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oplacona ryczaltem. 

Wilno, Piątek, 13 marca 1925 r. 

Wychodzi codziennie prėez dni pošuwiątecznych. 

Cena 15 groszy. 

  

NIEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

Tę 

  

  

przyjmują: Księęarnia W. Makowskiego, 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, 

reklamowe w kraju i z 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 606 1 wszystkie biura 

S-to Jańska 1, Skład pa- 
Prenumeratę i ogłoszenia 

agranicą. l 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKĄ 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera WI- 
leńskiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 9—6w. 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na $ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) zd 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
5-0 lamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie 

  

  

Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie 
otrzymywal „Kurjer Wileński” darmo przez miesiąc. 

Kto ziedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 
mywal „Kurjer Wiieński”” darmo przez 3 miesiące. 

Kto chce kupić tanio książki treści beletrystycznej, naukowej i hi- 

storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileiski“. Otrzyma wtedy w Admi- 

. nistracji „Kurjera Wileiskiego“ ksiąžkę z kompletu о 50% taniej. 

  

    Każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjęra Wileńskie- 
go* codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie.     Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 

zaprenumeruje „Kurjer Wileński". 
  

BIURO RE 

w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza 

PRZYJMUJE 

POSIADA   

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Stefana Grabowskiego 

egłoszania de wszystkich bez wyjątku s. Wy: 
ellodiących w Wilnie I w całej Magik Polan 

wyłączne prawo przyjmowania ogłoszeń do jedno- 
daiówek teatralnych. 

KLAMOWE 

róg Garbarskiej Xe 1, tel. 82 

wy 

    

Przed werdyktem narodów. 
W dalu jutrzejszym Rada Ligi 

Narodów rozpatrywać będzie skargę | 
ludności polskiej na Litwie, skargę— | 

która jest jednem wielkiem oskarże- | 
niem Litwy o naruszenie podstawo” 
wych zasad praworządności i huma- 

nitaryzmu, = 

Skarga ta, złożona w czerwcu ub. , 
r. na ręce Sekretarza Generalnego ; 
Ligi Narodów, ilustruje stosunki, pó! 

nujące w „republice* litewskiej i uj- 

muje bezprawia kowieńskie w ten 
sposób, by Liga Narodów mogła w 

tej sprawie interwenjować. 

Skarga opiera się ną złożonej 

Lidze Nar. przez przedstawiciela Lit- 

wy „Deklaracji Praw Mniejszości Na- 
rodowych i religijnych", która za o- 

bowiązującą dła siebie uznała Litwa 

przez oświadczenie premjera Galwa- 

nauskasa na zebraniu Rady Ligi Na- 

rodów w Paryżu dnia 12 grudnia 
1923 roku i od przyjęcia której uza- 
leżnione było przyjęcie Litwy do Ligi 

Narodów. 

Jako na fakt niewypełniania tej. 

deklaracji, skarga w pierwszym rzę- 

dzie wskazuje na okoliczność, że 

nikt z Polaków, zamieszkałych w gra: | 

nicach Litwy, nie jest w stanie wy-, 

stąpić z jakiemkolwiekbądź do Ligi 

Narodów zażaleniem, albowiem za 
zwrócenie się ze skargą w dn. 19 

czerwca 1921 roku posłowie do Sej- 
mu — Polacy zostali na posiedzeniu 

Sejmu pobici i w konsekweneji tej 
zniewagi zmuszeni do zawieszenia 

funkcyj poselskich, a skarga, mimo 
złożenia jej odpisu w litewskiem M. 

$. Z. zakwalifikowana została przez 

Konstytuantę, jako zdrada stanu, 

Polityka rządu litewskiego zmie- 

rza ku temu, by polskiej mniejszości 

narodowej na Litwie uniemożliwić 

zorganizowanie się | zadokumento- 

wanie formalne swego istnienia, jako 

podmiotu politycznych uprawnień z 

' jednej strony, a przedmiotu zainte: 

resowań Ligi Narodów—z drugiej. 

Rządowi litewskiemu chodzi prze- 

to ó wytępienie mniejszości polskiej, 

by jej na Litwie nie odnaleziono. 

Skarga stwierdza dalej, że najele: 

  

| przez komisję wyborczą (25.X—1922), 

„pienie polskie, istnieje od początku 

menmtarniejsze prawo polityczne oby- 
watela, jakiam jest. prawo wyborcze 
do izby ustawodawczej — stale jest 

pogwałcane przez rząd litewski, 

Interpretacja ustawy wyborczej 

wyłączająca od rozdziału mandatów 
te listy kandydatów, które nie uzy- 
skały pełnej liczby wyborczej — skie- 
rowaną była przeciwko mniejszości 
polskiej i w konsekwencji doprowa- 
dziła do tego, że głosami mniejszo- 
ści narodowych na Litwie, wprowa- 
dzono do sejmu antagonistów poli- 
tycznych. 

Niesprawiedliweść i błędność tej 
Intrepretacji zostały stwierdzone przez 
trzech doradców prawnych, znakemi- 
tych znawców prawa międzynarodo: 
wego, p.p. Fauchill'a, Burckhardt'a i 
Triepel'a. 

Skarga przytacza dalej fakt, że w 
powiatach, posiadających większe sku- 

niepodległości Litwy, stan wojenny, 
ostatnio zmieniony na stan wzmoc- 
nionej ochrony, tamujący swobody 
konstytucyjne i zdający ludność pol- 
ską na łaskę i niełaskę samowolnych 
komendantów, 

Art. V „Dsklaracji” głosi, iż oby- 
watele, należący do mniejszości, bę- 
dą mieli prawa do zakładania, pro- 
wadzenia i kontrolowania własnym 
kosztem instytucji dobroczynnych, 
religijnych lub wychowawczych oraz 
prawo swobodnego używania w nich 
własnego języka. 

Tymczasem w szkolnictwie pol-   skiem na Litwie dzieje się coś wręcz 

przeciwnego. 
W prywatnych zakładach nauko: | 

wych polskich, utrzymywanych za 

pieniądze społeczeństwa polskiego. 

wyłącza się z wykładanych przedmio: . 

tów geografję i historję Polski w ję- | 
zyku ojczystym. ! 

Rząd litewski daje na szkoły pol- 
skie tylko 2,5 proc. ogółu sum, prze- 

znaczonych na szkolnictwo powsze- 

chne, czyli 35 proc. tego, co się Po- 

lakom, według ich siły liczebnej, na» 
leży. = 

Pomijając to macosze traktowanie 

szkolnietwa polskiego, stosuje się 

względem persenelu nauczycielskiego 
cały szereg szykan administracyjnych: 

jak wysiedlania nauczycielek, ściąga- 
nie podatków państwowych od nie- 

ruchomości, darowanych polskiemu 

T-wu „Ošmiata“ I t. d. 
Zdarzają się też b. często wypad- 

ki rzucania bomb w budynki szkół 
polskich. 

W atmosferze takiego bezprawia 
ludność polska na Litwie nie ma 
możności zaspokojenia swych potrzeb 
kulturalnych, gdyż z każdej strony 
czyha na nią ulegalizowany bat u- 

rzędniczy lub też bomba szowinisty. 
Przechodząe do spraw agrarnych, 

skarga stwierdza niesprawiedliwe 
przeprowadzanie sory onej, opar: 
tej nie na układzie sp znym, lecz 

narodowościowym. 

Przeprowadzona w latach 1920—23 

na podstawie fundamentalnego pra- 

wa o reformie rolmej (3. IV. 1922 r.) 
konfiskata 330 tys, ha samych lasów, 

jest w rażącej sprzeczności z $ 21 

konstytucji litewskiej, który brzmi: 

„Prawa własności są zawarowane, 
majętność może być wywłaszczona na 
drodze ustawowej, jedynie w razie po- 
trzeby publicznej”. 

i art. IV. deklaracji Litwy. 

Tymczasem na podstawie wyżej 

przytoczonego fundamentalnego pra- 

wa o reformie rolnej z d. 3 kwietnia 

1922 r. wszystkie wywłaszczone dobra 

uległy konfiskacielll 

Nowela do prawa o reformie 

agrarnej, wydana w d. 14 kwietnia 

1924 r. ustala, że wszelkie postano- 
wienia w sprawach wywłaszczania i 

konfiskat wydaje Zarząd Reformy 

Rolnej. : 
Od orzeczeń Zarządu apelować 

można tylko do Ministra Rolnictwa. 
W ten sposób, władze administra- 

cyjne: Zarząd Reformy Rolnej i Mini- 
ster Rolnictwa otrzymują kompsten- 

cje instytucyj sądowych w sprawach 

cywilnych I karnych równocześnie. 

Organa te, bowiem, naieżące do 

wykonawczych, otrzymują prawo bez- 

apelacyjnie orzekać bez przewodu 

sądowego, na podstawie własnego 
jedynie przekonania, który z obywz- 

teli kraju, należących do: posiadaczy 

ziemskich jest zdrajcą stanu gdyż 
„pracuje" lub „pracowal“ na szkodę 

niepodległości Litwy, a więc zasłu 

guje na skonfiskowanie mu całego 
mienia bez żadnej indemnizacji. 

Jasnem więc jest, że władze ad- 

ministracyjne mogą w każdej cbwili 

uznać takiego posiadacza ziemskiego 

za zdrajcę stanu i pozbawić go ma: 
jatku w drodze konfiskaty. 

Przechodząc do stosunków ogól- 
nych w jakich znajduje się ludność 
polska na Litwie, przytacza skarga 

fakt, że wobec niemożności utrzy» 

mywania łączności kulturalnej z re 

A przecież tylko o to Litwinom | 

chodzi! > 

W konkluzji skarga wysuwa sze- 
reg dezyderatów pod adresem Ligi 

Narodów, z których najważniejszemi 

są: wysłanie specjalnej komisji, któ- 
raby na miejscu zbadała stosunki, i 

wpłynięcie na rząd Jitewski, by swe 
postępowanie wobec mniejszości na- 
rodowych uzgodnił z duchem i Ii- 
terą ustaw, 

A więc jutro przed areopagiem 
mocarstw, które reprezentują wolę, 

duch i myśl przewodnią istnienia 
Ligi Merodów, sprawa ta, jako wy- 
raz żądań sprawiedliwości I poszanos 
wania praw ludzkich — znajdzie swe 

rozwiązanie. 

Gdyż wola: narodów oparta na 
idei praworządności, silniejszą jest 
od wszelkich zamachów szowinistycz- 
nych, bez względu na to, jakie ta- 
jemne moce za niemi kryłyby sięl 

1, & 
    

  

Dzieci Jublą 
kawe! 

Tę rozkosz może Pani 
swym dzieciom zawsze 
sprawić, jeżeli użyje Pani 
zamiast drogiej kawy ziar- 
nistej, doskonałą namiast- 
kę „Enrilo“. 

„Enrilo“, sporządzone 
Z An Surowców, 
jest hygjeniczne, tanie i 
znacznie pożywniejsze niż 
kawa ziarnista lub tem- 
bardziej herbata. 

Proszę żądać od swego 
kupca wyraźnie „„ćnrilo”   

    

iadomości polityczne. 
Nota min, 
Skrzyńskie- Tin 

go. 

Skrzyński złożył 
prezesowi Rady Ligi Na- 
rodów notę w sprawie 

nie wypłacenia przez rząd niemiec. 
rat należnych z tytułu podziału ubez- 
pieczeń społecznych na Górnym Slą- 
sku w wykonaniu artykułu 312 trak- 
tatu Wersalskiego. Pierwsza rata w 
sumie sześciu miljonów marek zło- 
tych miała być zapłacona 1 lutego 
1925 roku. Rząd niemiecki utrzymuje, 
że sumy te winny być objęte odszko* 
dowaniami z tytułu wykonania planu 
Davesa. W związku z tem rząd nie- 
miecki zwrócił się do generalnego 
agenta dla spłat odszkodowawczych 
wynikających z planu Davssa o zali: 
czenie wzmiankowanych sum na po- 
«zet ogólnej należności. Rząd polski 
zwraca w swej nocie uwagę, że wy- 
płata sum ubezpieczeniowych nie po 
zostaje w żadnym związku z wyko- 
naniem planu Davesa i że decyzja 
powzięta przez Radę 'Ligi Narodów 
w dniu 9 grudnia 1924 byla bež- 
względnie obowiązującą dla obu stron. 
Stąd wynika konieczność dla Rady 
Ligi Narodów interwenjowania w ce 
lu doprowadzenia do wykonania po- 
przedniej jej decyzji. 

Nota złożona przez ministra 
Skrzyńskiego zwraca uwagę na nie 
uchronne szkody jakie wynikłyby dła 
szerokich mas: ludności, korzystające, 
z ubezpieczeń społecznych, a pozba 
wionej obecnie zasiłków wskutek od 
mowy wypłaty należnych sum ze 
strony rządu niemieckiego. (Pat). 

Specjalny korespon 
Prasa AM- dent „Morning Post“ w 
gana a Genewie zamieścił w 

dzienniku tym obszer 
ny artykuł poświęcony Gdańskowi 
Publicysta angielski stwierdza, 2е 
Gdańsk i Polska nie mogą współ 
pracować ekonomicznie, ponieważ   działalność senatu gdańskiego m» 
charakter wybitnie polityczny. Celem 

W dniu wczorajszym | wojowi Polski, propagowanie _połą” 
czenia Prus Wschodnich z Rzeszą 
kosztem polskiego korytarza wresz- 
cie szerzenie idei państwa gdańskie- 
go. Niemcy skorzystały z chwili, w 
której odbywa się dyskusja nad pak- 
tam gwarancyjnym, aby podwelč 
swoją nacjonalistyczną akcję. Kores- 
pondent wylicza szereg Organizacji 
militarystycznych i nacjonalistycznych, 
które osiedliły się w. Gdańsku i szu- 
kają tam schronienia, w chwili gdy 
pod wpływem kontroli międzysojusz* 
niczej prowadzonej w Niemczech 
muszą je opuszczać. W następstwie 
tego miasto Gdańsk stało się cen- 
trum demonstracji skierowanych prze* 
ciwko traktatowi Wersalskiemu i po 
siada najzupełniejszą swobodę szerze- 
nia teutońskiej idei antysojuszniczej. 
Cały artykuł utrzymany jest w tonie 
bezstronnym i wybitnie przychylnym 
dla polityki polskiej w Gdańsku przy 
czem ocenia nadzwyczaj sprawiedli- 
wie sytuację w Gdańsku. (Pat.) 

Najpowaźniejsze or- 
Praną. ae gany partji republikań- 
usa Polski. Skiej „New York Ti- 

mes”,  „Waschington 
Post" i „Public Ledger Philadelphia" 
drukują artykuły wstępne, podkreśla- 
jące konieczność zabezpieczenia sta- 
tus quo na zachodzie, jak i na wscho-- 
dzie od granic niemieckich zgodnie 
z traktatem Wersalskim. „Public Led- 
ger Philadelphia” krytykuje w ostrej 
formie Anglję. (Pat). 

Przybyła do Gliwic wy- 
cieczka S. H. S. chė- 
ru Obilic, powitana 
przez delegata M stwa 

Oświaty p. Skotnickiego, oraz dele» 
gatów Centralnego Komitetu War- 
szawskiego i Akademickiego Koła 
Jugosłowieńskiego. Po powitaniu wy« 
cieczka odjechała do Lwowa. (Pat.) 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. pluc I żo- 

Wycieczka 
jJugostowiań- 
Sna w Polsce. 

      szłą narodu, grozi Połakom deklasa- | tej działalności jest  przeszksdzenie 
*cja kulturalna i zwyrodnienie. | ėkonomicznėmu i narodowemu roz- 

łądka. Przyjmuje od 9—11, 6%/2—7!/2 wiecz. 
Ui. Ad: Mickiewicza 21, m. 1.
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Ostatnie wiadomości. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Przewodniczący komisji budżetowej, 
endek, Zdziechowski — przeciwko 

jawności obrad. 
Podczas posiedzenia sejmowej komisji budżetowej wystąpił z wyjaś: 

nieniami dyrektor wytwórni wejskowych p. Krzyżanowski w odpowiedzi na 

zapytanie posła Kościałkowskiego, że tylko w Polsce istnieją wytwórnie 

państwowe — z czego należałeby wnosić, że ten fakt powoduje, iż fabry- 

kacja karabinów w Polsce jest droższa niż zagranicą. 

W majbliższych latach obiecał p. Krzyżanowski uruchomić fabrykę ka- 

rabinów jpaszynowych na podstawie porozumienia z fabryką Rudzkiego i 

jedną z fabryk belgijskich. 
Wiceminister gen. Majewski oraz pułk. Petrażycki w imieniu M-stwa 

Spr. Wojsk. składali wyjaśnienia w sprawie oficerów, wykładających w Wyż- 

szej Szkole Intendentury. 
Przewodniczący komisji, pos. Zdziechowski wyraził życzenie, ażeby 

zarzutów przeciwko wojsku nie ogłaszać w prasie, gdyż to podrywa auta: 

rytet Korpusu Oficerskiego. 

Sprawa stabilizacji urzędników w Sejmie. 
Na posiedzeniu sejmowej komisji administracyjnej uchwalono na 

wniosek pos. Pragera (P.P.S.) rezolucję, wzywającą rząd do przedłożenia 

projektu ustawy ransowej, dotyczącej kwestji umundurowania urzędników 

państwowych. 
Rozpatrywany zaś projekt ustawy, dotyczący odroczenia stabilizacji 

urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych na czas do 31 grud- 

nia 1927 r. — odłożono do najbliższego posiedzenia. 
Przystąpiono do dyskusji szczegółowej nad art. I, gminnej ordynacji 

wyborczej dla wsi. 
Pierwszy zabrał głos pos. Prager, który uzasadniał konieczność wpro- 

wadzenia równości prawa wyborczego i ostre protestował przeciwko plu: 

ralności. 
W głosowaniu odrzucono poprawkę, zgłoszoną przez wszystkie kluby 

lewicy, zmierzającą do wprowadzenia równego prawa wyborczego — 16 gł. 

przeciw 15 tu. 

Odrzucenie interpelacji. 

Interpelacja nacjonalistów w spra* 
wie Konkordatu i pobytu nuncjusza 
papieskiego w Kownie—została przez 
sejm odrzucona. 

Petrulis o Klajpedzie. 

Premjer Petrulis mial dlužszą kon- 
ferencję z przedstawicielami prasy. 

Premjer zaznaczył, że w tych 
dniach będą wniesione do sejmu dwa 
projekty ustawy: jeden — o wybo- 
rach do sejmiku kłajpedzkiego, dru- 
gi — o wyborach na obszarze kłaj: 
pedzkim do sejmu litewskiego. 

Wybory do sejmiku kłajpedzkiago 
odbędą się w maju lub czerwcu, zaś 
wyboru do sejmu — w końcu bie- 
żącego roku. 

W końcu premjer podkreślił, że   sytuacja ekonomiczna Kłajpedy znacz: 
nie się polepszyła. 

Łotwa. 

Wydanie posłów. 

Na ostatńiem posiedzeniu sejmu 
łotewskiego, które obfitowało w wiel- 
ce burzliwe momenty, postanowiono 

| wydać sądom 11 posłów, oskarżo- 
nych przeważnie o wykroczenia pra- 
sowe.   Po ogłoszeniu wyniku głosewania posłowie: Prager imieniem P.P.S. 

i Waleron, imieniem „Wyzwolenia* — oświadczyli, że rezultatu tego ich 
Posłowie ci nie zostali jednak po- 

zbawieni prawa uczestniczenia w 
stronnictwa spokojnie nie przyjmą i że dalszą walkę prowadzić będą poza £ opradach sejmu. 
terenem Sejmu. 

Rząd i Sejm radzą nad usunięciem 
kryzysu gospodarczego. 

Sprawa kryzysu gospodarczego była przedmietam szerokich rozważań 
na posiedzeniu komisji przemysłowe-handlowej, na której zabierali głes 
premjer Grabski i minister przemysłu | handlu, Kiedreń. 3 

Premjer zakomunikował, że rząd edbywa narady z przedstawicielami 
organizacyj społecznych, przemysłu I handlu, wielkiego I drobnego rolnie- 
twa, których postulaty są mastępnie rozpatrywane na Komitecie Ekono- 
moicznym Rady Ministrów. 

Min. Prz. | H. twierdził, że punkt ciężkości programu gospodarczego 
leży w normalizacji życia gospodarczego. 

Program gospodarczy nie może być stworzeny, lecz musi go stwo- 
rzyć samo życie. с Ё 

W rezultacie dyskusji, komisja uchwalila cały szereg odpowiednich 
wniosków. 

Najazd urzędników na Sejm. 
Wczeraj po południu pod przewodnictwem przewodniczącego komisji 

budżetowej, odbyła się w Sejmie narada wszystkich referentów budżetowych 
łącznie z przedstawicielami M-stw w sprawia nieebsadzonych atatów w po 
szczególnych resortach. 

Na tej naradzie zainteresowane ministerstwa były tak licznie repre- 
zentowane, że w kuluarach sejmowych zaczęto mówić e majeździe urzędni- 
ków na Sejm. 

I o Inwalidach pamiętają. 
Na sejmowej komisji reform rolaych przekazano specjalnej podkomisji 

wnioski w sprawie uwzględnienia inwalidów wojskowych, obeznanych z u- 
prawą roli przy przeprowadzaniu parcelacji domen państwewych. 

Dzieciom polskim w Niemczech nie 
wolno rozmawiać po polsku. 

Poseł polski do sejmu pruskiego, p. Baczewski wniósł zapytanie do 
pruskiego sejmu treści następującej: 

Podczas gdy rząd pruski żąda dla niemców zagranicznych wychowa" 
nia w mowie ojczystej, we własnym kraju prześladuje mewę polską. 

W regencji Olsztyńskiej rezmowa dzieci w języku ojczystym podczas 
pauz szkolnych jest jaknajsurowiej wzbroniona, a dzieci które przez zapo- 
mnienie powiedzą słowo po polsku — są €lężko karane cielęśnie. 

Wobec powyższego zapytuję, czy rząd pruski pochwala postępowanie 
tego rodzaju, wychowawcy ludowego. 

Co rząd zamierza uczynić, aby niętylke podobnym wypadkom na 
przyszłość zapobiec, ale przeprowadzić wychowanie dzieci szkolnych w ję 
zyku ojczystym, aby przez te mowa ojczysta była aszanowana i należycie 
oceniona. 

——————————————————
—— 

dy. Bodžcem zaś do lepszego wyzy- 
skiwania źródeł dochodu tak zw. go- 
spodarstwa kobiecego na wsi, powin- 
my być kursy i szkoły rolniczo-ogrod* 

Wiejskie gczelnie. 
Nadch.dząca „wiosna | związane 

z nią roboty w ogrodach miejskich i 
wiejskich, nasuwają porównania jak 
ta gałąź pracy i przemysłu domowe 
go jest traktowana u nas i gdzie in- 
dziej. Warzywnictwo, spoczywsjące 
przeważnie w rękach kobiecych, nie 
wiele się bodaj różni u nas dzisiaj 
w swych poczynaniach od epoki Ja: 
giellonów. Odwiecznym sposobem 
sadzi się odwiaczne gatunki i tylko 
dzięki szczęśliwym  ckolicznościom, 
gatunki te dają słynne ogórki trockie 
(przez Karaimów pomo wyhodowane) 
oraz rzodkiewki wileńskie, przedziw- 
nej doskorałości. 

Wyjątkowo duże przestrzenie o- 
grodów w wšrodmiešciu, tež nie są 
należycie wyzyskane; traktowane po 
mecoszemu przez właścicieli, nie da- 
ja, ani dobrych owoców, ani jarzyn 
wyborowych, ani tych dochedów, co 
by dać mogły, przy większem stara- 
niu. 

Zachęta ku lepszemu traktowaniu 
tych źródeł bogactwa miejscowego, 
byłyby kursy ogrodnicze miejskie, 
pokazy i wystawy produktów ogro- 
dów wileńskich i odpowiednie nagro- 

nicze. Kursy tege typu odbywały się 

Ochrona granic. 

W związku z przewidzianam od- 
daniem ochrony granic z Estonją i 
Litwą pod kompstescję departamen- 
tu celnego — ministerstwo spraw 
wewaętrznych przygotowuje niezbęd- 

|ny materjał, potrzebny de realizacji 
powyższego projektu. 

Dotychczas, nadzór mad granica- 
mi podlegał-min. spr. wawa. | 

Przewidziana zmiana przyczyni się 
de celowego uzgodnienia prac straży 
granicznej. 

Ochrona granicy łotawske-sowie- 

Wynurzenia „Prawdy.” 

„Prawda* w artykule wstępnym 
wyjsśnia , iź zaniepokojenie kół pol- 
skich na grańicach wschodnich jest 
spowodowane wyłącznie pogorszeniem 
międzynarodowego położenia Polski, 
a nie oświadczeniera Niemiec o dą- 
ženiu do zmiany granic polsko-nia- 
mieckich na drodze rokowań. Pogor- 
szenie międzynarodowego położenia 
jest odbiciem osłabienia się francu- 
skiego Imparjalizmu dla wzmocnie- 
nia kapitalizmu niemieckiego.  Poru* 
szając sprawę stosunków polsko-s0- 
wieckich „Prawda” pisze m. in. Je- 
żeli Polska jest zaniepokojona swem 
położeniem  międzynarodowem, to 
niech się dokładnie zastanewi, co w 
jej stosunkach z Z. $. R. „R jest nie: 
zgodne z życiem i potrzebuje zmia- 
ny. Jeżeli chodzi o polepszenie sto- 
sunków z Z. S. R. R. i jeżeli sprawa 
ta nie zostanie postawiona na grun- 
cie historji i fantazji, pewitamy to z 
zadowoleniem, ze swej ' strony nie 
uchylająć się od bezpeśrednich od: 
powiedzi. (Pat.) 

gruntuje się niechęć do wszelkich 
„pańskich wymysłów I fanaberji”, jak 
wieśniak tutejszy stale nazywa to, co 
ed inteligencji pochodzi. 

Pamiętsją nie jedni sprawę nawo- 

  

z ZOW NA. 
Układ litewsko-rumuński. 
Przed kilku dniami zawarto umo- 

wę z Rumunją, na mocy której zo- 
stała obniżona opłata za wizy wyjaz- 
dowe i wjazdowe dla obywateli obu й 
państw. 

"ATI 
Czy prawo krępuje 
wolność osobistą? 
Prawo — to wielkie słowo. Wie- 

cej powiem to jest potęga twórcza. 
Z niej i na niej wyrosła potęga sta” 
rożytnego Rzymu. „Dura lex sed 

" — surowe prawo, lecz jest pra* 

Wiza litewska- kosztować będzie | Sm» — mawiał Rzymianin I podda: 
20 litów z ważnością na 
miesiąc. 

Zmiany na placówkach dypio- 
matycznych. 

Poseł litewski w Pradze został 
przeniesiony de Szwajcarji. Obowiąz- 
ki posła w Pradze spełniać będzie 
tymczasowo, w charakterze charge 
m sekretarz poselstwa dr. Ma- 

czulis, 

Uniformy dla sędziów. 

Rozporządzeniem . ministra spra: 
wiedliwości, Tumenasa został wpro* 
wadzony obowiązujący uniform dla 
wszystkich sędziów litewskich. 

  

Z państw bałtyckich. 
ckiej podlegać będzie, jak dotychczas, 
min. spr. wewn. 

Panama w Intendenturze. 
„Jaun. Żin.” donosi, że sygnali- 

zowane od dłuższego czasu naduży- 
cia w głównej intendenturze zostały 
nareszcie wykryte. 

Pierwiastkowe dochodzenie uja- 
wniło machinacje ze słoniną, przy- 
czem stwierdzono, iż straty wynoszą 
5 miljonów rub. 

Urzędnicy intendentury kradli, po- 
prostu, złożone na składzie mięso i 
tłuszcz i sprzedawali je swoim od- 
biorcom rzeźnikom, którzy na tem 
zarabiali olbrzymie pieniądze. 

Fresztowane kilku wyższych urzęd: 
ników Iatendentury. 

Estonja. 

Nowy dowódca sił morskich. 

" Dowódcą sił merskich Hstenji, zo- 
stał mianowany na miejsce chorego 
kapitana Herna — kapitan Zalc. 

Kap. Zalc jest b. oficerem armji   

o ile wiemy w powiatach, przy sta- zów sztucznych 1 zbóż selekcyjnych 

rostwach, ale doświadczenie uczy, że w jednej z gmin wileńszczyzny, w 

jeśli krótkotrwałe 1 dorywcze kursy czasach przedwojennych. Powstały 

ogólno kształcące, mogą jeszcze przy- kółka rolnicze. Na nieprzygotowanym 

nieść jaką taką korzyść i zachęcić gruncie, narzucone zgóry, wegetowa- 

część słuchaczy do dalszej pracy nad ły po większej: części bez życia. 

sobą w kierunku samokształcenia się, Gdzieś tam przysłano wyborowe ży- 

to natomiast kursy specjalne, naprz. to do siewu dla członków nikt nie 

rolnicze, mleczarskie, opocoe bierze. Czemu? „To pańskie żyto i 

trwające sakrameatalnie tygodni, tylko na pańskich gruntach może 

nie dają rezultatów. | mie dziwnego. rodzić, tam gdzie popiołem posypa* 

W krótkim terminie, wykładający, w no”. Była w tem słuszność, zboże 
wielu wypadkach teoretycy, nie oba: mogło dobrze rodzić na dobrze u- 

znani z terenem miejscowym, ładują ' prawnych ziemiach i nawožonych 
jak największą ilość wiadomości i; obornikiem lub sztucznym nawozem. 
systemów, często nie możliwych do | _ Kupujcie sztuczne nawozy, Owszem. 

zastosowania, w głowy słuchaczy. To miało powodzenie. Ale nie przez 
Ci nie mają czasu, ani przetrawić | kółko rolnicze, broń Boże, przez 

tych wiadomości, ani je spraktyko- | żydków handlarzy. „Żeby tylko takie 

  wać pod okiem fachowców, ani w 
nie uwierzyć. Po powrocie do do- 
mów, w otoczeniu oddanemu starej 
rutynie i niechętnemu inowacjom, na 
które wieś zawsze patrzy nieufnie, 

leo najwyżej spróbują parę wiadomo” 
ści zastosować, często nie trafnię, 
często się nie uda i oto na długo 

co z kogutem” był to znak fabrycz- 
ny na. workach. | dalejże sypać 
bez miary,znajomości składników su- 
perfosfatu w zastosowaniu do tej 
czy innej gleby, kupując towar często 
fabryczny i nie skutkujący. O rezul- 

| rosyjskiej. 
  

Z Rosji Sowieckiej. 
Schiebianie Japonji. 

W związku z uchwaleniem przez 
niższą izbę parlamentu japeńskiego 
projektu ustawy „o niebezpiecznych 
ideach” według których propaganda 
przeciwko obecnemu ustrojowi bądzie 
najsurowniej karana, „lzwiestja” za- 
mieszczają wstępny artykuł p. t. „Wal- 
ka o pokój”. Artykuł jest poświęco: 
ny wyłącznie Japonji, przyczem au- 
tor zapewnia, że Rosja sowiecka za- 
wsze dążyła do ustalenia jaknajbar- 
dziej przyjaznych stosunków z Japon: 
ją. Podczas gdy n.p. Ameryka—mó- 
wl autor—zajęła antyjapońskie stano- 
wisko w ustawie emigracyjnej, sowie- 
ty przeciwnie, dają Japonji wszelką 
możność korzystania z przywilejów 
także pod względem polityki prze- 
mysłowaj i aprowizacyjnej. 

O zabytki ukraińskie. 
Rząd Ukrainy sowieckiej zwrócił się 

z preśbą do rządu „moskiewskiego © 
wydanie wszystkich materjałów hi- 
sterycznych znajdujących się w mu- 
zeach rosyjskich, 

  

„murowana” wieść, że każdy zapisa- 
ny do kółka relniczego, tem samym 

opustoszały nie dawszy żadnych, ra- 
czej ujemne rezultaty. 

Z nauką rolnictwa wśród ludu, a 
gospodarstwa wśród kobiet wiejskich, 
trzeba być ostrożnym. Mimo prze- 
starzałej rutyny i. nieumiejętności 
wyzyskania lepiej źródeł dochodu, 
mają oni praktykę i doświadczenie, 
w obec których najpiękniejsza teorja 
staje się często szarą jak popiół i 
równie mało ważną.. 

Należy więc dawać nie tzw. na- 
miastkę (erzatzy) nauki i nie oder- 
wane teorje, ale ściśle na gruncie 
miejscowym dokonane doświadczenia, 
spraktykowane w naszych stacjach 
doświadczalnych sposoby uprawy 
zbóż, warzyw, owoców i ziół leczni- 
czyeh, jakoteż hodowli i poprawy 
inwentarza. 

W tej także dziedzinie nie należy 
stawiać przed oczy dalekich i nie- 
możliwych do osiągnięcia ideałów, 
powołując się na warunki Mało lub 
Wielkopolskie, bo gdy różnica mię- 
dzy tem co być ma, a tem co Jest, 
ukaże się oczom słuchaczy zbyt   tacie nie trzeba się rozpisywać, praw- 

da? A że 
wielka, dojdą do przekonania, że dla 

(Pat.) | 

na pańszczyznę się podpisał, prędko | 

jeden | wał się najcięższym jego wymaga- 
niom. Do dziś dnia Sokrates grek 
osądzony na śmierć i niekorzystający 
z okazji ucieczki z więzienia dlatego 
tylko, by być posłusznym prawu, 
jest w oczach całego świata wielkim 
nie tylko jako filozof, lecz i jako 
obywatel posłuszny prawu, choć to 
prawo było względem niego niespra- 
wiedliwe. ' 

| Tysiąc innych przykladėw przyto- 
jczyć się da, gdy człowiek szlachstny 
„rozumny, niersz wielki, ulega nie- 
; sprawiedliwemu względem niego pra- 
wu, dlatego tylko, że uważa, iż to 

,prawo, niesprawiedliwe jeden raz 
jwzględam niego, w tysiącu Innych 
wypadków jest sprawiedliwie. I ludzie 

jei chcą ulegać prawu, nie chcą go 
jomijać, więc nie krępuje ono ich 
jwoli. Jest ono tylko dla nich przy- 
,kre, nieraz ciężkie, ale człowiek 
„Nieraz robi wiele przykrych rzeczy 
jdobrewolnie, bez nacisku ze strony 
jinnych ludzi, np. pije gorzkie lekar" 
jstwo, odbywa daleką uciążliwą po- 
jdróż i t. p. 

Jeżeli go do tego nikt inny nie 
zmusza, mówimy przecież, że wola je- 

"go jest niekrępowaną. 

Lecz to same prawo može i krę- 
pować wolę człowieka. Tak stara 
rzymska zasada. „Dura lex, sed lex“ 
w dalszem życiu i zmianach (nie 
mówię rozwoju) przeisteczyła się w za- 
sadę „pereać mundus fiat iusticia" 
t. znaczy: — miech zginie świat, lecz 
stanie się zadość sprawiedliwości. 
Rzymianie mieli prawo dla życia, 
a ich spadkobiercy wymagali by ży: 
cie istniało dla prawa. | wtedy prawe 
znieruchomiało, stało się doktryną. 

Prawa sprawiedliwe po stu I wię: 
cej latach stawały się nieraz krzyw-= 
dzącymi, to jednak przez iusticia“ 
rozumiano zadośćuczynienie prawu 
wypisanemu przed paru wiekami. 
Prawo zaczęło krępować człowieka, 
który chciał rozwijać sięiiść naprzód. 
To czyniłe to prawo, które miało 
pilnować swobsdy rozwoju człowieka. 

+ Tak więc prawo może i krępować 
„wolę człowieka i niekrępowaė jej 
wcałe. By nie krępowało swobody 
człowieka musi ono być mądre i uz- 
mawane przez ludzi mie dlatego, że 
zostało Im w spadku, lecz dlatego że 
potrzebne im jest w życiu, jak światło 
słoneczne, jak powietrze, i choć cza- 
sami tak jak słońce doskwiera i tak 
jak chłód ziębi, to jednak jest niez- 
będne. Wtedy człowiek tego prawa 
chce i wola jego w tem chce — 
nim jest niekrępowana. 

Bez wątpienia wielu ludzi powie, 
że nie chcą prawa takiego, które 
może być dla nich niekorzystne, cho- 
ciażby było najlepsze. Ja taż nie po- 
dejmuję się z tymi ludźmi dysputo- 
wać, bo ich nikt nie przekona. Myślą 
oni tak, jak murzyni, którzy mówią, 
że, kiedy ja zabiorę, łup nieprzyjacie- 
lowi, to dobrze i sprawiedliwie, a kie- 
dy nieprzyjaciel mi zabierze, to źle 
i niesprawiedliwie. Sapienti satis. 

RED US ERROR ISTSS TEST 

Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami“! 
Szanuj złotegol 
Te nie dawna „zlotėwka“| 
To półtrzeciej „złotówki*l 
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;jest nie 
j odrazu. 

Pragnąc w naszem pismie stwo- 
rzyć specjalną, obszerną rubrykę, dla 
spraw oświaty pozaszkolnej, mamy 
zamiar zdawać szczegółową sprawę 
z wszelkich kursów dla dorosłych, 
odbywających się w wileńszczyźnie, 
i mamy nadzieję, że odpowiednie 
Instytucje i organy seįmikowe,-przyj- 
dą nam z pomocą przysyłając do 
Redakcji wiadomości i sprawozdania 
ze swych poczynań. 

Ta bowiem dżungla eiemnoty, 
jaką była wieś nasza za rządów 6- 
kupacyjnych, stawać się zaczęła, 
dzięki niepowołanym agitacjom, staj- 
nią Augjasza i na dziewiczym grun* 
cie analfabetyzmu, nie kwiaty zaiste, 
ale chwasty i trujące zioła wzra* 
stały. 

Obecnie coraz racjonalniej zorga- 
nizowana praca sejmików, obszerny 
program oświaty pozaszkolnej opra- 
cowany w Warszawie i budzące się 
chęci uobywatelnienia w szerszych 
warstwach, dają gwarancję zmiany o=* 
becnego stanu rzeczy na lepszy. Obyźl 

możliwe, i zniechęcą się 

  wnet potem, rozeszła się | oięh osiągnięcie takich rezultątów 

— 
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Z Towarzystwa Pol- 
sko-Gruzińskiego. 
Jak wiadomo istnieje w Wilnie 

Towarzystwo Polsko Gruzińskie ma- 
jące za cel zbliżenia się obu naro- 
dów. Historja powstania datuje się 
od lat 32-ch. Pierwsza myśl utworze” 
nia takiego T-wa rzucona została 
przez studentów Gruzinów i Pelaków 
Warszawskiego Uniwersytetu. Często 
pa studenckieh czwartakach zastana- 
wiano sią nad tem. że urzędnicy ro- 
syjscy Gruzini gorliwie służyli ideji 
rusyfikacji królestwa, to samo upra- 
wizli Polacy na Kaukazie. Oba naro- 
dy były jednakowo uciskana przez 
Rosję, oba dążyły do niepodległości 
i tu młodzież akadamicka postano- 
wiła znaleźć wspólaą płaszczyznę pra- 
cy nad uświadomieniem narodowem 
swych współbraci i razem  przeciw- 
działać rusyfikacji obu krajów. Р1еги- 
szymi pionerami tej pracy byli dr. 
Kunicki, poseł na sejm, dr. Obiezier= 
ski i dr. Sylwanowicz. W krótkim 
stosunkowo czasię Towarzystwo li- 
czyło kilkaset członków. Żebranie 
odbywały się tejnie I na nich grun- 
towała się łączneść I przyjaźń dwóch 
bratnich w nieszczęściu narodów. Ale 
przyszła katastrofa. Ochrana Warszaw 
ska wpadła na trop organizacji. Ma- 
stąpiły liczne aresztowania, naj 
pierw wśród Gruzinów,f którym za- 
rzucono dążenia wywretowe w ustro- 
iu Rosji. W kilka miesięcy później 
aresztowano studentów Pałaków. Pro* 
ces zakończył się zesłaniam do Rosji 
150 Polaków i 17 gruzinów. Że 
tak  ł:godnie  skcńczyła się ta 
sprawe, zawdzięczać trzeba komen= 

dantowi cytadeli Warszawskiej, gen. 
Kazbekowi, który był Gruzinem, I nie- 
jednokrotnie tuszował sprawy tego 
rodzaju, Tak się zakończył pierwszy 
ckras istnienia Towarzystwa Polsko- 
Gruzińskiego. Po dwuch latach z racji 
wstąpiania na tron Mikołaja Il nastą- 
piła amnestja i wszyscy prawie daw- 
niejsi członkowie organizacji znaleźli 
się ma uniwersytecie w  Darpacie 
i tam postanowili kontynuować da- 
lej pracę. Zaczęto organizewać szko- 
ły, szerzyć prepagandę w celu uświa- 
domienia marodowego i dążyć do 

  

Z" poznania obu krajów. 
reku 1900 Towarzystwe liczyłe 

już kilka tysięcy członków. W Rosji 
„prądy rewolucyjne stawały się coraz 
wyraźniejsze | silniejsze. Ped wply- 
wem tej atmosfery zaczęto myśleć 
w łonie Tewarzystwa © czyneem wy* 
stąpieniu, i planowano na wypadek 
rewolucji przypościć atak z Południa 
i Zachodu. Niestety nadzieje prze 
wretu nie ziściły się i Towarzystwo 

К ав) ВВ 

nadal prowadzilo pracę kulturalno- 
oświatową. W końcu przyszła wojna, 
która przerwała łączność obu narodów 
na dłuższy przebieg czasu. Dopiero 
po wojnie światowej kontakt został 
nawiązany. Myśmy stali się wolni, 
a Gruzja dotychczas pławi się we 
krmi. Dzisiajsze cele Towarzystwa 
Polsko Gruzińskiego chcą nawiązać 
serdeczny kontakt obu stron, oraz 
poznać kulturę i sztukę Polski i 
Gruzji. 

W tym celu T-wo ma placówki 
swe w większych miastach Rzeczy- 
pospolitej, które mają spełniać to | 23 
zadanie za pomocą urządzenia aka- 
demji, odczytów 1 zebrań towarzy- 
skich. W Wilnie Towarzystwo Pol 
sko Gruzińskie prowadzi energiczną 
akcję w tym kierunku. Miejmy na 
dzieję, że szczytne dążenia ludzi 

e, 
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niewygodne, ze względu na to, iż 
zmuszona była na przebywanie dwa 
razy dłuższej drogi, w celu dostania ; 
sią do miasta. Pomimo interwencji , 
dość licznych ze strony Magistratu | 
sprawa stała na martwym punkcie, 
przyczyniając niemało zgryzot Magi- | 

ności. Dopiero w dniu 11 b. m. od-| 

p. uł nadał zamyka 
Tuskulańską, ze względu na bezpie: : 
czeństwo okolicznych mieszkańców, | 
płacąc wzamian za to Magistratowi | 
tenutę dzierżawną w wysokości usta- | 

dostarczyć ma robocizny dla dopro» ,   zgrupowanych w owem Towarzyst- 
wie przyczynią się w dużej mierze 
do ulżenia doli nieszczęśliwej Gruzji, 
a Polsce pozyska serdeczną przyjaźń 
dzielnego narodu. m). 

  

  

  

Otwarcie komunikacji 
telegraficznej z Rosją. 

Od dnia 9 marca nawiązano sta- 
łą komunikację telegraficzną z Rosją 
Sowiecką. Jek wiadomo, konwencja 
pocztowa polsko-sowiecka wejdzie w życie dopiero 17-go b. m. Do tej że wypadają w połowie miesiąca, i | wala 

kiej. (m.) 
— Pożyczka dla pracowników . 

Magistratu. Zarząd Związku pracow- , 
| ników miejskich zwrócił się z prośbą | 
do Magistratu m. Wilna o wydanie ; 
;, pracownikom miejskim pożyczki, w į 
wysokości miesięcznej pensji, z po: | 
,trąceniem w ciągu 8 miesięcy. Wsku- ; 
tek przeżywanego obecnie kryzysu 
ti niewysokich płac, pracownicy pozo- 
| stają w krytycznej sytuacji materjal- | 
"nej, nie mogąc zaspokoić najnie- 
jzbędniejszych potrzeb. Tymczasem | 
'zbliżają się Święta Wielkanocne, a 

5 К 

j ręcznych. 

2 ostatni ej chwili. 
Nietaktowna demonstracja szaulisów. 

KOWNO. 12III. (Pat). Podczas demonstracji przeciwko Watykanowi 

pa Zechiniego, przedstawiciela Stolicy 
stratowi, ze względu na skargi lud-; w Kownie grupa szaulisów udała się przed prywatne mieszkanie arcybisku- 

Apost. Krzykami wywołano arcybis- 
„kupa, aby pokazał się na balkonie, a gdy arcybiskup to uczynił, wówczas 

= 3 Aa aan |szaulisi obrzucili go przekleństwami i wyzwiskami. Niedługo potem przy- 
ków Delegatury, Komisarjatu Rządu, „byla do arcybiskupą delegacja w celu wręczenia mu rezolucji przeciwko 
oraz delagata D. O. K. lll na której, Watykanowi, która została uchwalona na wiecach protestacyjnych. Delega- 
defintywnie sprawę załstwiono, D-wo ‚ 18 ta nie została wprowadzona do mieszkania arcybiskupa i pozostawiła 

ul, ; rezolucję na piśmie przed zamkniętemi drzwiami. 

_Dąsy prasy gdańskiej. 
GDAŃSK, 12.Iil. (Pat.). „Danziger 

Jonej dla działek miejskich. Pozatem korespondencji telegraficznej z Genewy. Obiega tu pogłoska 
wszelkie cechy prawdopodobieństwa, 

jaktu decyzji Rady Ligi Narodów, 
dzielności Wolnego Miasta, 

Neueste Nachrichten” doncszą w 
posiadająca 

że polske-francuskim usiłowaniom wadzenia do porządku ul. Derewnic. udało się przeforsować zmiany na niekorzyść Gdańska pierwotnego pro- 
dotyczącego kwestji państwowej samo- 

Zgon Awerczenki. 
PRAGA, 12.III. (Pat.). Zmarł tu znany pisarz rosyjski Awerczenko. 

„Program obejmuje przedmioty ogól- 
nie kształcące oraz naukę praktycz- 
ną gospodarstwa domowego i robót 

Zakład położony o 10 klm. od 
Krakowa a 6 klm. od Ojcowa poz- 

na rozkoszowanie się pięknem pory telegramy republiki sowieckiej | pracownikom z pensji przeważnie nic j przyrody i zajmujące wycieczki do 
kierowane były przez Łotwę i linję 
Angielsko - Indyjską, przechodzącą 
Przez Polskę, Na razie wymiana ko- 
respondencji telegraficznej odbywa się na dwóch przewodach: Warsza- | Komorne, wpisowe za dzieci i t. d. : nie 
wa—Mińsk—Moskwa i Warszawa — 
Kijów, dzięki czemu unika się poś- 
rednictwa tranzytowego, co dało 
możność obniżenia taryfy telegra- 
ficznej z 36-u groszy na 34 od wy” 
razu. Główna dyrekcja poczt wydała 
polecenie, aby wszelka korespon- 
dencja telegraficzna do Rosji So- 
wieckiej z całego państwa kierowana 
była na Warszawę. Telegramy do | 
Rosji przyjmowane we wszystkich 
językach, pisane alfabetem łacińskim 
i z odpowiedzialaością za dostarcze- 
nie, czego do tej pory nie było. Co 
do obrotu pocztowego generalna dy- 
rekcja poczt poleciła urzędom pocz- 
towym rozpocząć z Rosją Sowiecką 
<tałkowity ruch pocztowy w zakresie 
korespondencji listowej, w dn. 17 
marca. Do związku socjalistycznych 
republik sowieckich wolno od tej 
daty przyjmować listowe przesyłki 
zwyczajnę, polecone i pośpieszne. 
Co do opłat, to obowiązują taryfy 
międzynarodowe. 

  

KRONIKA. 
  

Dziś — Krystyna P. M 
Piątek | Jutro — Matyldy Kr. 

13 Wschód słońca— g. 5 m. 54 
Marzec | Zachód „ —g.5 m.37       

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 
—(aiwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
Twa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 
sce czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

ljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 
warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.—= Domi- 
nikaAska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana —W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
miedziałków rano) od 10 rano do 8 wiecz. 
przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. н 
Kasa Cherych (m. Wilna 1 N.- Wilejki 

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni Świąt 

od 8—9. 
Poradnia Polsk, Zrzesz. Lekarzy Spec. 

— 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 apiek. 
Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

cy następujące apteki: 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. 
Wysockiego — Wielka 3. 
Augustowskiego— Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25. 

URZĘDOWA. 

— Nowy referat w Delegaturze 
Rządu. W Delegaturze Rządu, przy 
Okręgowej Dyr. Robót Publicz, został 
utworzony w tych dniach referat tu- 
rystyczny. Podobne referaty istnieją 
w innych Województwach. Zadaniem 
ich jest, w porozumieniu z organi- 
zacjami społecznemi, dążenie do tego 
samego celu, popierać ruch turystycz- 
ny w granicach Województwa, inwen- 

taryzować miejscowości, do których 
może być skierowany ruch turystycz* 
ny, wydawać przewodniki, i ułatwiać 
turystykę. Naczelnikiem centralnego 
urzędu turystycznego przy Minist, 
Rob. Pub. jest p. Orłowicz autor sze- 
regu przewodników po kraju. (m). 

MIEJSKA. 

— Z obrad Komisji Technicz- 
nej. Dnia 11 b. m. obradowała ko- 
misja Techniczne, która załatwiła na- 
stępujące sprawy: Została zdecydo- 
wana kwestja gmachu po Ratuszowe- 
go. Gmach ten przeznaczony został 
na cele muzealne. Wybrano ko: 
misję, w skład której weszli profe- 
sorowie wydz. Sz. P. U, S. B. Rusz- 
czyc i Kłos eraz inż. Piegutkowski. 

Komisja ta na posiedzeniu Rady 
Miejskiej ma opracować referat wraz 
z kęszteęrysem przeróbki gmachu. 

Dalej uchwalono postawić bramę 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. 
wniosek prof. Ruszczyca, ma być 
rozpisany konkurs, na projekt bramy. 
Do konkursu dopuszczeni są tylko 
studenci wydz. Szt. P. (d.S.B. 

Uchwalono również odrestauro- 
wać bramę Sapieżyńską na Antokolu, 
oraz postarać się o zwrot ornamen- 
tów, zdobiących tę bramę. 

Największą dyskusję wywołała 
sprawa rozbudowy przedmieścia Mar- 
kucie— Popławy. Uchwalono zwrócić 
się do notarjuszy i hipoteki Sądu 

  

dy Magistratu nie udzielano prze- 
właszczenia żadnych działek na po- 
wyższych przedmieściach. 

Sprawa budowy trapu przy zbie- 
gu ulic Szopena i Stefańskiej została 
uchwalona na koszt właścicieli do» 
mów w najbliższej przyszłości, a to 
dlatego, że w czasie większych opae 
dów atmosferycznych miejsce to za- 
lane jest prawie wodą. (m). 

— (regulowanie zatargu mię- 
dzy Magistratem a wojskowością 
o zajmowanie placów. W swoim 
czasie D wo p. uł. zamknęło dla 
ruchu pieszego i kołowego ulicę 
Tuskulańską, chcąc ją zużytkoweć 
dla celów cwiczeń wojskowych. Dla   ludności miejscowej było to bardzo 

Na | 

Okręgowego w Wilnie, aby bez zgo | 

„nie zostanie, nie będą mieli ani gro” | 
(Sza na pokrycie większych, niż za- 
* zwyczaj wydatków. Pozatem nastaje | 
jnowy kwartał, gdy trzeba opłacać i 

j Tego rodzaju pożyczki udzielane są | 
„I przez inne Magistraty, Naprz. w; 
j Warszawie przyznano pracownikom 
jw grudniu ub. r. podobną pożyczkę. 
j Mamy nadzieję, że Magistrat uwzględ" 
o żądania swoich pracow- 
| ników. 

ników w Wilnie. Na skutek zwró- 
cenia się do Delegatury Prokuratorji 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie w sprawie wyjaśnienia, 
czyją własnością są pomniki, zo- 
stałe po Rosjanach w Wilnie, Dele- 
gat prokuratorji Gen. p. mec. A. Ko- 
реё, opierając się na zasadach praw- 

inych wydał następującą opinię: 1) 
„że pozostałe części pomników Kata- 
„rzyny Il 1 Murawjewa w Wilnie, sta- 
|nowią własność Państwa Polskiego, 
"Jako doszłe w drodze spadku od 
„Rządu Rosyjskiego, 2) płace zaś, wo- 
j bac wygaśnięcia celu, na który zo- 
„stały udzielone, winny być zwrócone 
, miastu, jako stanowiące jego włase 
ność, Wyjaśnienie tej kwestji, uwa- 
,żanej dotychczas za sporną, powinno 
| przyśpieszyć usunięcie z placów pu- 
blicznych, pomników naszej niewoli, 

j szpecących miasto. 

i ZE_ SZKOLNICTWA. 

|  — Egzaminy urzędnicze. Dziś 
|rozpogzynają się egz”miny dla urzęd- 
ników Uniwersytetu St. B. Egzaminy 
odbywać się będą w Delegaturze 

| Rządu, przed komisją w skład której 
wchodzi delegat Ц, 5. В, prof. dr. 

| Wacław Kemarnicki. (m) 
į Egzaminy maturalne w 
szkołach średnich. Egzaminy doj- 

| rzałości w zakładach średnich odbę* 
jdą się w trzech terminach. Dnia 4 
„maja rozpoczną się egzaminy w 
„ Gimn. Zygmunta Auguste, Lelewela 

i Elizy Orzeszkowej. Dnia 18 maja 
Iw gim. Mickiewicza, Św. Kazimierza 
„w Nowo-Wilejce, Śniadeckich w Osze. 
mianie-i Sióstr Nazarętanek w Wilnie. 
2 czerwca w katolickiem Seminarjum 
„Duchownem i Gimnazjach z prawa- 
; mi: Pedagogów, Dzięcielskiego, Ep- 
sztejna, oraz gimn. „Rozpowszechnie- 

i 

  

nia Oświaty”, 
Co się tyczy gimnazjum  Biało- 

ruskiego, to prawdopodobnie egza- 
"miny odbędą się w pierwszym ter- 
„minie, przed specjalną komisją wy- 
| znaczoną przez Kuratorjum. Egzami- 
„ny odbywać się będą w języku bia- 
łoruskim. (m). 

— Organizacja kursu nauczy- 
cielskiego dla białorusinów. W 
celu przygotewania zastępów nauczy: 
cieli do szkół powszechnych z wy- 
,kładowym językiem białoruskim, Ku- 
i ratorjum okręgu szkolnego wileńskie- 
go organizuje specjalny kurs który 
trwać będzie 10 miesięcy, przeznz- 
czając dla kandydatów 40 stypendjów, 

;w wysokości etatów nauczycieli szkół 
powszechnych. Zorganizowanie tego 
jkursu, stoi w związku z rozbudową 
| sieci szkolnej na rok przyszły, w któ- 
| rym również przewiduje się utworze- 
j nie wyższego kursu nauczycielskiego. 
i 

! 
! 

(m). 
|  — Oświata pozaszkolna. Kurs 
, letni dla dziewcząt w wiejskim uni: 
; wersytecie ludowym w Szycach (pod 
| Krakowem). 

Dnia 30 marca otwarty będzie w 
| Szycach 3 miesięczny kurs letni dia 
/ dziewcząt od lat 18 tu, 

© Celem kursu jest przygotowanie 

m) 
O prawo własności do pom- | Krakė 

prastarej stolicy Polski. Zakład po-' 
siada 1000 tomową bibljotekę, gry i 
zabawy na wolnem powietrzu, wszyst: , 
kie wycieczki, posiłki i t. p. wspól: - 

z personelem nauczycielskim, 
Za pobyt opłacają uczennice za 

cały kurs 210 zł., może być w ratach 
miesięcznych, wydatki na książki 
itp. do 20 zł. Zniżki dla członków 
Kół Młodzieży, Kółek rolniczych itp. 

Mdresować należy: Wiejski uni- 
wersytet ludowy w Szycach, poczta 
raków 9, 
Uczęstniczki kursu muszą przy- 

wieźć ze sobą 4 prześcieradła, 4 po- 
szewki, poduszkę, koc i nakrycie Ra 
łóżko. 

SPRAWY ROLNE. 

— Pożyczka rolna. Sejmik pow. 
Wilejskiego zwrócił się z pismem do 
Pana Delegata Rządu o spowodowa- 
nie udzielenie pożyczki w wysokości 
100,000 zł. przez Państwowy Bank 
Rolny, na przyjście z pomocą rolni- 
kom, spowodowaną klęskami żywio- 
łowemi i dla podniesienia ogólnego 
stanu rolnictwa. (m). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyty „Ogniwo”. Poży- 
teczna ze wszech miar placówka jaką 
jest Wileński Komitet „Ogniwo*, w ce- 
lu uświadomienia szerokich warstw 
społeczeństwa co do zasad życia re' 
publikańskiego, oraz praworządności 
państw nowoczesnych, urządza w koń- 
cu tego miesiąca cykl odczytów, na 
które zostali zaproszeni: Aleksander 
Lednicki, znany prawnik i działacz 
społeczny, prof. Uniw. Warsz. Petra- 
życki Leon, prof. Zieliński Tadeusz 
i prof. Makowski Wacław b. minister 
sprawiedliwości. (m) 

RÓŻNE. 
— Sprawa odszkodowań nie- 

mieckich. Oddział Wileński Związku 
Pracowników Miejskich Rzeczypospo- 
litej Polskiej wszczął starania za po- 
šrednictwem | „Miedzyminisierjalnej 
Komisji do spraw obywateli polskich, 
poszkodowanych przy pracy dla oku- 
pantów”,w celu rewindykowania strat, 
jakie ponieśli pracownicy miejscy za | 
czasów Okupacji niemieckiej. Straty 
te powstały wskutek różnicy pobo: 
rów w stosunku do przedwojennych, 
oraz pensji pracowników zwolnionych 
z posad przez niemców, Do wydania , 
opinji w tej sprawie została powoła- | 
na przez Rząd specjalna komisja. * 

() —- 
— Wycieczka do Francji. bc 

Morska i Rzeczna urządza jednomie- 
sięczną wycieczkę w początkach ma- 
ja do Francji, Afryki i Włoch i t. р. ° 
po cenach ulgowych. Cena obejmu- 
je wszystkie wydatki z napiwkami 
włącznie — 1290 zł. względnie 1615 
zł. zależnie od jazdy Il lub I kl. na: 
koleji i korzystania z hoteli I-go lub 
l-go rzędu, i 

Zgłoszenia do 20-go marca r. b. 
w zarządzie L, M. R. (Warszawa, 
Elektoralna 2 tel, 15—63) z wpłaią 
40 proc. kosztów. Ulgowe paszporty | 
zagraniczne, в 
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— Ostatnie występy K. Adwen- 
towicza. Przedstawienie dia inieil- 
gencji pracującej. Kreacja ostatnia Ker. 
Adwentowlcza w sziuce „W Przystani”*—Je- 
rzego Engla wzbudzila szczery zachwyt pu- 
bliczności. Całość sztuki jest podana przez 
reżysera J. Leśniewskiego z cgromnem zro- 
zumieniem I edczuciem I jest widowiskiem 
zesiugującem na szczery poklask. Ceny zni- | 
żone. Karol Adwentowicz w początku przy- ; 
sziego tygodnia rozpoczyna występy w 
szawie. 

Teatr i muzyka.     gospodyni, matki i obywatelki kraju. 

— „Frasqulta” z występem Lue. 
Messai. Grana obecnie w Teatrze Wiel- 
kim z występem L. Messal operetka Lehara 
„Fresquita” jest najbardziej artystyczną i 

„ melodyjną operetką jaka się ukazała w o- 
statnich czesach, L. Messai w roii tytułowej 
jest nieporównana, to też w opinji melo- 
;manów | prasy nikt w Polsce dorówneć jej 
nie może, bowiem Luc. Messal odpowiada 
wszelkim warunkem, jakie tworzą gwiazdę 
operetkową, t.j. głos, postawę, wdzięk oraz 
zdolności choreograficzne, a przedewszyst- 
kiem talent 

— „Alda” po cenach zniżonych 
ukaże są w Teatrze Wielkim w niedzielę 
© godz. Š pop. 

— „Pan naczelnik... te ja”. Świetna 
ta krotochwila graną będzie w Teatrze Pol- 
skim w niedzielę o g. 4 pp. Ceny miejsc 

( zniżone, 
— Poranek muzyczny T.wa „Lut- 

mia” poświęcony utworem Fr. Chopina od- 
będzie się w niedzielę 15 bm. e 9. 122 ро 
poł. Niezwykłą atrakcją będzie koncert na 
2 fortepjany w wykonaniu K. Pliszka-Kanu- 
siewicz 1 zk Pozatem 
<aly pregram wypełnią — K. Banuslewicz 
(tortepjan) | W. Hendrich (śpiew). Ceny naj- 
niższe ed 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
, — Kradzież dywanów. Lewin Mar- kus, zam. przy Kolejowej 11, zameldował, 

1ż 11 bm. o g. 20 zostały skradzione z jego 
nu 2 dywany wartości 400 zł. Sprawcą 

kradzieży okazał się Krakowiak Władysław z tegoż domu, który został aresztowany. 
— „Miła” żon Gedrys Kazi- 

mierz, zam. przy ul. Jagiellońskiej 3, za- 
meldował, iż żona jego Agata zabrała jego ubranie na sumę 356 złot. | zbiegła w nie- wiadomym kierunku. Dochodzenie w toku. 

— zamykać drzwi. Siengielewicz Sergjusz, zam. przy Zawalnej 22, zameldo- 
wał o kradzieży płeszcza damskiego, wart. 250 zł. z jego mieszkania, - które było nie- 
zamknięte. Wszczęto poszukiwania. 

— Nie wierz nikomu. Stempkowski 
Włodzimierz zam. przy Miłosiernej 8, za- meldował, iż krewny jego Kamieniecki Sta- nisław, zam. w Warszawie, rzywłaszczył 
sobie ego meble na sumę 3500 zł. 

— Chłopcy gliną. Misiuro Władysław, lat 14, syn Ludwika, zam. przy Tyzenhau- 
zowskiej 24, wyszedł z demu 9 bm. i dotąd 
nie powrócił. (m) 
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Teatr Wielki 

Występy 
LUCYNY MESSAL 

Dziś 

„FRASQUITA* 
operetka Lehara. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

    
    

      

       

  

W niedzielę o godz. 3 ppoł. 
dla młodzieży szkolnej po cenach 

zniżonych. 

„AlDA“ 
opera Verdi'ego 

         
       

    

  

Teatr Polski 

Ostatnie występy 

Karola ADWENTOWICZA 
ziś 

przedstaw'enie dla inteligencji 
pracującej po cenach zniżonych 

„W PRZYSTANI” 
sztuka Engla. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

  

W niedzielę o godz. 4 ppoł. 

„PAŃ NACZELNIK... TO JAS 
krotochwila Moncey'a 

Ceny zniżone. 
kinui a CZ. LWZRZWENA 

io th za darmo 
otrzymać „Kurjer Wileński” ten niech 

zjedna 6:ciu prenumerstów i zgłosi 

się w administracji „Kurjera Wileń-. 
skiego” w godzinach @@ 9 do 15 

" MOOSGKEĘ CZERNA
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Telegramy. 
Benesz pomaga Skrzyńskiemu. 

GDAŃSK. 12.Il. (Pat.). „Danziger 

Neusste Nachrichten” donoszą z G£- 

newy, ża czechosłowacki _ minister 

spraw zagranicznych Benesz idzie 

ministrowi Skrzyńskiemu na rękę w 

jego zabiegach I ułstwia mu wyko- 

nanie jego zadzń. 

Sojusz franke-czechosłowachi. 

PARYŻ. 12.III. (Pat.) „Petit Jour* 

nal* donosi z Geńewy, że-Benęsz i 

Herriot odbędą w najbliższym czasie 

w Paryżu konferencję w sprawie 

paktu gwarancyjnego Oraz sojuszu 

francusko-czecho-słowackiego. 

Dodatkowe sprawozdanie 
Focha. 

PARYŽ 12-ill. PAT. Według „Pe 

tit Parisien* dodatkowe sprawozdanie 

marszałka Focha, dotyczące rozbroje- 

nia Niemiec będzie gotowe w ciągu 

następnego tygodnia. 

Zaprzysiężenie zastępcy pre- 

zydenta Rzeszy. 

BERLIN. 12.11. (Pat.). Dziś w po” 
łudnie odbyło się w Reichstagu za-; 

przysiężenie d-ra Simonsa zastępcy 

prezydenta Rzeszy. 

Rocznica obalenia caratu. 

MOSKWA, 12.III, (Pat). Dzień dzi- 
siejszy obchodzony jest uroczyście 

jako święto ludowe'8 mej rocznicy 

obalenia caratu. Miasto udekorowano 

flagami. Prasa zamieszcza szereg 

wspomnień historycznych. Zapowie: 
dziano uroczyste wiece. 

Koncesje dia. Włochów w Al- 
banji. 

RZYM, 12,II1 (Pat). Włochy otrzy- 
mały od rządu albańskiego znaczne 
koncesje w sirefie naftowej. Szcze- 

góły techniczne, dotyczące tych kon- 

cesji będą ustalone drogą rokowań 
z angielskim towarzystwem Anglo- 
Belgian eksploatującem tereny naf- 
towe w Albanji. 

771717 

Žycio gospodartte, 
Spółdzielczość. 

Obecne krytyczne położenie eko- 
nomiczne potrzebuje od społeczeń- 
stwa wielkich wysiłków na terenie 
spółdzielcześci. Brak ogólnej świa- 
domości jest dotychczasowym nie- 

złomnym czynnikiem hamującym 

szeroką działalność w tej dziedzinie. 
Często zaś bywa, iż nawet świa” 

domy obywatel poprostu wskutek 
obojętności lub jakich innych powo- 
dów nie chce odstąpić od swoich 
osobistych spraw, niechce spėjrzeč 
w głąb życia ogółu, niechce zrozu- 
mieć, iż obowiązkiem każdego jest 

KU 

racować, pracować nieustannie w 

ierunku polepszenia bytu ogółu, 
a tem samym i swego osobistego. 

Jednakże czesami z pośród et: 
nostajnėgo życia społecznego daje 

się wyróżnić poszczególne wybitniej- 

sze postacie, która mogą oddać 

wiefkie usługi społeczeństwu. _Do 
takich miożna zaliczyć znaną dzia 
łaczkę na polu spółdzielczem, praw- 
niczką p. H. Dubickę, która ma po* 

dzielić się swoją wiedzą w tym kie- 
runku | wygłosi =" odczytów na 
tematy o spółdzielczości. 

Pierwszy odczyt odbędzie się w 

niedzielę 22 marca r. b. o godzinie 

4 pp. w lokalu Związku Spółdz. Stow. 
Spożywców przy ulicy M. Pohulanka 12 

na temat: Robert Owen jego życie 
i praca. Śmiało można powiedzieć, 
iż praca spółdzielcza prowadzona 

przez sarne społeczeństwo da rząda- 

ne rezultaty, byle tylko było ogólne 

zrozumienie ważności tej pracy I po- 

parcie ze strony ogółu. K. 

! Harcerze narzekają. 
| 
+ Komisja Loterji harcerskiej w ro- 

"zėslanej wszędzie odezwie skarży się 

ina bardzo powolną rozsprzedaż 10- 

    

  
isów, a ton tej odezwy tak jest mi- 

i norowy, że zadziwić musi każdego, 

| kto choć trochę zna harcerstwo. 

Przecież jedno z praw harcerskich 

jkaże lekceważyć wszelką groźną sy: 

jtuację, wprost każe „gwizdać” — gdy 
|zbliża się niebezpieczeństwo. 

| Teraz harcerstwo znalazło się w. 

|niebezpieczeństwie. Chciało zdobyć, 

iito w prędkim czasie podstawowy 

| fundusz dla wybudowania Stanicy w 
Warszewie, chciało zapewnić swym 

mładzom centralnym. porządne po: 
mieszczenie I w tym celu postaralo 
się o pozwolenie na urządzenie lo* 

czyć w marcu rozprzedaż lesów —wl- 

skoro nawat harcerze... płaczą. 

leterji gus władze harcerskie, a 
mianowicie Komisja Dostaw — Нагсег- 
skich włożyć dużo | pieniędzy, ale 

dlaczego rozpaczać mają harcerze — 
"1 to właśnie karcerze?... 

W społeczeństwie naszym powoli 
idzie każda akcja, więc i ta również 

nie może skończyć się tak rychło. 

Więc raczej należy podwoić wysiłki, 
znaleść sposoby zainteresowania sze- 

rokich warst tą loterją i teraz do- 
prowadzić do rozsprzedania wszyst- 
kich losów. | 

Przełożenie terminu ciągnienia 
nie jest najgorszem . nieszczęściem. 

Byleby do czerwca naprawdę roze: 
szły się losy, bylaby do tego czasu 
wszystkie sprzedano — wtedy  rze- 

czywiście cieszyć się powinno har: 
cerstwo, że udało im się osiągnąć 

zamierzony cel. 
To też pragniemy pocieszyć Ko- 

misję Loterji harcerskiej, niech nie 

narzeka, bo to harcerzom nie przy-   

RE JAEJRI W_I_L EŃ 8 

stol, a życzymy jej, aby dalsza jej 
praca umożliwiła zamknięcie akcji 
naprawdę w czerwcu. 

Zbudować dom w Warszawie, dać 
harcerstwu taką potężną podstawę, 
jak zdrowe warunki pracy—to rzecz 
warta zachodu, a społeczeństwo ro: 
zumie jej potrzebę i z pewnością po: 
parcia. nieposkąpi... 

Tylko nie opuszczać rąk, śmiało 
do pracy... 

    

Gdzie jest środek 
wszechświata? 

Jak wiadomo, dawniej uważano 

ziemię za ośrodek świata, dopiero 

Kopernik zdegradował ją na rzecz 

słońca. Późniejsze badania astrono- 

mów stwierdzały, że słońce nie jest 

„gwiazdą stałą”, lecz wraz z całym 

systemem słonecznym, do którego 

należy też nasza mizerna ziemia — 

porusza się w przestworzu koło in- 

nego ośrodka. Jak dowodzi francus" 
ki astronom Nordmann, słońce ой-   

terji, a tymczasem zamiast zakoń:; 

dzi, że akcja dopiero się rozpoczyna. | 

Istotnie ciężka musi być sytuacja, 

Że w prace przygotowawcze do. 

dalone jest 2300 lat światła od Is 

totnego ośrodka: wszechświata. Ho- 

lenderski astronom Pannekoek od- 

krył na podstawie badań, że odleg- 

łość owego ośrodka wynosi 700 jed- 
nostek zwanych „parsec”, z których 

każda równa się 325 lat światła. 

Jak olbrzymiem pojęciem jest 

rok światła — można sobie z trudem 

wyobrazić, zważywszy, że odległość 

słońca od ziemi, wynoszącą 150 mi: 

ljonów km. przybywa przestrzeń 

światła w ciągu 8 i pół minut. Cóż 

dopiero mówić o olbrzymich odleg- 

łościach, w których określeniu astro- 

ROR żongluje całemi latami Świat 

la... 
Wedle obliczeń Pannekoeka owo 

„centrum wszechświata" ma się znaj- 

dować w konstelacji Jednorożce. 

    

mm m 

O czem marzą 
młode dziewczęta? 

Dawniej dziewczęta marzyły o 
rzeczach bardzo poetycznych, a przy* 
najmniej tak nam się zdawało. Współ: 
czesne dziewczęta okazują więcej 

zmysłu praktycznego, jak o tem 
| świadczy ankieta rozpisana w jednej 
ze szkół paryskich. Prefesor zadał 
swym 16-letnim uczenicom nasiępu- 

jące pytanie: Gdyby wam przyobie- 

czeń, to czego byście zażądały? 
Z odpowiedzi okazało się, że po- 

łowa uczenic pragnie posiadać para- 

solki a druga połowa modne su- 
kienki. 

Zdziwiony tym wynikiem ankiety 
profesor zawałał skonsternowany: 

— Jakto czy nie mogłybyście za- 

pragnąć, aby wasi rodzice jaknajdłu- 
żej żyli? 

— To było życzenie dla nich, nie 

dla nas zawołała z ostatniej ławki 
jedna z uczenic. 

W jednej ze szkół elementarnych 
nauczyciel chcąc się dowiedzieć cze-   

cano urzeczywistaienie waszych ży-. 

K 1 

go pragną mniejsze dzieci, zadał im 
pytanie: 

Czegobyście zapragnęły gdyby ja- 
kaś królewna z bajki obiecała speł- ; 
nić wasze życzenie? 

B-letnia dziewczynka dała na to 
pytanie następującą pisemną odpo- 
wiedź. 

— Ja chciałabym mieć świat a 
na tym. świecie nie byłoby nigdy wo= 
jen, znajdowałoby się łatwo mieszka- 
nia, wszystkim powodziłoby się dobrze 
i wszyscy byliby szczęśliwi. 

A drugie dziacko odpowiedziało: 
— Mój papa jest lekarzem. Chcia- 

łabym, ażeby wynalazł on środek, 
iżby nikt już nigdy nie chorował. 
Wówczas tatuś mój byłby bogaty, a 

| mama miałaby płaszcz futrzany. 
Trzecie dziecko nagryzmoliło o: | 

| czywiście z błędami ortograficznemi | 
następująca odpowiedź. 

— Chciałabym mieć pięknego, 
białego małego pieska, któregobym 
mogła pielęgnować aż do chwili, 
kiedy urosnę duża i będę miała 
własne dziecko. 

W każdym razie obie powyższe 

ankiety wykazały, że 8 letnie dzieci 

myślą znacznie poważniej aniżeli 

16 latki. 

    

  

  

Przeciw dekoltom. 

Jak donoszą dzienniki londyńskie, 
przywódcy, ' kościoła anglikańskiego 

porozumieli się z wybitnymi polity: 

kami i zapewniają, że uda się im w 

drodze ustawodawczej zmusić panie 

angielskie do używania przyzwoitych 

sukien. W wielu kościołach pastero- 

wie wygłaszają pioronujące kazania 

przeciw modzie kobiecej Importowe- 

nej z Francji I zepsuciu obyczajów, jakie 

moda ta za sobą pociąga.BiskupzYorku 
był pierwszym, który wszczął kam- 

panję przeciw nowoczesnym strojom. 
(Nie byłoby do pomyślenia — mówił 

biskup — aby przed dwudziestu laty 

dama maležąca do tewarzystwa, ро- 

kazała się publicznie w takira stroju, 
jak obecnie. Kazanie biskupa wywo- 

łało w niektórych pismach polemikę. 

Opozycjoniści twierdzą, że są kraje 

w których kobiety jeszcze mniej ma 

terjału używają na swoje suknie. 
Zwolennicy biskupa nie pozostali 

dłużni z odpowiedzią i oświadczyli, 
że nie tyle im chedzi o rodzaj sukni, 
jak o... prowakacyjny sposób jej no- 
szenia. : 

Biskup z Derry wystąpił znewu 

gwałtownie przeciw modnym tańcom. 

| Szczególmie oburza go shimmy i 

| foxtrott. Wzywa wiec wszystkie panie 

jze swej djecezji, aby nie uczęszczały 

na bale, na których uprawiają się te 

| tańce. 

List de Redakcji 
Szanowna Redźkcjo. 

i Uprzejmie proszę o łaskawe zamieszcze- 
* mle w poczytnym „Kurjerze Wileńskim* ni- 
niejszego oświadczenia: 

i Od kilku lat niektórzy z nacjonalistów 
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oszczerczych napaści, jakiemi zwykli zwal- 
czać niemal każdego, kto tylko nie należy 
do nich przekonaniowo. Jak mocno rozmi- 
jającą się z prawdą | nadużywającą łatwo- 
wierność ludzką była ta cała akcja, świad- 
czy fakt, że wytoczony mi, na podstawie ich 
donosów, gdy byłem jeszcze proboszczem 
w Borunśch, proces, skończył się umorze- 
niem sprawy dla braku poszlak winy, po 
uprzedniem pozbawieniu mię wolności przez 
8 miesięcy i molm powrotem na zajmowa- 
ne stanowisko. Po kilkuletniej przerwie, 
nleżrażony niepowodzeniem akcji poprzed- - 
niej p. J. O. z „Dziennika Wileńskiego” w 
dniu 27 lutego Nr. 48, obrzuca mię znowu 
insynuacjami, w których walczą o prym 
wierutny fałsz, grube przekręcanie faktów I 
obłuda iście faryzeuszowska. Z ludźmi, któ- 
rzy prawie z reguły wylewają na swych 
przeciwników kubły pomyj, polemizować 
wcale nie zamierzam, uważałbym nawet za 
ubliżające dla siebie. Natomiast nie waham 
się napiętnować mianem nikczemności ak- 
cji wszczętej przez wrogle mi z pośród na- 
uczycielstwa w Dałhinowie jednostki, a dziś 
przeniesionej na szpźlty dzienników. Mo- 
ralne oparcie w tej nader przykrej sprawie 
znajduję w gorącym proteście parafjan w 
mojej obronie. Dałhinowie pracowałem 
kiedyś jako wikary, teraz zaś przez (rzy la- 
ta jako proboszcz, więc lud miejscowy zna 
mię dostacznie i jest mi świadkiem i sędzią, 
którego wyreku zawsze mogę oczekiwać ż 
całym spokojem. 

Być może nieraz jeszcze p. J. O., ma- 
czając swe pióro w błocie, pisać będzie o 
mnie. Niechże tedy wie, że dla oszczerstw 
mam tylko. pogardę. 

Łączę wyrazy wysokiego poważśnia 
Ks. Micbał Piotrowski, 
proboszcz Dołhinowski. 

  

  

_ Rozmaitości. 
Jak pszczoły pracują? 

W ostatnim numerze znanego czdso- 
pisma „La Nature” znajdujemy następujące 
ciekawe szczegóły o pracy, jaką wykonują 
pszczoły: 

Pracowitość ich jest  przysłowiowa. 
Pszczoła zwiedza w przeciągu jednego dnia 
60 kwiatów i zbiera z nich jedną piętnastą 
grama miodu. Zatem w 15 dniach nazbiera 
dopiero 1 gram. Aby zebrać 1 kilogram 
miodu, powinne pszczoła żyć 40 lat, dla 
zebrania jednego centnara 40C0 lat. Zatem 
4.000 pszczół zbiera w roku 1 centnar mio- 
du, a 24.000 pszczół potrzebuje na to 1 
miesiąca czasu. W jednym ulu znajduje się 
28.000 do 50.006 robotnie, z których połe- 
wa zbiera z kwiatów miód, a druga połowa 
wykonuje prace domewe. licząc średnio 
rój 35.060 pszczół, dziennie przybywa do 
ula przeszło 1 kg. miodu. 

  

Giełda warszawska 
z d. 12—Ill 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
а1а 26.28*/1 26,30 26,17 

Holandja 207,56 208,95 207,05 
Londyn 24,80 24,86 24.74 
Dolary 5,181/2 4,20 5,17 
Paryż 26,73*/1 26,80 26,17 
Praga 15,44 15,47 15,4i 
Szwajcarja 100,18 109,35 91,85 
Steckholm 140,08 140,43 88,73 
Wiedeń 73,11 73,0 78,93 
Włochy 21,34/2 21,30 21,29 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Poż. konwers. 5,10—5,00 
Pożyczka zł. 8,40 

Redaktor Józef Batorowicz. 
KK RABATY WETA TWAWTOOZCOWA 

fir. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jegiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje cd 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

  

  | wileńskich ebrall mię za przedmiot swych od godz. 1—3 popoł. 

Z EO R zaa 

KR „HELIOS< | 
ul. Wileńska 38. 

[EG „POLONIA: | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. Q. Slepjan 

Dziś Prem 
sezonu, z udziałem królowej gwiazd 

ral Jedyny cbraz 

Najnowsza kreacja! Wielki dramat 

bs Lucy Doraine i Conrad Veidt " mocnym 
Pierwszy duński film z Lucy Doraine wykonany w Kopenhadze, który wzbudzi zachwyt | uwielbienie całego świata. 

Mia May 
erotyczny w 8 aktach. 

„Listy miłosne baronowej S...“ || 
Początek o godz. 4, 6, 8 I 10%4 wiecz. 

„Jej droga de gaczęścia” ..- 
  

KINO- 
TEATR „Piccadiily* 

UL. WIELKĄ 42.   

pod redak 

  w druku lub w opracowaniu. 

Dalė I dai 
mastąpująco 55 
Nad program: arcykomiczna kemedja w 2-ch aktach p. t. „OMNI“ 

  

   WYDAWNICTWO ZAKŁADU NARODOWEGO 
IM. OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE. į 

LWÓW, Ossolińskich 11. WARSZAWA — Księgarnia własna, ul Nowy 

Świat 69. KRAKÓW —Filja Wydawnicza, ul. św. Anny 11. POZNAŃ — 
Wojciecha. 

| JULJUSZ SŁOWACKI 

! DZIELA WSZYSTKIE 

WILNO — Księgarnia św. 

cją JULJUSZA KLEINERA 
| (Całość wydawnictwa obejmie 16 tomów) 

Już ukazały się I są do nabycia we wszystkich księgarniach 

i Tomy I, !, IV i X w cenie 16 zł. za jeden tom. 

Dalsze tomy tego pomnikewego, zupełnego | krytycznego wydania pism poety są 

66 Sensacyjne przygody w 8 akt. Wszechświatowej sławy Harr, Hilia. 

Władca świata Szanewna Bublicznąść ujrzy sceny mrożące krew w ż ek. : 
Weselej 

1Н Polska 

Wojciecha. 
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Nerwowi, Neurastenicy, 
którzy cierpią na dražliwošė, slabo 
brak energji, melancholję, przesyt žycia, bez- 
sennošė, bėl glowy, trwožiiwešė, hypoc! 
nerwowe dolegliwości serca | żołądka, otrzy- 
mają bezpłatnie broszurę Dr. Welse 

pleniach nerwowych. 

Dr. Gebhard R €-o. Gdańsk (Danzig) 
Kassub. Markt 1 B. 

  

Wydawcg w imieniu współwiaściciali Józef Batorowicz, 

SNR | 
  

ść woli, Dnia 23 marca r. b. 

hondrję, 

o cier- publicznego, sprzedaż. 14 

Ogłoszenie licytacji. 

rynku przy ul. Kalwaryjskiej (obok. koszar 
23 p. ułanów) odbędzie się droga przetargu 

(—) K. Downarowicz 
rotmistrz i komendant (zupełuień Koni, LC 

Wilno. i 

€zasopisma, 

o godz. 9 raao na 

koni wojskowych.   
  

= 

jako agenci samochodów. Humerl Smiech 

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. — *% 8 zł. 

pomi 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 208. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie : 

I introligatorskie szybko 1 dokładnie 

Księg! rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światiodruki. 

     
    

        

    

    

Lolerja Państwowa 

Tabele, bilety, plakaty 

osobisty X   
pk mi = 

  

Deklamacji | dykcji so ass,, w komple- 
tach | oddzielnie. | 

10.l1 r. b. "5527 | 
przez Starostwo 
ciańskie na im. lcyk:Me- 
jer Glezer, zam. w Swię- | 
<ianach, przy u. Lyn- | 

tupskiej 8. 

DOM HANDLOWY 

„WSPÓLNA PRAGK” 
sp. z ogr. odp. 

Mickiewicza Nr. 5—2, (! piętro) tel. 335. 

Świeżo otrzymano ostatnie modele 
kapeluszy, sukien, kostjumów i palt, 

Ceny konkurancyjne. 

    

Bermięsie oblady jarskie 
bardzo smeezae po 1 zł 25 gr. wydaje 
„Artystyczna = Mickiewicza Nr. Li. 

BOOM POW ARSD DATA T INIT STEAM UEI TRB 

Prowizja wypłaca się z góry— 
zarobić można najmniej do 500 złotych 
miesięcznie. - Młodzi inteligentni ludzie 
płci obojga, mający stosunki w sferach 
hańdlowych, mogą mieć stały zarobek, 
pracując na procentach. Szczegóły udziela 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

  

udziela artystka teatru 

     

    

kiewicza 19 m. 6 — 
godz. 5—6 pp. 

— 

| Zgubiono 
legitymację służbową wy* 
daną przez Wileńską Iz* 
bę Skarbową, na imię 
Antoniego Miechniewicza 
w r. 1924 unieweżnia się 

1081, wydany 
Swlę- 

Druk, „Łux”, Żeligowskiego 1, 

  

^


