
  

KURJER WILENSKI 
dni poświątecznyeh. 
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Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 48 (200) Wilno, Piątek, 27 lutego 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makewskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pleru W. Borkowskiego, Miekiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Miekiewieza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Nismięeka 4, 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura 

į reklamowe w kraju i zagranicą, 

  

Czas uiścić prenumeratę! 
Wsżystkich dotychczasowych prenumeratorów , 

prosimy o wpłacenie prenumeraty za miesiąc luty, 
i wniesienie przedpłaty na miesiąc marzec. 
a S AS A a I ROZRASTA 

Tylko dla prenumeratorów 
„Kurjera Wileńskiego. 

Chcąc uprzystępnić naszym prenumeratorom nabycie książek 
po cenie bardzo niskiej „Kurjer Wileński* nawiązał stosunki 

'z Księgarnią Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie |* 
i ze znanym wydawcą p. L. Chomińskim i uzyskał znaczną zniżkę 
cen książek. 

Wobec tego wszyscy nasi prenumeratorzy mogą otrzymać 
kómplet 9 książek kosztujący w handlu 24 złote, za 10 zł. 90 gr. 
Komplet składa się z dzieł naukowych, historycznych i beletry- 
stycznych. 

Można także otrzymać pojedyńcze książki nie koniecznie 
w całym komplecie. Nabywcy opłacą koszta przesyłki pocztowej. 

Spis książek podamy w następnych numerach.. 
Książki nabywać można w. Administracji „Kurjera Wileńskiego* 

si 

Wileńśkie Towarzystwa Zjednoczonego Nandln i Przemysłu 
A. Jaroszewicz, M. Malinowski i S-ka 

podaje do wiadomości, że młyn został uruchomiony 24 bm. 
i że reprezentację na sprzedaż mąki i otrąb na m. Wilno 

oddał Panu Stanisławowi Jesmanowi, Stefańska 29 

Powołując się na pówyższe zawiadomienie, uprzejmie 
proszę Bz. Sz. P. P. odbiorców 0 łaskawe bezpośrednie za- 
szczycanie mnie zamówieniami, które z całą rzetelnością 
i punktualnością wykonywane będą. 

Z poważaniem 

Stanisław Jesman 
Stefańska 29, tel. 447. 

Czynne od godz. 9 rano do 6 wiecz. beż przerwy. 

      

  

Pracownia kapeluszy damskich 

J. WISZNIEWSKIEJ 
przeniesiona została na ul. Mieklewicza 1, m. 17, I-sze piętro, 
wejście frontowe z ulicy. Poleca nowości sezonu.      

      
  

LK RST SBA GECZREKI 

Do wszystkich wlašcicieli drobnych 
nieruchomošci m. Wilna i okolic. 
Na skutek częstych narzekań ze strony drobnych właścicieli, 

że nie wszyscy wiedzą o działalności Związku, Zarząd Związku 
komunikuje, że Redakcja gazety „Kurjer Wileński* zgodziła się 
umieszczać w swem piśmie wszelkie informacje z działalności 
Związku, jako też komunikaty o wiecach; zebraniach i t. d,, więc 
od tego czasu gazeta „Kurjer Wilenski“ jest organem zaprzyja- 
źnionym naszego Związku. Niech więc wszyscy drobni. właściciele 
zrozumieją doniosłość i znaczenie tego pisma i chociaż wspólnie | 
po kilka osób z każdej ulicy zaprenumerują „Kurjer Wilenski“, 
a wtenczas wiedzieć będą nie tylko o działalności swojego Związ- 
ku, lecz i o innych sprawach. Związek na wszystkich przedmie- 
ściach kolejno będzie zwoływał: wiece, powiadamiając swoich 
członków w „Kurjerze Wileiskim“. Zaprenumerowač „Kurjer 
Wilenski“ možna w liedakcji, ul. Wileńska N 15, a także w Ża- 
rządzie Związku, ul. Archanielska 12. 

ud Zarząd. 

Redakcja i Administracja: ul. WILEŃSKA Ne 15, 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 9—6w. 

  

Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 1—2 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Redakcja „Kurjera Wileńskiego" 
podaje do wiadomości, że wszelkie wzmianki kronikarskie o balach, 
koncertach, zabawach i t. p. imprezach, mające na celu uzyskanie 
zysków, lub powiększenia środków materjalnych, jak również 
wzmianki o zebraniach akcjonarjuszy w Spółkach Akcyjnych, lub 
udziałowców. w Związkach Współdzielczych i t. p., nadal druko- 

5-o łamowy, na 4-ej str. 
być przez administrację zmieniśne dowolnie. 

Ma przedpołudniowym posiedze | 
niu sejmowej komisji budżetowej 
po przemówieniu referenta posła | 
Czetwertyńskiego zabrał głos w spra- 
wie budżetu M, S. Wojsk, minister 
Sikorski który w przeszło dwugodzin: 
nem przemówieniu, po stwierdzeniu 
faktu zbrojeń rosyjskich i niemieckich 
emawiał stan armji pelskiej. Pan 
minister stwierdził znaczną poprawę 
w pedniesieniu gotowości bojowej 
armji, oraz w zakresie wyżywienia, 
zakwaterowania | umundurowania 
żołnierzy, jak również w dziedzinie 
rozbudowy przemysłu wojennego. W 
końcu swojego przemówienia zażą: 

dla armii 
Na wczorajszęm posiedzeniu ko- 

misji administracyjnej przedstawiciel 
М. 5. Wewn. odpowiadał na interpe- . 
lację posła Kordowskiego w sprawie * 

Na sejmowej komisji reform rol- 
nych poseł Makulski z kl. Piasta | 
referował projekt rządowy o parcela- 
cji i osadnictwie. Referent stwierdził 
że istniejąca ustawa z dn. 15 lipca 
1920 r. jest martwa i że cały okres 
do roku 25:go został zmarnowany a 
urzędy ziemskie znalazły się w po- 
łożeniu bez wyjścia. Projekt ustawy, 
zdaniem referenta, ma poważne bra» 

Onegdaj wieczorem przy „bezpar- 
tyjnym* stoliku w bufecie siedział 
pan minister Ratajski i przyglądał 
się ze zgorszeniem zabawom dzien- 
nikarzy w zapustne klocki. Skorzy- 
stał z tego poseł Helman by zainter- 
pelować p. ministra w sprawie zna- 
nego okólnika o zebraniach posel- 
skich. Na to minister: 

— Wie pan panie pośle, ja w 
nocy nawet spać nie mogłem myśląc 
o pańskim odezwaniu się, że pan 
uważa za ubliżające zwracać się do 

Na onegdajszem posiedzeniu sej- | 
mowem - poseł Pieniążek z Piasta 
nazwał posła Nowaka z Wyzwolenia 
chamem. W odpowiedzi 

co został wyzwany na pojedynek; 
Wczoraj w obecności świadków oby- 

W dniu 16 lutego b. r. o godz. 
18 ej, na drodze Gaj-Solkieniki (gm. 
Trocka, pow. Wileński), został napad: 
nięty przez nieznanych osobników 
Eugenjusz Przesmycki, nauczyciel 
szkoły powszechnej tamtejszej gminy.   

kowane będą w „Kurjerze Wileńskim* tylko za opłatą. 
AIK SS T PAS SAN OE TREE KE RZY ATA SODAOWCCKEOOROZIZAZZKY ZADAR 

  

Napad na drodze Gaj-Solkieniki. 

2. ostatniej chwili. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Czyżby zapowiedź dymisji ministra 
Sikorskiego. 

dał podwyższenia budżetu wejsko” 
wego. Z 655 miljonów na 765 mil- 
jjónów zł. czyli o 110 miljonów wię- 
cej, zaznaczając, że tylko w wypadku 
uwzględnienia jego žądamia może 
wziąć na siebie odpowiedzialność 
bojową i gotoweść wojska, Po prze 
mówieniu p. ministra krótka dyskusja 
wykazała, że skarb nie rezporządza 
dodatkowemi sumami na pokrycie 
żądań pana Sikorskiego. Na popo- 
łudniowym posiedzeniu Komisji bud- 
żetowej w drugim i trzecim czytaniu 
przyjęto prowizorjum budżetowe na 
marzec. 

O werbunek na Ziemiach Wschodnich 
Wrangla. 
bezprawnego werbunku na terenie 
Ziem Wschodnich do armji gen. 
Wrangla. 

kto ożywi martwą reformę rolną? 
ki ale wobec konieczności rozwiąza- 
nia sprawy reformy rolnej w Polsce 
winien być przyjęty za podstawę do 
dyskusji. 

Poseł Poniatowski z „Wyzwolenia” 
oświadczył się przeciwko projektowi 
rządowemu, dowodząe, że tylko par- 
celacja rządowa i upaństwowienie la- 
sów mogą należycie rozwiązać spra: | 
wę reformy rolnej w Polsce. 

Podsłuchana rozmowa. 

Poseł Helman instruuje min. Ratajskiego w sejmo- 
wym. bufecie. 

starostów o pozwolenie na wiec. Jak 
tol Polak do władzy polskiej, to ma 
być ubliżeniem? Wówczas p. poseł 
Helman, ze zwykłą sobie swadą, za- 
czął pouczać p. ministra o różnicy 
między zgromadzeniem  poselskiem 
a zwykłem. Później rozmowa weszła 
na film „Odrodzenia Polski”, przy- 
czem p. minister zaproponował po- 
słom Chomińskiemu i Helmanowi 
aby zajęli się przygotowaniem planu 
zdjąć miasta Wilna dla tego filmu. 

Jak się bawią posłowie. 
dwuch stronnictw pos. Pieniążek cof- 
nął słowo rzucone pod adresem po- 
sła Nowaką i wyraził ubolewanie. 

otrzymał ! Takim sposobem bez uszczerbku dla i 
pięknie brzmiącą nazwę bydlaka, za į “powloki <ielesnej" poslėw zatarg z0-- 

stał zlikwidowany, я 

Napadniętemu zadano kamieniem 
ranę w głowę, oraz zrabowane go- 
tówkę. : 

Ciekawi jesteśmy, cóż poradzą na 
to nasze władze bezpieczeństwa. 

a
 

PT
R.

 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na leej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

  

L ktsji Sowieckiej 
Z racji siódmej rocznicy istnie- 

nia czerwonej armji. 

W związku z ą rocznicą ist- 
nienia armji czefWonej odbyło się w 
dniu wczorajszym w moskiewskim 
Wielkim Teatrze uroczyste posiedze” 
nie Cik, a S.S.S.R.,, Wcik'a, Newwo- 
jensowietu republiki oraz centralne- 
go komitetu partji komunistycznej. 
Teatr zapełniły delegacje oddziałów 
czerwonej armji. Na estradzie wysta* 
wiono gigantycznych rozmiarów por: 
tret Lenina w otoczeniu chorążych 
ze sztandarami. Mowy wygłosiii Bu- 
charin i Frunze. 

Nowy członek rewwojen- 
sowietu. 

Dowodzący wojskami 
skiemi wojennego okręgu, Worosz- 
łow, został mianowany członkiem 
rewwojensowietu SSSR, 

Liga N. O. T. 

Sownarkom zatwierdzil statut To- 
warzystwa Naukowej Organizacji Pra- 
cy pod nazwą „Liga N. O. T.”. Liga 
ta powołana została w celu wprowa- 
dzenia ulepszeń w państwowym apa- 
racie administracyjnym oraz w handlu 
i przemyśle kooperatywnym. 

moskiew- 

Rakowski o międzynarodowem 
położeniu Angiji. 

Bawiący w Rosji sowiecki poseł 
w Londynie Rakowski wygłosił w 
Leningradzie polityczny odczyt o 
międzynarodowym położeniu Anglji 
i SS$R. Rakowski podkreślił znaczną 
poprawę w ostatnich czasach stosun 
ków pomiędzy temi państwami. An: 
glja oczekuje jakoby na nowe pro- 
pozycje ze strony Rosji. W związku 
z kryzysem zbożowym w Ameryce 
Rakowski wypowiedział opinję, że 
SSSR. może zawładnąć światowym 
rynkiem zbożowym. Odczyt swój 
Rakowski zakończył słowami: „Nie 
bacząc na to, że minęło zaledwie 6 
lat od zakończenia światowej wojny, 
możliwość nowej wojny nie jest od 
nas tek daleko. Obawa przed wojną 

j jednak żyje i wśród zwycięzców. (Pat). 
i { 
,Korejczycy liczą na poparcie 

Sowietów. 

Prasa sowiecka zamieszcza oświad- 
czenie, przebywającego w Fmeryce 
| członka rewolucyjnego komitetu ko< 
rejskich republikanów, niejakiego 

* Hanala Narazina, w sprawie zapatry- 
wań korejczyków na zawarcie 50- 
wiecko-japońskiej umowy. Narazin ja» 
koby oświadczył, że „2 miljony mie- 
szkających w Mandżurji korejczyków, 
pomimo gwałtów zadawanych im 
przez japońskie wojska nigdy i pcd 
żadnym pozorem nie przestaną par- 
tyzanckiej wojny przeciw  japoń: 
czykom; nawet umowa Rosji so: 
wieckiej z Japonją nie nie zmieni pod 

„tym względem. Korejczycy nie msją 
i nadziei na to, aby z rąk Japonii 
| uzyskali niezależność, natorniast nie 
;jest nierealną polityka oczekiwania 
jze strony S. S. R. poparcia w kie- 
runku utworzenia korejskiego bufo* 

irowego państwa. Również i Chiny 
isprzyjałyby niewątpliwis takiej kon- 
cepcji. Jednak jasnem jest, zdaniem 
Narazina, że Japonja dobrowolnie 
za żadną cenę nie zrzeknie się Ko: 

frei, jako swego wojennego mostu, 
(wiodącego do Chin”. (Pst.). 

МО 00 2 daino 
otrzymać „Kurjer Wileński” ten niech 
zjedna 6:ciu prenumeratów i zgłosi 
się w administracji „Kurjera Wileń: 

  
am w godzinach cd 9 do 15. 
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Wiadomošci polityczne. | 
„aa 5 nym clou du jour w s0- 

wietów  wietach jest sprawa u- 
przez Sta- гпап!а 5. 5. 5. R. przez 
ay Ko Stany Zjednoczone A- 

zone.  meryki. Stiekłow oma- 
wia sprawę tę we wstępnym artykule 
p. t. „Last not least”, zaznaczając, 
że stosunek Ameryki do S. S. S. R. 

Dzisiejszym politycz- | Projekt usta- 

  

Wegierski rząd oglo- 
wy wybor. Sil projekt ustawy o 

<zej ma Wę- prawie wyborczym. || 
grzech. Według tego pro-: 

lat, którzy od 10 lat są obywateiami ; 
węgierskiemi, zamieszkałymi od trzech | 

Szkolnictwo zawodowe. 
Przemysł i wszelkie dziedziny pra- 

cy technicznej w Polsce odczuwają 
brak wykwalifikowanych techników i 
majstrów. Większość t. zw. techników, 

jsktu czynne prawo wyborcze posia- ' jotych. bsł h te dziedzi- 

dają wszyscy męzczyźni w wieku 24; Soria obsłogujący zie ny, składa się przeważnie z prakty- 
ków samouków, nieposiadających ża- 
dnego metodycznego wykształcenia. 

„lat na terenie Węgier, oraz którzy | pominąwszy inne przyczyny, właśnie 

jest o wiele mniej złożony, aniżeli | ukończyli conajmniej cztery klasy jten brak pracowników wykwalifiko- 

Francji do S. S. S. R., gdyž interesy ; szkół elementarnych, wszystkie ko 

tych państw (t. j. Stanów Zjednoczo- | biety w wieku 30 lat, które zukoń: : 

nych i Rosji) nigdzie jakoby nie ko: ; czyły sześć klas szkół elementarnych, | 

lidują ze sobą. Stiekłow przytem u- j jednakże dla matek posiadających | 

miejętnie przechodzi do porządku | troje dzieci oraz kobiet utrzymują- ; 

nad sprawą krzyżujących się intere-; cych się z własnej pracy wystarcza 

sów amerykańskich, japońskich i so- | ukończenie trzech klas szkół elemen-. 

wieckich na Dalekim _ Wschodzie. 'tarnych. Wszyscy słuchacze uniwer- 

Podkreśla on jedynie znaczenie umo: | sytetu również kobiety posiadają 

wy japońsko-sowieckiej jako dodatni czynne prawo wyborcze. Bierne pra-: 

impuls do tak raptownego zwrotu; wo wyborcze posiadają wszyscy ci. 

orjentacji politycznej Coolidge'a na; którym przysługuje czynne prawo 

korzyść sowietów. Stiekłew tłumaczy i wyborcze, a którzy ukończyli 30 lat 

również zwrot ten jako wynik eko- Życia. Podział na okręgi wyborcze 

nomicznego kryzysu wewnętrznego będzie dokonany oficjalnie. Projekt 

Ameryki i zwycięstwa grup przemy”; reguluje sposób głosowania przyzna” 

amerykańskich ; jąc jurysdykcję wyborczą trybunałowi 

nad agrarjuszami, bojącymi się so- ;, administracyjnemu, wreszcie wpro- 

Artykuł | wadza inowację w tym kierunku, że 

Stiekłowa zdaje się być wyrazem wszyscy deputowani winni składać 

sowieckiej w , przysięgę. Odmówienie złożenia przy- 

ńskiego pro- | sięgi pociągną za sobą utratę man: 

słowo handlowych 

wietów jako konkurenta. 

stosunku do ame 
blemu; tak też a n inaczej winna 
być traktowana opinja autora co do 
samej zasady uznania S. S. S. R, 

stanowiska o me 
a 

na życzeniu sowietów, aby uznanie 
dokonane zostało a priori bez wa- 
runków i zastrzeżeń, a dopiero póź: 
niej po akcie uznania winny być po: 
wołane specjalne komisja w celu o: 
mówienia wszystkich spornych kwe- 
styj obu strom. Niezależnie od tego 
jednak przewidywane są warunki, na 
jakich Ameryka uznałaby S. S. S. R. 
A więc są niemi: uznanie długów 
Kierańskiego i prywatnych pretensji 
amerykańskich obywateli. Stiekłow 
kończy swoje wywody, wskazując, że 
im mniej będzie formalności; tem 
prędzej obie strony perozumieją się, 
a im wcześniej nawiązane zostaną 
wzajemne stosunki handlowe, tem 
większa korzyść wypłynie z tego dla 
obu stron i dla całego świata. (Pet). 

Korespodent: Rosty 
Chodzi tylko donosi:z New Yorku, 
2 sea diu- že Coolidge, rozpatru 
p jac możliwość uznania 

S.S.S.R., miał oświadczyć jednemu 
z senatorów atnerykańskich, że nie 
lęka go kwestja bolszewickiej propa- 
gandy, natomiast zależy mu na spła- 
ceniu przez sowiety długów. Sprawa 
spłaty długów kształtuje się w Ame- 
ryce jakoby coraz realniej. žWedtug 
depeszy Rosty najistotniejszym do- 
wodem tego ma być obecny kieru 
nsk polityki amerykańskiej względem 
Francji, uzewnętrzaiony w formule 
„o całkowitem spłaceniu długów, cho- 
ciażby w długim terminie”. Charak- 
terystyczne również są jednocześnie 
podkreślone przez prasę S.S,S,R. pre- 
tensje sowieckie względem Ameryki, 
domagające się odszkodowania za 
bazprawne wtargnięcie  amerykań- 
skich wojsk w 1918 r. do Archan- 
gięlska i na terytorjum Syberji. (Pat.) 

Listyz W sty z Warszawy. 
Dnia 24-go lutego. 

Skończył się wreszcie karnawał. 
Fle Warszawa potrafi i pościć na we- 
soło. Wprawdzie znikną ze słupów 
kolorowe afisze z zapowiedziami ba- 
lów; lecz niezwłocznie pojawią się 
niemniej kolorowe reklamy. najroz- 
maitszych rautów i koncertów na 
przeróżne „cele”. Pozatem żaden 
dancing nie zamknie swych podwoi, 
żaden nie zamilknie restauracyjny 
jazz-band, a po lokalach prywatnych 
długo jeszcze rozlegać się będą do 
późnej nocy dzikie tony modnych 
„stepów” i „bostonów”. Dałby Bóg, 
żeby choć ruch odczytowy spoważniał 
nieco. Prelekcje karnawałowe, urzą- 
dzane głównie przez aferzystów, wy« 
zyskujących  łatwowierność ludzką, 
obracały się wciąż koło tematów 
szarlatańsko-metapsychicznych. Uda 
jacy uczonych blagierzy pastwili się 
tu i pastwią dalej nad zdrowym roz- 
sądkiem, -podnosząc do godności 
zdobyczy wiedzy swą dylatancką zna- 
jomość wierzeń hinduskich, dziwacz- 
nie pomieszanych z objawieniami 
wirujących stolików. 

Że wesołkom tym niezgorzej się 
powodzi, że występy ich cieszą się 
daleko większem powodzeniem niż 
odczyty prawdziwych uczonych — 
nieszczególnie to świadczy o kultu- 
rze umysłowej już nietylko warszaw- 
skiego tłumu, ale i inteligencji sto- 
łecznej. Ona to bowiem w Iwiej 
części napycha kieszenie szarlatanów. 
Szerokie masy po części nie dorosły 
nawet do takich wykładów, po części 
jednak ujawniają mocniejszy kryty- 
cyzm, 

przez Amerykę: zasada ta opiera się } Jankų Wanat 

  

datu. (Pat). 
W czasie dyskusji 

Budżet wo- w Zgromadzeniu Na- 
rodowym nad budże- 
tem złożył oświadcze- 

nie minister obrony narodowej Czaky. 
Minister oświadczył, że Węgry są 
całkowicie rozbrojone i dochowały 
wszystkie zobowiązania, wynikające z 
traktatu pokojowego. Kontrola woj- 
skowa na Węgrzech jest więc cał- 
kiem zbyteczna. Węgry zaprotesto= 
wały w myśl postanowienia Ligi Na- 
rodów przeciwko temu i nie zostały 
wysłuchane. Węgry nie przestaną 
nigdy podkreślać niemożliwości ро- 
noszenia olbrzymich wydatków zwią- 
zanych z armją najemną. Budżet zo- 
stał przez Zgromadzenie Narodowe 
przyjęty. (Pat). 

  

  

TEATR WIELKI 
(na Pohulance) 
  

Występy znakomitej śpiewaczki 

L. LIPKOWSKIEJ 
Jutro w sobotę 

„TRAVIATA” 

We wtorek 3 marca 

„CYRULIK SEWILSKI“ 

  

„NERVOSAN” jest jedynym wska: 
zanym środkiem leczniczym przeciw 
EPILEPSJI i innym CIERPIENIOM 
NERWOWYM, które dla swego га- 
niku wymagają wzmocnienia systemu 
nerwowego i racjonalnej przemiany 
materji, przez wytwarzanie substancji 
krwionośnych i odżywianie komórek 
nerwowych. „NERVOSAN” żądać w 
każdej aptece.   

  

  

Kilka dni temu byłem świadkiem 
rozmowy, w której pewien robotnik 
opowiadał, jak zadrwił z głośnego 
wróżbity „psychografologa” Szyllera- 
Szkolnika. 

— Przychodzę — mówił ów ro- 
botnik — a on mnie pyta: czego so- 
bie życzę?.. 

— Skoroś pan taki wszystko wie- 
dzący wróżbita, toś sam powinien 
wiedzieć, czego sobie życzę. 

Odpowiedź ta zaskoczyła proroka. 
Jął tedy się wykręcać, że musi wie- 
dzieć imię, datę urodzenia, poznać 
pismo. 

— Proszę pana, i owszem — od- 
powiada robotaik. Imię moje Feliks, 
urodziłem się w roku 1897, a oto 
mój. netes z własnoręcznym podpi- į 
sem. 

Wróżbita zamyślił się, obejrzał 
szczegółowo litery pisma; wreszcie 
zawyrokował: 

— Pan chcesz wiedzieć, jak wy 
padnie pewna sprawa urzędowa. 

Tu robotnik wybuchnął śmiechem: 
— Ani mi się śnil—zawołał. Przy- 

chodzę, naprawić panu telefon. 
l pomyśleć, że oszust ten ma 

istotnie praktykę większą, niż nieje- 
den lekarz, że własnym nakładem 
wydaje wciąż nowe książki, które 
doskonale się rozchodzą; że miewa 
wykłady. 

Albo taki Guzik! Miał doniedawna 
szalone powodzenie w Warszawie. 
Ludzi, skądinąd inteligentni, kultu- 
ralni, biegali do niego po rady i 
wskazówki, jak mają się komuniko- 
wać z nieboszczykami. Znam matki, 
które szarlatan eksploatował _ lata 
całe, sprowadzając im dusze pole- 

wanych obeznany z nowoczesnemi 
postępami w dziedzinie techniki i no- 
woczesnemi postępami w dziedzinie 
techniki i nowoczesnemi sposobami 
wytwórczości, nie pozwala na pod- 
niesienie tampa i poziomu pracy zbio” 
rowej naszego społeczeństwa przez 
co: 

1) wytwórczość przemysłowa nie 
może osiągnąć powiększenia i pota- 
nienia produktów, podnosząc tem 
zamożność społeczeństwa; 

3) stan budowania miast i mia: 
steczek, urządzeń sanitarnych oraz 

stan dróg jest w stanie bardzo ni- 
skim. 

Dla wszystkich gałęzi, wymagają: 

cych wiadomości specjalnych, musi 
nasz przemysł sprowadzać majstrów 
cudzoziemców i opłaca ich bardzo 

wysoko, wtedy gdy ludność miejsco" 
wa niewykwalifikowana emigruje lub 

stara się szukać zajęcia na nędznych 

urzędach. Społeczeństwo, nie umie- 
jące pracować zorganizowanie i fa. 

chowo, narzeka na wygórowane po: 
datki, nie zwracając uwagi na to, że 

Państwo musi dla utrzymania swej 

niezależności, rozwoju i siły łożyć 
fundusze na wojsko, oświatę, drogi 
i administrację, i że obywatel pracą 
swą musi środków na to dostarczyć. 

Stan biedy zmienić się musi. Je- 
dnym ze środków ku temu jest kształ- 
cenie się w kierunku zawodowym. 

Należy podać do wiadomości i 
poradzić rodzicom, nie mającym pew- 
ności w zapewnieniu swym dzieciom 
uposażenia podczas studjów w zakła- | 
dzie wyższym, zachowanie dużej re- 

zerwy w posyłaniu dzieci aż do u- 
kończenia szkół średnich ogólno- 
kształcących. O ile młodzieniec, koń: 
czący średni zakłsd ogólnokształcący, 
nie jest przygotowany do życia pra- 
ktycznego i napotyka trudności w 
nalezieniu pracy, o tyle technik z u- 
kończonem wykształceniem średniem 
technicznem bez trudu będzie przyj- 
mowany we wszystkich gałęziach 
przemysłu i przędsiębiorstwach tech- 
niczaych prywatnych i komunalnych. 

Szkoły techniczne mają na celu 
urobienie pracownika technicznego, 
któryby, niezależnie od specjalności, 
mógł spełniać dwojakie czynności: 

1) dozorować roboty, np. na ko- 
palniach jako sztygar, w fabrykach 
włókienniczych jako majster dziełu, 
w fabrykach maszyn jako pomocnik 
inżyniera warsztatowego albo majster 
oddziału przy budowie i konserwacji 
dróg, jako dozorca techniczny i t. p.; 

2) być wykonawcą pomysłów, o- 
pracowanych w biurach fabrycznych 
i inżynierskich, np. jako pomocnik 
konstruktora, kalkulator, pomocnik 
architekta i t. p. Pracownik uzdol- 

Dopiero trzeba było wyjazdu o- 
nego Guzika na gościnne występy 
do Krakowa, by okazało się, że jest 
to filut, korzystający z ludzkiej głu- 
poty, a wszystkie jego cuda to jeno 
sztuczki kuglarskie. 

Cały ten ruch ma wszakże jedną 
stronę dodatnią: spopularyzował od- 
czyty. i gdy oto nadchedzi post — 
klasyczny czas dla tego rodzaju im- 
prez, działacze wileńscy powinniby 
tę okoliczność w Warszawie wyko- 
rzystać. Zarówno stolicy państwa, 
jak i Wilniu bardzo by się przydało, 
żeby warszawianie dowiedzieli się 
czegoś prawdziwego o „Litwie*. 

Wprost trudno wyobrazić sebie, 
jaka tu panuje na ten temat igno- 
rancja. Litwa, Białoruś, Wileńszczyz= 
na, Kowieńszczyzna— są to wszystko 
pojęcia, na bigos pomieszane w gło 
wach najwykształceńszych nawet war: 
szawian. 

Przed niedawnym czasem rozma- 
wiałem z nauczycielką ludową, wy: 
bierającą się stąd na posadę do zna- 
nej mi wsi w powiecie trockim. "We 
wsi tej, jak mi z własnej obserwacji 
wiadomo, językiem domowym lud- 
ności jest mowa białoruska. 

— Sama pani twierdzi—odzywam 
się—że nauka elementarna powinna 
się odbywać w języku ojczystym 
dziecka. 

— Naturalniel 
— Aczy pani umie po białorusku? 

— Poco? — odpowiada zdumiona 
nauczycielka—tam wcale niema pra- 
wosławnych. 

Pawien oficer, który spędził kilka 
miesięcy w Litwie Środkowej, zapew* 
niał mnie, że język litewski jest po”   głych na wojnie synów, dobniejszy do polskiego, niż do ro* 

niony do wymienionych czynności, 
może oczywiście po odbyciu prakty- 
ki, być kierownikiem małych przed- 
siębiorstw, przy usilnem zaś dalszem 
samokształceniu się i wybitnych zdol- 
nościach może nawet wybić się na 
stanowisko kierownicze w dużem 
przedsiębiorstwie. Szkoła techniczna 
obecnego typu polskiego przyjmuje 
ludzi bez dłuższej praktyki przedwo= 
jennej, wymagając co najwyżej prak- 
tyki trzymiesięcznej, zaznajamia na- 
tomiast ze stroną rzemieślniczą za- 
wodu przez pracę w warsztatach 
szkolnych i obowiązkową praktykę,   trwającą ce najmniej sześć tygodni 
w czasie każdych wakacji letnich. | 
Prócz tego uczeń, po odbyciu nauki | 
w szkole, nie otrzymuje odrazu świa: | 
dactwa . ostatecznego, lecz dopiero | 
po jednym lub dwóch latach pracy 
zarobkowej poszkolnej. W tym celu 
składa sprawozdanie ze swej pracy i 
świadectwa zwierzchników. Jeżeli Ko- 
misja Egzaminacyjna stwierdzi na 
podstawie sprawozdania i związanego | 
z nim egzaminu należyty poziom | 
praktycznego wyrobienia kandydata, 
to po poddaniu go jeszcze egzami- 
nowi z przepisów prawnych, dotyczą: 
cych zawodu, nadaje mu miano i 
stopień „technika” oraz wydaje šwia- 
dectwo, stwierdzające ostateczne je- 
go uzdolnienie zawodowe. Ten sy- 
stem ma na celu wypuszczać w ży: 
cie siły techniczne, zupełnie i nale- 
życie przygotowane do tak trudnej i 
odpowiedzialnej pracy, jaką jest pra- 
ca technika. Dodać trzeba, że roz- 
różniane są obecnie dwa rodzaje 
szkół technicznych: 

a) rodzaj zasadniczy, do którego 
należy większość szkół; przyjmają 
one kandydatów, posiadających wy* 
kształcenie z 4 klas szkoły średniej 
ogólno kształcającej lub 7 klas szko- 
ły powszechnej, nauka zaś trwa 3 
do 4 lat zależnie od zawodu; 

b) rodzaj wyższy dla zawodów, w 
których zróżnicowanie funcji wytwo- 

"rzyło liczniejszą gradację i w których 
wiedza technika, postawionego na 
stanowisku więcej odpowiedzialnem, 
musi opierać się na gruntowniej- 
szym zasobie wiedzy teoreiycznej. Są 
to szkoły budowy maszyn i elektro- 
techniki. Przyjmują one kandydatów, 
posiadających wykształcenie z 6 klas 
szkoły średniej ogólnokształcącej, a 
nauka trwa 5 do 7 półroczy: 

Przy zakładaniu i organizowaniu 
szkół przyjęta jast zasada, aby każ 
„da szkoła była przystosowana do pew- 
nej gałęzi produkcji np. Szkoła Włó- 
kiennicza w Łodzi ma wydziały: przę 

i dzalniczy, tkacki, farbiarsko-wykon- 
czalniczy i ruchu fabrycznego, t. |. 
mechaniczno elektrotecniczny przy: 
stosowany do potrzeb fabrykl włó- 
kienniczej, zaś Szkoła Górnicza i 
Hutnicza — wydziały: górniczy, mier- 
nictwa kopalnianego, hutniczy i me 
chaniki z elektrotechniką do potrzeb 
przedsiębiorstw górniczych i więk- 
szych fabryk budowy maszyn. Szko- 
ła Budowy Maszyn w Poznaniu ma 
na celu wykształcić techników me 

  

Maszyn i Elektrotechniki w Warsza- 
wie — techników, obeznanych зрес- 
jalnie z obróbką maszynową, a za- 
tem dla fabryk obrabiarek, samecho' 
dów, lokomotyw, silników i t. p. W 
każdej szkole technicznej przewidzia- 
= są następujące grupy przedmio- 
tów. 

Nauki pomocnicze: matematyka, 
fizyka i chemja. 

Nauki techniczne: podstawy ry- 
sunku technicznego, odpowiednie dzia- 
ły mechaniki ogólnej i stosowanej, 
nauki o materjałach i specjalne prze: 
dmioty z danej gałęzi techniki, 

Prace w warsztatach i maszynow= 
ni. 

Nauki administracyjne: rachunko- 
wość przemysłowa, kalkulacja, orga" 
nizacja pracy i wiadomości prawno- 
handlowe. : 

Nauki ogėlno ksztalcące, jednak 
w zakresie szczuplym i przystosowa- 
nym do danej gałęzi zawodu, jak: 
język polski i obce, krajoznawstwo 
i nauka obywatelska. 

Nauka prowadzona jest poglądo- 
wo. Zasada naczelna jest, aby uczeń 
uczył się przez wykonywanie jakiejś 
pracy, np. pracując w warsztacie, la- 
boratorjum, rozwiązując zadanie licz= 
bowe nie przez pamięciowe оргасо- 
wywanie materjału werbalnego. Pra- 
ca w warsztatach ma na celu niety- 
le wyrobienie perfekcji w wykonywa- 
niu pracy, ile zapoznanie z jej ro- 
dzajami i charakterem. Praca w ma* 
szynowni ma zapoznać ucznia z wła: 
ściwościami maszyn ruchu oraz na- 
uczyć prawidłowej obsługi i pieczy. 

Czynne są obecnie następujące 
szkoły techniczne: 

A. Szkoły mechaniki i elektro- 
techaiki: ы 

1) budowy maszyn i elektrotech. 
niki w Warszawie z jedynym w Pan 
stwie wyodrębnionym wydziałem 
elektrotechnicznym; 

2) budowy maszyn w Poznaniu— 
1) i 2) obie rodzaju wyższego; 

3) szkoła mechaniki okrętowej w 
Tczewie; 

4) wydziały mechaniczne w. szko* 
łach przemysłowych w Krakowie, 
Bielsku i Lwowie, w szkole włókien- 
niczej w Łodzi i górniczej w Dąbro- 
wie Górniczej, technicznej w Wilnie 
oraz budowy maszyn w Grudziądzu; 

Wszystkia (3) — rodzaju zasąd- 
niczego. 

B. Szkoły budownictwa  (wszyst- 
kie rodzału zasadniczego): 

1) Wydziały budownictwa  archi- 
tekturalnego w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu i Wilnie; is 

2) Wydziały budownictwa  drogo- 
wego i wodnego w Warszawie, Lwo: 
wie, Poznaniu, Wilnie i Kowlu. 

C. Szkoły włókiennicze (rodzaj za: 
sadniczy): : 

1) Szkoła włókiennicza w Łodzi z 
wydziałami: przędzalniczym, tkackim, 
farbiarsko-wykończalniczym: 

2) wydział włókienniczy i farbiar- 
ski głównie dla przeróbki wełny w 
Szkole Przemysłowej w Bielsku, 

D. Szkoły górnicze i hutnicze (ro- 
dzaj zasadniczy): 

1) Szkoła Górnicza i Hutnicza w > 
Dąbrowie Górniczej z wydziałami: 
górniczym, miernictwa kopalnianego, 

chaniki rolniczej, zaś Szkoła Budowy B hutniczym; 

syjskiego. (Mieszał, oczywiście, język 
litawski z białoruskim). 

Ktoś inny wygłosił zdanie nastę- 
pujące: „Masz pan, co to są litwini. 
W Kownie są przeciw Polsce, w Wil- 
nie za Polską głosują, a w Mińsku 
poddają się chętnie rusyfikacji... To 
nie naród!” 

Tą rozpaczliwą ignorancję utrwa- 
lają i potęgują jeszcze rozmaite wy- 
dawnictwa i artykuły tendencyjne. 
Zwłaszcza wywieszane w oknach księ- 
garni mapy etnograficzne zupełnie 
fałszują rzeczywistość: wszędzie bo- 
wiem skład naredowy ludności Wi- 
leńszczyzny ożnaczany jest tą samą 
barwą, co województwa Krakowskiego. 

A prasa? 
Prasa warszawska zachowuje się 

dziwnie. Konsekwentne są tu tylko | 
pisma narodowo:demokratyczne. Fal- 
szują prawdę z zasady głośno wyzna: 
wanej. One też jedynie informują 
systematycznie warszawskiego czytel: 

|nika o stosunkach „Kresów wschod- 
nich”. Informują po swojemu, kłam- 
liwie, ale w każdym razie uważają 
za potrzebne urabiać opinję, 

Zgoła inaczej zachowuje się prasa 
t. zw. lewicowa, postępowa, czy jak 
ja tam jeszęze nazywają. 

Milczy. 
Kłamstw pisać nie chce, poda- 

wać prawdę boi się, a poniekąd na- 
wet nie zna jej i znać nie chce. 
Uprawia w całej pełni politykę stru: 
sią. Potrafi tylko załamywać ręce i 
martwić się pustemi komunałami, 
ilekroć do Warszawy przyjdzie nowa 
garstka wieści, świadczących że „kre- 
sy” są z rządów naszych nieządo* 
wolone. 

Wobec tego stanu rzeczy, takie 

н Р 

„Kucjer Wileński” świetna praca prof. 
Kazimierza Nitscha o języku polskim 
w Wileńszczyźnie, są rewelacjami 
przedwczesnemi. To coś takiego, jak 
gdyby ktoś analfabecie chciał wykła- 
dać wyższą matematykę. 

Tu zaczynać trzeba od abecadła. 
Lecz kto to będzie robił? 
Przypominam sobie fakt nastę: 

pujący: 
W r. 1905 redaktor warszawskie- 

go „Głosu”, ś. p. Jan Władysław 
Dawid, skorzystał z pobytu w Lon: 
dynie pewnego dziennikarza polskie- 
go i zamówił u niego korespon= 

radykalnego tygodnika (jakim był 
„Głos*) postarał się przedewszystkiem | 
dotrzeć do polskiej kolonji robotni- 
czej. Za przewodnika wziął sobie 
znajomego robociarza angielskiego. 
Aliści jakież było obydwu zdumieniel 
Anglik zaprowadził polaka do pola: 
ków, a ci nie umieli się ze sobą roz- 
mówić. 

— Co to jest u licha? — pyta 
przewdnik—czy pan jesteś polak, czy 
oni są polakami? Przecież mówicie 
językami zupełnie innemi. 

Co się okazało? 
Anglik zaprowadził korespondenta 

do domu litwinów, którzy (jak za” 
pewniał w liście ów dziennikarz) po: 
dawali się wszędzie za polaków, wca* 
le nie wiedząc, że nimi nie są. 

Dużo wody upłynęło od owych 
czasów. Robotnicy, o których tu mo- 
wa, wiedzą już dziś z pewnością, ja- 
kiej są narodowości. Czy jednak 
wszyscy wilnianie zdają sobie sprawę 
z etnograficznego oblicza swej ściśleje 
szej ojczyzny—śmiem wątpić.     artykuły, jak np. przedrukowana przez 

aaa 

dencje. Nowy współpracownik bardzo | 

at
i 

al
a 

a
i
s
 d
z
 Ł
k



  

Nr. 48 (200) Kd RJ E"”R WILEŃSKI 
  

wiu; 
3) Szkoła Górnicza w Tarnow: 

skich Górach. 
E. Szkoły chemiczne (prócz wy* 

mienionej już włókienniczej i hutni- 
ezej). 

1) wydział chemiczny w  Krako- 
wie; 

2) wydział cukrowniczy w Byd- 
goszczy. 

F. Szkoła Przemysłu Leśnego w 
Łomży. 

@. Szkoła Graf:ki Przemysłowej w 
Bydgoszczy. 

H. Szkoły miernicze w Warsza- 
wie, Poznaniu, Lwowie, Łomży i Ko- 
wlu. 

J. Szkoly kolejowe, mające na 
celu kształcenie pracowników tech 
nicznych kolejowych w służbie me-, 

chanicznej i drogowej w Warszawie, | 
Sosnowcu i Radomiu. 

K. Szkoła Żeglugi Morskiej w 
Tczewie. 

Błiższych informacji co do szkół 
powszechnych udziali Departament 

Szkolnictwa Zawodowego przy Mini 

sterstwie Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego w Warszawie — 

Bagetela 12. 
——— 

  

Ta 

Jard młodzieży akademickiej 
Wczoraj, t. j. we czwartek @. 26 

b. m., skończył się ogólno-akade- 
micki Zjazd w Wilnie. 

W niedzielę inauguracja, w po- 
niedziałek sprawozdanie ustępującego 
Nacz. Komitetu Akadem. na plenum, 
we wtorek prace Komisyjne, w śro 
dę, na plenum, sprawozdanie z prac 
i wnioski Komisyj. 

Plenarne zebranie środowe przer- 

wane zostało o godz. 24:ej tegoż 
dnia i odroczone do dnia następne- 
go do godz. 13:ej. Z powodu jednak 
długich wewnętrznych targów stron- 
nictw prawicy, rozpoczęło się o godz, 
16-ej | wreszcie zakończyło o 18 ej. 

To ostatnie, a raczej zakończe- 
nie ostatniego, plenum Zjazdu, po- 
šwięcone bylo wyborom do Nacz. 
Kom. Ak. I jego komisji rewizyjnej. 

Naogół przejęcie się uczestników 
zjazdu jego sprawami było dość silne 
nastrój w swej większości poważny, 
choć niektóre epizody ogromnie go 
obniżały, Dało się to zauważyć, 
zwłaszcza przy różnych wewnętrznych 
porachunkach prawicy. 

Co do punktualności posiedzeń 
zjazdu, zwłaszcza plenarnych, to mo- 
żnaby jej coś niecoś zarzucić, szcze- 
gólnie posiedzenia t. zw. „Klubu na- 
rodowego” opóźniały każde plenum 
o parę godzin. 

Przebieg obrad był naogół spo- 
kojny, niekiedy nawet przebijał w 
nich, jak gdyby, pojednawczy ton. 

Temu a głównie wysoce  lojalne- 
mu stanowisku młodzieży demokra- 
tycznej należy przypisać, że „zjazd 
zakończony został wzglądnie „poko: 
jowo”. 

Były bowiem zupełnie poważne 
przewidywania, że to co nastąpi po 
zjeździe będzie tylko dalszym cią: 
giem tego, co przed nim było, czyli— 
nowy rozłam. 

Niebezpieczeństwo to załagodził, 
narazie, Konwent Senjorów ugrupo- 
wań biorących udział w zjeździe, 
gdzie, jak to w poprzednim sprawo- 
zdaniu pisaliśmy, doszło do pewnego 
kompromisu. 

Ugrupowania prawicowe przy każ- 
dej sposobności wygłaszały frazesy o 
swojej gotowości do jaknajszybszego 
i nejtrwalszego porozumienia, cho- 
ciażby drogą ustępstw. Zwłaszcza 
Młodz. „Wszechpolska”, — „Odrodze- 
nie” cd początku do końca zajmo- 
wało dość nieustępliwe stanowisko. 

Wobec tego nie pozostawało mło: 
dzieży demokratycznej nie innego, 
jak tylko przejść do opozycji, zga- 
dzając się w imię dobra ogólnego na 
pozostanie w Związku Naredowym (a 
jakby właściwiej brzmiało — Państwo” 
wym) Polskiej Młodzieży Fikad. ale nie 
biorąc udziału w rządach i odpowie 
dzialności za nie. 

Po przeforsowaniu przez prawicę 
wniosków, które jak: wezwanie od- 
powiednich czynników miarodajnych 
do przeprowadzenia ustawowego 
„numerus clausus”, lub nie otwie- 
rania uniwersytetu „rusińskiego” (nie 
ukraińskiego!) i jeszcze wielu innych 
tym podobnych, będących dopraw- 
dy zgoła niechlubnem świadectwem 
niedojrzałości etycznej i politycznej 
naszej młodej reakcji, — stronnictwa 
lewicowe zgłosiły mniej więcej jed- 
nakowo brzmiące oświadczenia w 
sensie, który wyżej - podaliśmy i 
opuściły zjazd w srodę wieczorem. 

Nieco więcej szczsgółów o prze: 
biegu zjazdu jego znaczeniu, oraz 
ocenę ogólnej sytuacji akademickiej 
w dobie dzisiejszej odkładamy, z po- 
wodu braku miejsca do jednego z naj: 
bliższych numerów naszego pisma. 

  

  

2) Szkoła miernicza w Borysła- 
było się w lokalu P. 

rzyskie połączone z herbatką i tań 

Organizację Młodzieży Narodowej, ' 
na które zaproszeni zostali delegaci ; 

tycznych przybyłych na odbywający ' 
się obecnie zjazd ogólno-akademicki. ; 

Zebranie zaszczycił swą obecno: | 
ścią prodziekan Wydziału Prawnego i 
Ч, 5. B. p. Erenkreutz. į 

W ciągu całego wieczoru pano- | 
wał niezwykle miły nastrój, atmosfe- 
ra bardzo serdeczna i niewymuszona. 
Ze wszystkich prawie przemówień 
promieniowała wiara w lepszą przy” 
szłość, wiara w słuszność idei demo-   

  

===. Dziś —Aleksandra M, Fortunata 
Piątek | Jutro — Leandra. i 

27 Wschód słońca— g. 6 m. 26 i 
Luty | Zachód „ —g.5 m.10 —ь7 

MIEJSKĄ. 

  

— Posiedzenie wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. W dniu 
28 bm. odbędzie się w gmachu u- 
rzędu Delegata Rządu posiedzenie 
wojewódzkiej komisji ochrony lasów. 

W skład komisji wchodzą przed- 
stawiciele większej i mniejszej wlas- 
ności lasów, prezes urzędu ziemskie- 
go, jako przedstawiciel ministerstwa 
reform rolnych, inspektor ochrony la- 
sów i inni, Przewodniczyć będzie p. 
Delegat Rządu. Na porządku dzien: 
nym 28 spraw w postaci zezwoleń 
na wyrąb lasów, parcelacyj, etc. 

— Rada Kasy Chorych m. Wil: 
na na posiedzeniu w dniu 25 b. m. 
załatwiła następujące sprawy: zatwier- 
dziła protokół poprzedniej sesji; po 
wysłuchaniu sprawozdania Przewodni: 
czącego Zarządu mec. Mieczysława 
Engla z działalności Zarządu za czas 
ubiegły od ostatniej sesji Rady, uzu- 
pełnionego sprawozdaniem członka 
Zarządu d-ra l. Rafesa z wyników 
ankiety do ubezpiaczonych w sprawie 
organizacji pomocy lekarskiej, dy- 
skusję w tym przedmiocie odroczyła 
do następnego posiedzenia, Upoważ: 
niono Zarząd do zakupienia, na wa- 
runkach i za cenę według jego uzna: 
nia w granicach 25.000 zł., nierucho- 
mości w rejonie Nowego Miasta na 
3cią przychodnię K. Ch. Dokonano 
wyboru: na przewodniczącego Ко- 
misji Dyscyplinarnej K. Ch, — p.Ka- 
zimierza Zeydlera oraz p. Chaima 
Wałta — na jego zastępcę. Wybory 
przewodniczącego Rady i jego zastęp” 
cy nie doszły do skutku i zostały od- 
roczone do następnej sesji wobec 
zrzeczenia się jedynego zgłoszonego 
kandydata, d-ra Napoleona Czarnoc- 
kiego, z przyjęcia mandatu przewod- 
niczącego. Wybory dwuch członków 
Komisji Rewizyjnej oraz dwu zastęp- 
ców, jak również pilne wnioski Za- 
rządu w sprawie zmian $$ 27, 29, 
59, 106 i 107 statutu (regulacja ko: 
sztów świadczeń K. Ch. przy nieszczę- 
śliwych wypadkach, przedłużenie mak- 
symalaego okresu świadczeń z 26 do 
39 tygodni ustalenie maksymalnej 
normy odszkodowań członkom Zarzą- 
du i Komisyj K. Ch., oraz ustalenie 
etatów służbowych pracowników K. 
Ch. i pozostałe punkty porządku o- 
brad — nie zostały załatwione wsku- 
tek braku quorum, — wobec czego 
posiedzenie zamknięto o godzinie 
12. m. 15 po północy. 

— Statystyka mieszkań. Po- 
dług estatnich statystycznych danych 
Magistratu, ogólna liczba mieszkań 
w Wilnie wynosi 30475, w tem 1-no 
pokojowych 12404, czyli 40,%/o liczby 
ogólnej, 2-pokojowych — 8159 czyli 
26,8%0, 3-pokojowych — 4516 czyli 
14,70/, 4-pekojowych — 2454 czyli 
8%, 5<pokojowych—1661 czyli 5,49/0, 
ponad 5cio pokojowych — 1379 
czyli 4,5%. 

67,4*/o ludności miejskiej miesz- 
kało w małych mieszkaniach, 22,7'/o 
w średnich i 9,970 w większych. 

— Odwilź. Dobry Bóg jakby chciał 
uświetnić zgon karnawału rozrzucił w 
pyszne ostatnie dni szaleństwa — 
cudowny bezlik śniegowych puchów 
— | przystroił miasto Iśnącą srebrzy- 
ście powłoką. A gdy szalejący Аг- 
lekin z perwersyjną Colombiną, przyw- 
dziali zwykłe, codzienne maski. szare 
i pospolite—te na dzień powszedni— 
nastała odwiiż ku rozpaczy mieszkań: 
ców Wilna. 

Klawisze naszych chodników jak 
zwykle ruchome nie przyczyniają się 
do podniesienie kultury muzycznej 
(tak samo, jak i imprezy p. Rychlow- 
skiego) — lecz mają pełno wody w 
sobie, pod sobą i nad sobą (w tym są 
podobne do sławetnych ojców miasta). 
Najprzyjemniejszą rzeczą na świecie 
jest nigdzie nie praktykowane zjawi- 
sko — używania kąpieli we wszelkich 
przejawach — prysznic, tuszkuracja   

KRONIKA. 

W poniedziałek dn. 23 b. m. od: | kratycznych, przeświadczenie o wyż-: 

pustą frazeologją obliczonych na; 
cami, zorganizowane przez miejscową ' efekt wyborczy haseł i tylko haseł: skowej 

— Wojskowa „wysługa lat". 
„ P. przy ulicy |szości określonego programu pol- | Do dnia 15 marca rb. ma być ukoń- 

Dominikańskiej 13, zebranie towa: | skiej młodzieży demokratycznej nad ; czone przedkładanie podań o obli- 
czanie „wysługi lat” w służbie woj- 

do komisji obliczeniowej 
prawicy akademickiej. (wysł, lat przy D. O. K. Warszawa. 

Na wniosek jednego z delegatów | 

nowiono w imieniu obecnej na zje-; 
ždzie młodzieży demokratycznej, wy- 
słać do Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego depeszę z wyra- 
zami czci i hołdu. 

Po zabawie tanecznej która trwa-. 
ła stosunkowo krótko ze względu na 
jutrzejsze prace zjazdowe, zebrani w 
dość miłym nastroju opuścili gościn- 
ną świetlicę P. Z. P. 

Ask. 

  

stko. Do tego gdy w południe zaczną 
|z wysokości 2 pięter spadać grube. 
wały śniegu — czasem w postaci ls- 
win śnieżnych — jesteś wesoły jak 
noworodzone dziecko — lub cieszysz 
się jak młody pies — jakby powie- 
dział pewien humorysta, który na 
starość został właścicielem zakładu 

, pogrzebowego. 
— Harcerski fllm. W sobotę 

28. Il. o godz. 13 i pół w kinie „Ju- 
trzenka* będzie wyświetlany film 
harcerski p.t. Zlot Narodowy Związku 
"Harcerstwa Polskiego w r. 1925 na 
błoniach siekierkowskich pod War- | 
szawą. į 

Rzecz niewątpliwie godna widze: | 
nia dla każdego kto się interesuje 
sprawą wychowania młodzieży wo- 

Ważne dla rodziców, i wychowaw* 
ców, dla młodzieży szkół średnich i 
powszechnych. Pozatem przedmiot 
sam przez się ogromnie ciekawy. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Nie wypełniają umowy zbio- 
rowej. Do Inspektoratu Pracy w Wil- 
nie wpłynęło w ostctnich dniach 
przeszło 20 protestów ze strony ro- 
botników, zatrudnionych w Nowych 
Solecznikach w majątku Wagnere, 
ze względu na nieprzestrzeganie przez 
tegoż warunków umowy zbiorowej, 
zawartej w dn. 17 b. m, W tej spra- 
wie naznaczono nowe  posiedze- 
nie komisji 
marca r. b. 

Jest to jeden z licznych przykła- 
dów, wskazujący na to, że nasi ob- 
szarnicy — mimo kolosalnych zarob- 
ków, mimo kapitałów * ulokowanych 
w procentujących się przedsiębior: 
stwach, starają się wyzyskać robotni- 
ka, nie dając mu nawet tego mini- 
mum niezbędnego do życia. 

A potem w zaprzyjaźnionych or- 
ganach chjeńsko-obszarniczych stara- 
ja się dowieść na podstawie zupełnie 
nierealnych cyfr — niedostatek, lub 
zgoła nędzę klas  obszarniczych, 
„przyciśniętych śrubą podatkową”. 

— O podwyżkę cen. Robotnicy 
fabryk wiieńskich i zakładów  prze- 
mysłowych stale narzekają na niski 
stosunkowo wskaźnik płac. Sprawa 
ta jest jeszcze nieunormowaną — ze 
względu na cały szereg ustaw i 
uchwał przejściowych. Niezmordowa- 
ne wysiłki poszczególnych związków 
i Okręgowej Komisji Klasowych Związe 
ków Zawodowych spotykają się jed- 
nak z silnym oporem ze strony wła* 
ścicieli, którzy zasłaniają się odna- 
wianą co rok umową zbiorową, we” 
dług której płace robotników stosują 
się do wytycznych Komisji drożyźnia- 
nej, która jak wiadomo, opiera się 
na średniej proporcjonalnej cen po- 
szczególnych artykułów pierwszej po- 
trzeby. Robotnicy jednak obliczają 
swe zarobki według cen chleba — 
przez co wychodzą nieporozumienia, 
które odsyłane do komisji rozjemczej 
często nie dochodzą do skutku z 
racji nieprzybycia przedstawicieli jed: 
nej ze stron, lub zdecydowanie opor- 
nego stanowiska właścicieli. 

— Strejk krawców, Zarząd kla- 
sowego związku zawodowego pra: 
cowników krawieckich wobec nie 
uwzględnienia ich żądań przez wła 

z zamiarem ogłoszenia bezrobocia, 
aż do zwycięstwa. 

WOJSKOWA, 

= Cwiczenia rezerwistów 1899 
1 1900 roku. Jak się dowiadujemy, 
w okresie wiosenno-letnim odbędą 
się doszkalające ćwiczania wojskowe 
rezerwistów z roczników 1899 i 1900. 
Cwiczenia mają trwać od kwietnia do 
września. Rezerwiści powołani będą 
w kolejkach na podstawie kart po- 
wołania, odbywać zaś będą ćwicze- 
nia w tych oddziałach wojskowych, 
do których zostali przydzieleni na 
podstawie kart mobilizacyjnych. Ci 
którzy nie posiadają tych kart po- 
winni do dnia 1 marca zgłosić się 
do swej powiatowej komendy uzu-   knajpowska, — jednem słowem wszy- pełnień, 

. państwowych 

góle, a harcerstwem w szczególności. 

rozjemczej na dzień 3; 

ścicieli zakładów krawieckich nosi się | 

Do podań winny być dołączone: u- 
akademickich ugrupowań demokra- ; Org. Młodz. Nar. z:Warszawy, posta- | wierzytelnione odpisy głównej księgi 

ewidencyjnej, zaświadczenia ze ści- 
słemi dstami służby w instytucjach 

i samorządowych lub 
okresu pracy zawodowej, w razie 
służby w P. O. W. odpowiednie za- 
świadczenia pułk. S. G. Ad. Koca. 

Rada ministrów nie zdecydowała 
jeszcze dotychczas definitywnie spo- 
sobu ebliczania wysługi lat. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wykłady z psychologji uczuć 
„w U. S. B. Prof. psychologji w uni- 
'wersytecie poznańskim @-г Stefan 
Błachowski wykładać będzie w czasie 
od 26 lutego do 10 marca b. r.: „Psy- 
chologję uczuć” w uniwersytecie wi- 
leńskim. 

Wykłady te liczą się za 1 godzinę ! 
tygodniowo w ciągu trymestru i od: | 
bywać się będą codziennie od g.4— 
5 po poł. w sali IV-ej. 

— Wiec w sprawie egzaminów 
polonistycznych. Dnia 1 marca r.b. 
(niedziela), o g. 4 ppoł. punktualnie 
w sali 5-ej wykładowej (gmach głów- 
ny U. S. B) odbędzie się ogėlno- 
studencki wiec osób zainteresowanych 
składaniem polonistyki i innych egza- 
minów z zakresu szkoły średniej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wiec Związku właścicieii 

„drobnych nieruchomości m. Wilna 
i okolic. W niedzielę d. 1 marca o 
g. 12 min. 30, w domu Ne 23, przy | 
ul. Sołtaniskiej, w dzielnicy „Solta- 
niszki", odbędzie się informacyjno" | 

„organizacyjny wiec tego Związku, w! 
„celu założenia swojego banku spėl- 
; dzielczego. 

Wiece takie odbywać się będą do 
dnia 1 maja we wszystkich dzielni- 
cach naszych przedmieść, o zwołaniu 
których będą zawiadomienia w „Kur- 
jerze Wileńskim” oraz w rozklejonych 
ogłoszeniach. 

— Z Towarzystwa prawniczego 
im. Daniłowicza. W niedzielę dnia 
1 marca 1925 r. cdbędzie się o godz. | 

15 pop. w gmachu Sądowym na Łu-| 
i kiszkach odczyt prof. Petrusewicza | 
{ p. tyt. „Prawo cywilne materjalne i! 
procedura cywilna w państwie bol- ; 
szewickiem”. Goście mile widziani. | 

— Kursy dla przewodników po 
Wilnie. W niedzielę d. 1.11 b. r. o; 
gadz. 10-ej rano, w lokalu Doświad: ; 
czalni Szkolnej (M. Pohułanka 1, w! 
dziedzińcu) prof. J. Kłos wygłosi dal- | 
szy ciąg odczytu p. t. „Nauka o sty- | 
lach” (Gotyk). ! 

RUCH WYDAWNICZY. | 

— „Ruch Prawniczy, Ekono- 
miczny i Socjologiczny”. Wyszecł | 
z druku 1-szy zeszyt za 1925 r. Na; 
treść zeszytu składającą się: Rewizja 
Konstytucji Polskiej (prof. Rostwo- 
rowski); Unarodowienie czy unifikacla 
prawa karnego (prof. Bossowski); 
Drogi rozwoju samorządu woj. ślą- 
skiego (dr. Dąbrowski); Organizacja 
Rady Portu w Gdańsku (dr. Sławski); 
Poziom cen, pieniądz i kryzysy go" 
spodarcze (dr. Janicki); Przewaluto- 
wanie przedsiębiorstw handlowych 
(prof. Sułkowski); Przegląd piśmien- 
nictwa: 68 recenzyj z zakrasu prawa, 
ekonomji i socjologji oraz bogata 
bibljografja odnośnej literatury pol- 
skiej I obcej. Przegląd Prawodaw- 
stwa eywilnago, handlowego i pro- 
cesu cywilnego oraz zobowiązania 
międzynarodowe Polski i kronika u- 
stawodawcza; Przegląd Orzecznictwa 
Sądu Najwyższego, Najw. Trybunału 
Administracyjnego oraz Mieszanego 
Trybunału Rozjemczego polsko nie- 
mieckiego; Sądownictwa; Kronika E- 
konomiczna: rolnictwo, przemysł i 
górnictwo, handel, stosunki robotni- 
cze, welutowe, spėldzielczošė, gospo” 
darka komunalna, ubezpieczenia, go- 
spodarka światowa; Miscellanea; Prze- 
gląd czasopism. 

Prenumerata roczna wynosi, 15 
;zł, we wszystkich księgarniach. 

Teatr i muzyka. 
i — Przedstawienie dia lateligen- 
'€jl pracującej w Teatrze Polskim. 
*Dziś Karol Adwentowicz występuje w Tea- 
,trze Polskim w sensacyjnej sztuce Savoira 
"1 Nozierea Sonata Kreutzera” z słynnej 
/ powieści L. Tołsteja pod tym samym tytu- 
łem. „Sonata” w sezonie bież. więcej graną 
i nie będzie. 
у — „Mandaryn Wu" pelna poezji I sen- 
| tymentu egzotyczna sztuka Oren'a-i Ver- 
non'a cieszy się u nas stałem powodzeniem. 

! Cały nasz ansambi z znakomitym gościem 
Karolem FAdwentowiczem na czele świetnie 

    
się przyczyniają do całości wrażenia, które 
potęgują przepiękne szaty dekoracyjne, po- 
mysłu Nestorowicza. Jutro | w niedzielę po 

raz ostatni „Mandaryn Wu”. 
— „Don Juan" — śittnera. Na za- 

kończenie swych występów w Wilnie Karoł 
Adwentowicz wybrał „Don Juana” —Rittnera. 
Z tą świetną sztuką K. Adwentowicz odby- 

wał tournėe po całej Polsce, zbierając za- 

służone laury. " 

     
    
    
    
       

    

  

Teatr Wielki 

Dziš 

III Widowisko Baletowe 
pod kier. J. Cieplińskiego. 

Ceny miejc zniżone. 

Początek o godz. 8 w. 

  

W niedzielę o g. 4 pp. 
. po cenach zniżonych 

„Karnawał Królewski” 
revue-operetka Nelsona 

dia młodzieży szkolnej. W niedzielę 
W Teśtrze Polskim wystawioną zostanie dla 
młodzieży szkolnej komedja Al. Fredry„Pąn 
Geldhab”. Początek o 4 pp. Ceny najniższe. 

— Przedstawienie baietowe po 
cenach zniżonych. Dziś w Teatrze Wiel- 
kim znakomity nasz zespół baletowy pod 
kier. J. Cieplińskiego powtarza swą ostatnią 
premjerę, która tak bardzo. się podobała 
zarówno prasie, jak i publiczności. W pro- 
gramie: „Karnawał”—Schumara, „Tańce— 
Brahmsa, Mozarta, Moszkowskiego, Chopi- 
na, Różyckiego i Wiiińskiego, „ Bajka” — Мо- 
niuszki. Ceny zniżone. 

— Występy L. Lipkowskiej. Dyrek- 
cji udało się pozyskać znakomitą śpiewacz- 

+kę L. Lipkowską jeszcze na dwa występy: 
jw sobotę L. Lipkowska śpiewać będzie raz 
jeszcze „Traviatę”, we wtorek za$— „Cyruli- 

` Ка Sewilskiego”. 
— Występy L. Messal. W końcu 

przyszłego tygodnia rozpoczną stę występy 
najświetniejszej polskiej primadonny operet- 
kowej Lucyny Messal, która przyrzekła wy 
stąpić w Wilnie w następujących operet 
kach: „Bajadera”, „Frasgulta“, „Czardasz- 
ka”, „Ostatni walc”. 

Ё — „Karnawał Królewski" efektow- 
;na operetka Nelsona ukaże się raz jeszcze 
;na przedstawieniu popołudniowem w nie- 
| dzielę i marca o 4 pp. w Teatrze Wie kim 
po cenach zniżonych. 

i — Boy-Żeleński w Teatrze Pol- 
„Sskim. W niedzielę 1 marca przyjeżdża do 
| Wilna głośny literat poeta | krytyk Boy-Że- 
leński, aby wygłosić osobiście odczyt w Te- 
atrze Polskim o g. 12 w poł. natemat „Jak 
zostałem literatem”, po którym nastąpią 
recytacje jego nieśmiertelnych „Słówek”» 
Odczyt ten, wygłoszony już w szeregu mia- 
stach, spotkał się wszędzie z entuzjastycz- 
nem przyjęciem. Bilety sprzedaje kasa Ted 
tru Polskiego od 11—1 i 3—9 w. 

  

  

Telegramy. 
" Stan zdrowia Eberta. 

BERLIN, 26.11. (Pat). Wydany wczo- 
raj przez lekarzy. biuletynie o stanie 
zdrowia. prezydenta Rzeszy Eberta, 
głosi: na skutek operacji wywiązało 
się zapalenie błony brzusznej, które 
w ciągu dzisiejszej nocy nieco się po* 
gorszyło. Prezydent spędził noc nie* 
spokojnie. Dziś rano ujawniła się w 
stanie zdrowia poprawa jednakże stan 
jest poważny. 

  

Obniżenie stopy procentowej 
w Niemczech. 

BERLIN, 26.1, (Pat). Bank Rzeszy 
obniżył stopę dyskontową z 10 na 9, 
a stopę lombardową z 12 na 11 proc. 

Wymiana dokumentów ratyfi- 
kacyjnych. 

MOSKWA, 26.II. (Pat). Po ratyfiko- 
waniu w dniu wczorajszym przez Ja- 
ponję traktatu sowiecko-japońskiego, 
wymienione zostały dzisiaj depesze 
pomiędzy Cziczerinem a japońskim 
minister spraw zagranicznych Szider- 

hera. Równocześnie poseł sowiecki 
Karachan i japoński Jesihara wymie- 
nił dekumenty ratyfikacyjne. 

Ambasader Stanów Zjednoczo- 
nych w Londynie. : 

PARYŽ, 26.ll. (Pat). „Chicago Tri“ 
bune“ donosi z Waszyngtonu, že se- 
nat zatwierdził nominację Hougtona 
na stanowisko ambasadora Stan. Zje- 
dnoczonych w Londynie. 

Powstanie Kurdów. 

PARYŻ, 26.li. (Pat). Dzienniki do: 
noszą z Konstantynopola ze źródeł 
angielskich, że kurdowie opanowali 
szereg miejscowości. Według donie- 
sienia „Chicago Tribune” z Konstan- 
tynopola Kurdowie mają dążyć do 
obwołania syna Abdul Hamida sułta- 
nem i kalifem. 

Utrudniona akcja antypowstań: 
cza. 

BERLIN, 26.11. (Pat). „Vossische 
Zeitung“ donosi z Konstantynopola, 
że ruch powstań w Anato!ji objął 
także i lokalny oddzizł żandarmów, 
którzy odmawiają posłuszeństwa od- 
działom rządowym. Silny śnieg, któ- 
ry spadł w ostatnich dniach utrudnia 
pochód wojskom rządowym. 

Przeciwko Turcji. 

PARYŽ, 26.ll. (Pat). „Information“ 
donosi z Londynu, że Grecja i Jugo- 
sławje zawarły przymierze skierowane 
przeciwko Turcji. Równocześnie przy- 
szedł do skutku, traktat handlowy, 
grzyznającz Jugosławji szereg udo" 
godnień. 

—   — Przedstawienie popołudniowe 
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= та įwych wladz w odpowiednim czasie, Wracając do p. Rachalskiego, choć z Emigracja do Argentyny w latach ero" 
Listy do Redakcij. 7. uośczenku badania. przez Mini | kiem uprzedzeniem się „d5,na%_ odnosi |od 21 do 23 włącznie 10.000 ludzi, Teatr Polski 

W związku z ogłoszonym przedij zterstwo działalności Kuratorjum i mo* | ji wybuchnięcia skandalu w Kurśtorjum, | do Kanady 14.000 ludzi, do Palesty- 

jej, jako szefa urzędu wyciągnięcie z | zrozumieliśmy kto ttm zawinł, I że potra-| ny 14.000 ludzi. ‚ Występy 
kilku dniami listem p. Rachalskiego, 
otrzymaliśmy w tej semej sprawie 
znów dwa nowe listy. Jeden od p. 
Gąsiorowskiego, kuratora, a drugi od 
kilku osób postronnych, owianych 
zda się troską o dobro swych dzieci, 
uczęszczających do szkół, powierzo- 
nych p. kuratorowi. Oba listy ogła- 
szamy stojąc na stanowisku raz przez 
nas zajętem: brudy trzeba radykalnie 
czyścić. Nie bronimy ani p. Rachal- 
skiego, ani też p. Gąsiorowskiego. 
Chcemy przez to dać opinji publicz- 
nej suchy materjał, przyczynek do 
nadużyć, które przecież są ustalone, 
że były. Kto tu winien, dowiemy się 
później. Naszem dążeniem jest: wy- 
świetlenie tej ponurej historji, świad- 
czącej o stesunkach, panujących w 
Kuratorjum, uporządkowania tych sto- 
sunków i surowe ukaranie winnych. 
Od komentarzy w sprawie poszcze- 
gólnych niżej podanych listów wstrzy- 
mujemy się, zastrzegając sobie jed- 
nocześnie przwo powrócenia do tej 
sprawy i wyrażenia naszej opinii. 

Redakcja. 

Wielce Sz. Panie Redsktorzel 

Naczelnik Wydziału Ogólnego 
Kuratorjum O. $. W., p. Rachalski, 
zawieszony w czynnościach službo- 
wych i postawiony przez władze są- 
dowe w stan oskarżenia w związku 
z ujawnionemi nadużyciami w Od: 
dziale Finansowym z art. 51, 578, 
639 i 667 Kod. Karnego, ogłosił w 
Ne 45 „Kurjęra Wileńskiego” 
do Redakcji”. 

List ten zawiera szereg zarzutów 
i zgóry jednostronnie wyrokuje w, 
sprawach, które są w toku badanie. 
Wobec powyższego komunikuję, że 
narazie nie uważam za możliwe me- 
rytoryczne ostrząsanie spraw tam 
poruszonych oraz odpieranie posta“ 
wionych zarzutów. Sprawa nadużyć 
ujawnionych w Kuratorjum i ustale- 
nie stopnia winy sprawców jest w 
rękach władz sądowych i urzędów 
dyscyplinarnych; co się zaś tyczy nie- 
formalności, jakie mogą być ujaw- 
nione w sposobie urzędowania w 
Kuretorjum, bada je Komisja Inspek- 
cyjna Ministerstwa W. R. i O. P. ce- 
lerm dostarczenia materjału P. Mini- 
strowi do wydania w tych kwestjach 
orzeczenia; wszelkie inne sądy wobec 
tego należy uważać za przedwczesne 
i niedopuszczalne. 

Z tych powodów powstrzymuję 
się czasowo od natychmiastowego 
reagowania na zarzuty p. Rachalskie- 
go, płynące z jego subjektywnego na 
sprawę poglądu, Rzeczą będzia właści- 

  

„List 

poczynań naczelnika Wydziału p. Ra- 
chalskiego właściwych konsekwencyj. 

Łączę wyrazy poważania 
(—) Zygmunt Gąsiorowski . 

Kurator. 

Szanowny Panie Redaktorzel 
Racz przyjąć podziękowanie za bez- 

stronne pomieszczenie listu otwartego p. A. 
Rachalskiego, („Kurjer Wil ” zd. 24-11 bm.), 
a jednocześnie uwzględnić prośbę naszą 
zamieszczenia głosu rodziców, który od 

dawna pragnął mieć podstawy do wypowie- 
dzenia się, do czego list p. Rachaiskiego 
dał nareszcie rzeczowy materjał. 

Opinja publiczna, jak żywy | zdrowy 

organizm, zanim powołani Specjaliści pos- 
tawią mniej lub więcej trafną djagnozę, 

sóm dąży do zwalczenia choroby I pozby- 

cia się chorobotwórczych zśrazków. Dlatego 
też żywo zaniepokojeni byliśmy niewyreź- 

nem dotąd stanowiskiem prasy, która wspo- 
minała wprawdzie parę nazwisk zdecydo- 
wanie skompromitowanych, najczęściej jed- 
nak zśczepiała imię p. Rachalskiego, o ucz- 
ciwości którego nikt dotąd nie zwątpił, jas- 
nem się więc stawało, że rzeczywisty stan 
rzeczy pomija się dyskretnie. 

Nie chodzi nam tu wcale o obronę o- 

soby p. Rachalskiego, bo dał dowód, że sam 

to potrafi, zresztą nawiasem mówiąc, nie 

cieszył się tu sympatją, choćby dlatego, że 

mieszkańcom naszej ziemi wręcz oświad- 

czał, iż pochodzenie ich uważa za przesz- 

kodę do ctrzymania posady, bo on z tutej- 
szymi ludźmi pracować nie potrafi. Nie kie- 
rujemy się też żadną połityką, ani względa: 
mi partyjnymi, należymy jednak do nejlicz- 
niejszego odłamu społeczeństwa, jaki sta- 
nowią—rodzice, którzy dzieci swe kształcą 

w tutejszych szkołach | zarówno młodzieżą 

jak losem szkół. żywo się Interesują. Z tego 
też punktu widzenie, śmiało oświadczamy, 
że osobę p. Gąsiorowskiego uważaliśmy 
zawsze za narzuconą nam I zajmującą sta- 
nowisko, które z największym pożytkiem 

; dla sprawy, mogliby piastować ludzie miej- 
| scowi, szeroko znani ze swej ideowe] I owo- 
| enej pracy. Ze zgrozą też | ściśnionem Ser- 
| cem byliśmy zmuszeni patrzeć, jak p. Gą- 
| sierowski pozwalał sobie jakby Igrać, prze- 

| osobiste. lub zgoła usuwając tak zasłużone 

  
osobistości, abyśmy zrozumieli, że wielką 
znać jest jego władze, skoro najbardziej 
niedorzeczne zarządzenia potrafi w życie 
wprowadzić. 

Krzywdy wyrządzonej gimn, J. Lelewe- 
la przez zabranie dyr. Żelsklego, pomimo 
protestu rodziców z paruset podpisami prze 
słanego do Ministerstwa, nie zapomnimy p. 
Gąsiorowskiemu, była to bowiem z jego 
strony świadomie zła wola w stosunku do 
tej instytucji, jakaś osobista uraza czy nie- 
chęć i to przeprowadzona przez człowieka, 
którego zadaniem było stać u steru szkol- 
nictwa, mając na celu jego pożytek, 

My dumni byliśmy dotąd z uczełni tu- 
tejszych I ich kierownictwa; okupanci nie- 
mieccy podziwiali zdolności organizacyjne 
w tym kierunku naszego społeczeństwa, bo 
w okresie, gdy ulice zasłane były konają- 
cymi z głodu, gdy każda twarz zdradzała 
wynędznienie i pozorną apatję, jednocześ- 
nie szkoły się mnożyły i rozwijały. Szkol- 
nictwo było otoczone czcią i miłością ze 
strony ogółu, aż do przybycia p. Gąsiorow- 
skiego, bo odtąd Kuratorjum stało się źró- 
dłem coraz to gorszych, bezwzględniejszych 

Li niczem nie uzasadnionych zarządzeń 

  

fimy znaleźć dosyć odporności, aby wyrzu- 
cić ze swego organizmu element trujący, 
uważśmy bowiem, że nie pohańbi nas w 
oczach niechętnych nam narodowości fakt 
wykrycia nadużyć kiłku jednostek, choćby 
najwyżej postawionych, beznadziejną jednak 
będzie nasza przyszłość, o ile potrafimy 
się z takim objawem pogodzić i znięść za- 
bagnione stosunki nawet tam, skąd światło 
i wyższa kultura włnny płynąć. 

Z głębokiem poważaniem 
25 Il--.5 r. RODZICE. 

Następują podpisy. 

  

  

  

Ile jest srebra w obiegu? kė 
Za pośrednictwem kas skarbowych 

i oddziałów Banku Polskiego wy* 
puszczono dotąd w obieg około 11 
miljonów złotych w monetach srebr- 
nych i 2 złotowych. 

Ludność zwłaszcza na wsi przy- 
jęła pieniądz srebrny z wielką ra- 
dością, srebro bowiem dla ludzi 

niezdających sobie sprawy, że nowy 

pieniądz papierowy—złoty jest trwale 

pełnowartościowym pieniądzem re- 
alniej i dotykalniej wyobraża wartość. 
To też ludność wiejska chętnie przyj- 
muje pieniądze srebrne a nawet 
przechowuje je. W miarę wzrostu 

obiegu metalowego wzrasta szacunek 
dla pieniądza, co pośrednio wpłynąć 

może na ustabilizowanie się a nawet 
zniżkę cen. 

Monety srebrne mają pod tym 

względem jedno jeszcze pedagogicz- 

ne znaczenie: wielkością i wagą swo- 

ja wyraźnie przypominają, że złoty 

dzisiejszy nie ma nic, prócz nazwy, 

wspólnego z przedwojenną złotówką, 
równą trzydziestu groszom (15 kop.) 

To też pragnąć trzeba, aby obieg 

jaknajrychlej został nasycony, a na- 

wet przesycony pieniędzmi srebrne- 

mi: wówczas bowiem dopiero, kiedy 

srebro zacznie rozpychać portmo- 
netki i węzełki na chustkach i ob- 

ciążać kieszenie, wszyscy przekonają 
się, że pieniądze papierowe mają 

swoje dobre strony i będą przyjmo=. 
wane chętniej od metaiowych. 

    

Liczebność emigracji 
polskiej. 

Ogólny stan emigracji polskiej w 
ciągu lat 1919—1923 przedstawia się 
jak następuje: Emigracja z Polski do 
Stanów Zjednoczonych A.P. wynosi- 
ła w 1921 r. w okrągłych liczbach — 
90.0000 Indzi, w roku 1922 — 35.000 
ludzi, w 1923 r. — 23.000 ludzi. Ra- | 
zem w latach od 1921 do 1925 włą- 
cznie 149.000 ludzi. 

Karola ADWENTOWICZA 
Dziś przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach zniżonych 

„Sonata Kreutzera“ 
sztuka Savolr'a | Noziere'a 

z powieści L. Tołstoja. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

Emigracja do Francji: w 1919 r.— 
800 ludzi, 1920 r. — 13.000 osób, 
1921 r. — 9.000, 1922 r. — 29.000, 
1923 — 70.000 osób. 

Prócz tego odbywa się jeszcze e- 
migracja Polaków z Westfalji i Na- 
drenji do Francji, która w latach od 
1919—1925 włącznie wyniosła około 
100.000 ludzi. Wreszcie, istnieja emi: 
gracja jednostkowa, poza szerszą kon- 
trolą. Ogółem Polaków emigrantów 
jest we Francji przeszło 400.000. Naj- 
więcej górników, a następnie rolni 

w. 
Do Rumunji wyemigrowało w la- 

tach od 1922 do 1924 włącznie 20.0000 
osób. Do Szwajcarji przeszło 100 o- 
sób, do Austrji przeszło 800 osób. 

Do Danji wyjeżdża rok rocznie na 
przeciąg trzech do czterech miesię- 
cy od 1.000 do 2.500 kobiet na ro- 
boty rolne. 

W Balgji jsst obecnie około 5.000 
Pclsków; dostali się oni tam prze” | kochanym śercplśnem do Paryże. 
weżnie z Francji i Westfalji. Z Pol-; W stolicy świata młoda romantyczna 

= le ; para przeżyła miodowe tygodnie. Gdy w 
adzmyiscdae w 1924 roku zaledwie | końcu zabrakło gotówki szczęśliwa matai 

ka napisała do swej siostry list z prośbą o 
! przysłanie pieniędzy. Tymczasem jednak 
sceptycznie usposobiona siostra, która do: 

э wiedziała się, że p. Margeritto wcale nie jest 
® z właścicielem owych wielkich majętności pod 

0 Ž m 4 t 0 $ Ci | Madrytem, donicsła o wszystklem policji. A. 
° Н policja CA zawiadomiła znowu policję 

e | paryską. I ote pewnego dnia piękna sielan- 
Przygoda romantycznego ka została zhórzóni:; + 

Hiszpana. Młoda żona dowiedziawszy się o wszy: 
stkiem, chciała popełnić stmobójstwo, a ro- 

Mergeritto Chilonga był ognistym — Н! { mantycznego Hiszpana przewieziono z po- 
szpanem, który aczkolwiek zajmował skro: wrotem do Madrytu. 
mne stanowisko pomocnika tapicera i miał 
żonę i dwoje dzieci, marzył o romantycz- 
nych przygodach Don Kichota. 

Pewnego razu nadarzyła mu się spo- 
sobność zrealizowania swych marzeń. Maj- 
ster wysłał go kiedyś do jednego domu, 
gdzie, miał się zająć odświeżeniem mebli w 

Jutro 

„MANDĄRYNŃN wUu* 
sztuka Vernon'a | Oren'a 

W niedzielę o g. 4 pp. 

przedsiawienie dla młodzieży szkolnej 
po cenach najniższych 

„PAN GELDHAB“ 
komedja Al. Fredry, 

  

! nie miała z kim niem się podzielić, gdyż 
;, tymczasem siostra jej poleciała z swym u- 

  

  

    

Giełda warszawska 

z dn. 26—I1 25 r. Giełda pieniężna, 

mieszkaniu po świeżo zmarłym bardzo bo- sprzedaż _ kupno 
gatym przeypcsce Sprytny Margeritto de: | Belgja 2600 26,07 25,93 
wiedział się na miejscu, że nieboszczyk po- | Holandja . 208,05 208,55 207,55 
zostawił dwie piękne siostrzenice, które mia- | Frankl fr.  26,671/2 26,74. 26,61 
ły po nim odziedziczyć cały, majątek. To mu | Funty ang. 24,72!/1 24,79 24,66 
wystarczyło. Zrzucił fartuch tapicerski, pię- Londyn — jak getówka. 

knie się przyodział i postarał się o zazna- | Paryż — jak gotówka. 
jomienie z pięknemi siostrzenicami prze: | Praga 15,48 15,44 15,36 
mysłowca. Przedstawił się im jako właściciel | Szwajearja 99,83/2 10005 99,58 

| olbrzymich majętności ziemskich w okolicy | Wiedeń 7,31 7,33 7,0 
f Madrytu. W tym charakterze zaczął często | Włochy 2092/A _ 20,97 20,87 
"bywać w domu Hiszpanek I wkrótce zarę- | Poż. dolar. 3,83 — 

Poż. kolej. 9,00 — 9,28 fezył się z młodszą. Narzeczona jednak byla 
niezmiernie ciekawą owych ogromnych 
włości narzeczonego i chciała koniecznie je 

| obejrzeć. Romatyczny Margeritto wcale się 
| niesprzeciwił zachciance swej narzeczonej 
1 w towarzystwie jej siostry wybrali się pew- 
j nego razu we troje na obejrzenie owych ma 
jątków. Przez parę godzin z rzędu objeżdżali 

‚ рожогхет narzeczonej okolice Madrytu, 4 ) 
| Margeritto wszystkie pe drodze spotykane ' 
j folwarki wskazywał jako własne. Panie były 
CYCONE jego bogactwami, szczególnie i 

narzeczona. 

Poż. konwers. 5,80 — 5,90 — 
Pożyczka zł. 8,30 — 8,40 

  

Redaktor Józef Batorewicz.   
Dr. B Olsejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

Starsza jej siostra po skończonym spó: | Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
cerze zauważyła tylko brak podręcznej to- / Przyjmuje cd 9—10 rane. 
rebki, w której miała grubszą gotówkę. W lecznicy (Wileńska 26) od 1—3 popoł. 
Wzbudziło to jej pierwsze podejrzenie, ale 

į 

p ——— STT AAA D TS TI RY YNZCZRO TYBET REWIE. 

    

Słynny nauczyciel kroju 

(R. GISIN, ul. St. Janska 2 
  

KINO- 66 WIELKIE ZWYCIĘSTWO WIELKIEJ MIŁOŚCI! 7 akt. z życia gwiazdy „Odeonu”. W roli gł. 

TEATR „HELIOS | ox Sensacja sezonu „ZARAZA słynna asia ulubienica publiczności Glo- | 
ul. Wileńska 38. Sukces wszechświatowy I!!! Seansy o godz. 4, 6, 8 I 10 wiecz rla Swanton 

KINO- Arcydzieło nad = = = 

TEA pPOLONJA: | pas Podziel nad „Nad grobem nieznanego žolnierza“ 
Streszczenie pierwszej serji na ekranie, Miekiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 2-да ! ostatnia serja rozgłośnego dramatu „„Koenlgsmark“. 

udziela lekcyj kroju damskich, 
cywilnych i wojskowych ubrań. 

Naucza krawców | nie krawców po cenie przystępnej 
  
KINO- Ko. „Piccadilly“ 

UL. WIELKA 42. - 
Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM”* 

Przepis 

J 

na maszynach 

podań, umów, korespondencji 
oraz tłómaczenia z 

na bardzo 

dogodnych 
warunkach 

uskutecznia Biuro 

Podań i Przepisywań 

il. Klome Kickiewicza, róg Garbarskiej Tel. 67 
(lokal Biura Reklamowego). 

„Ponęty życia” 

ywanie 

Sensacyjny dramat życiowy w 8 
szard Barthelmes i Nita Naldi. KOBIETY, KARTY, 

Drugi Kongres Międzynarodowy Studentów. 

MOTTO: Młodości niedoświadczona, młodości biegniesz w dal po zwodniczy skarb życia, gdy szczęście zazwyczaj jest tak blisko 

aktach wytw. Paramount. W rolach 

———————————54 

I-ga Polska Lofeja Państwowa 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

Główna wygrana 360.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOSKIEGO 

Zamkowa 9. 

Oddzielna lekcja 5 zł. W mieszkaniu 10 zł. 
Wojskowych uczę bezpłatnie. Biednym krawcom 
udzielam lekcyj od godz. 7—8 w. również bezpłatnie 

Tamże sprzedają się wszelkie formy. 

! Ку- 
WINA, NARKOTYKI.    

    

   
  

Są do Sprzedakią ry naj: Į A ty p 
lepszego gatuńku, ule 
nowe dubeltowe warsza- 
wskiej PW cena 60 
zł za ut. prasza się 
kupować  jaknajprędzej. 
Listy z załączonym ad- 
resem proszę nadsyłać 
na pocztę Mejszagoła z. 
Wileńskiej, gm  Mejsza- 
golskiej, wieś Renajstaw, 
Mikeła|j Wojtkiewicz, a 

my przyjedziemy. 

DOM HANDLOWY 

Konkurencja WILENSKA 
Sp. z ogr. odp. 

Wilno, ul. Niemiecka 2! (front. wejście od ul. 
na 2-gim piętrze). 

NA SEZOŃ WIOSENNY 
poleca w dużym wyborze 

Dalia I kostiumy uczniowskie I dziecięce, 

  

   
    

   
Cena LOSU calego 32 zł. — Yi 8 zł. 

r 

obcych języków 
| ESI AEA ar 

Prowizja wypłaca się z góry— 
zarobić można najmniej do 300 złotych 
miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 
płci obojga, mający stosunki w sferach 
handlowych, mogą mieć stały zarobek, 
pracując na procentach. Szczegóły udziela 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

  
    

   
   

   
Pr 
sk 

  

Trykotarz: 
Suknie i czarne fartuszki. Garderoby dla niemowiąt 
Czapki, bielizna, obuwie pończochy. 

żakieciki, swetry, rejiuzy 
szaliki z czapkami. 

zyjmujemy zamówienia na ubrania uczniow- 
le i wykonujemy je w przeciągu 24-ch godzin. 

Ceny stałe. 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX* 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

    

    

   

KOMUNIKAT. Nadeślij 
charakter pisma swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomuaikuj: Imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasż szczegółową 4- 
nalizę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno* 
ści, przeznaczenie. Ana- 
lizę wysyłam po otrzy- 
maniu 3 zł. Osobiście 
rzyjmuje 12 — 7. Proto- 
uły, odezwy, podzięko- 

wania najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

(hlo int w wieku lat 17, 
Į wyksztalcony 

(4 kl. gimn.) poszukuje 
praktyki w sklepie bła- 

| watnym lub Innym. Wia: 
domość w Biurze Rekla- 
mowem — Garbarska 1. 

  

  

    a 
E || 1 introligatorskie szybko i dokładnie ° 

' MALARZ 5 =": Potrzebni chłopcy R 8 Księgi rachunkowe, do sprzedaż dai 

i ® г A Książki, broszury, ice, Zgłaszać sł 4 š pokojowy i szyldów i Tabele, bilety, plakaty Administracji „Kurjera 
B . Wożnicki k Druki kolorowe I ilustracyjne EA "= z» 

a Wilno, ul. Wileńska Nr.17 g dolsiodcnia - 
p Przyjmuje z ror niy aa a 3 Pianino 

w zakres malarstwa t szylóów wchodzące. ze 
EA PA MESS ATENA sprzedania. 

A aidui ikkso iaini + Mostowa 9, m, 15. 

  Wydawca w imieniu wspolwlašcicieii Jozef Batorowicz, Druk. „L”x", Żeligowskiego 1,


