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padku prowokacji kowieńskićj przeciw

przeciwko

atutem

jednym

uzyskaniu przez Polskę stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów — prasa
ryska, w formie zdecydowanej, stanę:
ła po

kie

stronie Kowna.

nie

potwierdziła

„wyłączoną

się

komunika-

i kłamliwych

kowieńskiej

Jak w

wielu

słowieńgłosowania / mniejszości
skie i Niemcy. Należy podkreślić tak-

dobrze

wypadkach,

są

im

gdy

w

polsko

dotyczącej

wie

niemieckich

rękę

wobec

/zatargu

łotewskiemu

miała

„to odsunięcie

nie

ministrowi

spraw

i podtrzymy-

nadziei

na załatwienie

N. „braterstwa narodów”.

P. R. Gazety warszawskie podkieślają
zdziwienie, że stronnictwo rządowew

Krytyka trakiatu w Locarno posjąda tę dobrą stronę, że zmusza nas
wiasnej,

myśleć o zwiększeniu

kazuje jakim nonsensem jest myśl PO- ły

który

Perla,

pos.

przemówienie

biuro prasowe w Rydze.

Początkowo o konflikcie
graniczmym
głucho
było w prasie ryskiej.
korespondencje z Polski,
Być może
szłym fakcie pojawiły, nie zostały za
mieszczone na szpaltach pism łotew-

ski odpowiedzieć, że jest

chce.

a chji słyszeć nie

posłem,

Temniemniej
że po raz pierw-

zastąpić Lo- szy artykuł wsiępny zamknąć

strukcje, które mogłyby

może-

my ustępem z przemówienia posła
Stroń* Sirońskiego, ustępem sens którego da

charakter. W przeciągu tego cza- szane publicznie. „Mowa pos.
Na „ję zamknąć
biuro prasowe polskie
milczało skiego nie była zaktualizowana
Nie mając potwierdzenia z kwestji wejścia do Rady—pos. Sirof- sami silni».
zawzięcie.
urzędowego źródła po'skiego,
prasa ski niezależnie od
Oto gdy
przesądzenia tej

milczała.

— Jak

wiemy, gazety kowieńskie zachowywały też dyplomatyczny spokój. Jednak
Kowno, wyczekawszy |odpowiedniego
mornentu,
a był jego zdaniem właśnie ten, w kiórym
władze polskie
konflikt zlikwidowały,
zalało szpalty
swych
gazet
potokiem
oszczerstw
przeciw Polsce, — Polskie biuro praw

ważnej dla nas sprawy,

w

słowach:

«bącźmy

bezczelność

graniczyła

krzyknął

podczas

<a

wypowiadał przemówienia posła Strońskiego:

min. ggzjeż krói», p. Stroński odpowi
: ada:

swe wątpliwości co do polityki

związanie
czyniono

wstą-

pią do Ligi tylko wtedy, gdy otrzymają stałe miejsce w Radzie, co również
przyznawały wszystkie
rządy
zainteresowane,
Wszystkie
zatem
nasze
rozważania o znaczeniu naszego wejścia do Ligi miały za podsiawę obecną organizację Rady. Z tym stanem rzeczy nie da się pogodzić
powigkszenie Rady w chwili wejścia do niej Niemiec.
Ostatnio słyszeliśmy jakoby rozszerzenie Rady było częścią oddawna już omawianego planu do którego urzeczywistnienia wejśce Niemiec

3—lll. Pat.

Mowa

Wyjechawszy
<o roku, ze swą

Ligi, wówczas będą one
propozycji zmiany składu

Chamberlaina

wygłoszona

nieczność

przyjaznego

kompromisu

w sprawie

pod

cja pragnie dyskusji w lzbie Gmin zaś konserwatyści
przez Chambetlaina, iż przed jego odjazdem do Cienewy
żądane, wobec

czego

Anglja

prawdopodobnie

nie udzieli
3.lli. PAT.

do debaty

Izbą Gmin

Od kilku dni wiadomość ia ich

i imoka

myśli polityków litewskich, przedstawione zostało jako prowokacja
polska, jako napaść polskiej
policji i
wojska na terytorjum litewskie i t. d.

ks Tod

się do dymisji;

niepo-

nad

podejrzywamy go, aby zechciaiucžy- = — „Jeżeli Polska będzie miała tem dowód, że wszystkie inne państwa także wyczerpią
wszelkie mo:
nić szeroki gest i... siowa honoru nie „tąką konstytucję, jaką sobie dała z żliwe środki pokojowe, aby pokój

A nasze biuro? — Te jeszcze mil- dotrzymać. Opinja w Angiji zdaje SIĘ „gziedzicznem królestwem, to nietylko utrzymać.
czało przez dzień jeden i wreszcie skłaniać na naszą Stronę. Otrzymaliś- „my Polsce rady nie damy, ale Polska
Wysiłek, który
zdobyło

się na wysiłek napisania

- ciótkiego komunikaciku,

kró-

utrzymanego

w tonie bardzo spokojnyma jeszcze bai-

my coprawda i zamieszczamy w dzisiejszem Słowie
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асса
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:

dziej bagatelnym,
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tendencyjnym
'czyło
kowieńskim. Oczywiście słabiutki ter: ej
sprawę, a zredagowany
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niż oświadczenia, został również

prasę ryską zbagatelizowany
O
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i... spóź-
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»
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tny

go

przez

* Runschau", najbardziej właśnie przez
polskie biuro prasowe w Rydze lekceważone i poniewierane. Inne p'sma
nie zamieściły

go

wcale,

lub

Z kiiku-

opóźnieniem, a jeszcze inne

dniowem

Jednym

nie

komentarzami,

własnemi

koniecznie

przychylnemi.

dla Polski

dziś dnia każ:

do

słowem

dy na Łotwie zamieszkały pr-eciętny
Obywatel
„wie* i przekonany jest

łącznie

najgłębiej, że wojska polskie,

na terytorjum
z policją wtargnęły
Tdzennie
litewskie, gdzie naruszyły
litewski stan Pa
ea
odpowiadać załto będzie przed
forum

i że nie

Ligi Narodów

zyskać siałego miejscaw

powinna u-

Radzie Ligi,

zmiana

duża

Jed

prasowych

bardzo

treści jako propolski
к

sp

i

„iej dotychczas

wszystko,

jennej przedstawia się bardzo powa_żnie
i solidaryzowanie
się z nim

Cat. * Poiski było konieczne.

UIEZE RZECZ

z Angiji,

cośmy wysiłek zakończenia ata osfery powo-

wzięli”.
ORZCYAM KAFACAKYCACA

Obrady
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obliczalnym

niego

Usunięcie się
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błędem

0 nasiępstwach

nie-

głosów

typowy

w

swej

artykuł

dzienni-

Senatu.

Posiedzenie
Przed rozpoczęciem
projektem

ustawy

:

skuteczniej

przygotowuje

dyskusji nad tów na dni próby, a więc

o ratyfikacji trak- siłę obronną

państwa.

wzmacnia

Nie

przema-

tatów flokareńskich min. sprawiedii- wiam za tem, abyśmy po podpisaniu
p.
jest tylokrotnie przez nas cytowany wości Piechocki udzielił wyjaśnień w aktów locarneńskich zasnęli na lau*
jakób Bainviile Świetny publicysta związku z interpelacją sen. Szczepa- rach. Nie ma takiego traktatu, któryby
nika (kl. Niem.) w sprawie śledz- pozwolił jakiemuś narodowi na gnusrojalistyczny:
twa
przeciwko niektórym organom ność i zapomnienie o energji i pracy.
PR
S
Traktaty locarneńskie odsłaniają właś„Sprawa wejścia Polski do Rady prasy.
Ustawę o ratyfikacjj umów loka- ciwe oblicze Polski. Z głębisumienia
„Ligi, którą interesuje się opinja pu„bliezna od dni piętnastu, zmieniła reńskich referowai sen. Koskowski, mogę powiedzieć, że z dumą położypoczem zabrał głos premjer Skrzyń- łem podpis Polski pod niemi, z głębi
"nieco swój wygląd. Można powie- ski
w odpowiedzi na niektóre zarzuty sumienia mogę prosić Wysoki Senat
Nie
lepsze.
na
się
zmieniła
dzieć, że
karski. Autorem

poniższego

artykułu

E p. Ks. Feruynanda była
ziana w r. 1880 na posie mowa Aina
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nów, pizeciwko proje
ы
ktowi rządówemi
й Najbardziej ożywioną
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Na kilka miesięcy przed śmiercią
książe
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rowym

pierwszego

nego

walnego

zjazdu

ziemiaństwa polskiego
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(Koło Żyd.)
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WARSZAWA,

у

3. III. (żel. 7.5;

Dziś o godzinie

9-tej 20

Roe
usiawiczne prowadzenie p. premjer Skrzyński
W związku z tem pos. Paryża, skąd po rozmow wyjechał do
ie z Brian-

wniosek o wyrażenie
votum nieufności
dia urzędującego
wicemarszałka,

Następnie

119 odrzucono
się

do Genewy,

dyskusji

przewodniczący wicemarszałek Poniatowski przywołał do porządku kilku

rozmów.

sobie aljan-

i baro

na Przygodzi.
cach, W epoce porozbioronem
wej
żę Fercynand na polu pa'l pracował ksią:
amentarnem z, ód
Pora Paujac
mand :t poselski, a i
с
iezesu!
Berinie, Pierwszem A

Pos. Helman
(Str. Chł.) zgłasza
poprawkę,
aby
wiaściciele domów, TTT TTT NES UNS NSE
których czynsz roczny nie przekracza
2,400 złotych nie podlegali
działaniu
ustawy. Pizeciwko wypowiedzieli się
pos. Pużak
(PPS)
i Sommerstein Wyjązd premjera Skr
zyńskiego

naj- Rymar zgłosił

Polska wychodzi z izolacji i

Zmały
był 124 sb
rzędu ordynatem-księciem
na Ołyce i tczecł
ordynatem brabią

piacę

Na wczorajszem posiedzeniu Sejm

wprost posłów za

katasirofalnych.

Е

sytuacji.

Przytaczamy jeden ztakich

się

tłumaczenia

bardziej

w formie

je На >

osad

w

dla nas pomyślne.

tego,

do

i spóźniony

komunikacik

antypolską

wyraźnie

„nam odbierze to

wyszedł

pruską, piast iš
r. 1815—1828 stano
go i ostatniezo namiestnika wisko Pie ikos
Wielkiego Ksi
stwa
Poznańskiego.

LP,

„Hertzberg, Minister Pruski, a= polityce złej wiary.
przystąpił do irzeciego czytania proi
„w |;gcie do Posła Pruskiegow WarCo daje Locarno? Locarno zbliża jekiu noweli do ustawy o ochronie
wszystkie państwa do Angiji, dając lokatorów.
nie Žiškaiė:

bo

spędzi

cego Od

się gabine-

Sprawą kredytów rządowych dla handlujących z Rosją
przy okazji zwiększenia ogólnej sumy kredytów wywozowych.
Minisier spraw
wewuętrznych oświadczył, że rząd nie może ryzykować pieniędzy
płatników
podatkowych dla kraju, gdzie własność prywatna jest nieuznawana,
a ału-

wówczas carneńskich, którzy przeciwstawią się

SKóWEŻAE,

to

niebem

jak
b,

oženionego Zz ks. Ludwiką

została przez

dyskusję

trzy tygodnie temu
małżonką do Rzymu,

r Książę Ferdynand był
wnukiem
hnji
ks. Anioniego Radziwiłł:

z prostej

kredytów.

prowadziła gorącą

włoskiem

Ś. p. Ks. Ferdynand

nie dojdzie.

Sowietom

iešė

gusława, dziedzicznego sima i
s
Re:
by panów i żony jego
d'Aidringen, urodził się wLeontyny hr. diary
dniu
19 paździek.
ni.a 1834

onegdaj

jest to

żałobi

ć miesiące zt
Erik ša
się w podróży i oiiegdaj žy22 ończył w willi swej
przy Via Grege-

obecnie koRady Ligi. Opozy*
zostali
przekonani

składu

dochodzi nas

szych postaci Wielkopolski, sędziwy
92 m
starzec, o którego owiją się niemaj wiekowa
historja
tej
dzielnic
Powieki w. murach Wiecznego
Miast
ARE

w roku ubiegłym.
Dopóki Niemcy nie będą członkiem Ligi nie mają żadnej kompetencji
do wypowiadania się o ewentualnych zmianach w tej organizacji.
Guy
Niemcy otrzymają miejsce w Radzie i przez doświadczenie nabiorą dokła-

Rady.

Z Rzymu

Ferdynand Ks, Radziwiłł, jedna zmaliuiaias

zapewniając mu wejście do Rady. Na „gzjczną monarchję, która została życje narodów, albo co mamy na- dzenie dn. 17 marca o godz. 4 po
tem też słowie opart hr. Skrzyński „wprowadzona przez Konstytucję 3-go dzieję nie nastąpi, jeżeli będą nieuie- południu.
to spoikają się ze zwartym
dotychczasową swą politykę spokoju „Maja. A już przedtem, gdy konsty- czaine
blokiem sygnataijuszy
traktatów 10- Posiedzenie Izby Poselskiej.

europejską. Rao
po obiega p. prasę
Chamberlain pozostawałody
więc

w których całe zajście,

Kowna,

z

kancierza Luthra,

której głównym tematem była sprawa powiększenia Rady Ligi Narodów.
Było dla nas samo przez się zrozumiałe, mówił kanclerz, że przed
naszę m wejściem do Ligi organizacja jej nie
ulegnie
żadnym
istotnym

LONDYN,
ktoś

Ks Radziwiłł.

3, Ill. Pat. Kanclerz Luther wygłosił tu mowę polityczną,

wydała znany swój ' Omuni- je zawarł układ z polskim ministrem „ażeby Polska zniosła u siebie: dzie- NEMNENENEKZWNNWZ
273757 775 57
III

którym

z podłością i... cóż się stało? — Na
pierwszych stronicach gazet ryskich,
pod sensacyjnymi nadgłówkami, czarmym
drukiem,
ukazały
się „informacje”,
zaczerpnięte
oczywiście
z

—

Ś. p. Ferdynand

Skrzyńskiego.
„Sprawa Króla w układzie locar- gów drogą prawną egzekwować nie można.
W ostatnich czasach zwiększają nęńskim nie jest poruszona. Ale
Nowy kodeks karny turecki.
ukłasię nasze szanse wejścia do Rady Li- „była ona poruszana w tych
ANGORA, 2—|il. Pat. Po wyjaśnieniach udzielonych przez parlamengi. Okazało się, że sir Austen Cham- _gąch, o których przed chwilą mó- tarną komisję sprawiedliwości, Izba uchwaliła nowy kodeks karny pośród
berlain związany jest wobec hr. Skrzyń- wjłem, mianowicie na Sejmie Gro- burzliwych oklasków.
Urzędowa ajencja Ji- skiego słowem szlachcica. W tej for- „gzieńskim Prusy i Rosja żądały,

sowe milczało...

iewska

LIGI NARODÓW.

kigrzy na terenie Sejmu monarchista- przed parlamentarną komisją do spraw Ligi Narodów przyjęta
bić, jeżeli odrzucimy Locarno—Z U- mj być nie chcą, i Wyzwoleniu, które większość konserwatystów przychylnie. Pogłoski o zachwianiu
pełną słusznością mógłby pos. Stroń- prócz pos. Čwiakowskiego 0 monar- tu są bezpodstawne. Cała prasa konserwatywna podkreśla

dać
su

kat,

Mowa
„HAMBURG.

LONDYN,

być wygłaskich, które nie wiedziały jaki im na- carno nie koniecznie mają

tembardziej

SESJĄ

,
Nie możemy przypuszczać, ażeby przez odrzucenie naszego punktu
dzisiej- nazwał ratyfikujące traktat w Locarwidzenia
mocarstwa miały doprowadzić do sytuacji grożącej zniszczeniem
repubiino stronnictwa — blokiem
w ostatniej chwili wyników całej polityki roku ubiegłego.
reŻądano od posła Strońskiego, aby kańskim. Przeciwstawiał ten blok
Chamberlain nie ustąpi.
owym,
.-narod
chrześc
—
ński
publika

gdzie się pierwsze wiadomości o za- nie ministrem spr. zagr. Zreszią kon- szczęśliwi jesteśmy,

ryska

LENA OuŁOSŁEN:
wiersz milimesrowy jesus Szpałtowy па stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa inb nasiesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
oraz z prowincji o 25 proc. drożej
głoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

lityczna, na której oparty jest
szy rząd koalicyjny.

nawet zaprzyjaźnio-

Mickiewicza 24

Niemcy przecioko Polsce © Radzie

Polski bar- nietylko krytykował, ale przedstawił
dbało o interesy
miż to czyni
własne polskie także konstrukcję pozytywną: CO TO"

nego,
dziej,

POWIATOw A—ul.

„przyjacielski, Odsunięcie Polski to do Ligi miało dać sposobność, Jeżeli tak jest to byłoby oczywiście wskawykazało ono duży takt.
wanie haseł „solidarności i zanem powiadomić o tem rząd niemiecki podczas rokowań prowadzenych
„zryjap
głosoPrzeciw ratyfikacji Łocarno

wali Chrześcj. Nar. Wyzwoleniei

Wileńska 28

WILEJKA

pacyfikować świat żadnej aluzji w tym'sensie. Tak samo oczywistem było, że Niemcy

zbliżania

„cały drogą

— ul.

ul. Majora Mackiewicza 63

—

„samą zasadę, na której zbudowana zmiaiom. Gdy w Locarno konirahenci Niemiec zaproponowali
„jest cała Liga Narodów. Przecież ta sprawy paktu bezpieczeństwa z wejściem Niemiec do Ligi nie

„instytucja

ŚWIĘCIANY

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9

LiDA

$8MO- niejszego pojęcia o szczegółach organizacji
ewentualnej
szło na rządow i, Istotnie coraz bardziej Się O- gzjelnej siły. Zabawną demagogją DY- mogły zająć sianowisko wobec

zagranicznych,
którego kierunek jest
bardziej filo-polski, niż litewski. Trudno
jednak żądać
aby ministerstwo

obcego państwa,

že niedopuzrozumiał,
„bert Cecil
podrywa
Rady
do
„szczenie Polski
8

jeszcze „sporów z nią związanych w sposób

stosunków politycznych, raz

grę wchodzi spór
polsko-litewski,
przeciw
stanowisko przyjęte przez prasę ła- najważniejszej : kwestji idzie AR
tewską

że właśnie lord Ro-

rys-

tów „Elty*, jakkolwiek trudno sądzić,
nie zdawali
publicyści łotewscy
by
sobie
sprawy
z faktycznego stanu
rzeczy i jakkolwiek
metody
„dyplo-

macji"
znane.

od

minus N. P. R. Powstrzymały się

NOWO

1

— ul. Mickiewicza 20

KOSZYRSKI — Związek Ziernian

n-ru 15 groszy,
miszczona ryczałtem.

jako strona.

„Ale sądzimy,

społeczeństwo polskie co do skutków

ul. Ratuszowa

KAMIEŃ

PRZED

towne stanowisko koła niemieckiego, „wania najbliższego kontakiu pomięOdsunięcie
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momentalnie szybki bieg pociągowi
wydostał
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ni w uszach

naszych

wa. Pfuj! wśród
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jak własnym protestowanym weksiem.
Ale—niema

co!

Od

dzie lepiej, że człowiek
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nie bę-

zamknie się

w domu,
słuchawkę
telefonu zdejmie z widełek i samowtór z ciężkiemi myślami gryść się będzie i melancholizować.

zatarasowują nam drogę do Ligi Nażaden z jego dziadów i pradziadów? rodów; pan Skrzyński dzielnie pcha się,
Na Łukiszki! Na Kaziukowy new
Przypomni mi kto może, że kier- ale czy przepcha się? Ma szczęście. tradycyjny kiermasz!
kich tradycyjny
nastrój
świąteczny. masz Kaziukowy odbywał się przed Może mu się poszczęści i w tym wyPozostała nieprzeparta— niemniej tra- łaty na placu Katedralnym, wówczas padku. Niech go św. Kazimierz ma
Świeżutkie tam cię ogarnie powiedycyjna — potrzeba nabycia w tym gdy na nim niebyło jeszcze ani zdzie- w swej opiege!
Poprawy naszej Ssytrze,
dniu jeżeli nie balji lub
„kaduszki*, bełka krzaczka i drzewka. Zabruko- tuacji finansowej jak nie widać tak
Ktoś ci tam warwol, ktoś mió !
to choć przynajmniej wianka „smor: wany był cały od brzegu do brzegu nie widać. Wciąż w Polsce więcej
w palio wetrze, 1
gońskich* obwarzanków...
i latem wiatr po nim pędzał to w tę kursuje weksli niż banknotów.
Koń kopnie zadem, dyszel wje
Tedy
Bo już glinianych koników gwiż- to w ową stronę tumany kurzu. Jak- zastój. Litwini zatruwają życie, jak
dzie z przodu...

uego piękna.

relikwje tu w kaplicy katedralnej maO koniku polewany z gwiżdżącym
my. Nie odbierajcie nam wyjątkowej ogonkiem! I na ciebie, zabytku chyczci i serdeczności dla św. Kazimierza. ba z Gedyminowych
czasów, jąż
osobli-Zreszią, na nic się i nie zda. Od św. kres przyszedł.

przystosowane.

Zresztą gdy ćma

ów zły sąsiad, co boleśniej bodzie
niž «krzyżackie strzały», jak mówił
na pobojowisku pod Płowcami rycerz
Sarjusz do króla Łokietka. Pierwszy
arcybiskup wileński nawet nie doje-

chał do Wilna. Smutny kondukt po-

grzebowy posuwa się wolno aż z za
nie- Atlantyku do wrót Wilna, do Ostrej

zliczona ludzi zacznie chodzić i cho- Bramy. Tu Kaziukowe Święto, a tu
dzić w kółko po jednem miejscu, to kirami pogrzebowemi ociągają z welicho wie skąd, a zawsze tyle błota
naniesie i namiesi, że — najakuratniej-

wnątrz

dekoracje

Ściany

katedry...

do fety

Niewesołe

chociażby

tylko

›

okienku

przekonać. Będzie miał taksometrów znalazł się bandyta i
kalosze, — pogubi. Nie kompanię sobie podebrał wśród włas- °
— będzie klął,
nych kolegów. Rozstrzelano go, Bar-

kusetletniej tradycji, A wilnianin miał Tam w Genewie przebrzydłi

dżących, którym się w ogonek dmu. że przeto mogło być na wybrukowacha, coraz mniej się kupuje. Jak sty- nym piacu błota po kostki?
szę pp. uczniowie
uniwersyteckiego
Jak mogło być! Także pytanie! W
świętego patrona i orędownika. On— wydziału sztuk pięknych mają zamiar Wilnie po ulicach i placach zawsze
nasz. On Jagiellońskiej krwi — tutej- zasypać dzisiejszy kiermasz ,Kaziuko- może być błoto — byle tylko wilgoć
szej, on tu w Wilnie rok niejeden ży- wy malowanemi
witrażykami... aby była w powietrzu. Bruki nasze są
cia swego spędził, on w Miednikach to krzewić wśród mas poczucie istot- właśnie do tego
jaknajskrupuiatniej
na zamku przebywał,

—

się

*
przynajmniej dotąd zawsze tak bywało — że błoła na Kaziukowy dzień
W tym roku przypadł nam Kaziu“
rzą- nigdy nie zabraknie i ludziska tłoczą- kowy dzień na czas nie wesoły. Nie*
jest cy się między straganami i kałamasz- ma ducha niefrasobliwej pogody;'niekami kiermaszowemi mogą do woli ma szerokiego gestu; niema fantazji...

stkich wogóle Polaków? Może by już rzędowie oba Święta: i na Św. Stadać pokój specjalnym kultom: św. Ka- nisiawa i na św. Kazimierza. Zrówna*
zimiera na „Litwie“, św. Michała na no obu
wielkich Świętych wobec
.
„Rusi*? Są to niewątpliwie niezdrowe prawa.
objawy separatyzmu dzielnicowego.
Dura lex — sed lex,
Odpowiedział lud nasz tutejszy:
Niema
sšmigta
w Kaziukowym
:
Šwietego Stanistawa
weneru- dniu! Pozostał tylko w duszach ludz-

dawnemi a nowe-

nak

wierzy,

stanie

sprze-

żałuję — odpowiadał

widząc, że gość chce mu
zemdleć,

D rzy Bujalski, Obiezierski i W asz- (

Gotowiznę wane” saber.

przymierza między

otrzymał ją przy

z I serji

kurjerów bolszewickich.

Do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

rzali filozofowie starożytni za Heraklitem. A Kaziukowy dzień, jak nieprzymierzając, jaka skalista piramida wśród

341.248

odbywają się w Zmianie dawnej

„Szaulisi“ się zbroją.

święto.

nr.

na drugą
We wtorek dnia 2 bm. rozpoczął
związek ziemian załatwiane za czynTeologicznego Serję dnia 11 lutego i posiadał ją do
siedzibie
Konwiktu
swoje
obrady
zjazd
biskupów
z
ca*
ności konieczne, lecz drugorzędne.
rozne, demagogiczne, tendencyjne,
Niech mi będzie
wolno
przyto- łej Polski. W tym zjeździe biorą u- przy ul. Trauguita 1, przewodniczy Piątku 19 lutego (piątek dla pewnych
publiczny
grosz
trwoniące
rzutne,
Aleksander Osób bywa fatalny!) i tego to dnia z
czyć tutaj zdanie profesora
Zdzie- „dział zarówno ordynarjusze, jak 1 suf- ks. Kardynał Metropolita
poduszczenia jakiegoś złośliwego koczoła z chowskiego, rektora Wszechnicy Ste- ragani.
pocie
przez nas ziemian w
>
Kakowski.
|
bolda
sprzedał ją koledze nieświadowarsztatów fana Batorego, wygłoszone
zniszczonych
naszych
y
ają
Obrad potrw
trzy dni.
Na
porządku
dziennym stoją
w jego
chara- słynnej mowie w dniu «obchodu
rolnych wprost wyssany i w
się fortuny, ananasopozbywając
mie
bisks,
].E.
wczorajszym
dniu
W/
z
ku sprawy pezostające w związku
miodem
przekładanego
kterze podatków do kas skarbowych czci Staszica, a mianowicie, iż „Sa* wprowadzeniem konkordatu w
Pol- kup Michałkiewicz był przyjęty przez wego losu,
—
co
tu
dużo
mówić
-oddając w
wpłacany prowadzi państwo polskie modzielny byt Rzeczypospolitej
p. Ministra Raczkiewicza.
Pol- 5се.
ręce kolegi, a raczej kolegów około
i wszystkich jego obywateli do gos- skiej stoi na krawędzi przepaści dzię290,000 zł,
podarczej, ekonomicznej i finansowej ki podłości jednych,
głupocie
druOnegdaj
pobiegł
pan G. do
jednocześnie gich, a niedołężności wszystkich*. W
ruiny zaprzepaszczając
Banku Polskiego:
Rzeczypospolitej tejże mowie
byt
samodzielny
przeprowadza profesor
-— Panowie pamiętacie przecie, ja
Tajemnicza kobieta rzuca zawiniątko do wody.
ofiar o- Zdziechowski ciekawą
Po!skiej kosztem tak wielu
bardzo anatu
11
lutego we czwartek!
wymienikupiony.
W nocy wczorajszej żołnierze I Baonu Kopu zatrzymali koło strażnicy
logję między
tą grupką
senatorów
łem po tej pani co się $ze mną
pogranicę z terenu sowieckiego. W
przeszli
kiórzy
Korolin
mężczyznę
i
kobietę,
de- z czasów
O nieudolności, rozrzutności,
przedrozbiorowych Polski,
kłóciła o miejsce.
aresztowania, kobieta podbiegła do o kilka kroków płynącej rzeki Wilji
magogji Sejmu naszego, między са którzy jeździli ze swą czołobitnością iczasie
wrzuciła jakiś pakiet. Pakietu tego z powodu ciemnej nocy wyłowić się nie
Tak
istotnie — przypomniał
przykładów do carowej Katarzyny i za jej pienią- dało. Aresztowani Worobjew Aleksanderi Małachowska Irena zeznaii u d:'cy
innych
łym szeregiem
sobie
urzędnik
Banku.
zgodzili,
się
co
na
świadczyć może chociażby tylko bud- dze prowadzili niecną Polski politykę kompanji , že ich wyslano do Polski w celach agitacyjnych,
—No
i
co?
na stałe w Polsce i nie mając innej
zamieszkanie
o
chodziło
bardzo
gdyž
im
rolnych za rozbiorową, a tą obecnie grupą
żet ministerstwa reform
posw sprawie pakietu zaprzeczyli jakoby cokolwiek rzucili
chwiej-

ziemian

Kaziukowe

nic,stracił, zagrzmiało,błysuę:

A było to tak: Pan Gogolewski
był przez ośm dni posiadaczem
dęe-

na strony chciałbym dodać tylko, iż aporozparcelowanych
i to nie tyl- czasu zostało
ko na terenie tegoż związku, lecz całym terenie Rzeczypospolitej Pol- lityczność i bierność nasza jest nisilny
Województw czem innem jak naszą niedołężnością,
również i na terenie sejmiku, jak i w skiej, nie wyłączając
Mimo spokoju na naszem pegraniczu, straż nasza zauważyła
podwożą
120.000 ha. użytków naszą niezrozumiałą apatją, która tak ruch taborów po stronie litewskiej. Jak się okazało Litwini
przeróżnych
komisjach
urzędu Wschodnich
skarbowego, gdzie p. Żyliński nie rolnych. Koszt więc jaki poniosła bardzo
cechowała przedrozbiorowe znaczniejsze ilości prowjantów oraz amunicji dla stacjonowanych w okopłazatwierdz
na
tylko
li
państwo
anie
ominął żadnej sposobnośsi by stanąć
społeczeństwo polskie i „dzięki
któ- licznych wioskach szaulisów.
Między innemi stwierdzone zostało, że oddziały szaulisów otrzymaw naszej obronie,
winniśmy
mu nów parcelacyjnychi na udzielanie rej to wówczas ta grupka senatorów
wszyscy
tu zebrani
wyrazić słowa zezwoleń na przeniesienie tytułujwłas- — zdrajców uniknęła
stryczka,
tak ły krótkie karabinki systemu francuskiego oraz znaczniejszą ilość granatów
na nabywcę, jak dzięki której obecnie p. Bryl i je- ręcznych. (w)
gorącej podzięki i najwyższego uzna- ności ze sprzedawcy
złotych za go towarzysze unikną Sądu Doraźne550
sumie
w
się
wyrąża
nia.
TOEZZOWÓŃ TPK WIETORY TREC WRZ TT RORZO RECT
TTW RP TO POCZT
Natomiast co da starań o kredy- każdy ha. wtedy, kiedy przeciętna go i zasłużonej kuli w łeb za zdradę SEWPRASCYJ
cznych (styl barokowy) przyszii z pomocą
ty dla naszych zniszczonych warszta- cena sprzedażna jednego hektara grun- Ojczyzny.
Komitetowi przy odbudowie kościoła, który,
Rzeczypo
terenie
całym
na
tów
spolitów rolnych stwierdzić należy, iż tajak przez lat 125 był świadkiem przemocy
Wniosek
hr.
Czapskiego—polecekowe spełzły na niczem, okazały się tej Polskiej wahała się w tymże okre- nie przez walne zebranie swemu
Siły nad prawem, tak na przyszłość będzie
zasymbolem zwycięstwa prawdy nad bezprabezowocnymi, bo przecież
te mini- sie czasu około 500 złotych za ha.
rządowi opracowanie referatu polityczOstoją Państwa naszego jest silna armjal wiem zaborców.
malne pożyczki jakie otrzymaliśmy za
Zważywszy to wszystko com wy- nego, który dałby podstawę
do dySiła armji polęga nietylko na sprawnoW imieniu Komitetu Odbudowy koś ciot
pośrednictwem związku ziemian, nie żej powiedział, jak również to, iż w skusji na jednem z przyszłych wal- "ści ftzycznej,
lecz i na tężyźnie moralnej ła Św. Ignacego prezydjum:
pokrywały nawet w
najdrobniejszej jedneści jest tylko siła, a przypusz* nych zebrań, mającem być zwołanem żołuierza, co możliwem jest jedynie na reli1 Władysław Bandurski biskup, W. Bań*
m. Wilna,
L. Berbecki
mierze zapotrzebowań naszych znisz- czając, że my
tu zebrani specjalnie w celu omówienia spraw gijnem podłożu. Stąd wynika konieczność kowski ZĘ
wszyscy
wojskowego
duszpasterstwa
i
garnizonowych
Gen.
Dyw.
D-cą
O.
K.
III,
S.
Białas
Dyrek«
czonych
warsztatów
rolnych, które ziemianie stoimy na stanowisku pań- rolitycznych, przeszedł znaczną wię- świątyń.
Największy w Polsce garnizon witor Banku Polsk., Н. Gieczewicz Prezes Zw.
prędzej do ruin aniżeli do gospo- stwowości polskiej, praworządności i kszością głosów obecnych na zebra- leński nie ma dotychczas swego wojskowe- Ziemian, O. Malinowski w | z Del. Rządu z.
darstw są podobne. Wysokość poży- silnej władzy,
która zdolną byłaby niu. Gorącą dyskusję między innemi
o kościoła; dlatego też w tym celu powstał Wil. Dr. Marjan Zdziechowski Rekt. U.5.B.
Komitet Odbudowy kościoła
Św. Ignacego Ą. Kopeć Delegat Prokur. Ganer,
Ks. St.
czek, przez rząd nam udzielonych, jak wreszcie ukrócić tę. orgję
nadużyć, spowodowało
odosobnione
stano- w Wilnie.
Maciejewicz Senator, J. Malecki prezes Izby
z
również i wysokość
ich oprocento- korupcji, przekupstwa,
demagogji, wisko ziemian powiatu
oszmiańskieKościół
Św. Ignacego, wzniesiony w Skarb., | Kazimierz Michalkiewicz biskup,
wania, najzupełniej dla rolników: nie- głupoty i walk partyjnych
toczących go w sprawie podpisania umów zbio- roku 1622 przez ks. biskupa Wołłowicza,
zo- J- Pietraszewski Prez. lzby Kontr, J. Popodogodnych, raczej na kpiny ze strony nasz organizm państwowy įzechcemy rowych z robotnikami rolnymi.
stał w roku 1789 przez najeźdźców zamknię: wicz Prezes P.B.K., Stanisław Rzewuski,
i następnie przerobiony
na koszary, a R. Sumorox Prezes Sądu Apel.
rządu, aniżeli na akcję pomocniczą w na terenie naszego związku,
drogą
Na prezesa związku
ziemian po- ty
0000600600
006660%6:
po roku 1863 z rozkazu
Murawjewa przeodbudowie
i zagospodarowaniu na- porozumieniai wzajemnych ustępstw wiatu oszmiańskiego
został obrany kształcony na klub oficerski. W czasie wojszych warsztatów rolnych zakrawają. obrać pewną platformę polityczną na przez aklamację p. Aleksander Żyliń- ny światowej gmach uległ znacznemu uszko*
nnnununzunzzzznununzanznznaAnakAm
której jasno, wyraźnie, a co najgłów- ski, do zarządu zaś między innemi dzeniu i obecne stare mury barokowej świąniejsza solidarnie jstanąwszy zechce- pp. Kryczyński, hr. Czapski, Mineyko, tyni chylą się ku ruinie,
łowi
lokują
położnice i
horobami
To też Komitet zwraca się z gorącym kiewicz Kowiekemi w GAR
iokajn a
czynny Wł, i M. Łaszkiewiczowie.
wziąść
przedewszystkim
my
pieczone złotem i klejnotami przyjmuje
apelem do wszystkich obywateli Rzeczpos- kładu
położniczego
przy
ulicy Wielka
uważając
Wileńskie
Towarzystwo Handlowo: Żasta- udział w życiu polityczaem
(kopolitej, by ze względów praktycznych
N. W.
Pohulanka [d. Nr 31.
przez
dotychcz
czynnośc
wszelkie
),
ch
wowe (Lombard). Zaułek Św. Michała Nr 1.
as
i
Ściół garnizonowy
historyczny
i artysty:
towego

4

'Ani

Krótko
mówiąc
p. Gogolewski
stracił 40,000
dolarów, gorzej, nie
stracił, a wyrzucił, poprostu, zmarnował.

tego resortu łów radykalnych; którzy z takąż czo- drogi tą użyli. Pytani
do rzeki,
wszech miar owocną działalność pa- kosztowało państwo pięćdziesiąt czte- łobitnością jeżdżą do bolszewickich
Wymienieni oddani zostali do dyspozycji policji. (ab)
okres
to
który
za
złotych,
miljony
ry
na Żylińskiego, jako prezesa powiakomisarzy moskiewskich. Ja ze swej
terminyz ich uiszczania

pechami.

ło i zgasło:..

Italia“

Obradom, które

nad

— | co?

—|

p. t

a wielka

biskupów

Zjazd

5. В.

Ligocki

Edward

Polski.

Menelaus, ani Król Lir, czy Agezyleusz, Hamlet, Werter, Canio itp. nie
przeżyli tego co p. Telesfor Gagolewski, strażnik
skarbów
w PKO,
Bo
proszę wyobrazić sobie ten - człowiek
miał szczęście pod nosem,
bliżej —
w portfelu, pod marynarką pod płaszczem na sercu — jak to mówią
w
garści.

Brat i bratowa.

Uniwersytetu
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Z calej

i tamże pochorodzinnym Bejnarowie
wanej.
:
2
przyjaciół i znajomych
O czem zawiadamiają krewnych,
pogrążeni w głębokim żalu

cierpieniach w majątku

Dzisiaj o godz, 5 ppoł. w sali Śniadeckich

wsi Janowo

Niżańca Aleksandra.
Łaźnia spłonęła
doszczętnie. Mieszkańcy okoliczni są
mniemania, iż pożar wybuchł na skutek podpalenia. Istnieją podejrzenia,
że podpałenia dokonali szaulisi litew=

Obywatelki Ziemskiej pow. Poniewieskiego, zmarłej dnia 27
stycznia r.b, w 57 roku życia po krótkich lecz bardzo ciężkich

jesz:

ks. biskup Michalkiewicz
wydał orę:
dzie do kleru archidjecezji
aby zor-

dniu 28/II r. b+ o godz. 3 p.p.

należącej do mieszkańca

РР
Р
[

głowy się walą,i do drugiej

,
głównej czynności któremi są staraziemiańskich, w
spraw
do naszych
nia o tak długo jak i krótkoterminoegoizmu
ciasnych ramkach naszego
we kredyty konieczne do odbudowy
stosunw
gorsza
co
lecz
własnego
,
i uruchomienia, w pełaem
tego słodo
polskiej,
państwo
do
ku
wości
wa znaczeniu naszych
gospodarstw
do
wreszcie
Kresach,
na
polskości
rolnych, tak bardzo
dzięki wojnie

i premje-

dotychczas

na

z posterunku Nr. 9 na
odcinku VI
kompanji policji granicznej zauważono pożar. Wysłany w kierunku
granicy patrol skonstatował pożar
łaźni

Michalkiewicza,

do przyjazdu p. Prezydenta

ra Skrzyńskiego to

pożar

pograniczu litewskiem.

związku zie-

drogą udzielania mu różnego rodzaju
cie: biura informacyjnego, skąd urząd kredytów.
skarbowy czerpie swe wiademości o
Wreszcie nadmienić mi "wypada
sile płatniczej naszego ziemiaństwa, a iż dotychczasowa apolitycz
ność naskąd my ziemianie dowiadujemy
się szego związku, bierność
nasza w stoo coraz to nowych i coraz to barsunku do grup lewicowych. i to оdziej o charakterze represyjnym rozpow swych rękach
becnie ster rządu
rządzeniach rządu, które na nasze
dzierżących, jest w najwyższym stop-

dajne

Nr 51 (1061)

W. piątek dnia 5 marca 1926 r. o godzinie 9 i pół ' rano w Kościele
Św. Jakóba w Wilnie odbędzie się nabożeństwo żałobne. za spokój duszy

wszelkie nasze starania na naszą |nie- Bańkowski i gen. Pożerski.
oszmiański pana Żylińskiego, zabrał korzyść.
Smieszne zresztą i _ nieloNaczelnik wydziału
Bezpłeczeńgłos hr. Czapski, wygłaszając następu- gicznem, ze stronym rządu,
byłoby z stwa p. Dworakowski oświadczył
iż
jące przemówienie:
ziemiaństwa posiada
jednej strony gnębienie
informacje
z
ministerstwa
Chcąc ująć i zanalizować w świe- mocą uchwał sejmowyc
nic wspól- spraw wewnętrznych, że na uroczystle ogólnem działalność związku zie- nego z praworządnościąh,
nie mających, tości pogrzebowe przybędzie 16 bismian na terenie powiatu oszmiańskie- ogólne znanych pod
nazwą
kupów z ks. kardynai:m Kakowskim
go stwierdzić należy, iż działalność czy socjalnych* z drugiej zaś „zdobystrony oraz ministrowie Wł. Raczkiewicz, J.
ta redukuje się właściwie do dwuch podtrzymywanie tego
ziemiaństwa Zdziechowski i Stanisław Qrabski. Co
głównych tylko czynności,a mianowi:

jałym apetytem

С

pogrzebem,

wszel- kanclerz Kurji Metropolitalnej ks. prakie w tym kierunku starania za bezzaproponował
w
mian powiatu Oszmiańskiego w Osz- celowe, bezprzedmiotowe i nierealne, łat Chalecki oraz
imieniu ks. biskupa
Michalkiewicza
mianie. Porządek dzienny
wypełniły: a to z tej prostej przyczyny,
iż sta- powołanie prezydjum i czterech seksprawozdanie związku ziemian za rok sunek sfer miarodajnych
rekrutują cji: pochodowej, finansowej, dekoraubiegły, uchwalenie budżetu
na rok cych się ze stronnictw
radykalnych- cyjneji kwaterunkowej. Zebrani proprzyszły, sprawa umów zbiorowych z bezwzględnie nam ziemiano
m
uspo- jekt zaakceptowali poczem dokonano
robotnikami rolnymi,
referat ekono- sobionych wrogo, który
to
stosunek
wyborów. Do prezydjum weszli ks.
miczny inżyniera Olszewskiego i wy* specjalnie do nas
jest przez związek biskup Michalkiewicz, wojewoda Olbór nowego zarządu.
Ludowo Narodowy dyskretnie aprogierd Malinowski, J. M. rektor
MarPo zdaniu sprawozdania przez bowany,
zgóry
przesądzać
musi jan Zdziechowski, prezydent
Witold
prezesa związku ziemian
na powiat
doroczne

У

Co zaś znajomych!
Dowiesz

sie,

cerą

lle tu „na:
rodu*!..
przeraži

okrutn

Poczemu necki, apoczemu pł
no;
Nie kupisz, myślę ja, łyżki dre
nianej —
Sprzęt to w Europie dawno po-

Lecz

do nas

droga

niechanys

z Europy
LL

!

į

)
+
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SPODARCZY
KURJERZIEM GO
WSCHODNICH

|
i

stawloielsiwa;

Węgiel polskia wewnę-

,

swym

nowym,

na

Wschodzie

klijentom

godnym
Polski,

RE
przynajmniej 6smiesięcznych kredyw.
. Rząd z kolei musiałby: a) zmienić odpo"
wiednio taryfy kolejowe
na wewnętrzny

wschodnie.

/ trzne rynki

)

zaufania

d)

W ostatnich czasach urzędowy
przewóz węgla, oraz propagować i ułatwiać
„Przemysł i Handel" udziela dużo u- ustawianie
pieców hermetycznych; b) pod«
wagi zagadnieniuw jaki sposób udo- nieść ceny drzewa opałowego we wszystwe-

polskiemu
węglowi
kich tych lasach państwowych, gdzie w postępnić
(v. arty- błiżu jest dostateczna sieć kolejowa do aprodnie
wscho
rynki
zne
wnętr
I. widowania ludności w węgiel; c) udzielać
Cz. Kiarnera, F. Hilchena,
kuły
w tej mierze wnios-

konkretne

Dobrzyc-

ki wysunięte przez inż. B.
Poznaniu,

w

Kolejowej

Dyrekcji

kiego, Prezesa

znaj-

wydawnictwa

szycie Nr. 8 tego
dujemy

ze-

W

Eberhardta, P. Markiewicza).

\

ustala, 'że prze-

inž. B. Dobrzycki

(04 ciętne zużycie węgla, koksu i brykiepasa wschodnieodległości ponad

na mieszkańca
na
(leżącego

tów
go

rocznie,

30 kg.

wynosi

Warszawski)

na resztę mieszkańców

kiedy

podczas

Sosnowiec

od stacji kol.

klm.

"600

żaPolski przypada po 408 kg. (bez
a
różnic
że
czyli,
kolei),
potrzebowania
000
5,270,
na
co
kg.
378
wynosi
mieszkańców pasa wschodniego czy:
ton rocznie, czyli
niłoby 900,000
166,000 ton miesięcznie.

inż.

powiada

tego,

od

i jestem

hy sącz, że ludność Wschodu
Awa
Potski osiągnie w najbliższych czasach która
ilość,
kg. węgla na głowę mieszkańca,
równaniu do innych państw
t
jedna:
i Gastralnej jest bardzo małą, Szukać
u
zawczas
my
zacznie
nie
jeżeli
kowoż
przemydróg i sposobów, udostępniających
mieszkańców

ułatwień wszelkim tym przedsiebiorstwom
na ziemiach wschodnich, które zajmują się

sprzedażą

i detaliczną

hurtową

zajmą

lub

zak
dotyczy
to
składnie węgla przy

specjalnie
urządzania
torach kolejowych; d)

o ile przemysłowcy węglowi zgodziliby się
na sprzedawanie węgla dla województw
wschodnich na kredyt, to również udzieląć
kredytów

na

przewozy

węgla.

być

nie może

nich

i Przemysłowców Ghrześcjan.

z prezesem p. Tad. Miś.
kiewiczem).
Odwiedziliśmy nową siedzibę Sto-

(Rozmowa

Kupcówi Przemysłowsię ona

Mieści

Chrześcijan.

х

©
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zmniejszenia taryfy za energję
elek-

gistratu, W sprawie wydzierżawienia
Wielkie i Mał
folwarków miejskich
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w domu Nr. 37, przy ul. Sołtaniskiej,
WOJSKOWA.
Zjezd uchwalił następujące dezy- Rozalji Jankowicz i w domu przy ul.
deraty:
iego,
Klikowsk
Edwarda
— Pochwała. Ostatnim rozkazem
Krzywej,
1) Wezwać radę zjazdu aby po- skutkiem roztopienia śniegu
zostały D-ca Obozu War. Wilno udzielił po-

W

przybycia

sekwestratora

co

myśl powyższego, ušwiadamia-

sić 40 gr. i do rynku

Antokolskiego

2o gr.

chwałę ustępującemu
pułk, Wolańskiemu Wiktorowi ref. bud. szef. fortyhkacjj DOW.
Wilno
za wybitną
pracę
na tem polu. Ppułk Wolański
odchodzi
na inne stanowisko
do
Krakowa. (ob).
— Biuletyn meteorologiczny.

D.ca Oboz. War. wydał rozkaz mocą którego dla radjostacji wojsk. na
Pohulance

będzie

biuletyn

meteorologiczny

przesyłał

co dnia

następny.

Biuletyn taki będzie nadsy-

Państw.

Inst, Meteor. w Warszawie—oficerowi
inspekcyjnemu Ob. War, Wilno, gdzie
każdy z oficerów będzie mógł dowiedzieć się o stanie pogody na dzień
łany telefonicznie

O godz. 20 m. 30.
(ab).

ZEBRANIA

i ODCZYTY.

— Powszechne wyklady unidnia
We czwartek,
wersyteckie.
4-g0 marca 1926 roku o godzinie

7-ej wieczorem

w

sali

Śniadeckich

Uniwersytetu pr. dr. Kazimierz Chodynicki wygłosi odczyt p. t. „Miasta
średniowieczne" z cyklu
wykładów;

„Kultura wieków
średnich*.
50 gr., dla młodzieży 20 gr.

Wstęp

— Odczyt p. Mieczysława Limanowskiego pod tytułem <Wilno
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Średnich»

który

budzi

wielkie

odbędzie się w piątek dn. 5-90 maccao godz. 8-ej wiecz. w
sali im..

Śniadeckich U. S. B.

zainteresowanie w mieście, be
też
odpowiednią chwilę wybrał Sz. Prelez
na opowiedzenie Wilnianom ©

więtych Średniowiecznych, których
— (x) Posiedzenie komisji do
spraw funduszu i zatrudnienia pamięć związana jest z naszym grobezrobotnych.

W dniu dzisiejszym

dem.

!

Przypominamy, że bilety wcześniej
o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w
Magistracie posiedzenie
komisji
do nabywać można w księgarni W. Maspraw funduszów i zatrudnienia bez- kowskiego Śto-Jańska 11.
bętem
| — „Ewa- Beatrycze'.
robotnych. Na posiedzeniu
Edward
dzie omawiany cały szereg spraw, do- Ligocki—znany powieściopisarz uczę-

tyczących przyjścia z pomocą bezro- stnik wojny ostatniej we Francji, poposzczegól- drėžnik, publicysta, wielki znawca #-

Śniadeckich U. $. B. koncert przy u- botnych i uregulowania

nym, zawdzięczamy własnemu niedo- dziale wybitnych sił artystycznych. nych robót dla bezrobotnych.
— (x) Z posiedzenia komisii
łęstwu,
nieuczciwości, prywacie,
bra- którego szczegóły podane są w osobAch, byleś powiódł oczami dawowej w Magistracie. We
finans
kowi wiedzy i "odpowiedzialności za nej wzmiance,— ufając, że społeczeńnemi
wtorek,
dnia2 miarca rb. odbyło się
ie
e
należyz
się
odniesi
wileńsk
stwo
Po chmurnem niebie, po tej czyny i że żadne teformy nie doprocie posiedzenie komisji fiw
Magistra
tną
ieniem
szlache
poprze
i
zrozum
tem
wadzą do niczego, zanim nie wycho:
szarej ziemi.
wamy obywateli, którzy wniosą w na- inicjatywę, aby wzamian znaleźć wy- nansowej. Na posiedzeniu tem komiEEE
sja między innemi uchwaliła: 1) Poszą beznadziejną stagnację inicjatywę soce artystyczną rozrywkę.
N. danie stowarzyszenia właścicieli zakła:
Ge. J. czynu i wytrwałą a umiejętną
pracę.
я

Według

cieli sejmików. Na odbytym osta— Powódź
tnio w Warszawie zjeździe przedsta- o godz, 8.30 rano, miejska
straż rza, tak uroczyście obchodzonego na
wicieli sejmików—sejmik Wil.-Trocki ogniowa otrzymała telefonogram z I Kresach, odbędzie się jak w dni pow-

zjednocz
znajdziesz to swe poczynania, ująć ono
w jedną plano- jąc konieczność niezwłocznego rozpo
lub owo,
Wii a
wą
całość
prace
zapoczątkowane częcia tej akcji na terenie Wiln
Tak samo kupisz — sam nie przez
nia
yzny
o
Zrzesze
Ognisk
Wil.
ieńszcz
wiele organizacyj. Winno też
SZA
zgadniesz poco?
ono
znaleźć
niezbędne środki w kra- Nauczycielstwa Polskiego Szkół ZaPiernik, na którym trzy
aój ju lub poza granicami jego i niewąt- wodowych w celu zdobycia niezbędi
pliwie je znajdzie, skoro tylko cały 0- nych środków na potrzeby szkolnicI obwarzanków WIEK”
o
ół uświadomi sobie, że wyjątkowo twa zawodowego, urządza w nadchoMniejsza o nie!
ciężki stan obecny zarówno
pod dzącą niedzielę dn. 7-90 bm. w sali

Z ulicy

Wileńsko Trockim.

zamna co potrzebny jest wpłynęło w znacznym stopniu
— qdoracja Przenajświętszego sprawdzenia,
knięcie
papierni
w
Nowowerkach.
Zarząd | Katolickiego czas, a powitóre ponieważ w podat- ‚ Zaznaczyć należy, iż z ogólnej
Sakramentu.
iż 5-go kach państwowych Magistrat nie jest ilości 766 bezrobotnych tylko bezroZwiązku Polek przypomina
mie- nawet władny odterminowywać pierwpiątek
y
pierwsz
w
b. m. jako
już nastąpił botni w gminie Landwarowskiej otrzySerca szą ratę, wówczas, gdy
siąca odbędzie się w kaplicy
mują zasiłki przysługujące im w myśl
Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) termin opłaty drugiej lub trzeciej raty ustawy, pobierając je od gminy.
adoracja Przenajświętszego Sakramen- podatku, nie mówiąc już o trudnoz nagromao godz. A ściach które wpływają
POCZTOWA
tu, która się rozpocznie
dzenia
ratówek
różnych
podatków
stwem
i pół, a zakończy błogosławień
—
(x)
Urzędnicy
pocztowi na
powyžWobec
jednych na drugie,
Przen. Sakramentem o g. 7 i pół:
rzecz
szkoinictwa.
W
celu podtrzy:
— Kwesta na rzecz kościoła szego Magistrat uprzedza płatników, mania egzystencji szkoły powszechrozpatrywać odwołań nej P. M. Szk. we wsi Kleciszcze p.
Garnizonowego. Da. 4 marca Ko- że nie będzie
lne
na
ewentua
nieprawidłowości w
onoGarniz
a
mitet Odbudowy kościoł
pocztowi
h płatniczych, jeżeli odwołania Wołożyńskiego, [urzędnicy
nakazac
ten
na
uliczną
kwestę
urządza
wego
w
Wilnie
oprócz
zadeklarowanych
już
w terminach
podane
cel. Pomimo trudnych czasów publi- te nie będą
w
swoim
czasie
ofiar
na
rzecz
Polsk,
czność nie odmówi poparcia tej tak wskazanych w nakazach, a także, że Macierzy Szk., opodatkowali się poaktualnej i palącej kwestji odbudowy nie będzie uwzględniał podań © roz- nownie w wysokości !/49/, otrzymyumorzenie,
kościoła św. Ignacego, jako kościoła terminowanie, względnie
wanych swoich poborów.
tego rojeżeli
wych,
podatko
ratówek
Garnizonowego w Wilnie.
— (x) Urzędowanie
w urzępodawane
nie będą
dzaju podania

konkretnym przyjść jej z pomocą.
„Jednak, aby naprawdę były wy* chwili

dajne wyniki pracy

PRACA)

sporządzonych przez odnośne władze
wykazów ilość bezrobotnych na pow.
Wileńsko:Trocki wynosiła
na dzień
LIIL. b. r. 766 bezrobotnych. W tem
w Nowej Wilejce : metalowców—
80,
robotników budowlanych — 107, robotników niefachowych — 215, roprzy bardzo znacznej liczbie zalega- botników rolnych—187, pracowników
jących płatników ma miejsce nie rzad- umysłowych—24. Prócz tego w gmiko po upływie kilku nieopłaconych nie Landwarowskiej zarejestrowano
terminów. Taki porządek rzeczy tole-

czyniła kroki w odpowiednich kołach zalane mieszkania
przybyła
i woda
sejmowych i społeczuych w sprawie do wysokości 1'/a metra, Mieszkańcy
właściwie od czasu „odzyskania
nie- poprawy stosunków tych organizacji opuścili mieszkania.
nym stoi opracowanie projektu usta- podległości; mamy dziś 830 szkół za* do potrzeb samorządowych.
1
Drugi telefonogram z tegoż
powy o lzbach Handlowo-Przemysto- wodowych różnych typów, ale cyfra
2) Domagač się powolania woje- sterunku głosi, że mieszkańcy
przy
wych. Skład odnośnej komisji jeszcze ta jest jeszcze nader niewystarczająca. wódzkich zjazdów sejmikowych z u- ulicy Krzywej Nr. 1 zameldowali,
iż
Zrozumieć to łatwo, gdy
weźmiemy działem przewodniczącego
nie jest ustalony:
i dwóch rano 80 cio letnia staruszka
Anna
ogólno- przedstawicieli sejmików powiatowych.
W . Stowarzyszeniu
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Odette jest nie w

może

humorze.

Nie

mi dotychczas zapomnieć wczo-

rajszego strachu a mojej

+

dziecinady.

Napróżno wycałowałem na przepiosiny wszystkie jej śniade paluszki tam

zaklinałem
i z powrotem, napróżno
się na wszystko po kolei, że już to
się więcej nie powtórzy. Wciąż robi
miny i siedzi nadąsana. Sytuacja jednem słowem fatalnie głupia.
Urządziła mi w dodatku małą awaniurę po obiedzie, że mby w trak-

jeźnią w jej
groźne

głuche

pomrukiwanie

lwicy w pustyni. Boję

milczenie,
niby

się

lub

głodnej

poruszyć,

go szacunku”,

nej

wielkości

człowieka.

Wszystko

„Baj baju, a będziesz w raju—my-

obrazy aktualne lub ważniejsze histo-

ślę sobie, ale oczywiście głośno tego
nie wyrażam. — Niech sobie troszkę

ryczne. A więc wszyscy wybitni mę*
żowie stanu
całego
Świata, różne

sceny z dziejów rewolucji
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Telef. 306

Niemiecka

egz. od 1843 r.

wszystkich
kolorów,

jedwabiu

wszystkich

gatunków

ADESKEILNANS RTN

RKESENSIT KET TASTE EAZA

francuskiej

nej «La Rotonde,» gdzie się kręci cała
cyganerja Paryża, gdzie się roi od
wszystkich ras i narodowości.
«Spójrz pan, jak się tamta ubrała,«
szepce mi do ucha Odette, porównywując swoją
ponsową
sukienkę
z

«Louvre'u»

I jakiś koczkodan o

AZKZNĄ

buj, to zobaczysz!»
„ W kwestji formalnej: ma ta Freulein, „dzięki której raz już oberwałem,
nóżki całkiem proste, lecz co mię te

po: -

obchodzi—lepiej się zgodzić na wszyst=
ko, niż wywoływać dąsy na nowo.

boję
się bodaj pary z ust puścić, pofilozofuje, to przynajmniej da mi
—0—
(śmierć Marat'a,
Marja
Ludwika w naczepianych jedno na drugie koronażeby znów nie popełnić jakiego nie- potem trochę już spokoju!*
takiu, lub nie powiedzieć czego,
co
Na nowo pogodzeni, na nowo w więzieniu i t.d.), w „osobnym pod- kach, wstawkach i jedwabiach.
Minęły dnie znojnej pracy w upaTak, rzeczywiście — Francuzka le krain podzwrotnikowych. Minęły
może być źle zrozumiane.
Tembar- serdecznej przyjaźni, zaczynamy wy* ziemnym korytarzu cały cykl z czadziej przy mojej słabej znajomości ję- bierać repertuar na dzień dzisiejszy. sów początków chrześcijaństwa (Ukrzy- ubrać się potrafi, trzeba!jej to przyznać. zimne i burzliwe noce brzegów Półzyka francuskiego.
Wszystkie rzeczy
wszechświatowej żowanie, oddawanie chrześcjan |lwom Jaskrawo, a jednocześnie gustownie, nocnej Ameryki i Europy. Minęły jeNareszcie

wynoszę

się

pocichu

i sławy, o których

się wszędzie

mówi

na pożarcie, nabożeństwaw katakum-

elegancko, a jednak

skromnie, az tem

po chwili z bukietem cudne- i pisze, znam zmego pobytu w roku bach,..) A tuż obok, naprzeciw pierw- wszystkiem jak powabnie i zalotnie.
«No cóż Odette!-—już się pani na
go pachnącego groszku. To ją zupeł- ubiegłym; teraz pozostają mi chyba szych męczenników za wiarę, obrazek
nie rózbraja. Zaczyna mi jednak te: oryginainości.
z najnowszych sensacji — morderca mnie nie guiewa?»
raz znów wymawiać brak we mnie
«Nie gniewam się».
«Wie pan co? Jedziemy do mu- 7Tmiu żon, Landru, przed sądem.
męskiego charakteru.
|
Nas to razi, ale lekki umysł Fran«A do tej Niemeczki można zrozeum Grevin».
'
„Bo pan przecież powinien to zrocuza w zupełności jedno z drugiem bić oko?»
«Dobrze».
<Też ma pan gust! Przecież ona
Jest to coś w rodzaju
panoramy, godzi.
robić oko do ja- zumieć, że kobieta musi czuć nad

„cie jedzenia miałem
kiejś tam Niemki (może ze względów

0a" godz.
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gają się się wszystkie
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eksp
bramy eksportowej
jako
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:
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mowioza. Siracy wynoszą
na
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miėosirožue

K. Podolski, Adwokat.

Gpółdzielnia Rolna

stawiło desperaikę na miejscu w stanie niee

umieszczenia
w księdze zbiorowej SPlęcznickiej wskutek nieujawnionej naraЕ,
A
R$
J zie przyczyny spalił się dach 1 sufii nąd do«Na Sziaku Batorego», oraz ogłoszeń mem inieszkainymi Mikołaja Potapowa. Stra*

czynna
codziennie od
w powypożyczalnia

Chór

RM

© nadesłania

PTA

Aletziałki ž i wadi ód z Е
Z

24) sier

i wypożyczalnię

Ostateczny

Szwej”

dramat w 10

3. Im. Kant «Prolegomena> do wszelkiej przyszłej metafizyki...»
Metafizyki
4. tegoż
<Uzasadnien
ie
Mokatzość>
dzenią

<Terhnolen», tylko pomiędzy

sgo Podolskiego w Warszawie, ul. Widok 19, m. 5, w dni pow»
zednie od 4—7 po południu do dnia 8 marca r. b, włączie,
Syndyk

bonater

na łie znanej

na parter

PRZOEYTTOWY

hanera «O poczwórnem

ruśr zymeją się przy pizetargu, złożone wadjum podlega natychmiazstowemu zwrotowi
Szczegółowy spis maszyn i urządzeń można
epzejrzeć w kancelarji Syrdyka Ostaiecznego Adwokata Konstan-

w toku.

Polskiej Młodzieży Akademickiej
wiadoogólnej
do Sekcja
podaje
B.
U. ścS.
i
Kol.
Koj..że
Kulturalnomości.
Kol. Ae/., że Sekcja
Ku'lura'noSamokształceniowa uruchomiła
przy

biłetów:

A

yi, a

pomocnie

osobami, które złożą oferty wraz z wadjum. Osobom, które nie

WYPADKI

hodzenie

w fabryce

aktach

»Mistrz

CHANEY
niez2nic nie widział.

(Narodowy

wie szczegó:nie zaś;

P. Waleniego Iwińskiego do dnia 8 marca r. b. Przetarg od»
będzie się dnia ll'go marca 1926 roku, o godz. lirej rano. w

Giodrisku Mazo wieckim,

pizepięk-

tytiłowej

carji) Potęźny

mi do studjów
filozoficzne

1. W. James

z 29

i Taiarskiej zł, 500i wpłacone do P. K. O. w Warszawie na konto czeko-

księgę zbiorową oficerów
rezerwy i
— Samobójstwo. Dn. 2 b. m. pozbastanowić będzie cenny upominek dia =
A życia pizcz gojące garuła

AKADEMICKA.
Bratniej
Pomocy

Zarząd

z pośród oiicerów

:
Początek
Wiecz.

członkowe składa się istotnie na bardzo pokaźną

centralnego zarządu proszeni
nie o niezawodne przybycie.
2

autorów

poł.

10

ług

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, jj Przyjmuje Adm.
оЕ
przez Kasę Mianowskiego w Warsza*

O 9iej wieczór raut Macierzy dla mi Wielkanocy
r. b., jako księga COdz. ou godz. 7 — 9 wiecz., oraz we Cs
Z En
ai
Wasz,
SE
ei
—- ul. ul. gz
€zony
do oieriy.
Zapieczętowane
do 4 SąNe 15; składaćWydział
Miodowanależy
ui. ofeity
Wardwie:
RZY
zaproszonych gości i w sali i Techni- j- zbiorowa oficerów rezerwy pod ied. w dniu konceriu przy wejściu
ków przy ul, Wileńskiej 33.
p. por. rez. W, Chaikiewicza. Zebra- Ś-to Jańska 1o, — od godz. 5-ej po Handlowy, Sekcja upadłościowa па imię Sędziego Komisarza

W
poniedziałek
dn. 8 b. m. o ny dotychczas materjat
nader urozgodzinie 4-tej po
południu
w sali maicony z ilustracjami, opiacowany
im. Sniadeckich U. S. B. walne ze- wyłącznie
przez
nejwybitniejszych

od

w jęzvkaeh:е polskim,

się z ośmiu

komipleiu maszyn

11.000 zł.
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cuskim it niemieckim zwłaszcza розгиprzez Polskie
kuię książek wydanych

i przynależnościami,

towawczych, oszacowana na sumę 9.000 zł.
3) Ikalnia płótna i ręczników, składająca
tkackich krosen i odpowiedniego kompletu maszyn

czych, oszacowana

W

1 10 w.

bezrotnym

dzieła

ski, Delibes,
Gounod,
Leoncavailo, H. P. 100 wyrobu ioku 1916, na parę nasyconą i prądnicy na
Meyerbeer, Moniuszko, Mozart, Ros: piąd stały 24 amp. 135 wolt kómpi. ze wsz sikiemi przyrządami, pędnią i pasami, oszacowania na sumę 10,000 zł.
sini, Strauss, Thomas, Verdi
1 inni,
5) Warsztat mechaniczny. składający się z (ekarmi
Sprzedaż biietów w księg. Stow. pociągowej, wiertarki, warsztatu ślusarskiego z przynależnościaNauczycielstwa Poiskiego — ul. Kró- mi, pędnią i pasami, oszacowany na sumę 1.600 złotych.

przed Święta- la — róg
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Walentin, Jan Rieman i inni.
czynna: 2 m. 30.
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(ul. Ostrobramska 5)
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Wielki poranek
muzyczny
na
rzecz odbudowy garnisonowego kościoła Św.
Ignacego w Wilmie, odbędzie się w niedzie*
sali
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w wykonaniu

zespołu baletowego z H, Łaszkiewiczową na
czele. Ceny miejsc najniższe.
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Śniadeckich U. S. B. wybitni artyści:
zajmowała i p. Marja de Carmarie i p. Sergjusz

Benędyktyń- wiadcza, że drużyna nie

Ska 2 — 3 od ło rano do 5-tej po
południu.
— Trzydniowy kurs oświatowy, Centrainy Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej Z. Ws. zwracą Się niniejszem do swoich członkówi przyjaciół z prośbą o wzięcie udziału w
3-dniowym kursie oświatowym, jaki
odbędzie się w dniach 7, 8 1 9 mar-

W piogratnie

Niesamow!:

na Corinne
Griffith
godna siostra wielkiego brata oraz znakomity Frank
Mayo,
Oryginalne zdjęcia Odery paryskiej. Widoki Reims ze słynną Katedrą. Ceny miejsc zniżone od 70 gr.
Seusacja dnial
Najcudowniejszy him świata!
9 Cad techniki i sztuki. Wielki dra-
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Kino-Teatr

asa

Światowe arcydziełe reżysorjiGRIPFITTHA

słynnej powieści E finori Gryp,
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Impromptu,

koncertu o g. Bej wiecz.
Poranek w Teatrze Polskim.

Онё

„Polonija“ $$ Ż y

do- w swoim czasie pracowników. Jak lena Łaszkiewiczowa (tańce plastyczne) i
tąd możności usłyszenia go, jako pre- widać procent
„opornych* wzmaga Władysław Szczepański (akompanjament).
iegenta, to też należy się spodziewać,
że tłumnie pośpieszy na te tak wy-
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Kameralne

usłyszymy: Sonata b—moll

Polonez-Fantazja,

2 etiudy, Kołysanka, Scherzo
h-moll.
czynna codziennie 11—1 i 3—9 więcz.
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11—2 i od 5—8 ppoł. Kino

— Wieezór P. Chopina w Teatrze
Polskim. Od dnia dzisiejszego kasa teatra
rozpoczyna sprzedaż biletów na niedzieiny
koncert znakomitego pianisty Zbiegniewa
Drzewieckiego, który zalicza się do majwyięgo
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krzywe nogil

Zresztą tylko

Drukarnia

szcze szybciej beztroskie chwile uśmie-

chającego się gallijskiem słońcem lata,
Lecz wszystko to pod obcą banderą...

A teraz czeka nas, marynarzy,
twardy i wytężony wysiłek—w budo*

wie naszej floty ojczystej!
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„Wydawnictwo

Wilęńskie”, Kwaszelna 23.
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