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telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia Ma baają Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

arskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
2, telef. 605 1 wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą. l 

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

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

jłoszeniowy „Kurjera WI- 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział og wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Ūkiad ogłoszeń na l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

  Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów 
otrzymywał „kKurjer Wileński” 

Kto zjedna 5 prenumeratorów na 
mywał „Kurjer Wileński” darmo przez 3 miesiące. 

na miesiąc, będzie į 
darmo przez miesiąc. ž 

3 miesiące, będzie otrzy- 

__ 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   zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- go* codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 i zł. miesięcznie.     zaprenumeruje „„Kurjer Wilenski“. 

Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 

  

Po genewski ch obradach. 
(Od własnego korespondenta). 

GENEWA, w marcu. 

Zanim ten list dojdzie do czytel: 
ników, będzie już powszechnie wia- 
domy wynik obrad ubiegłej sesji Ra- 
dy Ligi Narodów. Zajmiemy się tedy 
na tem miejscu jedynie krótką syn- 
tezą tygodnia genewskiego, podczas 
którego oczy całego świata były skie- 
rowane na „Pulais des МаНопз”. 
Spotyka się często z opinją, iż wła- 
ściwia działalność Ligi jest bazpłodną 
i že jej prestiż maleje z każdym 
dniem i z każdą sesją. Zdania takie 
wygłaszają ludzie, którzy zgoła nie- 
potrzebnie denerwują się faktem, iż 
Liga wiele spraw odkłada do Później: 
szego załatwienia I że unika katego- 
rycznych, bezapelacyjnych wyroków. 
Nic bardziej mylnego nad powyższe 
mniemaniel Doplero tutaj, nad blę- 
kitnym Lemanem, odczuwa się w 
pełni powagę i znaczenie Ligi. Gdy 

w jednem zdaniu ubiegłej sesji, to 
należy stwierdzić, iż była tó ukryta 
a subtelna walka między Anglją a 
Francją o wpływy w Lidze. Wpływ 
Anglji był dotychczas tutaj dominu- 
jącym. Z jej zdaniem liczono się nie- 
zmiernie. Lecz brutalne wystąpienie 
p. Chamberlaina przeciwko protoku- 
łowi genewskiemu było rzuceniem 
rękawicy w twarz Ligi Narodów. 
Starły się dwie powagi: powaga Ligi 
i prestiż Wielkiej Brytanji, która wi- 
decznie spostrzegła, iż znaczenie 
Ligi poczyna przerastać jej ponad 
głowę, że ponad całą potęgę Zjed- 
noczonego Królestwa i Dominjėw 
poczyna zwolna dominować potęga 
rodziny narodów, która coraz mniej 
ma ochoty wysługiwać się bogatemu 
i potężnemu opiekunowi. Walka zo- 
stała wypowiedziana. Głową widomą 
i przywódcą Ligi w tej walce staje 
się Francja. Mowa Brianda, pierwszo-     Się widzi przedstawiaieli tylu naro- 

dów, gdy się obserwuje ich gorącz- 
kowe zabiegi wokoło swych spraw, 
gdy się jest Świadkiem, jaką wagę 
przywiązują tutaj do każdego argu- 
mentu, a wreszcie—gdy się człowiek 
namacalnie przekona o ogromie pra- 
cy, dokonywanej przez biura Ligi — 
pierzcha zwątpienie o celowości i 
znaczeniu Zgromadzenia Narodów. 
Liga bardzo mądrze czyni, jeśli nie 
Śpieszy się ze swymi wyrokami. Czas : 
jest jej Cennym pomocnikiem. Gładzi 
on ostre kontury różnic i zatargów, 
Mimo więc, iż nam, polakom, często- 
gąsto wyroki Ligi przynoszą krzywdę, 
nie należy umniejszać jej znaczenia 
bagatelizować ją w opinji rodaków, 

ILiga staje się coraz bardziej Potęż- 
nym, międzynarodowym czynnikiem, 
z którym muszą się liczyć Wszystkie 
Państwa. Raczej winniśmy wszystko 
czynić, aby Liga wzrastała w siły, 
gdyż przeznaczeniem jej jest być o- 
brońcą uciśnionych narodów. My tej 
obrony będziemy długo jeszcze ро- 
trzebowali. Ażeby zaś ta obrona wy- 
padała dobrze dla nas, należy starać 
się o to. Trzeba być samemu do: 
brym adwokatem i nie żałować true 

na terenie Ligi. Musimy ten mur u- 
przedzeń, zbudowany wrogimi nam 
zabiegami—zniszcyć. Rola ta jest tem 
wdzięczniejszą dla nas, że mamy za 
sobą słuszność i sprawiedliwość. 

Ubiegłą sesję Rady Ligi cechowa- 
ła pewna nowość, Oto p. Chamber- 
lain wprowadza w obrady metody 
przedwojennej dyplomacji. Jaknajwię> 
cej tajnych poufnych zebrań Człon- 
ków Rady. Punkt ciężkości obrad 
przenosi się z sali posiedzeń za ku- 
lisy. Taktyka reprezentanta Wielkiej 
Brytanji spotkała się naogół z chłod- | 
nem przyjęciem większości Rady. 

rzędna pod względem formy i treści, 
tchnęła szacunkiem dla ideałów 
Ligi, wzięła po mistrzowsku w obro 
nę protokuł genewski, była pełna 
subtelnych a mimo to niezwykle zjad- 
liwych akcentów przeciwko egoizmo- 
wi Angiji. Zyskała ona niezwykłe u- 
znanie wśród pozostałych członków 
Rady Ligi. Odbije się ona niezawod- 
nie głąśnem echem wśród wszystkich 
mniejszych narodów i państw, przy- 
wykłych od dawna widzieć we Fran- 
cji opiekunkę ich praw i herolda no- 
wych haseł i idei. 

Batuta przechodzi dziś zwolna w 
ręce Francji. Ironja losu chce, iż z 
rąk Angiji, której dzieckiem był prze. 
cież protokuł genewski, wytrąca tę 
batutę nikt inny, jak właśnie przed- 
stawiciel Anglji, Poza tym zasadni- 
<zem rysem ubiegłych obrad znać 
było wyraźnie, iż marcowa sesja jest 
jedynie lekką przygrywką do walnej 
batalji, jaka będzie mieć miejsce we 
wrześniu na pełnem Zgromadzeniu 
Ligi. Tam też zdecyduje się osta- 
tecznie los protokułu genewskiego i 
tam też zostaną położone fundamen- 
ty pod budowę tego czy innego 
paktu bezpieczeństwa, który by na- 
reszcie zapewnił bodaj na pewien 
czas pokój skołatanej Europie. 

Jan Walewski. 

  

|| 
otrzymać „Kurjer Wileński” ten niech 
zjedna 6:ciu prenumeratów i zgłosi 

się w administracji „Kurjera Wileń-. 

skiego” w godzinach od 9 do 15   Jeśli idzie o scharakteryzowanie 
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> REESE o RAWY 

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym otwarty 
został w b. lokalu firmy „Polhandel”, ul. Zamkowa 17 

Skład galanterji męskiej I damskiej, 

„kuroych „t Jozef Klodecki. 
Polecam lask. uwa Sz. Publicznošci nowy mėj sklad i zapewniam, 
iž dobrocią towarėw jak rėwniež i cenami starač się będę w zupełno- 
ści zadowolić wyma gania mej klijenteli. Z poważan. Józef Kłodecki. 

  

| Wiadomości polityczne. 
Wczoraj w dniu 19 układów dotyczyłyby granie wschod- 

weselny. b. m. w imieniu pana ; nich i opierałyby się na sugestjach 
Piłsudskiego Prezydenta Rzeczypo: | Banesza, drugi — dotyczący granic 

spolitej złożył w Sule- ; zachodnich, wymagalyby odbycia 
jówku życzenia imieninowe p. Mar- | konferencji francusko - niemieckiej, 
szałkowi Piłsudskiemu, generalny ; która poprzedziłaby układ francusko- 
adjutant Pana Prezydenta Gen. Za- | niemiecki. (Pat). 
ruski. (Pat). į Minister Skrzyriski 
mówejie odbył w. ciągu dnia 

о Z wczorajszego szereg na* 
me rad z różnymi francu- 

skimi mężami stanu oraz z ambasa- 
dorem Chłapowskim. O godz. 8 i pół 
wieczorem p. minister wyjechał z 

Pierwszy z tych ' powrotem do Warszawy. (Pat). 

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

Wicepremjer Thugutt pozostaje. 
Wprawdzie dotychczas p. Thugutt nie cofnął jeszcze swej dymisji, ale 

pertraktacje z premjerem, który zaakceptował wszystkie zasadnicze postu: 
laty p. Thugutta, są już na ukończeniu, 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa podanie o dymisję zostanie 
cofnięte dziś lub jutro. 

Kto uplanował napad na Szyrwinty? 
Prasa paryska donosi sensacyjną wiadomość: Napad litewski na gra- 

nicę polską pod Szyrwintami był uplanowany poprzednio między Sidzika- 
uskasem, posłem litewskim w Berlinie, a gabinetem Rzeszy. Celem napa- 

į Konferencje 
„Daily | wię. skrzyń. 

skiego. 

Jak podaje 
Maili“ na adi 
rady gabinetowej Cham- į 
berlain ma zapropo- 

nowač zastąpienie protokulu genew- 
skiego dwoma układami w. sprawie 
bezpieczeństwa. 

    

  du było sprowokowanie Polski i przedstawienie jej w niekorzystnem świe: 
tle przed forum Ligi Narodów. Niektóre dzienniki paryskie do tej wiado- 
mości dodają, że jest możliwe, iż sowieccy agenci byli również wtajemni- 
czeni w zamiary napadu. 

Co się dzieje w Wyzwoleniu!   Wśród posłów „Wyzwolenia” daje się zauważyć dość daleko posunięte   
ОО л | 

uspokojenie, 
Wczoraj mówiło się znacznie mniej o możliwości rozłamu. - 
W każdym jednak razie przed wtorkiem nie należy oczekiwać żad- 

nych decyzyj. 

| a -- 

Z panstw baltyckich. 
l Otwarcie poselstwa duńskiego. 

Rząd*duński zakomunikował ło” 
tewskiemu ministerstwu spraw za- 
granicznych, że postanowił utworzyć 
niezwłocznie poselstwo na Łotwie. 

Do przybycia posła duńskiego, 
który oczekiwany jest w kwietniu, 

man 

Łotwa. 

Warunki mienszewików. 

Frakcja sejmowa mienszewikėw 
zakomunikowała premjerowi, że swe 
wstąpienie do rządu uzależniają od 
zmian w kierownictwie ministerstwa 
rolnictwa. poselstwem kierować będzie konsul 

Dziś oczekiwana jest odpowiedź | generalny M. Langenberg.     
premjera, 

——>— > 

Próbowała już Pani 

nową naniasikę Ka 

„И 
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 „„Enrllo'* pr. 
lecane przez wiele powag lekarskich. 
W obecnych warunkach drożyźnia 
nych przynosi „Enrlło** z powodu 
niskiej ceny duże oszczędności w 
gospodarstwie. 

Za znakomitą jakość ręczą Wy- 

łączni wytwórcy 

Honryka Francka Synowie 
fabryka surogatów kawy 5. А. 

Skawiną — Kraków.   
Zapomogi na telefony I radjo. 

| Sejmowa komisja budżetowa wy 
asygnowała na budowę telefonów i 
radjo, 300.000 łatów. 

Suma ta została wyasygnowana 
dla zarządu poczt i telegrafów w 
charakterze kapitału obrotowego. 

! Estonja. 

Związek obrońców ojczyzny, 

Związek obrońców ojczyzny liczy 
już 18.000 członków. 

Związek organizuje oddział lot- 
niczy. 

Afera brylantowa. 

Głośna swego czasu afera brylan- 
towa, znalazła wczoraj swe zakończe- 
nie, a mianowicie, skonfiskowane 
brylanty zostały sprzedane w drodze 
przetargu. Całą pariję wagi 67 kara- 
tów kupił pewien kupiec z Rygi. 

Zagadkowe morderstwo. 

Przed paru dniami zdarzył się w 
Tallinie wstrząsający wypadek. 

Klucznik centralnego więzienia 
zamordował innego klucznika, po- 
czem popełnił samobójstwo. 

Morderstwo dokonane zostało na 
podwórzu więziennem. 

ledztwo w toku. 

Zakaz polowań w strefie po» i granicznej. 

Minister spraw wewnętrznych za* 
bronił polowań w strefie 200 wiorst 
od grariicy sowieckiej. 

Odnośne zarządzenia zostały wy» 
dane władzom pogranicznym. 

Finlandja. 

Pożyczka amerykańska. 

Przedstawiciel banku finlandzkiego 
podpisał w Londynie układ z kone 
cernem wielkich banków  amerykań- 
skich e zaciągnięciu pożyczki w wy 
sokości 10 miljonów dolarów przy 
oprocentowaniu 7 rocznie. 

Termin amortyzacji 25 lat. 
Amortyzacja rozpocznie się po   5 latach,
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Genewa — w pols 
Ubiegła niedziela była dniem ma, 

nifestacji stolicy przeciwko machina: ; 

cjom i zakusom hakaty na ziemie 

polskie. Manifestacja ta wypadła właś- 

nie w dniu, kiedy stolica wiedziała 

już, że dyplemacji naszej nietylko 

udało się uchylić bezpośrednią przy- 

czynę tej manifestacji —niedorzeczny 

projekt niemiecki—, ale też przeko. 

nać kogo należy, że podejmowanie 

jakiejkolwiek dyskusji na platformie 

przez Niemcy w sprawie paktu sfor- 

mułowanej, prowadzić musi w pro- 

stej linji do szaleństwa miedzynaro: 

dowego—do niechybnej wojny. Świat 
jednak nie oszalał do reszty i dlate- 

go mocne, bo nawskroś pokojowe 

stanowisko naszego ministra spraw 

zagranicznych zostało jeszcze bardziej 

wzmocnione. Znaczy to oczywiście, 

że pan Skrzyński przyczynił się wy- 

datnie do polepszenia sytuacji mię- 

dzynarodowej Polski. 
Znaczy te dalej, że w czekającej 

nas fazie rokowań o pakt gwaran- 

cyjny interesy Polski nie dozneją usz- 

czerbku. Oddziaływanie sukcesu nie- 

wątpliwego delegacji polskiej w Ge- 

kiem zwierciadle. 

porozumień, kiedy to nawet komisja 

spraw zagranicznych Sejmu usilowa- 

ła wyręczać ministra, ustalając za 

niego program polityki zagranicznej 

i popełniając w ten sposób kardynal- 

ny błąd przejmowania przez ciało 

prawodawcze atrybucji władz wyko- 

nawczych. 
Obecnie wszystko to już mamy 

szczęśliwie za sobą. Nikt więc nie 

będzie mógł zaprzeczyć, że postęp 

jest znaczny. Opinja publiczna orjen- 

tuje się coraz lepiej w zagadnieniach 

polityki zewnętrznej, i nie da się już 

obecnie tak łatwo, jak dawniej zasu* 

gerować przeciwko ministrowi spraw 

zagranicznych na tej tylko podstawie, 

że przynależność partyjna ministra 

lub jego przekonania nie znajdują 

uznania u publicysty z innego obo- 

zu. lany jeszcze * doniosły szczegół 

mamy do zanotowania z tej dziedzi- 

ny. Oto nietylko w opinji publicznej, 

ale i wśród samych stronnictw moż: 

na było zaobserwować w ostatnich 

czasach charakterystyczną ewolucją. 

Polega ona na tem, że wszystkie 

stronnictwa polskia uświadomiły so:   
newie jest już widoczne w układzie 

naszych stosuków wewnętrznych, Pra- 

sa polska bez różnicy kierunków sta: 

nęła murem za delegacją, popierając 

ja lojalnie, udzielając jej pomocy w 

najszerszym zakresie jej możliwości, 

a to niezwykłe w naszych stosunkach 

zdarzenie Die mogło pozostać bez 

dodatniego wpływu na prestigė na- 

szej delegacji nazewnątrz... Po 
pierwszy w Polsce odrodzonej war- 

cholstwo szczególnie bezkarne w dzie- | 
dzinie polityki zagranicznej, przemo- 
gło samo siebia. Jest to sądzimy, 
dobry prognostyk na przyszłość. 

Edukujemy się więc i w tej naj- 
trudniejszej dziedzinie życia państwo- 
wego. Minęły już bezpowrotnie te 
czasy, kiedy to Sejm suwerenny o* 
balał na Komisji spraw zagranicznych 
ministra, który właśnie w tym czasie 
znajdował się po za granicami kraju, 
prowadząc z polecenia rządu donio- 
słe układy z innym rządem... Rów- 
nież minęły na szczęście te czasy, 
kiedy każdy w Polsce obywatel po- 
czuwał się na siłach pouczać rząd 
polski, jak się „właściwie” robi poli- 
tykę zagraniczną oraz okres fatal- 
nych w tej subtelnej dziedzinie nie- 

Poraz : 

bie plastycznie, że Niemcy są w te- 

chwili zwartą a potężną kuźnią nie- 

bezpiecznych dla naszej niepodległoś- ; P 

ci i bytu państwowego zamysłów. 

Uprzytomnienie sobie tego stanu rze: 

czy musiało doprowadzić do pewnej, 

dawno niespotykanej jednomyślnoś- 

"ci w ocenie naszej sytuacji między” 

, narodowej... 
, Na tle tej oceny zarysowała się 

į jednomyślność stronnictw sejmowych, 

gdy szło o sprawy polskie w Gdan- 

sku oraz o stosunek Polski do pak- 

tu bezpieczeństwa. Pewne dane prze- 

mawiają za tem, że popowrocie min. 

Skrzyńskiego do. Warszawy, kiedy 

zajść może silniejsza niż dotychczas 

potrzeba zmobilizowania woli Sejmu 

i rządu polskiego w obronie dobrych 

naszych praw oraz pokoju świata — 

znajdzie min. Skrzyński w Sejmie ty- 

le conajmniej dla zrozumienia swych 

projektów, ile znalazł w Radzie Ligi 

Narodów uznania dla pacyfistycznej 
polityki Polski. 

Będzie to niewątpliwie jeden z do* 

nioślejszych, choć ubocznych wyni: 

ków marcowej sesji Rady Ligi Naro- 

dów... 
Wręb. 

  

  

Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

186 posiedzenie Sejmu z 20 | nego stanu rzeczy wyrządza szkodę 

marca. 
(Telefonem z Warszawy). , 

Zainteresowanie wśród posłów 
sejmowych sprawą oczekiwanego ro- 
złamu w Wyzwoleniu osłabło znacz- 
nie, natomiast powszechną sensację 
wzbudziła kwestja wydania sądom 
pos. Sawickiego, chłopa, jednego z 
filarów Z. L. N. w płockiem, oskar- 
żonego o to, że nazwał rząd i wła- 
dze, bolszewickiemi, namawiał do 
niepłacenia opłat za wpęd bydła na 
targ i zachęcał ludność do gwałto- 
wnego oporu przeciwko władzom. 

Posła Sawickiego, co do którego 
już zapadła na komisji decyzja wy- 
dania sądowi, uratował pos. Liber- 
man (P.P.S.), wskazując na to, że w 
r. 1922, kiedy szło o 3 posłów z pra- 
wicy, którzy nie byli włościanami, to 
prawica ich obroniła. 
„ Wówczas endecy spostrzegli się, 
że dają broń do ręki lewicy i wzięli 
w obronę pos. Sawickiego, którego 
los poprzednio sami przesądzili. 

* * 

szego czytania ustawy o popieraniu 
budowy domów mieszkalnych w mia- 
stach. 

Ustanawia się w tym celu spe- 
cjalny fundusz budowlany, na który 
będą cpod:tkowane wszystkie lokale 
w wysokośc: 10 proc. komornego. 

i 
Obrady rozpoczęły się od pierw-* 

interesom publicznym, a krzywdę u: 

rzędnikom, podsycając u nich stan 

zdenerwowania i niepokój. 

Pos. Smulikowski (P. P. S.): Re- 

zolucja komisji nie precyzuje do- 

kładnie, jakich urzędników będą sta- 

bilizować. 

Pan premjer Grabski upewniał, że 

, stabilizować się będzie na podstawie 

| indywidualnych warunków, natomiast 

p. Komisarz Moskałewski uważa, że 

należy stabilizować procentowo w 

poszczególnych urzędach. 

Według tej ostatniej metody by- 

łoby stabilizowanych od 20 do 60”/ 
urzędników, a resztę należałoby u- 

znać za urzędników  prowizorycz* 

nych. 
Jest to niesprawiedliwość. Propo- 

nuję, aby rząd przeprowadził stabili- 

zację urzędników odpowiednio wa- 

runkom $ 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 25 czerwca 1924 r. 

Ustawę przyjęto w Il i Ill czytaniu. 

* * 
* — 

W końcu posiedzenia załatwiano į P 

| sprawę wydania sądom poszczegėl- 
łmych posłów. 

Na pierwszy ogień poszedł pos. 

„Sawicki, który swoją obronę zakoń- 

„czył słowami: „co się tyczy referatu 

p. Sprawozdawcy, to muszę powie- 
dzieć, że nie ci są bolszewikami, 

którzy chcą sprzedać bydło, aby pła- 

cić podatki, lecz raczej ci, którzy 

„mają majątki a nie płacą. Lokajem 
Po dyskusji, w której p.p. Kozłow: u was nie będę, jeżeli Sejm chce 

„scy (Z. L. N) i inni występowali 
przeciwko 
ustawę edesłano do komisji. 

uchwalona. 

zgłoszonemu projektowi, ' 
„mię wydać, to niech mnie wydal". 

| _ Sprawę posła Sawickiego skiero- 

twano ponownie do komisji. 

Stabilizacja JS 
ja mz ; wilnianina pos. Hałki, a wydano po- 

|mimo sprzeciwu całej 

Odmówiono następnie wydania 

lewicy pos. 

Po uchwaleniu ustawy o poborze | Łańcuckiego. 
rekruta na r. 1925 przystąpiono do 
omawiania sprawy stabilizacji urzęd: , 
ników. ! 

Referent pos. Putek (Wyzw.): 

bilizacji urzędników państwowych. 
Rząd domaga się terminu do dn. ; 

31.XII 1927 r. Komisja sejmowa prze- | 
dłużyła tylko 31.XII. 1925 r. 

Już 7 rząd istnieje od czasu u: 
chwalenia pragmatyki służbowej. 

Niestety żaden, mimo licznych ; 
obietnic defintywnie sprawy stabili: | 
zacji urzędników nie załatwił. | 

Dalsze utrzymanie tego anormal- 

Pos. Niedziałkowski (P.P.S.) przy 

tej okazji wypowiedział następujące 

słuszne uwagi: „klub nasz nie po- 

| dziela programu ani taktyki komu- 

Chodzi © przedłużenie terminu sta- и 3 nistów, uważa jednak że metoda 

„częstego wydawania posłów, bez do* 

statecznego zbadania sprawy — jest 

zła. Jesteśmy parlamentem, w któ- 

rym najczęściej wydaje się posłów. 

Pozatem każdy poseł, którego wyda- 

nia sądy domagają się, musi mieć 

prawo wytłomaczenia się z trybuny. 

Pos. Łańcucki jest uwięziony i tło: 

maczyć się nie może”. 
Wniosek pos. Niedziałkowskiego 

© odesłaniu sprawy do komisji — 
upadł. į 

Sejmowa Komisja budžetowa ob- 

radowała nad budżetem M-stwa spra- 

wiedliwości. Sprawozdawca pos. Grusz* 

ka (Piast) omówił preliminarz budže- 

towy na rok 1925, 

z budżetem za rok 1924. Skonstato* 

wawszy, że budżet M-stwa Sprawie- 

dliwości na rok 1925, ułożony został 

pod kątem oszczędnościowym, mów- 

ca zastrzegł się przed mechanicznem 

stosowaniem oszczędności w dzie- 

dzinie wymiaru sprawiedliwości. O: 

mówiwszy wszystkie działy budżetu 

M-stwa referent zapowiedział znacz” 

ne podwyższenie części dochodowej, 

jak również i rozchodowej. W szcze” 

gólności domagać się będzie dalszych   kredytów na budowę sądów i gma- 

chów więziennych w kwocie pięciu 

miljonów złotych. Na kredyty rze- 

czowe referent zażądał również dal- 

szych pięciu miljonów złotych. Wo: 

bec mnożących się zaległości w są- 

|dach postawił referent jako kwestję 

| otwartą sprawę zwiększenia etatów 

w szczególności w sądach na Kra- 

sach. Po referacie zabrał głos przed- 

stawiciel Najwyższej Izby Kontroli, 

oczem p. minister sprawiedliwości 

Żychliński, podziękowawszy refento- 

wi za głębokie ujęcie sprawozdania, 

jak niemniej za bardzo życzliwe sta- 

nowisko wobec postulatów M stwa 

odpowiedział na kilka zarzutów kon: 

troli, zapowiadejąc wyczerpującą od: 

powiedź na wszystkie kwestje poru- 

szane w dyskusji. Po przemówieniu 

ministra przystąpiono do dyskusji o- 

gólnej. 

Z komisji ochrony pracy. 

Sejmowa komisja ochrony pracy 

wysłuchała sprawozdania pos. Pu- 

chałki (NPR) o wnioskach w sprwie 

nowelizacji ustawy 0 zabezpieczeniu 

na wypadek bezrobocia. Wnioski te 

zmierzały do przedłużenia okresu w 

Jk Wilno obrhodźiło 
Uroczysta 

Uroczystość jaka odbyła się w 

Uniwersytecie Stefana Batorego z 

racji Imienirś Komendanta, zorgani- 

zowana przez Towarzystwo Wiedzy 

Wojskowej, jeszcze raz była šwia- 

dectwem, jak Wilno kocha i czci Te: 

go, który pierwszy podniósł sztandar 

niepodległości i wyzwolił Ojczyznę 

naszą z niewoli. O godz. 5 p.p. aula 

kolumnowa U. S$. B. była szczelnie 

zapełniona publicznością. W Akademii 

wzięli udział dostojnicy Kościoła z 

biskupem Matulewiczem na czele, 

profesorowie lniwersytetu na czele 

z rektorem Dziewulskim, wyżsi urzęd- 

nicy Delegatury Rządu wraz z Dele- 

gatem Rządu Władysławem Raczkie- 

wiczem, kurator p. Gąsiorowski, de- 

legat _ prokuratorji Generalnej mec. 

Kopeć, Komisarz Rządu p. Wimbor, 

przedstawiciele władz miejskich, or- 

ganizacji społecznych, delegaci od- 

działów wojskowych na czele z ko- 

mendantem Obozu warownego pułk. 

Pasławskim, oraz wyjątkowo licznie 

zgromadzeni przedstawiciele miejsco- 

wego społeczeństwa. 

zieieni umieszczono popiersie Mar: 

szałka. Uroczystość rozpoczęto Hym- 

nem Narodowym. Następnie zabiera 

głos Jego' Magnificencja Rektor prof. 

dr. Władysław Dziewulski, wyjašnia- 

jąc genezę stosunków Marszałka z 

Uiniwersytatem. Zdobycie Wilna to 

ierwszy etap tego serdecznego wę- 

zła, jaki łączy Wszechnicę naszą z 

Marszałkiem. Data zdobycia Wilna, 

a potem wskrzeszenia Uniwersytetu 

przechodzi już do Historji.: 1 potem 

te dary ustawiczne, 

chy, fundusze, pomoc w najrozmait- 

szych postaciach. Te królewskie da: 

ry mają w sobie przedziwną skrom- 

ność, płyną tak dyskretnie, jakby 

ofiarodawca bał się, żeby ogół o tem 

nie wiedział, A jednak wszyscy wiedzą 

ile Uniwersytet Wileński zawdzięcza 

swemu Opiekunowi. Młodzież Ака- 

demicka wciąż korzysta z tych da- 

rów. Marszałek rozumie życie Uni: 

wersytetu, umie się wczuć w nie. 

A życie to kształtuje się inaczej od 

zjawisk codziennych, ma odrębny 

charakter. W murach U. S. B. żyją 

zaklęte przez autora „Ody” hasła i 

one nadają tę specyficzną cechę Ży- 

с!а Ч. 5. В. Każda myśl ludzka znaj- 

duje tu schronienie i tu może się 

pozwijać. Kto umie iść naprzód, ten 

rozumia ducha nauki, Takim jest 

Józef Piłsudski, Dziś w dniu Jego 

Imienia Uniwersytet Stefana Batore- 

go składa swemu Doktorowi Hono- 

rowemu,  Swemu Wskrzesicielowi, 

Dobroczyńcy i Opiekunowi głęboki 

hołd i wyrazy miłości. 
Grzmot oklasków odpowiedział   Rektorowi za jego piękne i pełne 

zestawiając go |P 

jakim bezrobotni mogą korzystać z 

zasiłków rządowych z 26 tygodni do 

39 tygodni W dyskusji poseł 

Rusinek (Plast) wykazawszy, że 

tego rodzaju przedłużenie jest nie 

możliwe ze względu budżetowych, 

wniósł o przejście do porządku nad 

wszystkiemi wnioskami. Wniosek 

os. Rusinka uchwalono. Wobec wy" 

niku głosowaniu referent pos. Puchał: 

ka zrzekł się referatu. Referat na 

plenum objął pos. Rusinek. 

Sejmowa komisja reform rolnych 

ukończyła dziś dyskusję szczegółową 

nad artykułem czwartym w redukcji 

przedłożonej przez referenta pos. 

Makulskiego, rządowego projektu o 

wykonaniu reformy rolnej. 

ten podkreśla maksimum posiadania 

ziemi wolnej od przymusowej parce- 

lacji. W toku dyskusji zgłoszony 

został cały szereg. propozycji, które 

poddane były głosowaniu. W wy* 

niku głosowania ustalono, że z ogól 

nego obszaru użytków rolnych, bę- 

dących na całym obszarze Rzeczy” 

pospolitej własnością jednej osoby 

fizycznej lub prawnej względnie 

współwłasnością kilku osób nie ule: 

gają przymusowej parcelacji obszary 

o następujących rozmiarach: a) w 

majątkach (nieruchomościach) ziem- 

skich, położonych w okręgach prze- 

mysłowych i podmiejskich, które o- 

znaczy rozporządzenie Rady  Mini- 

strów na wniosek ministra reform 

rolnych — 60 ha; i b) w pozostałych 
majątkach (nieruchomościach) ziem- 

skich Rzczypospolitej — 180 ha. 

Prócz tych obszarów obowiązko- 

wi parcelacji nie podlegają odpowia- 

dające szczegółowo określonym w 

ustawie warunkom obszary leśne 

i wodne. Następnie komisja przystą- 

piła do dyskusji nad art. 5 dotyczą 

cym szczegółów wylączenia ad przy 

musu parlacyjnego dla gospodarstw 

uprzymysłowionych i nasiennych. 
—   

— ZZ ZZ ZZ WONNA 

Na wzniesieniu wśród kwiatów i i 

|jak harfa wielostrunna, 

lBóg wygrywa swą potężną melodję. 

\7 tą harfą współbrzmią struny na- 

niezliczone. Gma* ; 

Imieniny Konendaula. 
akademja. 

uczucia stowa. Orkiestra gra poloneza 

z op. „Halka“. Plynie mistrzowska 

i do głębi przejmująca melodja nie- 

śmiertelnego mistrza. Znów sala za- 

słuchana i poważnie skupiona. Polo: 

nez się kończy. Na podjum wchodzi 

pułk. Pasławski, d-ca Obozu Warow- 

nego m. Wilna. 

Mowa pułk. Pasławskiego. 

„Szanowne Panie i Panowie. 

Wskutek służbowych przeszkód, 

jakie nie PoE ani Inspektorowi 

Armji Gen. Rydz Śmigłemu, ani D-cy 

Korpusu być dzisiaj razem z nami, 

przypadł mi zaszczyt powitania „Sza- 

nownych Rodaków imieniem wojska 

na tej uroczystej Akademji. Witam 

więc radośnie wszystkich, którzy, przy- 

byli, aby uczcić wraz z nami wielkie" 

go męża, którego wydał nasz naród. 

Ci którzy wielkiego męża czczą, skła- 

dają dowód, iż nie sama przeciętna 

codzienność w nich tkwi — ale, że 

z ich piersi bodaj okruch tej samej 

wielkości żyjs i porusza się. Naród, 

który wydał wielkiego męża — jest 

asne — ma w sobie jakiś pierwia- 
Człowiek wielki jest 

na której 
stek wielkości. 

szych serc, naszych dusz, ale Kkażde- 

go czasu czujemy, że tej rozległej 
melodji ogarnąć nie możemy, że nie 

wszystko, co w niej brzmi jest tylko |. 

wielokrotnem natężeniem tych tonów, 

które iw każdym z nas są. Właśnie 

cechą wielkością stanowi to, co bez 

reszty nie da się zanalizować, właś- 

nie to co jest tajemnicą. Dzieła wiel- 

kości i jej owoce widzimy, lecz wszyst- 

kich jej źródeł rozpoznać rie może- 

my. Pewnie dlatego dopiero 'w per- 

spektywie historycznej ocenić i uch- 

wycić zdołamy jaźń wielkiego męża. 

Dopóki on wśród, nas jest, dopóki 

potężne jego dzieła ważą na naszem 

życiu, plączemy się u stóp kolosa, 

niezdolni jednym rzutem oka pojąć 

jego oblicza. Ale jakąś irracjonalną 

częścią naszego ja odczuwamy, iż 

mamy przed sobą olbrzyma, którego 

istota serdecznymi nićmi z nami się! 

wiąże i który nas porywa tam w Swą; 

wielką marszrutę. Ten tajemniczy | 

fascynujący wpływ wywierał zawsze 

Komendant na swych współpracow* 

ników, na swych towarzyszów broni, : 

na swych podkomendnych. 
i to nie wtedy dopiero, gdy w 

otoczeniu swej świty, w otočzeniu 

dostojników państwa, wojska i koś- 

cioła reprezentował potęgę i blask 

Rzeczypospolitej, lecz od samych 
swych początków, gdy nikomu nie- 

znany, tropiony i Szczuty przez zae 

Artykuł ' 

    borców kuł broń przeciw wrogom 

którzy przytłoczyli nasz naród swemi      

zaborczemi cielskami. Jakiś dreszcz 
tajemniczej siły przejmował tych, 
którzy mieli szczęście zetknąć się z 
Komendantem. Moc w Nini zawarta, 
przemawiała i płynęła wprost do dusz 
młodzieży strzeleckiej. Jakiś wstrząs 
sumienia, który mówił każdemu z 
nas: oto człowiek za którym iść mu- 
sisz, jeżeli nie chcesz zmarnować i 
zabić pierwiastków wzniosłych jakie 
Bóg w tobie złożył. 

Strzelcy, Legjoniści, żołnierze nie 
wzniesli wcale Komendanta na szczy* 
ty, na których teraz znalazł się Mar- 
szałek Piłsudski. To „Ziuk* Piłsudski 
z nicości niewolnictwa, z marazmu 
reakcji popowstaniowej, z upodlenia 
trójlojalizmu, wywiodł zastęp rycerzy 
Niepodległości, zastęp który wśród 
ciężkich trudów walk, klęsk i zma* 
gań z obcymi i swoimi rósł jak lawi- 
na, aż wyrósł w naród wolny I po- 
tężny. Swoją ideję i mec de jej zre- 
alizowania czerpał Komendant nie 
od współczesnego pokolenia, lecz z 
historycznych walorów duszy narodo- 
wej i z głębi swojego Ja. Myśl wal- 
ki orężnej i czynnych do niej przy” 
gotowań, myśl Kościuszki, Dąbrow- 
skiego, Konarskiego, Traugutta, Mił- 
kowskiego, myśl której pokolenie 
popowsteniowe wyparło się i którą 
ośmieszyło, siłą Jago wielkiego du- 
cha i potężnej woli zwyciężyła i za- 
tryumfowała. 

Bo Komendant wiedział, że nie 
wystarczy ideę dać masie, trzeba 
wznieść całą swą osobę na służbę 
tej idei. Że idea ma swoje codzienne 
życie, które krwią serca trzeba kar* 
mić. Im serce szlachetniejsze — tem 
pewniejszy tryumf idei. Dlatego Ko- 
mendant cały się rzucił na usługi 

swej idei. Miał dziwną pasję brania 

na siebie odpowiedzialności za swe 

czyny. Był w centrum wszelkiej wal- 
ki, nigdy się nie zasłaniał. Cechowa* 
ły go brak bojaźni, przed więzienia- 
mi, zesłaniem, śmiercią na polu bit- 

wy, wyzucie się osobistych spraw I 

interesów, bezkompromisowość. Szedł 

do celu prostą drogą, z nieugiętą 

żelazną wolą i wiarą w powodzenie 
sprawy. | my z Nim pójdziemy za 
tą melodją na boje i zwycięstwo na 
polu bitwy, a może, trudniejsze w 
czas pokoju”. 

Piękna mowa pułk. Pasławskiego 
spotkała się ze szczerem uznaniem 
audytorjum. Zabrzmiał Marsz Legjo- 
nów, jak burza wstrząsnął duszami 
obecnych, przywodząc na pamięć 

boje i zmagania się szaleńców o 

Wolność i Niepodległość w czasie wiel- 
kiej wojny. 

Porucznik Kowalski W. w mowie 
swej oddaje zasługę Marszałkowi, 
jako Wodzowi i Temu, który w na- 
uce wojskowości wnosi nowe pier- 
wiastki i elementy. Stawią Go obok 
takich Wodzów jak Aleksander Ma- 
cedoński, Cezar, Napoleon, Foch. 
Zasługą Marszałka jest dziś fakt wy- 
kładania bitwy warszawskiej w Woj- 
skowych Akademjach zagranicznych. 
Kończy swe przemówienie okrzykiem 
na Jego cześć. 

Orkiestra gra wiązankę meledji 
legjonowych. Zda się, że słychać 
rozśpiewaną szarą brać strzelecką, 
która po przez małopolskie wzgórza, 
piaski Wołynia i Podola, idzie na boje 
za Nią, 

Brzmi piosenka po piosence, bu: 
dząć echa z lat pamiętnych. : 

Po malej przerwie p. Zamorska i 
p. Perkowicz odśpiewali cały szereg 
pieśni, za co nagrodzone ich okla- 
su > 2 

o produkcjach artystycznych pa 
Delegat Rządu Śderytóje egis 
gratulacyjny do Marszałka następu* 
jącej treści: „Age 

Józef Piłsudski, | Marszałek Polski 
Sulejówek. 

Przedstawiciele Nauki spole- 

czeństwa, Rządu i Wojska, zebra- 
ni w dniu Twych Imienin na uros 
czystej Akademji Wiedzy Wojsko: 
wej w Wilnie, w murach niwer- 
sytetu Stefana Batorego wznosimy 
okrzyk: Czcigodny Pierwszy Mar- 
szałek Polski Niech żyje. 
Huragan oklasków i entuzjastyczne 

okrzyki Niech żyje zakończyły uro- 
czystość. i 

Przy dzwiekach marsza „M. S. W." 
i pod wrażeniem przeżycia podnio- 
słych chwil publiczność opuściła mu- 
ry Uniwersytetu. (m) A 

Teatr Wielki 
— 

Wystep 
LUCYNY MESSAL 

Dziś PREMJERA 

„OSTATNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

Początek o godz. 8 wiecz. 

  

W niedzielę a godz. 4 ppoł. 
dia Jugosłowian 

Przedstawienie Galowe 
Ceny zniżone.
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Pasiodaenie Rady Miejskie). 
Osegdaj w  Magistracie od-- 

było = Posiedzenie Rady Miejskiej. 

Zapowiedziane na godz. 8 wieczór 

rozpoczęło się na krótko przed 9-tą 

wskutek tego, że PP. Radni traktują 

te posiedzenie, Jak zebranie towa- 

skie. 
Posiedzenie otwiera p. prezydent 

r pon | Se szklanką o ka | © p, końcu posiedzenia sala obrad 
przedstawiała zupełną prawie pustkę. 

ae aiaračiangs kuedyta Na stanowisku mężnie wytrwali Ma- 

budżetowego na kwiecień, referat o gistrat i paru radnych. Reszta przed 

wolnych kredytach budżetowych z | końcem obrad poszła... spać. Zaistel 

1924 r. na te działy budżetu w któ. | Jeżeli tak obraduje Rada Miejska, a 

rych został wyczerpany przeszły bez panowie Radni w ten sposób speł- 

żadnego zainteresowania się temi niają swe obowiązki, włożone na nich 

kwestjami ze strony Rady. Został | przez wyborców, to nic dziwnego, że 

również uchwalony wniosek o zmia: | Wilno jest podobne do jakiejś zapa- 

nę umowy z Uniwersytetem co do dłej dziury, a nie do dużego euro" 

używalności Szpitala św. Jakóba. pejskiego miasta. Lepiej złóżcie Pa: 

Termin dzierżawy został przedłużony nowie swe mandaty, rozpiszcie nowe 

do 1934 roku. Większą dyskusję wy: | Wybory, to Wilno wystawi wam pom* 

wołała sprawa przebudowy b. ra nik wdzięczności. (m). 

tusza. 
ZZ ZZ ZZ NR, 

KRONIKA. 

Głos zabierali pp. radni prof. 

Ruszczyc, Fedorowicz, Studnicki, Na- 

grodzki, Korolec i Rudnicki. 

Ostatecznie sprawa została załat- 

wiona pomyślnie dla projektu Komi: 

sji Technicznej. Uchwalono również 

przebudowę ul. Buffałowej asygnu* 

jąc na ten cel 75 tys. zł. Chodziło o 

zatrudnienie bezrobotnych i odciąże 

nie ul. Zawalnej. Reszta wniosków 

Magistratu została uchwalona bez 

dyskusyj. 

  

  

—— Dziś — Benedykta Op., Serap|!  jektu? Wszakże nadchodzi wiosna, a 

Sobota | Jutro — Katarzyny, Bogusława | razem z nią : choroby zaraźliwe. Czy 

= в nie lepie] byloby pozostawić uporząd- 

21 Wschód słońca— g. 5 m. 37 | kowanie na styl europejski ulicy pro- 

: Zachód „ —g-5lm.50 | wadzącej do teatru, do którego moż-     na trafić i inną ulicą, chociaż i tam- 

ta na nasze stosunki wileńskie jest 

znośca (|). 
— Szpital psychjatryczny. Jak 

się dowiadujemy, w najbliższym €za* 

Bibijoteka sie ma być otwarty szpital psychja- 

„Aenima moi akad | ug wtańczeniu. -Fermin obnarcha 
Fa) w środy, piątki 1 niedzielę od 12—3. szpitala jest zależn od przeprowa” 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. | dzenia do innego pów mies: 
. п ZC24- 

Bibljoteka Centralna E. B, K. dla sto- cej się w 3 ch domach ochrony die 

cięcej (x). warzyszeA P. W. | Hufców $zkoln.— Domi- 

— |le wody wypija Wilno. Sta- 

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Uniwersytecka— Uniwersy- 

tecka 5, czytelnia otwarta cd g. 10 r. do 7 

wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljotaka T- wa imienia Wrėblewskich 

—Uniwersytecka 9—10. 
1 Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

nikańska 13. 
Czytelnia im. Temasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz | cją wodociągowa, znajdująca się w 

EU mai "e + po-Beroardyńskim ogredzie, dostar- 
czała wody wroku ubiegłym dla 636 

Straż ogniowa. domów, mieszkańcy w których za 

Dominikańska 3, tel. 45. i zatykć 957,8451ja metrów 
sześciennych. porównaniu Z ro- 

Pogotowie ratankowe. kiem 1923 wynosi, że w roku 1924 

Dominikańska 2, tel. 6. zużyto było więcej o 99,958 metrów 

sześciennych ([). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 M. Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
  

leczonym 1 ich rodzinem w Polikiinice — Wypłata zasiłku. Dzisiaj o 9. 

bomini 15) codz. oprócz dni Świąt |5 po poł. zarząd obwodowego fun- 

duszu bezrobocia wypłaca zasiłek dla 

bezrobotnych pracowników, zajętych 

fizyczną pracą. Ogólna suma ma być 

wypłacona około 2 tysięcy złotych, 

do otrzymania której, jest uprawnio- 

nych okoto 250 osėb (I). 

— Rekrutacja robotnikėw do 

Lotwy. Srereg większych przedsię- 

biorstw w Łotwie zwróciło się do 

Rządu Polskiego z prośbą O zezwo- 

lenie rekrutacji robotników na ogól: 

ną liczbę około 100 tysięcy. Przy: 

puszczać należy, iż o ile pertraktacje 

dojdą do skutku, to powyższa rekru- 

tacja rozpocznie się przedewszystkiem 

w Ziemi Wileńskiej, co przyczyni się 

w znacznej mierze do zmniejszenia 

bezrobocia (x). 
— Strajk. W dniu 19 b. m. wy* 

buchł strajk pracowników fryzjerskich 

w Wilnie. Właściciele chcieli, aby za* 

kłady były otwarte do godziny 22. a 

a do godziny 19 I > 3-ch 

НЕЛ zinnem straj protestacyjnem, 

WA: pracownicy przystąpili do pracy, gdyż 

— Wypłała długów za utrzy- | pracodawcy odstąpili od swoich žą- 

manie policji. z związku 2 kry. Į dai, Przebieg strajku spokojny (I). 

tycznym stanem finansowym powla- 

towych związkėw kemunainych, Mi U BIAŁORUSINÓW. 

misterium $karbu zgodziło się w Po+|  __ Odwołanie wieczoru biało: 
Jak się dowiadujemy, kach na odracza* 

wieczór studentów — Biśłorusinów, 

jaki się miał odbyć w dniu dzisiej: 

szym (21—!!) я sali gimnazjum bia- 

łoruskiego, w ostatniej chwili został 

zabronionym przez Komisarjat Rządu 

na m. Wilno, wobec czego zostaje 

odwołanym narazie, lecz jest nadzie- 

ja że się odbędzie w najbliższym 

czasie, po usunięciu trudności. 

SPRAWY ROLNE. 

— llość kółek rołniczych. Na 

terenie okręgu  administracyjnego 

wileńskiego znajduje się 81 kółka 

rolnicze, £ czego na poszczególne 

powiaty o pow. Wileńsko- 

Trocki—22, Święciański — 15, Bra- 

sławski — 5, Oszmiański—21, Dziś- 

nieński — 5, Wilejski — 3 i Duni- 

łowicki — 10. (x). 
— Nowe kółko rolnicze. Wła- 

dze wojewódzkie zatwierdziły statut 

kółka rolniczego w Parafjanowie, pów. 

Duniłowickiego. (x) : 

— Peżyczki rolne. Związek Kó- 

łek Rolniczych ziemi wileńskiej w 

dalszym ciągu wydaje pożyczki po- 

szczególnym rzeczywistym członkom 

swoim, którzy biorą udział w pracy 

kółek oraz potrzebują pomocy, Po- 

życzkę w sumie od 500 do 1000 zło- 

tych wydaje się na termin 6 mię- 

Poradnia Polsk. Zrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, II oz tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

do 4 popoł. Pi d 10 

K "la gruźlicznych — Żeli- Przychodnia dla 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

ty następujące apteki: 
Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr. 

Jundsiłła—Mickiewicza róg placu Łukisk 

Domańskiego— Dominikańska 14. 

Szyrwindta—Niemiecka 15. 

URZĘO0O0WA. 

— Przedłużenie terminu egza- 

minów skarbowych.  Kancelarja 

prezydjum ministerjum skarbu okól- 

nikiem zawiadomiła Izbę Skarbową w 

Wilnie, że uchwałą Rady Ministrów 

przedłużony został do końca marca 

termin egzaminów praktyczn ch dla 

urzędników izb skarbowych, z) 
„ 

ceń z wpływów komunalnych należ- 
ności z tytułu udzialu związków w 

kosztach utrzymania policji w r. 1924, 

jednak nie dłużej, niż do 1 paździer- 

nika 1925 roku. 
Zarządzenie O Odraczaniu tako- 

wym wydaje wojewoda łącznie z dy- 

rektorem Izby Skarbowej, 
Gdyby okazało się, że =. 

samorządu wymaga idących ulg, Mi- 

nisterstwo Skarbu zgadza się na 

zwrot danemu związkowi powiatowe” 

mu potrąconego wpływu komunalne- 

go od dnia 1 stycznia 1925 r. Zarzą- 

dzenie zwrotów podaje wojewoda Z 

właściwym dyrektorem Izby Skarbo- 

wej (5). | 
— Magistrat bierze się do pra* 

су. Z rzeźni miejskiej, znajdującej 

się przy ul. Ponarskiej, wypływają na 

ulicę Dobrej Rady brudy i wszelkie 

inne nieczystości i to wszystko pły* 

nie otwartym rowem środkiem ulicy, 

roznosząc woń i zarazę, co sprawia 

nie bardzo p przyjemność dla 

mieszkańców wyżej wymienionej uli- 

cy. Więc magistrat po długich i cięż- 

kich namysłach postanowił zamienić 

ten rów na kanał murowany, według 

projektu skanalizowania miasta. Ale 

kiedy nasz Szanowny Magistrat przy- 

$tąpi do urzeczywistnienia tego pro- 
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sięczny na 12 procentów w stosunku 

rocznym. Z pożyczki do tego czasu 

skorzystały następujące kółka rolni- 
cze: w Szumsku, Rudominie, Ru- 
dziszkach, Turgielach, Niemenczynie, 

Ostrowcu i Rzeszy. (I) 
— Wszechpolski zjazd ogrod- 

niczy I wystawa ogrodnicza. МН 

nisterstwo Rolnictwa i Dóbr Państwo- 

wych powiadomiło związki zalntere- 

sowane, iż w r. b. najprawdopodob- 

niej w miesiącu wrześniu odbędzie 

się we Lwowie Wszechpolski zjazd 

ogrodniczy, połączony z wystawą. 

Z punktu widzenia ogólno-pań- 

ks. biskup Michalkiewicz, adwokat p. 
Mieczysław Engiel i inni. (I) 

— Cło na przesyłki zagranicz- 
ne. W myśl rozporządzenia Minister- 

stwa Skarbu, że wszystkie stare rze- 
czy przybywające z zagranicy w da- 
rze czy jako ofiary podarunki lub 
prezenta podlegają ocleniu zupełnie 

tak samo jak i nowe. W  wyjątko- 
wych tylko wypadkach na podstawie 
podania z załączeniem świadectwa 

ubóstwa które są wydawana przez 

komisarjat rządu, mogą być zwalnia: 

ne od cła. Opłaty stemplowe przy 

powyższych podaniach nie są obo: 

ski, Wyrwicz I Kurnakowicz tworzą niezó- 
pomniane figury. 

— Przedstawienie szkolne. Jutro 

o godz 4-ej pp. Teatr Polski wystawia did 

młodzieży „Ogniem I Mieczem”. Ceny 
miejsc najniższe. 

— Przedstawienie galowe dla 

Jugostowlan. W niedzielę o g. 4€j pp. 

w Teatrze Wielkim ukaże się przedstawienie 

baletowe, poświęcone utworom St. Moniu- 

szki. Przedstawienie to dane będzie na ży- 

czenie Komitetu przyjęcia jugosłowan. Ce- 

ny zniżone. 
— „Pan Naczelnik.. To Ja* — PO 

cenach zniżonych. W poniedziałek po 

raz ostatni w sezonie ukaże się przezabawny 

„Pan Naczelnik" z p. Wyrwiczem w roli ty 

tułowej. 
—. kalna 1-е] К!азу“. tr 

stwowej polityki ogrodniczej byloby wiązvjące. Polski a zie a Gr. 

niezmiernie pożądane, aby na wysta- — Kary za niewpłacenie dani: | cy Przygotowuje najnowszą komedję farsę 

wie we Lwowie jaknajdokładniej zo- 

stał zobrazowany całokształt ogrod- 

nictwa naszego kraju. Tylko dokład- 

na znajomość 1) naszej produkcji 

ogrodniczej pod wzglądem jakościo- 

wym i ilościowym na terenie całego 

państwa 2) działalność naszych orga- 

nizacji społecznych zajmujących się 

rozwojem ogrodnictwa da możność 

Rządowi i społeczeństwu tak skoor- 

dynować swą pracę, aby ogrodnictwo 

nasze w zupełności zaspakajało, po” 

trzeby wewnętrznego rynku i mogło 

konkurować w przyszłości na rynkach 

zagranicznych. 
Wobec powyższego ministerswo 

uprasza © zwrócenie szczególnej u 

wagi na wystawę i zjazd ogrodniczy 

tegoroczny Lwowski i nieszczędzenie 

wysiłków, aby stan naszego ogrodnic- 

twa zarówno pod względem produk- 

cji, jak i pod względem organizacji 
jaknajprawdziwiej i jaknajdokładniej 

został we Lwowie zobrazowany. (|) 

Z POCZTY. 
— Nowe połączenia. Z dniem 

18 marca r. b. zaprowadzono służbę 
telegraficzną i telefoniczną w agencji 

pocztowej Przebrodzie pow. Dzisnień- 

skiego. 

Kaweckiego, grana obecnie z nadzwyczaj- 

nem powodzeniem w Teatrze Polskim w 

Warszawie „Poczekalnia | ej Klasy*. Prem- 

jera w środę najbliższą. 

—kKoncert Poranek. Niedzielny kon- 

cert (dn, 22 bm.) w sali Teatru Polskiego 

z udziałem utalentowanych artystek: MarEe- 

* ryty „Trombini-Kazuro (fertepian) i Zotji 

Bortkiewicz-Wyleżyńskiej (śpiew) zapowiada 

usłyszenie doborowego programu utworów, 

z uwzględnieniem twórczości najnowszej. 

Wykonane będą dzieła Schuberta, Chopina, 

Szymanewskiego, Debussy, Opieńskiego I 

innych. Początek koncertu 0 g. 12 m. 30 w 

poł. Bilety po cenach dostępnych w kasie 

Teatru Polskiego („Lutnia“) od g. 11-11 

8—9 wlecz. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Napad rabunkowy na browar 

„Szopena”. W dniu 20 bm. o godz. 3, 

trzech nieznanych osobników dostało się do 

browaru „Szopena” gdzie znajdowała się 

kasa | usiłowali ją rozbić, lecz bezkutecz:* 

nie. Spotkanemu w tem czasie dozorcy wy- 

mienieni zagroziii jakimś przedmiotem, 

rzekomo rewolwerem nakazując spokój. 

Po oświadczeniu dozorcy, że wkrótce na- 

dejdą rebotnicy napastnicy zbiegli, zabiera- 

jąc ze sobą 30 zł. gotówką, które się znėj- 

dowaly w biurku, oraz klucz od wejścia. 

Dochodzenie w toku. (I) 
—W czasie jazdy pociągiem. 

Szautmanowi Nochimowi zam. przy ul. O: 

strebramskiej 27, skradziono ® kieszeni w 

pociągu złoty zegarek wartości 300 zł. Do- 

chodzenie w toku. (I) 
— Zupełnie Jak dzieciak. Sokołow: 

skl Franciszek lat 57 zam. przy ul. Zygmun= 

towskiej 20, znalazł główkę armatniego ła 

dunku | usiłował go rozładować przyczem 

spowodował ekspozję i wskutek której od- 

niosł ególne poranienie ciała. 1) 

— Zagatkowa historja. Wiszulis 

Edward zam. przy ul. Śniegowej 30, przed 

paru dniami wyszedł z domu I do dziś dnia 

nie powrócił. Poszukiwanie narządzono. ( 

— Kradzież skóry. Masziel Jankiel 

zam. przy ul. Nowogródzkiej 96 zameldo- 

wał policji, że ze sklepu jego, mieszczące: 

go się przy ul. Szklannej 7, skradziono 

skóry wartości 1.000 zł. Dochodz. w toku. (I) 

ny leśnej. W związku z nakłada- 
niem grzywien na nieuiszczenie o- 
bowiązku, z tytułu daniny leśnej, 
ministerjam robót publicznych wy: 
jaśnia że grzywny z art. 13 ustawy, 
która w razie nie możności sciąg- 
nięcia należności, zamienia się na 
areszt 6 tygodniowy — nakładać па- 
leży w wypadkach stwierdzenia złej 
woli płatnika, nie zaś w wypadkach 
stwierdzonej nie możności zapłaty. 
Przeciw opieszałym płatnikom, wed- 
ług tego zarządzenia, należy stoso: 
wać środki represyjne z art. 12 u- 

stawy. 
W związku z powyższem zarzą: 

dzeniem ministerjum robót publicz 

nych, p. Delegat Rządu wydał okól- 
nik do starostów okręgu administra- 

cyjnego Wileńskiego, z poleceniem 
dokładnego wnikania w powyższe 
sprawy. (X). 

— Loterja na „Przychodnię 

dlą gružiicznych“. Przypominamy 

Wilnianom, że dalszy ciąg Loterji 

Fantowej w Zakopiance na Przychod* 

nię-Poradnię dla Gruźlicznych odbę- 
dzie się 22 marca w niedzielę. Fan- 
ty do wygrania: rower, koza, pierš- 

cionek złoty, przedmioty srebrne i 

dużo innych ładnych fantów. Cena 
biletu 1 złoty. 

Garnitur z 6 krzeseł wygrała p. L. 

Życka, dolarówkę robotnik Frąckie- 

wicz. 

— Dane bibliograficzne za iV 

kwartał 1924 r. Według wykazu wy- 

działu prasowego Min. Spraw Wew- 

nętrznych ogółem zarejestrowano w 

wydziele prasowym M. $. W.w IV-ym 

kwartale 1924 r. 1628 drukow perjo- 

dycznych, z czego 1310 — polskich, 

i 69 — żydowskich, 72 ukraińskich, 

23 niemieckich, 16 w języku rosyj- 

skim, 9 w litewskim, 7 w białoruskim. 

Na ogólną ilość druków nieperjodycz- 

nych żydowskich (169) wypada w żar- 

gonie 105 druków, t. |. 62,1%/0 w ję: 

zyku hebrajskim, 54 druki t. 1315 

reszta w języku hebrajskim Z prze- 

kładem żargonowym. Suma nakładu 

w języku polskim wynosi 6,046,137; 

w języku żydowskim 235,700; w ję- 

zyku ukraińskim 153,450; w języku 

niemieckim 84,300; w języku rosyj- 

skim 41,400; w języku litewskim 

12,000 i w języku białoruskim 8,300. 

Druki w językach obcych wydane 

w Polsce sięgają ilości 22; suma na- 

kładu — 22,570, ogólna ilość druków 

polskich wynosi 80,5% ogólnej ilości 

druków. 

  

  

   

                                                                              

    

                  

   

  

   

                  

   

                

   

    

   
    

  

     

   

      

   

  
   

   
   
    

   
     

       

   

   

   

     

   

     

    

   

  

   

    

    

   

   

    

   

  

   

  

   

  

   

Z PROWINCJI. 

— Choroby zakaźne w Wi- 

leńszczyźnie. W u. m. w okręgu 

administracyjnym Wileńskim zanoto- 

wano wypadki chorób zakaźnych: 

duru brzusznego — 77 i 7 zgonów, 

tyfusu plamistego—65, tyfusu pow- 

rotnego—9, czerwonki—5, płonnicy— 

124 i 2 zgony, błonnicy—231 3 zgo* 

nz, meniagitis—3, odry 3261 1 zgon, 

róży—17, krztuśca—89, zimnicy—2, 

jaglicy — 4 i wypadków pokąsania 

przez zwierzęta wsciekłe— 17. (x) 

— Kółko łowieckie. Władze wo- 

jewódzkie zatwierdziły statut gmin- 

nego kółka łowieckiego w Święcia- 

nach. (x) 

— Złodziejski sezon bielizniar= 

ski. W dniu 19 bm. o goćzinie 21, za po” 

mocą włamania, na szkodę Alperowicza 

Kalmana, zam. przy ul. Wingry 19, 5кга › 

dziono bieliznę. Poszkodowany straty swe 

oblicza na 2.000 zł Dochodzenie w toku. () 

— Nalewajko Annie zam. przy uł. Cia- 

snej 3, w dniu 19 bm. o godz. 9, za pomo* 

cą włamania skradziono bieliznę w ilości 

nieustalona. Do- RÓŻNE. 

— Klub przemysłowców kre- 

sowych. Wiadze zatwierdziły statut 

klubu przemysłowców kresowych. (х) 
— Dzień inwalidy. W dniach 

2 i 3 kwietnia r.b. odbędzie się kwe- 

sta uliczna pod nazwą „Dzień Inwa- 

lidy“ na rzecz wdów i sierot inwali- 

dów wojennych. Organizacyjne zebra- 

nie w tej sprawie odbędzie się o g. 

18 w dniu 21 b.m. w lokalu związku 

inwalidów, przy ul. Ostrobramskiej. 
— (Uriopy szkolne na pielgrzym- 

ki do Rzymu. Ministerstwo W. R. 
zezwoliło na urlopowanie 

nauczycieli i uwolnienie młodzieży 
szkolnej, biorącej udział w pielgrzym 

50 sztuk. Wartość narazie 
chodzenie w toku. (I) 

— Michałowicz Ksenia zam. przy ulicy 

Sosnowej 3, zameldowała policji, że w nocy 

z 19 na 20 bm. skradzione jej ze strychu 

za pomocą włamania bieliznę wartości 150 

zł. Dochodz. w toku. (I) 

Na prowincji. 

— Nagły zgon. W dniu 16 b. m. o 

godz. 16 zmarła nagle wskutek ataku ser- 

cowego, Kuczyńska Zofja zam. w koszarce 

kolejowej na przejeździe w Landwarowle 

pow. Wileisko-Trockiego. ® 

К@сн WYDAWNICZY. 

Ludwik Muzyczka. „Podręcznik 

urzędnika polskiego”. wydanie и1е 

Wiino 1925, st ili + 288. Książka 

obejmuje całokształt organizacji władz pań- 
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Dziś 

ce do Rzymu, mającej się odbyć | stwowych we wszystkich Instancjach, oma- 3 

w dniach od 2-go kwietnia b. r. Po- wia konstytucję, ważniejsze ustawy | rozpo- 

zatem ministerstwo wydało okólnik pa ej Tae Jay | ST Konert Chór Jogis 

do kuratorjów normujący sposób u- | wilnego i postępowań sądowych, wreszcie „OBILIC 

dzielania urlopów nauczycielstwu, bio- 

rącemu udział w wycieczkach do 
Rzymu, organizowanych przez komi- 

tet wykonawczy polskiej pielgrzymki 

jubileuszowej w maju i czerwcu r. b. 

— Akademickie Koła T. S. L. 
w Krakowie obchodzi w roku bieżą- 

wyjaśnia tek urzędowania. Treść ciekawa 

nietylko dla urzędnika, nad którym wisi 

miecz Damokiesa, w postaci grożącego eg- 

zaminu, aie | dla zwykłego „cywila”, które- 

mu z tych czy innych względów „grozi” 

konieczność zapuszczenia się w zakamarki 

i zaułki urzędów naszych, młodych jeszcze 

wprawdzie pod względem czasu istnienia, 

ale niezwykle starych już I doświadczonych 

cym jubileusz 25 letniej pracy i upra: | pod względem umiejętności gmatwania 

sza wszystkich byłych Członków, któ- | spraw najprostszych. Z „Podręcznikiem* 

rzy refiektują na wzięcie udziału w | P; Muzyczki šmialo mežAn vystapiė o 
zjeździe i uroczystościach jubileuszo» kl ze św. Biurokrącym. (m) 

wych o nadsyłanie zgłoszeń ze swy- Teart i muzyka. 

mi adresami. 

Uroczystości wyznaczone są na — Teart Polski. Koncert chóru 
dnie 31 maja i 1 czerwca b. r. Jugosłowiań skiego „Obilic“. Dziš o 

Zgloszenia należy nadsyłać do | godz. 7 m. 30 wiecz. chór Jugosłowiański 

końca kwietnia b. r. pod adresem: „Obilie da koncert własny. Chór jest dosko- 

Początek o godz. 7 m. 30 wiecz. 

——— 

Jutro o godz. 12 m. 30 w poł. 

Koncert-Poranek 
z udziałem: 

M. Trombini Kazuro (fortepian) 

Z. Bortkiewicz-Wyleżyńskiej (śpiew) 

O godz 4 po poł. 

PREMJERA 

„OGNIEM 1 MIECZEM” 
Obraz dramatyczny ® 5 odsłonach 

z powieści Sienkiewicza 

O godz. 8-ej wiecz. 

poraz ostatni 

I IKI" 

Akademickie Kolo T. S. L. Kraków m. B ZE wa a JG: „K ila Picard 

ul, Jablonowskich L. 12-li p. = ppc ołowiadkie. W koncercie bierze = WE Z 
— Regulacja rzeki Drujki. Na- dział pierwszy tenor opery belgradskiej. ———— 

Koncert ten urządzony jest pod protek- 

toratem p. Delegata Rządu, p. Prezydenta 

miasta | p. Rektora Uniwersytetu St. Bato- 

rego, a poprzedzony będzie słowem wstęp* 

nem prof. J. Remera. 
— Dzisiejsza poza w Teatrze 

Wielkim. Lucyna Messai dziš wystąpi po 

raz pierwszy w znakomitej operetce Oskara 

Strausa „Ostatni Walc”. Obok humoru i do- 

wcipu, plękna ta operetka posiada sporą 

dozę poezji I sentymentu. Lucyna Messal 

rolę w „Ostatnim. Walcu" zalicza do naj” 

lepszych. Obok uroczego gościa bierze u- 

dział w przedstawieniu cały zespół operet- 

kowy z pp. Dowmuntem, Sempolińskim, 

Kozłowska, Marjańskim na czele Lucyna 

Messal wkrótce kończy swoje występy. Wy- 

stawa nowa. 
— „Kiki* — krotochwiła Picarda. 

Jutro w niedzielę o g. 8-ej w. Teatr Polski 

raz jeszcze gra przezabawną Kiki” z p Gra- 

bowską w roli tytułowej. „Kiki* jest wido- 

0-5
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Dio i alanai | 
Najlepszym | nieszkodliwym środkiem 

przeciw otyłości i otłuszczeniu jest 

The paragday IA Git 
Nie wymaga żadnej djety, nie dzia” 

ła na sercel Zupełnie nieszkodliwy! 

Skład główny na Wilno: 

„l. В. Segali“, Trocka T. 

1. Prużana, Mickiewicza 16. 

BASED ZK 

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

łądka. Przyjmuje od 9—1i, 61/2—71/2 wiecz, 

Gi. Ad. Mickiewicza 21, m. 45 

czelnik Oddz. Wodnego Okr. Dyr. 
Rob. Publ, w Wilnie inž. Henryk Jensz 
udał się dnia 20 bm. do Brasławia, 

celem referowania projektu regulacji 
rzeki Drujki, na posiedzeniu Sejmiku 

Powiatowego, które odbędzie sią 

dn. 21 b. m. 
Projekt regulacji jest całkowicie 

opracowany i przewiduja koszta oko- 

ło 400 tys. złotych. 
Nadmienić należy, iż rzeka Druj- 

ka wraz z łączącemi się z nią Jezio* 

rami, zatapia obecnie około 4:ch ty- 

sięcy hektarów łąk, które po uregu- 

lowaniu łożyska rzeki oszuszą się. (i) 

— Komitet fundacyjny. Utwo- 

rzył się žemi fundacyjny w celu 

odnowienia kościała Franciszkańskie: | wiskiem o йеер 

go w Wilnie, założycielami którego | siada AN RE sima dw 

są: \, E, ks, biskup Bandurski, I, E. | Teatrze naszym doskonale, a pp. Godlew- 
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Z Rosji Sowieckiej. 
Dymisja Sokolnikowa. I 

W Moskwie rozeszły się pogłoski 
o ustąpieniu komisarza do spraw ' 
finansowych Sokolnikowa, znajdują- , 
cego się obecnie na urlopie w Niem: | 
czech. Ustąpienie to ma stać w związ- j 
ku z odmową Sokolnikowa finanso- 
wania nowych projektów Ożegace| 
dowo-zgitacyjnych Ill М\еагупаго- | 
dėwki. (A.T.E.) 
Gospodarka sowietów zakau- 

° kaskich. 

Na posiedzeniu rady komisarzy 
ludowych zakaukaskiej SRR. wygło* 
sił przemówienie przewodniczący tej i 

    

rady Orachołaszwili. Zapewniał on 
iż gospodarstwo narodowe Kaukazu 
szybko rozwija się, dosiągając roz- 
miarów przedwojennych. Szybki roz- 
wój bakińskiego przemysłu naftowe- 
go hamują jednakże trudne warunki 
zbytu. Mangan czatyrski oddany zo- 
stanie w dzierżawę jedynie pod wa- 
runkiem zapewnienia przez koncesjo- 
narjusz dostatecznych gwarancji, iż 
dzierżawa prowadzona będzie zgod 
nie z zasadami sowieckiej polityki 
koncesyjnej; w przeciwnym razie 
rząd sowiecki potrafi o własnych si- 
łach doprowadzić tę gałęż przemysłu 

jdo stanu przedwojennego. (Pat.) 

TELEGRAMY. 
Zgon Curzon'a. 

LONDYN, 20.1, (Pat.). Lord Cur- 
zon zmarł dzisiaj o godzinie 5-tej m. 
35 rano. 

Przed uznaniem Sowietów 
przez Amerykę. 

WASZYNGTON, 20.III. (Pat.). Jak 
donosi „Telegraphen Compagni” sen. 
Borah oświadczył że w kwietniu wy: 
ježdža do Rosji Sowieckiej dla zba- 
dania tamtejszych stosunków. W ko- 
łach politycznych sądzą, że sen. Bo- 
rah, który jest przewodniczącym ko- 
misji spraw zagranicznych będzie 
pertraktował z rządem sowieckim w 
sprawie uznania Rosji Sowieckiej 
przez Stany Zjednoczone. 

Choroba Mussolini'ego. 

PARYŻ, 20.III. (Pat.). „Le Matin” 
dowiaduje się, jak twierdzi, z dobre- 
go źródła, że Mussolini chory jest na 
wrzód w dwunastnicy, która to cho- 
roba wymaga całkowitego bezruchu. 

j Dotychczas jednak premjer włoski 
j nie był operowany. 

Echa zamordowania Sirdara. 

KAIR, 20.lll. (Pat.). Aresztowany 
tu osobnik pod zarzutam wspėldzla- 
łu w zamordowaniu Sirdara przyznał 
się, iż jest sprawcą czterech  mor- 
derstw politycznych i dwuch гата- 
chów morderczych na tle politycz- 
nym. 

Bułgarja walczy z komu- 
nizmem. 

SOFJA, 20.III. (Pat.). Izba uchwa- 
liła wykluczenie z parlamentu szeš- 
ciu deputowanych komunistów. 

Zakończenie strejku w 
Szwajcarji. 

ŻURICH, 20.III. (Pat.), Główny ko- 
mitet związku robotników przemysłu 
metalurgicznego postanowił zaprze: 
stać strajku w okręgu zurichskim. 

a U z, 

Tajemnice budżetu 
sowieckiego. 

jest mniejszą na 14,3 mil. rub. czerw. 
Budżet więc ogólnie bilansuje się 
nadwyżką wpływów faktycznych nad   

Sfery gospodarcze łotewskie do» 
brze poinformowane o sytuacji finan- 
sowej Sowietów stwierdzają, iż fak- 
tyczne wpływy dochodowej części 
budżetu sowieckiego niemal całko- 
wicie pokrywają cyfry preliminarza 
na 1923—24 rok. Zjawisko to nale- 
ży sobie tłómaczyć praktykowanem 
przez Sowiety „systemem zadań”, 
przy którym fisk ma rzeczywiście 
zapewnioną określoną sumę wpływu. 
System ten pod pewnemi względami 
jest najzupełniej szkodliwy. Faktycz- 
ne wpływy z pożyczek są zbliżone do 
cyrf preliminowanych, co się tłomaczy 
znowu zasadą przymusu stosowaną 
do niektórych pożyczek. Ostateczne 
dane nie są jeszcze ustałone, gdyż 
część kredytu z powodu braku zna- 
ków pieniężnych mogła pozostać 
niezużytą. Dochodów zwyczajnych 
preliminowano w  miljonsch rubli 
czerwonych—1433,5; faktycznie wpły: 
nęło 1473,3; z tego wynika, iż fa- 
ktyczny wpływ przewyższył sumy 
preliminowane o 39,8 mil, rub. czerw. 
Dochody nadzwyczejne (realizacja 
fund. państw., operacje kredytowe, 
reelizacja waluty, emisja i t. p. do- 
chody nadzwyczajne) — prelimino- 
wane były nasumę 457 mil. rub. 
czerw., osiągnięto 442,7; suma wpły- 

preliminowanemi na sumę 25,5 rub. 
„czerw. Budżet Sowietów posiada 
j niezmiernie  złeżoną konstrukcję, 
jzewiera bowiem 6 budżetów poszcze- 
|gólnych republik, budżet ogólno 
związkowy i zestawienie ich w jed- 
nym budżecie Związku S.S.S.R. Ješli 
przepatrzeć uważnie budżety Rosji z 
ostatnich lat przekonać się można, 
iż zdolność płatnicza ludności, i wy: 
pływająca z tego suma budżetu pań- 
stwowego  niepreporcjonalnie się 
obniża. Bezdeficytowość więc bud- 
żetu Sowietów uwarunkowana jest 
absolutnie i wzglednie mniejszym 
budżetem od budżetu przedwojen- 
nych Rosji. Powiększenie budżetu 
Sowietów zależne jest od rozwoju 
siły produkcyjnej ludności i rozwi- 
nięcia tych sił do poziomu przed: 
wojennego. (A.T.E) 

Odebranie debitu pocz- 
towego czasopismom. 

Na mocy zarządzenia Minister- 
stwa skarbu odebrano debit poezto- 
wy na terenie Rzeczypospolitej Pol- 
skiej następującym pismom: 1) cza- 
sopismu rosyjskiemu  „Biezbożnik” 
(Moskwa); 2) broszurze polskiej „Cze- 

  

  wów faktycznych odpreliminowanych go chcą anarchiści” (Paryż); 3) bro- 
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szurze rosyjskiej W. Głybowa „Gorie 
Biesarabji” (Moskwa); 4) broszurze 

„rosyjskiej „W pomoszcz sowpatszko: 
łam i szkołam wzrosłych” (Moskwa); 
5) czasopismu polskiemu „Młot” 
(Mińsk); 6) czasopismu rosyjskiemu 
„Zwiezda" (Mińsk); 7) czesopismu 
białoruskiemu „Biełaruskaja Wioska” 
(Mińsk); 8) czasopismu rosyjskiemu 
„Wpierod“ (Mińsk); 9) czasopismnu 
białoruskiemu „Mołodniak” (Mińsk); 

|10) czasopismu rosyjskiemu „Komu- 
nist* (Bobrujsk); 11) czasopismu biało- 
ruskiemu „Socha i Mołot* (Mohylów); 
12) czasopismu polskiemu „Włościań- 
ska gazeta” (Połock); 13) czasopis 
mu rosyjskiemu „Zapadnaja Zaria" 
(Witebsk); 14) czasopismu rosyjskie- 
mu „Krasnaja Smiana* (Mińsk); 15) 
czasopismu białoruskiemu  „Mołody 

|Arata” (Mińsk); 16) czasopismu pol- 
j skiemu „Gwiazda Młodzieży” (Mińsk) 
|17) czasopismu białoruskiemu „Ju- 
|nyj stroiciel” (Minsk); 18) czasopis- 
mu niemieckiemu „Ostdeutche Mor- 
genpost" (Bytom); 19) czasopismu 
niemieckiemu „Die Krendecheft“ 
(Berlin); 20) czasopismu ukralnskie- 
mu „Ūkrainski Chliborob” (Union 
Victorja, Brazylja) 21) czasopismu ro- 
syjsklemu „Giecholno“ (Moskwa); 
22) broszurze ros. p. t.„ispow. Sawin- 
kowa” (Berlin); 23) czasopismom ros. 
Charkowskim „Proletarij*, „Weczer- 
nieje Radjo”, „Mołodoj Leniniec”, 
„Płamień”, „Komunarka Ukrainy”, 
„Sielanskaja Prawda”; 24) czasopis- 
mom rosyjskim Kijowskim „Proletar- 
skaja Prawda”, „Krasnaja Armja"; 25) 
czasopismom ukraińskim kijowskim 
„Bilszowyk*, „Bezwirnyk*; 26) cza- 
sopismu polskiemu _kijowskiemu 
„Młody Towarzysz”; 27) czasopismu 
żydowskiemu „Die Presse" (Buenos 
Aires); 28) „Polska kolon. Schidnoj 
Hałaczyny* (Wiedeń); 29) „Piłsudski i 
piłsudczyki* (Wiedeń); 30) „Siczowyj 
Spimnik* K. Tryłowskiego (Wiedeń); 

31) „Sicz" (Chicago); 32) „Bezrobit- 
ni" (Winnipog); 33) „Dwanajciat” 
(Winnipog); 34) „Tragedja pierwszo- 
go treznia* (wyd. „Mołot* w N. Jor- 
ku); 35) „Kozdasyj hist” (Winnipog); 

36) „Filmy rewolucji (wyd. „Kultura* w 
Berlinie); 37) „Dontar”. (drukow. w 
Wiedniu) oraz 38) broszurom żargo- 
nowym wychodzącym w N. Jorku 
Lunaczarskiego „Religjo un socjalisz" 
I „Lobenabaszrejtung un ojsgowotte 
szriften" (I). : 

    

  

Straszliwy orkan w 
Ameryce. 

Według ostatnich wiadomości z 
Ameryki katastrofa będąca następ- 
stwem orkanu pociągnęła za sobą o 
wiele więcej ofiar, niż to można było 
sądzić na podstawie pierwotnych da- 
nych. Liczbę zabitych obliczają na 
blisko dwa tysiące osób, ciężko ran- 
nych zaś jest trzy tysiące. Najsilniej 
orkan szalał w Stanach Illinois, Mis- 
suri i Indiana. Południowa część sta- 
nu lilinois wygląda jak masa gruzów. 
Jak podaje „United Press" orkan 
rozpoczął się w okolicy Annapolis w 
stanie Missuri i popędził olbrzymią 
równiną, która rozciąga się nad Mis- 
sisipi w stronę zachodnią od Wa- 
bash. Orkan przebiegł przestrzeń 400 
kilometrów z południowego zachodu 
na północny—wschód i ustał w oko- 
licy Princetown w stanie Indiana, 
Szerokość przestrzeni objętej orka- 
nem wynosiła 75 kilometrów. (Pat.). 

m   
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Życie gospodartas, 
Kredyty dyskontowe Banku 

Polskiego. 

Polityka kredytowa Banku Polskie- 
go stara się jaknajszerzej uwzględniać 
zapotrzebowanie kredytu krótkoter- 
minowego ze strony naszych war- 
sztątów gospodarczych, kierując się 
przy udzielaniu kredytów jedynie 
zdolnością kredytową i odpowiedzial: 
nością przedsiębiorstw, ubiegających 
się o kredyt. Od początku roku sta: 
le wzrasta portfel wekslowy Banku 
oraz zwiększa się suma przyznanych 
przez Bank kredytów dyskontowych. 
W d. 31 grudnia 1924 r. suma przy: 
znanych kredytów dyskontowych wy- 
nosiła 315,7 mil. zł, w d. 31 stycz- 
nia r. b. 345 mil. zł., czyli wzrosła o 
9,2 proc., w d. 28 lutego r. b. o 373   zł., czyli wzrosła o 8,1 proc., zaś w 
stosunku do grudnia ub. r. o 18,2 , 
proc. Kredyty wykorzystane wzrastały 
jednak w słabszym tempie, niż kre- 
dyty przyznane. Mianowicie, kredyty | 
wykorzystane wzrosły tylko o 11,4 
proc. wobec wzrostu kredytów przy-: 
znanych o 18,2 proc. Świadczy to o: 
braku materjału wekslowego, a więc | 
o małych obrotach gospodarczych.   Weksle zaprotestowane. 

Odsetek weksli zaprotestowanych, 
który w styczniu r. b. wyraził się li- 
czbą 52 proc., a mianowicie na su- 
mę 138,4 mil. zł. weksli płatnych w 
styczniu w Banku Polskim zaprote: 
stowano weksli na 7,2 mil. zł., w lu- 
tym wykazuje pod tym względem 
pewną poprawę: na 1236. mil. zł., 
płatnych zaprotestowano 5,3 mil. zł., 
czyli 4,3 proc. ) 

    

Z sądów. 
Galerja typów sądowych. 

Przez sale sądowe codziennie :przewija 
się szereg różnych typów. Ludzie o mniej 
lub więcej wyraźnej indywidualności, o ró- 
żnych zainteresowaniach, środkach utrzy- 
mania, wykształcenia I poglądach. Wszyscy 
spotykają się tutaj jako oskarżeni, oskar- 
żający lub świadkowie. 

Publiczność zmienia się w tych salach 
codziennie. 

Zmieniają się ludzie, lecz te same za- 
interesowania l to same tło czyni ich ja- 
koś do siebie podobnymi, nie różniącymi 
się odtej szarej masy, która była już wczo- 

raj, jest dzisiaj i będzie jutro, pojutrze I t.d. 
Dla psychologa jednak ta fala ludzi co- 

dziennie przypływająca | odpływająca sta- 
nowić może niewyczerpany skarb do prze- 
sornych analitycznych rozważań. Na kanwie 
codziennych tych spostrzeżeń snuć można 
niewyczerpane pasma opowieści, o życiu 
ludzkim takiem, jakie ono jest, po odrzu- 
ceniu ich wszelkich upiększeń i listków fi- 
gowych. O życiu mas działających pod 
wpływem pierwotnych instynktów i życiu 
innem, wyraflnowanem, a przez to często 
ciemniejszym, bardziej jeszcze dowiedzieć 
się można tutaj na każdym kroku. Trzeba 
tylko umieć spoglądać. 

Z pierwszego wejrzenia już można po- 
znać z jaklego rodzaju gościem sądu mieć 
będziemy do czynienia. 

Niektórzy wchodzą śmiało, jasno spo- 
glądają każdemu w oczy, krokiem pewnym 
przechadzają się po korytarzach, inni nie 
pewnie rezglądzjąc się na wszystkie strony 
suną się powoli, trzy mając się bliżej ściany 
i szepcąc cicho jakimś najbiiższym znajo- 
mym intymne historje. 

Są tacy również, którzy do sądu przy- 
chodzą jak do mieszkania dobrych, znanych 
przyjaciół, swobodnie rozglądając się doo- 
koła, sklerowują swe kroki do sali, którą 
znają już dobrze z częstych doń widocznie 
wycieczek. Spotyka się często, niemal co: 
dziennie, również element ze wsi Po 
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Są i inne typy. 
"Tacy, którzy „Ady, w sądzie nie byli, 

staruszkowie. Przez całe życie zdołali przejść 
nie mając nie do czynienia z sądem I -do- 
piero na proga śmierci, okoliczności zło» 
żyli się tak, że przyjść tutaj musieli oni, 
którzy się szczycili, iż przez całe życie nie 
byli w sądziel 

Z trwogą wkraczają do sali sądowej, a 
jeśli zasiądą na ławie oskarżonych, błęd- 
nym, wystraszonym wzrokiem oglądają pu- 
bliczność. Tak było ze staruszką Marją Le- 
nart, którą oskarżono za celowe zamknię- 
cie sklepu w celach spekulacyjnych. 

Ponlewaž, jak twierdzili świadkowie, 
zamknęła ona mały swój sklepik, nie mo- 
gąc się nikim wyręczyć w załatwianiu spra- 
wunków na R 

Sąd uwolńił ją ed odpowiedzialności. 
Wystraszona staruszka długo chyba 

jeszcze nie ochłonie z nadmiaru silnych 
wrażeń. K. L. 

  

Rozmaitości. 
Łagodne zimy w przeszłości. 
Niezwykle łagodna zima tegoroczna— 

zdaniem meteorologów francuskieh — nie jest 
tak dalece osobliwością. W dawnych 6za- 
sach zdarzały się zimy esobliwe. Tak w ro- 
ku 1172 w Europie środków. zima była tak 
łagodną, iż drzewa zakwitły już z końcem 
stycznia. a ptactwo wylęgało się w lutym. 
W roku 1980 na Beże Narodzenie w lasach 
Francji i Niemiee zbierano fijołki. 1421 r. 
w kwietniu zrywane z drzew dojrzałe wiś- 
nie, Roku 1585 zboże dojrzało około Wiel- 
kanecy. Bez Śniegu i mrozu były na za- 

północy Europy zimy w latach 
1538, 1607, 1609 i 1639, Niezwykle łagodna 
była zima 1807 r Zimą 1821—22 r. w Bu: 
ropie nigdzie nie palono w piecach. Pod 
koniec lutego 1834 r. wo Franeji zakwiiły 
brzoskwinie. Niezwykle ciekawa była zima 
1888 r. Za dnia przy ciepłej tempsraturze 
padały deszez*, po no! zaś mrozy do- 
chodziły do 6 stopni. Następstwem tej dzi- 
wnej pegedy było, że gałęzie na drzewach 
łamały się jak szkło. Niezwykle ciepłą zimę 
miała Polska w 1861 roku, 

      

Z rynku. 
"Nabiał. 

Wobec zwiększenego w ostatn. dniach 
dowozu, na masło panuje tendencja słab- 
sza. W dalszym ciągu nadchodzi masło z 
Łotwy. Rozpoczęto również import z Danii. 
Ceny -masła wyborowego pozostają bez 
zmiany i dochodzą do 7 zł. za kg. Masło 
targowe spadło do 6 zł. za kg. 

Na rynku jajczarskim* panuje również 
tendencja zniżkowa. Cena je! świeżych spa: 
dia z 13 do 12 gr. za sztukę. 

Stawka waluty eksportowej od jaj. 

Dotychczas. obowiązująca stawka wa- 
luty eksportowej od jaj w sumie 5735 fun- 
tów szterlingów od Wegonu, została obec- 
nie jako nieodpowiadająca obecnej kon- 
junkturze na jajczarskim rynku światowym 
obniżona aż do odwołania do 522,5 fun- 
tów szterlingów od wagona. (x). 

    

Giełda warszawska 

z d. 20—III 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż _ kupno 

Belgja 26,32 26, 26,20 
Holandja — 207,60 208,1) 207,10 
Londyn 24,84 24,90 247 
Dolary 5,181/2 5,20 5,1 
Paryż 26,96 27,00 26,88 
Praga 15,43 15,46 15,40 
Szwajcarja 100,19 100,44 99,94 
Stockholm 140,00 140,35 139,65 
Wiedeń 73,11 73,29 72,93 
Włochy 21,12 . 21,17 21,07 
Kopenhaga  94,42!/2 94,66 94,19 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Pož. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,50 
Poż. dolar. 3,55 —3,50 
4:/29/0 listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 28,50 
500 listy z. warsz. przedw. — 22,25 — 25,10 
4:/a e warsz. przedwoj. 19,85—20,00 

USA ACZ. TACIE AGE EESTI TZT POWERED.   dny. Nieświadomy porządków, ani a w 
sądzie panujących, włóczą się zwykle długo 
lz trudem znajdują rozwiązanie swych 
utrapień. | Ršdaktor Jozef Batorowicx. 
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„WSPÓLNA: PRAGA" 
Mickiewicza 

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

KINO- Pi E 66 MOTTO: Zawsze od najdawniejszych czasów świat składał swe skarby u stóp ludzi odważnych i nieustraszonych. TEATR s;P i€cadiily | о ATS ‹ 
UL. WIELKA 42. „TZ JEMNICZY POTWOR“ Ž kp ERO Beja W roli gł Henry Hull. | 

Šalis ® buchalter : pocooie ROWERY ||| 5ато4г1е!ту 5ч ВО. rmanytw Przemysłowa -Handlnvt 
rajstawniejszej marki w świecie, ostatniej udo- 
skonaionej konstrukcji z gwarancją na 5 lat. 
Urzędnikom Państwowym sprzedajemy na ra- 
ly miesięczne (również zamiejscowym). Szcze- 
góły i cenniki ilustrowane wysyłamy bezpłalnie. 
Zwracać się do Firmy „„Ha-Ce-Wu“ 
Warszawa, Leszno 27, m. 62. Telef. 191—28. 

  

4 „ s . W. Woźnicki 
Wiino, ul. Wileńska Nr. 

przyjmuje i wykonywa wszelkie 
w zakres mzlarstwa i szyldów wch 

z 

z dwunastcletnią praktyką bankową i handlo- 
wą, władający językami: polskim, niemieckim 

oraz rosyjskim, poszukuje stałą posadę. 
Oferty do Biura Ogłoszeń „Promień”, Łódź, 

Piotrkowska 81, pod „Е S.“ 

  

Prowizja wypłaca się z góry— 
zarobić można najmniej do 300 złotych 
miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 

„SPOJNIA“ 
w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza 34, Telefon He 370. 

(dawniej Zawalna 7). 

Poleca: 
wszelkie artykuły budowiane: wapno, ce- 
ment, żełazo, papę dachową, żelazo hand- 
lowe, okucia okienne, drzwiowe | piecowe. 

Węgiel kamienny, kowalski i opałowy 

DOM HANDLOWY 

sp. z ogr. odp. з 

Nr. 5—3, (I pietro) tel. 335. 

| 

Ceny konkurencyjne. 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 

  

Wilno, ul. Żeligowskiego 1 
Teiefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 introligatorskie szybko 1 dokładnie MALARZ 
| pokojowy i szyldów   pracując na procentach. 
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roboty 
odzące.   

Wydawca w imieniu współwiaścicieli Józef Batorowicz, 

płei obojga, mający stosunki w sferach 
handlowych, mogą mieć stały zarobek, 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

Szczegóły udziela     
EO zma oma amo no RD R SE W M ZY 

mm bankowiec, 
b. pełnomocnik w instytucji bankowej z ukoń- 
czoną Akademją Handlową poszuktje posady. 
Zna język francuski I niemiecki. Łaskawe oferty 
pod W. do Administracji „Kurjera Wileńskiego” 

Cza 

   
     sopisma, 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światłodruki,


