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graniczne Warsztaty Stolarskie 
Sp. Bud. Przem. 

Inżynierowie: St. Sęczykowski I J. Borek-Borecki 

przeniesione zostały z ul. Stefańskiej (dawniej firma „Powściągii- 

wość i Praca") do nowego specj 

Najnowsze urządzenia techn 

Adres Biura: 
Mostowa 9/24, tel. 8—40 

  

Il. ® " 

i urządzeń według specjal 

ryczałtem. 

    Wyehodzi codziennie próea dni 
VV ii iii iii i i li oi 

leńskie: 

let. 805 i wszystkie biura 
zagranicą. | 

alnie urządzonego lokalu na ulicę 

Zakretową 3 
iczne. Suszarnia parowa 

1. Dział stolarszczyzny budowlanej 
meblowej 

nych projektów 

Adres Warsztatów: 
Zakretowa 3, tel. 8—:8 

Kasa chorych. w .Wilnie. 
(Głos dyskusyjny do art 

- Prasa wileńska przyzwyczaiła nas 

do tego, że w „sezenia ogórkowym” 
początkujący reporterzy „przejeżdża- 
ją się”. po Kasie Chorych dla przy: 
jamności jej mimowólnych płatników, 

'Glos zzanownego D-ra W. nie ma 
z tem nie wspólnego. Traktuje tę in- 
stytucję przychylnie i rzeczowo ze 
stanowiska celowości jej ustroju i tem 
zachęca do poważnej dyskusji. 

— = Q'tem, że „należy leczyć chorego. 
nie zaś chorobę” słyszy każdy lekarz 

w pierwszym roku studjów klinicz- 

nych. Ze znaczeniem osobistej sug- 

gestji lekarza dla pacjenta,szczególnie 

w chorobach nerwowych, z idealnem 

określeniem przez p. Dra W. _ sto- 

sunku fekarza do pacjenta też zgodzi- 

libyśmy się bez dyskusji, gdyby le- 
karze | pacjenci byli wolnymi ducha- 

mi swobodnie obcującymi w powiet- 

rgu, jak ptaki niebieskie. 

Tak jednak nis jest — jak lekarz, 

tak pacjent posiada prócz kompleksu 

bardzo złożonych organów, wspólnych 

wszystkim ssakom, jeszcze jeden or- 
gan prosty, wytwór życia społeczno- 
kulturalnego, zwany sakiewką. Pan 

D:r W. zapewne nie zaprzeczy, że 

ten organ, jak w zdrowiu, tak i w 

chorobie wywiera często na szlachet- 

niejsze organy, jak pacjenta, tak le- 
karza, a nawet kapłana wpływ do: 
niosły, nieraz decydujący. 

Dzięki temu trwały dobry stosu* 

nek wzajemny między człowiekiem 

a człowiekiem wogóle, mniędzy leka» 
rzem a pacjentem w szczególności, 

poza jakąś żywiołową suggestją, sym- 

patją, czy antypatją, polega zwykle 
na uszanowaniu zasady — daj mnie, 
dam tobie. р 

Dzieki temu, duchowy wzrok Ie- 
karza wolnopraktykującego, badający 

intuicyjnie stan” rozmaitych organów 
i duszy pacjenta, nie może się nie 
rozdwajać w kierunku oceny przy” 
puszczalnej zawartości jego sakiewki. 
Od tej zawartości uzależnia on często 
program przyszłych wizyt i zabiegów. 

Jednym z najbardziej dodatnich 
warunków, jakie do ich wzajamnego 
stosunku wnosi K. Ch., jest usunię- 
cie tego szkodliwego rozdwajania u- 
wagi lekarza. Sakiewką jego pacjenta 
i pracodawcy tegoż zajmuje się apa- 
rat administracyjny, pracę lekarza o- 
płaca godzinowo przyzwoicie, zwa- 
żywszy stałość tej pracy i urlop 
płatny. 

Lekarz kasowy może zająć się 

tylko leczeniem. Prawde, że pewne 

niebezpieczeństwo  „zurzędniczenia” 
wisi nad nim, że się go strzedz mu- 

simy. Czuwa zresztą nad tem zarząd 

i.. reporterzy. A urzędnik jak w pań 

stwie, tak i w Kasie, może stać albo 

nie stać na wysokości zadania. 
Niebezpieczeństwo wobec tego. 

bodaj mniejsze, niż niebezpieczeń- 
stwo zhandlowienia się w praktyce 
prywatnej. 1 

Zresztą Kasa Ch. nie jest instytu= 
cją, która zaledwie się tworzy na 

. z dnia Ó.lII w Kur. WiL). 

podstawie podobnych rozumowań 

czech I naszych dzielnicach zachod- 
mich długie lata praktyki 1 duże jej 
wyniki, dające oceniać w cyfrach 
i go ; 

iemieckie kasy 'óbował: 
szeroko nieograniczony EE i 

gabinstasė Preto W Poznaniu 
system ten ' - 
.г;пут' рчіук'{‹?:… '...'!Ё.Ё.'.Ё‚..Ё a 
niektėrych lekarzy, a Kasa wyzwolič 
się, podobno, od niego nie może, 
choć pragnie. 

Wyniki są nieświetne — ilość wi- 
zyt i zabiegów wzrasta nie propor- 
cjonalnie do ważności choroby. 

W tym nieograniczonym konkur- 
sie lekarskim zdobywają, podobno, 
rekordy nie koniecznie najlepsi, czy 
najbardziej suggestyjni, często tylko 
najsprytniejsi, umiejętnie a niewy- 
brednie kokietujący publiczność nie- 
ograniczoną gotowością do wydawa- 
nia świadectw niezdolności do pracy, 
drogich specyfików i t. p., co grubo 
obciąża Kasę na szkodę jej budżetu 
i ogółu ubezpieczonych. 

Było to już ustalone przy założe- 
niu K, Ch. w Wilnie. « Wypróbowano 
tu jednak na początku nieograniczo- 
ny wolny wybór lekarzy dla chorych 
obłóżnie, gdyż te zasadniczo więcej 

as lekarzy i publiczności doga: 

  
    

              

     

    

   
     

   
   
     

          

    

  

   
   

| tu, w mniejszym może stopniu, 
niż w poradach gabinetowych, ujaw: 

tu i owdzie Kasę bez potrzeby. 

Kasą związanych nie. dało się 
zorganizować, ani nawet zebrać dla 
porozumienia się z lekarzem naczel: 
nym w sprawie unormowania . ich 
pracy dla Kasy, wypełniania  mini« 
malnych, lecz niezbędnych w insty- 
tucji społecznej formalności i t. p. 

" Nawet rodzina pacjenta narażona 
bywała nieraz na zawód ze strony 
tych zupełnie wolnych lekarzy—mo- 
gła ich ze swojem węzwaniem nie 
znaleźć, mogli oni wyjeżdżać na prak* 
tykę zamiejską lub na urlop bez u- 
przedzenia I zastępstwa. To za przy- 
kładem Warszawy | innych nowych 
Kas polskich skłoniło Kasę Wileńską 
do zaprowadzenia lekarzy rejono- 
wych. " 

W obronie tego ostatniego rodza: 
ju pomocy jestem skrępowany, gdyż 
możnaby mają obrenę traktować, 
jako „oratlo pro domo sua”. 

Zaznaczę tylko, že lekarz. rejono- 
wy nie bierze na siebie ze szkędą 
chorego zbyt wielkiej odpowiedzial- 
ności, nie potrzebuje udawać specja- 
listę od wszystkiego — na każde je 
go zawołanie centrala przyszle odpo: 
wiedniego specjalistę, lub konsultan* 
ta, Wreszcie przy stwierdzeniu za- 
wartej | poważnej choroby potrzebu- 

jącej stałej obsęrwacji i opieki, co w 

k 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniow: 

go* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mieklewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

czysto teoretycznych. Ma ona w Niem: | 

rzy płatnych od wizyty i zabiegu w dać 

niły się ujemne strony systemu — wi U 
zbyteczne wizyty i konsylja obarczały z olska a Ari Jak red. „ Wasilamski, 

zai W odpowiedzi adw. Śmiarowski słusznie wykazał, że to jest propa- 

Dużej liczby lekarzy zbyt peno S ganda bezkarności przestępcy. 

y 

Wilno, Czwartek, 12 marca 1925 r. 

  

 poświątecznych. 

` 

Cena 15 groszy. 

  

NIEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

„Kurjera Wi- Cena ogłoszeń: 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 

Don Handlowy W. i E SZONKŃŚCI 
ul. Mickiewicza 1. 

W dziale damskim otrzymano wielki wybór modelowych 
palt i kostjumów wiosennych i letnich z pierwszorzędnych domów 
modelowych w Wiedniu oraz poleca się palta i kostjumy, wy” 
konane w pierwszorzędnych pracowniach Warszaw skich. 

W dziale męskim duży wybór palt wiesennych i letnich. 

PRAG STAJA REI TEZA EWĄ AE ZOK A WB GARE: CZEWEŃ STA (AES GAIS A 

niemożliwem, skierowuje chorego do 
odpowiedniej kliniki lub szpitala. 

Jednak w zasadzie zarząd Wil. 
„K. Ch. uważa tu wolny, lecz z po- 
jwodów wyżej wymienionych ograni- 
czony wybór lekarza za peżądnny w 
tych mniej więcej granicach, jak. w 
przychodni centralnej. Wstrzymaje 
się z jego zaprowadzenie ale 
du yi z tem mial KOSZ* 
ta, wobec pilniejszych wydatków bie- 

żących. sł 
Poprawkę do tego. systemu  sta- 

nowią bezpłatne przychodnie wszyst 
kich klinik O. 5 B., których rady i 
recepty dla swelch chorych Kasa u- 
względnia: jaknajszerzej. ! 

Kasa jest rodzajem k 
w dziedzinie lecznictwa. Ki 
wa przestała by być sebą, O! 

swemu zadaniu, jeżeliby 
powiadała za to, ce daje w. 

įtylko dawała kartki, jak | 

{ 

wowanych chorobą do straty czasu 
środków na wędrówki 
do Kaifasza. 

ciem". 

nikania zbytków. 

   
   

    

    

najcięższe, najbardziej dziś u na:   

  

JM/ umawažniaincę ezłonka , de szu- | suchotnie Е zapadła ucheałs, aby Francja pod- 
j kania pomocy, gdzie mu się pOBS: suchetnicy Pasas i m „obrad w Oszawia w Jasżysi 
+ 

|| jedi is k os A : B 

-———|skiego. Uchwala posyžsža' "ZEYKUM он _ 

"Przedstawiciel „Kurjera  Wilenskiego“ 
w Genewie. 

i 
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! 
warunkach domowych ekazujė się | ba. To się pięknie nazywa я teorji 

„nieograniczenie wolnym —wyborem 
lekarza” lecz w praktyce prowadzi 
często nieuświadomionych i zdenėr- 

od Annasza 

Jaknajsłuszniej stwierdza p. dr. 
|W. na początku „ogrom zadań, przed 
jakiemi steją K. Ch.*. Dalej stwier- 
'dza „konieczność liczenia się z ży- 

I jedno i drugie wymaga groma- 
dzenia, organizowania średków, a u- 

Nieogramiczony wolny wybór le- 
karzy byłby takim  zbytkiem, ' który | 
nie zastąpi Kasie Chorych ar: włas- 
nego dachu nad głową, ani przystęp- 
YNA Bule ć jakiego nie 
mamy w całym kraju, jakie K. Ch. 
zapoczątkować musi ze względu na 

j bezradne -.grupy- chorych, jakim są 

Wobec tego, że w piątek i w sobotę w Lidze Narodów 

będą rozpatrywane sprawy, żywo obchodzące Polskę, z Litwą, 

redakcja „Kurjera Wileńskiego" wysłała wczoraj specjalnego 

korespondenta do Genewy, celem szybkiego i wyczerpującego 

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4rej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na leej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio lamowy. Terminy druFu mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie 

  

  

Pracownia kapolnszy damskich 
J. Wiszniewskiej 

w nowym lokalu 
przy ul. Mickiewicza 1, m. 17 

wejście frontowe z ulicy 1 piętro. 

Przyjmuje obstelunki 
według modeli najnowszych 

Wiadomości poliiyczne. 
Na odbytem wczoraj 

P rk PY popołudniu oai 
Na niu . poufaem Rady 

Ligi Quinones de Le- 
on zaznajomił członków Rady, że 
sprawami gdańskiemi, przedstawiając 
przytem swoje opinje i wnioski. Dziś 
rano odbędzie się posiedzenie ple- 
narne Rady. Drugim przedmiotem 
dyskusji będzie budżet Węgier. Przy 
tej okazji mają być złożonę zastrze- 
żenia przez delegata Rumunji, któ- 
rego poprą Benesž i Jowanowicz. 
Są to więc zastrzeżenia uczynione w 
imieniu Małej Eatenty > całości, 

Pat). 
Francja broni „Petit Prisien" pod- 
protokulu krešla, že na wczorej- 
genewskie- szej konferencji na 

go. Quai d'Orsay, byłych 
delegatów Francji do zgromadzenia 

| Ligi..pod „przewodnictwem Ferriota 

  

jednomyślnie. (Pat). 
a JEZ O Z as TE IK poi 

madek-Sokesohn 0 Polce 
Radek na szpaltach „Prawdy” pow- 

tórnie porusza sprawę polskich gra- 

nie. Zasadniczą tezą nowego ertyku- 

łu Radka jest podkreślenie, że so- 

  

  

  

    wiety uważają kwestję paktu gwaran- 
    

Koniec legendy o praworządności 
endeckiej. 

(Talefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

«Wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie: przewodniczącego 
Raczkowskiego za- 
„Gazety Warszaw- 

aresztu i 600 zł. grzywny za zniesła- 

sędziego Dutkiewicza i asesorów — Zyźniewskiego i 
twierdził wyrok sądu okręgowego, skazujący redaktora 

skiej*, p. Wasilewskiego na tydzień a 
wienia Komitetu Qczczenia Prezydenta Narutowicza. : 

Przebieg rozprawy sądowej LB i irak ias des 

Uznanie przez sąd zasady wysuwanej przez adw. 
łoby, że każdy zbrodniarz, przystępujący do obozu N. 

karny. 
Eligjusz 

Polakėwi“, a jednak skazano go na śmierć. | 
Mec. Kijeński mówi o śmierci Narutowicza, używając ciągle wyraże 

„tragiczna śmierć”, kiedy to była właściwie zbrodnia. 

W tem miejscu, przy olbrzymiem napięciu uwagi 

całego stronnictwa o zbrodnię". 
Mec. Śmiarowski odpowiada: 

po.temu materjałów”. 
Proces powyższy kładzie koni 

drogi na Wschód. 

i traktat wieczystej przyjaźni, są na ukończeniu, 

przed wojną pokrywała 21 proc. zapotrzebowania przemysłu. łódzkiego. 

Do Persji będziemy mogli wywozić towary włókiennicze, obuwie, 

emalję i maszyny. 

a połowę tej ilości, stanowiły towary z Polski. 

'Ziemia do parcelacji. ” 

Rada Banku Rolnego uchwaliła 
tys, ha, do parcelacji, z tego jednak z   i ornej jest tyjko 2 tys, ha. 

a 

itował w parę ciekawych momentów. 

ński, dowodził, że sąd nie może ska- 

cale žycie „swe poświęcił idei. 

Kijeńskiego, sprawi- 
D. stawalby się bez- 

Niewiadomski był również zwolennikiem hasła „Polska dla 

t 
publiczności, prze- 

wodniczący Dutkiewicz przerywa słowami: „Ja Panu nie pozwolę oskarżać 

„Ja tego nie twierdzę, gdyż nie mam 

lec legendzie o praworządności endeckiej. 

Dla naszego handlu otwierają się nowe 

Pertraktacje z posłem perskim. w Warszawie o umowę handlową 

Po zawarciu traktatu będziemy otrzymywać z Persji bawełnę, która 

Przed wojną Rosja pokrywała 97 proc. ogólnego wwozu do „Persji, 

T na Ziemiach Wschodnich 18 

cyjnego za sprawę o masłem znacze- 

niu i że raczej należy się w tem do- 

patrywać braku wiary państw za” 

chodnich w wykonalność traktatu 

Wersalskiego. Czy Niemcy przystąpią 

do paktu gwsrancyjnego, czy też nie 

przystąpią nie ma to zdaniem Radka 

znaczenia, gdyż Niemcy z temi sa- 

memi państwami podpisały wszak 

traktat Wersalski. Oświadczenie nie- 

mieckie, że Niemcy jedynie pokojo- 

wą drogą. zamierzają załatwić spór 

z Polską nie jest niczem innem, mó- 

wi.dalej Radek, jak tylko-liczeniem 

się z faktem pogorszenia się sytuacji 

Polski, Obecne stanowisko  niemiac- 
cie jest zdaniem Radka odpowiedzią 

na polskie kombinacje z roku 1923 

zmierzające do przyłączenia Wschod- 

mich Prus i zatoki Kurońskiej do 

Polski, jako zabezpieczenia tylu ko- 

rytarza gdańskiego, zależność fran- 

cuskiej polityki od kapitałów anglo- 
amerykańskich stawia pod znakiem 

zapytania kwestję gwarancji granic 

na wschodzie, ale za to — kontynu- 

owuje Radek—fakt ten stworzył dla 

Polski nowe horyzonty w polityce 

polsko-sowieckiej. Określając polity* 

kę zagraniczną ZSSR. jako bezspor= 

nie pokojową Radek radził Polsce 

dobrze się zastanowić nad” nieżycia” 

wemi obecnemi stosunkami polsko- 

sowieckierni i popełnione błędy na- 

prawić. Na takiej płaszczyźnie So: 

wiety zawsze dadzą Polsce jaknajwy- 

raźniejszą odpowiedź. Artykuł swój 

kończy Radek ponownem podkreśle- 

niem, że Rosja- całemu temu szu* 

mowi dokoła granic Polski nie na- 

daje poważnego znaczenia. (Pat.) 

 WWAZYYTOSZOWE SAT ZZ IRYOOWIAOT ZRT RADCA 

Dr. B Glsejko 
Choroby u$Zu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. a. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

si Wslecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 popol, 

ū 
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(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Uderzenie prawicy i Piasta w 

rząd Grabskiego. 

Na sejmowej komisji administra- 
cyjnej miaao rozpatrywać projekt u- 
stawy o zgromadzeniach poselskich, 
który p. marszałek skierował na proś: . 
bę rządu zamiast do przeciąžonej 
pracą komisji konstytucyjnej (sprawa 
konkordstu) — do komisji admini- 
stracyjnej. 

Kiedy jednak przewodniczący ko- . 
misji pos. Putek (Wyzw.) zapropono- 
wał wybór referente, to pos. Erdman 
(Piast) postawił wniosek, aby całą 
sprawę przekazać marszałkowi sejmu, 
celem skierowania jej do komisji 

JMU. 
stanie uchwalony, to P.P.S. nie weź- 

mie udziału w dalszych obradach. 
W głosowaniu uchwalono wniosek 

pos. Erdmana 16 gł. przeciw 15, ро- 

czem kluby lewicy opuściły salę 

obrad. 

, Rejestr rządcy dla dziedzica. 

Na sejmowej komisji budżetowej 
rozpatrywano wczoraj budżęt M-stwa 
Reform Rolnych. 

Referent pos. Ostrowski (Piast) w 
długiem i nudnem przemówieniu 
zdał relację z tego, co dotychczas 

tymczasem Wilno Polakom  zatwier- 
dzając postanowienia konferencji 

Ambasadorów i niesłychany = dzie- 
jach gwałt Żeligowskiego... Każdy Li- 
twin powinien zatroszczyć*się nie- 

szczęściem swojej ojczyzny I nie ocze- 
kiwać pomocy od Papieża a tylko 

Wilna. : 
Т!?цёбш!ш litewska „Lietuva 

oburzona na Papieża za oddani: 
Wilna Polakom, 
nuncjuszowi papieskiemu. „Liet. Żi- 
nies” w związku z pow. dodaje od 
siebie, źe wyrzucenie jednego jezui- 

dzie 
nów ich jeszcze na Litwie po- 
zostanie, 

     

  

  zostało zrobione w dziedzinie parce- 
lacji. 

Był to właściwie rejestr rządcy dla 
na Klub nacjonalistów wniósł 

ostatniem posiedzeniu sejmu inter- ' 

siły w odzyskaniu | Budżet Min. 5. дадг. w komisji 
AEP iene у : |i jego wydatki. — Rozchody potr. 

  

pokazuje drzwi| 

Listy z Rygi. 
(Od własnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego”). 

Komisja budżetowa sejmu kolejno 
rozpoczęła (7.lll-25) rozpatrywanie 
budżetu Min. Spr. Zagr. Na początku 
posiedzenia nie obecny przedstawi- 

kropią w morzu, gdyż Ciel ministerstwa. Budżet poselstwa | kości 
W Londynie przyjęto z nieznaczną 

; podwyżką. Podczas dyskusji nad bud- 
„žetem poselstwa w Paryżu — lewy 

Interpelacja w sejmie  lltew-' sOc-dem. i(alninsz zgłosił zapytanie | 
w sprawie zmian: personalnych, do: 

„konanych w składzie tego poseltśwa 
,przez nowego posła. 

Najciekawszym jednak momentem 

budżetowej sejmu. — Poselstwo w Rzymie 
į qcone posłowi z jego gaży. — Wyjazd Wes- mana do Londynu. — Stanowisko soc.-dem. — Konwencja Łotewsko-Litewska. 

pswnych braków. Specjalnie umoty- 
wowania wymaga jeszcze suma 7000 
lir. Wszelkie nieuznane rachunki bę: 

! Ча potrącone z gaży posła w wyso- 
1/5 uposażenia, co miesiąc. 

+ Po otrzymaniu wyjaśnień komisja 
i przyjęła całkowity budżet  Minister- 
„stwa Spraw Zagranicznych. 

— Jak wiadomo, detychczasowy mar- 
jszałek sejmu Wesman — opuszcza 
„to stanowisko, Miał on wyjechać na 
| posła do Londynu, obecnie rozeszły 
| się tu wersje, że nie wyjedzie on na 
to stanowisko, jak również nie po» 
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dziedzica, bez żadnego oświetlenia 
krytycznego i bez żadnych wniosków. 

W dyskusji m. in. zabrał głos 
min. reform rolnych Kopczyński, któ- 
ry oświadczył, że wprawdzie posta- 

lację pod adrssem prerojara i mi: 
"= spraw zagranicznych, żądając 
wyjaśnień, jak się ustosunkuje rząd 
litewski do konkordatu między Pol- 
ską a Watykanem i do połonofilskiej 

jest rozpatrywanie budżetu poselstwa 
w Rzymie — wyjaśnia się mianowi- 
cie, że poseł Walters nie złożył wy- 
rachowań od roku 1920. W czasie 
pobytu w Rydze proszono go by o 

konstytucyjnej. 

Wniosek ten poparli posłowie: 
ks. Wyrębowski (Dubadecja) i Zwie- 
rzyński (Z. L. N.). 

Natomiast pos. Pragier (P. P. S.) 

wróci już i do sejmu. 
W sprawie wyjazdu wśród wielu 

jwersji najbardziej prawdopodobną 
,fest, że na wyjazd Wesmana nie zge” 

  

  

domagał się natychmiastowego za-, nowił planowo przeprowadzić reformę działalności nuncjusza papieskiego mówił on te kwestje z kontrolą pań: | dzają się soc. dem., którzy uważają, łatwienia projektu ustawy, znajdują- rolną, le ma ręce związane dawne* Zechini'ego w Kownie, „stwową —-jednak poseł wyjechał nie | że członek ich partji nie może repre- cej się w ścisłym związku z okólni-. mi ustawami o ref. rolnej. ! === poknzawszy tam nosa. Przedstawiciel | zentować obacnego rządu. Wesman 

  

ma się podporządkować żądaniem 
; partii, : 

— Wobec wygeśnięcia terminu kon- 
wencji w spiawie eksploatacji wód 
pogranicznych, rząd łotewski przesłał 

į nowy projekt rządowi litewskiemu, 
jProjekt łotewski z  nieznacznemi 
zmianami ma być przyjęty. Jedno- 
cześnie omawiana jest obecnie spra: 

„tej ostatniej stwierdza, że poselstwo 
w Rzymie zakupiło za pieniądze 
przeznaczone na wydawnictwa = u- 
rządzenię kuchni, = Budżet posel- „1 pakóiw bafynkii, "dzeniu Ba 

Łotwa. i Następnie komisja przyjmuje bud- 
stytu . żety poselstw moskiewskiego, war: | 
z KK pa > szawskiego, helsingforskiego,  rewe|- 

skiego £ waszyngtońskiego. 
Nowowybrana ryska rada miej- W międzyczasie na posiedzenie | wa zawarcia umowy między cbydwo- 

e ska zbiera się, na podstawie. decyzji przybywa Mejerowicz, który wyjaśnia, | ma państwami w sprawie wzajemne 
,magistretu, w d, 19 marca, Skrzynki pocztowe w Gdańsku w -idz b że wyrachowania z Rzymu są, “ nie | go wydawania dezerterów, 

tem będzie wy-| = 
р | ‚ Na posiedzeniu zostały one jednak przyjęte wobec: 

Narodów. в „łącznie wybrane prezydjum, prezy- (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). | dent miasta i członkowie magistratu. 
Kolejne posiedzenie, poświęcone | 

odbędzie się 

kiem min. Ratajskiego i debatą sej-' Pozatem na uwagę zasługuje prze- 
mową w tej sprawie. mówienie hr. Żółtowskiego, obszar: : 

Komisji nie wolno przejść do po- nika, który ostro wystąpił PROW 
rządku dziennego nad zarządzeniami : osadnictwu wojskowemu, Miasas, 
p. marszałka, nie wolno świadomie na przykładach, zaczerpniętyc s y- į 
sabotować akcji rządu, mającej za cia poznańskiego, jak osadnicy OnĄ , 
zadanie likwidowanie okólnika. w morzu ludności miejscowej, ich. 

Jeżeli wniosek pos. Erdmana zo- otaczającej. ; 

  
    

Sfewens. 

PROCE nA 
owieckiej. 
wielkie wpływy wśród komunistycz- 
nej inteligencji i wojska, 

    
' Według wiadomości, otrzymanych wczoraj w Warszawie, Rada Ligi į 

Narodów = wydać Sęk stwierdzające bezsporne prawo Polski do | wygód miejskim 
utrzymywania własnych skrzynek pocztowych na terenie portu gdańskiego, ; * m. 
a na mocy umowy warszawskiej przysługuje Polsce rozległe prawo do; 
wszelkich urządzeń technicznych, a więc i do skrzynek pocztowych. SPR" 
cjalna komisja techniczna z ramienia Ligi Narodów określi terytorjum 
portu, które m. i. obejmie i dzielnice miasta, koncentrujące ruch handlo- 
wy, przemysłowy i t. p. 

Na określonem terytorjum skrzynki pocztowe zostaną, 

Fiasko gdańskie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

pożyczki gdańskiej, zaciąganej w Anglji, w wysokości 1500 tys. 
według wszelkich prawdopodobieństw spadnie z porządku o* 

lz wSZerwenego parlamentu“ w 
Tyflisie. 

Na tyfliskiej sesji „czerwonego 
parlamentu” krytykowano. b. słabo 
sprawozdania rządowe. 

: _Е{ ow w swem końcowem prze- 
mówieniu zaznaczył nawet, że dele- 
ag! winni być śŚmielszymi i że dla 
ms też zebrał się CIK, by wysłu: 
chać krytyki. 

Delegaci ukraińscy byli b. nieza- 
dowoleni pracami komisji do walki 
z nieurodzajem. 

Zabójca Massaka zwolniony ża 
kaucją. c 

Sędzia śledczy do spraw szcze- 
gólnej wagi, Ewans, zwolnił jednego 
z zabójców Massaka, niejakiego Frej- 
berga za kaucją 500 tyś, rubli, 

Na stacji Dubiena niewysledzeni 
złoczyńcy przestawili sygnał, celem 
spowodowania katastrofy kolejowej. 

Pociąg pasażerski Nr. 133 wyko: 

„Normaine' stosunki wojskowę 
Fiunze egłosił rozkaz, na mocy 

którego Przywrócone zostały w armji 
nofmalne stosunki wojskowe, Rozkaz 
ten stwierdza mianowicie, że w woj: 
sku kompetencje przysługują wyłącz- 
nie dowódęom i naczejnikom oddzia- łów, Oznacza to ograniczenie dacy: 
dującego dotychczas czynnika mia- 

Sprawa 

nowicie, t. zw. komisarzy politycz- 

funt. szterl.,   brad obecnej sesji Rady Ligi Narodów. ieił się, Z mów ich i wyjaśnień Rykowa | nych, którym obecnie pozostaję tyl- Ha'szczęścię żadnych ofiar W lu- | wynika, ża miąday Żłachwą a komu: jko prawo ingerencji w sprawach po- 
o pj 

З-Б лт оо nistami ukraińskimi istnieją rozdzwię- j litycznego kierownictwa i uświado- ki w sprawach żywnościowych. 
Ukraińcy zażądali, by . wstrzymać 

wywóz zboża z Ukrainy. 

rz EZe©"VvLN „A... 
‚ lania oddziałów. (Pat. Wywóz nierogacizny pod kon- 

trolą państwa. : 

  

Stosunki turecko- sowieckie. 

Burzliwe demonstracje 
w Kownie. 

W ostatnich kilku dniach odbył 
się cały szereg wieców, na których 
z obszernemi przemówieniami prze- 
<ciw Polsce i Watykanowi występo- 
yeli: leader partji narodowej — Śle- 
żewicz, przywódca postępowców, były 
prezydent — Smetona, prof. Biržy- 
szka i Janułajtis. 

Szczególnie burzliwy charakter 
miał wiec protestacyjny w niedzielę. 

Na placu przed ratuszem zebrał 
się 10 tysięczny tłum. 

Mówcy wzywali do walki o Wilno 
l protestów antywatykańskich, gdyż 
Watykan potwierdził fakt „okupacji 
starej stolicy litewskiej przez Polskę”. 

Przyjęto ostrą rezolucję wzywają- 
cą nuncjusza Zechini do opuszczenia 
Litwy, 

Tłum wznosił okrzyki: „Precz z 
Zachini'ml” „Precz z papieżemi* 

Wiecujący sformowali pochód, 

udając się do pałacu prezydenta, 
lecz skonsygnowene silne oddziały 
policji zamknęły kordonem okolicze 
ne ulice, nie puszczając dalej de- 
menstrantėw. 

Tłumy po nieudałych próbach 
przełamania  kordonu policyjnego, 
rozeszły się powoli do domów. 

„Liet, Žinios" o konkordacie 
Polski. 

W związku z powszechnem biciem 
na alarm w prosie litewskiej ź po: 
wodu konkordatu polskiego  „Liet. 
Żin”. umieszcza następ. wzmiankę: 

„Czy wiecie, obywatele Litwy, że 
Papież oddał Wilno Polakom?  Sły- 
szeliście zapewne o rozpoczętych 
układach z jezuitą Zechinim io tem, 
że Zechini oznajmił, że poczyni jesz- 
cze pewne zastrzeżenia co do Wilna 
na następnem posiedzęniu. Czy wie- 
cie o tem, że podczas gdy Zechini 
zabawiał Litwinów — Papież oddał 

A 

Do gray eatrów wileńskich 
Zabierając głos o dekoracjach te- 

atralnych, nie miałem na myśli sa- 
mej sprawy teatralnej, była ona tylko 
podstawą na której wyłoniła mi się 
myśl dekoratorni państwowej, mająca 
pewną analogję z powstałą w Wilnie 
drukarnią państwową. 

Zapewna też dlatego p. prof, Lud- 
wig pomawia ten pomysł o przygod- 
ność. Przeciwnie,—wychodząc z za. 
łożenia własności państwowej stałaby 
się taka dekoratornia pewnym funda- 
mentem przygodnych dotychczas im- 
prez teatralnych, Zanim mogłyby 
powstać państwowe teatry wraz z 
odpowiednio uposażonymi dekorator- 
niami, już mogłaby taka dekoratornia 
jedna zaistnieć chociażby czasowo, w 
bezużytecznię stojącym budynku by- 
łego teatru Syrokomli, Jako zaczątek 
opieki nad teatrami. Dział ten można 
i poza teatr rozciągnąć na dekoracje 
jak i obrazy dla kościołów po mią- 
steczkach i wsiach naszych, biorąc 
pod uwage, że lepiej jest dać wiej- 
skiermu proboszczowi uznany w de- 
koratorni państwowej ebraz, niż pie- 
niądze za które on nie zawsze umie 
kupić odpowiednie dla kultu dzieło. 

Sprawę tę poruszyłem w „Kurjerze 

niej głos szanowni mol koledzy z za- 
wodu. Mając w sobie sporą dozę 
optymizmu wierzę, że jeśli nie zarsz, 
to po pewnym czasie, uznają myśl 
taką za godną poparcia. Myśl taka 
rzucona nie jest robotą daremną, 
przeciwnie, może się uchwycić ja- 
klegoś lepszego motoru hiž moja 
osoba, przyczem wskazałem Dzieka- 
nat wydziału sztuki i towarzystwo 
plastyków, gdzie może ona wyróść 
w czyn, nie wykluczam przytem i 
współdziałania jakiejś prywatnej je 
dnostki. Czy trzeba zapewniać, że 
nie zależy mi, aby osobiście w jaki- 
kolwiek sposób w tem wszystkiem 
figurować? Niech rzecz się stanie 
z korzyścią dla naszej kultury, już 
będę zadowolniony. 

W ten sposób rzecz ujmując, nic 
dziwnego, że utyskiwania p. prof. 
Ludwiga na jakoby daremne i bez- 
nadziejne nawoływania, przyjąłem 
jako pesymizm. Wierzę w wartość 
wykazywania błędów jak i w donio- 
słość wskazywania możliwych zdo- 
byczy, wierzę w siłę myśli zapładnia- 
jącej umysły ludzkie, bez względu 
nato, że myśli te mogą być przyjęte 
w pierwszej chwili niewdzięcznie z 
uśmiechem szyderstwa a nawet 

wzgardy. : 
Taka już jest psychika człowieka. 

Ostatnia „Wald. Westn,” opubli 
kowały przyjętą przez sejm ustawę 
o wywozie nierogacizny, 

stawał pod kontrolą paristwa, 

teryneryjnym, 

stwową ponoszą eksporterzy. - 
—— 

Alo de 24 darmo 
otrzymać „Kurjer Wileński” ten niech 
zjedna 6-ciu prenumeratów i zgłosi 
się w administracji „Kurjera Wileń. 
sklego” w godzinach cd 9 do 15 

się w; czylmś mózgu i wyrośnie jako 
jego własna, objawia się znów albo 
w formie skończonej, domagejącej 
się zrealizowania, albo'powtórnie na- 
raża się na odrzucenie i czeka no: 
wych narodzin. Rzecz jest zależną 
tak od siły i skończoności danej 
myśli, jak i od gruntu na który pada. 

Gdyby nie częste czytywanie kry» 
tyk p. prof, Ludwiga, myśli moje 
o teatrze zamknęłyby się prawdogo- 
dobnie tylko w moich osobistych no- 
tatkach, widząc jednak wyraźnie, jak 
ostra ale uzasadniona krytyka i wy- 
magania dobrze działają, zabrałem 
się też do wykazywania błędów, a 
jeszcze więcej do wskazywania dróg 
jakiemi ich uniknąć można. Jak 
pod wpływem trzaśniącia biczem 
konie zwiększoną energją wóz po- 
ciągną, tak pod słowami ostrej a 
sprawiedliwej krytyki, żywiej zabłyś- 
nie sztuka na scenie teatralnej. Choć- 
by więc ogłoszono p. prof. Ludwiga 
nieprzyjacielem teatru, będzie on 
jednak mimo to, dzwignią wspoma- 
gającą teatr, bo pisze bólem dozna: 
nych zawodów. Tamując w sobie 
okrzyki zgrozy, nie przymila się i 
nie wdaje w kompromisy nawet pod 
tytułem popierania (fałszywego) sceny 
jak się to niekiedy w innych ocenach 
spostrzedz daje. 2     Wileiskim", oczekując, až zabiorą w Dopiero, kiedy myśl rzucona uleży Nie poruszając już dekoracji jako 

oznaczałoby katastrofę żywnościową 

Zdaniem Rykowa, takie żądanie 
Nowomianowany sekretarz turec- 

Wywóz ten będzie odtąd pozo- 

Wszyscy eksporterzy bydła mu- 
szą zarejestrować się w oddziale we: 

Wydatki, związane z kontrolą pań- 

w Rosji. 

skiej są nierealne w tej sprawie, 

wieniem* rad miejskich, 

ciaństwo uważa je za ośrodki 
komunistycznej. 

Rykow uwaža, ža rezultaty nieza- 
leżnej i samodzielnej polityki ukraiń- 

Pozatem dyskutowano nad „Oży” 
które w 

obecnym stanie wegetują, gdyż włoś- 
agitacji 

kiego poselstwa w Moskwie Bati-Bey 
udzielił  „izwiestjom* wywiadu w 
sprawie powstania Kurdów. Oświad- 
czył on, że ogólna liczba powstań- 
ców wynosi nie więcej jak sześć ty- 
sięcy osób. Oddziały powstańcze о* 
toczone są pzez wojska rządowa 
oraz ochotnicze oddziały kontrpow- 
stańców. Przy okazji wywiadu sekre- 
tarz poselstwa tureckiego zaznaczył,   

kręcie polityki 

w niedalekiej przyszłości Trocki! wró” 
ci do życia politycznego. 

litykę sowiecką. posiada Stalin, cią” 
żący bardziej ku Azji, niż Europie, 

Karjera Trockiego. - 

Koła polityczne w Rosji sądzą, że 

że 

Obecnie największy wpływ na po- M 

Dlatego też, przy pierwszym -za- 
bolszewickiej, która | 

nych jest przyjacielem sowiet. 
$wołm czasie był nawet upatrzony 
na stanowisko 

obecny minister spraw lgtanicz" 

ów tw 

posła tureckiego w 
oskwie. (Pat.) 

| Podróż rządu sowieckiego do 
Armenji. 

Po zamknięciu sesji CIKa w Tyf- 
tworzy łamańce, może się na czoło 
Rosji wysunąć Trocki, posiadający   lisie rząd sowiecki podjął podróż do 

Armenji. (Pat.) 
————————2>———— 

jesobnej kwestji, muszę przyznać p. 
, prof. Ludwigowi najzupełniejszą słusz- 
„ność w tem, że domaga się uzdro- 
| wienia stałego w stosunkach teatrów 
wileńskich a na poparcie podam 
Przykład ż wysiłków jakie sam w te- 
atrze wileńskim czyniłem. | 

Trzy razy wzywany na kierownika 
dekoracyjnego, trzy razy ustałem w pra- 
cy nie mogąc się pogodzić z warun- 
kami w jakich ta praca dokonywała się. 
 Rozpocząłem od „Peer Gynta*, po: 
raz pierwszy w Wilnie wystawionego, 
w warunkach bardzo ciężkich mater- 
jalnie, mając do rozporządzenia maj- 
stra ze szkoły żydowskiej i kilka jego 
uczni, człowieka zrutynowanego ma 
nierycznie, tak, że wojny trzeba było 
z nim staczać e każdą nowość o każ- 
de odejście od szablonu. Na szczęście 
miałam zupełnie poparcie P. dyr. 
Rychłowskiego, z czasem udało mi 
się pozyskać do pracy p. Edwarda 
Karniejs, za nim przyszli inni ucz- 
niowie szkoły plzstyków i już cieszy- 
łem się nadzieją lepszych czasów dla 
teatru dramatycznego. Wystawiliśmy 
„To co najważniejsze” Jewreinowa 
z pewnym już nawet postępem. Lecz 
wtedy zaszła zmiana i nastąpiło prze- 
ciążenie pracą mego pielicznego per- 
sonelu i chaos spowodowany impre- 
zą operetkową w Ogrodzie bernadyń- 
skim, Dobrnąłem do „Bajadery* i utk-   

    

nąłem. Kierownictwo z rąk się wymk- 
„nęło wskutek zamętu w erganizacji 
teatru i zbyt wielkiego nawału pracy 
która spadła na zbyt małe siły, ja: 
kiemi dyrekcja teatru rozporządzała. 
W jednej ciasnej pracowni przy czę: 
stych. zmianach repertuaru nie widzia- 
łem możności robienia postępów wg: 
lałem pod jakimiś pozorami usunąć 
się, zwłaszcza, że jako kierownik nie 
widziałem dla siebie pola do działa: 
nia, słusznie uznając, że w takim 
klaceniu dekoracji kto inny aż nadte 
dobrze da sobie sam radę. 

Na sezon następny (1923—1924.) 
zaszczyciła mię dyrekcja teatrów no- 
wem wezwaniem do kierownictwa 
obu teatrami. „Straszny dwór* na 
Pohulance, „Irydjon* w Lutni, Siły 
malarskie rozbite niekorzystnie dla 
teatru dramatycznego.  Perozumie* 
nie się z reżyserem p. Tatarkiewi- 
czem było niesłychanie trudne. Niech= 
ciał zrozumieć, że siłami jakimi roz- 
porządzałem dla Lutni nie jestem 
w możności wykonać tych zadań ja- 
kie stawiał, Wystawione „Dziady“ 
(wywołały całą burzę w dyrekcji) 
przedstawiły mi się fatalnie wskutek 
tego, iż zmiany inscenizacji przepro- 
wadzono w zbyt krótkim przeciągu 
czasu. Oczekiwałóm należnej nagany 
w recenzjach, i z pogardą czytałem 
pochwały. Przestałem wtedy mieć   

  
 



  

Nr. 59 (211) 

Obrazek. 
„„ Przeježdžajac niedawno koleją 

przestrzeń między Wilnem i Gred- 
neni, usłyszałem rozmowę tak cha- 
rakterystyczną, że ją podaję do wia* 
domości ogólnej, z nadzieją że wy- 
woła może echo współczucia. 

Jechali policjanci, nie wiedzia- 
łem zkąd, ale słyszę takie opowiada- 
nie z ich ust, zwrócone do kogoś z 
Podróżnych. „Och Panie, Już my tak 
do kraju chcieli z tej obczyzny wró- 
cić, że nie wiem... bo to, Panie, 
dzicz taka, ani kościoła, ani księdza, 
ani nic do czytania, nuda straszna. 
A człowiek to tam jest jak zwierz, 
jak poganin, ani się z nim rozmė- 
wić” 

„Chleba nawet za pieniądze od 
niego nie dostanie i tylko po rusku 
gada, to ja jego, on mnie nie rozu- 
mie*, to my już tylko prosili żebyś. 
my do kraju mogli wrócić, že tam 
żyć niepodobna, Co u lichał myślę 
sobie, skąd oni wracają ci ludzie, w 
Bolszawji byli w niewoli, czy co? 

„Żebyśmy jakie bibljoteki miel, 

KURJER 

choć coś do czytania, a to poczta 
chodzi jak chce, listy z kraju od ro- 
dziny, to w parę tygodni się otrzy- 
muje, a ta gazeta policyjna, to za- 
szargans, czytana, też przychodzi 
Bóg wie kiedy". 

„Ksiądz rzadko tam bywa, bo tem 
same ruskie, prawosławne, i trza tak 
żyć jak na wygnaniu... To I dziw» że 
potem te karty, wódka... z tej nudy... 
O la Bogz, mnie samemu dziwno że 
jeszczem nie zdziczał w takiem za- 
traconem miejscu. „Gdzie to jest ten 
wasz posterunek"? spytał ktoś, 

„Kolo Drui, na granicy... wygna- nie i tyle”... 
Pomyślałem że może by jakie 

stowarzyszenia kulturalno-ošwiatowe 
zajęły się dolą tych „wygnańców*, 
którym jest tak źle, że aż tych krań- 
ców Rzeczypospolitej. krajem  nazy- 
wać nie mogą, tylko obczyzną, Smut- 
no mi się przedstawiła dola Małopo: 
lanina, tem, na tych kresach cywilie zacji. Czy w takich warunkach dzi» wić się trzeba wzajemnej niechęci: do ludności tubylczej i do przyby- szów? n. 
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Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Uniwersytecka— Uniwersy- 

tecka 5, czytelnia otwarta od g. 10 r. do 7 
wiecz., wypożyczalnia od 12—4, 

Bibljoteka T wa imienia Wróblewskich 
—Uniwersytecka 9—10, 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjąc. auk 
—=Lejewela 4, zwiedzać można (za każdordz. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 

twa) w środy, plątki i niedzielę od 12—3. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z, B, K. dla sto- 
warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana-—W. Pohu- 

lanka 14, era ue z: Onda 
niedziałków rano) od 10 rane do wieczę 

= pezerwy, W póńiedzialki'od a : 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel, 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6, 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna I N. Wilejki)— 

Dominikańską 15, tel. 15 I 16. Udziela bęz- 
płatnej pomecy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym i ich rodzinom w Poliklinice 

(Domini ska 15) codz. oprócz dni Świąt 
od 8—3. 
Poradnia Polsk, Zrzesz, Lekarzy Speca 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do'4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

Bowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 
Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

sy pasiępujące apiękf: | „A Rostkowskiego — Kalwaryjska 4 
Wysockiego — Wielka 3. 
pygustowskiego Stefańska róg Kijowskiej Frumkina — Niemiecka 25. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie, W poniedziałek ski 
16-ge o godz. B-ej odbędzie się po- 
saska Komisji Prawniczej. (m.) 

— Jeszcze o budżecie. W pią- 
tek o godz. 8 wiecz. odbędzie się 
posiedzenie Komisji Finansowej, na 
Kórem ma być ostatecznie ukoń 
czone rozpatrywanie budżetu, który 
po zbilansowaniu zamyka się plu- 
sem, który sięga 300.000 zł. Ta nad- 
wyżka jest spowodowana zwiększe- 
niem się dochodów z elektrowni, 
oraz skreśleniem w budżecie pew- 
nych wydatków, (m.) 

poszanowanie dla sprawozdań teatral- 
nych, ponieważ z tej strony nie zna- 
lazłem poparcia w oznakach protestu, 
Gorycz osiadła mi w duszy i męczy- 
łem się, kalecząc swoją ideę aż e 
czasu kiedy p. Pronaszko zaczął się 
teatrem interesować. Wtedy mając 
sumienia spokojne, że jest ktoś kto 
zechce czuwać nad dekoracją, odda- 
łem się 
a KE teatr tylko czasem swo- 
ją radą lub projektem, jak do „Czło- 
wieka który zabił*, „Czarewnicy* i in- 
nych. Ale w końcu zrozumiałem, że 
o należytem kierownictwie już nawet 
myśleć nie można, bo ani nato czasu 
ani miejsca niema. Można było cza- 
sem jakis wysiłek zrobić, ale nie pro- 
wadzić w kierunku rozwoju. Odsuną- 
łam się też zupełnie i nawet nie 
chciałem widzieć teatru, Można cza- 
sem dojść aż do takich rezultatów. 

Nie uważam jednak p. Rychłow= 
skiego za złego człowieka, przeciw= 
nie. Wszędzie i zawsze otwarcia. wy- 
powiadam zdanie, że jest to jeszcze 
jeden z najlepszych dyrektorów tea. 
tralnych na prowincji i jako takiego 
zawsze go wysoko cenię. 

Musi się trzymać kalkulacji finan- 
sowych i to jest przyczyną, że wyt- 
warza mu się stan: „Według stawu 
grobla”. P. dyr. Rychłowski okazuje 
nawet szerokie chęci i starania. Sta- 4 W 

  

znów swojej pracy własnej, ! ki 

— Komisja Oszczędnościowa. 
W piątek o gedz. 7 m. 30 zasiada 
Komisja Oszczędnościowa. Zadaniem 
posiedzenia będzie rozpatrywanie 
szczegółowe działu zdrowia. Mają 
zapeść pewne postanowienia w celu polepszenia szpitalnictwa miejskiego 
i urządzeń sanitarnych, w celu pod- 
niesienia zdrowotneści miastą. W po- siedzeniu przyjmuje udział delegat Delegatury Rządu p. dr. Bakun. (m. 

= O identyczność cen. Wła. 
dze wojskowa przy zakupnie dla ar- 
mji artykułów spożywczych, posługi- 
wały się cenami 
Magistrat, które często nie odpowia- dały cenom, podawanym przez fijen- cję Wschodnig, Z jego powodu wy- gikaly częste straty dla wojska. Fby go nadal no Rejonowe Kie- -tomiiżno Intendentury r Wilnie 

„zwróciło się do p, prezydenta m, Wilna z prdsóą © poddanie rewizji 
' systemu notowania cen i poczynie- 
nia kroków w ią  poycjania do ży- 
cia Rady Rolnej, tóraby prowadziła 
PA Je ah do czasu wi 
cia w Wilnie giełdy zbi owej, ы 

— Subwencje Migistośk,. Ma: 
gistrat m. Wilna wyasygnował 6,356 
zł, dla Instytucji dobroczynnych w 
Wilnie jako resztę zapomogi przy: 
znanej na miesiąc luty. Na miesiąc 
marzec Magistrat wyasygnował na 
tan sam cel 14.309 zł. (m.) 

— Gmach dla szkół powszech- 
nych. Z powodu tego, że wszystkie 
rawie szkoły powszechne m. Wilna, 
nieszczą się w budynkach prywat: 

nych, a niedługo kończy się termin 
ochreny lokatorów, Magistrat, nie 
chcąc znaleść się na łasce właści- 
pre domów, postanowił zakupić dom 
dostosować go do potrzeb aowo- 

czesnych szkolnictwa, 
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Wniosek w 
tej sprawie wpłynął do Rady Miej- 

lej, która sk przyjęła i uchwaliła 
na ten cel 65.000 zł. (m.) 

— Na fundusz im. Komisji 
Edukacyjnej. W roku ubiegłym Ma- 
gistrat m. Wilna wyasygnował 600 zł, 
dla Dagiai kursėw wakacyj- 
nych, Wobec otrzymania subsydjum 
od Rządu, suma ta nie była zużyt- 
kowana przez kursy | znajdowała się | "w _ dyspozycji  Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wil. które wystąpiło teraz 
z wnioskiem do Magistratu o prze: 
lanie tej sumy na fundusz im. Ko- 
misji Edukacyjnej. Magistrat w od» 

rownika dekoracyjnego, wy aje na 
to pieniądze a zatem—rozmach na 
postęp. 

Tylko niestety, ani jednemu ani drugiemu kierownikowi odpowiednie- 
go pola do pracy dać nie może, bo 
zależność od chwilowego stanu kasy 
niepozwala mu iść w wytyczonym 
erunku a musi przedewszystkiem 

uważać na te drogi, którymi tak zwa- 
na flota do kasy teatralnej przypływa. 

Wreszcie poraz trzeci zaszczyciła 
mię dyrekcja w końcu r. 1924 powo: 
łaniem na kierownika dekoracyjnego 
w teatrach wileńskich. 

Zachęcony tem, że popierany prze. 
zemnie p. Nestorowicz (teatr dramaty- 
czay) porobił duże postępy, że na Po- 
hułance jest p. Edward Karniej z wy- 
szkolonymi przez siebie pomocnika. 
mi a wielkie nadzieje pokładając na 
kierowniku literackim, przyjąłem za- 
proszenie w listopadzie r. z. moje. 
lecz nauczony doświadczeniem edra- 
zu postawiłem warunki: Wyszedłem 
z założenia, że skoro Dyrekcja daje 
się od czasu do czasu skłonić do 
sprawienia dekoracji lepszych, to moż. 
na ich wykonanie rozłożyć odpowie- 
dnio w czasie, układając repertuar tych kilku wybitniejszych sztuk, któ- 
re w ciągu sezonu muszą Łyć grane. 

„ten sposób możnaby bylo i sztu- 
  

ra się o kierownika literackiego, kie- 

) skich rozkoszy, (m.) 

Podawanemi przez ' 

i 

   

WILENS 

powiedzi 
wniosek. (m.) 

— Zdrowotność w szkołach 
powszechnych m. Wilna. Jak wy- 

zgodził się na Powyższy 
m. 

nika ze sprawozdania za m, luty r.| Z b. stan czystości i zdrowotności 
dziatwy szkół powszechnych ilustrują cyfry następujące. Dzieci brudnych było: 1491, zawszawionych 578, cho- 
rych na świerzbę 10, inne choroby skórne 47, gruźlicę chłonną 64, gruź- 
licę płuc 14, podejrzanych o gruźlicę 
102, choroby nosa 47, uszu 48, ja- glicy 17, oczu 53, šwinki 38, na odrę 23, szkarlatynę 3, gruczoły. chłon, 

katar grzdkowy 7, Higjenistki w u 
biegłym tygodniu odprowadziły do kąpieli 1636, ostrzyżono 692, obcięte 
paznokci 811, odwiedziny w domu 
41, zważono i zmierzono 1285, 

K I 

stawy z dn. 17 grudnia 1920 r 6 nadaniu ziemi żołnierzom. Gstawę z dn. 3 marca o wypuszczenie pożycz- ki zagranicznej w dolarach Stanów 
jedn. Rozporządzenie Ministra Skar- bu z dn. 10 lutego 1925 r. w przed- 

miocie zmiany przepisów o opłatach stemplowych od obligów oraz od koncesji na prowadzenie domu ban- 
kowego. Rozporządzenie Min. Skar. bu z dn. 19 lutego 1925 r. w spra- wie przyjmowania na poczet podatku 
majątkowego listów zastawnych 
Państw. Banku Rolnego. Rozporzą- 
dzenie Ministra Pracy z dn. 27 lute- 
go 1925 r. w sprawie zmiany rozpo: 
rządzenia z dn. 25 lipca 1924 r. do 
ustawy o społecznem pośrednictwie pracy, Obwieszczenie Prezydenta 
Rzplitej z dn. 23 lutego 1925 r. o 
sprostowaniu omyłek w wykazie nie-   W szkołach prowadzi się propa- gandę bigjeny. Pogadanek dla dzieci ! 

wygłoszono 29, konferencji zbioro- | 
wych z rodzicami 9, te ostatnie od- | 
bywają się zwykle w niedzielę i gro- | 
madzą coraz większe zastępy rodzi: ; 
ców, stanowiących wdzięczne audy- | 
torjum dla porad i rozważań, na tė»! 
mat, jak należy wychowywać zdrowe 
fizycznie i moralnie pokolenie. (m). 

— Dzieci na wieś. Wileńskie 
T. wo Kolonji letnich, chcąc porato- 
wać zdrowię miejskiej dziatwy, poz- 
bawionej wiejskiego powietrza i słoń- 
ca postanowiło wysłać w tym roku 
kilkadziesiąt dzieci na wieś, Zwróciło 

ruchomych majątków państw., prze- 
znaczonych do sprzedaży. 

— Pomoc dla teatrów wileń- 
skich. Na skutek starań Pana Dele- 
gata Rządu w Warszewie w sprawie 
udzielenia subwencji teatrom wileń- 
skim, Rząd przyrzekł swą pomec. (m) 

— Loterja fantowa na Przy 
chodnię dla Gruźlicznych. Komi- 
tet pod przewodnictwem pani prof. 
Władyczkowej nie ustaje w zabiegach, 
aby loterja fant., mające się odbyć 
w dn. 15 i 22 b. m. wypadły nietylko 
z pożytkiem dla szlachetnego celu, 
ele i dla publiczności. 

Po szczegóły odsyłamy czytelnika się do szkolnego. lekarza m. Wilna, | do ogłoszeń, które zostały dzisiaj roz- o zakwalifikowanie dzieci do kolonii. 
Dzieci chore na choroby zakaźne 
przyjmowane nie będą, oraz te które 
mają 14 lat. Natomiast dzieci ane- 
miczne, niedokrwiste i źle odżywiane, 
będą mogły w tym roku użyć wiej- 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Walne Zebranie Bratniej Рс- 

mocy (l. 8. B. Zarząd Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młedzieży Akademic- 
kiej U. $. B, w Wilnie w wykonaniu 
uchwały Walnego Zebrania z dn. 10 
grudnia 1924 r. zwołuje Walne Zebra- 
nie członków T:wa Bratnii Pomocy 
Pol. Młodz. Akadem, ną dzień 17 mar. 
ca 1925 r, eg. ?-ej wieczorem w sali 
Koluminewej Uniwersytetu. 

W razie niedojścia do skutku 
zebrania z brąku quorum, odbędzie , 
się w tymże dniu o godz. 8 wiecz. 
Zebranie Walne w. drugim terminie 
prawomocne bez względu na ilość: 
Przybyłych członków, | 

Porządęk dzienny Walnego Ze-' 
ania: 

1. Zagajenie i wybór Prezydjum, 
2. Sprawozdanie Komisji mającej 

na celu opracowanie nowego statutu 
Bratniej Pomocy i przedłożenie pro: 
jektu nowego statutu, 

3. Sprawozdanie Zarządu Bratniej 
Pomocy zę swej działalności, 
4. adis Komisji Rewi- 

žyjnej, 
5. Wnioski ustępującego Zarządu, 
6. Uchwalenie budżetu Bratniej 

Pomocy na rok 1925, 
7, Wybory nowego Zarządu, 
8. Wolne wnioski. 
Podając powyższe do wiadomości 

Sz. Kol. Kol. Zarząd Bratniej Pomocy 
Pol. Młodz. Akadem. wzywa wszyst- 
kich do jaknajliczniejszego stawienia 
się na Walne Zebranie. (m) 

RÓŻNE. 

  

| — „Dziennik Ustaw*. „Dzien. 
nik Ustaw” Ne 22 z dn. 7 marca za- 
wiera Ustawę z dn. 19 lutego 1925 
r, © zakresie mocy obowiązującej 
ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. o 
przejąciu na własność Państwa zie- 
mi w niektórych powiatach oraz u- 

ki i dekoracje zwolna Przygotoweć 
I opracowywać, co byłoby ju postę- 
pem w naszym teatrze. Jako więc 
pierwszy i najreźniejszy warunek me- 
go współpracownictwa postawiłem za» 
sadę, że przynajmniej jedno przed- 
stawienie w miesiącu będzie opraco' 
wane należycie, fo jest kilka tygod- 
ni naprzód tak ażeby reżyser otrzy: 
mał sztukę już opracowaną przezem- 
nie (poprzednio rozumie się samo 
przez się opracowaną przez kierow- 
nika literackiego) ażeby to opracowa 
nie uzgodnił z swoimi wymaganiami 
wtedy wprowadził do technicznego 
wykonywania. 

Okazało się i to niemožliwošcią, 
a w dodatku na moje pisemne wa- 
runki nie otrzymałem przez cały mie- 
siąc odpowiedzi, co było główną przy- 
czyną mego poirytowania i ostatecz- 
nego zerwania stosunków z dyrekc- 
ja. W beznadziejnem oczekiwaniu 
odpowiedzi na moje warunki piera- 
szy z brzegu powód posłużył mi do 
wycofania się z tej bezideowej sytu 
acji. 
„A žal jaki mam do dy- 

rekcji teatrów wileńskich jest ten, że 
mię nigdy na żadną naradę artysty- 
czną jakie się niewątpliwie odbywały 
nie zaprosiła. Jeszcze na początku 
sezonu (924—925) prosiłem p, dy:   

dane w głów. punktach miasta — - 
tu tylko dodamy, że już o godz. 10 
rano zasiądą delegowane panie przy 
stolikach z fantami, a o godz. 1 mu- 
zyka urozmaici loterję, która tym ra- 
zem nię jednego uszczęśliwi — bo 
Czyż to nie doskonały interes wygrać 
towar — garnitur, składający się z 
6 wiedeńskich krzeseł (dar firmy 
Mieszkowski), a wreszcie kozę lub 
keguta? 

— Ślizgawica. Z powodu zmian 
atmosferycznych z jednej strony, a 
opieszałości dozorców z drugi 
mieszkańcy naszego miasta, mają 
Przyjemność używania bezpłatnej 
slizgawki na ulicach, która 
za sobą często interwencje pogoto- 
wia ratunkowego. Możeby władze do 
tego powołane zabezpieczyły ręce i 
nogi wilnian przez zarządzenie розу- 
Pywania chodników piaskiem. (m). 

<= Sprostowanie. Do zamieszczonej 
we Šanis numerze naszego pisma wzmianki o rocznicy zgenie ś.p. Hen- ryka Bukowskiego, współzałożyciela Muze. um Narodowego w Rapperswylu zakradł się błąd, a mianowicie: ś. p. Henryk Bukowski 
urodził się w majątku rodzinnym „Kaukle” 
nie zaś Kunkle. 

Teatr i muzyka. 
— „W Przystani . Występy Karola 

Adwentowicza zbliżają się ku końcowi. Nie- 
zrównany tem artysta i wspaniałą, 
niezapomnianą kreację w dzisiejszej sztuce 
Jerzego Engla „W Przystani”. 

Zespół SC w osobach pp. 
H_ Dunin-Rychłowskiej, Wrońskiej, Leśniew- 
skiego, Kijowskiego, Kurnakowicza—tworzy 
prawdziwie artystyczną całość. Sztuka wy- 
wiera głębokie wrażenie. Reżyserję tej sztu- 
kl prowadzi J, Leśniewski. 

— Premjera „Kiki”. Pod kierunkiem 
reżyserskim M. Godlewskiego odbywają się 
codzinnić próby z uciesznej komedji fran- 
<uskiej Picarda „Kiki“. Premjera zapowie- 
dziana na najbliższy poniedziałek. 

— Występy L. Messai. Znakomita 
primadonna operetkowa L. Messal wystąpi 
dziś poraz 4 ty w nadwyraz efektownej i 
melodyjnej operetce Lehara „Frasquita”, 
która cieszy się na scenie naszej olbrzy- 
miem powodzeniem. owietna gra artystów 
całego zespołu z pp. Kozłowską, Kosińską, 
Marjańskim, Dowmuntem | Sempolińskim 
na czele, oraz malownicze tło dekoracyjne 
składają się na całość miłą i zajmującą. 
Niezrównana artystka L. Messal ukaże się 
Jeszcze na naszej scenle w następującyca 
eperetkach „Kiężniczka Czardasza”— Kal. 
mana | „Ostatni walc” —Straussa. 

kierowników teatru na posiedzenie 
na którem miałbym do zreferowa- 
nia organizację wewnętrzną teatru, 
mogącą wpłynąć dodatnio na rozwój 
teatru pod względem artystycznym. 
Miałem opracowany eały program 
postępewania artystycznego. Otrzy- 
małem przyrzeczenie, że będę na ta- 
kie zebranie zaproszony ale widocz- 
nie w nawale kłopotów innej natury 
P. dyrektor zapomniał i mój program 
spoczywa w moich notatkach pry» 
watnych. 

Tak to wszelkie moje kierownic: 
two kończyło się zwykle na tem że 
czasem sam osobiście musiałem coś 
namalować lub poprawić. Przypusz- 
czam że kierownik literacki był w po- 
dobnem pałożeniu to jest, że właś- 
<ciwa jego największa praca nie mią- 
ła najmniejszego zastosowania, a ja- 
ko realny czyn pozostawało może 
tylko skorygowanie błędów  języko- 
wych w ekzemplarzach. 

Reasumując sądzę, ża szlachetne 
zamierzenia dyrekcji teatrów rozbija- 
ły i rozbijają się o kalkulacje finan- 
sowe, co potwierdza w zupełności 
twierdzenie prof. Ludwiga, że w Wil- 
nie opieka państwowa nad teatrem 
jest konieczną i że żaden dyrektor 
© charakterze prywatnego przedsię- 
biorcy nie jest w możności postawić   rektora Rychłowskiego o zwołanie teatru na odpowiedniej wyżynie, 

3 

—Przedstawienia popołudniowe. W niedzielę najbliższą odbędą się w Tea- trach wileńskich przedstawienia popołudnio- we po cenach zniżonych. 
— W Teatrze Polskim o 9. 4 pp. wesoła krotochwila Moncey'a „Pan naczelnik... to ja” z K. Wyrwiczem w roll tytułowej, — Teatrze Wielkim o lodz. 3 pop. „Aida“ — opera Verdi'ego z i Zamorską w roll tytułowej 
— Kierownictwo malarsko deko. racyjne w teatrach wileńskich objął uta- lentowany artysta malarz Jerzy Hoppen, który powrócił z wycieczki artystycznej, ba- dając specjalnie malarstwo dekoracyjne w teatrach zagranicznych. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. —-—- M 

w Wilnie. 
— Samobójstwo. Dnia 10 b. m. o godz. 14-tej w swem mieszkaniu przy ul. Kwaczelnej 16, powiesił się Morduchowicz Morduch. Powodem samobójstwa była nę- dza. Trupa zabezpieczono na miejscu. — Miły braciszek. Wasilewski Wła- dyslaw zam. przy ul. Belisy 17, zameldo- wał iż brat jego Bronisłów skradł mu 9 b. m. 250 zł. | zbiegł prawdopodobnie do Bia: legostoku. Wszczęto dochodzenie. — Kradzież gotówki. Maciulaniec Jan zam. ul. Legionów 42, zameldował, iż do jego sklepu spożywczego dosteli stę złodzieje, których tupem steła się kasa w której było 120 zł. Dochodzenie w toku. — Kradzież garderoby. Szmit lcko, zam. przy ul. Niemieckiej 10, zameldował iż dn. 10 b. m. o godz. 11 m. 15. wlamali się złodzieje do mieszkania, zabierając u: brania na sumę 250 zł Jednego ze spraw- ców kradzieży ujęto, jest to Cyrulik Paweł zam. ul. Niemiecka 18, który się przyznał do kładzieży, 

Na prowincji. 

— Ofiara choroby św. Walentego. ' Kukiel Kazimierz m. wsi Erniany gm. Lan- ś dwarewskiej, wyjechał do lasu dnia 9 m. b. gdzie go zneleziono martwego. Zmarły ; Slerpiał na chorobę św. Walentego | w le- sle dostał ataku, podczas którego upadł «(aja W śnieg, co spowodowało uduszenie. m, 

  
— Nagły zgon. Bochdziewicz Kazi 

mierz mieszk. wsi Mowosady gm. Ruksiń- sklej powracając z Wilna, zmarł nagle dnia 10 b. m. Śledztwo prowadzi sędzia Śledczy 1 okręgu pow. Wileńskiego. 
— Tajemnicy zgon. W lesie odle- 'głości o 8 klm. od wsi Karaciszeka znale- 

ziono trupa Jana Mackiewicza lat 70 umy- ' słowo chorego, który w dniu 5.11 zbiegł z 
demu. g 

Mż ST: terska miłość. Z powodu cięż- 
klego obrażenia ciała zmarł w dniu 8 b. m. 
w felw. Bierucie gm. Opskiej Załbkowski 
Bolesław lat 30. odejrzenie pada na brata 
zmarłego  Załbkowskiego Wacława, Jako 
sprawcy tych uszkodzeń, (m). 

‘ — Dzieje grzechu. Antonina Toma- 
ł szewiczówna lat 17, mieszk. zaścianku Lip- 
szyszki udusiła w dn. 9 b. m. swe newona- 

| rodzone dziecko, Trupa znaleziono, a wy- 
rodną matkę aresztowano. 

— Przyszła  „pociecha”. Michal 
Piotrowski mieszk. wsi Stegańce, gm. Rym- 

| szańskiej, zameldował iż syn jego Józef 
! zabrał mu 600 dclarów i zbległ w niewia- 
domym kierunku. Policja poszukuje miłego 
synalka. z 

— Pożar. W kolonji kolejowej w dniu 
10 b. m. e godz. 18-tej spalił się dom 
drewniany należący do Borkowskiego. (ul. 
Nabrzeżna 4) | inż. Korbuza, Kalwaryjska 
33. Strat narazie nie ustaleno. 

  

Teatr Polski 

Ostatnie występy 

Karola ADWENTOWICZA 
Dziś 

„W PRZYSTANI" 
sztuka Engla. 

Początek o godz. 8-ej wiecz.    

   

  

   

  

W niedzielę o godz. 4 ppoł. 
przedstawienie po cenach zniżonych 

„PAŃ NACZELNIK... TO JA“ 
krotochwilś Moncey'a 

is a — улдьыния. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6'/2—7!/3 wiecz. 

Ui. Ad Mickiewicza 21, m. 1.   
O 

I, 

; Jest to sąd głęboko przemyślany, 
j najzupełniej prawdziwy i uzasadnio- 
ny i ani trochę nie uwłaszczający do- 

| tychczasowej dyrekcji, której jako im 
prezie prywatnej, niczego zasadnicze” 
go zarzucić nie mogę. Połowiczna 
i opóźniana pomoc państwowa nie 
przynosi korzyści a psuje możność 
dobrej kalkulacji administracyjnej. 

Organizacja teatru powinna mieć 
wyraźną czystą i jasną linje, każdy 
pracownik musi swoje zadania nie- 

j tylko znać wyraźnie i dokładnie ale 
ji mieć możność być za ich wykonanie 
| odpowiedzialnym. Kierownicy muszą 
być z sobą w stałym. kontakcie ar: 
tystycznym co powinien szczególnie 
dyrektor kultywować, zachowując So- 
bie głos rozstrzygający, jako ten, któ- 
ry trzyma rękę na pulsie nie tylko 
artystycznym ale i administracyje 
nym. 

Uzależnienie teatru od przypad 
kowości, to rzucanie ziarna w nieu- 
prawioną ziemię | tu i ówdzie coś 
wyrośnie, nadspodziewanie aie chwast 
góruje ponad wszystkiem. : 

Widząc ile jest do spełnienia na 
tej drodze którą obraliśmy, panie A- 
damie, czyż nie słusznym jest mój 
optymizm? — los się przecież popra- 
wić musi, chociażby nawet i w tej 
samej dyrekcji jaka jest. 

Eugenjusz Kazimirowski.  
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Z pogranicza. 
Kencentracja wojsk sewieckich 

na granicy. 

W rejonie ' tutejszym zauważono 

wzmożenie sią ruchu konnych patroli 

sowieckich wzdłuż pogranicza. Analo- 

giczny "ruch: zauważono” w rejonie 

Śtołpiec (miejscowości: Łukasze, Ru- 

bieżewicze) oraz w rejonie Krasnego. 

Osoby przybyłe z terenu -sowieckie- 

go podają, 2е do oddziałów sowie- 

ckich nad granicą polską przybyły 

znaczniejsze ilości * świeżych koni, 

spodziewane są zaś dalsze transporty 

tychże. 

Przygotowania do wiosennych 

napadów dywersyjnych. 

Z różnych punktów pogranicza 

nadchodzą wiadomości, że przeszko- 

lenie zimowe członków band dywer- 

syjnych jest już na ukończeniu i że 

oddziały nzdgraniczne częściowo ро- 

nownie uzupełniono elementem wy 

szkolonym. Stwierdzono również ruch 

elerientu bandyckiego z głębi sc= 

wieckiego terenu ku granicy polskiej. 

Zaniepokojenie wśród dywer- 
santów. 

Przyjezdni z za kordonu podają, 

iż wśród czynników organizujących 

dywersję rozeszła się pogłoska, ja 

koby oddziały nadgraniczne K. O. P. 

i policji polskiej miały otrzymać zna- 

ezniejsze iłości psów policyjnych i 

meldunkowych do tropiania band. 
Pogłoska ta wywołała wśród dywer- 

santów wielkie zaniepokojenie. W 

związku z tem sowiecka straż gra 

niczna otrzymała rozkazy strzelania 

do wszystkich psów zauważonych w 
pasie pogranicznym. 

LECZNICA. LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze 

KINO- 
TEATR „HELIOS | 

uł. Wileńska 38. 

KAR PPOLONJA* | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan* 

ko. „Piccadilly 
UŁ. WIELKA 42.   

Wykrycie broni w pow. bud- 
sławskim. 

Poszukiwania za bronią u podej- 

rzanych osobników na pegraniczu 

polskim wykrywają coraz częściej 

pewne ilości broni pochodzenia nie 

mieckiego:'W miejscowościach: Stare 

Wardowicze i Choćkowszczyzna wy: 

kryto karabiny Mausera wraz z amu- 

nicją, ukryte w lesie. 

      

Telegra my. 
Złoto amerykańskie dla 

Niemiec. 

NOWY YORK. 11.III. (Pat.) „Fe- 
deral Reserwe Bank" wysłał wczo- 

raj do Reichsbanku- w Berlinie dwa 

i pół miljona dolarów w złocie. Suma 

ta jest tylko częścią większego tran- 

sportu złota przeznaczonego dla 

Reichsbanku. 

*Podatki we Francji dosięgły 
zenitu. 

PARYŻ. 11.II1. (Pat.) W wywiadzie 
udzielonym przedstawicielowi „Jour- 

nal* Loucheur mówiąc o sytuacji fi- 

nansowej Francji oświadczył, że bud- 

żet jest całkowicie zrównoważony, 

ale też, że obciążenie podatkowe do- 

sięgło już maksymalnej granicy. 

LONDYN. 11.lll. (Pat.) „West: 
minister Gazette“ donosi, że plano: 

wana jest budowa pociągów  nepo- 

wietrznych dla wojska. Pociągi napo* 

wietrzne dla transportów wojskowych 

będą miały pomieszczenia dla 20 
żołnierzy. piechoty, których będą 
przewozić z szybkością 100 mil. na 
godzinę. Dalej przygotowywane .są   

specjaliści: Choroby dźlecięce od 
uszu, nesa i gardła 1-—3; zębów 10—11; skórne | weneryczne 

w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, półożniczy, ordz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 

Mia May 
kreacja! Wielki dramat erotyczny w-8 aktach 

cy-Doraine i Conrad Veidt "erotycznym 
Pierwszy duński fllm z Lucy Doraine wykonany w Kopenhadze, który wzbudził zachwyt i uwielbienie całego świata. 

5 46 Sensacyjne przygody w 8 akt. Wszechświatowej sławy Harry Hilla. 

Władca świata a i S Aisleaiosė ujrzy sceny mrożące krew w żyłach. 

ONI jako agenci samochodów. Humor! Smłechi Wesele! 

Dziś A Jedyny cbraz 
sezonu, z udzia! 

Dziś I dni 
nastąpujące 55 й 
Nad program: šrcykomiczna komedja w 2-ch aktach p. t. „у 

dla służby marynarki wielkie latające 

  

łodzie, które będą mogły przez kilka 
godzin pozostawać na morzu. Tak 
samo równocześnie przygotowano 
nowy. typ. wielkiego samolotu poczto- 
wego. Będzie on „mieścić od czte- 
rech do ośmiu osób i może przebyć 
bez lądowania 2.000 mil. 

owe odkrycie W К, 
Z-Keiru nadchodzą sensacyjna wla- 

domości o nowem“ archeologicznem 

odkryciu pod piramidami, które prze- 
wyższa dotychczasowe edktycia gro- 
bu Tutankhamona. Wyprawa z uni- 

wersytetu Harwardń w Bostonie przy- 
padkowo natrafiła. na szyb, wypełnio- 
ny cementem. Postępując tym szy- 

bem w głąb na 80 stóp znalazła; 

grób, pochodzący z 4tej dynastji, 

prawdopodobnie faraona Sneffa, po- 

przednika Cheopsa. W grobowcu ; 

znaleziono wielką ilość różnych przed- 
miotów, bogato pokrytych złotem,) 

wazonów z alabastru, miedzianych 

naczyń it.d. Wskutek wielkiej łam- 
liwości obramowań drzewnych, orna- 
mentyka ulega zniszczeniu. 

    

  
Nad odkopaniem tego grobowca | 

pracują egipscy i europejscy uczeni. 

nm 
W kolonji nad Renem aresztowa: | 

no szajkę złodzieji, okradających od | 

2 lat, emigrantów powracających do | 

Polski. Sposób okradania był na- 

stępujący. 
Najpierw złodzieje badali stan 

gotówki u _ tych, którzy znajdowali 

się na punktach dla emigrantów. 

Robili to w sprytny sposób, podając 

się też za emigrantów i nawiązywali 

    

    

  serdeczne” atosunki/ z'tyrni, którzy 

mieli paść ofiarą złodzieji, Następnie 
każdy taki. „operator” opowiadał o 
tem, że Niemcy przy rewizji granicz: 
nej zabierają wszystko nawet pienią: 
dze, proponując te ostatnie ukryć, 
w pudełku od cygar. Sam udawał, 
że kładzie pieniądze do pudełka, a 

potem tak zręcznie manipulował, że 
zamieniał pudełke, zabierając z pie- 
niędzami, a zostawiając swoje puste. 
Oto nazwiska  ujątych 
bandy. 

Jan Kolasa, syn Tomasza i Mar- 
janny Lebek urodz. 25. XII. 1896 r. 
w Opatowskiem. i 

Banach Jan, pochodzący z Po- 
znania. 

Teleman vsl Kacek Józef ur. 6. 
Il. 1895 r. w Budapeszcie. 

Gutowski val Gustański Wiktor 
| urodz. 1896 r. w Grodnie. 

Załewski Stanisław urodz. 7. IX. 
1897 r. w pow. Koźmińskim. 

Roman Paszyński. 
Caftica Jonesco i Jan Farner 0- 

bywatele rumuńscy. 
Podając powyższe do wiadomości 

władze mają na celu odszukania po- 

szkodowanych i uzupełnienie mater 
jału śledczego. (m). 

członków | 

  

Teatr Wielki 
  

Występy 
LUCYNY MESSAL 

Dziś 

„FRASQUITA* 
operetka Lehara. 

W niedzielę o godz. 3 ppoł. 

„AlDA“ 
opera Verdi'ego 

Ceny miejsc zniżone. 

TUL DRES MII ES NIL TERAOTY 

mywał król Salomon złoto, drzewo sanda- 
łowe, kosztowne korzenie I osobliwe zwie- 
rzęta. 

Znani ze swej przedslębiorczošci Fenl- 
cjanie dotarli więc do środka Afryki, lecz, 
utrzymywali fakt ten w tajemnicy, pragnąc 
sobie zachować monopol handlu z tą od- 
daloną kralną. 

W tych samych stronach, znanych dziś 
_z dzikości swych mieszkańców i zabójczego 
klimatu, odkryto przed półwiekiem ruiny 
jakiegoś bardzo starego miasta, pokrytego 
już częściowo przez las dziewiczy. 

Z powierzchownych badsń wówczas 
przeprowadzonych, pokazało się, że to mia- 
sto nosiło na sobie cechy miast budowa 
Pr w Azjł, a mianowicie w Syrji lub Fe- 
nicji. 

    

  

Rozmaitošci. 
Znaleziono legendarny kraj Ofiru. 

Znany angielski podróżnik po Afryce, Brian 

O'Keily, ogłosił swieżo niesłychanie Intere- 

sujące studjum o odkrytej przez siebie sta- 

rożytnej kopalni złota, zresztą zupełnie wy- 
czerpanej, w Afryce środkowej, na błotni 

stym terenie w pobliżu Jeziora Tangoniika. 
Kopalnia ta, jak niezbicie dowiodły po- 

szukiwania na miejscu dokonane, należała 

do Fenicjan i była przez nich ze znajomo- 
ścią rzeczy wyzyskiwana. 

W ten sposób stwierdzono prawdziwość 

hipctezy, że tam, w okolicach pomienione- 

go jeziora leżał ów legendarny Ofir, kraina, 

z której za pośrednictwem Fenicjan otrzy- 

z d. 11—1IIf 25 r. 

Giełda warszawska 

Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Holandja 207,50 238,00 7,00 
Londyn 24,791/2 24,86 2473 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Paryž 26,80 26,87 26,73 
Praga 15,43%/4 15,48 15,40 
Szwajcarja 100,09 100,25 99,75 
Stockholm 140,08 140,43 99,73 
Wtedeń 73,11 73,29 7293 
Włochy 21,341/1 21,40 21,29 
Pož. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Pož. konwers. 5,20—5,10—5,30 
Pożyczka zł. 8,40 
Poż. dolar. 3,63 —3,65 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

no, Wileńska 28. 

jem królowej gwiazd 
Najnowsza 

Dziś. - Lu 

3-24; choroby wewnętrzne od 10—4; chirur. 
2—3; nerwowe 1—. 

ne wanny, elektryezny masaż. 

„Listy miłosne 

8 akt. dram. 

u od 1-2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

Leczenie premieniami, fotografowanie, prześwietlśnie, elektrycz 
Labsratorjum analityczne. 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10% wiecz. | 

„Jej droga da szczęścia”. .- 

baronowej S...“ 

  

Trwarzystwa Przemysłowa - Handlowe 

„SPOJNIA“ 
w Wilnie, al. Ad. klcklemicza 34. Telefon ho 370. 

Poleca: 
wszelkie artykuły budow ane: wapno, ce- 
ment, żelazo, papę dachową, , żelazo hand- 

*lowe, okucia okienne, drzwiowe I plecowe. 

Woglei kamienny kowalski | Opałowy ы 
[pP | 

L i i 

  

(dawniej Zawalna 7), 

1 | : | I ! 

Manicurzystka 

ZAWIADOMIERIE. 
Wkrótce wyjdzie z druku obszerna - 

Ksioga Handlowo - Przemysłowo - lora jra 
„WILNO” 

wydana w wielu tysiącach egzemplarzy, zostanie rozpowszach= 

nioną w Ziemi Wileńskiej, w.całej Rzeczypospolitej i zagranicą. 

Księga „Wilno”,. posiedzjąc najdokładniejsze* spisy wszystkich 

firm handlowych i przemysłowych, z wskazaniem <kategorji świa 

dectw przemysłowych, dostarczy kupcom i przemysłowcom 

krajowym i zagranicznym możności bezpośredniego na- 
wiązania stosunków handlowych. В 

W celu przedstawienia wytwórczości przemysłu w Wilnie i Ziemi 

Wileńskiej, przyjmuje się do Księgi „Wilno” opisy poszczegól- 
nych przedsiębiorstw i ich produkcji: : 

W Księdze „Wilno" każdy kupiec i przemysłowiec znajdzie spo 

sobność skorzystania z skutecznej reklamy. 
Posiadając już wielką ilość ogłoszeń  pierwszorzędnych firm 

miejscowych i instytucji kredytowych, prosimy o pośpieszne 

skierowanie zsmówień "na ogłoszenia, albowiem przedlužamy 

termin przyjmówania ogłoszeń tylko do 20 marca r. b. 

Do działu informacyjnego I adresowego 
uprasza się PP. Prezesów, Dyrektorów' i Kierowników, którzy 

dotychczas nie nadesłali materjału informacyjnego, o nadesła- 

nie danych o instytucjach, urzędach, organizacjach społecznych, 

biurach, bankach etc., w celu zamieszczenia takowych w odpo- 

wiednich działach Księgi „Wilno” w terminie do 20 marca r.b. 

Księgę „Wilno” opracowują pierwszorzędne siły fachowe, 

pod redakcją wieloletniego Dyrektora Banku Drobnego Kredytu 
+ b, Inspektora Skarbowego p. Adama Skarzyńskiego. 

Adres Wydawnictwa Księgi „Wilno”: 
Biuro Reklamowe St. Grabowskieg"©, 

ul. Garbarska 1. Telefon 82.   
[7 — 2277 7— ——— —— 2 20 2 2 1 

Najtrwalsze, najłatwiejsze do obsługi, 
najdokładniej 
oryginalne szwedzkie 

(wirówki) do mieka 

„DIABOLO“ 
zwykła i kombinowane z masłobójką 

  

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-a. 

Należność może być wpłacana ratami. 

Skład posiada w wielkim wyborze różne mej 

odamiatsigas:; Paiaiaiaų, 
TRYFUG 

poleca. 

narzędzia i przybory mleczarskie. 

Pom ao o mam WE ŁAN BOOK PWZ OKA NAM REA PTO 

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. 

| Zarząd Spółki Akcyjnej „Pac* podaje do wiado 

mości pp. Akcjonarjuszów, że zwyczajne Walne Zgro- 

madzenie Spółki Akcyjnej „Pac” odbędzie sie w Wil- 

nie dnia 19 kwietnia 1925 r, © godz. -ej w lokalu 

Zarządu- Biskupia 12. i 
Porządek dzienny; * 

1) Wybór przewodniczącego; 2) Zatwierdzenie 

bilansu otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1924 r.; 

3) Określenie kapitału zakładowego | innych kapita: 

łów; 4) Ustalenie wartości akcji i ich wartości; 5) U- 

chwalenie zmian statutu w związku z bilansem 2Ю- 

towym; 6) Sprawozdanie Zėrządu za rok operacyjny 

1925; 7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 8) Za- 

twierdzenie sprawozdanie. rocznegs; 9) Zatwierdzenie 
planu działalności I prejiminarza wydatków na rok 

1925. 10) Określenie wysokości kredytu, z którego 

ma korzystać Spółka; !1) Wybór 3-ch członków Ko- 

' Przepisywanie 
na maszynach 

ока ómabżenia z obegoh języków 

| na bardzo 
| dogodnych 

-__ warunkach 
uskutecznia Biuro 

Podań i Przepisywan | 

Il. Liama Miediewicza, róg Garbarykej Tel. 67 

Komisji Rewizyjnej; 13) Wolne wnioski. 
Dla otrzymania prawa uczęstnictwa | głosu na 

Spółki złożyć akcje Zarządowi conajmniej na 7 dni 
przed Wainem Zgromadzeniem. 

* „Zarząd. 

M 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

"Główna wygrana 350.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOSKIEGO - 

Zamkowa 9. + 

Cena LOSU całego 32 zł. — Yi 

       
       

  

   
8 zł. 

> B      

      

„LUX“ 
Wilno, uł. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 introligatorskie szybko | dokładnie 

Czasopisma, 

  

  Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i Iustracyjne 

Światłodruki. 

  

Walnem Zgromadzeniu należy w myśl $ 25 Statutu” 

|. Prowizja wypłaca się z góry— 
zarobić można najmniej do 500 złotych 

, miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 
| płei obojga, mający stosunki w sferach 
" hapdlowych, mogą mieć stały zarobek, 

| pracując na procentach, Szczegóły udziela 

Biuro Rekiamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

  
Druk, „Lux“, 

  

porzebńa do  fryzjėrni 
damskiej „iazande 

ul. Wileńska 18. 

Potrzebne dwa pokoje 
i kuchnia z wszelkiemi 
wygodami od gospodarza 
Oferty: „Kurjer Wileński” 
Wileńska 15, od godz. 

9 rano do 4 po poł. 

mie- Do 100 zł. „<<. 
nie zarobią chłopcy, któ- 
rzy zgłoszą się codzien 
nie w Administracji „Kur* * 

Jera Wileńskiego*. 

(lokal Biura Reklamowego). 

‚ Želigowskiego jst


