
   
Należytość”pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 66 (218) Wilno, Piątek, 20 i Cena 15 groszy, 

ZEDO ROOKIE SZOPY WY ROZOWE TERCET CZCZĄ 
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, Blura ogłoszeń S$. Jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą. 

KURJER WI 
Wychodzi eodziennie prócz 

—————————————————— 5, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńsktego" mieści się przy Biurze Re 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 9—5w. 

Rękopisów nadsyłanych tedaicja nie zwraca. 

   

e 

ni poświątecznyeh. 

  

owym S. Grabowskie- wiersz milimetrowy 30 
Redaktor przyjmuje od 5—4 popoł. być przez   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia Araso xm 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku 
administrację zmieniane dowolnie. 

EODISZE R EDZ NETIKS TOTO TTC 
|EZERIZKSRIET ARNE DZYEDD AN LTE: 

groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
mogą 

  
Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie 

otrzymywał „Kurjer Wileński” darmo przez miesiąc, 

Kto ziedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy. 
mywal „Kurjer wWileAski" darmo przez 3 miesiące. 

_ Kto chce kupić tanio książki treści beletrystycznej, naukowej i hi- 
storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileński*, Otrzyma wtedy w Admi- 
nistracji „Kurjera Wileńskiego" książkę z kompletu o 50% taniej. 

  
    Każdy chłopiec, który dy « zgłosi się w administracji „„Kurjera Wileńskie- 

go“ codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie. zaprenumeruje „Kurjer Wileński".     Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 

  

    

   

   

D.-H. W. NOWICKI, 

  

do nabycia w nowootworzonym sklepie 
przy ul. Zawalnej Ma 21, telefon 398 

Francuz i Olszewscy 
Żelazo wszelkiego rodzaju, 

narzędzia rzemieślnicze, 
okucia budowlane i meblowe, 

narzędzia gospodarcze, 

naczynia kuchenne aluminjowe | 

  

EN AT ATOM K TN ATK TTD IKS 
IS MA UNS ZA AA OO FE BEI DAY ADI GUY KUŚ AR? ZZO СБ НЕО TB М НОНЕ ИО Е, ЧС Е НЕВ НЛ OO m w a w m 

Z powodu zwinięcia działu damskich sukien 

UL. WIELKA 30 
ogłasza ostateczną WYPRZEDAŻ takowych po cenie 

NIŻEJ własnego ZAKUPU 
NAJMODNIEJSZE 

1) Bluzki od 6 zł. 2) Suknie markazetowe od 11 zł. 3) Suknie szewiotowe od 
12 zł. 4) Suknie gabardinowe od 65 zł. 5) Suknie jedwabne od 55 zł. 6) Suknie 

bostonowe od 55 zł | t. d. ; 
Presimy oglądač wystawy. 

Po otrzymaniu 5 zł. zaliezki, uskuteczniam: 

wszelkie złecenia pocztą za pebraniem. 
o 
ЗЕО ОУ П А Н К) НЕ КАЧ ГЕЬ OT GB SA PARE PORE SET REA PRE "U (RA ЕО оЕО BRZ ОЧЬ ОБ НН CEE 

oraz galanterję želazną. 

jprany gdańskie i mniejszości polskie na: Lil. 
(Od własnego korespondenta). 

GENEWA, w marcu. 

Należy podkreślić z prawdziwą 

przyjemnością, iż tym razem polska 

delegacja odniosła na terenie Ligi 

Narodów pełne zwycięstwo w spra- 

wach gdańskich. Osiągnęła ona prze- 

dewszystkiem swój najważniejszy cel: 

oballła tezę państwowości gdańskiej, 

wysuwaną i bronioną przez senat 
gdański i p. Macdonella, 

Rada stwierdziła wyraźnie, iż trak- 
tat wersalski określa jasno i dobitnie 
charakter Gdańska. Jest ono wolnem 
miastem i niczem więcejl Decyzja 
Rady ochłodzi zapewne rozpalone 
gorączką wielkości głowy hakatystycz- 

nych wójtów i radnych miasta Gdań- 
ska. Wyjdzie im to jedynie na zdro- 

wie i pozwoli im skierować swą uwa- 

gę na bardziej realne sprawy | ko 
rzyści, jakie Gdańsk może otrzymać, 

jeśli będzie starał się lojalnie i uczci- 

wie współżyć z Polską i jeśli będzie 

ściśle przestrzegał istniejących umów. 

Również sprawa skrzynek pocztowych 

nie została załatwioną po myśli p. 

Sahma. Wiszą one nadal w Gdańsku. 

Rada jak wiadomo zwróciła się jedy- 

nie do międzynarodowego trybunału | 

Sahmowi, ażeby na przyszłość starał 

  

    

+ 

Pyańyko- Hart 
Główna Dyrekcja 

      

  

piki Rank 
Załatwia ubezpieczenia: od ognia, kradzieży z włamaniem, 

szkód wod 

Dyrektorami Oddziału Wileńskiego są 
sz: 

<4 

  

     

   
ZUMAŃSKI | 

| (U_ AD. MICKIEWICPA Ma 4 
Ice Szanowną Klijentelę, ze z dniera 13 marca 

r " 

b. r. otwlera pracownię krawiecką, w której wykonywać będzie 
wszelkie zamówienia w zakres krawiectwa męskiego wchodzące. 

Na składzie wielki wybór materjałów Angielskich i Francuskich 

w. 
wi 

l z pierwszorzędnych fabryk. 

Zawiadamiia: 

i 

į ooo "e "| 

tego określenia do Litwy. Początko- 

wo chodziły słuchy w kuluarach, iż 
Rada zwróci się do rządu Kowiet- 

skiego z tem, ażeby niektóre ustawy 
litewskie, skierowane w sposób wi- 

doczny przeciwko mniejszościom — 

rząd Kowieński zmienił, Nie doszło 

jednakże do takiej uchwały. Przed- 

stawiciel Litwy p. Sidzikauskas starał 

się w sposób wykrętny zbić polskie 

argumenty, zawarte w memoriale. 
|Rozpływał się zwłaszcza o wyższości 

że, jak mowa przedstawiciela Litwy 

na sesji Rady Ligi w odpowiedzi na 

memorjał polskiej mniejszości godzą 

boleśnie w nasze uczucia. Jątrzą 

dawną ranę. Opóźniają działanie zim- 
nej rzeczywistości, która nakazuje 

obu narodom zbliżenie się. 

Czas jeszcze widocznie nie nad- 

szedł, Czekajmy tedy. Jan Walewski 

Z SEJMU. 

    

Poznaniu. — Dyrekcja dla byłej Kongresówki i Wojew. wschodn. w Warszawie. 
Oddział w Wilnie ul. Adama Mickiewicza 7, telefon 825. 

' nieszczęśliwych adków, ociągowych, prawno-cywilnej odpowiedzialności i jl ać ' 

P. p. Inż. W. Niewodniczański i M. Alperowlcz, 

się bezpośrednio porozumieć z Pol: | litewskich szkół rządowych nad pry- 
ską, gdyż niema ona czasu ani ocho- 

ty zajmować się każdym drobiazgiem, 
przyniesionym na stół obrad przez 

niedoszłego „prezydenta państwa 

gdańskiego”. 

Inaczej zgoła przedstawia sią spra- 

wa mniejszości polskiej na Litwie. 

Wbraw ogólnym przewidywaniom, 

Rada właściwie pogrzebała tę sprawę. 

kami poszczególnych delegacji, wy- 

wnioskowałem, Iż Rada hołduje zasa- 
dzie niewtrącanie się w pojedyńczych, 

podnoszonych w memorjałach wypad- 

kach nadużyć ze strony jakiegoś rzą: 

du, lecz że raczej pragnie zalecać 

pewne ogólne wskazania. Sprawa na- 

szej mniejszości na Litwie miała tu- 

| taj swą nieco tajemniczą historję. 

Miała ona być rozpatrywana w ub. 

sobotę przedpołudniem. Tak głosił 

porządek dzienny obrad. Tymczasem 

sprawę tę omijano, przekładano, aż 

wreszcie przyszła dopiero popołudniu 

pod obrady. Komuś widocznie zale- 

żało na tem, ażeby była ona rozpa: 

trywana już w ostatniej chwili, przed   

watnemi polskiemi. Czyli—jego zda- 
niem — polacy są sami sobie winni,   185 posiedzenie Sejmu z 19 

marca. 

justawy są spowodowane konieczno | 

Z rozmów, jakie prowadziłem z człon= | 

w Haadze z prośbą o wyjaśnienia | zakończeniem sesji. P. Chamberlain 

natury prawnej, których ona, jako) podczas omawiania Sprawy bulgar- 

ciało polityczne, 
Lacz bodaj *że największą klęską 

gdańszczan był nastrój Rady, która 

niedwuznacznie dała do zrozumienia, 

iż ma już powyżej uszu pieniactwa 

gdańskiego. Rada zaleciła poufnie p. 

nie może udzielić. . skiej mniejszości w Grecji odparł 

wprawdzie przedstawicielowi greckie- 

mu, iż suwerenność państwa kończy 

się tam, gdzie wchodzą w grę inte- 

resy mniejszości narodowych danego 

państwa = nie zastosował jednakże 

|jeśli nie chcą korzystać z bardziej (Telefonem z Warszawy). 
, kulturalnych udogodnień (71). Twier- 
jdził, iż wogóle w Kowieńszczyźnie 
| niema i być nie może żadnego uci- 

sku narodowościowego, a niektóre 

Mieszkańcy ziem wschodnich na 
brak zainteresowania się Sejmu swo 
jemi stronami rodzinnami uskaržač 
się nie mogą. | 

Niestety poza ustawami języko-     \ wemi, które dotychczas są na papie- 
ściami państwowemi. jrze, wszelkie inne ustawy niejedno* 

Bezstronnemu słuchaczowi dziw- | krotnie tylko pogarszają dolę lud- 
! ności lub stwarzają dla niej prawa | nem się jednakże mogło wydawać, wyjątkowe. 

dlaczego np. fakt, usankcjonowany Takiem prawem wyjątkowem jest ' 

rządowem rozporządzeniem o niedo- ustawa o granicach państwa, którą 
puszczaniu innych napisów na szyl- omawiano w | czytaniu na wczoraj- 

dach za wyjątkiem litewskich—mógł- szem posiedzeniu Sejmu. 
by w czemkolwiek zagrażać istnieniu a ad 
państwa litewskiego.. Państwo istotnie " pos. Niedziałkowski (PPS.) Usta 

; silse i przekonane o słuszności swych wą budzi 3 zasadnicze zastrzeżenia. 
| wystąpień—nie bawi się w podobne | Pas pograniczny oblicza się wed- 

tyranizowanie i szykanowanie swych ług powiatów, które mają różne ob 
obywateli dlatego tylko, iż ich język ia coz odległość od gra- 

ojczysty jest inny. O ile nam wiado* | Następnie wysiedlanie tych, któ- 

mo, polscy obywatele narodowości / rzy nie mają obywatelstwe, zmusiło: 

litawskiej mają pełne prawo ogłasza- ; by do ewakuacji człe miasteczka. 
nia na szyldach w języku ojczystym | Ustawa o granicach Państwa musi 

swych napisów. W wystąpieniu p. [PIR Popiredasna stawa o uregulo- 

Sidzikauskasa nie było ani szczerości, | Wr i ia Aaa i kiai) 

ani dobrej woli. Tem gorzej dla Lit- | nie tej ustawy wymaga poprzednio 

wy. Oddala to znów realizację współ- ; naprawę administrzcji. . 
życia obu państw i narodów. Polska | — Dopóki administracja nie będzie 

jest zbyt wielkiem państwem, ażeby ulepszona, stosowana ustawa musi 
wywołać zamieszanie. 

mogła się powodować jakąkolwiek | ne, Taraszkiewicz (Białor.): Jako 
nerwowością polityczną wobec Litwy. ustawy wykonawcze do Konstytucji 

lewicy 

  Czas pracuje dla nas, jeśli idzie 0; wnosi się wyłącznie ustawy wyjąt-   stosunki z Litwą. Takie fakty jednak- kowe. 
je 

  
UTENOS EKT DNS SAT SET TY MIT D SINBTEĖS 

Uiezpieczeń 

    

  

   
Omawiany projekt jest bezprzy- 

kładny i zwraca się głównie ee 
| ke białorusinem i ukraińcom. 

Strefa pograniczna, w której 
wolno będzie mieszkać, wynosić bę- 
SZałużU tys, kma, co się równa ob- 

Przewidziane kary administracyjne 
są niesłychanie wysokie. 

Ustawę tę po dyskusji odesłano 
do komisji konstytucyjnej. 

Przyjęto nowelę do ustawy o u- 
poważnieniu Min. Skarbu do regu= 
lowania w drodze rozporządzeń ob- 
rotu pieniężnego zagranicą oraz ob- 
rotu obcemi walutami. 

Następnie kontynuowano dyskusję 
nad nowelą do ustawy o scalaniu 
gruntów 

Pos, Sanojca (Wyzwol.): Bez rów 
noczesnego przeprowadzenia reformy 
rolnej, komasacja jest niepotrzebnym 
wydatkiem. Chodzi o to, żeby nie 
marnować pieniędzy na częściową 
reformę, lecz wszystko załatwić jed- 
aoczešnie: komasację, parcelację i 
serwituty. Trzeba też mieć na oku 
produkcję krajową, w której ważnem 
jest zwiększenie włościańskich gospo- 
darstw rolnych. 

Pos. Poniatowski (Wyzwol.) tłoma- 
czy szczegółowy skład proponowa- 
nych przez rząd, a popartych przez 
Wyzwolenie Komisji sczleniowych. 

Powoływanoby je tylko w miarę 
gromadzenia się spraw scalaniowych. 

Obejmowałyby one jeden lub kil- 
ka powiatów. 

Przewedniczącymi tych komisji 
byliby urzędnicy powiatowi, posiada- 
jący wykształcenie prawnicze, 

Do składu komisji scaleniowej 
;należałby także urzędnik z wykształ 
; ceniem mierniczem. 

Po odroczeniu rozpraw nad usta- 
wą o scalaniu gruntów, załatwiono 
kilka spraw drobniejszych oraz od- 
czytano zgłoszone wnioski i interpe" 
lacje. 

Następne posiedzenie dzisiaj 
godz 3 po poł. 

(b de za darmo 
otrzymać „Kurjer Wileński” ten niech 

zjedna 6-ciu prenumeratów i zgłosi 

się w administracji „Kurjera Wileń:. 

skiego” w godzinach ad 9 do 15 

MR ED OBDABACE 
Dr. W. Legiejko 

Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo* 
Przyjmuje od 9—11, 61/2—71/a wiecz. 
UL Ad Mickiewicza 21, m. 1, 

o
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Pamigina tocžnita, 
W dniu 20 marca mija cztery lata 

od chwili, gdy potężna wola ludności 

śląskiej, po rzuceniu przemocy na- 

jeźdźcy, sprawiła powrót. starej Pia- 

stowskiej ziemicy na łono Macierzy 

Polskiej. 
Pamiętna chwila głosowania na 

Górnym Śląsku przed czterema laty, 

była godziną dwunastą na zegarze 

dziejowym. Za lat kilkadziesiąt uległ 

by już może lud polski na Górnym 

Sląsku tej potężnej nawale germa- 

nizmu, jaka otaczała i parła na nie- 

go ze wszechstron. Niebezpieczeń- 

stwo utraty na zawsze ludu górno- 
śląskiego dla Polski było wielkie. 

Jedynym ratunkiem był bliski 

Kraków, owa skarbnica pamiątek na- 

rodowych i Jasna Góra, Siedziba Bo- 

garodzicy-Dziewicy i Królowej Koro 

ny Polskiej, z których to miejsc lud 

górnośląski przez wszystkie lata nie- ' 

woli czerpał otuchę i ten mocnyj 

hart do walki o wiarę świętą, o mo- 

wę ojczystą i ideały polskie. ! 

l dlatego też wytrwał lud górno- 

śląski w przywiązaniu do swej Ojcyz: : 

ny, od której przemoc pruska przez 

tak długie oddzielała go wieki. Przetr- 

wał wszystkie burze, wszystkie ciosy, 

jakie padały na niego, a mając moc- 

ny, nieskażony hart duszy szedł zaw* 

sze z podniesionem czołem, zapatrzo- 

ny w swe świetlane ideały, przezwy- 

ciężył wszystkie przeszkody i po tylu 

wiekach stanął nareszcie u progu 

wolnej i niepodległej już Ojczyzny. 

A Ojczyzna ta powitała wówczas Gór- 

nośłązaków całem sercem, jako swych 

najukochańszych, a długo niewidzia- 

nych synów. 
Od tej chwili upłynęło cztery lata. 

Te cztery lata moralnego | materjal- 

nego zrastania się z pniem polskim 

gzłęzi oderwanej przed tylu setkami 

lat, dały jednak pocieszające rezulta- 

ty. Zaświadczyły one przed światem: 

całym jakim fałszem wobec historji ; 

i wcbec sumienia narodów było to; 

oderwanie i jak na przemocy tylko ; 

cparte były jego fałszywe podstawy. ; 

Ziemia śląska, powrócona do; 

wspólnoty z Polską, stoi dziś przy; 

nas jako równa nietylko w napięciu ; 

i zrozumieniu wspólnych narodowych : 
ideałów, ale także organicznie złą”, 

czona i niezbędna dla całości I nor-; 
malnego funkcjonowania polskiego | 

organizmu gospodarczego, będącego | 

  
z kolei dla niej samej niezbędnem ;kon 20 gr. 

dopełnieniem, jako naturalne miejsce 

ekspansji sił produkujących. „uzycia : 
Polski ze Sląskiem zadały kłam wie- 

meterjalnych, mając nadzieję, że lud 

górnośląski, który z Polską przetrwał 

najcięższe late jej odbudowy gospo- 

darczej oksże się głuchym na pod-|. 
szepty wrogów i wraz z Polską szedł 

będzie dalej ku słonecznym szlakom 

potęgi i dobrobytu. 
W tej myśli cały naród polski 

niesie dziś Górnoślązakom serdeczny 

uścisk spracowanej dłoni i w czwar- 

tą rocznicę powrotu G. Śląska na ło- 
no Macierzy pozdrawia ich jako to- 

warzyszy wspólnej doli i niedoli, ja- 

ko niedawno pozyskanych pracowni- 

ków wielkiej odbudowy Polski ku 

požytkowi ogólno * ludzkiemu i ku 

chwale historji powszechnej. 

Przez łzy i ból, przez męczeństwo 

i krew ofiarną szli oni do nas, a 

świeciło im, jak świeci im dzisiaj 

umiłowane hasło: „ku Tobie Polsko*' 

Cześć Im za to i pozdrowieniel 

——— 2 

yczenia pracowników Neji dla 
Marszałka Józela Plłsniskiego. 

  

  

  
W dniu wczorajszym pracownicy ; 

niny Marszałka depeszę treści nastę: | 

pującej. i 

Pierwszy Marszalek Rzeczypospo- | 

litej Polskiej Józef Piłsudski. i 

Sulejėwek, Stacja Milosna. 

Ukochany Komandanciel į 

Łączymy głos swój z innymi, śląc 

w dniu Twych Imienin wyrazy hołdu 

i niezmiennego uwielbienia, a zara- 

zem życząc Ci abyś w pełni zdrowia | 

i sił najdłuższe lata miał możność ' 

czuwania nad bezpieczeństwem 

Ojczyzny której wskrzeszenie było 

ideją przewodnią całego życia Twego. 

W imieniu Związku Pracowników 

Miejskich w Wilnie 
Prezes Piotr Jastrzębski. 

Sekretarz: Seweryna Narkiewicz-Jodko 

ZOK 

Niedzielna Akademja ku 

czci Józefa Piłsudskiego. 

Społeczeństwo Wileńskie chcąc 

oddać hołd Oswobodzicielowi Wilna 

z wrażych rąk, a zarazem uczcić sy- 

na tej ziemi, urządza w niedzielę 

dnia 22 b. m. o godz. 12-ej w polu- 

dnie w sali kina „Heljos” Uroczystą 

Akademję. Na program złożą się 

przemówienia wybitnych posłów Wil 

na, deklaracje, śpiewy i muzyka. 
Ceny miejsc: parter 5o gr., bal 

dla bezrobotnych wstęp 

  

Ibeiplatny | audi wady Ri 

morska, Pastówna, Frenklėwna, 

udwig, Purzycki i Wyrwicz oraz p. 

fo jednocześnie 

Z ostatniej chwili. 
(Telefonem od'własnego korespondenta z Warszawy). 

Komitet ministrów dla spraw woje- 
wództw wschodnich. 

Wadług wiadomości kursujących w  kulugrach sejmowych premier 

Grabski i wicepremjer Thugutt doszli do zasadniczego uzgodnienia w spra- 

wach ziem wschodnich oraz w sprawie kompetencji wicepremjere. 

Szczegóły wykonawcze i organizacyjne zostaną uzgodnione i opraco: 

wane w dniach najbliższych. 

Nawet zostało ustalone, iż będzie utworzony Komitet Ministrów dla 

spraw województw wschodnich, który stanowić będą ministrowie: spraw 

wewnętrznych, oświaty, 
Przewodniczącym 

premjera — wicepremjer Thugutt. 

spraw zagranicznych, skarbu i reform rolnych. 

Komitetu będzie w zastępstwie i z kompetencjami 

Do kompetencji Komitetu należeć będą: 

1. sprawy przekazywane do rozstrzygania 

2. ustalenie wytycznych dla polityki rządu 

i wyznaniowych na terenie całego Państwa. 

3. wszystkie Sprawy mające szczególną wagę 

wschodnich (Wilno, Nowogródek, Polesie, 

wych 

i Lwów), 

przez Radę Ministrów, 

dla 7 województw 

Wołyń, Tarnopol, Stanisławów 

4. wszystkie sprawy wymagające działania kilku ministerstw — na 

wymienionym terenie, 

. 5. wszystkie rozporządzenia poszczególnych ministrów mają być roz- 

Magltróta nx los wysdań tea 0 |patrywane i uzgednicne przed ich wniesieniem na Radę Ministrów ewent. 

przed ich wydaniem rozporządzenia wykonawczego. 

Komitet będzie opinjował 

urzędników województw wschodnich. 

Komitet ma prawo 

łane w odpisach bezpośrednio. 

personalne (odwołanie i nominowanie 

żądania wszystkich materjałów i informacyj, 

ja sprawy wojewódzkie i naczelników władz | instancji, będą mu przysy* 

Komitet ma prawo wysyłania inspekcyj ze specjalnemi uprawnieniami. 

Sprawy na Komitet wnosi przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek zaiteresowanego ministra. 

W sprawach nieuzgodnionych zainteresowany Minister może odwo- 

łać się do Rady Ministrów w ciągu 7 dni. 

Przy Komitecie 

Opinja ogólna 

kroczyć. 

mokratycznym i ludowym. 

lerona, 
7 sadnicza 

pos. Kościałkowskiego, 
prezesa. 

p. Zabierzowskiego, sprawującego obecnie 

wschodnich przy Prezydjum Rady Ministrów. 

Projekt ten, jak widać, stwarza możliwie realną pracę na Ziemiach 

wschodnich i dlatego należy przyklasnąć śmiałemu krokowi wicepremjera 

Thugutta, kłóry przez podanie się do dymisji, 

zowanie dróg, jakiemi sanacja stosunków na ziemiach wschodnich winna 

Mówią, że może to spowodować 

która wedle zwolenników dawnego programu, 
Muzunlania” = —Lannia Jais do połaczenia z arvpą 

ssady nowotworzącej się większości 

uzasadniająca jego rezygnację ze siznowyiska wice- 
Przeforsowana przez kilku członków klubu uchwała o reformie 

czynny będzie generalny sekreterz Komitetu, który 

kierownikiem organów wykonawczych Komitetu. 

desygnowała na to stanowisko starostę święciańskiego 
obowiązki urzędnika do spraw 

spowodował jasne sprecy- 

Wobec powyższego należy oczekiwać cofnięcia dymisji przez p. Thu- 

gutta i ewent. objęcia teki min. oświaty przez pos. 

Ferment w „iyzwoleniu*. 

Sytuacja w klubie „Wyzwolenia* formalnie nie uległa zmianie. 

Niezadowolenie zewnątrz zatacza coraz szersze kręgi, 

mówi o osiągnięciu większości przez grupę zwolenników zasad dawnego 

„Wyzwolenia”, jako stronnictwa poważnej pracy państwowej w duchu de- 

St. Grabskiego. | 

tak, że już się 

wystąpienie grupy Dąbskiego i Wa- 
spar žipašaija linje 

ryla. 
cdzwierciadła m. i, deklzracja 

w sprawach narodowościo" į 7 

NA MARGINESIE. 

Platoniczny protest. 
W dwu miejscowych dziennikach umiesz- 

czono list otwarty, opatrzony 48 podpisami 
znanych w Wilnie ludzi, biorących w obro- 
nę kuratora Gąsiorowskiego | wyrażających 
mu współczucie, sympatję i ufność. Mieć 
48 obrońców, wśród których znajduje się 
kilku adwokatów, doktorów, profesorów uni - 
wersytetu, ba, właścicieli ziemskich i rade 
nych magistratu, to nie lada zadowolenie I 
uspokojenie sumienia ! 

Nasuwa się jednak mała uwaga. Kte 
z tych panów, stojących tak życzliwie po 
stronie p. Gąsiorowskiego, miał z nim do 
czynienia jako ze zwierzchnikiem? Kto z nich 
był fachowo zainteresowany w takiem lub 
innem p. kuratora postępowaniu z podwła- 
dnemi ? 

Sądzimy, że ani właściciele majątków 
ziemskich, ani pp. mecenas! w tej sytuacji 
nie byli, a w tekim razie co mogą wiedzieć 
o sposobie urzędowania p. Gąsiorowskiego, 
o traktowaniu przez niego zależnych odeń 
ludzi, © jego stosunku do nauczycielstwa ? 

e towarzyskie, balowe, myśliwskie i brig- 
dżowe zelety p. Gąsiorowskiego zjednały 
mu wśród tych panów przyjściół, nic słusz- 
niejszego. Ale przyznać każdy musi, że głos 
ich w sprawie nieporządków w kuratorjum, 
jest czysto plateniczny. 

Inaczej by zgoła brzmlał protest i wy- 
rśz zaufania pochodzący ze sfer zalntere- 
sowanych, stykających się z p. kuratorem 
na gruncie współpracy, ze sfer nauczyclel- 
skich. A o takim proteście nie słychać... 

Przeciwnie, wręcz przeciwnie. 

Bodaj więc, że niedźwiedzią przysługę 
oddśli przyjaciele p. Gąsiorowskiego, pod- 
kreślając sferę, w jakiej sobie zdobył sym- 
patję. 

Sieć szkolna. 
W celu zaprojektowania sieci szkoln. 

niezbędnej dla planowej organizacji 
szkolnictwz powszechnego, koniecz- 
nem jest przeprowadzenie s»isu je- 

  

    
loletniej propagandzie naszych wro- Brzeziński. Komitet organizacyjny wy: 
gów. 

Połączony z Polską, znalazł Gór- 
ny Śląsk nowe pomyślne dane do 

„jozwoju kultury i ducha i niemniej 
pomyślne i płodne w skutkach wa- 
runki do rozwoju swego życia gospo i 
darczego. 

Swiadectwo temu dają zarówno ; 
nowo powstejące szkoły polskie, jak 
i miljony wywiezionych ze Śląska ton, 
wyprodukowanych tam towarów. 

Zrastanie się Sląska z Polską jest 
działaniem naturalnych sił twórczych. 
Że tak je pojmuje Rzeczpospolita 
Polska, a nie jako mechaniczny pro- 
ces stosowania pewnych sił, Świad- 
czy nadanie Śląskowi szerokiej auto- 
nomli, jaka normując odrębności 
śląskie, w niczem nie utrudnia pro” 
cesu jednoczenia, którego czwartą 
rocznicę obchodzi dziś cała Polska z 
najwyższą radością. 

Wspomagejąc się wzajemnie tam, 
gdzie pomoc okaże się potrzebna, 

/łosiony został przez organizacje о$- 
wiatowe, narodowe i społeczne. (m) 

    

į MIGAWKI. 

, Nie mamy większych kłopotów I? 

| „Ceremonial dla wojewodėw I sta- 
rostów. Wobec tego, źe wojewodowie 
1 starostowie reprezentują Rząd na 

i terenie swej władzy, zaszła potrzeba 
uregulowania 'dla nich stałych prze- 
pisów etykietalnych, które będą obo- 
wlązywały przy uroczystościach, ofi- 
cjalnych wystąpieniach I t. p. 

Prace nad przygotowaniem tych 
przepisów są już na ukończeniu I w 
najbliższym czasie odbędą się osta- 
teczne narady nad ich ustaleniem, 
poczem projekt przedstawiony będzie 
prawdopodobnie Redzie Ministrów i 
wyjdzie w drodze rozporządzenia”. 

Dopiero co czytaliśmy długi i szczegó” 
łowy opls jak mają wyglądać mundury i 
nełmy policji, z grzebieniami różnych od= 

eleni, to znów jakie | lie-galoników na 
* mundurach urzędniczych I... 
į Kto to w jakiej dykasterji ma až tak 
wiele czasu, by opracowywać te chińszczy- 

i 

rolnej bez odszkodowania godzi w podstawowe zasady praworządności 
i konstytucji, która wyraźnie stoi na stanowisku prawa własności, 

Zmienia to całkowicie dotychczasowy progrom „Wyzwolenia” i jego 
ideologję i jest hasłem bałemutnem, demagogicznem i nierealnem, bolsze- 
wizującem jedynie masy. 

Do tej samej kategorji należy zaliczyć powzięte uchwały odebrania 
zagospodarowanych już działek osadniczych od oficerów służby czynnej, 
pracowników państwowych i samorządowych. 

Nie wątpliwie ustawa o osadnictwie zawiera cały szereg poważnych 
braków, które powinny być jaknajszybciej usunięte. 

Do nich należy nadanie ziemi oficerom służby czyncej i urzędnikom. 
Nad sprawami poruszonemi w deklaracji odbędzie się w klubie dys- 

kusja w najbliższy wtorek. 

  

Załagodzenie zatargu z litwinami. 
| Jak już donosiła prasa wileńska przed paru dniami wynik zatarg z li- 

twinami z powodu roszczenia pretensji przez nich do kawzłku lasu, — 

ny Polskiej) a Kieraowem (ze strony Litewskiej). 
Celem załagodzenia zatargu, do powyższego lasu przyjechał zastępca 

starosty powiatu Wileńsko-Trockiego p. Łukaszewicz i naczelnik powiatu 
Wiłkomierskiego (od Litwinów) którzy po zbadaniu sprawy oraz dokumen-   pragniemy nadal kroczyć wspólnie | zny? I czy niema większych potrzeb na 
tów orzekli iż ów las leży na terytorium Polski. (x). 

znajdującego się na trakcie Mejszagolskim, pomiędzy Mejszagołą (ze stro- 

po drodze rozwoju sił duchowych i* 

  

Motto: 

Bo i cóż to za Impreza 
Zrobić z Wojtka Weleskeza. 

Boy. 

„Dajcie mi punkt oparcia, a po 
ruszę świat”, powiedział podobno 
kiedyś Frchimedes. 

Nikomu jednak nie zależało na 
tem, ażeby świat poruszyć, więc też 
nikt mu nie pośpieszył z pomocą i 
dlstego też wszystko się kręci tak 
jak się kręciło. 

Z tej imprezy pozostała tylko lu- 

Oj te imprezy!| 

kiego, co ma pozory martwoty. Mańja ; 
ta opanowuje szczególnie tych bie- 
daków, którzy chcą koniecznie swoje , 
spostrzeżenia, wymagania, upodoba- , 
nia, ukochania i nabožeūstwa wpro- ! 
wadzić w życie ogółu, tak jak to się; 
dzieje w niektórych wielkich stoli | 
cach. | 

Ztąd imprezy, odpowiadające po- 
szczególnym jednostkom, a nie ob: | 
chodzące ani ogółu, ani tych, którzy 
inne imprezy mają na myśli. 

Skąd się wzięły takie Archimede= 
sy w Wilnie, to już nie wiadomo. ' 
Prawdopodobnie wyrastają same, ni | 
z tego, ni owego, dość, že namno- 

„lepszym, to w każdym razie tekim, 
"do którego najskuteczniej przyczepić 

dziom mańja chęci poruszenia wszyst- Się można i przynajmniej jakąś sub: 

razie ? 

żyła się spora ich liczba, a ci chcie- 
by u nas poruszyć z martwoty ta- 
kie rzeczy, jak poczucie państwowo- 
ści, obywatelskości, poruszyć magi- 
strat, teatr, instytucje kulturalne i 
naukowe, towarzystwa, stowarzysze- 
nia, słowem wszystko to, co według : 
ich mniemania jest w Wilnie mart-' 

wem, a w wielkich stolicach jest o-; 

parciem całego promieniującego ży- 
cia kulturalnego. Każdy z nich prosi 
o punkt oparcia, a przecież dla wszel: : 

kich imprez najlepszym punktem o- 
parcia jest państwo. Jeżeli nie naj; 

wencyjkę chociaż wytargować, od 
czego kasy państwowej nie obroni 
nawet najbardziej jadowity wąż na 
straży postawiony. 

Naturalnie, na takie umiejętne 
przyczepienie się potrzeba zupełnie 
innych zdolności, — a nie mają ich 
takie nasze zwykła Archimedesy, któ- 
re nie zrobiły postępu i też punktu 
oparcia sami nie znajdują, zadawal- 
niając się w końcu dawaniem zba- 
wiennych rad i wskazówek. 

Zbyt wiele tych tam rad niema, 
ale zawsze od czasu do czasu, moż, 
na garstkę zebrać, podumać, poki- 
wać głową, złożyć do aktów nie da- 

, zawodami. 
* większość 

'bractwo śpiących, którzy wobec na- 

jących się wykonać, z braku punktu 
oparcia i wreszcie przekazać nowemu 
„pokoleniu, ażeby je zastosowało jeśli 
nie do poruszania ziemi, to przynaj- 

"mniej do ułatwienia najzwyklejszych 
robót. 

Czemu aż do nowego pokolenia 
czekać ? 

Rzecz prosta, niema narazie do 
kogo -się zwrócić, Mamy dość spo- 

!rą liczbę nauczycieli zajętych naucza- 

niem, pewną ilość uczni zajętych 
uczeniem się i wreszcis jakąś Odro- 

binę zawodowców zajętych swymi 
Pozatem, cała pozostała 
tworzy jedno. wielkie 

uczycieli nie odważą się zabrać głosu, 
wobec uczni czują się bezradni, a 
wobec zawodowców bez treści. Ci 
już będą spać na zawsze po swoich 
kątach, przy herbatce z cukrem re- 
zygnując z wszelkich praw im na- 
leżnych, o ile tylko ich wygodna 
drzemka nie będzie naruszoną. 

Czasem obudzi się taki śpiączek 
i z anielskim uśmiechem, jakby dal- 
szy ciąg snu odpowiada: 

Widziałem w petersburskim ermi- 
tażu... 

Ot w teatrze chudożestwiennym... 

A u nas. 

  

Tu machnięcie ręki resztę dopo- 
wiada. 

1 słusznie. Skoro cud Wisły spra- 
wił, że powstała Polska, to już polski 
rząd albo ten cud Wisły powinien 
dać to wszystko co człowiekowi na- 
leży się i do czego on przywykł. - 

Pocóż więc budzić, poco poruszać 
tych tak przyjemnie śpiących ludzi? 
Rezygnacja kultywowana jako cnota, 
doprowadziła już tylu do nieszczóśli- 
wości,że wszystko co w niej dojrzało, 
to śpi szczęśliwie, a przecie idzie 
tylko oto, by osiągnąć należną czło- 
wiekowi jak największą ilość szczę” 
śliwości na ziemi. 

Jednakowoż, wobec ogłoszenia, 
że wypadki śpiączki mają być mel- 
dowane w delegaturze, należy zgło- 
slć, że większa część Wilna zachoro- 
wała na śpiączkę. 

Uważać tylko jak tam w delega- 
turze, bo jeśliby coś też tego... to 
możeby wprost zameldować do mi- 
nisterjum zdrowia? Przyczem ko: 
niecznie iść prosto na pocztę, bo 
skrzynki pocztowe raz są, drugi raz 
ich niema na ulicy, już zawsze bez- 
pieczniej prosto na pocztę, a zresztą 
znaczki i tak dopiero na poczcie 
dostać można. 

Cóż tam mówiono o ułatwieniach |   w otrzymaniu dowodów osobistych, 

denastu roczników dzieci od 2-ch do 
113 lat włącznie. Spis ten odbędzie 
się w czasie od 1 do 10 kwietnia r. 

(b. i przeprowadzony zostanie w po- 
wiatach pod kierownictwem  inspek- 
torów szkolnych. 

i Fkcją spisową w gminach kiero- 
„wać będą specjalni instruktorzy, po* 
wołani przez władze szkolne z po» 

jśród miejscowego  nauczycielstwa, 
jspisywać zaś dzieci będą t. z. komi: 
sarze spisowi, którym _ wydzielono 
odpowiednie rejony na jakie gminy 
dla dokonania spisu zostały podzie- 

flone. Zadaniem instruktorów i ko* 
| misarzy będzie również korekta map 
„dla otrzymania rzęczywistego obrazu 
„terenów; w tym celu posługiwać się 
oni będą mapami sztabowemi. In- 
struktorzy i komisarze spisowi zao- 
patrzeni będą w specjalne legityma- 

' eje wobec tego p. Delegat Rządu га- 
rządził aby starostowie: 1) powiado- 
mili bezwłocznie w drodze urzędo- 
wej wojtów gmin o akcji spisowej z 
poleceniem włożenia na sołtysów o- 
bowiązku asystowania przy spisie i 
okazywania wszelkiej pomocy komi: 
sarzom spisowym, 2) polecili wójtom 
okazywanie wszelkiej pomocy  in- 
struktorom, którzy podczas spisu 
będą dyżurowali w siedzibie gminy, 
3) polecili gminom dostarczenie pod- 
wód dia przejazdów komisarzy spi- 
sowych i instruktorów i to bezpłat- 
nie, 4) uprzedzili o dokonowanym 
spisie wszystkie posterunki policyjne 
z poleceniem okazywania w razie 

, potrzeby pomocy. 
j Po dokonaniu prac spisowych i 
i naszkicowaniu projektu sieci szkol: 
: nej, władze szkolne przed zatwier- 
dzeniem ostatecznem projekta wine 
ny zasiągać opinji władz samorządo- 
wych gminnych i powiatowych. 

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szastaj „greszami*! 
Szanuj złotegol 
To nie. dawna „złotówka*l 
To półtrzeciej „złotówki”l 

Proszę spróbować. — Ażeby otzymać 
„tylko pieczęć i poświadczenie tożsa- 
„mości na fotografji musi sią do na- 

j eżnego okręgu Policji m. Wilna, zło- 
żyć podanie na pismie, przyprowa- 
dzić dwóch świadków i za tydzień 
zgłosić a kto wie czy i wtedy jeszcze 
się je otrzyma. Cóż dopiero sam 
dowód osobisty ? 

Wreszcie i „Kurjer Wileński" pod= 
jął jakąś imprezę, zapytując co jest 
najpotrzebniejszego w Wileńszczyźnie. 

Sądzić możnaby, że skoro jeszcze 
posiadamy lasy, najbardziej byłoby 
pożądanem, doskonale zorganizowa- 
ne, równocześnie z kulturą leśną po 
stawienie przemysłu drzewnego i to 
ad najprymitywniejszych zapotrzebo- 
wań, aż do najdoskonalszych wytwo* 
rów przemysłu atrystycznego, któreby 
Kaziukowi wstydu nie zrobiły. Sło- 
wem uzyskać ten surowiec na miej- 
scu tak, jak inne surowce są wyzy” 
skane na Śląsku, 

Ftl Zaraziłem się. I ja zaczynam 
być wileńskim Archimedesem. 
Czyż nie lepiej zostawić to wszystko 
na łaskę „Cudu Wisły”? Bo i na 
czem oprzeć taką imprezę? 

Śledzinnik,   
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Sprawy osadnicze. 

Na sejmowej komisji referm rolnych były rozpatrywane łącznie wnioski 

pos. Cbomińskiego o rozszerzenie na obszarze całego Państwa | ustawy 

z 17 grudnia 1920 r. (o przejęciu ziemi) ze zmianą, aby zasłużeni żołnie- 

rze otrzymywali ziemię w swoim powiecie lub województwie dopiero po 

zaspokojeniu głodu ziemi przyległej ludności miejscowej. 
Wicemarszałek Osiecki zreferował wniosek Piasta o przywróceniu mocy 

działania ustawy o osadnictwie. 
Referenci stanęli na wręcz odmiennem stanowisku. 
Ze strony lewicy i mniejszości 

sposobu załatwiania osadnictwa. 
padły b. ostre słowa pod adresem 

Natomiast Piast nia bronił, a prawica dbała tylko o nienaruszenie 
majątków. 

Wreszcie komisja dziwną większością: prawicy, mniejszości narodo- 
wych i P.P.S. odłożyła dalsze rozpatrywanie obu sprzecznych wniosków 
do czasu uchwalenia ustawy o reformie rolnej. 

Obrona państwa. 

Na sejmowej komisji wojskowej obradowano nad rozdziałem Ill ustawy 

o organizacji najwyższych władz obrony Państwa zatytułowanym „Rada 

Obrony Paśstwa”. 
Prawie cała posiedzenie zostało wypełnione przemówieniem pos. 

Dąbrowskiego (Dubadecje), posiadającego specjalne zdolności zanudzania 
słuchaczy. 

Samorządy nie będą ponosiły więcej 
kosztów utrzymania policji. 

Sejmowa komisja administracyjna przyjęła w Il czytaniu projekt ustawy 

dotyczący przełożenia na Skerb Państwa kosztów utrzymania policji pań: 

stwowej, na którą 25 proc. opłat ponoszą samorządy ziemskie i miejskie. : 

KRONIKA. 
  Dziś — Eufemji M, Klaudji 

Piątek | Jutro—Benedykta Op., Serapji . 

20 Wschód słońca— g. 5 m. 40 

Marzec | zachód „ —g.5 m. 48       
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 Wróbiewskich 
— Uniwersytecka 9—10. į 

* Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk į 
—Lelewela 4, zwledzač možna (za každoraz. ; 
pos 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. | Hufeów Szkoln.— Domi- 
nikańska 13. 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- ; 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz ; 
oniedziałków rane) od 10 rane do 8wiecz. ; 
= przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

od 8—9. * 

Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 
—Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych 

gowskiego 1. 

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

cy następujące apteki: 
Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr. 
Jundziłła—Mickiewicza róg placu Łukisk 
Domańskiego— Dominikańska 14. 

% 

— Želi- 

j dania od nauczyeielstwa, 

  Szyrwindta—Niemiecka 15. 

URZĘCOWA. 

— Paszporty zagraniczne. Mi: ; 
nisterjum spraw wewnętrznych, w 

porozumieniu z ministerjum skarbu 
wyjaśniło odpowiednim urzędom, iż 
nie należy pobierać osebnej opłaty 
stemplowej, przewidzianej dla świa: 
dectw urzędowych w pozycji 20 ta- 
ryfy opłat stempiowych od załączni- 
ków, świadectw urzędowych i podań 
na paszporty zagraniczne. (z). 

— paszporty dla pielgrzymów. 
* Ministerjum spraw wewnętrznych, w 
porozumieniu z ministerjum skarbu 
zarządziło, aby urzędy | instancji 
wystawiały ulgowe paszporty po 20 
zł. tylko tym pielgrzymom, którzy 
wykarzą się posiadaniem odpowied- 
mich legitymacji, opatrzonych pie- 
częcią komitetu wykonawczego piel- 
grzymek jubileuszowych i ru 
przewodniczącego ks. d.*ra Wojciecha 
Tomabi, lub zastępcy jego ks. A. 
Gorczycy. (x). 
a MIEJSKA. 

+ — Akademja ku czci marszal- 
ka Pilsudskiego. Wczoraj w Auli 
Kolumnowej U.S.B. odbyła się uro- 
czysta akademja ku czci marszałka 
Piłsudskiego. Szczegółowe sprawoz- 
danie podamy w jutrzejszym numerze. 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Szkolnictwo powszechne w 
Wilnie. Rządowych szkół powszech- 
nych znajduje się w Wilnie — 52, 
w tem polskich — 48, białoruskich 
— | i rosyjskich — 3. 

Prywatnych szkół powszechnych 
jest czynnych — 26, w tem litew- 
skich — 1, żydowskich — 23, rosyj- 
skich — 1 i niemieckich — 1.   Nauczycielstwa w szkołach po* 

  

;wszechnych w Wilnie znajduje się 
379 osób, w tem 30 nie posiadają* 
cych pełnych kwalifikacji nauczyciel- 
skich. (x). 

— Czynność lekarska w szko- 
łach powszechnych. Przez lekarzy 
szkolnych w n. m. odwiedzono 
szkół = 51 przy ogólnej liczbie o- 
ględzin — 155, z czego widzimy Iż 
przeciętna liczba edwiedzin, przypa- 
dających na jedną szkołę jest — 3, 
Podczas oględzin przeprowadzono 
badań indywidualnych — 958 i wy- 
głoszono pogadanek rzeczowych dla 
dzieci — 29. Przez lekarzy szkolnych 
odbyło konferencji zbiorowych 2 го- 
įdzicami — 9 i indywidualnych — 35. 
Do przychodni lekarskiej skierowano 
w tym miesiącu 380 dzieci. (x). 

— O podniesienie wykształce- 
nia nauczycielskiego. Inspektorat 
szkolny miasta Wilna przyjmuje po- 

życzącego 
sobie wstąpić na 2-ch letni kurs do 
Instytutu Pedagogicznego w Warsza- 
wie. 

Wstąpić do powyższego Instytutu 
ma prawo nauczycielstwo posiadają- 
ce pełne kwalifikacje nauczycielskie 
wiedzą w zakresie wyższego kursu 
nauczycielskiego, względnie ukoń- 
czony wyższy kurs nauczycielski, jak 
również znajomość w mowie i piś- 
mie jednego z języków nowožyt- 
nych. 

Kandydaci do powyższego Insty- 
tutu uzyskują urlop płatny, z obo: 
wiązkiem nauczania w szkołach po- 
wszechnych w przeciągu  3-ch lat, 
bezpośrednio po ukończeniu Insty- 
tutu. (x). 

— Spis dzieci. Inspektorat szkół 
powszechzych pow. Wileńsko-Troc- 
kiego rozpoczął przy pomocy władz 
administracyjnych spis dzieci. Krok 
ten ma na celu przygotowanie sieci 
szkolnej w związku z powszechnem 
nauczaciem. (m). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— Powiat Wileńsko - Trocki 

podlega ustawie z dnia 18 lipca 
1924 r. Rozporządzeniem ministra 
pracy i opieki społecznej ustawa o 
zabezpieczeniu na wypadek bezrobo- 
cia została rozciągnięta z dniem 9 
marca r. b. na powiat _Wileńsko: 
Trocki. (x). 

— Zwolnienie kooperatywy 
od wpłacania wkładek. W dniu 16 
b. m. zarząd obwodowego funduszu 
bezrobocia w Wilnie, postanowił 
zwolnić żydowską kooperatawą wy- 
twórczą, przy ul. Gdańskiej, od wpła- 
cania wkładek na rzecz wspomnia: 
nego funduszu bezrobecia, a to ze 
względu na to, iż wszyscy zatrudnie- 
ni tam robotnicy są jednocześnie 
członkami Towarzystwa i pracują na 
zasadach kooperatywnych. (x). 

— Owocna praca funduszu 
bezrobocia. Pan Herbaczewski — 
inspektor dyrekcji funduszu bezro 
bocia w Warszawie, dokonał, w 
dniach ostatnich, lustracji obwodo- 
wego funduszu bezrobocia w Wilnie 
oraz przyjął udział w posiedzeniu 
zarządu, w dniu 16 b. m. na któ 
rem wyraził pódziękowanie przewod 
niczącemu tego biura p. Baranow 
sklemu za zorganizowanie biura 
owocną pracę. (x). 

— Zabiegi o wyjazd do Fran- 
celi. Państwowy urząd pośrednictwa 
pracy w Wilnie porozumiał się z 
<«entralnym komitetem kopalń fran: 
cuskich w Poznaniu celem przyśpie 
szenia terminu dokonania rekrutacji 
robotników rolnych i niefachowych, 

K)U-R J. BR WI 

z okręgu administracyjnego wileń- 
skiedo, do robót we Francji. (x). 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Wieczór studentów-Białoru- 
sinów. W sobotę dnia 21 marca r. 
b. w sali gimnazjum białoruskiego 
(Ostrobramska 5) edbędzie się trady- 
cyjny wieczór, organizowany przez 
Związek studentów Białorusinów U. 
S$. B. w Wilnie. Na program się zło- 
ży: komedja mieszczańska w 4 ak- 
tach F. Olechnowicza p. t. „Szczęśli- 
wy mąż”, grana poraz pierwszy w 
Wilnie, oraz urozmaicony dział kon 
certowy. Początek o godz. 8 wiecz. 

Z POCZTY. 

— Przesyłki zagraniczne. To- 
wary podlegające cłu wywozowemu 
oraz towary zakazane, lecz na któ:   
'dnia 21 b. m. 

rych wywóz uzyskane zostało osob 
ne pozwolenie, mogą być nadane za 
granicę pocztą, wyłącznie w urzę: 
dach pocztowych, znajdujących się w 
siedzibie urzędów celnych t. z. u: 
rzędach pocztowo-celnych. (I). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Polskie towarzystwo Ped- 
jatryczne. Zorganizowany niedawno 
Oddział Wileński Polskiego Towarzy- 
stwa Pedjztrycznego odbędzie pierw- 
sze posiedzenie naukowe w sobotę 

o godzinie 8-ej wie- 
czorem w sali Wileńskiego Towarzy 
stwa Lekarskiego (Zamkowa 24). — 
Na posiedzeniu wygłoszą odczyty 
preleganci z Warszawy: Prof. Dr. M. 
Michałowicz — „Udział wedy w prze- 
mianie materji u niemowląt” i Ad- 

| jukt Kliniki Warszawskiej Dr. R. Stan- 
| kiewicz — „Znaczenie praktyczne na- 
kłucia zatoki strzałkowej u dzieci". 

Na posiedzenie - powyższe Zarząd 
Oddziału zaprasza członków Towa- 
rzystwa Lekarskiego i lekarzy, inte- 
resujących się pedjatrją. 

KRONIKA GOSPODARCZA. 

— Zazaajomienie się zagrani- 
cy z przemysłem i rynkiem ryb: 
nym w Polsce. W celu zaznajomie- 
nia się ze stanem rynku i przemysłu 
rybnego u nas, w tych dniach przy- 
jeżdża do Polski, w charakterze eks- 
perta p. Ernest Weberman, znany 
specjalista i członek parlamenty oraz 
prezes estońskiej reprezentacji ry- 
backiej. 

Po przyjeździe do Polski p. We- 
berman odbędzie podróż po najbar- 
dziej uprzemysłowionych w tej dzie- 
dzinie rejonach, a w szczególności 
zwiedzi Wileńszczyznę. (x) 

— Z posiedzenia wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. Na posie- 
dzeniu wojewódzkiej komisji ochrony 
lasó, w dniu 16 b. m. postanowione: 
1) zatwierdzić 2 płany gospodarstwa 
leśnego 2) zezwolono w 6 wypadkach 
zamiany zrębów na użytki rolne w ce- | 

lu parcelacji, 3) w jednym wypadku 
odmówiono zezwolenia wyrębu lasu 
i zmiany zrębów na użytki rolne 
w celu parcelacji, 4) rozpatrywano 
6 spraw wyrębu lasu i zamiany zrę: 
bów na własny użytek, z czego w jed- 
nym wypadku nie zezwolono, dwie 
sprawy odłożono, a tylko = sprawy 
potraktoweno przychylnie, 5) rozpa- 
trywano 4 sprawy wyrębu pewnej 
ilości drzew, z czego w jednym wy- 
padku odmówiono, jedną sprawę 
odłożono i dwie potraktowano przy* ; PP. 
chylnie, 6) przyjąto jeden akt gwa- 
rancyjny, zabezpieczający parcelację 
gruntów poleśnych, 7) wydano jedno 
zaświadczenie o zalesieniu sztucznam 

byłych gruntów ornych, . 8) zatwier= 
dzono jedną sprzedaż materjału zase- 

kwestrowanego 9) rozpatrywano jed: 

ną sprawę wyrębu lasu bez zezwole- 

nia wojewódzkiej komisji ochrony 

lasów i 10) jedną sprawę zdjęto 
z wokandy posiedzenia wobec braku 

potwierdzenia w odbiorze zawiado: 
mienia. (x) 

— Ztowarzystwa pszczelnicze- 
go. W b. m. odbyło się zebranie 
towarzystwa pszczelniczego ziemi Wie 
leńskiej. Obecnych było 23 osoby. 
Zebranie prowadził prezes towarzy- 

stwa p. Łabanowski. Podano do wia- 
domości członków, iż statut został 

zatwierdzony w dniu 3 lutego 1925 

roku i, że nawiązano stosunki z to- 

warzystwem  Lwowskiem naczelna. 
związ. towarzystw _ pszczelniczych, 

Rzeczpospolitej-Polskiej i  towarzy: 
stwem  pszczelniczem Krzemienisc- 
kiem. Zarząd miał 7 zebrań. 

Następnie demonstrowano ul wy- 
robu towarzystwa pszczelniczego, ce- 
na którego wynosi 25 zł, pan Żu- 
kowski przedstawił więzę, którą oglą- 
dano z uznaniem i wyrażono pochwa 
łę. Postawiono urządzać miesięczne 
zebrania na l-szy piątek po 1 szym 
o godz 5 po poł. w lokalu towerzy- 
stwa Wielka-Pohulanka 7. 

W końcu wysłuchano referatu p. 
dyrektora Paszkiewicza „O robotach 
wiosennych w pasiece". (I) 

Z PROWINCII.   — Kłopoty finansowe. Gminy 
pow. Wileńsko-Trockiego należą do 
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tych które mają w budżety zdeficy- 
tami, dochodzącemi do. 50 proc.. 
Podatków samorządowych podnosić 
nie wolno, a tymczasem Rząd 
nałożył _ areszt na pozostałe 
zaległości 2 roku 1924,  któ- 
re nie były wpłacone na koszt 
utrzymania Policji Państw.. Dopiero 
rok 1925 pod tym względem będzia 
nieco lepszy gdyż Rada Ministrów 
uchwaliła zwolnić Samorządy z opłat 
na Policję. m. 

— Godne naśladowanie. Gmi- 
na Rudomińska ksząta się bardzo e- 
nergicznie około budowy nowych 
szkół, Marzeniem mieszkańców tej 
gminy jest, aby każda większa wieś ! 
miała własńą szkołę. Gdyby wszyst-, 
kie rozumiały tak silnie potrzebę oś-. 
wiety, to Wilenszyzna inaczejby wy* 
ględała w krótkim czasie. i 

Gminy Worniańska, Solecznicka i | 
N-Wilejska założyły u siebie Kasy 
Pożyczkowo—Oszczędnościowe wzo- 
rem zachodnich gmin Rzeczyrosoo 
litej Polskiej. Fakt ten świadczy o 
tem, że mieszkańcy powyższych gmin 

sprzyszli do przekonania, iż oszczęd- 
| ność daje większe zadowolenie niż 
trwonienie grosza. i 

— Pomoc siewna. Sejmik Wi- | 
leńsko — Trockiego powiatu otrzy: | 
mał na pomoc siewną od Rządu; 
56,560 zł. Jeśli się zwarzy potrzeby 
rolników tego powiatu, to pokaże się 
że suma ta jest śmiesznie mała, tem* 
bardziej, że niektóre gminy innych | 
powiatów otrzymały do 50.000 zł. | 

Komisje rozdziału zapomóg zmu- ; 
szona była udzielić ich tylko właści: | 
cielom karłowatej własności ziemskiej 
(od 1 do 5 hak.) Zapomogi są trak- ; 
towane jako pożyczka nizkoprocento* | 
wa, zwrotna w październiku b. r. i 

— Naprawa dróg i mostów. ; 
Sejmik pow. Wileńsko-Trociego przy- į 
stąpił do naprawy dróg i mostów. 
Oprócz tego są w przygotowaniu bu- 
dowy nowych mostów na rzekach 
spławnych. Oprócz realnych korzyś* 
ci akcja ta zmiejszy ileść bezrobot- 
nych w Wileńszczyźnie. (m) | 

Teatr i muzyka. | 
— Teatr Polski. „Kiki” — krotochwi- 

la Picarda jest widowiskiem nawkroś ory- 
ginalnem. Autor nie używa oklepanego far- 
sowego tematu, zdrady małżeńskiej jeno 
fortelu i symulacji podlotka, ponieważ pod- 
lotka gra p. Grabowska, wybornie jej się to 
udaje, a rozbawiona publiczność wychodzi 
z Teatru pod wesołęm | miłem wrażeniem. 
Reszta obsady, a mianowicie pp. Gedlew- 

į ski, Wrońska, Wyrwicz, Kurnakowicz, Fi- 
|szer również jest na wysokości zśiania. 

| Piękne dekoracje, — pomysłu p. Hoppena. 
ś Dziś 1 jutro „Kiki”. A 
i — „Ogniem I Mieczem” dia mło- 
dzieży szkolnej. Doskonała przeróbka z 

| powieści Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem* 
grana będzie po rez pierwszy dla młodzie: 
/ży szkolnej w niedzielę o godz. 4-ej pp. Ce- 
1 Р 
; ny najniższe. е 
{ — Koncert chóru Jugosłowiań 
| skiego Obilic. Chór Jugosłowiański Obi- 
i lie da w Teatrze Polskim jeden tylko kon- 
cert w sobotę o godz. 7 m. 30 wiecz. Chór 

| składa się 120 osób, a prowadzony jest 
jprzez dyrektorń opery belgradskiej. Jako 
| solista występuje pierwszy tenor opery bel- 
| gradskiej. Zalnteresowanie wielkie. Ceny 
miejsc zwyczajne. 

— Ostatnie występy Lucyny Mes- 
sal. Znakomita artystka Lucyna Messal, w 
sebotę dn. 21 b, m. wystąpi w Teatre Wiel- 
kim w operetce Strausa, nigdy dotąd w Wil 
nie nie granej a mianowicie: „Ostatni Walc". 
Operetka ta posiada przepiękną muzykę, 
oraz niezmiernie dowcipne libretto, zaczer: 
pnięte z dziejów b. dworu cesarskiego ro- 
syjskiego. Malarnie przygotowują nowe de- 
koracje, 4 zespół operetkowy pod wodzą 

„ Dowmun'a i Sempolifskiego od paru 
tygodni odbywa mozolne próby. 

— Opera „Zydėwka“ dia Intell- 
gencji pracującej. Dziś po paromiesięcz- 
nej przerwie, ukaże się raz jeden tylko 
„Lydówka” — Halevy z p. Zamorską w roli 
tytułowej. Ceny miejsc zniżone. 

— „Toska* dia jugosłowian. W 
niedzielę o g. 4-ej pp. staraniem komitetu 
przyjęcia jugosłowian dana będzie „Tosca* 
z p. Zamorska. Ceny zniżene. 

—Koncert Poranek. Na niedzielnym 
koncercie (dn, 22 bm.) w.sall Teatru Pol 
skiego („Lutnia*) usłyszymy szereg Cieka- 
wych dzieł muzycznych w wykonaniu utalen' . 

towanych artystek: p. Margerity Trombini- 
Kazuro (fortepian) I p.Zofji Bortklewicz- Wy- 
leżyńskiej (śpiew). Wykonane na nim będą 
utwory Schuberta, Chopina, Wolfa, Debus- 
sy, Różyckiego, Szymanowskiego, Oplen- 
skiego, w tem liczne utwory grane będą po : 
raz pierwszy w Wilnie. Początek o g. 12 

m. 80 w poł. Bilety do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od g. 11—1 I od 3—9 w. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wiinie. 
— Zamach samobójczy. W dniu 18 

bm. o godz. 17 usiłowała się otruć esencją 
octową Helena Osipowicz lat 27 zam. przy 
ul. Lelewela 2. Desperatkę przywiezione do 
szpitala w stanie nie budzącym obaw. Przy 
czynę usiłowania samobójstwa narazie nie 
ustalono. (1) 

powodu nieporozumień ro- 
dzinnych W dniu 18 bm. o godz. 13 liar- 
janów Artiemiej lat 22, zam. przy ul. Pokój 
2, będąc w stanie nietrzeźwym usiłował 
przerżnąć gardło nożem. Desperata przy 
wieziono do szpitala żydowskiego. Przyczy 
ną usiłowania samobójstwa były nieporozu 
mienia rodzinne. (l) 

— Znalezienie podrzutka, Poste: 
runkowy I komisarjatu policji państwowej 
Lembert znalazł około domu Nr. 3 przy ul. 
Szopenś poćrzutka płci żeńskiej, którego ‚ 
odesłano do przytułku Dzieciątka Jezus (l) 

— (o z nich wyrośnie. Daniewicz | 
Niewacha zam. przy ul Straszuna 12 za: | 
meldował policji że w dniu 16 b m.o 
R 14 podczas przewożenia manu- 
«ktury ze stacji towarowej do składu z fur: , 
mAnki skradziono mu 3 kawałki sukna * 
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wartości 450 zł. Kradzieży dokonałe 3 chłep- 
ców, z których jeden Kossakowski Ju jan 
został ujęty. Dochodzenie w toku. (I) 

— Kradzież weksii W dniu 18 bm. 
o godzinie 12 w gmachu Banku Polskiego 
wożnemu Banku Współdzielczego Rzeźni- 
ków Chrześcijańskich Władysławow! Szum- 
sklemu skradziono z kieszeni 3 wekstt-war- 
tości 1100 zł. Dochodzenie w toku. (i) 

— Kradzież parafiny. Frydwald 
Maksymiljan zam. przy ul. Piwnej 6 zamel- 
dował policji, że w nocy z dnia 18 na 19 
bm. ze składu Wojewódzkiego znajdujące- 
go się przy ul. Piwnej 9 skradzione 12 wor- 
ków parafiny na ogólną sumę 1491 zł. Do- 
chodzenie w toku. (I) 

— Wozy też są złodziejom po- 
trzebne. Wróblewski Aleksander zam. przy 
ul. Dolnej 24, zameldował policji, że w no- 
cy z 17 na 18 bm. skradziono mu z szopy 
wóz drabiniasty i 2 tylne koła, wyżej wy- 
mieniony kradzież swej majętności ocenił 
na sumę 200 zł. Dochodzenie w toku. (I) 

Na prowincj.. 

— Nagły zgom. W dniu 17 bm. w 
Dowgieliszkich powiatu Święclańskiego, 
zmarł nagle ksiądz Józef Sudana, proboszcz 
pśrefji Stronojskiej. Dochodzenie w toku. 

— Niebezpieczny bandyta uciekł. 
W dniu 17 bm. o godz. 19 zbiegł z aresztu 
w Święcanach bandyta Kołosow Teodor, 
oskarżony © szereg napadów zbrejnych. 
Poszukiwanie zarządzono. (1) 

— Ostrożnie z ogniem. W dniu 16 
bm. o godz. 16 wskutek nieostrożnego ob= 
chodzenia się z ogniem spalił się dom 
mieszkalny Jana Pachudy, zam. w zaścian- 
ku Rusino gm. Proflickiej pow. Duniłowie- 
kiege. Straty wynoszą 10.000 zł. (I) 

— €zy podpalenie? Przeprowadzo- 
ne dochodzenie w sprawie pożaru o którem 
już podawaliśmy w miasteczku Wielkie So- 
leczniki w dniu 7 bm. nic nieujawniło lecz 
zachodzi podejrzenie, że pożar wybuchł 
wskutek podpalenia. Akta skierowane do 
sędziego Śledczego Il rewiru pow. Wileń- 
skiego. (I) 

— Wyjaśniło się, kto jest zabój- 
cą. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło 
że Burak Aleksander o zabójstwie którego 
już donosillśmy został zabity, w nocy z 24 
na 25 lutego 25 roku podczas bójki na za- 
bawie przez brata swego Buraka Juljana 1 
Buczela Juljana. Pierwszego z nich ujęto i 
skierowano do sędziego śledczego, nato- 
miast Buczel Juljan zdałał zbiec. Poszuki- 
wanie zarządzono. 

Teatr Wielki 

Dziś 
przedstaw!'enie dla inteligencji 
pracującej po cenach zalženych 

„ŻYDÓWKA” 
opera Halevy 

Początek o godz. 8 wiecz. 

   

    

    

    

   
    

    

    

Jutro w sobotę 

występ 

LUCYNY MESSAL 
PREMJERA 

„OSTĄTNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

W niedzielę o godz. 4 ppoł. 
dia Jugosłowian 

„TOSCA* 
opera Puccini'ego 

Ceny zniżone. 

3 RR TAKAS ZY | 
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Teatr Polski 

Dziś 

„KIKI” 
krotochwila Picarda 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

W sobotę o godz. 7 m. 32 

Koncert (hórn Akademickiego 
Jugosłowiańskiego „OBILIC” 

W niedzielę 22 marca 
o godz. 12 m. 30 w poł. 

Koncert-Poranek 
z udziałem: 

M. Trombini Kazuro (fortepian) 
Z. Bortkiewicz-Wyleżyńskiej (śpiew) 

o godz 4 po poł. 
przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

po cenach najniższych 

„OGNIEM | MIECZEM” 
Obraz dramatyczny w 5 odsłonach 

z powieści Sienkiewicza 

  

  

  

Giełda warszawska 

z @. 19—1Il1 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

26,33 26,38 26,26 
Holandja 207,70 208,20 207,20 
Londyn 24,85 24,91 2479 

Dolery 5,181/2 5,20 5,17 
Paryž 26,96 27,02 26,90 
Praga 15,42/2 | 1546 15,89 
Szwajcarja 10019 100,44 99,94 
Stockholm 140,00 140,35 139,65 

Wiedeń 73,11 73,29 72,93 
Włochy 21.13 21,18 21,08 
Kopenhaga  94,421/2 94,66 94,19 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Poż. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,50—8,55 
Poż. dołar. 3,55 —3,50 
4/2/o listy z, Tow. Kred. Z. przedwoj. — 29,00 
5% listy z. warsz. pizedw. — 22,30 — 25,00 

20,00 

PPR SIELA AKN ATA 

Paskarstwo zniknie 

gdy będziesz szanował złotegol Licz 

się z groszem! Nie pozwalaj „za* 

okrąglać”! Pięć groszy to bułka.



Ka 

z KOWNA. 
> Wznowienie rokowań z 

Niemcami. 

Dotychczas Litwa, jak wiadomo 
zawarła konwencje z Niemcami w 
sprawie przekazania Litwie materjału 
kolejowego oraz taboru ruchomego 
w Okręgu Kłejpedzkim, oraz w spra- 
wie opcji. Pertraktacje w sprawach 
dotyczących okręgu kłajpedzkiego a 
mianowicie w sprawach: kościelnych, 
ubezpieczeń, rybołówstwa i inne bę- 
dą wznowione, jak to zaznaczył w 
swym przemówieniu do przedstawi- 
cieli prasy premjer — już po zakoń” 
czeniu sesji Ligi Narodów. 

W sesji tej bierze udział p. Si: 
dzikauskas, przewodniczący delega- 
cji litewskiej do pertraktacji z Niem- 
cami w sprawach okręgu Kłajpedz- 
kiego. 

Zmiany w sferach dyploma- 
tycznych litewskich. 

Jak donosi Echo w Ne 60, w sfe- 
rach dobrze poinformowanych krążą 
pogłoski o akredytowaniu w najbliż 
szej przyszłości litewskiego posła w 
Anglji p. Galwanuskasa na stanowis: 
ko posła również i w Holandji. 

W najbliższej przyszłości spodzie- 
wane jest również mianowanie na 
stanowisko Nadzwyczajnego posła i 
ministra pełnomocnego Litwy we 
Francji. 

Jak informują najprawdopodob- 
niej że stanowisko to obejmie obec- 
ny poseł litewski we Włoszech p. 
Klimas. Obecny delegat Litwy w Pa- 
ryżu p. Milaszus pozostanie przy po: 
selstwie w charakterze radcy hono 
rowego. 

Depesze Prezydenta Mas- 
saryka. 

Prezydent Republiki p. Stulgin- 
skis otrzymał w odpowiedzi na de- 
peszę gratulacyjną, wysłaną przezeń 
do Prezydenta Republiki Czechosło* 
wackiej Massaryka w dniu jego jubi- 
leusza 75-letniego — nąsłępującą de- 
peszę:. 

Wyrażam  najserdeczniejsze po- 
dziękowanie za nadesłane mi przez 
Pana uprzejme życzenia. Byłem bar- 
dzo wzruszony i zasyłam swe žycze- 
nia Panu, oraz życzenia szczęśliwej 
przyszłości dla Pańskiej Ojczyzny. 

Kongres jedności łotewsko"il- 
tewskiej. 

W Kownie ma się odbyć kongres 
jedności łotewsko-litewskiej w czerw- 
cu r. b. na kilka dni przed wystawą 
przemysłu rolniczego. 

Litewsko — łatwijska konwen- 
cja w sprawie spławu lasu. 

W/g informacji Elity łatwijski po- 
sdł na Litwie p. Balodis upoważnio- 
ny jest do podpisania z Litwą kon 
wencji w sprawie spławu lasu z bie* 
giem rzek nadgranicznych, 

Najwyższa Komisja podatkowa. 

Jak donosi Echo Ne 65 Najwyż- 
sza komisja podatkowa rozpocznie 
niebawem swoją działalność. Zacza- 
lenia na nieprawidłową działalność 
przy ściąganiu podatków ta najwyż- 
sza instancja apelacyjna zacznie przyj: 
mować za jakie 2 tygodnie. 

W skład komisji wchodzą: Dyrek 
    

3; „HELIOS“ 
uł. Wileńska 38. 

| Dziśl 

  

Cały świat szaleje z zachwytul 
Korona sztuki kinomatograficznej. $. 

tor departamentu podatkowego p. 
Bludżus, czł. Sądu Okręgowego p. 
Bartkawiczus, radca M stwa Skarbu 
p. Tomaszajtis, przedstawiciel огда- 
nizacji spółdzielczych p. Matukas, — 
organizacji przemysłowych p. Ożyn- , 
skis, oraz przedstawiciel sfer kupiec: 
kich. 

Wybory do kłajpedzkiego sej- 
miku krajowego. 

Został przedłożony sejmowi pro- | 
jekt ustawy o wyborach do kłajpedz: i 
kiego krajowego sejmiku. 

Sądy przysięgłych. 

W ministerstwie sprawiedliwości 
opracowano projekt ustawy o wpro* 
wadzeniu sądów przysięgłych na 
Litwie. 

Zakup okrętów handlowych. 

W celu zmniejszenia wydatków 
transportu importowanych na Litwę 
towarów, rząd ma zamiar nabyć kil- 
ka statków handlowych. Wydatki na 
transport towarów są dość wielkie, 
gdyż naprzykład węgla się wwozi co- 
rocznie do 100,000 tonn. Mając wła- 
sne statki handlowe można byłoby 
znacznie zmniejszyć wydatki w dzie- 
dzinie transportu. 

Prócz tego projektowane jest na: 
bycie statku szkolnego, niezbędnego 
dla naszych marynarzy, gdyż słucha- 
cze wydziału okrętowego przy Ko- 
wieńskiej Wyższej Szkole Technicz- 
nej muszą wykonać cały szereg prac 
praktycznych. 

Ukaranie Dziennika. 

Jsk donosi Echo, na mocy decy 
zji komendanta wojennego redaktor 
dziennika Lietuvos Żinios za umie- 
szczenie w Ne 46 redagowanej prze: 
zeń gazety Liet. Żin. artykułu p. t. 
„Ponui Petrulis apginti” został ukarany 
500 lit. z zamianą kary pieniężnej na 
1 mies. aresztu, 

    

Próbowała już Pani 

nową Tadisiię Kay 

„EDRILÓ ? 
Bez żadnych innych domieszek 

zastępuje ona w zupełności drogą 
kawę ziarnistą. „Enrilo** posiada 
smak | aromat kawy w tak wysokim 
stopniu, że zadawala nawet najwy- 
bredniejsze wymagania. Ze wzglę- 
dów zdrowotnych I wysokiej warto- 
ści odżywczej, bywa „Enrilo** po- 
lecane przez wiele powag lekarskich. 
W obetnych warunkach drożyźnia: 
nych przynosi „Enrlio* z powodu 
niskiej ceny duże oszczędności w 
gospodarstwie. 

Za znakomitą jakość ręczą Wy- 

łączni wytwórcy 

lemryka Francka Synowie 
fabryka surogatów kawy S. A. 

Skawiną — Kraków. 

„Į dzič projekty scalenia: 

  
Dwie serje 12 akt. w jednym seansie 

BLEEE WSE LSE IFS KT 

' . Z Rosji Sowieckiej. 
Bezrobocie w S. S. S. R. 

Przy komisarjacie ludowym ochro- 
ny pracy utworzono specjalną komis- 
ję do walki z bezrobociem. 

Według obliczeń komisji niezbęd- 
ną jest wydatna pomoc dla 400.000 
bezrobotnych. 

Komisja czyni starania, by uzys- 
kać 3,000,000 złotych rubli. 

Japoński poseł w Rosji. 

| _ Według wiadomości, nadesłanych 
|z Tokio, posłem japońskim w Rosji 
;mianowany będzie Jaszizara, który 
i pertraktował z Karachanem i podpi- 
'sał ugodę japońsko-chińską. 

Do Tokio przybył pierwszy sekre- 
tarz poselstwa sowieckiego w Pekinie, 
Kuzniecow, celem przyjęcia gmachu 
poselstwa rosyjskiego. 

Wszechrosyjski zjazd ślepych. 

Na 30 marca wyznaczony został 

w Moskwie  wszechrosyjski zjazd 
ślepych. i 

Prasa sowiecka nadaje temu zjaz: . 
dowi znaczenie polityczne i rozpatru: 
je socjalny problem ślepoty. 

W 1920 roku zawarty został mię- 
dzynarodowy traktat o sposobie za» 
rządzenia Szpiebergenem. 

Traktat ten podpisany został przez 
Stany Zjednoczone, Anglję, Francję, 
Włochy, Japonję, Danję, Szwecję, 
Norwegję i Holandję, 

Na mocy traktatu przysługuje in- 
fym państwom prawo zgłoszenia doń 
swego akcesu, o czem winien być 
powiadomiony rząd francuski. 

Rada komisarzy ludowych posta- 
nowiła obecnie przyłączyć się do po- 
wyższego traktatu. 

  

Z okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. 
Na ostatnim posiedzeniu Okręgo- 

wej Komisji Ziemskiej w Wilnie, 
które się odbyło przed paru dniami, 
pod przewodnictwem delegata Rzą- 
du p. Władysława Raczkiewicza po- 
stanowiono: 1) przyjąć na własność 
państwa folw. Bezdany o obszarze 
17 ha, gm. Niemencz. pow. Wileń- 
skiego, własność Mikołaja Zienkowi- 
cza. 

2) Sprawę Grzegorza Harasimo- 
wicza z tytułu aługoletniej dzierżawy 
folw. Podymane Kamienie na obsza- 
rze około 35 dziesięcin, gm. Rudo- 
mińskiej pow. Wileńskiego, własność 
Krystyny z Wańkowiczów Malinow- 
skiej,odroczyć celem z badania šwiad- 
ków. 

3) Po rozpoznaniu odnośnych 
spraw komisja postanowiła zatwier- 

a) na obsza- 
rze 80 ha 6885 mtr. kw. gruntów na* 
leżących do gospodarzy wsi Okmian- 
ka gm. Niemeńczyńskiej pow. Wi- 
leńskiego, b) na obszarze 149 ha 
0,335 metr. kw. gruntów należących 
do gospodarzy wsi Pojuneli tejże | 
gminy i tegoż pow., c) na obszarze | 
170 ha 3,743 metr. kw. grunt. nale- | 
żących do gospodarzy wsi Linkańce, ) 

1gm. Podbrzeskiej . pow. Wileńskiego, | 
d) na obszarze 50 ha 3551 mtr. kw. 
grunt. należących do gosp. wsi Le- 
wony gm. Podbrzeskiej pow. Wil., 
e) na cbszarze 170 ha 0291 mtr. kw. 
gruntów należących do gospodarzy 
wsi Grusziele, tejże gminy i tegoż 
pow., f) na obszarze około 121 ha 
5818 mtr. kwad. należących do go- 
spodarzy wsi Krewnia gm. Słobódz- 
kiej pow. Brasławskiego. 

4) Po rozpoznaniu spraw komisja 
postanowiła zatwierdzić dobrowlne 
umowy o likwidacji serwitutu past- 
wiskowego obciążające majątki: a) 
Szechowszczyzna gm. Krewskiej pow. 
Oszmiańskiego, własność Konstante- 
go i Zanny Murza-Murziczów, na 
rzecz wsi Kamienica tejże gminy i 
pow., b) Karolin gm. Solecznickiej 
pow. Wileńskiego, własność Józefa” 
Michała Borowskiego na rzecz wsi 
Czużekompie, tejże gminy i pow. 

5) Umorzono postępowanie o li 

  
    

„Dzwonnik z Notre Dame“ Р° ога Hugo. 
— Wszyscy śpieszcie ujrzeć. — Seansy o godz. 5, 7 i pół, 10 wiecz. 

kwidacji serwitutu  pastwiskowego, 
rzekomo obciążającego majątek Za- 
wierze gm. Słobodzkiej, pow. Bra- 
sławskiego, własność spadkobierców 
Edmunda Hahna, na rzecz miastecz- 
ka Słobódka. 
6)Po rozpoznaniu odnośnych spraw 

komisja orzekła wdrożyć postępowa* 
nie o przymusowej likwidacji serwi 

| tutu pastwiskowego obciążający: folw. 
Stanuliszki, gm. Kiemieliskiej pow. 
Święciańskiego własność Józefa Bran- 
cewicza na rzecz wsi Staszkieły, tej- 
że gm. i pow.; majątek Cicin, polo- 
żony w gminach Smorgońskiej i 
Bienickiej, pow, Oszmiańskiego, wła- 
sność Szymona Meysztowicza, na 
rzecz wsi Kiewły, Patynki i Draki; 
majątek Wysokie gminy Lebiedziew- 
skiej, pow. Wilejskiego Heleny Ko= 
żuchowskiej na rzecz wsi Wierzchów= 
ka, Ciurle i Saki. 

7) Wdrożono postępowanie sca- 
leniowe na obszarze około 128 ha 
gruntów nadziałkowych należących 
do gospodarzy wsi Waszkuny gm. 
Wornieńskiej, pow. Wileńskiego na 
obszarze 84 ha; gruntów nadzialo- 
wych — wsi Wojszkuny, gminy i 
pow. Święciańskiego na obszarze 
około 365 ha; około 93 ha gruntów 
padziałowych i około 110 ha grun- 
tów kupnych należących do gospo- 
darzy wsi Sołowje gm. Jasiewskiej 
pow. SŚwięciańskięgo; na obszarze 
około 44 ha gruntów nabytych, na- 
leżących do gospodarzy zaścianku 
Woronowszczyzna w gm. Jasiewskiej; 
około 147 ha gruntów nadziałowych 
należących do gospodarzy wsi Char- 
ki gm. Olkowickiej, pow. Wilejskie: 
go; na obszarze około 309,25 ha 
gruntów uroczyska Charkowski: Las 
z maj. Wielki Serwecz tejże gminy i 
powiatu, stanowiących własność Win- 
centego Poklewskiego-Koziełły; wsi 
Zajeleńce, gm. i pow. Brasławskiego, 
obszarem około 145,37 ha; 106,73 ha 
gruntów nadziałowych należących do 
gospodarzy wsi Bosienica, gminy 
Słobódzkiej, pow. Brasławskiego, na 
obszarze około 22,42 ha gruntów z 
folwarku Mickiejowce pow. Brasław- 
skiego — własność Edmunda Hahna; 
38,46 ha gruntów należących do 
gospodarzy zaścianku  Amieljaniszki, 
pow. Brasławskiego, 279,21 ha grun-   tów nadziałowych należących do go- 

leśmiertelnej powieści 

  

Kino. „POLONJA“ 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G.Slepjan | życiowym „POgromca serc" (Limsta 1 Zagrobu 

Dziś wielki podwójny program! Tatjana Pawłowa, Józef Runicz | Roberti Viilani w najnowszym współczesnym 
Udział całego zespołu teatru „Quł Pro Quo” z Romualdem 
Glerasiefiskim na czele w arcywesołej farsie podług skie» 

tschu Danny Kadena PIPMAN GALANTERYJCZYK I S-ka, 

Łóżka 

  

TEATR „Piccadilly 
UL. WIELKA 42. 

  

` 
Zdrowy, kwitnący wygląd 
i szybki przybytek na wadze przez używanie 
krzepiąco odżywczego proszku „Plenusan*. Naj- 
lepszy środek, wzmacniający krew, muskuły i 
nerwy. 1 pud. zł. 6, 4 pud. zł. 20. Szczegółowa 

broszura Nr. 6 bezpłatnie. 

Dr. Gebhard 8 Co, Gdańsk (Danzig), Kassub. 
Markt 1 B. 

  

Prowizja wypłaca się z góry— 

  

    

przyjmuje i wykonywa 
w zakres malarstwa I szyldów wchodzące. 

MOTTO: Zawsze od najdawniejszych czasów świat składał swe skarby u stóp ludzi odważnych i nieustraszonych. 

„TAJEMNICZY POTWORY * "ej ssseojojc joy, Pilne: W rl Menų Wai 
 RANGAREWORRW OWA ESTZAKAE 

MALARZ 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 Wilno, ul. 

wszelkie roboty 

LT] 
Polska drukarnia nakładowa 

„Lux“ 
Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukėrskie 

Własne 

Żeligowskiego 1 

  

MEBIE 
ly, garnitury salonowe, otomany, ma- 

D.-H. Wacław Mołodecki 

pod osobistym fachowem kierownictwem. 

GZ EDU AOC ARETRE 

BACZNOŚĆ! 
Lód z jezior 

Misjonarskich 
do sprzedania 

Wiadomość: Zam- 
zarobić można najmniej do 800 złotych 
miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 
płci obojga, mający stosunki w sferach 
handlowych, mogą mieć stały zarobek, 
pracując na procentach. Szczegóły udziela 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

         

  

Deklamacji | dykiji „Potskiaga” w koreeie: 
tach Il oddzielnie. Mickiewicza 19 m. 6 — 

godz. 56—6 pp. 

   
  
fra Pola Lotoja Państwowa 

Losy do I-ej klasy już nadeszły 
Główna wygrana 350.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOSKIEGO 

Zamkowa 9. 

Cena LOSU calego 32 21. — 1 8 а. 4 
ja 

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz, 

    
        

         LL L ZZ EZ 
oC 

Bezmięsne obiady jarskie 
bardzo smaczne po 1 zł. 25 gr. wydaje 
„Artystyczna'* — Mickiewicza 

i introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodruki.   r. li, 

kowa Ne 18, sklep 
wyrobów  kościel- 
nych od godz. 10 

do 12 rano, 
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1 pasiw baliyckth 
Łotwa. 

Projekt układu łotewsko= 
niemieckiego. 

Według doniesień dzienników 
ministerjlum spraw zagranicznych, 
zgodnie z poglądami komisji sejmo- 
wej, wypracowało projekt układu ło- 
tewsko - niemieckiego, regulującego 
powojenne żądania tych państw przez 
wzajemne zrzeczenie się odszkodo* 
wań, wszelkich. Odbudowa terytor- 
jów, zniszczonych przez wojnę, bę- 
dzie dokonana na rachunek Łotwy, 
Niemcy zaś — w myśl tego projektu 
wypłaciłyby odszkodowania niemcom 
obywatelom państwa łotewskiego, 
których własność rolna na Łotwie 
wywlaszczona została na zasadzie re- 
formy rolnej. 

  
  

  
  

spodarzy wsi Zarzecze pow. Brasław* 
skiego i ckało 39,68 ha gruntów do= 
kupionych przez niektórych gospo- 
darzy; 180 ha gruntów nadziałowych 
i około 80 ha gruntów kupnych, na: 
leżących do gospodarzy wst Dzieni- 
sowo gminy Mikołajewskiej, pow, 
Dziśnieńskiego; 301,54 ha gruntów 
nadziałowych i okcło 204,30 ha grun- 
tów nabytych z majątku Jodołta na- 
leżących do gospodarzy wsi S$urom- 
szczyzna gminy Drujskiej, pow. Dzi- 
śnieńskiego; na obszarze około 97 ha 
gruntów z maj. Minauty gm. Druj- 
skiej, pow. Dziśnieńskiego własność 
Godyckiego — Čwirko zaprojektowa- 
nych przez właściciela do odsprze- 
dania gospodarzom wsi Suromszczyz- 
па 1 44 ha gruntów nadzialowych, 
stanowiących własność gospodarzy 
wsi Morozy, gminy Czereskiej, pow. 
Dziśnieńskiego oraz około 44 ha ze 
stanowiących własność państwa grun- 
tów, położonych we wskazanej wsi 
— łącznie na obszarze około 88 ha, 

    

Ze sportu. 
Popis gimnastyczny. 

Sokół, ta najstarsza placówka sportowa 
w Wilnie, 18 b. m., przy licznie zebranej 
publiczności, której bzło około 400 osób, 
urządził w swoim gnieździe, przy nl.Wileń- 
skiej 10, pepis gimnastyczny, pod kierowni- 
ctwem swego naczelnika p. M. Pomaszew- 
skiego i p. K. Grygla. 

» program złożyły się ćwiczenia wol- 
ne druhen | druków, ćwiczenia kalestenji 
TR i dorostu żeńskiego oraz piramidy. 
Jwiczenia wolne druhen i druhów wypadły 
dodatnio. Deść poprawnie zastęp druhów 
E ćwiczenia ma drążku i poręczach. 

wiczenia kalestenji druhen 1 dorostu 
wypadly imponująco i były bardzo oklaski- 
wane przez publiczność. 

Powyższy popis Sokoła wykazał jego 
|latensywną prasę w r.b. i o ile ena będzie 
niezaniedbywana nadaj, te Sokół wileński 
może sobie rokować wielką przyszłość. Na 
każdym kroku rzucała się w oczy świetna 
organizacja pewyższego popisu: utrz) 
porządku, bardzo- efektownie wy. 
przez członków programu, etc. Jedynie uje- 
mne wrażenie robił nieodpowiednio przytzy- 
kowany do ćwiczeń akompanjament, który 
robił znaczne utrudnienie popiseweom w 
wykonaniu ćwicaeń. (x) 

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. KK. Sokołowski 
Choroby skórne I weneryczne. 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od gedz. o, —11 i od 5—7. 

  

  

  

  

    
    

  

angielskie, krzesła, szafy, sto” 

terace i t. d, poleca 

warsztaty: tapicerski i stolarski, 

    

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy 
zarobić łatwo I nie od= 
łując się od swyah zwyk- 
łych zajęć Kapitału i spe- 
cialnych umiejętność! nie 
potrzeba. Szczegóły wy= 
syłamy natychmiast po 
otrzymaniu 1 złotego 
gotówką lub znaczkami. 
Adresować do firmy 

„Ha-ce-wu“ 
Warszawa, Leszno Ne 27. 

Pokėj 
do wynajęcia 

I Trocka 9, m. 11. 

РОИ оОУ 
do sprzedaży gazet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjera 
Wileńskiego* 'od godz. 

10 do 14 ppoł.   
Druk, „Lux“, Żeligowskiego I,


