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Cena prenumeraty: miesi: 
przyjmują: Księgarnia 
pieru 

  

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 

je zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

js S. Jutana, 
2, telef. 605 | wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą, 

  

Niemiecka 4, 

  

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego" mieści się przy Biurze Rekli 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. 

Redaktor przyjmuje o    

  

   

    

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

być przez administrację zmienidne dowolnie. 
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mywał „Kurjer Wileński 

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

Kto zjedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 
» darmo przez 3 miesiące. 

  

$ 
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  racji „Kurjera Wileiskiego“ ksiąžkę z kompletu o 509/0 taniej. 

  

    Każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „„Kurjera Wileńskie- 
go“ codziennie rano o godz. 5—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie. 
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С. 
ЬЁуояпеі‚ niech zaprenumeruje „Kurjer Wileiski“. Otrzyma wtedy w Admi- 

i 
* 
= 

3 Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 
zaprenumeruje „Kurjer Wileński. 

  

Polska i Gdańsk wobec de- 
cyzji Rady Ligi. 

Szereg okoliczności złożyło się na 

to, że doniosła dla Polski sesja mar- 

cowa Rady Ligi Narodów powzięła 

decyzje w całym szeregu zagadnień 
polsko - gdańskich, odpowiadających 
duchowi I intencji Traktatu, na któ- 
rym opierała swe stanowisko dele- 
gacja polska. To, co my słusznie na- 
zywamy zwycięstwem min. Skrzyń” 

skiego w Genewie, a co w konsek- 
wencji stanowi poważny sukces Pol. 
ski, jest w gruncie rzeczy niczem 

innem, tylko potwierdzeniem słuszne- 

sporze, podsycanym sprytnie przez 
Berlin, a prowadzonym z pieniactwem 

przez agenta Barlina w Gdańsku, 
p. Sahma. 

Decyzja Rady Ligi w sprawach 
polsko-gdańskich dotyczą całego sze- 
regu spraw. Jakich? Przedewszyst- 
kiem osławionej sprawy skrzynek 

pocztowych. 

Rada postanowiła — jak wiadomo 

— zachować stan obecny, odsyłając 

do Trybunału haskiego zapytania o 

opinję. Podkreślamy, że chodzi tu 

o opinję jedynie, a nie o decyzję. 
To jeszcze należy zaznaczyć, że py- 

tania, na które udzielić ma opinii 

Trybunał haski, są zredagowane w 
tonie wyraźnie korzystnym @а Ре!- 

ski. Pytania te oparte są na gruncie 

ściśle prawniczym, a teza polska, któ- 

rą Haga będzie musiała zająć się, 

odznacza się właśnie siłą argumenta- 
cji i konsekwencją. Opinji Trybunału 

haskiego na pytania zredagowane 
zgodnie z tezą polską nie mamy — 

sądzimy — powodów obawiać się, 

Drugą doniosłą sprawą, rozstrzyg* 
niętą przez Radę w duchu dla nas 
zupełnie pomyślnym, było zagadnie- 
nie położenia prawno-państwowego 

Gdańska. 

Rada odrzuciła stanowczo orze- 
czenie Wysokiego Komisarza, uzna* 

jące państwowość gdańską i ponad 

wszelką, wątpliwość stwierdziła, że 

w myśl postanowień Traktatu, Gdańsk 
jest i pozostanie wolnem miastem. 

Decyzja w tej sprawie, sama w śo-; 

bie doniosła i ostateczna, posiada 
jeszcze tę dodatnią stronę, że ogłosił 

ja w sposób stanowczy min. Cham* 

berlain, co do którego gdańszczanie 

żywili do ostatniej chwili ubliżające 

honorowi ministra angielskiego przy- 

puszczenie, że dla sympatji, jaką 

rzekomo żywi wobec Gdańska, zdo- 
będzie się na niegodny anglika czyn 

przekreślania wyraźnego brzmienia 

sensu Traktatu... 

      

tu do polskiego terytorjum celnego. 

Otóż p. Sahm zaprzeczał temu, choć 

to jest oczywiste nawet dla dziecka. 
A zaprzeczając odmawiał wykonywa- 
nia przepisów obowiązującej Gdańsk 
polskiej ustawy celnej, przez co naj- 
wyraźniej zmierzał do rozerwania jed- 

nolitego polskiego obszaru celnego 

ido odseparowania się. pod tym 
względem Gdańska od Polski. Rada 
w swej decyzji uznała słuszność na- 

szego stanowiska. 

na 
wej w Gdańsku. P. Sahm oddawna 
zabiegał o przeniesienie tej dyrekcji 

poza Gdańsk. Prawnicy Ligi Narodów 

wydali w dniu 18 lutego nieprzychyl- 
ną dla nas opinję. Zdawało się więc, 

że Rada tę opinję zatwierdzi. Rada 

jednak, przyjmując w prawdzie opin- 

ję prawników, oddała sprawę pozo: 
stawienia polskiej dyrekcji kolejowej 

w Gdańsku bezpośrednim rokowaniom 

polsko gdańskim. 

Również w innych sprawach, jak 

nprz. co do policji polskiej w porcie 

gdańskim Polska nie może się uskar- 
żać. 

Czemu należy przypisywać ten nie- 

wątpliwy zwrot w decyzjach Rady w 

sprawach polsko gdańskich? Obok 
znakomitego przygotowania prawnego 

wszystkich spraw spornych przez de- 

legację, wchodzi tu w grę inny, nie- 
mniej doniosły czynnik. Rada Ligi 

przekonała się tym razem naocznie, 

że pieniactwu gdańskiemu przeciw- 

stawia Polska politykę wyrozumiałoś- 
ci cierpliwości i chęć stawiania spra- 

wy na gruncie prawnym. Jeżeli ktoś 

szukał by obecnie nowych dowodów 
na to, że dla Gdańska sprawa pocze 
ty była od początku jedynie za- 
gadnieniem administracyjno-gospo- 
darczem, to polecilibyśmy mu lektu- 
rę głosów prasy gdańskiej, która tę 
sprawę w dalszym ciągu stawia jedy- 
nie na gruncie wybitnie politycznym, 

Rozstrzygnięty przez Radę kom- 
pleks spraw polsko-gdańskich nasu- 
wa szereg refleksji. Na pierwszy plan 

| wysuwa się nieunikniona konsekwen: 

cja dalszego traktowania spraw gdań- 

skich przez Polskę. Prasa sygnalizo- 

wała że w łonie delegacji gdańskiej 
zdają już sobie sprawę z koniecznoś- 

ci nawiązania dobrych stosunków z 

Polską. Będzie to niewątpliwie postęp 

nielada, jeśli się, oczywiście sprawdzi. 

W każdym razie Polska ze swej stro- 
Iny, w zrozumieniu powagi Ligi 

'oraz swego mecarstwowego stanowi- 

  

spodarczego i utrzymywanie z nim 

dobrych stosunków. Przekonał się o 
tem na obecnej sesji soki Komi- 
sarz p. Mac Donell i jak przystało 
na gentelmana, dał temu wyraz spo” 

sobem ujmowania na sesji spraw 
spornych. Jeżeli i Gdańsk w końcu 
okaże nieco dobrej woli to raożna 
będzie puścić mu w niepamięć do- 
tychczasowe pieniactwo i oprzeć sto- 
sunki polsko-gdańskie na zdrowych 
podstawach. Chodzi tylko o to aby 
p. Sahm dążył do tego również szcze- 
rze, jak my. 

Wręb. 

| 
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Bu mes sietas] Władomości polityczne. 
„. W związku z doko- 

asi o nywaną obecnie podró- 
zyjąsia żą po Pelsce jugosło- 

nObliić* w wjańskiego  stowarzy- 
Polsce. szenia akademickiego 

„Obilić” dziennik półurzędowy „Vre- 
me” w artykule, zatytułowanym „Pol- 
ska i my” stwierdza niesłychanie go- 
rące przyjęcie prawdziwie braterskie, 
jakie zgotowano wszędzie w Polsce 
stowarzyszeniu „Obilić”. Dziennik za: 
znacza, że błędem byłoby widzieć w 
tych manifestacjach przyjaźni tylko 
okoliczności wyjątkowe i przemijają- 
cy nastrój. Przeciwnie,manifestacje te, 
zdaniem dziennika, stanowią ujawnie- 
nie się na zewnątrz uczuć głębokich 
itrwałych. Przy tej okazji dziennik 
„Vrema” wyraża uznanie dla prasy 
polskiej, która w swych opinjach o 
polityce królestwa S,H.S. zawsze kie: 
rowała się szczerem uczuciem sym: 
patji. Frtykuł „Vreme” kończy się 
słowami: „Stosunki tak Życzliwe po- 
między dwoma narodami, nie powin- 
ny by pozostać bez skutków prak- 
tycznych“, (Pat.) 

Powołując się na o- 
statnie postanowienie 
konwencji wiedeńskiej 
polsko-niemieckiej z 

dnia 30 sierpnia 1924 roku, rząd nie- 
miecki rozesłał optantom polskim 
wezwanie do opuszczenia Niemiec z 
dniem 1 sierpnia b. r.. 

Należy przypuszczać, że w naj- 
bliższym czasie rozpocznie się maso- 
wy powrót osób tych do Polski, gdyż 

DEE 
Połaków z 
Niemiec. 

Panowie Ratajski i 

Na nadzwyczajnem posiedzeniu 

na min. oświaty. 

  

  

   Teatr Wielki 

Ostatnie występy 

LUCYNY MESSAL 
Dziś 

„OSTĄTNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

Początek o godz. 8 wiecz. 

    
        

   

    

   
   

Dzieci lubią 
kawę! 

W czwartek 

PAJA CE" Tę rozkosz może Pani 
” swym dzieciom zawsze EE 

„Widowisko Baletowe” i ia ass zamiast drogiej kawy ziar- 
nistej, doskonałą namiast- 
kę „Enrilo“, 

„Enrilo*', sporządzone 
z. najlepszych surowców, 
jest Lg ios, tanie i 
znacznie požywniejsze niž 
kawa ziarnista lub tem- 
bardziej herbata. 

  
  

nie ulega wątpliwości, że, wrazie nie 
| zastosowani się optantów do tego 
|wezwania, władze niemieckie przy” 
| stąpią do przymusowego ich wydala- 

i 

i 

nia. (Pat.) P BA 
Kanclerz Rzeszy Lut TOSZĘ żądać od swego 

Laiher o“ her przesłał w dniu kupca wyraźnie „„Enrilo”   | rocznicy głosowania 
| plebiscytowego na Śląsku następują: 
cy telegram: „Nadeszła znowu rocz 
nica głosowania plebiscytowego na 
Górnym Śląsku. We wszystkich nas 
pozostało wspomnienię dnia 20 mar: 
ca 1921 roku. Dzień ten był potęż- 
nym wypowiedzeniem się za niemiec: 
kością wschodnich prowincyj państwa. 
Pomimo to Śląsk zostal rozerwany. 

  

AP 

Z Kowna. 
Prasa litewska o sporze 

granicznym. 

Jednak nie zdołano w ten sposób 
zniszczyć podstaw życiowych i gos- 
podarczych całego Górnego Śląska. 
Umowa genewska usiłowała Górny 
Śląsk ochronić od zgubnych skutków 
rozerwania, które przepowiadałem. 
Umowa ta jest działem sztucznam. 

| Nie można się dziwić naradowl nie- 
mieckiemu, że dziś doznaje przykrych 
uczuć z powodu gorzkiej niesprawie: 
dliwości uczynionej przez podział 
Górnego Sląska. Wielu z nas pyta 
obecnie, czy decyzja w sprawie Gór- 
nego Śląska z roku 1922 zdolna jest 
do utrzymania stanu pokoju. Myśli 

Prasa litewska podaje, że w związ- 
ku z polsko-litewskim incydentem 
pogranicznym, angielski min. spr. 
zagr. Chamberlain wyraził nadzieję, 
że rządy polski i litewski podtrzy- 
mają status quo. 

Chamberlain zakomunikował swe 
zdanie generalnemu sekretarzowi L.f- 
gi Narodów — Drummondowi. 

Czarneckis o konkordacie. 

Czarneckis w wywiadzie udzielo* 
nym korespondentowi „Echa* — му 
głosił następującą opinją: „rząd li- 
tewski uważa konkordat . zawarty 

Komitetowi Kresowemu Ministrów. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

nie doszło do porozumienia co do regulaminu dla mającego powstsć Ko: 
mitetu ministrów dla spraw województw wschodnich. 

P. Ratajski, bowiem, łącznie z wiceministrem Smólskim chcieli jak- 
najbardziej ograniczyć zakres działalności projektowanego komitetu, 

Dziś we wtorek o godz. 11 rano zbiera się komisja porozumiewawcza 
zainteresowanych ministerstw dla uzgodnienia stanewiska. 

W śradę zaś odbędzie się normalne posiedzenie Rady Ministrów dla 
zaakceptowania uzgodnionego regulaminu. 

Dopiero po środowem posiedzeniu Rady Ministrów, oczekiwać należy 
cofnięcia dymisji p. Thugutta i ewentualnej nominacji prof. St. Grabskiego 

Przyjazd Benesza do Warszawy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

nasze są dzisiaj zwrócone na nasze | między Polską a Watykanem za ist- 
siostry i na naszych braci żyjących niejący. Pertraktacje między Litwą i 
na Górnym Sląsku. Chociaż nas dzie: ; Watykanem nie mogą być dalej pro* 
lą dzisiaj słupy graniczne to jednak | wadzone”. Sprawę mniejszości za: - 
serca nasze połączone są nierozer- ; mieszkujących Litwę a rozpatrywaną 
walnie. — Kanclerz Rzeszy Luther". w Lidze Narodów Czarneckis uważa 

'jedynie jako wybieg jego przeciwni: 
ków politycznych. (A. T. E.). 

, Prasa kłaj 

  
  

Smólski przeciwko 
pedzka o delegacji 
litewskiej. 

„Kłajpedos Żynios” podaja kores: 
pondencję z Genewy w której stwier- 
dza szereg omyłek popełnionych 
przez delegację litewską przy obro- 
nie sprawy mniejszości narodowych 
w Lidze. (A. T. E.). 

Pożyczka w Angiji. 

Według nadeszłych do Kowna o: 
ficjalnych wiadomości, sfery oficjalne 
angielskie wyraziły swą zgodę na za- 
ciągnięcie przez Litwę pożyczki w 
Anglji. (A. T. E.), 

Wizyta Czarneckisa, 

j 
i 

Rady Ministrów odbytem w sobotę 

Na uwagę zasługuje również od- ska, dążyć będzie do zmniejszenia 
rzucenie przez Radę wniosku p. Sah* i spraw spornych, wytaczanych przed 

ma w sprawie ceł, Nie jest to spra- Ligą. Bowiem dążeniem Polski by- 
wa błaha. Gdańsk — jak wiadomo— najmniej nie jest „połykanie” Gdań* 
należy na mocy postanowień Trakta* ska, lecz popieranie jego rozwoju 90° 

Min. Skrzyński w związku z przyjazdem Benesza do Warszawy przy- 
gotował do załatwienia sprawy polskc-czeskie. 

Należy oczekiwać nietylko podpisania umowy handlowej polsko:czes: 
kiej, ałe i uzgodnienia zagranicznej polityki obydwuch państw w sprawie   Według informacji kowieńskiego 

„Echa” w końcu marca litewski mi- 
nister Spraw Zagranicznych Czarnec- 
kis złoży prywatną wizytę Majerowi: 
czowi w Rydze. (A. T. E.). 

  

  paktu gwarancyjnego.
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Niedzielna Akademja dla oddania Hołdu Pierw-; 

Ku 

szemu Marszałkowi Polski. 
Chcąc dać możność szerokim 

warstwam społecznym m. Wilna wy- 
rażenia swego przywiązania do Józe- 
fa Piłsudskiego, z racji Jego imienin, 
urzędzona została w niedzielę w sali 
Kina ,Heljos”staraniem niektórych or- 
ganizacji społecznych uroczysta Aka- 
demja o godz. 12-ej. 

Na scenie przybranej w kwiaty, 
ustawiono popiersie Czcigodnego So- 
enizanta, spowite w narodowe barwy- 

Uroczystość zaczął „Marsz | Bry- 

gady“. 
Następnie prof. Ehreukreutz za- 

gaił Akademje, mówiąc o zasługach 
Marszałka względem Wilna, i podkre- 
ślając specjalne zadanie tej twórczo: 
ści. Po zagajeniu głos zabrał poseł 
dr Polskiewicz, który wskazywał na 
dziejowe momenty, w których Pił- 
sudski rzucał na szale wypadków 
swój czyn. 

Mowa pos. Polakiewicza wywarła 
silne wrażenie na zebranych, którzy 
kilkakrotnie hucznemi oklaskami do- 
kumentowali swą cześć dla Mar- 
szałka. 

Produkcje artystyczne Spotkały 
się z owacją ze strony słuchaczy. Nic 
dziwnego, bo śpiewały pp. Zamorska, 
Pastówna i Ludwig, a deklamacje 
wykonali pp. Frenklówna i Purzycki, 

P. Brzeziński jeszcze raz czarował 
mistrzowskiemi tonami swych skrzy: 
piec. 

Po śpiewie p. Pastówny wygłosił 
przemówienie poseł Pławski.Zobrazo* 
wał w pięknych słowach historję wal- 
ki orężnej, którą prowadził od zara- 
nia swej młodości Józef Piłsudski. 
Nieznany, bez pomocy stanął do 
walki z caratem. 

I dlatęgo historja życia Jego to 
historja Polski, historja czynu, histor- 
ja człowieka idei. 

Komendant opuścił Armję, zmu 
szony do tego kroku przez ludzi pod- 
łych. File wyszedłszy poza ramy czyn- 
nej pracy dla Ojczyzny, nie przesta- 
je walczyć o Jej szczęście i potęgę, 
o dobro ludu. 

Walka prowadzona przez karłów 
przeciwko Niemu nie zmoże Go, nie 
zgnębi. 

Imię Jego to symbol walki o Pol- 
skę, symbol czystości, jak kryształ 
i woli jak głaz. Wierzymy, że powró: 
ci ze swego ustronia, z Sulejówka, 
aby zacząć znowu swą pracę. Nie- 
chaj nam żyje długie latal 

Mowa posła Pławskiego przyjęta 
została przez obecnych hucznmi o 
klaskami. 

Na zakończenie Akademji, p. Mu | 
zyczka odczytał depeszę do Marszał: | 
ka treści następującej: 

Józef Piłsudski 
Sólejówek. 

Zebrani na Akademji ku uczcze- 
niu dnia Twoich Imienin, šlemy Ci 
Komendancie, wyrazy najgłębszej czci, 
pełni wiary, że zbliża się chwila, w 
której obrońcę 1 Wielkiego Syna 
Wilna ujrzymy znów na czele Aimji 
Polskiej”. 

Treść depeszy została przez ze- 
branych przyjęta entuzjastycznie. 

Okrzykom „niech żyje" nie było 
końca. 

* * 
* 

(Mowę posła Polakiewicza poda- 
my w jutrzejszym numerze). 

R ння оннн оОНО НООНОНЗЕНЕООНЕСООН НОО ЧНЕЕЖЗОСНН 

WOLNA TRYBUNA. 

Szkolnictwo mniejszości. 

Szanowny Panie Redaktorzel 

Mam nadzieję, że Sz. Pan 
nie odmówi wydrukowania za: 
łączonych rozważań o szkole 
polskiej na Litwie | szkole ży- 
dowskiej w Polsce. 

Sądzę, że w chwili, gdy 
całe społeczeństwo polskie ma 
uwagę zwróconą na załatwie- 
nie spraw mniejszości narodo- 
wych. Sprawa ta jest jak naj- 
bardziej na czasle. 

Dr. ©. Sz. 

„Kurjer Wileński* z dn. 13, Ill. 
podał szczegółową treść skargi lud- 
ności polskiej do Rady Ligi Narodów, 
„skargi, która jest jednem wielkiem | 
oskarżeniam Litwy o naruszenie 
podstawowych zasad praworządności 
1 humanitaryzmu”. 

Między innemi znajdujemy skargę 
na stosunki tyczące się szkolnictwa. 
Otóż „Rząd litewski daje na szkoły 
polskie tylko 2.5 proc. ogółu sum, ; 
przeznaczonych na szkolnictwo po-' 
wszechne, czyli 35 proc. tego, co się 
Polakom według ich siły liczebnej, 
należy”. 

Żaden człowiek uczciwy irozumny 
nie powie, że skarga Polaków, oby: 
wateli Litwy, nie jest słuszną. Nikt 
również polityki, którą za ostatnich 
czasów młoda Litwa Niepodległa 
prowadzi wobec mniejszości narodo- 
wych, nie będzie uważał za sprawie 
dliwą i mądrą. 

Ona nie jest sprawiedliwą, albo 
wiem każdy obywatel Państwa — ja- | 
kiejkolwiekbądź narodowości — musi 
mieć te same prawe, co i obywatel 
należący do większości. Každej na- 
rodowości powinna być dana mo- 
żność wychowania swej młodzieży ' 
we własnych szkołach w języku oj- 
czystym. Rząd powinien tylko wy- 
magać, żeby szkoły te odpowiadały 

  

  

Na ekranie. 
O kinie wogóle i o kinach wi- 

) leńskich. 

(Zamiast wstępu). 

Przed przystąpieniem do sprawo- | 
zdań filmowych, będących właściwem | 
naszem zadaniem, pozwolimy spbie | 
uprzednio zatrzy mać się przez chwilę | 
nad kinem jako takcwem i nad sta: 
nem kin wileńskich. 

Kinematograf, zwany „Wielkim ; 
Niemym” lub „Dziesiątą Muzą*, mi- ' 
mo olbrzymich postępów i szerokie- 
go jego rozpowszechnienia, jest zja- ; 
wiskiem świeżem, jeszcze nowem, 
w roku bowiem bieżącym święcił 
swój zaledwie 30-letni jubileusz od . 
daty wynalezienia go przez Francu- | 
zów, braci A. i L. Lumiere w Lyonie, 
w roku 1895, — kryje więc w sobie 
nieprzewidziane możliwości! W ргге- , 
ciągu tego stosunkowo krótkiego 
czasu przeszło kino mozolny etap od 
budy jarmarcznej w której przedsta- 
wienie trwało kilkanaście minut, a 
właściciel od wał tekst z progra- 
mu (zastępowało to obecne nadpi | 

  

  

plancm i programowi ministerjalnym 
i aby język państwowy wykladany 
był w odpowiednim zakresie. Szkoły 
zaś mniejszości narodowych powinny , 
być utrzymywane przez Państwo, 
chociażby dlatego (nie mówiąc o; 
sprawiedliwości), że środki te Rząd 
czerpie z podatków, płaconych przez 
wszystkich obywateli. 

Polityka Rządu Litewskiego jest 
też i nie mądra, nawet szkodliwa dla 
Państwe, albowiem Państwo może 
się rozwijać i wzmacniać tylko wtedy, 
kiedy potrzeby polityczne i kultural: 
ne wszystkich narodowości są zadość 
uczynione. Litwa właśnie cierpi i 
ekonomicznie i politycznie wskutek 
swojej krótkowzrocznej polityki, sto- 
sowanej do mniejszości narodowych 
za ostatnich czasów. Prestige Litwy 
coraz to więcej będzie usadał, jeżeli 
ona nie zmieni tej swej polityki i 
nis będzie się przytrzymywała „De- 
klaracji Praw Mniejszości Narodowych 
i Raligijnych”, którą za obowiązującą 
dla siebie uznała. 

Jest więc zrozumiałem, że Żydzi 
obywatele Litwy popierają (i powinni 
popierać) skargę ludności Polskiej na 
Litwie, skierowanej do Rady Ligi Na- 
rodów. 1 nie tylko żydzi litewscy, 
ala i Żydzi wszystkich krajów po” 
winni współczuwać tym żądaniom i 
życzyć, żeby sprawiedliwość zwycię- 

W związku z tym faktem, mimo- 
woli sama przez się nasuwa analogja 
sprawy szkolnictwa żydowskiego w 
Polsce. 

Jestem pewny, że większość spo- 
łeczeństwa polskiego nie jest z tą 
sprawą oznajomiona. 

W Polsce istnieje kilkaset 6-8-i0 
oddziałowych szkół żydowskich po- 
wszechnych (do których uczęszczają 
dziesiątki tysięcy dzieci), uznane przez 
władze i odpowiadające wszystkim 
wymaganiom Ministerium. Szkoły te 

  

syl)—do wspaniałego teatru świetlne” 
go z programami parugodzinnemi, 
składającemi się z obrazów o wyso: 
kich walorach artystycznych, ilustro- 
wanych doborową muzyką, przy na- 
świetlaniu których są zaangażowani 
najwybitniejsi artyści, reżyserzy, lite- 
raci i muzycy, a na wystawienie któ: 
rych wydają Dyrekcjs wytwórni ba- 
jońskie sumy. 

W ostatnich czssach, (szczególnie 

nie «europejskie nie mają narazie 
możności zwalczenia tej hegemonii 
filmowej Amerykanów, poprostu z 

j braku odpowiednich zasobów mater- 
| jalnych. Jednskże chwalebne wysiłki 
są czynione. © wysokim stopalu roz- 
woju amerykańskiego przemysłu fil- 
mowego daje pojęcie chociażby tylko 
cyfra ogólnej ilości kin w Stanach 
Zjednoczonych; w roku 1924 było 
ich tam 18.0001 (w Polsce około 4001) 

„Gwiazdy filmowe pobierają tam 
zawrotne gaże, po kilka tysięcy do- 
larów miesięcznie! 

W stosunku do Zachodu nasz ro- 
dzimy przemysł filmowy znajduje się 
jeszcze w powijakach. 

RJ E R 

stową dostawą. 

  
| za jeńców polskich. 

Zamówienia Turcji na 15 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Turcja zrobiła w Polsce zamówienia na 15 miljonów zł. z natychmia- 

W grę wchodzą: artykuły włókiennicze i techniczne, 

Polska delegacja naukowa udaje się na 
zjazd do Egiptu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W najbliższych dniach wyjeżdża do Kaira liczna grupa, około 30 

osób, polskich geologów i geografów na zjazd naukowy. 

Delegacja polska zajmie naczelne stanowisko śród delegacyj słowiań- 

skich, gdyż nąwet czesi przyznają jej piewszeństwo. 

Wśród delegacji znajduje się wilnianin, p. Olgierd-Najman-Mirza-Kry- 

czyński, przedstawiciel ludności muzułmańskiej. 

| Bagiński i Wieczorkiewicz wyjeżdżają 
| _ do Rosji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Organizatorzy zamachów terorystycznych, Bagiński i Wieczorkiewicz, 

skazani na długoterminowa więzienie, zostali wydani Sowietom, wzamian 

W związku z tą decyzją wczoraj rano przywieziony został do Warsza 

wy z więzienia we Wronkach Bagiński, a godz. 3 po poł. ruszył drogą na 

| Białystok ku granicy sowieckiej, 
  

| Walka z komunistami na Białorusi. 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

Ruch powstańczy chłopów na Białorusi rozwija się coraz intensywniej. 

Ogłoszeńie nowego kursu _ polityki wewnętrznej i zapowiedzi znacznych 

ustępstw na rzecz chłopów nie sprawiło oczekiwanego przez sowiety uspo 

kojenia na wsi. Codzień niemal w tej lub innej miejscowości dochodzi do 

krwawych starć oraz napadów na urzędy sowieckie. Przed paru dniami 

banda uzbrojonych chłopów napadła na urząd skarbowy w Słucku, .po zde- 

molowaniu którego i zabiciu 7 komunistów cofnęła się w kierunku Bo- 

brujska. 
W odległości 13 klm. od Słucka władze bolszewickie znalazły trupa 

komisarza, przypuszczalnie zamordowanego przez bandę, która napadła na 

urząd skarbowy w Słucku. (x). 

różnią się od szkół polskich tylko 
tym, że językiem wykładowym jest 
język żydowski (w niektórych hebraj- 
ski), Istnieje też kilka gimnazjów, 
szkół wieczorowych, seminarjów na- 

| uczycielskich, szkół zawodowych z ję: 
| zykiem wykładowym żydowskim. Wy- 
(| dano już sporo podręczników, wycho- 
dzą czasopisma pedagogiczne i nau- 
kowe, które:to ułatwiają nauczanie 
w języku żydowskim. 

I otóż *% szkoły, do których uczę- 
szcza największa część dzieci żydow- 
skich, nie tylko nie są utrzymywane 
przez Rząd, ale nawet żadnej zapo- 
mogi od Rządu nie otrzymują; wszyst- 
kie prośby w tej sprawie, zwrócane 
do różnych zmieniających się mini: 
strów — nie zostały uwzględnione. 

Nawet propozycje, wniesiona przez 
posłów żydowskich, ażeby szkoły žy- 
dowskie były przynajmniej w pew- 
nym stopniu subsydjowane przez 
Rząd, została odrzucona. 

Mimo to społeczeństwo żydowskie 
nie zwraca się ze skargą do Ligi Na- 
rodów. Społeczeństwo polskie powin- 
no bowiem samo tę krzywdę napra- 
wić. Sądzimy, że Rząd powinien z 
własnej inicjatywy wnieść przez Sejm 
do budżetu r. b. odpowiednią sumę, 
przeznaczoną na subsydjum dla szkół 
żydowskich — dopóki do ustawy © 
językach mniejszości narodowych nie 
zostanie dodany i język żydowski. 

Niech ci, którzy nie chcą przyznać 
szkół żydowskich, nie twierdzą, że 
nie wiedzą, jakie szkoły żydowskie 
mają pierwszeństwo—czy z językiem 
wykładowym żydowskim, czy hebraj- 
skim. Niech całą tę sprawę pozosta” 
wią decyzji samych Żydów. Co praw- 
da warstwy żydowskie demokratyczne 
przyznają, zgodnie z wymaganiami 
pedagogiki, że język żydowski jest   

|  Brak—dobrych reżyserów, wysz- 
ikolonych należycie eitystów, a prze- 
dexszystkiem—kapitelow! 

Najstarszą i najlepszą wytwórnią 
polską jest wytwórnia „Sfinks”, która 
dała szereg obrazów artystycznych i 

, wartościowych. 
| - Zasługi kina dla ludzkości dobrze 
vjmuje „Film“, (pismo warszawskie, 

(poświęcone sztuce filmowej, a wzo- 
jrowane ma analogicznych pismach 

„po wojnie), wysunął się na pierwsze | arnerykeńskich) który w artykule p.t. 
| miejsce film amerykański i wyiwór: | „Pokłon Dziesiątej Muzie”, między 

i innemi tak powiada: 
| .. „Dziesiąta Muza to dobra wróż- 
jka XX wieku. Dla rozrywki lub nauki 
swoich wielbicieli wskrzesza egoki 

!dawno zamarle, zgłębia dna ocea- 
nów, ucieleśris rajlotniejsze marze 
niz, dła wielu upośledzonych jest je- 
dynem okienkiem, przez które mogą 
spojrzeć na piękno świata i urodę 
życia”. l co zs perspektywy w naj 
biiższej przyszłości? To tśż autor 
pomienionego pisma takim planem 
na cześć kina kończy swój artykuł: 

„Za to że dajesz artystom moż: 
ność wypowiedzenia się w nowej 
formie, za to, że jesteś pomocą u- 
czonych w ich badaniach i popula- | pierwsze kina, 
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ojczystym. Ale jeżeli część rodziców ' 

MES 6 KKT 

  

chce uczyć swoje dzieci w języku 
hebrajskim, niech ta możność im bę= 
dzie dana. Dla Rządu i dla społe- 
czeństwa polskiego powinna przecież 
sprawa ta być zupełnie obojętne. 

Czy trzeba jeszcze dodawać, że 
przy fakiem postawieniu kwestji, ca= 
ła skarga ludności polskiej na Litwie, 
skierowana do Rady Ligi Narodów, 
miałaby dużo więcej wartości? 

Dr. C. Szabad. 

GG 

Nietakt czy zła wola? 
Dnia 15 b. m. o godz. 18 misło 

się odbyć zebranie koła pracowni- 
ków pocztowych P. P. 5. 

O godz. 18 m. 10 do lokalu 
Związku Pracown. Poczt gdzie rze- 
czone zebranie miało się odbyć 
wkroczyła policja z komisarzem na 
czele i oświadczyła, że p. Popowicz, 
prezes dyrekcji nie zezwala na od- 
bycie zebrania w gmachu „pod jego 
rządami pozostającym”. 

P. Popowicz, o którym gadki po 
mieście krążą że zakłada różne koła 
i kółeczka o charakterze wybitnie 
„rozwojowym” śmie wzywać policję, 
celem rozpędzenia spokojnego ze- 

  

brania, mającego za cel rozpatrywa- | 
nie spraw zawodowych. 

Ciekawi jesteśmy o co chodziło | 
p. Popowiczowi, czy o spotęgowanie 
rozgoryczenia śród pracowników, 
którzy na widok policji, rozwiązują- 
cej zebranie, odchodzą pełni oburze- 
nia na metody policyjne p. Prazesa? 

Sądzimy, iż Generalna Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów pouczy p. Popo- 
wicza o wymaganym stosunku do 
pracowników, i wdroży energiczne 
śledztwo w powyższej sprawie. 

  

ryzujesz ich wiedzę, ża to, że miesz- 
kańcom ludnych, zadymionych miast 
pozwalasz, choć przez chwilę, oglą- 
dać dalekie roztocze wód, że rozta- 
czasz przed nimi wszystkie cuda na- 
tury, że pozwalasz im podziwiać gro: 
zę żywiołów, za to, że mieszkańcom 
miejsc zapomnianych przez Boga i 
ludzi pokazujesz dorobek ludzkiej 
kultury, za to że przeskakujesz gra- 
nice państw, i gór, i rzek, że zapo- 
znajesz ze sobą ludzi odmiennych 
ras, obyczajów i wierzeń, każesz im 
wzajemnie się miłować...— składamy 
ci pokłon Dziesiąta Muzo”. 

A teraz przejdźmy z kolei do kin 
wileńskich. Mamy ich aż 81 Jednak- 
że tylko 3 z nich zasługują na miano 
artystycznych i są uczęszczane przez 
inteligencję: „Heljos“; „Polonja“ i 
„Picesdylli”, Reszta — to kina popu- 
larne dla najszerszych warstw, o re- 
pertuarze karkołomnym, awanturni- 
czo-detektywnym, przetykanym cza: 
sami jakąś sztuką propagandowo-pa: 
trjotyczną lub niedorzeczną komedją. 
To też w sprawozdaniach naszych 
będziemy uwzględniali tylko trzy 
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Czy pół urzędówka? 

Wczoraj o g. 6 włecz. w Delegaturze 
Rządu odbyło się zebranie informacyjno- 
orozumiewawcze w sprawie turystyki na 
tóre prócz poszczególnych instytucji I or- 

ganizacji, z prasy został zaproszony tylko 
„Dziennik Wileński”! (Patrz komunikat w tej 
sprawie L. 1514/B z d. 17 lil 25 r. rozesła- 
ny według rozdzielnika 4 podpisany własno- 
ręcznie przez p. Raczkiewicza). 

Jak widać z tego, to dla pana Delega- 
ta Rządu żadne inne pisma w Wilnie nie 
istnieją. 

może „Dziennik Wileński” jest pół 
urzędowym organem Delegatury? 

deżeli tak—to wszystko w porządeczku. 
Najwyżej możemy, jak Delegaturze tak 

1 „Dziennikowi” złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wspólnej pracy | zadać pod adre- 
sem p. Delegata skrcmne pytanie: po co 
właściwie zaprasza slę redaktorów na kon- 
ferencje, celem omówienia, wyświetlenia i 
usunięcia pewnych drażliwości, aby w dai- 
szym ciągu utrzymywać status quo? 

Nie przypuszczamy bowiem, aby to było 
rozmyślne „zapomnienie' jednych, a fawo- 
ryzowanie drugich. 

A może... 

m mieciin. 
Na skutek chałaśliwych zapowie- 

dzi na murach i w kościołach odbył 
stę w ubiegłą niedzielę wiec Związku 
Ludowo Narodowego. 

Dzięki temu, iż część duchowień- 
stwa wileńskiego jest poważnie za- 
angażowaną w pracy pzrtyjnej Zw. 
Lud.-Nar., udało się inicjatorem wie- 
cu wypełnić poniekąd salę slucha- 
czami. 

Polityczno-agitacyjny wiec poprze* 
dziło nieszczere, nic nie mające 
wspólnego z późniejszemi nawoly - 
waniami mówców do walki bratobój- 
czej: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus", 

Szczegółowe sprawozdanie z wie- 
cu pomijamy, gdyż wogóle tematy 
wieców Narodowej Demokracji, tak 
są dobrze znane szerszemu  społe- 
czeństwu, że powtarzanie ich uważa- 
my, za zgoła niepotrzebne. Przytem 
nie przywiązujemy wielkiej wagi tak- 
że i do wielkiej ilości słuchaczy. 

" Był to nasz pobożny, uczciwy 
acz ciemny na sprawy -polityczno= 
społeczne — ludek, który dzięki swej 
nieświadomości, a zastraszony bol- 
szewizmem i piekłem,  oklaskiwał 
swych własnych nieprzyjaciół. Dla 
|potwierdzenia tego niech posłuży 
świeży ałe nieodosobniony- fakt. 

Poseł Wierczak, mówiąc o zmia 
nie ordynacji wyborczej, inicjatorem 
czego jest jego klub, wspomnieł o 
wszystkich wadach starej ordynacji 
wyborczej (w pojęciu endeckim!), 
natomiast nie poruszył kwestji ode" 
brania prawa głosu  analfabetom, 

| kwestji, która jest dla Zw. Lud. Nar. 
i zasadniczym stutem w zamachu na 
j zmianę ordynacji, a skierowanym 
| właśnie w przeważnej części prze” 
j ciwko oklaskującemu ich—ciemnemu 
jacz pobożnemu ludkowi. I tu się 
ldaje zastosować niemieckie przysło* 
(wie: „baran chwali swego rzeźnika”, 
| Na zakończenie poruszyć należy 
fakt nieobecności na wiecu  przysię- 
głego przewodniczącego, zasłużonego 
pułkownika z armji... Św. Zyty, 

Damokracja polska z: tego faktu 
obałamucania ludności przez prawicę, 
powinna wysnuć odpowiednie wnio- 
ski i zerwać z dotychczasową bier- 
nością — pomrą swej odpowiedzial- 
ności przed przyszłością. W obronie 
prawdy przed fałszem, w celu dania 
pokarmu zdrowego ludowi, lewica 
wileńska powinna odciągnąć naród 
od zatruwaczy dusz, dając mu odpo- 
wiednie wiece, odczyty i t. d. 

Byl. 

  

  

  
“ 

I  Repertuar ich, jak rėwniež ilustra- 
cja muzyczna są naogół zadawalnia- 
jące, jednakże zalecić by należało 
jeszcze większą staranność w dobo- 
rze muzyki i dopasowaniu jej jaknaj- 
ściślejszam do rodzaju i charakteru 
danego filmu i jego poszczególnych 
momentów. Trzeba bowiem zawsze 
dobrze pamiętać o tem że muzyka w 
kinie zastępuje żywe słowo teatru 
dramatycznego i że umiejętnie dobra* 
ny materjał muzyczny ogromnie pod- 
nosi nastrój i wrażenie z obrazu. 

Z innych braków należy wymie 
nić niedostateczną wentylację w ,,Po- 
lonji* i niskie okolenie orkiestry w 
„Piccadylli*, dzięki czemu lampki 
orkiestry i odbłysk światła na nutach 
dotkliwie rażą oko i przeszkadzają 
patrzeć. Brak ten należy niezwłocz- 
nie usunąć na wzór tego jak to zro: 
biono w „keljosie”. Również należa” 
łoby P. P. Dyrektorom kin pomie- 
nionych potroszczyć siłę o szybsze 
dostarczenie Wilna arcydzieł i nowin 
kinowych. Tak naprzykład o wspa- 
niałym filmie „Nibelungi*, który już 
dawno grano w Warszawie, w Wilnie 
ani słychać jeszczel A juž czasll 

Spectator,   
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Dziš — Gabrjela Arch. 
Wtorek | Jutro — Zwlastowanie N. M. P. 

24 Wschód słońcóa— g. 5 m. 31 

Marzec | Zachód „ —g-5 m.55     
Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Uniwersytecka— Uniwersy: 
tecka 5, aa 06 R 10 r. do 7 
wiecz., wypożyczalnia od 12— 

Bibljoteka T: wa imienia Wróblewskich 
—Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka I Zbiory T-wa Przyjac. Neuk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

orozumieniem z Ue Ei z członków Zarz. 

-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

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

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

oniedziałków rano) od 10 rano do 8wiecz. 

b przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, te). 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Chorych (m. Wilna 1 N.- Wiłejki)— 

OZ 15, tel. 15 i 16. Uldziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

Ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

Dominikańska 15) codz. opiócz dni świąt. 

cd 8—9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, Il piętro, tel. 628. 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popol, 

Przychodnia dla gruźlicznych — Želi- 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Przez cały rj dyżurują w no- 
cy następujące apteki: 

aaa ano V Pohu'anka 19, 
Chrościeklego—Ostrobramska 25, 
Miejska— Wileńska 23, 
Oitowicza —Wielka 49. 

URZĘOCOWA. 

— Trzeba płacić. |-y Urząd Skar: 

bowy Pedatków i Opłat Skarbowych 

m. Wilna rozesłał nakazy platni- 

cze na podatek przemysłowy za ll-ie 
półrocze 1924 r. Termin płatności 

podatków najpóźniej do dnia 15-go 

kwietnia b. rr Od ustalonych sum 

obrotów i obliczonych kwot podatku 
mogą być wnoszone podania za po: 
średnictwem właściwej komisji sza: 

cunkowej do komisji odwoławczej w 

terminie najpóźniej do dnia 15 kwie- 
tnia b. r. (I). 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Kom. Finanso- 
wej. Dziś dn. 24 marca r. b. o go- 
dzinie 20 odbędzie się posiedzenie 
komisji finansowej miasta Wilna. Na 
porządku dziennym: 1) sprawa naby* 
cia aparatu intensylji dla zorganizo- 
wania  kinematografu  kulturalno- 
oświatowego, 2) podanie kierownika 
teatru żydowskiego M. Karpinowicza 
o wydawanie stałego subsydjum te- 
atrowi żydowskiemu, 3) podanie ko- 
ła bibljotecznego im. Tomasza Zana 
o wydanie zapomogi, 4) podanie bi- 
bijotek „Mefice Hascolo" im. Stra: 
szuna i żydowskiego centralnego ko- 
mitetu oświaty o udzielenie zapo- 
móg i 5) budżet. (I). 

— słuszne żądanie. Mieszkań- 
cy ul. Trębackiej złożyli p. Delega- 
towi Rządu memorjał, w którym pro- 
szą o interwencję w Magistracie w 

sprawie doprowadzenia ulicy Trę: 
backiej do stanu już nie kulturalne" 
go, lecz chociażby możliwego, jak 
wybrukowanie. 

Doprawdy, ta ruchliwa ulica, łą- 
cząca przedmieście Łosiówka z mia- 
stem, przy uwzględnieniu znajdują- 
cych się dookoła koszar, jest tak za- 
niedbałą pod względem sanitarnym, 
że zwiedzenie jej wprowadziłoby w 
podziw pierwszego lepszego chiń- 
czyka. 

— Ławiedzione nadzieje. Wiele 
osób po otrzymaniu wiadomości, że 
znalazł się w archiwum Państwowym 
regestr aktów byłej kreślarni gubern- 
jalnej, udaje się do archiwum z na: 
dzieją wydostania planów swych ma- 
jątków i innych miejscowości. Plany 
te jednak nie mogą trafić do osób 
zainteresowanych ponieważ w roku 
1915 były ewakuowane do Rosji skąd 
dotychczas do państwowego archi- 
wum w Wilnie żadne dokumenty 
niewrėcily. (I). 

— Urząd monopoli państwo- 
wych w Wilnie. Jak się dowiaduje” 
my wkrótce zostanie utworzony w 
Wilnie rząd Monopoli Państwo" 
wych. (i). 

— Przedstawienia w W. Ty- 
godniu. Dn. 9, 10 i 11 kwietnia, to 
jest w wielki czwartek, piątek i so: 
botę na mocy rozporządzenia Komi: 
sarza Rządu wszystkie widowiska jak 
kina, teatry i t.p. będą zamknięte. (I). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Egzaminy dla nauczycieli 
szkół powszechnych. Jak już do: 
nosiliśmy, egzaminy dla nauczycieli 
szkół powszechnych, nie posiadają- 
cych pełnych kwalifikacyj, odbędą 
się w dniu 27 kwietnia r. b. 

Obecnie Kuratorjum Okręgu Szkol: 

nego Wileńskiego zdecydowało urzą: 
dzić powyższe egzaminy w gmachu 
stminarjlum nauczycielskiego mę: 
skiego (Ostrobramska 29) o godz. 5 
po poł. (x) 

— Konferencja kierowników 
szkół powszechnych. Dzisiaj odbę- 
dzie się konferencja klerowników 
szkół powszechnych, pod przewod: 
nictwem inspektora szkolnego p. Wi- 
tolda Eymontta. Na porządku dzien- 
nym szereg spraw natury organiza” 
cyjnej i wychowawczej (x). 

— Poświęcenie sztandaru w 
szkołe  przemysłowo-handlowej. 
Dnia 22 b. m. odbyło $ię uroczy- 
ste poświęcenie sztandaru państwo 
wej przemysłowo-handlowej zeńskiej 
szkoły i nadanie jej imienia Emmy 
Dmochowskiej. Poświęcenia sztanda- 
ru dokonał w kościele św. Katarzyny 

ks. biskup Wł. Bandurski, wygłasza- 
jjąc przytem podniosłe kazanie, w 
którem podnosił znaczenie szkół ze- 

i wodowych dla Kraju. Chrzestnymi 
rodzicami byli: p. dr. Dmochowski, 
dyrektorka szkoły J. Klawe, dyr. 
Mohlówna A. Podwińska, prof. S. 

| Kościałkowski i dyr. 5. Wańkowicz. ! 
Następnie w lokalu szkoły przez | 

| licznie zgromadzonych przyjaciół szko- 
„ły został podpisany odpowiedni akt 
"1 przedstawiciele władz biskup Ban- 
durski, dyrektorka szkoły, przedsta- 
wiciele opieki rodzicielskiej i nauczy- | 
cielstwa wbili gwoździe w drzewce 
sztandaru. Poczem nastąpił szereg 
przemówień dyrektorka szkoły skre- 
śliła historję szkoły, wyjaśniając obec: 
ny jej charakter i organizację. Kura* 
tor szkolny scharakteryzował działal- 
ność ś.p. Emmy  Dmochowskiej. 
Przedstawiciele opieki rodzicielskiej 
i nauczycielstwa podkreślili wagę i 
potrzebą szkolnictwa zawodowego 
dla handlu i przemysłu. Później chór 
szkolny odśpiewał pieśni okoliczno- 
ściowe. ‹ 

Podczas skromnego przyjęcia u- 
rządzonego staraniem opieki rodzi- 

cielskiej. 
Podczas całej uroczystości pano- 

wał miły i serdeczny nastrój: (m) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Przedłużenie okresu wypłat 
zasiłku. Zarząd obwodowego fundu- 
szu bezrobocia został powiadomiony 
przez ministerjum pracy i opieki spo- 
łecznej w doiu 12 marca r. b., iż 
wypłata zasiłków dla bezrobotnych 
pracowników, zajętych pracą fizyczną 
którzy przed dniem 11 kwietnia r. b. 
wyczerpią zasiłki w ciągu całego о- 
kresu ustalonego w ustępie 1 art. 13 
ustawy o zabezpieczeniu na wypa- 
dek bezrobocia w m. Wilnie przed- 
łuża się wymieniony okres zasiłko- 
wy do 11 kwietnia r. b. włącznie, 

Wobec przewidzianego okresu ro- 
bót budowlanych dalsze przedłużanie 
po 11 kwietnia ponad normalny 13 
tygodniowy okres nie będzie. (x) 

— Posiedzenie komisji odwo- 
ławczej okręgowego funduszu 
bezrobocia. W końcu bieżącego ty 
godnia odbędzie się publiczne posie- 
dzenie komisji odwoławczej obwodo- 
wego funduszu bezrobocia. Posie- 
dzenie odbędzie się pod przewod- 
nictwem p. Konrada Jocza, naczel- 
nika wydziału pracy i opieki społecz- 
nej przy urzędzie delegata rządu. Na 
porządku dziennym rozpatrzenie 12 
wniesionych odwołań ed cdmownej 
decyzji w sprawie wypłacania za- 
siłków. (x) 

— Przekazanie czynności ob- 
wodowego funduszu bezrobocia 
na Magistrat. Z dniem 20 b. m, u- 
płynął termin wpłacania należnych 
wkładek przez przedsiębiorstwa do 
kasy obwodowego funduszu bezro- 
bocia z tytułu ustawy na wypadek 
bezrobocia za miesiąc luty r. b. 

Wykazy zaległych płatników, w 
ilości około 35 osób zostały przeka* 
zane Magistratowi miasta Wilna, ce- 
lem przymusowego ściągnięcia na- 
leżności wraz z kosztami egzekucyj: | 
nemi za zwłokę. (x). 

— Wypłata zasiłku. Jutro o g. 
5 po poł. zarząd obwodowego fun: 
duszu bezrobocia ma wypłacić oko» 
ło 2 tysięcy złotych, do otrzymania ' 
których jest uprawnionych około 250 
bezrobotnych fizycznych pracowni- 
ków. (x). 
— W sprawie pracy małoletnich. 

Do Inspektoratu pracy zostało złożo- 
ne przez „Związek cukrowników* 
zażalenie że właściciel cukierni 
„SŚwitezianka* zatrudnia w swojej 
pracowni małoletnich w dnie świą: 
teczne, (I). 

— Moratorjum mieszkaniowe 
dla bezrobotnych. W myśl art. 23 
ustawy o ochronie lokatorów bezro- 
botni mają prawo w wypadkach 
sprawy sądowej o eksmisję do otrzy: 
mania moratorjlum mieszkaniowego 
na przeciąg 6 miesięcy. 

W roku bieżącym powyższe mo 
ratorjum uzyskało 6 osób. (x). 

  
у 

| oraz dział koncertowy, 

    — Bezpłatne paszporty emi: 

gracyjne. Jak się dowiadujemy, na 
skutek piśmiennych zapotrzebowań 
pracodawców zagranicznych, odpo- 
wiednio poświadczonych przez miejs- 
cowe władze, za pomocą Państwo- 
wego (rzędu Pośrednictwa Pracy 
wydawane są paszporty emigracyjne, 
za wyjątkiem emigracji zamorskiej 
oraz wyjazdu do Rosji. Ta ostatnia 
sprawa należy do kompetencji od- 
nośnych starostw. (x.) 

— Przekazanie czynności za 
rządu obu funduszu bezrobocia 
na gminy. Wobec rozciągnięcia u- 
stawy o zabszpieczenie na wypadek 
bezrobocia od dnia 9 marca r. b. 
na powiat Wileńsko-Trocki, zarząd 
obwodowego funduszu bezrobocia 
w Wilnie, wszelkie czynności, zwią- 
zane z wykonaniem powyższej usta- 
wy (ściąganie wkładek, wypłacanie 
zasiłków, kontrola uprawnień i t. d.) 
zamierza powierzyć, za odpowiedniem 
wynagrodzeniem właściwym władzom 
gminnym. (x) 

BACZEWSKIEGO 
NALEWKI NA OWOCACH: 
DERENIÓWKA 
JARZĘBINKA 
MORELÓWKA 
ORZECHÓWKA 
POMARAŃCZOWA niesłodzona 
TARNIÓWKA 
WIŚNIOWA niesłodzona 

wytrawne: 

DERENIAK 
JARZĘBIAK 
TARNIAK 

KET RIAA ISK PEN TBT 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Uroczyste nabożaństwo. We 
środę 25 marca rb, z powodu przy- 
padającej na ten dzień 7-ej rocznicy 
ogłoszenia niezależności Białej Rusi 
przez Radę Białor., Republiki Ludo- 
wej w Mińsku, który to akt Białoru- 
sini czczą jako swe święto narodowe, 
w kościele Litewskim św. Mikołaja 
w Winie o godz. 10 rano odbędzie 
się uroczyste nabożeństwo białoruskie. 
Miejsce nabożeństwa, dziwne na po- 
zór, tłumaczy się tem, że Białorusini 
dotychczas  jęszcze nie posiadają 
swego własnego kościoła w Wilnie 
i zmuszeni są uciekać się do gościa: 
ności litewskiej. 

Nabożeństwa bialor, w pomie- 
nionym kościele odbywają się co 
niedziela i każdego święta o godz. 
10 rano. 

Podczas Mszy Św. śpiewa chór 
białor., kierowany przez p. A, Stepo- 
wicza. Nabożeństwo odprawia ks, 
Reszeć, który też wygłasza dość po- 
ważna i głębokie kazania białoruskie. 

— Przedstawienie białor. w 
Grodnie. Niedawno odbyło się w 
Grodnie pierwsze od 4-ech lat przed- 
stawienie białor. w Grodnie. Wysta- 
wiono 4-aktową komedję „Sżczęśliwy 
mąż” F. Olechnowicza pod reżyserją 
artysty Daszewskiego. Sztuka zo- 
stała dobrze zagraną i zgromadziła 
liczny zastęp publiczności. 

— Rocznica Marcinkiewiczow- 
ska. 14 lutego rb. uczniowie gim- 
nazjum białor. w Wilnie obchodzili, 
ze spóźnieniem, (wywołanem przez 
ciężkie warunki materjalne), 40 lecie 
od dnia śmierci Ojca białor., Odro- 
dzonej literatury Wincentego Dumin- 
Marcinkiewicza, autora licznych, a 
nader popularnych, poematów: „Ha' 
pon”, „Kupałła*, „Szczerouskija da: 
żynki” i „Wieczarnicy”, oraz komedyj 
„Załoty”, „Sielanka” i „Pinskaja 
szlachta*; ponadto przełożył on na 
białoruski „Pana Tadeusza”. (Ulmarł 
W. Marcinkiewicz 17 grudnia 1884 r. 
więc właściwa rocznica jego śmierci 
przypadała na 17 grudnia 1924 r.). 

Na program obchodu złożyła się 
najlepsza komedja W. Marcinkiewicza 
w 2 aktach pt. „Pińska szlachta”, 

urozmaicony 
wystąpieniem białor. orkiestry , stru 
nowej (bałałajek). 

Harmonję obchodu zakłócił huli- 
gański wybryk, podjudzonych przez 
czarnosecinnych popów, seminarzy- 
stów prawosławnych, którzy, podczas 
przedstawienia, wytłukli kamieniami 
kilka szyb w sali gimnazjalnej, gdzie 
się odbywałe przedstawienie. 

— Rocznica teatraina. 25 lu- 
tego r. b. upłynęło 15 lat od dnia 
pierwszego przedstawienia białor. w 
Winie, jakie siłę odbyło w sali b. 
klubu kolejowego przy ul. Dąbrow- 
skiego, 12—25 lutego 1910 r. 

Program owego wieczoru białor. 
składał się ze sztuki tłumaczonej z 
ukraińskiego „Po rewizj:* — Kropiwe= 
nickiego, pod reżyserją ! z udziałem 
znanego dramaturga białor. F. Olech- 
nowicza; z białoruskich tańców naro - 
dowych w wykonaniu baletu białor. 
ś. p. J. Bujnickiego t z występów 
chóru białor, pod kierownictwera 

-ł kładnym zwiedzeniu naszego miasta   

KŁ BO SK 1 

znanego kompozytora polskiego L. 
Rogowskiego, jaki 

inteligenci białor. przybrani byli w 
stroje narodowe. Na przedstawieniu, 
oprócz Białorusinów, było wielu Po 
leków (takl), Litwinów i Żydów, któ: 
rzy szczelnie wypełnili dużą salę. 
Cała prasa miejscowa, a zwłaszcza 
polska z „Kurjerem Litewskim” na 
czele nader pochlebnie i przyjaźnie 
potraktowała ów wieczór i tylko ro- 
syjski organ rządowy sarkał na „pol: 
ską intrygę“! 
sunkach polsko-białoruskich inaczej 
„illo tempore" bywało! Obecnie jed- 
nak społeczeństwo białoruskie znaj- 
duje się w tak trudnych warunkach, , 
że nie mogło uczcić tej sympatycz- 
nej rocznicy inaczej niż tylko wzmian- 
ką w „Biełar. Doli* z załączeniem 
ilustracji wyobrażającej scenę z przed- 
stawienia. 

SPRAWY ROLNE. 

— Pomoć rolna dia osadnikow. 
Ministerstwo Rolnictwa zwiększyło 
kwoty przyznane dla osadników na 
pomoc rolną w powiatach: wileńskim, 
oszmiańskim, święciańskim i brasław- 
skim. Wyniesie ona 18250 złotych. 
Rozdziałem tej sumy w poszczegól- 
nych powiatach będą się zajmowały 
Powiatowe Komitety Pomocy Rolnej. 

RÓŻNE. 

— Troska 0 dzieci i matki; 
ciężarne. W sobotę dnia 21 b. m. 
w delegaturze odbyła się pod prze- 
wodnictwem naczelnika wydziału pra* 
cy i opieki społecznej p. Konrada 
Jocza z udziałem naczelnika wydzia- 
łu zdrowia, naczelnego lekarza Ma- 
gistratu miasta Wilna i naczelnego 
lekarza opieki sanitarnej w schroni- 
skach, przedwstępna konferencja w; 
sprawie powołania do życia komisji 
higjeniczno-lekarskich samorządowych 
wogóle, a w szczególności przy sa- 
morządzie miasta Wilna. 

Zebrani uznali za pożądane, aby 
po zorganizowaniu tych komisji sa- 
morządowych utworzyć komisję wo 
jewódzką higjeniczno lekarską, która 
by ujęła w swe ręce sprawę opieki 
przedewszystkiem nad matkę ciężar- 
ną i niemowlęciem na terenie ziemi 
Wileńskiej, a następnie wogóle nad 
dzieckiem. 

Zorganizowanie wojewódzkiej ko- 
misji da możność celowego użycia 
kiedytów ministerstwa pracy i opieki 
społecznej na ten cel przeznaczonych 
oraz pobudzi samorządy na zwróce- 
nie baczniejszej uwagi na zdrowct- | 
ność dziecka. (x). } 

— Na kolonje letnie odbędzie | 
się dn. 25 marca 0 g. 8-6) w sali; 
Śniadeckich U. S. B. urządzony sta: | 
raniem Opieki Szkolnej gim. E. Orze* 
szkowej koncert. х 

Pierwsze kolonje mają powstać ; 
w tym roku dla uczenic szkół śred- | 
nich. 

Przeładowanie dzieci 
programem, złe warunki materjalne 
przyczyniły się, że dzieci są chore; 
anemiczne, u przecież młodzież to | 
podwalina społeczeństw. į 

W zdrowem ciele zdrowy duchl | 
Wszyscy na koncert pošpieszyč 

powinni. (dział biorą wybitne siły | 
artystyczne. (x). { 

— Zapoznanie się z postępo- | 
waniem ustawy o zabezpieczaniu : 
od wypadków. Wydział pracy ij 
opieki społecznej przy urzędzie dele- | 
gata rządu, chcąc skórzystać z cbec-! 
ności w Wilnie inspektora zakładu | 
ubezpieczeń od wypadków we Lwo- 
wie p. Kosteckiego w dniu dzisiej: 
szym o g. 1 po poł. zwołuje konfe- 
rencję przedstawicieli urzędu komie | 
sarza rządu na m. Wilno, starostwa | 
powiatu Wileūsko-Trockiego i okręs | 
gowego inspektora ochrony pracy, 
celem szczegółowego omówięnia try- | 
bu postępowania zgodnie z ustawą | 
o ubezpieczeniu od wypadków, któ- | 
ra to ustawa została rozciągnięta na | 
ziemię Wileńską z dniem 1 lipca) 

roku ubiegłego. (x). Ё 

— Emigracja do Kanady. Urząd 
emigracyjny przy ministerium pracy 
i opieki społecznej rozesłał do wszyst 
kich urzędów wojewódzkich nowe 
przepisy władz kanadyjskich, doty: 
czących wjazdu emigrantów do Ka: 
nady. 

Osoby zainteresowane mogą się 
zapoznać z temi przepiszmi w wy- 
dziale pracy i opieki społecznej przy 
urządzie delegata rządu.f(x). 

— Wycieczka Akademicka Ży- 
dowskiego Towarzystwa Krajo- 
znawczego w ciągu soboty i nie 
dzieli bawiła w Wilnie, skąd po do- 

    
wysokim ; 

udała się z powrotem do Warszawy. 
Akademickie Żydowskie Towa- 

rzystwo Krajoznawcze istnieje już od 
paru lat mając za sobą szereg wy* 
cieczek po Polsce. Do Wilna zaś 
przybyła poraz pierwszy dokąd na 
przyszłość ma częściej zaglądać. Wy” 
cieczkę oprowadzał po mieście pan 
Wacław Studnicki, (I). i   

wykonał białor. | 
pieśni ludowe. Gospodarze wieczoru, ' 

Jak widzimy w sto” 

3 

Teart i muzyka. 
— Teart Polski. Przedstawienie 

po cenach zniżonych. Dziś po cenach 
zniżonych granś będzie rekordowa krolo- 

;chwila „Pan Naczelnik... To ja”. Ze wzgię- 
! dów technicznych dzisiejsze przedstawienie 
| „Pana Naczelnika* będzie ostatniem w se- 
| zonie. 

— Jutro, również po cenach zniżonych 
i również po raz ostatni, grana będzie lekka 

|komedja „Kiki” z p, Grabowską w roll ty- 
/ tułowej. 
j  — „Poczekalni i ej klasy". Premjera 
/ „Poczekalni* — Kaweckiego wyznaczona na 
czwartek. Ta komedjo-farsa grana byla 
| przez cały m. luty I połowę marca w Teat- 
rze Polskim w Warszawie i zdobyła rekordo- 
we powodzenie, przywracając Teatrowi Pol= 

| skiemu dawne blaski. Reżyserja czyni wszy- 
stko, aby „Poczekalnia* miała u nas sto- 

£sunkowo równe z Warszawą powodzenie; 
i obsada rėl jest plerwszorzędna, a malarnie 
jl medelatornie przygotowują nowe dekora- 
| cje pod kierunkiem p. Hoppena. 

— Przedstawienie szkolnej. W śro: 
j dę o godz. 4ej pp, z powodu święta Teatr 
; Pelki wystawia „Ogniem i Mieczem” — dla 

; młodzieży. W niedzielę na to przedstawie- 
nie zabrakło biletów, a entuzjazm młodo- 
7 cianej pon był niebywały. 
|  — Ostatnie występy Lucyny /ies- 

;, sal. Dziś i jutro L, Messal występuje w swej 
kreacji, operetce „Ostatnie Walc" która 

ldzięki swym walorom muzycznym i arty- 
stycznym, zdobyła olbrzymie powodzenie. 
„Ostatni Walc" jest grany przez cały ze- 
spół koncertowo; nie mówiąc o nadzwyczój- 
nej kreacji L Messel, oddzielne numery pp. 

| Sempolińskiego, Dowmunta, Kozlosskiej I 
(Innych są bisowane, lub gorąco oklaskiwa- 
fne. Powodzenie „Ostatniego Walca“ porow- 
|nać można z powodzeniem jakie przed 
dwoma laty osiągnęła u nas „Bajadera". 

— Z opery. Na czwartek reżyserja 
opery przygotowuje wznowienie opery „Pas 
jace“, które grane będą obok „Widowiska 
Baletowego” jednego wieczoru w niedzielę 
zaś wieczorem „Halka”. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zamach samobójczy. Zofja Bie- 
lawska, zam. przy Wiłkomierskiej 28, prze- 
chodząc przez plac Katedralny usiłowała 
popełnić samobójstwo. Desperatkę odwie- 
ziono do szpitala św. CE 

— Znalezienie podrzutka. Anna 
Bielawska, zam. przy Teatralnej 4, znalazła 
w tymże domu  podrzutka płci żeńskiej, 
którego skierowano do przytułku „Dzieciąt- 
ka Jezus”. Dochodz. w toku. (i) 

— Kradzież dolarów. 21 b. m. u 
mieszkańca wsi Nowo-Surloje, gm. Głębo- 
ckiej, pow. Dziśnieńskiego Preszko Anto- 
niego skradziono 20 dolarów i walizkę z 
garderobą męską na ogólną sumę 600 złot. 
Sprawca kradzieży Konstanty Szarejko, 
zem. przy ul. Kociej 13, został zaareszto- 
wany, Dochodz. w toku. (!) * 

— Dobre I z trychinami. Wojczulo- 
wicz Klemens, zam. przy Fiiareckiej 3, za- 
meldował policji, że zostało skradzione mu 
mięso ze stacji weterynaryjnej trychin, war- 
tości 135 złot. Sprawcy kradzieży Worgin 
Izrael | Dąbrowski Franciszek zatrzymani. 
Dochodz. w toku. (1) 

— Na ten raz się nie udało. 22 b. 
m. o g. 1.30 na siacji csoabewej wilejiskiej 

|z wagonu za pomocą zerwania plomby, 
skradziono 3 skrzynki drożdży i 1 pączkę 
książek. Skradzione przedmioty odnalezio- 
no na torach kolejowych pod wagonami. 
W tymże dniu schwytano 3-ch osobników: 
Mezolewskiego Jana, Burlago Bazylego i 
Jasiunisa Piifonsż, którzy po sprawdzeniu 
okazali się sprawcami powyższej kredzieży. 

— Kradii, co się dało. W nocy na 
8 bm, nieznani sprawcy za pomocą włama- 

| nia skradli ubrania I bielizny z mieszkania 
Kilowskiego Kazimierza, zam. przy ul. Miń- 
sklej 66 W nocy z 21 na 22 b m. z tegoż 
mieszkónia skradziono artykuły spożywcze. 
Straty wynoszą 600 zł. Dochodzenie w toku. 

— Okradzenie mieszkania. 22 bm. 
o g. 20 z mieszkania Anny Edelson, zam. 

! przy ul. Mało-Stefańskiej Ji 6, za pomocą 
włamania skradziono ubrania i bielizny. 
Strat narazie nie ustalono. Dochodzenie 
w toku. 

— Kradzież przedświąteczna. 22 
bm, z niezamkniętego składu Janiszewskiej 
Zofji, zam. przy ul. Slomianka 67, skradzio- 
no wieprza wartości 50 złot, Dochodzenie 

— Kradzież garderoby. 21 b. m. z 
mieszkania Budzewicza Stanisława, zam. 
przy Zawalnej 1, skradziono buciki, bieliznę 
i ubranie na sumę 130 złot. Dochodzenie 
w toku. (I) 

  

Teatr Polski 

  

  

Dziś po cenach zniżonych 

„PAN NACZELNIK... TO JA* 
krotochwila Moncey'a 

  

Juiro o godz. 4ej pp. 
przedstawienie dia młodzieży szkolnej 

po cenach najniższych 

„OGNIEM I MIECZEM?” 
Obraz dramótyczny w 5 odsionach 

z powieści Sienkiewicza 

O godz. 8 wiecz. 

po cenach zniżonych. 

„KIKI” 
krotochwiia Picerdź 

    

W czwartek — PREMJERA 

„Poczekaldia 1-gzej klacy” 
krotochwiia Kaweckiego 

  

  

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. pluc | #0- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6/2—7Va wiacz. 

„UL Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

  

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, 

kuchen. I części pojedyńczych 

8. ANCELEwiCZ 
Wilno, uł. Niesalecka Ki 15, 

W Wilnie. 
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Łotwa. 

Rokowania w sprawie poisko- 

łotewskiej umowy handlowej. 

W dniu wczorajszym poseł polski | 

w Rydze p. Ładoś pertraktował z od- 

nośnymi czynnikami łotewskimi w 

sprawie polsko - łotewskiej umowy 
handlowej. (A. T. E.) 

Zmiany w prezydjum Sejmu 
Łotewskiego. 

Wobec dojścia do porozumienia 
między lewymi socjal-demokratami 
a mienszewikami w sprawie podzia- | 
łu miejsc prezydjum sejmu,—wice- | 

Pietrewic podał / przewodniczący A. 
się do dymisji. 

Na jego miejsce wszedł kandydat 
mieńszewików, Skujenieks. . 

Wessman zrzekł się mandatu. 

B. przewodniczący sejmu łotew- | 
skiego, Fr. Wessman, obecny poseł 
łotewski w Londynie, zrzekł się swe* 
go mandatu poselskiego. i 

Wizy łotewskie dla litwinów. 

W celu ułatwienia otrzymywania 
wiz łotewskich do Litwy rząd łotew- | 
ski zezwolił aby wizy tego rodzaju | 

były wydawane przez naczelników 

powiatów i prefektów policji. Rozpo- 

rządzenie to odnosi się tylko do o' 

bywateli litewskich zamieszkałych na 

Łotwie. (A. T. E.) | 

Pożyczka wewnętrzna na ceie 
Inwestycyjne. i 

- Rada Ministrów poleciła Ministro- | 
wi Finansów opracowanie projektu i 
pożyczki wewnętrznej w wysokości : 
60 do 70 mil. łatów. Pożyczka ma, 
być przeznaczoną na budowę turbin ; 
hydrc-elektrycznych, kolei, portów į! 
dla innych celėw inwestycyjnych. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 

Prasa estońska podkreśla charak- 
terystyczny moment w przemówieniu 
Cziczerina w czasie kongresu tyflis- 
kiego, w którym  Cziczerin, poedno- 
sząc serdeczne stosunki polityczne 
między Sowietami i Niemcami w od- 
powiedzi na protesty Marxa przeciw- 
ko propagandzie komunistycznej Sta- 
lina, obecnego oficjalnego sekretarza 
partji komunistycznej — oświadczył, 
że rząd sowiecki nie ma nic wspól- | 
nego z internacjonałem komunistycz- ; 
nem. Przemówienie Cziczerina wy-; 
wołało na kongresie ogólne zdziwie | 
nie, a uczestnicy przypuszczali, iż | 
jest to ze strony komisarza do Spraw | 
Zagraniczaych poprostu dowcip. į 

HT.) 

Po dawkę militaryzmu nie- 
mieckiego. 

i 
W najbliższych dniach wyjeżdża 

do Berlina, za zgodą rządu niemiec- 
kiego na wyższe studja wojskowe | 
grupa słuchaczy Czerwonej fkade- 
mji Sowieckiego Sztabu  general-. 
nego. (A. T. E.) R 

porn se 

re „HELIOS* | odini 
uł. Wileńska 38. dzieńl 

KAR „POLONIA | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G, Slepjan 

_Z państw bałtyckich. 

  

  

Premjera! 

Kd 

Zjazd przedstawicieli frak- 

Na 5 kwietnia r. b. zwołany zo- 
stał zjazd przedstawicieli rosyjskich 
frakcyj w letgalskich radach gmin- 
nych. . 

Zjazd poświęcony będzie zjedno 
czeniu rosyjskich działaczy wiejskich 
w gruncie praktycznej roboty, jak 
w samorządzie, kooperacji i oświaty. 

Śledztwo w sprawie zabójstwa 
Massaka. 

Sędzia do spraw szczególnej wa” 
gi, prowadzący śledztwo w sprawie 
zamordowania Massaka za protokó- 
łował dotychczas zeznania 100 šwiad- 
ków. 

Zeznania oskarżonych zawierają 
jaskrawe sprzeczności. 

Estonja. 

Koncesje dia szwedów. 

Rząd estoński udzielił koncernowi 
szwedzkiemu koncesję na wydoby* 
wanie torfu na obszarze 10 tys. ha. 

Anwelt żyje. 

W  piotrogrodzkiej gazecie „E- 
stoński Komunista” zamieszczony 

został artykuł podpisany przez zna- 

nego komunistę estońskiego Anwel- 

ta, którego uważano dotychczas za 

zamordowanego. 

Finlandja. 

Tulenheim tworzy gabinet. 

Prezydent republiki powierzył prof. 
Tulenheim'owi misję utworzenia ga: 
binetu. 

Prof. Tulenheim 
członkiem związku 
skich. 

jest wybitnym 
obywateli fiń- 

  

„Choroba” Cziczerina. 

Komisarz ludowy do Spraw Zar 
granicznych, Cziczerin, wrócił z Ty- 

flisu do Moskwy, Iecz—wedlug pra- 

sy sowieckiej — z powodu choroby 
nie przystąpił do spełniania swych 
obowiązków służbowych. 

Komitern subsydjuje strejki. 

Czerwony internacjonał związków 

zawodowych zwrócił się do strejku 

jących we Włoszech z następującą 

depeszą: „Czerwony  Internacjonal 

związków zawodowych przesyła bra- 

terskie pozdrowienie stu tysięcom 

robotnikom metalowcom, strejkują 

cym w Lombardji i przesyła im 50 

tysięcy lirów na walką z burżuazją. 
G: TB) 

Złote monety. 

Bank państwowy zamówił w men* 
nicy złote monety, które z dniem 1 
października ukażą się w obiegu. 

Narazie bitych będzie monet zło- 
tych na sumę 60 miljonów rubli.   

  

Cały świat szaleje z zachwytul 
Korona sztuki kinomatograf. 99 
Dwie serje 12 akt. w jednym seansie 

Dziś Olbrzymie arcydzieło monumen- 
talne 2 serje, 10 aktów razem 

Kurtyzan—Walki gladjatorów—Wyścigi 

światowej stawy film p.t. KR „Piccadiily* 
UL. WIELKA 42. - 

fa Polska Lola Paistuona 
Losy do I-ej klasy już nadeszły       

stwo nA rok i rzucił się w szalony wir życia. Salony, 

RTW 

Lytie gospodarcz, 
Wychowawcze znaczenie spół: 

dzielni spożywców. 

Stowarzyszenia spółdzielcze, to je* 
dyna forma, która zdolna wykonywać 
wszelkie zadania społeczne, lecz jed- 
nocześnie najlepiej i najszczerzej 
zabezpiecza wolności obywatelskiej. 

Te skromne na pozór „ustawy” 
rozmaitych kooperatyw, na które na- 
sze społeczeństwo patrzy tak lekce- 
ważąco, kryją w sobie jednak zada- 
tek nowej myśli, która wyruguje stop” 
niowo wszelkie „konstytucji” i „przed- 
stawicielstwa”, jako zbyteczny prze- 
żytek niewoli. 

Lud nasz do niedawna jeszcze nie 
posiadając własnych instytucji spo- 
łecznych, któreby mógł dalej rozwijać 
i doskonalić, oczekiwał tylko na re- 
formy „z góry”. Zanik samodzielno- 
ści wsiąknął głęboko w charakter па 
rodu, -przyzwyczailiśmy się uważać 
siebie za materjał, z którego ktoś in- 
ny urabia rozmaite formy. Wszystkie 
ideały chyliły się przed tym jednym: 
Państwo-Opatrzności. Ono miało za 
nas myśleć i działać, miało nas kar- 
mić, uzdrawiać i chronić. 

Tam gdzie rozwijają się instytucje 
samopomocy, kooperatywy 1 & @,, 
gdzie powstają samodzielne ogniska 

oświaty i kultury, tam jednocześnie 
zachodzić muszą istotnie głębokie 
zmiany w zwyczajach i w duszach 

ludzkich, w wychowaniu dzieci, w 

pojmowaniu zadań życia i szczęścia. 
Przedewszystkiem wówczas ludzie sa' 
mi tworzą warunki swego bytu, od 
ich zdolności, energji, ofiarności, za- 

leży to wspólne dobro, które stowa: 
rzyszenia poszukują. 

W życiu jednostki zjawiają się no- 

we cele, których poprzednio nie by- 

ło, zjawia się poczucie niezbędności 
samodzielnej twórczości. Zanika i wy 

piera stopniowo ta dotkliwa klęska 
naszego narodu—te bezmyślne nudy 
zbytków, rozkoszy i pijaństwa. Sło- 

wem tworzy się nowa kultura i nowy 

typ człowieka. Znika potrzeba jało- 

wych narzekań i „obfitych” krytyk, 
gdyż każdy członek stowarzyszenia 
ma możność tworzenia swego życia. 

W tem przeobrażeniu moralnem 
człowieka z niewolnika na wolnego 
twórcę życia — widzi kooperatyzm 
swoje najważniejsze zadanie. 

Każda spółdzielnia spożywców sta- 
je się żywem ogniskiem i szkołą, 

gdzie ludzie uczą się radzić i dacydo- 
wać o wszystkich swoich sprawach, 

lecz jednocześnie muszą udoskonalać 
swoją organizację. 

Dla tego powinniśmy tworzyć no- 

wego człowieka, to znaczy nie tylko 

z nowemi pojęciami, ale i z nowym 

sumieniem, bo ono jest mocarzem 

świata, z niego rodzą się nowe ży- 

cia, nowe formy i nowy ustrój. Dla 

tego też nie okłamujmy swej duszy. 
Zamiast oczekiwać, nim zjawi się 

jakiś Mesjasz, co nas wyzwoli, musi- 

my sami przystąpić do pracy twėr- 

czej, to zn. do życia jak do wolnego 
aktu braterstwa ludzi, w tym się za- 

wiera cała istota kooperatyzmu. 
W istniejącem społeczeństwie ka- 

pitalistycznym są warunki, siły i for- 
my, które umożliwiają budowanie 

RJE й на 

- nowego społeczeństwa, opartego na 

a 

Dzwonnik z Notre Dame“ "*““Gikiora Hugo. 
— Wszyscy śpieszcie ujrzeć. — Seansy o godz. 5, 7 | pół, 10 wiecz. 

Najpiękniejsza „TEODORA 
gy 

Dziś premjera! Wszech- && sensacyjny dramat życiowy w 8 akt. człowieka opętanego 

| ) „HAZARD ZYCIA Sia mikka 1 gorączką złota, który odroczył samobój- 

LED 

KCI 

wspólności ekonomicznej i demokra- 
cji pracujących. 

Są to przedewszystkiem koopera- 
tywy spożywców, które oddają w rę- 
ce członków stowarzyszeń rynek i 
kapitały kupieckie pozwaleją im sta- 
wać się stopniowo właścicielami fab- 
ryk, warsztatów, folwarków i t. d. 

Kooperetywy te, otwarte dla 
wszystkich, dają ludowi samorząd 
gospodarczy, który odbywa się nie 
drogą przymusu, lecz mocą natural- 
nych potrzeb interesów ludzkich, wy= 
magając od każdej jednostki inicja- 
tywy, dzielności osobistej, samopo- 
mocy i w ten sposób tworzy nie tyl- 
ko demokrację społeczną, ala i praw- 
dziwych demokratów, to jest ludzi 
samodzielnych. H. D. 

    

Pate nad olepszeciem policji w Gł. 
omendzie Policji Państwowaj. 

W bieżącym miesiącu w Komen- 
dzie Głównej P. P. odbyło się sze- 
reg konferencji, mających na celu   uporządkowanie i ściślejsze sprecyzo- 
wanie wytycznych jakiemi kierować 
się winna Kom. Gł. P. P. w pracach 
nad dalszem ulepsżeniem organizacji 
policji. Konferencje odbywały się pod 
przewodnictwem komendanta głów- 
nego P. P. p. Borzęckiego i z udzia- 
łem naczelników wydziałów i inspek- 
torów Komendy Głównej. Z konfe- 
rencji wyłoniły się między innemi na 
stępujęce postulaty: 1) do spraw go- 
spodarczych przyjmować kaadydatów 
fachowo przygotowanych; 2) w spra- 
wach wyszkolenia — rozszerzyć szkol- 
nictwo policyjne fachowo, oraz zao- 
patrzyć szkolnictwo w fachowe po- 
moce; 3) dążyć do rozwoju bibljotek 
policyjnych i t. d.. (A.T.E.) 

    

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Mauzyka* wyszedł Nr. 2 (lutowy) 
miesięcznika ilustrowanego „Muzyka”*, reda- 
gowanego przez Mateusza Glińskiego. Na 
bogatą treść tego numeru składają się: ar- 
jykuły (St. Barcewicza „Garść Wspomnień”, 
M. Glińskiego, „Stanisław Barcewicz* F. 
Szopekiego. Smutne Reflekcje, St. Niewia- 
domskiego, „St. Moniuszko”, A. Chybińskie- 
go, „Mazurki K. Szymanowskiego”, Z. Wel- 

leska. „Uwagi o Muzyce Współczesnej”), 

sprawozdania z kraju (Warszawa, Kraków, 
Poznan) | zagranicy (Anglja, Hiszpanja, 
Rosja), przedląd prasy, kronika. Imprezje 
muzyczne”, „Trybuna Artystów”, „Rozmai- 
tości”, „Ankieta w sprawie fllnarmonji war- 
szawskiej w dodatkach Ilustracyjnych: por- 
tret St. Barcewicza, „liustrowana kronika 

muzyczna* Nr. 21 „Karykatury Muzyczne" 
Nr. 1. W dodatku nutowym: „Dwie Miniatu- 
ry” L. M. Rogowskiego Numer zawiera 55 
stron I kosztuje 1 zł. 50 gr. 

Do każdego numeru załączone: 8 ku- 
ponów ulgowych do Opery | Sal Koncer- 
towych warszawskich. 

  

Ze sportu. 
— Policyjny Kiub Sportowy. Jak 

się dowiadujemy, w najkrótszym czasie w 

okręgu wileńskim z iniejatywy kilku wyż- 
szych Oflcerów Policji P. będzie zorganizo: 
wany poraz drugi Klub Sportowy Policyjny 
Jak przypominamy sobie, to w r. 1921 był 

już taki klub, który nawet brał udział w roz- 
grywkach o mistrzostwo m.Wilna, co praw- 
da zajął on ostatnie miejsce, ale okazywał 

dobre postępy i niewiadomo z Jakich przy- 

czyn został rozwiązany. Teraźniejsza druży- 

na posiada wielu wybitnych graczy I ma   
rze. Olbrzymie cyrkl-Hipodromy—P 

—Turrieje—Balety— Uczty—Orgje—Pożary—Tortury—Lwy — Tygrysy. 

zamiar rozegrać w nadchodzącym sezonie 
szereg zawodów z innymi drużynami poll 
cyjnymi. (I) . 

nieśmiertelnej powieści 

kurtyzśna w cesarskiej purpu- 
ochody— 

Nr. 69 (221) 

Telegramy. 
Niemcy nie_chcą pokoju! 

PARYZ. 23.II. (Pat.) „Ere Nouve- 
le“ pisze: Jsżeli Niemcy uchylają się 
od wystosowania prośby do Ligi Na- 
rodów, o przyjęcie do Ligi, to dzieje 
się to dlatego, ponieważ nie chcą 
gwarantować nietykalności granic 
Polski, a to z tego powodu że nie 
chcą trwać przy traktacie i przy po- 
koju, 

LONDYN. Z3.III. (Pat) Ambasa- 
doz niemieuki Stammer w liście wy- 
stosowanym do „Timesa* zaprzecza 
wiadomości jakoby rząd Rzesy son- 
dował rząd polski w spawie bezpo 
średnich rokowań co do zmiany gra- 

{ nie poisko-niemieckich. 

1 Purickis na widowni. 

| KOWNO. ZBIII. (Pat.) Wyjechała 
stąd do Rzymu specjalna delegacja 
litewska z Purickisem na czele celem 
prowadzenia rokowań ze Stolicą Apo* 
stolską. 

  

  

Rozmaiłości. 
„Niewidzialne światło” 

(Odkrycie przyrodnika indyjskiego). 

Znakomity przyrodnik indyjski laga- 
dis Chandra Bose, kierownik Instytutu dla 
badań fizycznych | przyrodniczych w Kal 
kuciu, wynalazł nowe promienie, które na- 
zwał „niewidzialnem światłem*. 

Istota tego światła podobna jest do pro- 
mieni Roentgena i nie da sie ich ująć okiem. 

Przez naświetlanie temi promieniami 
pewne ciała stają się przezroczyste 

Zamknięte w szkatule drewnianej lub 
metalowej przedmiot, staje się widzianym 
dla ludzkiego oka, skoro poddamy go dzia- 
łaniu „niewidzialnego światła*. Nie wszystkie 
jednak ciała reagują na nowoodkryte pro- 
mienie. 

Drzewo, metal oraz komórki roślinne I 
mineralne reagują na światło i stają się 
przeproczystemi natomiast ciałe zwierzęce | 
ludzkie zostaje obojętne. 

lagadis Chandra Bose od 30 lat pracu: 
je nad tym wynalazkiem, « pomysłu do tej 
pracy aoi mu obserwacje poczynio* 
ne na fakirach, którzy znają sztukę przezie- 

  

  rania swym wzrokiem przez mury I zam- 
knięcia. 

Hipoteza przyrodnika hinduskiego, iż w 
niektórych oczach ludzkich znajduje się 
„niewidzialne światło" doprowadziła do nau- 
kowego odkrycia, które może mieć niezwy- 
BE" znaczenie dla praktycznego 

cia. 

    

Giełda warszawska 
z d. 21—1III 25 r. . Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 26,38 26,42 26,80 
Holandja 207,38 207,88 206,88 
Londyn 24,84 24,90 24,78 
Nowy York i Paryż—jak gotówka. 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Paryż 26,931/2 27,00 26,87 
Praga 15,43 15,46 15,40 
Szwajcarja 100,19 100,24 99,44 
Stockholm _ 140,05 140,40 139,70 

Wiedeń 73,11 73,29 72,93 
Włochy 21,13 21,18 21,07 
Kopenhaga  94,421/2 94,66 94,19 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 а 
Pož. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,45 
Poż. dolar. 3,55—3,50 
41/s0/9 listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 28,50 
5% listy z. warsz. przedw. 22,00 — 22,50 
41/ą 0/0 warsz. przedwoj. 20,00—20,25 
6%0 obligacje Warszawy z 17 r. 6,20—6,45 
SLIDE PY" |   

| NTT obiady jarskie 
bardzo smaczne po 1 zł 25 gr. wydaje 
„Artystyczna“ — Mickiewicza Nr. 11. 

Redaktor Józef Batorowicz. 

      

Dancingi, Kabsrety. Urocza wiedeńka MARY KID w roli głównej. 

КЕ i sa a G a EAS 

Polska drukarnia nakładowa 

MEBLE 
Łóżka angielskie, krzesła, szafy, sto* 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t. d. poleca 

D.-H. Wacław Mołodecki 
Wilno, ul. Wileńska 8. 

Własne warsztaty: tapicerski i stolarski, 

pod osobistym fachowem kierownictwem. 

    
    

Główna wygrana 350.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 

K. GORZUCHOSKIEGO 
Zamkowa 9. 

% Cena LOSU całego 32 zł. — */4 8 zł. 

    
        

   

  

    

DEE Ka S 
Prowizja wypłaca się z góry— 

zarobić można najmniej do 800 złotych 
miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie 

łci obojga, mający stosunki w sferach 
andlowych, rmaogą mieć stały zarobek, 

pracując na procentach. Szczegóły udziela 

Biuro Rekiamowe 
Stefana Grabowskiego 

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

Król ‚ 

оратеНОМ 
ВОИ - Stockholm 

Adres: Bazyljan I Arluk, 
Wilno, ul. Kwiatowa Ne 7, telefon Ne 503, 

MALARZ | 
pokojowy i szyldėw 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 

w zakres malarstwa i szyldów wchodzące. 

  

  
i Wydawca w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. 

  
  

| feklamacji i dykcji 
tach i oddzielnie. 

    

„LUX* 
Wlino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko 1 dokładnie wiedzania 
watnej 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Mosse, 

      
   

udziels artystka teatru 
„Polskiego** w komple- 

Mickiewicza 19 m. 6 — 
godz. 5—6 pp. 

AOTWKZARPK DURO   
l I inteligentnych I 
(EN W zdolnych do od- 

poszukuje księ: 
garnia wysyłkowa. Oferty 
przyjmuje Tow. Rekl. Mię- 
dzyn. jen. repr. Rudolf 

Warszawa, 
szałkowska Me 124 sub: 

„Książki na raty*. 

  

wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. П-а 

Szklana) N 12, m. 4 
M. Lewandewska. 

Pokój 
do wynajęcia 
Trocka 9, m. Il. 

    

Do 500 złotych 
miesięcznie może każd 
zarobić łatwo I nie od 
łując się od swych zwyk- 
łych zajęć Kapitału i spe- 
cialnych umiejętności nie 
potrzeba. Szczegóły wy” 
syłamy natychmiast po 
otrzymaniu 1 złotego 
gotówką lub znaczkami. 

Adresować do firmy 

klijenteli pry- 

Mar- 

Švlatiodruki. | | | Krawtoka 1 Warszawy „Ha-ce-wu* 
t ieszkani 

EE S GA ES | | am 
okryć, kostjumów oraz 

Pairebnichlopt) 
do sprzedaży gazet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjera 

Wileńskiego" od godz. 
10%d0 14 ppoł.   

Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1, 

ik
i 

al 
dk

a


