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KURJER WILEŃSKI 
Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 
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Wilno, Wtorek, 17 marca 1925 r. Cena _15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

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

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą. 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy -„Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Peklamowym S$. Grabowskie- 
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 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. -Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie R : A Sly 1 „Kurjer Wileński” darmo przez miesiąc. ” : B. epo kupić S = treści beletrystycznej, naukowej i hi 

storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileiski“. Otrzyma wtedy w Admi- 
K 5 toró 3 miesi - į s: ; е ; 
Са оЕЙ maros a раетосо оан PARE e „nistracji „„Kurjera Wileńskiego* książkę z kompletu o 50% taniej. mywał „Kurjer Wileński” darmo przez 3 miesiące. 

  у 
  

ważdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- 
go* codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie. 

% 

zaprenumeruj     Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 
e „Kurjer Wileński".   

  

  

Niniejszym zawiadamiam, iż 

oraz towarów manu- 
fakturowych p. f.   

Pracownia kaelaszy damskich 
J. Wiszniewskiej - 

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

wejście frontowe z ulicy 1 piętro. 

Przyjmuje obstelunki 
według modeli najnowszych 

  

Teatr Polski 

Dziś po raz drugi 

„KIKI” 
krotochwila Picarda 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 
OSI 

“ 

  

Wiadomošci polityczne. 
W wywiadzie udzie- 

Premjer: lonym przedstawicie- 
polo lowi „Wiener us 

ine Zeitung”powiedział 
zaymo. p. prezes Rady  Mini- 

dowym.  Sirów Grabski со па 
stępuje: Rozwój Życia 

gospodarczego w Austrji i Polsce 
wymaga kilku zmian w traktacie 
handlowym polsko - austrjackim. W 
kwestjach tranzytewych i komunika- 
cyjnych idzie Polska ręka w rękę z 
Austrją. Prezes Rady Ministrów wska- 
zał dalej na udział Polski w wysta- 
wie higjenicznej w Wiedniu, która 
odbędzie się na wiosnę roku bieżą« 
cego. Polska będzie tam miała swój 
własny pawilon, O stosunku Polski 
do Węgier powiedział p. Prezes Ra- 
dy Ministrów, że rokowania w spra- 
wie traktatu handlowego między Pol- 
ską a Węgrami przybierają pomyśl- 
ny obrót. Tak samo pomyślnie stoi 
sprawa konwencji kolejowej. €o do 
zechosłowacji, to p. Premjer — о$- 

wiadczył, że stosunki między obu 
państwami wchodzą w nową fazę 
przyczem miarodajne są obustronne 
wspólne interesy gospodarcze i 
wspólne interesy w dziedzinie mię: 
dzynarodowej. Dalej p. Premjer wy- 
licza szereg umów nad któremi o 
becnie toczą się rokowania i zazna- 
cza że faktyczne wkroczenie w no- 
wą fazę naszych stosunków z Cze: 

chosłowacją usunie atmosferę pew- 
nego podrażnienia które dotychczas 
istaiało między obu państwami. P. 
Premjer zakończył oświadczeniem, 
że Polska obecnie pracuje nad kon 
solidacją wewcaętrzną, poprawą admi- 
nistracji i nad rozwojem swoich sił 
produktywnych. Konieczne warunki 
rozwoju państwowego Polski nie bę 

dą jednak dopóty zabezpieczone do- 

póki nie nastąpi w Europie środ: 
kowej i wschodniel duch zgody i 
pokoju jako też wiara i zaufanie w 
stałość stosunków. (Pat.). 

Dzienniki Paryskie przy- 

Konferencja wjązują wielkie znacze* 
min. Skrzyń-nię do rozmów dyplo. 

zostanie w b. lokalu firmy „Polhandel”, ul. Zamkowa 17 
Skład galanterji męskiej I damskiej, 

Józef Kłodecki. 
Polecam łask. uwadze Sz. Publiczności nowy mój skład i zapewniam, 
iż dobrocią towarów jak również i cenami starać się będę w zupełno- 
ści zadowolić wymagania mej klijenteli, Z poważan. Józef Kłedecki. 

  kiego. 
= gatycznych jakie Her: 

w dniach najbliższych otwarty 

Teatr Wielki 
Dziś poraz ostatni 

„Bsiężniczła Czardata” 
operetka Kalmana 

  

  

Jutro 
przędstóświenie dla Inteligencji 
pracującej po cenach zalżeny 

 „DEMON“ 
opera Rubinsteina 

W czwartek 

PREMJERA 

BALETU 
po cenach zniżonych 

riot odbędzie z szeregiem mężów 
stanu. Według informacji prasy Her- 
riot zebaczy się w ciągu dnia dzisiej- 
szego z Chamberlainem, :jutro z Be- 
neszem, zaś pojutrze ze Skrzyńskim. 

Petit Parisien donosi że ministro* 
wie Benesz i Skrzyński pozostaną 
jeszcze przez kilka dni w Paryżu dla 
przeprowadzenia dalszych rokowań. 

Większość dzienników komentuje 
nader dodatnie przemówienie mini: 
stra Skrzyńskiego. (Pat.) 
Wyjazd Minister Strasburger 
Strassbur- wyjechał wczoraj wie- 
„gera do  czorem z Genewy do 
Warszawy, No (Pai). 

Delegacja złonkowie delegacji 
ZE gdańskiej przed swym 
L wyjazdem z Genewy 

dawali wyraz w rozmo- 
wach z dziennikarzami zagranieznemi 
swemu _ niezadowoleniu z obrotu 
spraw na obecnej Radzie. 

Sa gdkreślił, że rzekoma 
krzywda jaka spotkała Wolne Miasto 

    

    

      
    
         

      
          

          

          

   

  jest wynikiem wpływów politycznych, 
jakie Polska zyskała obecnie w Lon-i 
dynie. (Pat). A 

Prasa podkrešla waž- 
ze» roz- ność dniaj zel roze 

„mowy Herrlota z Cham- 
a berlainem. 

Według Petlt Parl- 
sien obaj ministrowie omawiać będą 
szczegółowe zmiany jakie należy 
wprowadzić do protokułu dotyczące" 
go przyjęcia Niemiec do Ligi Naro- 
dów, a także sprawę specjalnych 
układów obronnych oraz sprawy oku- 
pacji kolonji i rozbrojenia Rzeszy. (Pat.) 

  

„NERVOSAN” jest jedynym wska- 
zanym środkiem leczniczym przeciw 
EPILEPSJI i innym CIERPIENIOM 
NERWOWYM, które dla swego za: 
niku wymagają wzmocnienia systemu 
nerwowego i racjonalnej przemiany 
materji, przez wytwarzanie substancji 
krwionośnych i odżywianie komórek 
nerwowych, „NERVOSAN” żądać w   każdej aptece. 
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ceni w kawie istej, Dla- 
tego tež przynosi „„ENRILO“ 
w równej mierze zadowolenie 
jak filiżanka dobrej kawy ziar- 
nistej, nie zawierając jednak 

szkodliwie dzia | kofeiny. 
Župelnia bez Comieszki ka- 
wy аа Ž cykorji o- 
siąga się tani i zdrowy napój, 
polecany od szeregu lat przez 
znanych i poważnych lekarzy. 

Wyłączni wytwórcy 

Menryka Francka Synowie $. A. 
Skawina—Kraków. 
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POLSKI BANK RZEMIEŠLNICZY w WILNIE 
Sp. z ogr. odp. wiieńska 27. 

Czynny w poniedziałki, środy i piątki od 6 ej do 7:ej w. 
UDZIELA POŻYCZEK (od 25 do 500 złotych) rzemieślnikom, sklepikarzom, wła- 

ścicielom dorożek I wozów ciężarowych, ogrodnikom i t. p. 
UŁATWIA NABYWANIE narzędzi pracy. 
PRZYJMUJE OSZCZĘDNOŚCI drobne (od 1 złotego) I lokaty większe na odpo- 

wiednie oprocentowanie ze zwrotem na termin lub na każde żądanie. 

Posiada dla użytku swych członków różne wydawnictwa fachowe. 
Za Radę Madzorczą Za Zarząd 

ZYGMUNT NAGRODZKI FRANCISZEK: WALICKI 
Prezes w/z Prezesa 

2 ostatniej chwili. 
! (Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy.) 

Niedoszle przesilenie rządowe. 
‚ Dymisja wice premjera Thugutta stanowi widocznie zły omen dla rzą: 
„du p. Grabskiego. 
! Na sejmowej komisji budżetowej w dyskusji nad budżetem Minister- 
stwa Skarbu, pos. Wyrzykowski (Wyzw.) postawił wniosek o skreślenie ca" 
łego funduszu dyspozycyjnego Ministra Skarbu. 

Wniosek przeszedł 7 gł. (Wyzwolenie, Piasta i mniejszości narodowych) 
przeciwko 6 gł. (endecji i P. P. S.) Dubadecja wstrzymała się od glosowa- 

'nia. Chadecy byli nieobecni. 
} Na popołudniowem posiedzeniu uchwałę 

i 

powyższą poddano rea-   
Ks“ 

-Z Kowna. 
Wywiad z Petrulisem. 

W wywiadzie udzielonym kores* 
pondentowi „Echa“ Petrulis mówiąc 
o najbliższych zadaniach Rządu Li- 
tewskiego. zaznaczył, że na pierwszym 
miejscu stoi sprawa wyborów do sej. 
mu Klajpedzkiego i wybory posłów 
z Kłajpedy do Sejmu Litewskiego. 
Wybory do Sejmu Kłajpedzkiego 
mogłyby się odbyć już w maju r. b., 
będą jednak odłożone, Mówiąc o Kłaj: 
pedzie premjer podkreślił upadek 
tamtejszego leśnego przemysłu. 

Studenci przeciwko Watyka- 
nowi, 

Policja zabroniła odbycia zwola- 
nego przez studentów wiecu mani: ! 
festacyjnego przeciwko Watykanowi. 

Zjazd stronnictwa niemieckiego 

W Kibartach odbył się niedawno 
zjazd stronnictwa niemieckiego w 
Litwie. Zjazd zaaprobował taktykę 
niemieckiej frakcji sejmowej. Poza- 
tem dokonane zostały wybory nowe- 
go prezydjum. 

Angielsko-litewska izba han- 
dlowa. 

Jsk donosi „Elta“ w d. 18 marca 
r. b. zwołane zostanie w Londynie 
zebranie organizacyjne w sprawie 
utworzenia angielsko-litswskiej Izby 
Handlowej. 

Konsulat czesko-słowacki. 

Według słów klajp. „Żynios” w 
blizkiej przyszłości zorganizowany zo- 
stanie w Kłajpejdzie Konsulat Czesko- 
Słowacki. Konsulem zostanie miano- 
wany prawdopodobnie znany finan- 
sista w Kłajpedzie — Litwin. Žrozu- 
miałą jest rzeczą, że utworzenie kon- 
sulatu Czesko: Słowackiego ma ogro- 
mne znaczenie dla zacieśnienia sto- 
sunków między Litwą i Czecho- 
Słowacją. 

— 

| sumpcji. 
Tym razem za wnioskiem pos. Wyrzykowskiego padło tylko 6 gł. 

(Wyzwolenie i mniejszości narodowe), a przeciwko — 15 gł. (prawica i P. 
P. $). Piastowcy wstrzymali się od głosowania. 

Czy Thugutt pozostanie w rządzie? 
Wczoraj popołudniu rozeszły się po Warszawie pogłoski, że p. Thu- 

gutt na prośbę premjera dymisję swą cofa, ewentualnie zostaja ministrem 
spraw wewnętrznych. 

P. Thugutt zainterpelowany w tej sprawie przez naszego korespon* 
denta, edpowiedział, że istotnie między nim a premjerem toczą się w chwi- 
li obecnej rozmowy w sprawie pozostania jego w rządzie, ale jak dotych- 
czas rozmowy te są beztreściwe. 

Rozstrzygnięcie ma nastąpić w ciągu paru najbliższych dni. 

Nowy pakt gwarancyjny. 
W sprawie nowego paktu gwarancyjnego toczą się rokowania między 

Francją a FAnglją. 
Wobec odrzucenia przez Anglję protokułu genewskiego należy ocze* 

kiwać z jej strony przedstawienia w najbliższej przyszłości nowych pro- 
‚ рогусу) ® sprawie paktu gwarancyjnego. 

W tym czasie anglja zwróciła się do Niemiec z żądaniem podania 
nowych warunków, uwzględniających obecną sytuację polityczną. 

Zachodzi obawa, że propozycje niemieckie w nowem opracowaniu 
staną się podstawą rokowań między Francją i Anglją. 

Chamberlain porozumiewa się obecnie z rządem francuskim, który 
| mocno obstaje za prawami Polski, natomiast w części prasy francuskiej 
j pod wpływem akcji niemieckiej roziegają się głosy o potrzebie ustępstw ze 
strony Polski. 

Kongres „Wyzwolenia 

Przez niedzielę i poniedzizłek odbywały się w Warszawie obrady 
kongresu „Wyzwolenia” przy b. licznym udziale delegatów, których stawi- 
ło się przeszło 2 tys. z całej Rzeczypospolitej. 

Nastroje na zjeździe były b. redykaine. 
Uchwalono przejść do ostrej opozycji przeciwko rządowi Grabskiego 

i żądać natychmiastowego rozwiązania Sejmu i nowych wyborów na pode 
stawie dotychczasowej ordynacji wyborczej. 

W 'celu wygrania wyborów, polecono władzy naczelnej stronnictwa 

wejść w porozumienie z innemi stronnictwami lewicy, celem utworzenia 
bloku Iswlcowego. 

W sprawach programowych kongres uchwalił refors ę rolną bez cd- 
szkodowania i rozdział Kościoła od Państwa. 

Podpisanie umowy poisko-perskiej. 
Onegdaj delegacje polska i perska podpisały w Warszawie protokół 

aktu wieczystej przyjaźni i umowy handlowej między obydwoma państwanii. 
Zawarty układ musi odbyć jeszcze drogę zatwierdzenia przez rządy 

i ratyfikacji przez parlamenty zainteresowanych państw. 

Zerwanie rokowań polsko-czeskich. 
Prowadzone z Czechami rokowania w różnych sprawach likwidacyj* 

nych, z powodu opornego stanowiska Czech — zostały przerwane. 
Delegacja polska z prof, Kutrzebą na czele opuściła Pragą czeską. 
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Imiany w pońiale terytojalnym Ziemi Wileńskiej. 
Mając na uwadze życiowe potrze- 

by zarówno administracji, jak i lud- 

ności Ziemi Wileńskiej, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych zamierza prze- 

prowadzić szereg zmian w podziale 
administracyjnym obszaru admini- 

stracyjnego wileńskiego. Zmiany te 

wiążą się do pewnego stopnia z pro- 
jektowanemi zmianami granicy po- 
między województwem nowogródz- 
kim i Wileńszczyzną, które to zmiany 
będą przedmiotem specjalnej ustawy. 
Narazie Min. Spraw  Wewnetrzn. za- 
mierza w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów wprowadzić zmiany nastę- 
pujące: 

1) utworzenie powiatu mołodecz* 
niańskiego, z siedzibą starostwa w 
Mołodecznie, obejmującego gminy: 
Mołodeczno, Krasno, Radoszkowicze, 
Lebiedziewo i Gródek (z dzisiejszego 

pow. Wilejskiego) — oraz gminę 
Benica (z dzisiejszego pow. Oszmiań- 
skiego). 

2) powiększenie dzisiejszego pow. 
Wilejskiego (bez gmin, które przesz- 
łyby do pow. Mołodeczna) o gminę 
Budsław (z pow. Duniłowicze) i o 
gminy: Wiszniew, Żodziszki, i Woj- 
ston (z pow. Swięciany). 

3) wyłączenie z pow. Duniłowi- 
cze gmin: Tumiłowicze, Dokszyce, 
Porpliszcze i Parefjanowo — i przylą- 
czenie ich do pow. Dzisna. W ten 
sposób pow. Duniłowicze przestanie 
być powiatem granicznym, a zosta- 

r 

państw E 
Zamiary mienszewików. 

Onegdaj odbyła się narada cen- 
tralnego komitetu partji mienszewi- 
ków, na której rozpatrywano sprawę 
ewentualnego wstąpienia ich do rzą- 
du i desygnowania przedstawicieli 
frakcji do prezydjum sejmu. 

Po długotrwałych debatach centr. 
komitet postanowił kontynuować ro- | 
kowania z premjerem. 

Jednocześnie C. K. uznał, że w 
obecnej «chwili o wstąpieniu do rzą- 
du mowy nawet nie może być. 

Mienszewicy mogą przyjąć czyn- 
ny udział w rządzie tylko po jego 
reorganizacji. 

Żądanie to odnosi się w pierw- 
szym rzędzie do ministerstwa rol- 
nictwa, które jest w rękach przed- 
stawiciela zbogaconych chłopów. 

Następne posiedzenie odbędzie 
się w czwartek. 

Definitywna decyzja zapadnie na 
tem posiedzeniu. 

Nowa linja kolejowa. 

Sejmowa komisja budżetowa u 
chwaliła wyasygnować 4 miljony ła* 
tów na budowę linji kolejowej Mita- 
wa—Libaws, 

Budowa ma być dokonana z ma: 
terjału krajowego. 

Linja będzie szerokotorowa. 

  

nie natomiast powiększony o gminy: 
Jasiewo, Kobylnik i Zanarocie z pow. 
Swięciany: przytem siedziba powiatu 
zostanie przeniesiona z Duniłowicz 
do Postaw, posiadających lepsze ро- 
łożenie zarówno w stosunku do пс- 
wej konfiguracji powiatu, jak i ze 
względu na odległość od linji kole- 
jowej (6 klm.). 

4) przyłączenie do pow. Dzisna 
(z siedzibą w Głębokiem) 4-ch gmin 
z pow. Duniłowicze (punkt 3)—i wy- 
łączenie odległych od siedziby po- 

Następstwa mowy Cziczerina. 

Mowa Cziczerina w Tyflisie, w 
której Cziczerin nazywa Japonję pań: 
stwem imperjalistycznem, wywołała 
w Japonji liczne protesty. 

Zdaniem prasy japońskiej, Ja- 
ponja nie dąży do hegemonji nad 
żótłą rasą. 

Następca Koppa. 

Donoszą z Moskwy, że poseł so* 
wiecki na Łotwie Arałow mianowany   wiatu gmin: Bochyń, Jody, Przebro- 

dzie, Nowy Pohosk, Druja, Miory, 
Leonpol i Czerez, które włączone by- 
łyby do powiatu Bracław. 

5) powiat Bracławski, powiększo- 
ny w ten sposób uległby zmniejsze- 
niu o gminę Dukszty, która weszła- 
by do pow. Święciańskiego. 

6) powiat Swięciany, okrojony na 
rzecz pow. Wilejskiego i Dunilowic- 
kiego, a powiększony kosztem pow. 
Bracław (punkt 5), powiekszylaby 
nadto gmina Janińska z pow. Wi: 
leńsko Trockiego. 

7) pow. Wileńsko Trocki pozostał 
by bez zmian, tracąc jedynie gminę 
Janińską (pkt. 6). 

Jak powiedziano wyżej, projekto- 
wane zmiany mają na celu ułatwie- 
nie administracji powiatowej zarzą” 
dzenia poszczególnemi gminami oraz 
ułatwienie ludności komunikowania 
się z ośrodkami powiatów. 

bałtyckich. 
Znowu sprawa Needry. 

Senat odrzucił podanie kasacyjne 
Needry, domagające się uwolnienia 
go z więzienia. 

Jednocześnie senat postanowił 
na swem następnem posiedzeniu 
rozpatrzeć zażalenie ministrów spraw 
wewnętrznych i wojskowych, złożone 
w tej sprawie. 

Estonja. 

Nowy preces komunistyczny 
w Estonji. 

Dziś rozpocznie się w sądzie woj- 
skowym w Tallinie wielki proces, w 
ktėrym na lawie oskaržonych zasią- 
dzie 10 osób, oskarżonych o ukry* 

| wanie działaczy komunistycznych. 

Podwyższenie pensyj sędziow- 
skich. 

Komisja budżetowa podwyžszyla 
pensje urzędników sądowych o 10 
procent. 

Likwidacja poselstwa estoń- 
skiego w Rzymie. 

Postanowieniem rządu zlikwido- 
wano samodzielne poselstwo estoń- 
skie w Rzymie. 

Zostaje się tylko przedstawiciel- 
stwo, złożone z 1 radcy, podległago 

' poselstwu paryskiemu, 

  

    

"O pracy. 
(Wraženia). 

Człowiek jest narzędziem pracy 
zupełnie nieświadomym swej siły i 
wartości. Wartość ta zresztą, i dyna- 
mika pracy, zależną jest ogromnie 
od tego co francuzi nazywają аётоз- 
pbere ambiaute, czyli od psychiczne- 
go otoczenia danego osobnika. 

Faktem jest, że ci sami ludzie 
pracują inaczej w otoczeniu podnie- 
cającem do intensywnej wydajności 
energji, niż wśród samej niedbałości, 
paraliżującej wszelki žywszy ruch 
mięśni. Nie ma jaskrawszego przy- 
kłedu na powyższe twierdzenie, jak 
porównarie naszego sennego Biało- 
rusina w jego domowych pieleszach, 
kiedy to sąsiad sąsladowi mówi przy 
pracy w polu: „Nie śŚpieszaj się, co 
jutro będziesz robić?*, ztym samym, 
a przynajmniej tekim samym „na- 
szym bratem”, przerzucającym z bły: 
skawiczną szybkością przez 8 godzin 
jakieś szpulki, sztaby 1 t. p. w łos- 
kocie, upale i kurzu wielkich fabryk. 

Tendencją spółczesną jest wpro- 
wadzenie jaknajściślejsze zasady: in- 
tensywna praca, wysokie wynagro- 
dzenie materjalne; rekompensaty mo- 
ralne (ubezpieczenia, rozrywki kultu- 
ralne, pomoce, zrzeszenia, prawa 
pracowników i t. p.). 

Na utrzymanie tego programu w i przywiązuje jak zła moc. Zła... nic 

po linji psychiki współczesnego, go* | szatana. 
rączkowego, coraz szybszego życia, | niałej, skomplikowanej, a mądrej jak 

gdyż widzimy, rzecz ciekawą, stały,! mózg ludzki maszyny, z szaloną 
i większy od zapotrzebowania) na" | szybkością tworzącej coś, zda się w 

harmonji, polsga równowaga spo- 

łeczna, a wyczerpanie takowego, idzie 

U 
pływ materjału roboczego do fabryk, 
gdzie praca i jej warunki stokroć są 
cięższe niż na wsi. 

Jeśli się porówna np. takie wido- | 

wisko jak olbrzymie sale Widzew- 
skich tkalni w Łodzi, gdzie w upale, 
parze, hałasie, łomocze 1400 warszta- 
tów i każdy robotnik lub robotnica 
musi pilnować 2-ch, lub w innej hali 
jeder człowiek ma na oku 670szpu- 
lek przędzących pajęczej cienkości 
nici, które w razie zerwania, błyska: 
wicznem ruchem zmechanizowanych 
palców wiązać trzeba. Albo inny o 
brazek: odlewnie żelaza. W obłoku 
kurzu węglowego, w piekielnym go- 
rącu, rzygają z otworów pieców stru- 
gi roztopionego żelazu i pryskając 
na wsze strony, spływają oślepiającą 
strugą w przygotowane formy, raniąc 
nieustannie ręce i twarze ludzkie. 
A szlifiernie, z wiecznym zgrzytem, 
łoskotem i metalicznym kurzem, o- 

kopalniach, a w farbiarniach, w kwa- 
sie chemikalji?... Wielorako umączo- 
ne jest stworzenie ludzkie, przez sie- 
bie samo. Namnożyło się ono bez 

| liku, nawymyślało sobie maszyn, 
| warsztatów, sprzętów rzeczy do со- 
jdziennej i świątecznej potrzeby i ka* 
zało tym że maszynom mnożyć się i 
'mnożyć w nieskończoność, zmusza- 
'jąc je, by dały ludziom środki utrzy= 
| mania tak, jak ich praojcom dawał 

    
Iżycie las, knieja, pole i wody, dziś, 
| już niewystarczające. 
| Jest dziwna, niesamowita potęga, 
jw widoku wielkiej fabryki. Można 
zrozumieć, że przykuwa, pociąga i 

innego nie odczuwa człek, przygod- 
nie chodzący po takiem - państwie 

Chwilami, na widok wspa- 

nieskończoność, ogarnia uszanowa- 
"nie i cześć dla tej istoty dwunogiej, 
która nie tak dawno wyłoniła się z 

siadającym na płucach, a praca wjP 

został członkiem Rady komisarjatu 
spraw zagranicznych na miejsce Wig- 
dora Koppa. 

' Zmiany na placówkach dyplo- 
matycznych. 

Sowiecki poseł w Wiedniu, Joffe, 
z powodu choroby ustępuje z zaj 
mowanego stanowiska. 

Na miejsce jego mianowany zo- 
! stał J. Kociubiński, komunista ukraiń- 
| ski, dotychczasowy radca legacyjny 
tegoż poselstwa, 

Likwidacja akademji 
ryjnej. 

Wojenna akademja 
została zlikwidowana. 

Powodem miało posłużyć: zniko- 
my element komunistyczny wśród 
słuchaczy oraz olbrzymie koszty po 
łączóne z utrzymaniem tej placówki. 

Sun-Jat-Sen a Sowiety. 

Śmierć Sun-Jat-Sena przyjęta zo- 
stała przez rząd sowiecki, partję ko- 
munistyczną oraz prasę z wielkiem 
współczuciem." 

Artykuły wykazują, że narodowo- 
wolnościowy ruch chiński, kierowany 
przez zmarłego, jest najbliższym 
sprzymierzeńcem komunistycznego 
proletarjatu, wyzwalającego Fzję od 
imperjalizmu”europejskiego. 

Litwinow - wysłał do rządu chiń- 
skiego depeszę kondolencyjną. Taką 
sama depeszę wysłała partja komu- 

inżynieryjna 

Dalsze obsadzanie granicy 
pęzez K.O.P. 

W drugiej połowie marca nowe 
brygady K.O.P. obejmą granice pol- 
sko-sowiecką województw: Poleskie- 

go i Tarnopclskiego. W ten sposób 
cała granica z Sowietami obsadzo- 
na będzie przez 5 brygad, co odpo- 
wiada pięciu województwom, mają- 

cym granice z Sowietami. Brygadę 

Tarnopolską obejmuje jako dowódz- 
ca pułkownik Włodzimierz Maksimo 

wicz-Ratyński, dowódba 18 pułku pie- 

choty. Dowództwo brygady Poleskiej 
obejmuje pułkownik Stanisław Wrza- 

liński, dowódca piechoty dywizyjnej 
11:ej dywizji. Nowo tworzone bryga- 

dy, Tarnopolska i Poleska zorganizo- 

wane będą na wzór już działających 
—— 

rzęcą, z palką w dłoni i... iskrą bo- 

skiej mądrości pod czołem. 
Ale wnet na widok stokroć umę- 

czonych robotników, a zwłaszcza ko- 

biet, niszczących zdrowie przyszłych 

pokoleń w pracy zabójczej dla rodza- 

ju ludzkiego, ogarnia wręcz przeciw- 

ne uczucie: odrazy, buntu, oburzenia, 

przerażenia. Jakieś poczucie wstydli- 
wej odpowiedzialności, męczy do 
dna sumienia... 

Jakto? Oto śpię na tem głupiem 

prześcieradle i nigdy nie myślę ile 

ono męki ludzkiej kosztuje? Oto 
niedbale stawiam garnek, a on jest 

pełen krwawego potu moich bilžaich? 

Zaiste, wskazanem by było wszyst: 

  
|kich pulchnych rentjerów, zasiadają: | g 

cych w miękich fotelach klubowych, 

osłać choć raz na wędrówkę po 

dantejskich kręgach fabryk. Przestali 

by może wyrażać swe wieczne Ździ- 

wienie nad buntowniczym duchem 

robociarzy i łatwością do strajków. 

Całą młodzież kończącą szkoły, 

należało by tam prowadzić, dla wy- 

robienia w niej szacunku dla pracy 

ludzkiej, z której codzleń korzystamy 

niedbale, nieświadomi męki do niej 
przywartej. 

Olbrzymie, po kilka tysięcy mró- 
wek roboczych liczące warsztaty fab- 
ryczne, jestto rzetelny obraz piekła 

go zatracenia prowadzą coraz dalej i 

dalej. 
A teraz od tych obrazów szatań- 

skiej potęgi i zestokrotniałego zda 
się życia, przerzućmy się w inny 
zupełnie świat, bliższy nam, kędy 
operuje jednek ta sama, dwunożna, 

ongiś jaskiniowa, dziś maszynowa 
jstota: człowiek. Odbywa się pod me: 
mi oknami w mem rodzinnem Wil- 
nie reperacja rury kanalizacyjnej (nb 
od 5-ciu miesięcy zepsutej i zatru=   Jaskini, zaledwie okryta skórą zwie- wającej powietrze na kilkaset kroków 

Z Rosji Sowieckiej. 
nistyczna w Rosji do chińskiej partji 
„homindan” (chińska partja narodo- | 
wo-socjalistyczna). 

C.l.K, Z.S.R.R. Yb 0 og ag 
polityczny Sun-Jat-Sena, pisany przed 
samą jego śmiercią. W testamencie 
tym zmarły oświadcza, że Z.S.R.R. 
jest najbliższym sojusznikiem wyzwo- 
lonych Chin. Dalej Sun Jat-Sen pole- 
ca partji komindan utrzymywać z Z. 
$. S. R. jeknajbliższy kontakt. Komi- 
tet Wykonawczy III Międzynarodówki z 
powodu śmierci Sun-Jat-Sena ogło- 
sił dwie odezwy: pierwsza — do ro- 
botników całego świata; kończy się 
ona żądaniem udzielenia przez ro: 
botników całego świata pomocy Chi- 
nom w waice narodowo-wyzwoleńczej 
przeciwko burżuazji Europy; druga 
odezwa wzywa narodową socjalisty 
czną partję Su-Jat Sena do zlania 
się z chińską partją komunistyczną. 

(Pat). 

Eksport spirytusu do Szwecji. 

prawa pomnika Mickiewicza 
(Komunikat Sekcji Prasowej Zarządu Głów- 

nego Komitetu Budowy). 

Sprawa wzniesienia pomnika Ada- 
ma Mickiewicza w Wilnie znajduje 
się obecnie w fazie następującej: 

Ztwierdzony w dn. 13 listopada 
1924 go r. Statut Głównego Komite- 
tu Budowy wydrukowany został w 
małej szestnastce i bądź rozdany, 
bądź rozesłany członkom Komitetu. 
Protektorat nad całą akcją budowy, 
mającą objąć nietylko Polskę lecz 
i wszystkie zagranicą kraje i tereny 
przez Polaków zamieszkałe, raczyli 
przyjąć: prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Wojciechowski, 
marszzłek Józef Piłsudski, tudzież 
obaj marszałkowie Sejmu i Senatu 
pp. Maciej Rataj i Wojciech Trąmp- 
czyński. 

Tymczasowy zarząd Komitetu Głów- 
nogo złożył w dn. 16 grudnia roku 
ubiegłego swoje mandaty w ręce 
walnego zgromadzenia wszystkich 
członków Główn. Komitetu Budowy. 
Nastąpił ponowny wybór: stałego za-   Państwowy urząd hardlowy wy: 

syła próbny transport spirytusu do 
Szwecji. 

Jednocześnie toczą się rokowania, 
celem zdobycia rynków skandynaw- 
skich dla rosyjskich wyrobów alko- 
holowych. 

Walka z wilkami. 

Ludowy komisarjat rolnictwa zwró- 
cił się do Rady Komisarzy Ludowych 
o wydanie ustawy do walki z pla- 
gą. wilków. Według obiiczeń w ciągu 
1924 r. wilki 
źrebiąt, 50250 krów, 25.000 
trzody, 13.600 jeleni i znaczną ilość 
ludzi. W związku z powyższem pro- 
jektowane jest utworzenie specjalnej 
organizacji do walki z wilkami. Do 
walki ma być użyte między innemi 
wojsko. Narazie Komisarjat Rolnictwa 
prosił o natychmiastowe wyasygno- 
wanie 100 tysięcy rubli w celu roz- 
poczęcia akcji skierowanej do tępie-   

Z pogranicza. 

na ziemi, a potępieńcy dzieło swe-, 

nia wilków. 

  

brygad i posiadać będą odpowiednią 
ilość i skład bataljonów i szwadro- 
nów. Warunki lokacyjne brygady 
Tarnopolskiej przedstawiają się nie 
źle, gdyż straż graniczna pozostawia 
pewną ilość murowanych stražnic, 
Wobec zupełnego braku strażnic na 
terenie brygady Poleskiej, K. O. P. 
przystępuje na tym terenie do budo- 
wy strażnic pierwszej i drugiej linji. 
Przetargi na budowę strażnice w tym 
odcinku zostały ukończone w piew- 
szych dniach marca w Brześciu n/B. 
pod kierownictwem dolegata Min. Ro- 
bót Publicznych p. Inżyniera Próch- 
nickiego, i firmy przystąpiły już do 
zwózki materjałów i rozpoczęcia ro- 
bót. 

porwały 52.684 koni 1 
innej | 

į wej: Józef Korolec. 
i 

rządu, złożonego z 12 osób, oraz 
Komisji Rewizyjnej. Po ostatecznem 
ukonstytuowaniu się, zarząd, jako wy- 
konawczy organ Komitetu Głównego, 
ma skład następujący: 

Prezes: generał Lucjan Żeligowski 
Pierwszy wiceprezes: Delegat Rzą* 

du p. Władysław Raczkiewicz, 
Drugi wiceprezes: prezydent mia- 

sta p. Witold Bańkowski. 
Trzeci wiceprezes: Ferdynand Rusz- 

czyc. 
Skarbnik Józef Korolec. 
Pzewodniczący Sekcji Artystycz: 

; technicznej: Ferdynand Ruszczyc. 
Przewodniczący Sekcji Finanso* 

Przewodniczący Sekcji Prasowej: 
; Czesław Jankowski. 

Pierwszy sekretarz: Jerzy Remer. 
Drugi sekretarz: ks. Piotr Sle- 

dziewski. 
w Członek Zarządu: generał Berbec= 

Członek Zarządu: Jan Falewicz. 
Członek Zarządu: Stanisław Koś- 

ciałkowski. 
Członek Zarządu: Bronisław Umia- 

4 stowski. 

Komisję Rewizyjną stanowią pp. 
Jan Malecki dyrektor Izby Skarbowej, 
Zygmunt Nagrodzki radny m. Wilna, 
Jan Pietraszewski prezes Izby Okrę- 
gowej Kontroli Państwowej i dr. Wi- 
told Weslawski prezes Macierzy 
Szkolnej. 

Przewodniczącemu Sakcji przysłu* 
guje prawo zapraszania do wzięcia 
udziału w jej pracach osób, do któ 
rych bądż kompetencji bądź uczyn- 
ności odwołać się pragnie — bez o- 
graniczenia ich liczby tudzież bez 
względu na miejsce ich pobytu. 
W skład Komitetu Głównego Budo- 
wy wcbodzi już obecnie przeszło 60 
osób bądź stojących na czele róż- 
nycb instytucyj bądź osobiście zaży- 
wających szerokiego wpływu i miru 
wśród szerszego Społeczeństwa. Wal- 
ne zgromadzenie ma prawo koopto* 

  

w koło). Czynność ta dochodziła 
mych uszu dźwiękami, które pamięć 
zanotowzła, gdyż były charaktery- 
styczne. Zaczynało sięto zwykle o ja- 
kiejś rannej godzinie gruchnięciem 
worka z narzędziami o bruk, pokaszli- 
waniem, uwagami w rodzaju: „Niechaj 
jego, ten piasek jak on sypisie... niewia- 
demoż jak długo jo robić przyjdzi 
się ta kanawa... ziemia zszechszy, 
prosto kamień... daj pan Józef siar- 
czyki...” poczem słychać było trzask 
zapsłki, kilka  szurgnięć nogami, 
chrząknięć i „nasz brat* zabierał się 
do... roboty. Dzwiękowo przedsta- 
wiało się to jako następujące po 
sobie w niezbyt szybkim tempie od- 
łosy: ciuk, ciuk... ciuk-ciuk po kilku=. 

nastu lub kilkudziesięciu, następowa- 
ła mała przerwa:... „Papieroska zgasła, 
niechaj jo... wiatr dziś, bo I w oczy 
niesie... aha... no toż to...” „i ciukanie” 
rozpoczynało się na nowo. Od czasu 
do czasu zdarzał się szelest kroków 
lub turkot powolny wozu.  sta- 
wał zwykla pod oknami, ustawały 
też ciukania lub zwelnialy tempa i 
dolatywały mniej więcej takie rozho- 
wory. „Cosz, musi kanawa przyszło 
sie prawić a?*. Aha. „Musi byla 
pększy, ci co?” „Wiadomo”. Fsz ro- 
boty kole jej będzi... ajajaj! „A nie- 
chaj jo...” „Do samej musi ona Wilii 
tdzie?”, „Aha”. Peczem następo- 
wały rzeczowe uwagi o „Kanawach* 

į wogėlnošci, czasami o koniu, wozie, 
cenie drzewa, czasami anekdoty i 
przygwarki natury ogólnej, a młotki 
mdlały z wysiłku w rękach pracują- 
cych. 

Czasami ludzie idący z narzędzia- 
mi do pracy stawali tam po pół go- 
dziny i dłużej cie mogąc się oder- 
wać od uroczego widowiska rozko- 
panej i nie wonnej jamy. 

Ludzie ci przedrzernywali doku: 
mentnie całą dobę; i te swoje też 

  
3 

osiem гережпе godzin pracy (II) i 
resztę dnia, 1 noc w niechiujnych 
mieszkaniach. Nie wymagano od nich 
pośpiechu, energji i sprawności, nie 
wiele i oni wymagali od otoczenia, 
by im coś dałe jako wiatyk moralny 
i jako bodziec do pracy. 

Problem do rozwiązania: Czy ma- 
ła praca, mały rozwój, nikłe pragnie- 
nia i senne gmeranie się płazów w 
stojącej wodzie, czy spalanie się w 
ogniu pracy, dając z siebie cały 
swój wysiłek? Znów muszę operować 
obrazem i wspomnieniem. Przed- 
wieczorna rodzina w klubie robotn. 
fabrycznego miasta. Kilku pokojowy 
lokal, pełny po brzegi, jak ul, które* 
'go każda cząstka wre życiem. - Tu 
czytają gazety, tam dyskutują o spra* 
wach bieżących, ówdzie młodzież 
tańczy, obok posiedzenie zarządu ko- 
operatywy, dalej próba chóru, czy 
teatru amatorskiego. 

Te same twarze, które zrana 
wzbudzały litość, trwogę, teraz radu- 
ja życiem, tryskającem z bladawych 
ale inteligentnych masek, powleczo= 
nych mgłą zmęczenia. 

Ci ludzie myślą, 
czegośl.. 

Dusze ich ebudzone, podniecone, 
po stokroć, tętnem intensywnej pra- 
cy, wrażliwe się steją na dobro i zło, 
jak czułe skrzypce. Muszą się uczyć 
myśleć szybkę i postanawiać nieod- 
wołalnie. Tego ich nauczyły Ich ma- 
szyny, które też są szybkie i nieod- 
wolaine. 

fTeraz znów nie ma wahania w 
odpowiedzi na pytanie: czy Życie 
trzeba przedrzemać, czy przeżyć? 
Wspaniały instrument, jakim jest w 
rękach niepojętego Losu człowiek, 
musi dawać swój pełny akord, Ina- 
czej—cóż warte życie,,? 

Hel, Romer, 

chcą, dążą do  
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wać, wnosząc propozycje do zarządu 
Komitetu. Przewodniczący walnemu 
zgromadzeniu oraz zarządowi prezes; 
zastępuje go w razie potrzeby pierw- 
szy wiceprezes lub w dalszem kolej- 
nem zastępstwie przewodniczą bądź 
drugi bądź trzeci wiceprezes. 

Pierwsze posiedzenie nowego, 
stałego zarządu odbyło się dn. 14 

b. m. pod przewodnictwem gen. Że- 

ligowskiego; drugie z kolei odbędzie 
się w dn. 20 b. m. pod przewod- 
nictwem pierwszego wiceprezesa p. 

Delegata Rządu Raczkiewicza. Walne 

zgromadzenie wszystkich członków 

Głównego Komitetu Budowy odbyło 

się pod przewodnictwem gen. Želi- 
gowskiego dn. 15 b. m. 

P. Józef Korolec opracował już 

szczegółowo cały, nader szeroki, plan 

zbierania składek. Fkcja rozpocznie 

się mniej więcej za miesiąc rozesła- 

niem, narazie, do 40.000 list, ze šci- 

śle określonym terminem ich - zwró- 

cenia. Poprzedzi ten pierwszy krok 

natury finansowej: ogłoszenie kon- 

kursu aa pomnik Mickiewicza w Wil 

nie. Wprawdzie warunki były już 

przedmiotem dyskusji na walnych 
zgromadzeniach, mają one jednak 

przejść raz jeszcze przez najskrupu- 

latniejsze rozważenie na posiedzeniu 

zarządu w dn. 20 tym b. m.—poczem 
niezwłocznie, za pośrednictwem całej 

prasy polskiej, podane będą do wia- 
domości pp. rzeźbiarzy. 

Co do miejsca gdzie ma stanąć 
pomnik, to sprawa była wielokrotnie 
poruszana na walnych zebraniach 

  

KRONIKA. 
  Dziś — Patryka, Gertrudy P. 

Wtorek | Jutro — Cyryla Jerozolimsk, 

17 Wschód słońca— g. 5 m. 47 

Marzec | Zachód „ —g.5 m.37       

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 Przyjac. Nauk 
—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdorar. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 
wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Doml- 
nikańska 13. 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

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

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
a> 15) codz. oprócz dni świąt. 

оа 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 aptek. 
Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

су następujące apteki: 
Mańkowicza—Piłsudsklego A Nowogr. 
Jundziłła— Mickiewicza róg placu Łukisk. 
Domańskiego— Dominikańska 14. 
Szyrwindta—Niemiecka 15, 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo. Dnia 20 bm. 
o godz. 6 rano w kośc. św. Rafała 
będzie odprawione nabożeństwo na 
intencję spółki Chrz. Zw. Dorożkarzy 
m. Wilna o pomyślność sprawy 
„Autodoru". 

MIEJSKA, 

— Uprawnienia podatkowe.Jak 
się dowiadujemy, ma się ukazać roz- 
porządzenie w sprawie dalszego prze- 
kazania Województwom i Dyrekcjom 
lzb Skarbowych uprawnień Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych i Mini- 
sterstwa Skarbu co do zatwierdzania 
statutu o podatkach od placów bu- 
dowlanych, od gruntów o charakterze 
budowlanym, od zbytku mieszkanio- 
wego i od prawa polowania (m). 

— W sprawie zwalczania że- 
bractwa. W tych dniach odbyła się 
konferencja przedstawicieli Delegatu- 
ry Rządu, Komisarjątu Rządu, Magi- 
stratu, T-wa Dobroczynności i Ko- 
mendy policji. Obrady toczyły się na 
temat zastosowania radykalnych środ: 
ków w celu zwalczania żebractwa. 
rozpatrywano szereg projektów, jak 
założenie przez Magistrat przytułku 
dla żebraków, w którym mogłoby 
przebywać do czasu stwierdzenia toż- 
samości, stworzenia domu pracy, nie- 
wpuszczania do miasta żebraków se- 
zonowych i t. d. Uchwalono zwrócić 
się do Rządu o wyssygnowanie pew- 
nej sumy na walkę z żebractwem, 
stworzenia przez Magistrat m. Wilna 
przytułku czasowego na 10—20 osób 
f przytułku stałego narazie na 60—70 

Ku 

, Komitetu Głównego. Pomimo opo- 
|zycji ze strony niektórych członków, | 
* Komitet Główny oświadczył się paro: 
krotnie ogromną większością głosów 
za miejscem dla pomnika na placu 
przed b. ratuszem przy ul. Wielkiej. 
Te zatam a nie inne miejsce wska- 
zane będzie w warunkach konkursu 
jako dla pp. rzeźbiarzy obowiązujące. 

Poprzedzi rozesłanie list składko- 
wych: ogłoszenie, w odpowiedniej 
porze, zatwierdzonej już odezwy Ko 
mitetu Głównego Budowy do Narodu 
Polskiego. 

Liczyć można, że w maju r. b. 
energiczna akcja gromadzenia pom: 
nikowych funduszów będzie już w 
całej Polsce zapoczątkowana. Wyso- 
kość kosztów ogólnych imprezy nie- 
da się w chwili obecnej ściśle okreś- 
lić; zależeć one będą przedewszyst- 
kiem od rezultatu konkursu gdy się 
będzie wiedziało: jaki pomnik ma 
stanąć, jakich rozmiarów, w jakiej 
koncepcji artystycznej, z jakiego ma- 
terjału. 

Oficjalnych komunikatów zarządu 
Komitet (w którym zasiada prezes 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie) ogłaszać nie będzie — chyba 
w razach wyjątkowych—nie krępując 
swej Sekcji prasoworpropagandowej 
w obowiązku informowania społe- 
czeństwa o przebiegu akcji pomni- 
kowej jak również w obowiązku pod- 
sycania wytrwałego interesowania się 
sprawą wszędzie gdzie kult Adama 
Mickiewicza nie wygasł w duszach 
ludzkich.   
żebraków; zwołać przez Magistrat 
możliwie w najbliższym czasie posie- 
dzenia Komisji Opieki Społecznej dla 
omówienia sprawy walki z żebractwem 
i na posiedzenie to zaprosić Komisa- 
rza Rządu na m. Wilno, naczelnika 
Wydziału Pracy i Opieki Społecznej, 
oraz przedstawiciela T-wa Dobroczyn* 
neści. Uważamy, że najlepsze rezul- 
taty osiągnie walka z žebractwem 
nie tworzeniem przytułków, które że-   bracy omijają, uważając je za wię- 
zienie, a założeniem domu pracy, 
warsztatów rękodzielniczych 1 t. p., 
to może będzie miało większy wpływ 
na zmniejszenie się plagi żebrackiej, | 
niż zwoływanie konferencji, które 
zwykle kończą się ładnie brzmiącemi | 
rezolucjami, które następnie idą ad: 
acta (m). . i 

— Pomoc dla przytułków. Wy-. 
dział pracy i opieki społecznej przy 

/ Urzędzie Delagata Rządu w Wilnie 
; otrzymał w roku bieżącym od Rządu 
na potrzeby instytucji opiekującej się 
dziećmi, kwotę w wysokości około 
14.000 zł. która ta suma już została 
podzielona pomiędzy powyższe  in- 

stytucje. (m). į 
— Swięto Pieśni Polskiej. Z, 

inicjatywy  lnspektorata Szkół po-! 
wszechnych na miasto Wilno w dniu | 
15 czerwca r. b. zostanie zerganizo: ; 
wane Święto Pieśni Polskiej. Pieśni 
zostaną wykonane przez uczącą się 
w szkołach powszechnych dziatwę, 
która jest przygotowywaną pod kie- ; 
runkiem fachowych nauczycieli i na; 

| uczycielek ś»iewu. Święto to będzie ; 
miało doniosłe znaczenie w dziedzi: ; 

  

  

! nie popularyzacji 
' 

pieśni polskiej 
wśród najmłodszego pokolenia. W 
programie figurują narazie pieśni 
„Kiedy ranne wstają Zorze”, „Boże 
cóś Polskę*, „Marsz Księcia Józefa”, 
„Na fujarce". (m). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zakademickiego ruchu or- 
;ganizacyjnego. Wczoraj o g. 20-ej, 
w mieszkaniu prywatnem — |ейпе- 
go z członków delegacji wileń- 

!skiej na ostatni zjazd akademicki, 
jrozpoczęło się zebranie tejże delega- 
cji w sprawie obioru władz Miejsco- 
wego Komitetu Akademickiego. 

Wysuniętych zostało 5 kandydatur 
„na stanowisko przezesa M. K. A., 
(walczą o nie dwie organizacje pra- 
„wicowe „Odrodzenie“ i „Młodzież 
j Wszechpolska”. Lewica zastrzegła 
' sobie wiceprezesurę tegoź Kemitetu, 
„to zostało przez prawicę przyjęto na- 
ogół bez sprzeciwu. W razie dojścia 
do porozumienia między stronnictwa- 

„mi w tej ostatniej kwestji,stanowisko 
; to obejmie p, Samowicz z Org. Młodz. 
; Nar. delegat wileńskiej młodzieży de- 
| mokratycznej na zjazd ostatni. Wy- 
j nik narad podamy w jutrzejszym nu- 
i merze „Kurjera“. 
| Jutro wieczorem odbędzie się 
walne zebranie Bratniej Pomocy .S.B. 

JO ile można wnioskować z nared 
przedwstępnych, będzie ono spokoj: 
niejszem jak ostatnie. 

Najważniejszą kwestją na perząd- 
ku dziennym nowy statut. Sprawoz- 
danie z przebiegu podamy jutro. (k) 

Z POCZTY. 

— Zmiana taryfy pocztowej 
+1 telegraficznej. Od dnia 15 b. m. 

    

RJ ER WAI LENS 

i telegraficzna: większość opłat jest 
w stosunku dotaryfy poprzedniej po- 
dwyższona, niektóre zaś opłaty zniżo- 
ne. List zwykły opłaca się jak dotych- 
czas 15 gr. (przy wadze do 20 gram 
i 30 gr. (przy wadze od 20 do 250gr.) 
List polecony kosztuje 45 gr. (dotąd 
35 gr.) Za pośpiech opłatę została 
zmieniona i wynosi w dalszym ciągu 
50 gr. (list polecony ekspres koszto: 
wać będzie 95 gr.) Jeżeli nadawca 
żąda przy nadaniu poświadczenia 

odbieru lub poświadczenia wypłaty 

opłaca 30 gr. (dotychczas 20 gr.) za 
to samo żądanie po nadaniu opłata 
wynosi 60 gr. (dotychczas 40 gr.) 
Z 20 na 30 gr. podwyższone zostały 
opłaty: za nadanie przesyłki za po- 
braniem lub zleceniem, za nadanie 

przesyłki poleconej poza godz. urzę: 

dowami, za zmianę adresu, lub za- 

/ rządzenie zwrotu przesyłki, za rekla- 

macje przesyłki pocztowej, za wyda- 

nie duplikatu poświadczenia nadania, 

wreszcie zamienienie lub zmiejszenis 

pobrania. Opłaty za paczki o wyższej 
wadze zostają obniżone, mianowicie 
paczki wagi od 10 do 15 kg. opłacać 
będą zł. 3, gr. 50, (było 42) wagi od 
15 do 20 kg. 5 zl. (bylo 61.) Za do- 
ręczenie paczek opłaty podniesione. 

W taryfie telegraficznej podwyższono 
opłatę zasadniczą za wyraz z 8 na 
10 gr. za telegramy zwykłe (najmniej 
1 zł.) i z 24 do 30 gr. za te telegra- 
my pilne (najmniej 3 zł.). Takia sa- 
me stawki opłacać się będzie za 
wyrazy zapłaconej odpowiedzi. Opłe- 
ta od wyrazu telegr. płacowych pod 
wyższona zostaje z 4 na 5 gr. (©) 

— Nowa agencja tel. Z dniem 
10 marca b. r. zaprowadzeno służbę 
telegraficzną i telefoniczną w agencji 
pocztowej Swojatycze pow. Barano: 
wickiego. 

* RÓŻNE. 
— Posiedzenie wojew. komi- 

sji ochrony lasów. Wczoraj w U- 
rzędzie Delegata Rządu odbyło się 
pod przewodnictwem Dalegata Rzą- 
du p. Władysława Raczkiewicza po- 
siedzenie Wojewódzkiej Komisji O- 
chrony lasów. Ma posiedzeniu byli 
obecni: przedstawiciel (lrzędu Ziem: 
skiego, przedstawiciel Sądu Okręgo- 
wego, przedstawiciele większej i 
mniejszej własności leśnej, inspektor 
oddziału lasów przy wydziale *rolnic- 
twa i weterynarji, przy Urzędzie Da- 
legata Rządu, oraz referant do 
spraw leśnych. Rozpatrzone ogółem. 
24 sprawy o parcelację, wyrąb leśny, 
zamianę użytków na nieużytki e.t.c. 

— Zawiadomienie. W dniu 22 
marca 1925 r. o godz. 10 dno w 
pierwszym terminie, o godzinie 11 

"rano — w drugim, odbędzie się w 
lokalu Stowarzyszenia Kupców Pol- 
skich w Warszawie Szkolna 10, Zwy- 
czajne doroczne Walne Zebranie 
Związku Zawodowego  Wytworców 
Win Owocowych w Polsce, z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewedni- 
czącego. 

2) Odczytanie protokułu ostatnie- 
go Walnego Zebrania. 

3) Sprawozdanie Zarządu. 
4) Sprawozdanie Komisji 

zyjnej. 
5) Wybór ustępujących 2-ch Człon- 

ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
6) Ustawa o podatku spożywczym 

od wina. 
7) Wolne wnioski. 
waga |. $ 17 Statutu: „Na 

Walnem Zgromadzeniu mają prawo 
uczestniczyć wszyscy członkowie ©- 
sobiście lub przez należycie upraw- 
nionego pełnomocnika.  Pełnomoc- 
nictwo może posiadać tylko osoba, 
mająca prawo uczestniczenia w Wal- 
nem Zgromadzeniu i nikt nie może 
korzystać z pełnomocnictwa więcej, 
niź jednej osoby. Pełnomocnictwo 
winno być wydane każdorazowo na 
piśmie”. 
Uwaga Il. Przed Zebraniem 

należy uregulować zaległe składki, a | 
to w myśl $ 12 Statutu Związku. 

— Podziękowanie. Zacząd Opieki 
Szkolnej przy gimn. im. Kr. Zygmunta-Au= 
gusta serdecznie ai za piękny kon- 
cert, który się odbył d. 7 marca rb. w sali 
gimnazjum. P Zamorska, Pastówna, Gleb= 
Keszańskś, Kwiatkowska, Szyszkowa, Per- 
kowicz, Perkowicz-junjor, Leszczyński, dr. 
Malanowicz, Zawadzki i Stankiewicz — zu- 
pełnie bezinteresownie poświęcili swą pracę 
i artyzm na cel walki z gruźlicą. (m) 

  

" Z kraju i 

— Zgon red. Antoniego Lecha. 
Wczoraj rano zmarł w sali opsracy]” 
nej szpitala wojskowego we Lwowie 
po ciężkiej operacji ślepej kiszki re- 
daktor ś. p. Antoni Lech w 54 roku 
życia. 

Był on od lat 30 współredaktorem 

) czność ma możność na tej nowości prze- 

K I 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Dziś powtórzenie 

wczorajszej premjery Picarda „Kiki“. Publi- 

pędzić kilka godzin w atmosferze wesołości 
1 beztroski. Doskonała gra artystów z pp. 
Grabowską, Frenkłówną, Wyrwiczem i Go- 
dlewskim na czele, potęguje ten wesoły na- 
strój, który jednak utrzymany jest w tonie 
komedjowym 

— „Czardaszka” z L. Messal po- 
raz ostatni. Dziś L. Messal wystąpi w 
znakomitej operetce Kalmana „Księżniczka 
Czardasza”, która po dzisiejszem przedsta- 
wieniu zupełnie schodzi z repertuaru, 

° — — Opera „Demon“ dia Inteligen- 
|<jl pracującej. W środę po cenach zni- 
żonych grana będzie opera „Demon* — 
Rubisteina. Rele główne śpiewają pp.: Kru- 
głowski, Zamorska, Bedlewicz, Popiel i inni. 

— Premjera Baletu po cenach 
znmiżomych. W czwartek zespół baletowy 
pod kierunkiem 4. €ieplińskiego wystawia 
ostatnią premjerę w tym sezonie. i 

— Koncert-poranek. W niedzielę 22 | 
b.m. w sali Teatru Polskiego odbędzie się / 
koncert, który ze względu na występujących 
na nim wykonawców, jak również z racji , 
doborowego programu, wzbudzić musi zro- 
zumiałe zainteresowanie. Wystąpią bowiem: 
Pp. Margerita Trombini-Kazuro, utalentowa- 
na pjanistka z Warszawy oraz Zofja Bort- 
kiewicz-Wyleżyńska, ceniona pieśniarka es- 
tradowa. Obie artystki koncertowały w ub. 
tygodniu w Warszawie, zdobywając całko- 
wite uznanie prasy stołecznej. Program skła- 
dać slę będzie z utworów Scnuberta, Cho- 
pina, Wolffa, Opieńskiego, Różyckiego, De- 
bussy, Szymanowskiego i inni. Początek o 
godz. 12 I pół po poł. 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Ostrożnie z nabojami. 14 b. m. 

trzej chłopcy: Marciński Bolesław lat 13, 
Pszczołewski Romuald lat 13 i Ilewicz Kon- 
stanty lat 14, z folw. Żurawie, znaleźli w po- 
bliżu cegielni Trynopol nabój armatni, kto- 
ry zaczęli rozkręcać. Skutki były fatalne. 
Ńabój eksploadował kładąc trupem nieo- 
strożnych „pirotechników”. 

— Samobójstwo. Posterunkowy P.P. 
pow.Wileńsko-Troekiego, Tuman Piotr, znaj 
dując się na kuracji w szpitalu Sawicz, u* 
siłował popełnić samobójstwo wystrzałem z 
karabinu. Desperata w stanie ciężkim prze: 
wiezione do szpitala św. Jakóba. Powodem 
—nieuleczalna choroba. (m) 

— Niedoszły samobójca. Trapiński 
Izaak, lat 16, zam. przy ul. Chinna 13, usi- 
łował popełnić samobójstwo 15 bm. na mo- 
ście Zielonym, przez wypicie esencji octo- 
wej. Pogotowie edwiozło go do szpitala ży- 

ko 
— Pożar. 14 bm. o g. 21 w składzie 

stolarskim Gulbinowicza, ml. Garbarska 4, 
wybuchł pożar, który straż egniowa w 10 
minut ugasiła. Straty nieznaczne. 

— Kradzieże. Sawko Helena, zam. 
BŁ Dąbrowskiego 5, zameldowała iż dnia 
14 b. m. o godz. 6-tej skradziono jej z 
mieszkania bieliznę na sumę 200 zł. 

— Bogucka Zofja zam. przy ul. Pańskiej 
4, zameldowała o kradzieży srebra stołowego 
na sumę 490 zł. { 

— Bujnowski Kazimierz zam. przy ul. 
Skopówka 7, zameld, iż dnia 15 b. m. o 
odz. 22 włamano się do mieszkania | za- 
rano garderobę na sumę 1250 zł. 

Policja we wszystkich wypadkach wszczę- 
ła dochodzenie. 

Na prowincji. 

— Nagła Śmierć. Mikołaj Garbosz, 
mieszk. wsi Siewica, gm. Eos) Įtdas 
15 bm. do Święcian zmarł nagle. Zachodzi 
przypuszczenie, że wymieniony spadł z wo- 
zu, będąc w stanie nietrzeźwym. (m) 

— Nożownictwo. Baturewicz Feliks, 
mieszkaniec wsi Łoćwiele gm. Turgielskiej 
oraz Szloma Baron, mieszk. m. Oszmiany 
pow dn. 10 b. m. z jarmarku z m. 
urgiele, zostali napadnięci na drodze Tur- 

giele — Taboryszki przez dwóch osobników 
którzy zadali im nożami szereg ran. Policja 
ujęła sprawców, którymi okazali się mie- 
szkańcy m. Pitktusza gm. Paużyńskiej Jó- | 
zef | Edmund Bortkiewicze, kiórych prze- ! 
kazano podprokuratowi lll rewiru powiatu 
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piekarza; Siewacha Daniela łat 42 
piekarza; Szaruckiego Edwerda lat 28 
piekarz; Zisaka lat 17; Kurkowskiego 
Józefa lat 36, slusarza. (Pat.), . — 

— Nabycie przez posła Kor- 
fantego większości akcji Banku 
dla Handlu i Przemysłu. W ko- 
łach finansowych uporczywie kol: 
portowana jest pogłoska jakoby w 
wyniku pertraktacyj paryskich, poseł 
Korfanty nabył większość akcyj Ban: 
ku dla Handlu i Przemysłu. 

— Wstrzymanie przyjęć do po- 
licji. Komenda główna 7 slicji ak. 
stwowej podaje do wiadomości, źe 
w związku z likwidacją policji grani- 
cznej i powstaniem z tego powodu 
nadliczbowego stanu w etacie policji 
państwowej na stanowiskach zarów* 

{ по wyższych jak i niższych funkcjo- 
narjuszów policji państwowej orsz u- 
rzędników, przyjmowanie wszelkich 
podań o otrzymanie jakiego kolwiek 
stanowiska w policji państwowej zo- 
stało wstrzymane we wszystkich u- 
rzędach policji państwowej, Podania 
kandydatów o nadanie im stanowisk 
w policji pozostawiane będą bez roz- 
patrzenia i odpowiedzi. 

Z ZAGRANICY, 

— Tajemnicza epidemja śmier: 
telna. Wadług doniesień United Press 
od niejakiego czasu panuje w Chi- 
cago tajemnicza epidemja, która wy- 
wołuje popłoch wśród ludności. W 
ciągu estatnich 9 dni zmarlo 201 
osób. 

Pierwsze objawy jej są podobne 
do objawów sllnej influenzy. 

Z kolei występuje krwotok z no- 
sa połączony z innemi zaburzeniami 
organizmu poczem następuje rychła 
śmierć. (Pat.) 

— Nowy narkotyk. Znany tok- 
sykolog Lavile odkrył nowy alkaloid, 
mający własności kokainy i alkoholu, 
razem skombinowane, którego użycie 
nie pociąga za sobą szkodliwych 
skutków. Mlkaloid znajduje się w 
jednej z meksykańskich odmian 
kaktusa, Dzisła on w godzinę po 
zużyciu, początkowo podniecająco, 
następnie popada się w miłe sny, 
po których następuje przebudzenie 
pod wrażeniem spokoju i wypoczęcia. 

  

Telegramy. 
Chamberlain'a czeka w Angijl 

krytyka. 

GENEWA, 16.II! (Pat). Według in- 
formacji z angielskich kół liberałów 
i partji pracy, cba te stronnictwa 
przygotewują sią do gwałtownej kontr= 
agitacji i krytyki kierunku politycz- 
nego Chamberłain'a oraz rządu w 
Genewie, a zarazem w stosunku do 
protokułu genewskiego i wogóle Li- 
gi Narodów. — Ostatnie wystąpienia 
lorda Parmoora na odbywających się 
teraz w Anglji wiecach mają być 
pierwszą zapowiedzią tej akcji. 

  

Nowa konferencja rozbroje- 
niowa. 

WASZYNGTON, 16.Il! (Pat). Pre- 
zydent Coolidge postanowił oficjalnie 
zwołać konferencję w sprawie roz-   Oszmiańskiego. 

— Napad. Dnia 11 b. m. o godz. 21; 
na trakcie Połockim na powracające fur- f 
mank! z manufakturą i towarami kolonjal- 
nymi, należące do Anny S biski z m.; 
Polskie-Wierzby gm. Mickuńskiej, napadli | 
bandyci i obrabowali je doszczętnie. Poll- į 
cja wszczęła pościg w rezultacie którego ! 
zostali ujęci, Czuchowski Piotr, Kunowicz | 
Plotr, którzy zostali przekazani sędziemu | 
śledczemu 10 okręgu pow. Wilejskiego. į 

— Tragiczna ślizgawka Dnia 14 b. : 
m. o godz. 18tej Bochuszewiczówna Rena | 
lat 15, uczen. gimnazjum w Nowo-Wiłejce, | 
ślizgając się na rzece Wilence, trafiła na 
cienki lód, który się załamał, a wpadłszy | 
do rzeki utonęła. Ciało wydobyto nazajutrz 
o godz. 10 m. 30. 

— rodna matka. Marja Maczali- 
sówna lat 18 mieszkanka wsi. Jurkańce, gm. | 

| Olkiennickiej w dniu 14 b. m. rzuciła do, 
rzeki Wersoki dziecko swoje płci męskiej, | 

| które miesiąc temu wydała na świat. Po- | 
| licja aresztowała winną, trupa dziecka nie , 
* odnaleziono gdyż prąd rzeki je uniosł. (m) ; 
1 — Peżar. W folw. Cielesie gm. Pro-. 
! zorockiej, należącym do Piotrowskiego Ada- 
"ma, wybuch! dnia 14 b. m. pożar, wskutek 
' nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. ' 
Spalił się dom mieszkalny, wypadków z ludz- 
mi niebyło, Straty wynoszą 3500 zł. { 
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zagranicy. 
„dziennikarskiego i cieszył się ogólną 
sympatją, szacunkiem i poważaniem. 

| — Aresztowanie komunistów 
jw Słonimie. Policja polityczna wi 
:Slonimie aresztowała całą jaczejkę 
| komunistyczną w mieście Słonimie, 
kierującą agitacją bolszewicką oraz 
trudniącą się kolportażem odezw i 
pism komunistycznych, wraz z bo- 

į 
į 

  

  | obowiązuje nowa taryfa pocztowa 

„Kurjera Lwowskiego”, członkiem to: i gatym materjałem dowodowym. A 

warzystwa dziennikarzy polskich, oraz | resztowano Sierkiewicza Franciszka 

organizatorem syndykatu dziennika- ; lat 29, rolnika; Karczana Emila lat 

rzy polskich we Lwowie. 26, piekarza; Szapiro Icka lat 27, 

Zmarły był jednym z najpopular- | piekarze; Mochnacza Jakóba lat 30, 

niejszych postaci lwowskiego Świata !cieślę; Chomskiego Chaima lat 29   

brojenia. Odpowiednia nota zostanie 
niebawem wystosowana do Paryża, 
Londynu, Rzymu i Tokjo. 

PARYŻ, 16.II (Pat). „Matin” do- 
nosi, że ambasador francuski w Wa* 
szyngtonie przesłał na Quai d'Orsay 
wiadomość, że w najbliższym czasie 
Kellog wystosuje do Rzymu, Paryża, 
Londynu i Tokio zaproszenie do wzię- 
cia udziału w nowej konferencji w 
sprawie rozbrojenia. 

Nieszczere wynurzenia nie- 
mieckie. 

HAMBURG 16.Ill. (Pat.). Minister 
Reichswehry Gassler przemawiając 
tutaj oświadczył, że rozbrojenia Nie- 
miec uzależnia się od rozbrojenia 
ogólnego. 

Minister wspomniał następnie © 
zaletach armji niemieckiej poczem 
stwierdził konieczność przeprowadze* 
nia ogólnego rozbrojenia, lub też 
wyzwolenia Niemiec z pod jedno- 
stronnego ucisku, 

Walka © fotel prezydenta. 

BERLIN. 16 lil. (Pat.). W  dzisiej- 
szym numerze „Welt am Montag” 
doktór Gerlach zwalcza gwałtownie 
kandydaturę Jarresa, który zdaniem 
jego okazał się zdecydowanym mo- 
narchistą. 

Zgon prof. Wassermana. 

BERLIN, 16.lll. (Pat.) Dyrektor In- 
stytutu Terapji Doświadczelnej im. 
Ces. Wilhelma prof. Wasserman 
znierł dzisiaj w Berlinie. Zmaiły był 
twórcą nazwanej jego imieniem me- 
tody rozpoznawania bakcyli luetycz- 
nych. 

A
A
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Budowa kolei žel. 
Giebokie—Druja. 
Z inicjatywy Wydziału Pow. Sej- 

miku Dzisieńskiego, oraz wybitniej- 
szych obywateli powiatu, wszczęte są 
obecnie starania o budowie kolei że- 
lsznej Głębokie-Druja względnie Wo- 
ropejewo— Szarkowszczyzna — Miory 
Druja, 

Nie dla naszego tylko powiatu 
dotrzebna jest ta kolej i nie względy 
osobiste kierowały inicjatorami _jej..., 
a interesy Państwa interesy Wileń- 
szczyzny podyktowały-bo: powiat nasz 
rozciągający się na 120 klm. z pół: 
nocy na wschód, przelegający do rze- 
ki Dźwiny tej naturalnej 

najżyźniejszych 

ny ongiś przez rządy rosyjskie, o 
zdemoralizowanej przez bolszewików | 
i rodzinnych agitatorów ludności, bez 
komunikacji, przy bardzo niskiej kul- | 
turze wogóle, rolniczej w szczegól- 
ności, w obecnym stanie przedstawia 
słabą oporę przeciw wpływom miłe: | 
go sąsiada ze wschodu, nie daje 
10ej części tego co może dać i jest 

, poważną grozą dla państwa w razie 
wybuchu wojny. 

Dwa pytania trzeba postawić żeby 
wyjaśnić konieczność budowy kolei 
któraby przecięła po połowie z pół- 
nocy na południe powiat mianowicie: 
1) co zabierze Państwu budowa? 2) 
Co da? Otóż postaramy się dać od- 
powiedź taką, jak rozumieją to inicja- 
torowie. 1) Zabierze Państwu budowa 
kolei: 2 miljony złotych (i to pożycz- 
ki) itylko. 2) Da, a przynajmniej dać 
może: a) podniesienie dobrobytu lud- 
ności i tem zespoli ją z Macierzą, 
b) umożliwi eksport produkcji rolnej 

drogi do . 
Bałtyku, jest jednym z największych, › 

i najbogatszych po: | 
wiatów półaoco—wschodnich kresów | zarozumiałemu i wrogiemu Gdańsko" 
Polski, jednak umyślnie zaniedbywa* wi, g) zmusi do wybudowania portu 

ка 

w szczególności owsa, Inu, którego 
wyrabla się u nas do 30 proc. całej pro- 
dukcji w Polsce, torfu, lasu, siana 
it. p, a tem podniesie się kultura 
rolnicza i przemysł, c) ułatwi zadanie 
administracji, które to przy obecnych 
warunkach komunicji, czasem miesię- 
cami całemi odcięta bezdrożem od 
większości gmin powiatu, nie. może 
należycie sprawować swych czynności, 
d) otworzy rynki zbytu dla powiatu 
i umożliwi racjonalną gospodarkę 
rybną w pojezierzu Dźwińskim i pow. 
Brasławskim, e) połączy sieć kolei 
polskich z polskim brzegiem żeglowej 
rzeki Dźwiny, f) da możność taniego 

transportu taworów polskich do por- 
tów morza Bałtyckiego (Ryga Rewel) 
co jest bezwzględną koniecznością 
ekonomiczną dla kresów, a dla Pol- 
ski da możność częściowo utarć rogi 

rzecznego w Drui i podniesie znacze- 
nie tego starego miasta, h) mając 
swój końcowy punkt w Drui połączy 
kolei Polskie z kolejami Łotwy odda- 
jąc przez to do użytku Państwa dru- 

„gą linję kolejową do Łotwy i nową 
linję tranzytowa przez Łotwę do Rosji, 
j) będzie arterją po której musi po- 
płynąć kapitał, tworząc zakłady prze- 
mysłowe i t. p., i) tworzy ośrodki 
kultury polskiej niezbędnej dla naszej 
zrusyfikowanej, lecz katolickiej biało* 
ruskiej ludności, k) da zarobek dla 
ludności bezrolnej i znacznie zmniej- 
szy ilość bezrobotnych w państwie, 
|) pokaże ludności twórczość państwo- 
wości Polskiej, a przez to paraliżuje | 
usiłowania Rosji Sowieckiej zaskarbie- 
nia sympatji naszych bialorusinėw, 
ł) ułatwi i nawet umożliwi zadania 
obronne naszego sztabu generalnego, 
m) da możność ewekuacji urzędów 
i obywateli w razie potrzeby wojennej, 
n) mając za sobą sympatyzującą lud- 

RJJER WILENS 

ność wpłynie na zniknięcie bandy- 
tyzmu i t. p. 

Chyba, że 2000.000 złotych warto 
włożyć w kolej i to już zrozumiał 
nasz rząd, gdyż petraktacje dają na- 
dzieję na pomyślne załatwienie sprawy. 

Nowa linja kolejowa mogła mieć 
jeden z następujących zasadniczych 
kierunków: 1) Weropajewo przez Po- 
łowo, Szarkowszczyzna,  N.-Pohost, 
Miery, Druja, 2) Głębokie, Hermano- 
wicze, Miory, Druja. Który z tych 
kierunków będzie obrany pokażą ba- 

| dania trasów i opinja rządu. 

  

  

Policja będzie ubrana 
w hełmy. 

Umundurowanie policji państwo: 
wej ulegało kilkakrotnym zmianom 
Od czamarki polskiej krój kurtki po- 
licjantów przybrał charakter munduru 
angielskiego. Zgodnie z krojem u 
bioru wprowadzono, jako nakrycie 
głowy, czapki fasonu angielskiego. 
Komenda główna policji jednak szu- 
kała we wzorach ubiorów. policji za- 
granicznej estetyczniejszych i dogod- 
niejszych w czasie służby nakryć na 
głowę. Ostatecznie powzięto decyzję 
zaprowadzenia hełmów. 

Wzory hełmów dla policji polskiej 
j opracowała specjalna komisja, która 
,zwróciła uwagę nietylko na względy 
praktyczne, ale na estetyczne, opie- 
rając się na wzorach dawnych na- 

‚ Кгуё głowy, noszonych w Polsce. 
Hełm policyjny wytłoczony jest 

ze skóry czarno'lakierowanej. Posia- 
da on dwa daszki przedni i tylny, 
których linja połączenia z boku heł- 
mu wygięta jest w mały łuk. Brzegi 
daszków okute są białym metalem. 
Na wierzchu hełmu osadzono meta- 
łowy grzebień, zajmujący prawie trzy 

  
  

Ks 

piąte hełmu. Grzebień ten półokrągło 
zagięty ku tyłowi zmniejsza się, zle- 
wając się z brzegiem tylnego daszka. 
Nasada grzebienia opatrzona jest w 
szereg otworów wentylacyjnych w 
kształcie czworokątnych gwiazdek. Z 
przodu grzebienia znajduje się więk- 
sza gwiazdka „wentylator”. Na przed- 
nim daszku spoczywa podpinka z 
białej łuski metalowej, umocowana z 
boków guzami z białego metalu. 
Podpinka ta zapina się pod brodę 
rzemienismi na sprzączkę. Z przodu 
hełmu między grzebieniem a dasz- 
kiem umieszczono orła państwowe- 
go, wytłoczonego z białej blachy. 
Wewnątrz hełmu ukryto myckę skó- 
rzaną. 

Zasadniczy wzór hełmu ulega pew- 
nym modyfikacjom szczegółów za: 
leżnie od stopnia służbowego po- 
licjanta i rodzaju służby. 

Niżsi funkcjonarjusze pelicji pie: 
szej nosić będą hełm z czarnym bla- 
szanym grzebieniem o skromnej or- 
namentacji krążków podpinki. 

Hełm niższych funkcjonarjuszów 
policji konnej różnić się będzie od 
hełmu „piechura” grzebieniem z 
czarnego włosia, umieszczonym na 
grzebieniu metalowym. 

Oficerskie hełmy posiadają ozdob- 
niejszą ornamentację, grzebień z bia- 
łej blachy z wytloczoną po obu 
stronach ornamentacją liści dębo- 
wych. 

Oficerowie oddziałów konnych bę 
dą nosili na hełmach grzebienie z 
czarnego włosia. 

Wyżsi 
inspektora wzwyż będą mieli na heł- 
mach grzebienie z białego włosia. 

Wzór hełmów policyjnych zatwier- 
dziło już ministerjum spraw wewnętrz- 
nych, tak, że w niedalekiej przyszło- į 
ści należy oczekiwać ukazania się po- | 
licjantów, strojnych w hełmy. 
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Rozmaitošci. 
Szlachetny przeciwnik. 

Mieszkaniec miejsca kąpielowego We- 
ston Super Mare w Anglji Harry Butt pro- 
cesował się przez osiem lat z gmina o pra- 
wo użytkowania gruntu, przez który gmina 
chciała mieć wolny przejazd. W końcu gmi- 
na proces wygrała, a Butt zmuszony był 
zapłacić, koszty procesu w sumie 27.000 
funtów szterlingów. Wówczas zaprosił człon 
ków gminy na bankiet podczas którego 
wręczył burmistrzowi czek na kilka tysięcy 
fantów, przeznaczonych na założenie plan- 
tacji w mieście. Przy wręczaniu czeku Butt 
oświadczył, iż sumę tę daje dla upamięt- 
nienia faktu że przez całych ośm lat trwa- 
nia procesu stosunki jego z gminą pozosta- 
ły jak najlepsze. 
  

Giełda warszawska 

z d. 16—1I1 25 r. Giełda pieniężna 

  

      

  

sprzedaż kupno 
Belgja 26,32 26,38 26,26 
Holandja 207,80 208,30 207,30 
Londyn 24,88 24,95 24,82 
Dolary 5,181/3 5,20 5,17 
Paryż 26,681/4 26,75 26,62 
Praga 15,431/2 15,47 15,40 
Szwajcarja 100,24 100,42 99,99 
Stockholm 140,85 140,44 139.73 
Wiedeń 73,11 73,29 72,93 

Włochy 21,15 21,28 21,13 
Poż. kolej. 9,08—8,90—9,00 
Poż. konwers. 5,00—5,05 
Pożyczka zł.  8,50—8,40—8,50 

Redaktor Józef Batorowicz. 

EEE LAK ADO ROZA LTS DESI 

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

funkcjonarjusze od pod- łądka. Przyjmuje od 9—i1, 61/a—7!1/2 wiecz. 
Ui Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

  

| Or. 5 Olaejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 popoł. 

  

KINO- 

uł Wileńska 38. 

[ER „POLONIA | 
Mickiewicza 28, Dyrekt. G. Slepjan 

Dwie serje 12'akt. w jednym seansie 

dramacie 

TERTR „Piccadilly | 
UL. WIELKA 42. 

ropozycja nadzwyczajna! Wiedza dla wszystkie 
Wobec braku gotówki i wielkiego zapasu książek na składzie, dołączamy do każdej 

zamówionej książki drugą ciekawą i pożyteczną książkę darmo. 
Zamiast jeenej — dwie, dwóch — cztery i t. d. 

Szyller-Szkolnik: „Najpewniejszy sposób peznania siebie i innych Chiromacja, fizjonomja. astro” 
logia. Księga popularna dostępna dla wszystkich. Dia człowieka obznajomionego z jej treścią niema żad” 
nych tajemnic. Z portretem autora | z wielu ilustracjami w tekście 4 zł. 

Dr. Radwan Pragłowski. Powodzenie, jak za pomocą aułosugestji, techniki emocjonalnej i psy- 
choanalizy dopiąć powodzenia w życiu 1 zł. 50 gr. 

Szylier Szkolnik: Hypnotyzm, suggestja, telepatja. Zawiera 98 rozdziałów: 1) historja hypnotyzmu, 
2) Jakim powinien być hypnotyzer, 3) jakie winno być medjum, 4) Magnetyczny rozwój oczu, 5) autosug- 
gestja, 6) wpływ hypnotyzera na medjum, 7) uśpienie medjum, 8) obudzenie, 9) suggestja podczas snu, 16) 
sugg stja na jawie, 11) odgadywanie myśl!, 12) wyszukiwanie przedmiotów ukrytych, 13) odgadywanie z zam- 
kniętymi oczyma, 14) zwycięstwe myśli, 15) Powodzenie w miłości, 16) leczenie autosuggestją 7 zł. 

Z ikri Tajemnice i zagadnienia czarnej magji, spirytyzmu, hypnotyzmu i magnetyzmu Wielka księga 
zbiorowa z mnóstwem ilustracji. ® 

St. Wotowskl: Tajemnice žycia I śmierci. Praca naukowa obejmująca całokształt wiedzy okultysty- 
cznej I odsłaniająca rąbek życia pozegrobowego w siedmiu rozdziałach 1 zł. 

w as Ciekawe opowladanla ze świata pozegrobowego. O duchach | czarach ze zdarzeń praw- 
dziwych 50 gr 

я Dr. Radwan.Pragłowski: Spotęgowanie woli. Najnowsze metody suggestji Rozwój zdclności ta- 
lentu Usuwania strachu i złych przyzwyczajeń. Całość 4 tomiki razem 1 zł. 

Pr. Szmurło: „Swiat nadzmysłowy* Treść: medjunizm, nadwrażliwość jasnowidzenie, psychometrja, 
spotęgowanie wrażliwości, faklryzm i hypnoza 1 zł. 

Szyller-Szkoinik „Astrolcgja* zapomocą której łatwo określić charakier, zalety, wady bez specjal - 
nych wiadomości i trudu zestawić horoskop dla wszystkich 1 zł. 

Miss Chasse: Wieiki ilustrowany sennik egipskł Wykłady snów 90 i ulustracji, 36 rycin, kabały o- 
znaczenia dni feralnych i szczęśliwych. Opisanie własności 7 planet, kartemancja, wróżenie z kart i chiro- 
mancja Wróżenie z ręki wróżenie z twarzy | czoła 3 zł. 

i S Czarnoksleznlk: Tysiące sztuk czarodzlejskich. Tajemnice magji. Zblėr najciekawszych 
sztų z 

Szylier-Szkolnik: Co każdy młodzieniec wiedzieć powinien. Jak poznać przyszłą żonę 1 zł 
Sennik Egipski Arabski z Planetami nowe wydanie 1921 r. Ułożony podług najdawniejszych, a 

dotąd nieznanych obliczeń egipskich I perskich 1 zł. 
Karty i Ksbały do Wróżenia: 36 ilustrowanych kart do wróżenia | kabały 1 zł. 
Chełmno: „Wyrocznia, czyli sposób otrzymania odpowiedzi na różne pytania 50 gr. 
Szylier-Szkoinik: „Co każda panna wiedzieć powinna”. Jak poznać przyszłego męża 1 zł. 
Dr. St. Breyer; Najaowszy obszerny lekarz domowy. Przyczyny, objawy i leczenie wszystkich cho= 

ze > E A ża księga z mnóstwem ilustracji. Tysiące różnych porad | wskazówek na różne 
choro zł. 

Dr. €. Mu'ler: „Najnowszy lekarz domowy* Najbogatszy zbiór udoskonalonych starych I nowych 
środków domowych i rodzajów przyrodo-leczniczych na wszelkie choroby, 350 cennych porad z ilustr. 1,50 gr. 

Dr. Prof. Emil Wyboreki „Chortby weneryczne”, Sposoby leczenia | zapobiegania. Wielka księga 
z mnóstwem Ilustracji 5 zł. 

Dr. Braun: Samogwałt u mężczyzn i kobiet. Jedo skutki środki wyleczenia. Praktyczne wskazówki. 
Podręcznik dla rodziców i opiekunów 1 zł. 

Dr. Jodelowitzi Poradnik lekarski dla mężczyzn I kobiet. thoroby weneryczne jak zapobiegać I 
leczyć 1 zł. 

Dr. Tawgey: „Zboczenia płciowe” I zł. 50 gr. Р 
Dr. Tadeusz Mognicki: Jak ochraniać zdrowie małych dzieci. Pielęgnacja i karmienie niemowląt. 

Drcgocenny poradnik dla młodych matek 3 zł. 
L. Zalewski: Weterynarz wiejski. Poradnik leczniczy zwierząt domowych 2 zł. 
H. Pedenkowska: Zdrowia, hygleniczna | oszczędna kuchnia. Najlepszy prezent dla młodych go- 

spodyń. Tysiące najnowszych ca gotowania smacznych, zdrowych | oszczędnych obiądów, pieczenie 
legumin, ciast, mazurków, bułek, tortów, smażenie konfitur, soków, marmelad sporządzenie kompotów, io- 
dów, wódek, napojów chłodzących 3 zł. 

„Jak Być Piękną": 25 cennych porad i wskazówek dla kobiety 50 gr. 
„Najnowsza Kuchnia Domowa”: zawierająca łatwe wskazówki w gotowaniu I przyżądzaniu uży- 

wanych potraw mięsnych i rybich itp. 2 zł. 
Wieiki Zbior Powinszowań Do Wszystkich Okoliczności: z dodatkiem wierszy do imienni- 

ków I na kaity pocztowe. Ilusirowane 1 zł. 
Złote Ogniwa Miłości, Łączące Serca Kochające: Tajemna korespendencja miłosną. Czar 

miłości, ciekawa ksiązka o miłości 2 tomy razem 3 zł. 
J. Wróbiewski: Hańba Pani W.* opowieść koszmarna. Nadzwyczajne przygody młodej mężatki. 

Z mnóstwem ciekawych ilustracji 2 zł. 50 gr. 
Nowy flirt salonowy. Zabawa towarzyska 43 karty w pudelku 1— zł. 
J. Kazimierski „Jek Wojciech Grzęda z Oślej Wólki do Sejmu posłował”. Satyra polityczna —.50 
Juija Piase:'ka. „Obowlązek“. Powieść dla starsze| młodzieży, niezmiernie ciekawej treści w 12 roz- 

działach w ładnej | mocnej oprawie. Na młodego czytelnika wywiera głębokie | czarujące wrażenie, rozwija 
umysł i uszlachetnia duszę 2.50. * ы 

John НаБег!оп, „б21ес! Не!епу“ Ром!е8ё @@ тю42\езу, м р!еКпе) оргам!е, Нця!гомапе, 200 štron 
tekstu. Treść nadzwyczaj ciekawa. Dzieło to pełne humoru, budzi w młodym czytelniku dążenie do wszyst- 
kiego co wzniosłe, sziachetse | piękne 2.50. 

Miła niespodzianka dia dzieci. 50 tomików najpiękniejszych bajeczek i powiastek dla dzieci. 
Wszystko Iłustrowane przez najwybitniejszych autorów, Tworzące bogatą bibl. dla dzieci 5 zł. 

„Pani Dulska, jej kotka I piesek*. Cudowne opowieści z 16 pięknemi ilustr. 50 gr. 

Zamówienia na sumę mniej niż 3 zł. nie wykonywamy. 
Wysyłamy po otrzymaniu gotówki lub zą zaliezką pocztową po otrzymaniu 

1 zł. na wydatki pocztowe. 
Warszawa, Wydawnictwo „ŚWIT%, Piękna 36. 

   

  

Wydawca w imieniu wspólwłaścicieli Józef Batorowicz, 

[14 Dziśl Cały świat szaleje z zachwytu! @ €£ podlug niešmiertelnej powlešci TEATR „HELIOS | Korona sztuki kinomatograticzyej, p OZWONNiK z Notre Dame Wiktora Hugo. 
— Wszyscy Śpiesicie ujrzeć. — Seansy o godz. 4, 6, 8 I 10 wiecz. 

Dziś wielki podwójny program! Tatjana Pawłowa, Józef Renicz I Roberti Viilani w nejnowszym Współczesnym 
Udział całego zespołu teatru „Qul Pro Quo” z Romuałdem 

życiowym SP ogromca serc" (lemsta-1 zagrobu) Gierasieńskim na czele w arcywesołej farsie podług skie- 
tschu Danny Kadena PIPMAN GALANTERYJCZYK I S-ka. 

bziśi „Nad brzegiem przepaści 
W rolach głównych słynni wytworni artyści amerykańscy MIMI PALMERI I ALFRED SUNT. | 

  

  

  

Rutynowany bankowiet, 
b. pełnomocnik w Instytucji bankowej z ukeń- 
czoną Akademją Handlową poszukuje posady. 
Zna język francuski I niemiecki. Łaskawe oferty 

A on pod W. do Administracji „Kurjera Wileńskiego” według opewieści Haralda Gretha. | 

  

` 

| 

|| wybawNicrwo ZAKŁADU NARODOWEGO 
l IM. OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE. 

į| LWÓW, Ossolińskich 11. WARSZAWA — Księgarnia własna, ul Nowy 
Świat 69. KRAKÓW —Filja Wydawnicza, ul. św. Anny 11. POZNAŃ — 

Księgarnia św. Wojciecha. WILNO — 

| JULJUSZ SŁOWACKI 
|| - DZIEŁA WSZYSTKIE 

pod redakcją JULJUSZĄ KLEINERA 
(Całość wydawnictwa obejmie 16 tomów) 

į Już ukazały się | są do nabycia we wszystkich księgarniach 

| : Tomy I, Ii, IV i X w cenie 16 zł. za jeden tom. 

| 

Księgarnia św. Wojciecha. 

Dalsze tomy tego pomnikowego, zupełnego i krytycznego wydania pism poety są 
w druku lub w opracowaniu.     
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Au Ša voszuktdżnij ( са оее са са оее ба оо В 
в JENCI poszu iwani a Polska drukarnia nakładowa 
i Każdy bez kapitalu, kwelifikacji i i u p 

straty czasu może zarobić do 45 zł. 

Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

m dziennie. a 

Telefon 203. 

Oferty adresować: 
„Aljot“ Warszawa, Al. Jerozolimska 27, 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybke 1 dokładnie 

skrzynka pocztowa 480. 

ORAS EAS LA B URL 6 UAB SATA LLA 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, MALARZ iR 
pokojowy i szyldów Tabele, bilety, plakaty 

w Woźnicki Druki kolorowe I ilustracyjne 

"Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 Światłodruki. 
przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szylóów wchodzące. 

  

Do powźżnego przedsię: 
biorstwa handlowego w 
centrum miasta poszu- 

kują 
Misjonarskich wspólnika 

do sprzedania | z kapitalem do 10.000 zł. 

Wiadomość: Zam- | Yi rige Oaigeres 
kowa Ne 18, sklėp tel 222, 
wyrobów  kościel- Zaub. laike voj- 

nych od godz. 10 cis pe". Wim 

BACZNOŚĆ! 
| Lód z jezior 

| ao a o aa 

Towarzystwo Przemysłowa - Handlowe 

„SPOJNIA“ 

a: 

š 
i 
i 

w Wilnie, al. Ad. Mickiewicza 34. Telefon He 370. i 
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| (dawniej Zawślna 7). 

į 
l 
ГО 

Poleca: 
Stanist Ji Icza 

wszelkie artykuly budow'ėne: wapno, ce- „20,12 rano, wieś ŚMoÓREY. SRR 

RER RZ RE tymczas. za: | Niszki — unieważnia się. lowe, okucia okienne, drzwiowe i piecowe. Zgub. se pa LŽ 

Manicurzystka na imię Michała Bujnow- 
skiege gm. Landwarowo, | porzebna do fryzjerni 
wleš Czarnoby'e — unie- , damskiej „Alexander“ — 

ważnia się. | ul. Wileńska 18. 

Węgiel kamienny kowalski i opałowy 
|   

Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1,


