wart. 50 zł. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że kra- 
dzieży dokonali Stanisław Z (Wił- 
komierska 104) i Konstanty Konopko, (Trę- 
backa 33), których zatrzymano. 

Znalezione przy rewizji mięso ze skra- 
dzionej świni zwrócono poszkodowanej. 

— Nagły zgon. Dn. 4 bm. zmarł augo 
na wozie w drodze do szpitala Św. |akól 
Aleksy Kalacki, zam. w Nowo-Wilejce. 

Na prowincji. 
— Wyrodna matka. Dn. 26.1 rb. Mi- 

chalina Siemiecz, panna lat 27, zam. we wsi 
M. Rudniki, gm. Prozorockiej, p. Dziśniefń- 
skiego, pozbawiła życia swe nowonarodzo- 
ne dziecko, które następnie schowała na 
strychu. 

Trupa zabezpieczono. (1) 

    

Z sądów. 
Echa 20 lipca 1922 r. 

Po trzech i pół latach od pamiętnych 
wypadków, A z odczytem  Jaxa- 
Chamca w Wilnie i jego krwawym epilo- 
giem Sąd Okręgowy w Wilnie rozpatrywał 
kilka dni temu sprawę red. Janusza Ostro- 
wskiego, wydawcy ówczesnego. „Gońca 
Poświątecznego"*, oskarżonego przez ' ks. 
jezuitę Tomakę. ы 

Słówa, które ks. Tomaka uznał za znie- 
sławiające były: „Ks. Tomaka, p. Obst i ks. 
Sobaś w roli pogromowych agitatorów” oraz: 
„Palący wstyd ogarnąć musi na myśl, że w 
cieniu murów świątyni Patrona naszej ziemi 
przez katolickiego kapłana podniecane by. 
uczucia właściwe bandytom i katorżnikom*. 

Jak się okazało, z 3-ch wymienionych. 
przez pismo p. Ostrowskiego bohaterów 
krwawego dnia, (p. Obst wskazany był jako 
inicjator manifestacji) tylko jeden fatygował 
się wykonać swą zapowiedź podania do Są- 
du, ale i ten jeden nie przedstawiwszy ani 
żadnego dowodu prócz propasicii odwoła- 
nia wiadomości, nie wskazawszy żadnego 
świadka nie dotrzymał placu, bo. wyjechał 
do Afryki. Wobec okoliczności tej sprawa 
została umorzona. 

  

  

  

Sport. 
Pierwsza jaskółka sportu wioślarskiego 

w tym roku. 

W dniu jutrzejszym sekcja wioślarska 
Akademickiego Związku Sportowego wy- 
jeżdża pierwszy raz w tym roku na łódkach 
do Werek. (zd) 

Ping—pong w Wilnie. 

Idąc śladami stolicy, wileńscy sportsme- 
ni zaczęli uprawiać ping-pong (tenis stołowy). 

W najbliższym czasie odbędą się zawo- 
dy pomiędzy: 

Ak. Zw. Sport.—a Makabią. 

Na zawody te A.Z.S. wystawia drużynę 
w następującym składzie: prof. USB. Wey- 
senhoff, Achn atowicz i Grabowiecki. z 

Będą to pierwsze zawody w Wilnie. (1). 

Pogoń pozostała nadal mistrzem. 

Wobec tego, że przeprowadzone docho- 
dzenie, które niby udowodniło kiłku gra- 
czom Pogoni lwowskiej uprawianie zawo- 
dowstwa, odbyło się nie formalnie, zarzą- 
dzenie o dyskwalifikacji Pogoni zostało cot- 
nięte. ; 

: Sprawą tą zajmie się ponownie nowy 
związek P.Ż.P.N. (1) : 

  

Gietda z dn. 5 b. m. 
Dolary 7,60—7,62—7,58. Londyn 37,12 

i pół—37,10—37,19—37,01. Nowy - York 7,63 
—1,65—1,61. Paryż 28,55—28,62 —28,48. Pra- 

a 22,59—22,64—22,54. Szwajcarja 146,95— 
41,02—146,58. Wiedeń 107,47 i pół—107,74 

—107,21. Włochy 30,72 i pół—30 „65. 
  

  

KTO CHCE WYGODNIE 
i przyjemnie jeździć TAKSÓWKĄ 
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