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opłacona ryczałtem. 

  

   
Wychodzi eodziennie prócz 

Wilno, Piątek, 27 marca 1925: r. 

    

| dni poświątecznyech. 
2 

у 

Сепа 15 _groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

  

rzyjmują: Kaa. W 
róg Garbarskiej, 
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 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

2, telef. 605 1 wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. I 

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

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
Redaktor przyjmuje od 3—4 popół. być przez   

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

administrację zmieniane dowolnie. 

groszy 

ogłoszeń na l-ej str. 

  

UIS DKSNDSPAINSRSS EAT OZT GORZOWRO PRE WOREK DESZCZ 
  zi 

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

Kto zjedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 
mywał „kKurjer Wileński” darmo przez 3 miesiące. ь 

E 

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- 
g0“ codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie.     

| 

| | zaprenumeruje „Kurjer Wileński". 
+ 

Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 

  

AAC RATY 
do nabycia w nowootworzonym sklepie 
przy ul. Zawalnej Na 21, telefon 398 

Francuz i Olszewscy 
Zelazo wszelkiego rodzaju, 

narzędzia rzemieślnicze, 
okucia budowlane i meblowe, 

narzędzia gospodarcze, 
naczynia kuchenne aluminjowe 

  

    

    

    

oraz galanterję żelazną. 

   
Zastraszające cyfry. | 

W grudniu 1924 roku ogłosiłem 
ankietę w sprawie używania napojów 
wyskokowych przez dziatwę szkół 
powszechnych m. Wilna. Wywiady 
zostały dokonane przy udziale in- 
Spektoratu, sił nauczycielskich szkół 
powszechnych oraz lekarzy szkolnych. 
Na podstawie otrzymanego materjału 
w postaci 309 kwestjonarjuszy z od: 
powiedniemi pytaniami sporządzone 
zostało zestawienie liczbowe, obejmu- 
jące pięć tablic. 

Wynik ogólny przedstawia się 
następująco: na 9949 dzieci o” 
bojga płci zna smak alkoholu 86,2 
proc., stan upojenia alkoholem 23,5 
proc. Używają alkohol przeważnie 
w postaci wódki 2,4 proc. — co- 
dziennie; 9,2 proc. — oraz na ty- 
dzień i 52,1 proc. — od czasu do 
czasu. Wywiady ustalają, że 88,9 
proc. wszystkich dzieci pijących o- 
trzymują wódkę od rodziców, a 2,2 
proc. — zakupują sami z własnych 
zasobów. 

Używają napoje wyskokowe' sy- 
stematycznie zarówno chłopcy i 
dziewczęta mp. piją codziennie 3,5 
proc. na ogólną liczbę 4.966 chło” 
pców zapytanych i 1,3 proc. na 4.983 
dziewcząt, 

Dziewczęta piją naogół mniej, 
cyfry jednak wskazują na znaczny 
procent chronicznego alkoholizmu 
wśród uczenic np. 5,8 proc. dziew 
cząt używa alkohol raz na tydzień. 

Naogół pijaństwo liczbowo naj- 
roźniej się przedstawia w wieku od 
2 lat — 3,2 proc. użycie co- 

dzienne, 10,4 proc. — użycie alko- 
holu raz na tydzień. wiekiem 
stosunek procentowy użycia alkoholu 
zmniejsza « się. Dzieci od 12 — 16 
lat używają wyskok codziennie 
1 proc., raz na tydzień — 6,2 proc. 
W wielu od 16 — 19 lat użycie co- 
dzienne daje 0,57 proc. zapytanych, 
raz na tydzień — 2,2 proc. 

Qgółem używa alkohol w różnym 
czasie 6345, co stanowi 63,7 proc 
Nie używa alkoholu 3.604 — 36,2 
proc, i nie zapoznało się jeszcze ze 
smakiem ałkoholu 1.371, co stanowi 
13,7 proc. ogólnej liczby zapytanych. 
A zatem blisko na 10.000 dzieci 
obojga płci. W wieku od 17 do 19 
lat w szkołach powszechnych m. 
Wilna stwierdza się 13,7 proc. zu- 
pełnych obstynentów. 

Mimo wymowy cyfr, która wy- 
raźnie wskazuje, zgodnie zresztą z 
obserwacjami, na rozpajanie dzieci 
przez samych rodziców i to nie wy- 
łącznie ze sfer proletarjackich, przy-   

czynę tego groźnego objawu naszego 
życia powojennego upatrują w tra: 
dycji, ciężkich warunkach gospodar- 
czych i wźmożonej podaży napojów 
wyskokowych na rynku wewnętrznym. 

Nie trudno sobie wydedukować, 
na co wyrosną chłopcy i dziewczęta 
rozpajane systematycznie w wieku 
dziecięcym. Natomiast cięższym nie* 
skończenie zadaniem jest przeprowa- 
dzenie walki z zakorzenionym, a na- 
dewszystko uprawnionym nałogiem. 

Zastraszające objawy alkoholizmu 
stwierdzają lekarze we wszystkich 
większych miastach Rzeczypospolitej. 
Profesor Szmurło w swej dużej stą- 
tystyce, zebranej na terenie szkół 
powszechnych Warszawy w omawia” 
nej sprawie, oblicza 3,5 proc. piją: 
cych codziennie i 18,3 proc. — raz 
na tydzień. Alarmujące wiadomości 
o szerzącym się pijaństwie wśród 
dzieci nadchodzą z Łodzi i innych 
miast, Nie można zatrzymać się 
jedynie na stwierdzeniu powyższego 
zastraszającego objawu kwoli zaspo- 
kojenia ciekawości, lecz trzeba szyb- 
ko i zdecydowanie ratować przed 
zwyrodnieniem to pokolenie, które 
za dziesięć lat według informacji 
dziennikarskich będzie miało do czy- 
nienia z nowemi propozycjami nie- | 
mieckimi w formie może bardziej; 
zdecydowanej niż dziś, ! 

Dnia 23. Ill. 1925 r. na ogólnem: 
zebraniu Stowarzyszenia lekarzy po-' 
laków w Wilnie po obszerniejszem , 
zreferowaniu danych o alkoholiźmie ' 
wśród dzieci szkół powszechnych m. 
Wilna została przez obecnych nal 
zebraniu lekarzy przyjęta rezolucja, 
która usiłuje skierować walkę z al- 
koholizmem na realne i właściwe 
tory przez domaganie się ustawy, 
zabezpieczającej znikomą cześć zy- 
sków z produkcji alkoholu na cele 
walki z alkoholizmem.  Prohibicja 
bowiem na modłę amerykańską, 
wątpliwe, czyby znalazła u nas tak 
zdecydowanych zwoleńników, jakimi 
może się poszczycić Ameryka. Obóz 
przeciwny w Polsce byłby liczniejszy. 

Rezolucja brzmi: 

„Ogólne zebranie Stowarzyszenia 
lekarzy Polaków w Wilnie na odby- 
tem posiedzeniu w dn. 23.IIL.25 r. 
po przyjęciu do wiadomości danych 
o rozpowszechnieniu nałogu o pi- 
jaństwie wśród młodzieży szkół po- 
wszechnych m. Wilna doszło do па 
stępujących wniosków: 

1) Szerzący się wśród młodzieży 

'zkomsumpcji alkoholu, to wpływy 

|se red zkusana "katana «| WIOdOMOŚCI polityczne. 
joparcia dochodów państwowych na 

  szkolnej alkoholizm obniża wartość | przeprowadzenie walki z alkoholiz- 

ITC, US a GZ OZ RZ ORT DRE i SZR RZ A R 2 5555 0223 

I io Ineka zwieać 2 ogłoszeniami świaocnonili I 
į Ogloszenia świąteczne do „Kurjera Wileńskiego" oraz 

ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku „pism, wychodzących 
prowincji przyjmuje na ulgowych warunkach w Wilnie i 

Biuro R klamowe Stefana Grabowskiego 

   
    

   
w Wilnie 

| oai 1 róg Ad. Mickiewicza, telefon 82 (I-sze piętro) 
| BB EEE OR ASK RER CZT ii PI EEEE OBY KID 

fizyczną i moralną dorastającego po- mem na swolch terenach w szero- | kolenia. (kim zakresie, į 2) Przyczyny rozpowszechniwnia - 4) Powstałe komitety zasilane są nałogu pijaństwa głęboko tkwią w funduszami przez Generalną Dyrek- tradycji i niskim poziomie kultiry cję Zdrowia na wniosek jej organów mas, a między innemi we wzmożo: ; oraz miejscowych Izb Lekarskich. nej podaży napcjó: wyskokowych.| Ko гр 
13? Prė y opanoSkAlA GKOKO! Uma? ias jeczo- | 

przez stosowanie kar za opilstwo i; wó—przez organizowanie wychowa: | 
agitację antyalkoholową są niewpėl- | nia fizycznego (budowa boisk, par: | 
miernie nikłe do uprawnień i środ- ków sportowych, organizacja odży- : 
ków finansowych, jakiemi produkcja | wiania). Dla alkoholików otwierają 
napojów wyskokowych rozporządza. | przychodnie i lecznice. Komitety od: | 

Jako nieuniknione następstwo | zwyczajają masy od spożycia zlkoho» | podobnego stanu rzeczy grozi mło: | lu przez organizacje gospód bez na- | demu pokoleniu zwyrodnienie fizycz- | pojów wyskokowych, rozrywek kul: | ne i moralne oraz spotęgowanie ob: | turalnych i t. d." Н jawów deprawacji wśród starszych. Dnia 24.11.1925 r. na zebraniu 
Rozpowszechnienie użycia i naduży: | kierowników szkół powszechnych, 
cia napojów wyskokowych uznać na- | zwołanem przez Pana Inspektora, 
leży za klęskę społeczną, hamującą | została przyjęta również przytoczona 
niepostrzeżenie lecz wybitnie rozwój | powyżej uchwała. 
kulturalny i cywilizacyjny narodu. Obydwie opinje tych zrzeszeń bę” 

Interes Państwa i społeczeństwa , dą przesłane odnośnym władzom do wymaga skutecznego zabezpieczenia ; wiadomości w nadziei, że zawarte w przed złem drogą akcji przeciwalko- ; uchwale myśli posłuch i poparcie holowej, prowadzonej na całym tere- | znajdą. 
nie Rzeczypospolitej. Pożądanem byłoby, aby panowie 

Choć skarb ciągnie doraźne zyski, Posłowie z Wileńszczyzny zechcieli przyjąć pod uwagę ten zbiorowy 
dwugłos lekarzy i nauczycieli, którzy 
niebezpieczeństwo, grożące młodemu 
pokoleniu, sygnalizują i skuteczny 
sposób zaradzenia złu zą swój obo- 
wiązek podać uważają. 

Dr. Brokowski. 
Nacz. lek. szkół pow, m. Wilna. 

     sę 
  

te maskują tylko  niepowetowane 
straty w ruinie zdrowia obywateli, 
którzy z czasem, jako chroniczni al- 
koholicy będą nieprodukcyjnym cię- 
żarem dla społeczeństwa. 

Skoro prawodawstwo zezwala na 
masowe zatruwanie ludności alkoho- 
lem i uznaje to za zło konieczne, a 
nawet doraźnie intratne, to słusz- 
niejszem jest, wolą tegoż prawodaw- 

    

zwiększonej wydajności i pracy zdro- „Monitor Polski” z 
wych i sprawnych fizycznie płatni:g Prof. Stanl- dnia 26 marca b. r. po: 
Ów. dała daje następujące dwą 
W myśl powyższych rożważeń ze-|*'p. r O. p. pisma Pana Prezydenta 

brani stwierdzają potrzebę wejścia Rzeczypospolitej podpi- 
w życie ustawy zabezpieczającej Środ- |sane dnia 25 marca a kontrasygno- 
ki finansowe na cele walki z alko- wane przez Pana Prezesa Rady Mi- 
holizmem w myśl następujących wy- | nistrów. „Do Pana Profesora Zawidz- 
tycznych: kiego, Nłerownika M-stwa Wyznań 

1) Podnosi śię cenę sprzedźży | Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
alkoholu na rynku wewnętrznym o |Przychylając się do przedstawionej 
10 groszy na litrze. Uzyskane z tej| mi prošby o dymisję zwalniam Pana 
nadwyżki sumy wraz z połową do-|z poruezonego mu kierownictwa 
chodów od kar za opilstwo stanowią | M-stwa Wyznań Religijnych i Oświe- 
fundusz przeznaczony na walkę z |cenia Publicznego”. 
alkoholizmem. Do Pana Stanisława Grabskiėgo, 

2) Wymienione sumy co roku posła na Sejm. Mianuję Pana mini- 
wpływają do Kasy Generalnej Dy-|strem Wyznań Religijnych i Oświe- 
rekcji Zdrowia, która w porozumieniu | cenia Publicznego”. (Pat.) 
z Naczelną lzbą Lekarską środkami Na wczorajszym po- 
temi rozporządza. 50 proc. wpływów Sprawy lot- siedzeniu komisji pos. i 
idzie na wzorowe budownictwo szko|- | "icze w se|- Załuska  (ZLN), jako | 

os: prezes podkomisji lot: | 
skowej. niczej: zapytał przesta- 

wicieli M-stwa Spraw 
Wojsk. w sprawie lotnictwa cywilne:- ; 
go i faktycznego uprzywilejowania 
aparstów typu Junkers w Polsce. 
Pos. Dąbrowski, zapytał przedstawi- 
ciela M-stwa czy jest mu wiadomiem, / 

re, pozostałe 50 proc. przeznacza 
się na bezpośrednie cele walki z 
alkohelizmem. 

3) przy udziale przedstawicieli 
władz i społeczeństwa powołują się 
komitety wojewódzkie, powiatowe i 
gminne, których zadaniem będzie     

   

    

    
    

                 

     

    

О10 Wlaini 
famiactka Kawy 
„ENRILO“ 
zawiera wszelkie aromatyczne 
składniki, które tak bardzo się 
ceni w kawie ziarnistej. Dla- 
tego też przynosi „„ENRILO'* 
w równej mierze zadowolenie 
jak filiżanka dobrej kawy ziar- 
nistej, nie zawierzjąc jednak 
szkodliwie działającej o sny: 

wy zlarnistej oraz cy korji o- 
siąga się tani i zdrowy napój, 
polecany od szeregu lat przez 
znanych i poważnych lekarzy. 

Wyłączni wytwórcy 

Henryk Francka Synowie $. A. 
Skawina— Kraków. 

     
że ta sama firma niemiecka Junkersa 
założyła w Rosji fabrykę aparatów 
bojowych i pościgowych i czy wogó- 
le jest rzeczą bezpieczną dawać w 
lotnictwie cywilnem przewagę apa- 
ratom fabrykowanym z takiego ma 
terjału, który wogóle w Polscę nie 
jest wyrabiany co przeszkadza ich 
naprawie w czasie wojny. 

Pos. Szymborski i Pieniążek pod- 
nieśli sprawę wydania byłych ofice- 
rów Bagińskiego i Wieczorkiewicza 
Sowietom. Z kolei przystąpiono do 
dalszego ciągu ogólnej dyskusji nad 
rozdziałem II projektu. ustawy o or- 
ganizacji naczelnych władz obrony 
państwa. (Pas.) 

Balfour, który przy* 
i ans, był do Jerozolimy, ode 
Jerozwieńy: był ostatni etap swej 

podróży w samochodzie. 
W części starego miasta zamieszka” 
łago przez żydów i arabów sklepy 
żydowskie były zamknięte. Poza 
przedsięwziętemi już wcześniej środe 
kami ostrożności wysłano w ostatnim 
czasie posiłki dla żandarmerji angiel- 

skiej do Jerozolimy, Nadto pułk 
kaweletji przenieśliony został z Kairu 
do Jsrozolimy. Jak słychać chrześćja” 
nie i srabowie postanowili nie poz- 
wolić lordowi Balfourowi na wstęp 
do miejsc świętych Jarožolimy. Wia- 
dze komunalne nie wezmą udziału 
w uroczystościach urządzonych na 
cześć Balfoura. Gazety wyszły w czar- 
nych ebwódkach. Mahometanie ze- 
brali się w meczetach, aby się mod: 
lić o wyzwolenie Palestyny. (Pat.) 

  

= z = 

Dr. В Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne I weneryczne. 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od gedz. 9—11 1 od 5—7, 

Z



kd šo J Elen TW L E NS K Nr. 72 (224) 

  

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

189 posiedzenie Sejmu 
z 26 marca. 

W kuluarach sejmowych i nie 

tylko w kuluarach na pierwszy plan 

wysunęła się wczoraj próba sterory 

zowania przez sfery wojskowe posła 

pułk. Miedzińskiego (Wyzw.) Lezli- 

tosnego krytyka wszystkich braków 

i niedomagań naszego wojska. 

Oto jeden z oficerów, osławiony 

pułk. Garczarski, prezes sądu wojsko- 

wego w Łodzi poczuł się dotknięty 

wymienieniem jego nazwiska przeż 

pos. Miedzińskiego na komisji budże- 

towej i przysłał posłowi sekundantów. 

Pos. Miedziński odpowiedział, że 

gotów jest służyć swoją osobą, ale 

dopiero po spełnieniu obowiązków, 

do których jest powołany, tj. po u: 

kończeniu rozpraw budżetowych i 

uchwaleniu budżetu M. 5. Wojsk. 

przez Sejm. 

Tymczasem sekundanci p. Gar: 

czarskiego spisall jednostronny pro- 

tokół, stwierdzający odmówienie sa- 

tysfekcji przez pos. Miedzińskiego, i 

opublikowali go w pismach. 

Inny oficer, p. Koźmiński, z In- 

tendertury, obraził się również na 

pos. Miedzińskiego, ito zato, czego 

pos. M. nie powiedział. 

Świadkowie pos. Miedzińskiego 
stwierdzili brak faktu obrazy w tym 

wypadku i satysfakcji odmówili. 

Nie można bowiem nikogo ро- 

ciągać do odpowiedzialności za to,cze- 
go nie zrobił. 

Wówczas p. Koźmiński ogłosił 

również jednostronny protokół, z po- 

wołaniem się na zgodę Honorowego 

Sądu Wojskowego, co wobec faktu, 

iż pos. Miedziński jest czynnym 

wojskowym nabiera specjalnego ро- 

smaku i uniemożliwia mu na przy- 

szłość powrót do wojska. 

Min. Sikorski, zainterpelowany w 

taj sprawie przez marsz. Rataja u- 

mył ręce, powiadając, że ta sprawa 
jego nie dotyczy. 

Dopatrując się w powyższej akcji, 

zamiaru czynników wojskowych, przy 

cichem poparciu min. Sikorskiego, 

skrępowania swobody poselskiej przy 

spełnianiu obowiązków nakazanych 

przez Konstytucję, przedstawiciele 

„Wyzwolenia”, prezes Rudziński i 

Kościałkowski złożyli na ko- 
misji budżetowej oświadczenie, iż do 

czasu załatwienia sprawy pos. Mie: 

dzińskiego, udziału w dalszych pra- 

cach komisji klubu Wyzwolenia brać 
nie będzie. 

W odpowiedzi na to oświadczenie 

komisja budżetowa jednogłośnie po- 

stanowiła przekazać konwentowi sen- 

jorów rozpatrzenie sprawy Oraz za- 

stanowienie się nad sposobami za- 

bezpieczenia posłom możności wy” 

konywania ich obowiązków poselskich. 

Na posiedzeniu zaś Sejmu młó- 

cono w dalszym ciągu konkordat. 
Z przemówień na pierwszy plan 

wysunęła się doskonała mowa pos. 

Putka (Wyzw.) „Rząd nie informo- 

wał Sejmu o przebiegu rokowań nad 

konkordatem mimo jednogłośnego 

domagania się Sejmu. 
Informowana natomiast była hie- 

rarchja kościelna, której przedstawi- 

ciel biskup Szelążek miał duże wpły- 

wy i znaczenie w Min. Wyzn. Reli- 

gijnych. 
Znawcy tych spraw, jak prof. 

Abrahamowi nie dano finalizować 

konkordatu, lecz powierzono to człon- 

kowi narodowej demokracji, dziś już 

ministrowi — Grabskiemu St. 
Łamańce polityczne p. St. Grab 

skiego są znane: był już i socjalistą 

i zawziętym antysemitą, a później 

zwinął chorągiewkę tak dalece, że 

_Na ekranie. 
„Dzwonnik z Notre Dame". 

Kino „Hełjos”", jakia przoduje ki- 
nom wileńskim, pod wzglądem wy- 

stawianych w niem obrazów, ilustra- 

cji muzycznej tychże, a przedewszyst* 

kiem wytwornością swego obszerne- 

go lokalu, — w przeciągu tygodnia 
z górą wyświetiało srcyfilm amery- 

kańskiej wytwórni Uniwersal р. п. 
„Dzwonnik z Notre Dame", będący 
wolną, powiedzielibyśmy — idealizo- 

waną, przeróbką nieśmiertelnej po- 

wieści Wiktora Hugo p.t. „Notre 

Dame de Paris“, w 2 serjach i 12 ak- 

tach. 

Można tylko powinszować Ame- 

rykanom tak świetnego sukcesu ar- 

tystycznegol Lepiej tago obrazu nie 

wystawiliby chyba i sami Francuzi, 

którzy co pewien czas, na ekranie 

z podziwem i ciekawością, lecz z 

pewnym żalem, oglądają swą prze- 

szłość historyczną, lub życie współ- 

czesne, odtworzone przez... Amery- 

humoryści przedstawili go w jarmuł- 

ce i z pejsami. 
Tempo uchwalania konkordaiu 

jest niebywałe pospieszne. 

Min. spr. zagr. nie powiedział ani 

słowa o konkordacie, a premjer wy- 
syła swego podsekretarza stanu pana 

Studzińskiego. 

Konkordat broni tylko stanowiska 

interesów duchowieństwa; ani jeden 

artykuł nie uwzględnia interesów 

świeckiego społeczeństwa katolickie- 

go. (Przerywania pos. Strońskiego). 

Panie Stroński, ja jestem starszym 

katolikiem, jeśli chodzi o pokolenie, 

niż Pan. (Huczna wesołość na łewicy 
i oklaski). 

Każde demokratyczne stronnictwo 

musi żądać stawiania intaresów 18 

miljonów katolików ponad interes 
12.000 katolików duchownych. 

Przysięga umieszczona w Konkor- 

*konkordatu napoleońskiego, a mo- 

dlitwy za Państwo, przewidziane w 

konkordacie są poprostu szydercze. 

Wierzę, że za pomyślność Ojczyz- 

ny ks. Nowakowski w każdej chwili 
bezpłatnie odprawi nabożeństwo (ks. 

Nowakowski z miejsca: „iza pańskie 

nawrócenie—także”). 

Awangardą w walce przeciw kle- 

rykalizmowi były stronnictwa robot- 

nicze. Dziś jednak w sukurs przycho- 

dzą im chłopi, aby pohamować roz- 
brykany klerykalizm. 

Oświadczamy, że będziemy zwal- 
czać konkordat nietylko w Sejmie, 

lecz i poza Sejmem, dlatego, że do- 
maga się tego od nas lud. 

t Państwo nasze nie na to zostało 

14.000 księży. 

Wypłata uposażenia przez bisku- 
pów sprawia to, że przeszło 6.000 
proboszczów, którzy uważają Państwo 
Polskie za swego dobrodzieja, odda- 
no zupełnie w niewolę biskupom. 

Konkordat ten stwarza zupełnie 
nowy przywilej duchowieństwa — 
przywilej kryminału. 

O takim przywileju nie słyszałem 
jeszcze od żadnego profesora prawa. 

Art. | konkordątu wzorowany jest 
na konkordacie kolumbijskim i jest 
zupełnie niegodny potężnego pań- 
stwa. ^ 

Ten artykuł będzie kamieniem, 
na którym w przyszłości cały kon* 
kordat wywróci się. 

Dla nas kamieniem obrazy jest 
głównie postanowienie o administra- 
cji majątkami kościelnemi i o po- 
datku kościelnym. 

Dotychczas lud nasz miał przy- 
najmniej pewien surogat wpływu na 
administrację i na opodatkowanie 
kościoła przez dozory kościelne. 

P. St. Grabski przekreślił to, jed- 
nem pociągnięciem pióra. 

Art. | niweczy wszelkie prawa, 
jakie lud katolicki w Polsce posia- 
dał w stosunku do organizacji koś- 
cielnych. 

Z powyższego prawa patronatu 
przyszło jak Panom wiadomo do 

schyzmy w Jaśmierzu. Wskutek in- 

terwencji biskupa przemyskiego, któ- 

ry odwołał się do ramienia Świec- 

kiego. 
Wiatr zawial z prawej strony 

ll wysłano cały pułk wojska z kara* 
binami maszynowemi. 

Księdza lubianego przez parafjan 
wywołano z domu pod pozorem, że 

ziono do kryminału w Sanoku. 
Oto mamy przykład zastosowania 

ramienia świeckiego". 
Po przytoczeniu danych statystycz- 

nych o własności kościelnej i jej   
kanów, bo nawet Francuzów nie 

stać na takie obrazy, wymagające 

zawrotnych suml Najprzód w tem 

obrazie uderza z wielkim pietyzmem 

wytrzymany styl epoki, ów archaizm 

średniowieczny (rzecz się dzieje w 

końcu XV stulecia), który przeziera 

wszędzie, czy to w zbitej masie za- 
budowań miejskich, czy znów w stro- 

jach ludowych i rycerskich, w oby- 

czajach i rozrywkach. Z poszczegól- 

nych scen uderzają najwięcej 2: 1) ka- 

towanie Quasimoda na placu, wysoce 

tragiczne, jakby żywcem wycięte z 

ponurego, surowego i fanatycznego 
średniowiecza i 2) kołysanie się tegoż 

Quasimoda na dzwonie, zatopionego 

duszą w jego śpiżowej muzyce... 

Staranna ilustracja muzyczna, któ- 

ra w tem miejscu naśladowała dźwięk 
dzwonu przyczyniła się znakomicie 

ku podniesieniu wrażenia artystycz- 

nego, szkoda tylko, że w ostatnich 

dniach wyświetlania obrazu гатесра- 

no tego pięknego efektu! (Analogicz- 

na sytuacja misła miejsce podczas 
wyświetlania ianego arcyfilmu „Dzie 
sięcioro przykazań”). Taka „ekonom: 
ja” efektów artystycznych całkiem 

dacie jest tylko pogorszoną formułą | 

utworzone, aby było podnóżkiem 

się go wzywa do chorego i odwie- 

Pierwsze posiedzenie sekcji do 
Komitecie Politycznym Rady 
w sobotę. 

  
! tano 

uchwał na kongresie nie wyciągamy 
sobie prawo zrobienia na posiedzeniu 

zdaniem, drogę”. Dr. Jerzy Barański. 

ski, sekretarz — pos. 

quorum, dokonany zostanie dzisiaj. 

  Niezależnej Partji Chłopskiej. 

W związku z napadem na stację 

spraw mniejszości 
Ministrów odbędzie się prawdopodobnie 

w celu wstrzymania stronnictwa od wejścia na błędną I zgubną, 

Na wczorajszem posiedzeniu klubu poselskiego 

dr. Fiderkiewicz zgłosił swoje wystąpienie z klubu. 

Według wszelkiego przwdopodobieństwa dr. 

Pierwsze posiedzenie sekcji do spraw 

mniejszości narodowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

narodowych przy 

Prace nad wewnętrznym regulaminem obrad oraz nad instrukcjami 

o zakresie i sposobie działania sekretarjatu sekcji są w toku. 

Według powszechnych opinij kierownictwo nad organami sekretarjatu 

powierzone zostanie p. Zabierzowskiemu. 

Deklaracja grupy posłów Wyzwolenia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajsze posiedzeniu klubu poselskiego „Wyzwolenie” odczy* 

następujące oświadczenie grupy posłów: 
| „Wobec tego, że wczorajsza uchwała 
| kongresu, zmieniające program stronnictwa, į 

jw ramach obowiązującej konstytucji, i że sprawa ta przekazana zostanie ; 

izarządowi głównemu stronnictwa — oświadczamy, 

klubu stwierdza, że uchwsły 

są niemożliwe do wykonania 

że z powzięcia tych 

narazie konsekwencyj, zastrzegając 
Zarządu głównego dalszych wysiłków 

naszem 
Prof. Kazimierz Bartel, Ludwik Cbo- 

miński, Marjan Kościałkowski, Eugenjusz Śmiarowski. : 

Wybory prezydjum kiubu „Wyzwolenie“. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Prezydjum klubu poselskiego Wyzwolenia ukonstytuowało się, jak na- 

stępuje: prezes — pos. Rudziński, wiceprezesi — pos. Putek i Wyrzykow 

Ćwiakowski, skarbnik — pos. Nowicki. 

Wybór pozostałych 2 wiceprezesów i 2 sekretarzy z powodu braku 

Poseł Fiderkiewicz wystąpił z Wyz- 
wolenia. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

„Wyzwolenie”, pos. 

Fiderkiewicz wstąpi do 

Napad na Lachowicze. 
Lachowicze koło Baranowicz wyje- 

chali dla przeprowadzenia dochodzeń na miejscu z ramienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych płk. Szulborski 
do dyspozycji p. Ministra Spr. Wewnętrzn. I p. 

bezpieczeństwa w Min. Spraw Wewnętrzn., oraz z ramienia 

inspektorów Komendy Głównej. (A. T. 

Organizacja i wydawanie poży- 
czek na zakup nasion. 

Aby wydawane w ostatnim czasie . 
dość częste pożyczki rządowe na za- 
kup nasion trafiały w ręce odpo- 
wiednie, urząd delegata rządu za 
wiadomił pp. starostów, że przy wy* 
dawaniu takowych kierować się na- 
leży zasadami następującemi: w ka- 
żdym powiecie winien być powołany 
do życia powiatowy Komitet Pomo- | 
cy Rolnej, przyczem przy wyborze do 
tego komitetu przedstawicieli więk» 
szej i mniejszej własności wskaza- 
nem byłoby powoływać na pierw- 
szych osoby desygnowane przez to- 
warzystwo rolnicze, względnie zwią- 
zek ziemian, na drugich — przez: 
związek kółek rolniczych, oraz zwią: | 
zek Osadników wojskowych. Z przed: ; 
stawionych kandydatów na członków 
powiatowego komitetu pomocy rol-; 
nej pierwszeństwo mieć powinni ci, | 

którzy są już członkami wydziałów 

! 

    

zachlannošci, mėwca wypowiada się 

przeciw Konkordatowi, 

„Po przemėwieniu jeszcze pos. 

Strońskiego, Popiela i innych przy- 

stąpiono do głosowania. 

Za wnieskiem odrzucenie kon- 

kordatu głosowało 110 posłów, prze- 

ciwko — 181, czyli konkordat z0- 

stał przyjęty. 
Po głosowaniu posiedzenie zamk- 

nięto. 

z korpusu sądowego przydzielonego 
Mackiewicz — Inspektor 

policji jeden z 
E). 

powiatowych lub sejmików.  Zada- 

niem powyższych komitetów będzie 

przyznawanie pożyczek w gotówce 

na zakup ziarna siewnego rolnikom, 

który ze względu na niemożność u- 

zyskania środków pieniężnych dla 
dokonania obsiewu własnemi siłami, 

najbardziej pomocy potrzebują z u- 

względnieniem jednak w pierwszym 

rzędzie osadników wojskowych i cy: 
wilnych, którzy pomocy kredytowej 

będą potrzebować dla przeprowa- 

dzenia zasiewów wiosennych r. b. 

Od pomocy przy zasiewach wiosen- 

nych nie są wykluczone gospodarst- 

wa większe, o ile istotnie nie mają 

środków na nabycie nasion na ob- 

siew roli przygotowanej pod zasiew 

| (np. dzierżawcy), szczególniejszą jed- 
nak uwagę należy zwrócić na udzie- 

lanie pomocy drobnemu rolnictwu. 
Powiatowemu komitetowi pomo* 

cy rolnej przysługuje prawo zatwier- 

dzenia pożyczek w wysokośći do 
500 złotych dla każdego z petentów, 
zaś podania o pożyczki przekracza: 
ące kwotę powyższą należy przesy- 

ać, wraz z opinją powiatowego ko- 

mitetu, do wojewódzkiego komitetu. 

Termin zwrotu pożyczek został u- 

stanowiony na koniec października 

r. b., jednak są czynione starania o 

przedłużenie terminu do końca b. r. 
Pożyczki powyższe zostają Opro- 

centowane w wysokości 6 proc. w 
stosunku rocznym, z którego 1 proc. 

pobiera Bank Polski, reszta central- 
'na kasa spółek rolniczych, jako po- 
krycie kosztów technicznych akcji. 

Lnamienny zwrot w ukralńskiej rady- 

Odbył się we Lwowie wiec zwo- 
łany przez ukraińską partję radykal- 
ną, na który zjechali się chłopi rus- 

„cy z powiatu Lwowskiego. Przebieg 
wiecu był niezmiernie charakterysty- 
czny, zapowiadający znamienny zwrot 
w taktyce ukraińskiej partji radykal- 
nej. Szereg mówców wyraźnie ak- 
centując klasowe stanowisko partji, 
wspominało czasy Stapińskiego i Sto- 
jałowskiego, gdy polski ruch chlop- 
ski potęźniał wspólnie z ruchem u- 
kraińskim. Narzekano na wspólne 
dzisiejsze pokrzywdzenie chłopa pol- 
skiego i ukraińskiego i domagano 

jsię zaspokojenia potrzeb włościań- 
jstwa ukraińskiego i polskiego. Spraw 
pelitycznych i narodowościowych nie 
poruszano zupełnie. 

Trudowickie „Diło” pisząc 0 prze- 
biegu wiecu wyraża przekonanie, że 
ukraińska radykalna partja nawet w 
sprawach ogólno narodowych nie bę- 
dzie już odtąd iść łącznie z tak zwa: 
nemi mieńszewickiemi, nacjonalistycz- 
nemi partjami ukraińskiemi. W wie- 
cu brali udział wybitni przedstawicie- 
le „U.R.P.“ w osobach d-ra Daszkie- 
wicza, d-ra Lwa Baczyńskiego, redak- 
tora Pawłowa i innych. Przebieg wie- 
cu wskazuje na zwycięstwo partji 
idei wspólnego klasowego polsko-u* 
kraińskiego frontu chłopskiego. (A.T.E) 

  — 
  

Popis orkiestr gimna- 
zjów wileńskich. 

(Im, K. Z. Rug., im. J. Lelewela i 
O. O. Jezuitów). 

Ze szczerą przyjemnością wysłu- 
chałem popisu orkiestr uczniowskich 
(ork. dęte) w sali gimn. Lelewela. 
Wszystkiego rok czwarty istnienia — 
a owoce sąl Zasługa to pracy dyr. 
ark. M. Telmaszewskiego i poparcia 
zwierzchności szkolnej. Tylko przez 
kulturę muzyczną młodzieży, utrwali* 
my kulturę mas i zamiłowanie mu- 
zyki, jako czynnika niezbędnego, 
ozdabiającego życie. Rozwój muzyki 
w szkole—przygotowuje i powstanie 
elementów twórczych. Talenta, drze- 

miące może, nierozbudzone, — mar- 
nują się. Życie muzyczne szkoły — 
wydobywa je z ukrycia — daje im 
możność  sprobowania swych sił. 
Mamy dowód słuszności naszego 
twierdzenia. Oto usłyszeliśmy z e- 
strady utwory uczniowskie—pp. Jan- 
czewskiego, Jankowskiego, Choda- 
jewskiego, dyrygowane przez nich 
samych. | co dziwne—zastanawiające, 
za te pierwociny, próby, noszą na 
sobie charakter wileński. Dzieci Wil- 
na, jakby noszą w sobie ten arty- 
styczny atawizmi Orkiestra lm. Zygm. 
Augusta dała nieco przydługi рго- 
gram przeciąžający Škoda 'czeredę? 
Wyróżniają się w tej orkiestrze kor= 
neciści i baryton. Najlepiej brzmiały 
„Sarenada“, Brygo i „Walc* Jan- 
czewskiego. Orkiestra „Ojcėw Jezui- 
tów, nadmłodsza z wileńskich, ślicz- 
nie i z fantazją wykonała obrazek 
muzyczny „Kuźnia w lesie" Michale 
skiego i polkę — „Kukułka i Słowik" 
Uczniowie gimn. Lelewela, wykonali 
najlepiej „Bajki Hofmana* i „Pieśni 
Legjonowe“, 

Początek koncertu poprzedził 
Hymn Bogarodzica siłami polączo- 
nych orkiestr, 

Życzymy młodzieży wytrwałości, 
zapału i tęsknoty do piękna, którego 
najczystszą postacią, według Platona 
była I pozostanie — Muzyka 

Antoni Miller. 
    

--——————————————————
—————————— 

nie przystoi w solidnym tsatrze, więc 

miejmy nadzieję, że się więcej nie 

powtórzyli 
Przechodząc do poszczególnych 

(wykonawców przyznać należy bez 

kwestji palmę pierwszeństwa Lon 

„Chaney'owi i genjalnemu artyście, 

|który w roli potwornego garbuska 

Ouasimodo, dał nieśmiertelną kreację, 

; przemyślaną w każdym celu, odtwo* 

rzoną z całkowitem zaparciem się 

siebie dia sztuki. 

1. Bo trzeba wiedzieć, że ten po" 

tworny garbus z ekranu jest w rze: 

jczywistości „mężczyzną wysokiego 

| wzrostu, o energicznej twarzy, by 

strym spojrzeniu | zręcznych ruchach 

j skończonego sportowca (Vid „Film”). 

„Ostatnią jego kreacją jest rola tytu- 

jłowa w „Tym, którego biją po twa- 

|rzy” L. Andrejewal 
| Reszta artystów: Esmeralda (w wy 
konaniu uroczej Patsy Ruth Miller), 

, kapitan Fabus i jego brat, Clopin, na- 

įrzeczona Febusa — dzielnie sekun* 

:dowali pierwszemu i tylko sylwetka 

; poety ulicznego, mający reprezento- 

wać element konieczny w sztucę wy”   padła niezupełnie fortunnie. 

Dla pojęcia o bajońskich kosztach 

wystawy tego obrazu, dodajmy że 

Amerykanie specjalnie dlań wybudo- 

wali na terenach wytwórni kopję ka- 

tedry paryskiej, odtwarzając ją w naj- 

drobniejszych szczegółach tą „sym: 
fonję z kamienia”l 

Z ostatnich filmów wyświetlanych 
w kinie „Helios” zasługują na wyróż- 

nienie: „Listy miłosne baronowej S.” 
z Mia May w roli tytułowej, orsz „Za-- 

lotny księże” z Kowańko i Kolinem. 

„Teodora”. 

Kino „Polonja” wystąpiło ostatnio 

z obrazem historycznym w 2 serjach 

i 10 aktach z dziejów Bizancjum p.t. 
„Teodora”, ilustrującem dzieje tej 

słynnej kurtyzany na tronie. Wysta- 

wa obrazu tego, (o treści pokrewnej 
z „Messaliną”) bogata i staranna, lecz 

przeładowanie go scenami masowe 

mi z tłumem i pewna rozwleklošė 

nurzą widza. Artystka w roli tytuło- : 

wej nader umiejętnie wywiązała się 

z zadania, czarując wszystkich swą 

niezwykłą urodą. Dobrym był rów- 

nież Wespazjan jako władca Bizanc- 

„jum. Na wyróżnienie zasługują zdjęcia 
| w willi, oraz portretowe. Z ostatnich 

' obrazów wyświetlonych w „Polonji" 
| wyróżniają się: francuski obraz „Koe- 
'nigsmark” i „Jej droga do szczęścia” 
'z Lucy Dorraine i Conradem Weid- 
item, 

i „Tajemniczy petwór”. 

j Wyświetlany w kinie „Piccadylli”, 
należy do obrazów awanturniczych w 

; których celuje Ameryka,  Potworem 
jest małpolud wieziony na statku do 

| Europy na sprzedaż, który się wydarł 
i podczas burzy z klatki w której był 
; przewożony. Z tym wypadkiem łączy 
, się większa część treści obrazu. Obraz 
ten jest gloryfikacją odwagi i ener- 

,gji ludzkiej, która, obok tendecyj mo- 
' ralizatorskich, stanowi charakterysty- 
„czną cechę filmów amerykańskich. 
i Z ostatnio wyświetlanych w tem 
"kinie obrazów wyróżnił się film zży- 
;cla żydowskiego p. t. „Kadysz” (Mo- 
dlitwa za umarłych) oraz'„Żebro Ada- 

; Spectator, 
  

! 
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Za KOW NA. 
Prasa litewska o skardze 

polskiej. 

„Ritas” w Ne 61 podaje: Rada Li- 
gi Narodów zamierzała jedynie wy- 
słuchać sprawozdanie referenta Oraz 
delegacji iitewskiej. Jednakże wobec 
protestu delegacji litewskiej oraz do- 
magania się aby wyrok w sprawie 

skargi polskiej został wyniesiony jak- 

najprędzej, skarga ta istotnie była 

rozważaną na tej samej sesji co zn. 

14 marca r. b. i ostatecznie rozstrzy” 

gnięta. Sprawa została ostatecznie 
ukończoną i skarga mniejszości pol- 

skiej została uznana za nieuzasadnio: 

ną. (A.T.E.) 

Litewska izba handlowa. 

Przed kilku miesięcami sejm li- 

tewski przyjął ustawę O organizacji 

izb handlowych. 
Przed kilku dniami ministerstwo 

skarbu opublikowało instrukcję o wy- 

borach do powyższych izb. 
Aktywne prawo wyborcze posie 

dają osoby, organizacje i firmy, któ- 

re w roku bieżącym wykupiły świa” 

dectwa przemysłowo handlowe wyż- 

szych kategoryj. 
Terminu wyborów narazie nie wyz- 

naczono. 

O żydowską radę narcdową. 

W sejmie litewskim rozpatrywano 

wniesiony przez chrześćjańską demo" 

krację projekt stworzenia żydowskiej 

rady narodowej. Projekt ten frakcja 

żydowska odrzuca, gdyż zawiera on 

dwa punkty nie nadające się do przy: 

jęcia: postanowienie, że przynależność 

do gminy żydowskiej nie bęazie obo-   

wiązkowa, że podatki ściągane przez 

zarząd gminy nia będą egzekwowa- 

ne przymusowo. Posłowie żydowscy 

zażądali odrzucenia tego projektu, ja- 

ko ograniczającego autonomję żydów 

na Litwie. Pos. Robinzon stwierdził, 

że litwini ograniczając autonomię 

swoich mniejszości narodowych nie 
mają prawa żądać autonomji dla 

mniejszości litewskiej na Wileńszczyź- 

nie, tembardziej, że dotychczas swo- 

im mniejszościom narodowych żad- 

nych praw nie dali. Robinzon powo- 

ływał słę na artykuł w chadeckim 

dzienniku „Rytas” w którym litwini 

wy Nekają się autonomii litewskiej na 

w i 

i amunicją dla armji litewskiej, 

litów. Ogółem przywieziono 50 

  p zamachu na Unszlichta* 

LEŃ SK | 

Litwa się zbroi. 

KLAJPEDA, 26,1ll, (Pat). "Do Kłajpedy przybył statek włoski z bronią 

zakupioną we 
tysięcy karabinów i osiem miljonów naboi. 

Drugi memorjał niemiecki. 

BERLIN, 26,11! (Pat). Krążą tu pogłoski o drugim memorjale niemieęc- 

kim, skierowanym do rządu angielskiego. Memorjał ten zajmuje się szcze- 

gółami ewentualnych umów arbitrażowych i domaga się zawarcia 

dotyczącego wschodnich i zachodnich granic Niemiec. 

Zamach na Unszlichta. 

Z Moskwy sygnalizują niepodtwierdzoną dotychczas wiadomość o do- 

Włoszech za 30 miljonów 

układu 

Bliższych szczegółów o zamachu brak. 

Wileńszczyżnie, aby nie dać jej Mniej: —————————————————— 

szościom zamieszkującym na Litwie. ; 
jw szkolnictwie w charakterze siły ;13 spraw, dotyczących Życia Towa- 

Projekt ustawy o gminach 
žydowskich. 

W sejmie litewskim odbyła się 

dyskusja nad projektem ustawy o 
gminach żydowskich, 

Przebieg dyskusji jest bardzo go- 

rący. 
Posłowie żydowscy uważają pro* 

jekt rządowy za szkodliwy, krępujący 

prawa mniejszości i zdążający dowy* : 

wołania walk wewnętrznych wśród 

żydów. (A.T.E.) 

| niewykwalifikowanej powinno się o- 

becnie przyznać uposażenie szczebla 

a, grupy IX, skoro już uzyskał prze- 
pisane kwalifikacje; b) kwalifikowa- 

; nemu nauczycielowi szkoły powszech: 

nej, mającemu 18 lat służby zaliczo* 

nej w razie zdobycia obecnie stu: 
djów wyższych, należy przyznać pła- 
ce grupy VI szczebla b. 6). 

— Zwolnienie od opłat cel- 
nych przyrządów szkolnych. Dy" 

; rekcja ceł powiadomiła tutejszą szko- 

łę techniczną, iż na skutek prośby 

| rzystwa. 
O ile na termin wyznaczony nie 

przewidziana statutem, następne wal- 

odbędzie się zs 
ez 

la się potrzebna ilość członków, 

| ne zebranie 
później i będzie prawomocne 
względu na ilość obecnych (i). 

! Dalsza rozbudowa kolonji 

jkolejowej. Zarząd T-wa „Kolonja 

, Kolejowa” zwrócił się do Banku Go: 

' spodarstwa Krajowego z prośbą o 

j udzielenie pożyczki długoterminowej 
(dla odbudowy i rozbudowy domów 

Prace kłajpedzkiej rady portu. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- T-wa. (I). 

Kłajpedzka rada portu rozpocznie 

w tych dniach swoje prace w kom=: 
plecie. Dwaj członkowie rady portu 

podjęli już prace przygotowawcze, 
między innemi prowsdzili rokowania 

z przemysłowcami drzewnymi w spra- 

wie pławu drzewa na Niemnie na 

podstawie projektu rządowego o tran- 

zycie drzewa. (Pat.) . 

EZ 

Z państw bałtyckich. 
; Łotwa. 

Projekt autonomii niemieckiej. 

Projekt  autonomji niemieckiej 

opracowany przez oświatową komisję 

sejmową został wniesiony do Sejmu 

I będzie rozpatrywany na najbliższem 

posiedzeniu plenarnem. 

Stan przemysłu łotewskiego. 

Według wiadomości, nadeszłych 

z łotewskich kół przemysłowych, sy” 

tuacja w przemyśle tamtejszem jest 

naogół znośna. 
Niektóre przedsiębiorstwa rozsze" 

rzyły swą działalność. 

Pewien zastój daje się zauważyć 

jedynie w przemyśle włókienniczym. 

Państwo kupuje len. 

Od poniedziałku rozpoczęło się 

w państwowych punktach — kupno 

Inu po cenach zniżonych. 
Według wiadomości nadchodzą: 

cych z punktów prowincjonalnych, 

największa podaż daje się zauważyć   

w Letgalji, gdzie ludność posiada 

znaczne zapasy surowego lnu. 

Wrzenie wśród farmaceutów. 

W związku z grożącym strajkiem 
farmaceutów, żądających podwyższe- 
nia stawek zarobkowych, odbywają 

się narady rząda. 
Ministrowi spraw wewnętrznych 

poruczono pośrednictwo w tej sprawie. 

Złoto estońskie w banku an- 
gleiskim. 

W tych dniach powraca z Lon- 
dynu do Tallina główny dyrektor 
estońskiego banku państwa, Aule. 

P. Аше prowadził w Londynie 

pertraktacje z pewnym wielkim ban- 

kiem angielskim o warunkach, na 

których Estonja mogłaby tam umie: 

ścić swe złoto. 
Według krążących pogłosek wa: 

runki te zostały już opracowane i 

rząd estoński natychmiast po po- 

wrocie p. Aule szczegółowo rozpa- 

trzy tę sprawę. 

KRONIKA. 
——— Dziś — Jana Damasceńsk. 

Piątek | Jutro— Jana Kapistrana. 

27 Wschód słońca— g. 5 m. 25 
Marzec Zachód —„ — 9. 6 m. 0   

  

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Uniwersytecka— (niwersy- 

tecka 5, czytelnia otwaria od g. 10 r. do 7 

wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

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

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

rozumieniem z JOD z członków Zarz. 

-wa) w środy, piątki niedzielę od 12—2. 

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

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln— Domi- 
nikańska 13. 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

oz rano) od 10 rane do 8wiecz. 

przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

Dominikańska J5, tel. 15 | 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

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

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

Przyjęcie od 10 rano do 4 popoł. 

Przychednia dla gružlicznych — Żeli- 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

cy następujące apteki: 

Chomiczewskiego—W. Pohu'anka 19, 

Chrościckiego— Ostrobramska 25, 

Miejska— Wileńska 28, 
Ottowicza —Wielka 49. 

MIEJSKA. 

— Uwadze lokatorów. Według 

ustawy o ochronie lokatorów, w dniu 

1 kwietnia r. b. obowiązują podwyż- 

szone opłaty za Il-gi kwartał komor- 

nego: 
1) dla mieszkań jednopokojowych, 

złożonych z pokoju i kuchni, lub jed- 

nej kuchni z 19 do 25 procent pod- 

stawowego komornego. 

2) dla mieszkań z 2 — 3 pokol, 

oraz wszystkich innych, za wyjątkiem 

wskazanych w punktach 1, 3 i OR 

24 do 30 proc. 
3) dla mieszkań z 4—6 pokojów, 

oraz pomieszczeń zajętych przez za- 

kłady naukowe, nie podpadających 
punkty 1 i 2 z 29 na 35 proc 

4) dla sklepów i innych pomie- 

szczeń handlowych i przemysłowych, 

których komorne przedwojenne nie 

przekraczało 600 rb., z 34 na 40 pro- 

cent. 
5) dla budynków i pomieszczeń 

fabrycznych z 64 na 70 proc. 
W wypadkach spornych należy się 

zwracać do Magistratu (Urząd rozjem- 

czy do spraw najmu), lub do związku 

lokatorów, za pomocą których to in- 

terwencji może być wplacane komor+ 

ne (x). 
— Bank żydowski. Bank związ 

ku kupców i przemysłowców žydow- 

skich został zalegalizowany i przystą- 

pił do zapisywania udziałów (x). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Płace dla nauczycieli. Przy 

zmianach uposażenia nauczycieli, któ 

rzy byli już w czynnej służbie w dn. 

1 października 1923 r., spowodowa- 

nych faktami zaszłemi po tem ter- 

minie, np. uzyskanie kwalifikacji za- 

wodowych lub złożeniem egzaminów 

ze studjów wyższych, winny być lata 

zaliczone przy wymiarze uposażenia 

liczone do posuwania w grupach i 

szczeblach. 
Wskutek tego np. e) nauczycie-   lowi pełniącemu bez przerwy służbę 

' skiego, sprowadzane przez nią z za” 

granicy przyrządy dla qelów nauko- 

wych, zostały zwolnione od opłat 
; celnych (x). 
|  — Spisy dzieci na prowincji 

„muszą być odłożone. Kuratorjum 
j Okr. Szk. Wil. rozporządzeniem dn. 

‚ 6.Х!-24 г. № 17221 — II. zarządza 

ogėlny spis dzieci, urodzonych ® Ia- 

tach 1911 — 23 włącznie, celem o- 

pracowania dokładnej sieci szkolnej. 
Oficjalnym już terminem  rozpo- 

częcia spisu jest 1 kwiecień r. b. 
ETechniczne wykonanie powyższe” 

go przedstawia się następująco: na- 
uczyciele, zwani „komisarzami“ spi- 

sowymi chodzić będą z sołtysami od 

chaty do chaty, od wioski do wioski, 

wykonując ściśle rozporządzenie swej 

władzy, wedle otrzymanej instrukcji. 

Ze względu zaś na grasującą 

epidem ję, która zatacza coraz 

szersze kręgi, oraz na nieprzebyte 

w tym czasie drogi, jak również i na 

okres Wielkiego Tygodnia (spis 

skończą się najwcześniej 10 kwietnie) 

należy koniecznie odłożyć termin 

spisu, pomnąc, (co do epidemii) iż 

„strzeżonego Pan Bóg strzeże”. Wre' 
szcie nie wypada stanowczo doku- 
czać ludności w Wielkim Tygodniu, 
kiedy czyści się mieszkania. 

Prócz tego nie należy również 

obciążać pracą nauczycielstwa w cza- 

sie przysługujących mu ferji świąte- 

cznych, które rozpoczynają się 8-go 

kwietnia. 
Słowem, termin spisu dzieci wi- 

nien być bezwzględnie odłożony. 

  
— Szoferzy proszą 0 inter: 

nęło podanie od związku szoferów, 

zawarcia umowy zbiorowej z praco- 

pracy i płacy (x). 

1 kwietnia r. b. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

wencję. Do Inspektoratu Pracy wpły* 

z prośbą o interwencję w sprawie 

dawcami, celem ustalenia warunków 

— Orkiestra krawców. Chrze- 

ścijański związek zawodowy krawców 

wileńskich zorganizował swoją własną 

orkiestrę smyczkową, złożoną z 20 osób 

z której również korzystać będą mo- 

gły i inne związki zawodowe przy 

urządzaniu uroczystości, baiów, etc. (w) 

Z KOLEI. 

— Zmiana odejścia pociągów 

na kolejach miejskich. Z dniem 
na odcinku Stacja 

Osobowa— Wielka Pohulanka będzie 

į Z POCZTY. 
{ a 
|  — Nowa agencja pocztowa. z 

dniem 20 marca r. b. została uru- 

chomiona agencja pocztowa Cyryń w 

pow. Nowogródzkim. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd komitetu „Chleb dla 

głodnych dzieci” podaje za naszym 

pośrednictwem do wiadomości czyn- 

nych członków, że doroczne zebranie 

Komitetu odbędzie się dnia 28 mar- 

ca, t. j. w sobotę, o g. 5:ej po poł. 

w sali Delegatury Rządu (plac Mag- 

daleny 2). 
Na porządku dziennym: 1) spra- 

wozdanie Zarządu, 2) Komisji Rewi- 

zyjnej, 3) wybór Zarządu. 
— Z Koła Wileńskiego Z. B.P. 

W niedzielę dn. 29 b. m. odbędzie 

się w Bibljotece Publicznej i Uniwer- 

syteckiej w Wilnie zwyczajne ogólne 

zebranie członków Koła Wileńskiego 

Związku Bibljotekarzy Polskich, na 

którem dyrekt. Dr. Stefan Rygiel da 

sprawozdanie ze Zgromadzenia Dele- 

r Kół w Warszawie, zaś mecen. 

adeusz Wróblewski wygłosi referat 

p. t: „Ochrona bibijotek przed szkod- 

nikami organicznemi i nieorganicz- 

nemi*. Goście mile widziani. 

— 2gi odczyt Boya-Zeleńskie- 

go w Teatrze Polskim. Znakomity 

prelegent, który za pierwszą swą byt- 

nością umiał pozyskać sobie sympa” 

tje naszego miasta, znów przyjeżdża 

do nas z odczytem, który znalazł 

entuzjastyczne przyjęcie w Warszawie, 

gdzie musiał być dwukrotnie powtó- 

rzony, oraz w Poznaniu, Krakowie, 

Lwowie i innych miastach. Tytuł od- 

czytu: „O komedji ludzkiej, o kobie- 

cie trzydziestoletniej i ich twórcy”; 

   
    

                                    

     

    

                        

   

    

   

        

Boy porusza ze zwykłą swą lekkością 

i głębią zarazem wiele problemów, 

znajdujących się na pograniczu życia 

i literatury. Interesujący ten odczyt 

zostanie wygłoszony u nas w niedzie= 

lę d. 29 b. m. o g. 12 w południe. 

Bilety są do nabycia w kasie Te- 

atru Polskiego. 

Ministerjum spraw wewnętrznych na 

znano im dodatek do uposażenia, a 

w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu 

iw Wilnie po 1.000 punktów uposa- 

RÓŻNE. 

— Dodatek dla wojewodów. 

  

podstawie uchwały Rady Ministrów 

zawiadomiło wojewodów, że przy- 

mianowicie wojewodom w Warszawie, 

kursował tylko jeden skład pociągu 

(dotychczas było 2 składy). Rozkład 

jazdy pociągów na tej linji został 

również zmieniony, gdyż 1) odejście 

pierwszego pociągu ze stacji osobo- 

wej o g. 7 m. 43, 2) odejście pierw- 

szego pociągu z Wielkiej Pohulanki 

o godz. 8, 3) odejście ostatniego po- 

ciągu ze stacji osobowej o godz. 21 

m. 43 i 4) odejście ostatniego po- 

ciągu z Wielkiej Pohulanki o godzi- 

nie 22. 
Na linji Wielka Pohulanka—Wil- 

cza Łapa jak był jeden pociąg, tak i 

pozostaje. Zmieniono tylko czas odej- 

ścia pociągów: 1) odejście pierwsze- 

go pocłągu z Wielkiej Pchulanki © 

godz. 7 m. 18, 2) odejście pierwsze- 

go pociągu z Wilczej Łapy o g. 7 

m. 41, 3)odejście ostatniego pociągu 

z Wielkiej Pohulanki o g. 21 m. 18 

i 4) odejście ostatniego pociągu z 

Wilczej Łapy o g. 21 m. 41. 

Pociągi na obu linjach będą kur: 

sować co 40 minut (1). 

— Walne zebranie T-wa „Ko- 

lonja Kolejowa". W d. 29 b. m. о 

godz. 9 wiecz. w lokalu „Ognisko” 

przy ul, Kolejowej, odbędzie się wal- 

ne zebranie członków T-wa „Kolonja 

Kolejowa”. Na porządku dziennym 

     

   

  

     

   
  

żonych, a więc około 410 zł, pozo- 

stałym zaś wojewodom po 800 punk- 

obowiązują od 
1925 roku. (x) 

Teatr i muzyka. 
— Administracja Teatru Wielkie: 

dnia 1-g0 stycznia 

Tia dzisiejszym zostały obniżone. 
— „Poczekalni lej klasy“. Dziś 

czekainia | klasy”, na której publiczność 

i jest grana przez cały zespół 

skiego bardzo ciekawie. Dekoracje pomy= 

słu p. Hoppena. 
— Przedstawienie szkolne. 

szkolnej Teatr Polski daje po raz trzeci I 

ostatni „Ogniem I Mieczem*. W przygoto 

waniu „Hajduczek”. 
— Ostatale występy Lucyny Mes- 

sal. Dziś i jutro L, Messal ostatnie dwa га 

komita artystka jest codziennie przedmio 

tem owńcji za swą ureczą, pelną poezji 

Kozłowską na czele podoba się bardzo. 

— ma Messal w „Czarda- 

szcze” w niedzielę popołudniu. L 
Messal wystąpi 
„Czerdaszcze   

tów, a więc około 328 zł. Uchwały 

o komunikuje nam iż ceny biletów z 

Teatr Polski powtarza wczorajszą premjerę 

Kaweckiego, doskonałą komedję farsę „Po- 

bawi się lepiej niż na farsach francuskich. 

Komedjo-farsa ta posiada typy przepyszne 
eatru Pol- 

w 

niedzielę o godz. 4-ej pp. dla młodzieży 

zy gra „Ostatniego Walca" — Strausa. Zna- 

kreację. Cały zespół z pp. Sempolińskim I 

popołudniu w niedzielę w 

w Teatrze Wielkim, jak wia- 

+ 

! 
{ СЕНЕН 

wódki: 

CZYSZCZONA 

PERŁA mocna 

STARKA 

STARUCHA 

ŽYTNIOWKA 

domo jest to jedna z najlepszych kreacji 
tej znakomitej artystki. 

— Z opery. W niedzielę o g. Seej 

wiecz. dane będą „Pajace”, z p. Zamorską, 

Krugłowskim I Perkowiczem. Łącznie z ba: 

letem, który powtórzy premjerę Moniusz- 
kowską. 

WYPADKI i KRADZIEŻE: 

w Wilnie. 

— Czy nie na trumny potrzebne 
im były deski? Morgensztern Grzegorz, 
dyrektor tartaku przy ul. Kwiatowej 7, za- 

meldował, iż 25 bm. usiłowano okraść tar- 

tak. Sprawcy zostali spłoszeni. Docnodzenie 
w toku. 

— Pomocnik jest-szukają dyre- 

ktora. Została pociągnięta do odpowie- 

dziainošci Karwo Marja, zam. przy ul. Tar- 

gowej 9, za puszczenie w obieg fałszywych 

banknotów 5-złotowych. Doch. w toku. 

— Kradzież. Szawienko Teodorowi, 

zam. przy ul. Jagiellońskiej 3 skradziono 
300 złet. O kradzież podejrzani są acz) 

Kazimierz i Swięcicki Bronisław. Dochodz. 

w toku. 
— Okradzenie „Domu Dziecka”. 

25 bm. okradziono sklep „Dom Dziecka” 
przy Ognisku kolejowem, mieszczącym się 

rzy ul. W. Pohulanką 12. Straty—1.700 zł. 
pochodzenie w toku. 

Na prowincji. 

— Nie zbrodnia a samobójstwo. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 

Aniela Zdanowicz, której zwłoki znaleziono 

w lesie około Wardowic Nowych w pow. 

Wilejskim popełniła samobójstwo przez po- 

wieszenie e A 
* —Wyjaśnione samobójstwo. Prze- 

prowadzone dochodzenie ustaliło, że Anto* 

nt Awciuk w Wilejskim pow. zastrzelił się 

(o czem już donosiliśmy) sam, przez niee- 

strożne obchodzenie się z bronią. Akta 

skierowano do podprokuratora. 
— by symulacja? Przeprowa- 

dzone dochodzenie sprawców napadu w 

pow. Święciańskim na Aleksandra le- 

wicza 20-1 r.b. nie ujawniło, lecz zachodzi 

podejrzenie, iż wymieniony napad symulo- 

wał. Akta skierowano do podprokuratora 

— Szukali, szukali i-nie znaleźli 

Przeprowadzone dochodzenie nie usteliło 

sprawców nśpadu na Szabełko Albina w d. 

16-11 r. b. 
— Nie baw się z ogniem! Prze- 

prowadzone dochodzenie ustaliło, iż pożar 

w SŚmołwach d. 19-Il r. b. powstał wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 

przez poszkodowanego Czerniawskiego. 

— Pożary. 20 bm. o g. 12 wskutek 

niewyjaśnionej narazie przyczyny spalił się 

dom mieszkalny, chlew, 2 krowy, oraz zbo- 

że | ubranie na szkodę Fomy Nikitina. 

Straty wynoszą 740 zł. Dochodzen. w toku. 

Pożar miał miejsce we wsi Kolonje, gminy   
' 

pod którym to intrygującym tytułem | szą 
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— 20 bm. o godz. 20 w folw. Leonpol, 

m. Bienickiej, na szkodę Agonowskiego 

Rnioniego spalił stę dom mieszkalny, wsku- 

tek wadliwego stanu komina. Straty wyno- 

2.000 zł. 
— Kradzież konia. 16 bm. na szko- 

dę Okulewa Aleksandra, zam. w folw. Dobra 

Wola, skradziono konia, wart. 1060 zł. De- 

chodzenie w toku. (1) 

Teatr Polski 

Dziś po raz drugi 

„Poczekalnia |-szej klasy” 
komedjo-farsa Kaweckiego 

Początek o godz. 8 wiecz. 

  

W niedzielę o godz. 12 w poł. 

2-gl odczyt 

Boya Żeleńskiego 

O godz 4 po poł. 

przedstawienie die młodzieży szkolnej 

po cenach najniższych 

„OGNIEM I MIECZEM” 
Obraz dramatyczny w 5 odsłonach 

z powieści H. Sienkiewicza 

777 SAS) 

Teatr Wielki 
Ostatnie występy 

LUCYNY MESSAL 

Ceny miejsc zniżone, 

Dziś 

„OSTATNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

nz EN 

W niedzielę c godz. 4 ppoł. 

po cenach znižonych 

„Nsiężniczka Czardasza: 
operetka Kalmanė 

z L MESSAL 

O godz. 8 wiecz 

„PAJACE“ 
opera Leoncavallo 

i 

„Widowisko Baietowe”
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Ape O ZO - EE K Au e RR WE NS AS 

° * D chomiło wodociąg oraz wykenało Upadek komunizmu. 

Historja powstania i ao I js tbiu Wychodząca w Mińsku gazeta so- 

„Kolonji kolejowej* 
W okresie 1906—1908 roku z gro- 

na pracowników kolei węzła Wileń. 
skiego, wskutek ciężkich warunków 
mieszkaniowych w Wilmie, została 
utworzona kooperatywa mieszkanio- 

wa pod nazwą. „T-wo Wileńska Ko- 
lonja Kolejowa”. 

W latach następnych T-wo nabyło 
w okolicach Wilna na własność 73,5 
hektarów ziemi, z której część o 
powierzchni 10 hektarów bezpośred- 
nio przylega do przystanku tejże 
nazwy „Wileńska Kolonja” na szlaku 
Wilno-Nowowilejka, cały zaś obszar 
znajduje się w odległości 4—5 klm. 
ed Wilna. Wymieniona posiadłość 
pod względem administracyjnym zo- 
stała włączona do obrębu m. Wilna. 

Po rozparcelowaniu owej posiad: 
łości na 190 dziełek oddano takowe 
do użytkowania członków T-wa, ca- 
łość jednak stanowi własność T-wa.   Mając do rozporządzenia dość 
znaczne sumy, otrzymane ze składek 
członkowskich, jako też ze sprzedaży 
działek, T-wo przystąpiło do wyko- | 
nania szeregu prac, związanych z u: 
lepszeniem warunków życia w Ko" 
lonji, a mianowicie: połączono obie 
części Kolonji dogodną szosą, wyt- 
knięto ulice i przystąpiono do ich 
uporządkowania, urządzono  wodo- 
cłąg ze studnią artezyjską oraz sie- 
cią podziemną rur wodociągowych 
(długość 9 klm.), przechodzącą wzdłuż 
wszystkich ulic. 

W związku z powyższemi urzą- 
dzeniami Kolonja zaczęła zabudowy” , 
wać się i po pewnym czasie posia- 
dała już 44 domy mieszkalne z bu- 
dynkami gospodarczami. ‘ 

Dalszy rozwój Kolonji został 
wstrzymany z wybuchem wojny świa- 
towej. Podczcs okupacji niemieckiej 
został wywieziony motor ad pompy, * 
wskutek czego działanie stacji wodo- | 
ciągowej musiało być wstrzymane. 
Pozatem skutkiem ewakuacji miesz- ; 
kańców większość domów została | 
bęz dozoru i uległa zniszczeniu. Z 
liczby 44h domów mieszkalnych, | 
wybudowanych przed wojną, w 1919 
roku t. j. w tym czasie, gdy działal- 
ność T-wa. została wznowiona, do- 
mów mieszkalnych było zaledwie 27, , 
reszta zaś znajdowała się w stanie | 
zrujnowanym. | 

Ze względu na jeszcze bardziej | 
ciężkie warunki mieszkaniowe  cza- 
sów powojennych, szczególniej wśród ; 
pracowników kolejowych, istniejące 
obecnie T-wo, składająca się z pra- 
cowników Dyrekcji Wileńskiej zamie- 
rza przystąpić do możliwie oil 
sywniejszej odbudowy Kolonji. Na | 
przeszkodzie jednak stoi brak odpo-| Projekt ten został złożony Redzie nję wadliwości motoru. 
wiedniego kapitału w gotówce, po-, komisarzy ludowych do zatwierdze- | orzeczenie 
nieważ pozostałe przed wojną kapi: | 
tały T-wa w sumie 25.000 rubli w 
złocie zostały wywiezione do Rosji i, 
nie zwrócone. i 

Na skutek żądania Urzędu Ziem: ; 
skiego w 1922 roku pewna ilość ; 
działek ziemi, których właściciele nie | 
powrócili do Polski, została sprzeda: | 
na nowonabywcom na raty i z otrzy- | 
mywanych wpłat oraz składek czlon- | 
kowskich T-wo nabyło motor i uru- 

TEAR „HELIOS | 
uł. Wileńska 38. 

KINO- TEAR POLONJA* | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

KINO- TEATR zzP iccadiily* 
UL. WIELKĄ 42.   

Premjera. Film ze śpiewemi!! 
Przepiękne śrcydziełoli! 

Dziś premjera! Wszech- 
światowej sławy film p.t. 

zdemolowanych domėw-—kilka do- 
mów odbudowano šrodkami wlašci- 
cieli, większość jednak pozostaje do- 
tychczas w stanie niezdatnym do za* 
mieszkiwania. 

W celu ułatwienia zadań T-wa 
w 1923 roku została założona i za- 
rejestrowana przez Sąd Okręgowy w 
Wilnie „Spółdzielnia mieszkaniowa 
członków T-wa Wileńskiej Kolonji 
Kolejowej z odpowiedzialnością udzia: ; 
lami“, która jednak ze względu na 

warunki gospodarcze i brak odpo- 

wiednich kredytów do obecnej chwili 

nie mogła rozwinąć szerszej działal- 
ności, a ograniczyła się tylko do u- 
dzielania pomocy członkom spół: 
dzielni przy dostarczaniu pewnych 
materjałów drzewnych, mogących się 
nadać do zabudowań gospodarczych, 
dla odrodzenia poszczególnych dzia- 
łek i t. p. 

Rozwój Kolonji jest zabezpieczo- 

ny, wobec warunków następujących: 
a) bliskie położenie od miasta 

(4 kim. w kierunku prostym 1 5 klm. 
koleją); 

b) dogodna komunikacja kolejo- 
wa wobec urządzenia przystanku „Ko- 
lonja Wileńska" na 5 klm. szlaku 
Wilao—Nowowilejke; 

c) wygody wielkomiejskie w pa- 
staci wodociągu, doprowadzonego do 
każdej działki z gotową -siecią rur 
wodociągowych długości 9 kim., szo- 

sa i t. d. 
d) przeprowadzana obecnie insta« 

lacja elektryczna; 
e) nadzwyczaj zdrowa, sucha i 

wysoka miejscowość, okolona lasa- 

mi, ze wspaniałą glebą, szczególnie 
nadającą się pod ogrody owocowe 

„1 warzywne. 
Przed wojną w miejscowości tej 

było projektowane urządzenie klima- 

tycznej stącji uzdrowiskowej. (1) 

  

— 

1 Rosji: Sowieckiej. 

  

„Nieudana demonstracja anty- 
polska. 

Demonstracja przed poselst. polski. 
w Moskwie nie udała się zupełnie. Za» 
ledwie stukilkudziesięciu ludzi o godz. 
10 ej wieczorem z trzema pochodnia- 
mi i orkiestrą usiłowało podejść pod 
gmach. Tutaj nastąpiły mowy, krzy- 
ki i kocia muzyka. W nocy na ścia- 
nach gmachu poselstwa wymalowano 
farbą komunistyczne napisy. (Pat). 

Nowa konstytucja sowiecka. 

Specjalna, „komisja opracowała no: 
wy tekst konstytucji dla R.5.F.S.R. 

nia. (A. T. E.). 

Stanowisko przewodniczącego 
Cik'a — vacat. 

Z powodu śmierci Narimanowa 
zostało opróżnione stanowisko jedne- 
go z czterech przewodniczących CIK'a. 

Stanowisko to, według doniesień 
urzędowych zostanie obsadzone do- 
piero po kongresie rad S.S.S.R. ktė- 
ry się odbędzie w kwietniu r. b. 

„Fiołki 
Znakomita 

urocza 

„HAZARD ŻYCIA* 

wiecka w języku polskim „Młot” w 
dniu 24. b. m, pisze: 

„Ciężką ! złożoną jest sytuacja 
w jąkiej komintern zmuszony pro- 
wadzić swą pracę, W szeregu krajów 
sekcje kominternu przeżywają takie 
same położenie jakia przeżywała 
partja komunistyczna pomiędzy dwo- 
ma rewolucjami roku 1905 i 1917, 
Upadek fali rewolucyjnej, zacisze, 

| nieufność, zdrada — kto z bardziej 
(starych rewolucjonistów nie pamięta 
tych ciężkich czasów przeżytych przez 
partjęl Obecnie to wszystko się po- 
wtarza. (x). 

I tych też biją. 

į Nienawiść do wszystkiego co jest 
komunistycznem i co ma styczność 
z komunizmem wśród szerokich mas 
ludności Rosji z każdym dniem ro- 
śnie. 

  
| Znane są prześladowania „sielko: ! 
rów” (korespondentów wiejskich) 
przez chłopów. Prześladowania kore- 
spondentów trwają nie tylko na wsi, 

| ale i w wojsku. 
W Hajsinie trybunał wojenny sta- 

cjonującego tam korpusu rozpatruje 
obecnie sprawę hajsińskiego komisa- 
rzą okręgowego Pigorowa i byłego 
naczelnika  kancelarji  komisarjatu 
wojny Bredelina, oskarżonych o prze- 
śladowanie korespondentów wojsko: 
wych. (x). 

Wybory do rad wiejskich. 

Komunizm w Rosji cieszy się co" 
raz to mniejszem powodzeniem. Do- 
skonałym wskaźnikiem są wybory 
do rad wiejskich. O znikomej ilości 
wybranych komunistów w gub. mo* 
skiewskiaj podawaliśmy we wczora|- 
szym numerze. Dzisiaj doszła nas 
wiadomość ze źródła wiarogodnego 
iż przy wyborach w gub. Charkow- 
skiej, komuniści mieli jeszcze mniej. 
sze powodzenie, gdyż na ogólną 
liczbę 21.659 wybrano komunistów 
1.215. (x). 

„Choroby zakaźne na Blałorusi. 

Choroby zakaźne na Białorusi so- 
wieckiej doszły do zastraszających   

"rozmiarów. W u. m, zanotowano za- 

ichorowań na tyfus 593, malarją 242. 
|Na inne choroby zakaźne przypada 
jwięcej niż po tysiąc na każdy. (x). 

| Bolszewicy o katastrofie lot- | 

Przeprowadzone w sprawie kata- 
i strofy lotniczej w Tyflisie śledztwo 
i stwierdziło, że samolot, spłonął wsku- 
| tek pożaru wewnętrznego, który mógł 
|być następstwem nieostrożności a 

Powyższe 
wzbudziło powszechną 

po (Pat). 

Ewakuacja Mongolji. 

Oddziały czerwonej armji ewakuo- 
|wały Urgę i opuściły teren Mon- 
|golji. (A. T. E.). 
! 

Rada komisarzy ludowych zezwo- 
liła na wwóz w ciągu 1925, 26 1 27 

  

cesarskie 

w najnowszej, najlepszej kreacji swej 
w 7 akt. dramacie erotycznym p. t. 

  

romans w 9 akt. w roli głównej bożyszcze Paryża 
Raquel Meller. Podczas seansów gościnny występ 

Pani M. która śpiewając piosenkę .VIOLETEKA”, darzy widzów zwiastunami wiosny — flołkami. 

Lya de Putti 
UWAGA: Obraz wyświetlany jest przy współudziale znanych splewaków, którzy wykonują romanse cygańskie. 

sensacyjny dramat życiowy w 8 akt. człowieka opętanego 
szałem miłości I gorączką złota, który odroczył samobój- 

stwo na rok | rzucił się w szalony wir życia. Salony, Dancingi, Kabarety. Urocza wiedeńka MARY KID w roli głównej. 

„CARMEN 

roku bez cła wszystkich towarów po* 
trzebnych dla zaopatrzenia ludności 
Jakuckiej republiki, (A. T. E.). 

Książki sowieckie na wystawie 
paryskiej. 

Państwowy (rząd Wydawnictw 
wysłał na paryską wystawę około 
3 miljonów książek i plakatów. (A.T.E.). 

Mrozy na Ukrainie. 

W ciągu ostatnich dni w całym 
powiecie odeskim rozpoczęły się na 
nowo mrozy. W niektórych miejscach 
temperatura spadała do 9 stopni po- 
niżej zera. Przymrozki dotkliwie u- 
szkodziły kwitnące już sady more- 
lowe. (). 

Telegramy. 
Sen. Borah o rozbrojeniu. 

WASZYNGTON, 26.II. (Pat.). Pre- 
zydent Coolidge odbył naradę z sen. 
Borahem, przewodniczącym komisji 

  

zwołania konferencji rozbrojeniowej. 
Sen. Borah oświadczył, że obecna 
Sytuacja w Europie nie rokuje, aby 
konferencja 
pozytywne wyniki. 

Konferencja chińsko sowiecka. 

PEKIN, 26.II1. (Pat.). W Mugdenie 
rozpoczęła się konferencja Czan-Tso- 
Lina z Sowietami w sprawie kolei 
wschodniej oraz handlu między 
Mandżurją i Mongolją. 

Możliwe rozruchy w Palesty- 
nie. 

WIEDEŃ, 26.II. (Pat.), „Neues 8 
Uhrblatt” donosi z Jerozolimy, że 
lord Balfour jest jeszcze cierpiący na 
chorobę morską. Prawdopodobnie   cie. FArabowie w całym kraju strej- 
kują, jednak arabscy urzędnicy pań- 
stwowi i komunalni pracują. Wjazd 
lorda Balfoura do Jerozolimy w o- 
toczeniu automobilów pancernych 
wywarł złe wrażenie. Związek arab- 
skiej i muzułmańskiej M w 
Palestynie wysłał depeszę do Daily 
Mail w której protestuje przeciwko 

. przybyciu lorda Balfoura i przeciwko 
ego deklaracji. 

] JEROZOLIMA, 26.1I. (Pat.). Kon: 
|gres narodowy wydał proklamację w 
; której nazywa mahometan i chrze- 
„śćjan w Palestynie „ofiarami dekla- 
„racji Balfoura". Kongres palestyński 
„oświadczył rządowi angielskiemu, że 
„rząd ten będzie odpowiedzialny za 
| wszystkie ewentualne zajścia, które- 
„by się mogły wydarzyć z okazji po* 
bytu lorda Balfoura w Jerozolimie. 

| Strejk generalny w Palestynie 

LONDYN, 26.1I1. (Pat.). Donoszą 
z Jerozolimy: w całej Palestynie 
trwa strajk generalny. Policja i żan* 

, darmerja patrolują po. ulicach mia: „Dobrodziejstwa' sowieckie. : s 

  

spraw zagranicznych, nad kwestją , 

taka przynieść mogła 

będzie zaniechane uroczyste przyję-. 

Polska drukarnia nakładowa 

Rozmaiłości. 
Współczesne O nieśmier- 

Na świecie — prawdopodebnie pomię- 
dzy innemi, mniej znanemi — jest kilka 
kobiet, które pomimo późn. wieku słyną z 
wdzięku i młodości oraz za któremi męże 
czyźni szaleją. Słyrna śpiewaczka paryska 
Mistynguette która swoje nogi ubezpieczyła 
na sumę trzech miljonów franków ma już 
syna 25-letniego a mimo to czaruje swoją 
pięknością. Kto ją widzi w roli dziewczęcia 
na scenie, mógł by przysiądz, że niema 
więcej nad lat dziewiętnaście. Znawcy Pa- 
ryża twierdzą, że gdy Mistynguette zacznie 
się starzeć, cały Paryż zawdzieje żałobę co 
się jednak nigdy nie stanie Porobinskaja 
rosjanka, ma lat 70. Uczy tańca córki bo- 
gaczów berlińskich I ledwie może się opę- 
dzić przed natarczywością swoich wielbicie- 
li. Ci, którzy ją widzą zapewniają, że jest 
pięknością przypominająca lato. Tancerka 
solistka opery „moskiewskiej* panna Gel- 
serówna ma obecnie 75 lat I wciąż zachwy- 
ca amatorów piękności rosyjskich I zagra- 
nicznych. — Była cztery razy zamęźną. Jej 
dzisiejszy małżonek jest. koncertmistrzem 
skrzypkiem w operze. 

ygląda „panna Gelsner* jak czarująca 
20:letnia kobieta, posiada piękne, wypielę- 
gowane rączki I wielkie, melancholijne, czar: 
ne oczy. — Włosy ma czarne jak heban, 
wprawdzie farbowane, lecz przedstawiające 
się naturalnie. Księżna Rutland w swoim 
czasie uchodziła za najpiękniejszą kobietę 
Anglji. Mówią, że była ona o wiele piękniej- 
szą aniżeli jej córka, lady Diana Manners, 
która na scenach angielskich grywa rolę ty- 

; tułową w „Dwiewicy Marji”. Jest ona babką 
14-iu wnuków a mimo to zalicza się do 
najpiękniejszych artystek dramatycznych. 
Jej nosek jeszcze dziś jest uwielbiany przez 
malarzy 1 fotografów za piękne linje. W 
Ameryce do nieśmertelnych piękności zali- 
czają panią Harrimar. Mimo swych siwych 
włosów | licznych wnuków zdobywa nagro- 
dy na konkursach piękności w których bie- 
rze udział od pół wieku. 
  

  

Ofiary. 
Ku uczczeniu imienin Marszałka Józe- 

jfa Piłsudskiego pracownicy Kasy Chorych 
m. Wilna składają ofiarę na Schronisko dla 

! sierot.po poległych żołnierzach przy T-wie 
į is Żołnierza Polskiego"— 2 121. 
{ racownicy Kasy Chorych m. Wilna skła- 
dają ofiarę ną kudęwępdpinika A. Mickie- 

"wicza w Wilnie — zl. 3 

ZO ZR STRA ZARIRTŻ 

  
Giełda warszawska 

z d. 26—1II1 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 
26,57 26,46 Belgja 26,521/2 

Holandja 207,25 207,75 206,75 
Londyn 24,86'/2 24,93: 24,80 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Franki fr. 27,27 27,33 27,21 
Paryż 27,287/4 27,33 27,21 
Praga 15,43 15,47 15,40 
Szwajcarja  100,279/4 100,53 100,02 
Stockholm 140,05 140,40 139,70 

Wiedeń 73,11 73,29 72,93 
Włochy 21,16 21,22 21,11 
Kopenhaga 94,42 94,66 94,19 
Poż. kolej. 8,90—9,00 
Poż. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,45—8,50 
Poż. dołar. 3,60 
41/20/0 listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 29,50 
500 listy z. warsz. przedw. 22,20 — 22,40 
41/a 0/0 warsz. przedwoj. 20,10—20,15 
6%0 obligacje Warszawy z 17 r. 15,78 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

STR IKO WEW ŃZREOWÓNAAŻ 

| Dr. W. Legiejko   
ję I żo- Choroby wewnętrzne. Spec. 

łądka. Przyjmuje od 9—11, Ši /a wlecz. 
Ui. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

    

   „LUX* 
Wiino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 208. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

e 

  

Й nto pości ab nie pości, noch się przekona, 
że najlepszem źródłem zakupów jest stow. 

„ROZKWIT“ 
| Poleca w czterech sklepach: 

oliwę Nicejską i amerykańską, olej, śledzie 
wyborowe: „Szmalcówki” po 15 I 20 gr., 
Królewskie po 25 gr., kiperety w oliwie 
po 50 gr. pudełko, Sardynki od 80 gr. do 
2 zł, szproty pierwszorzędne Ryskie I 

l Gdańskie po 1.40 gr. Rolmopsy wyśmie- 
nite marynowane po 1.30 gr., ser oryginal- 

i ny Kanadyjski i Angielski „Czester' po 
5 ał. kilo, sery litewskie i zielone (ziołowe) 

l po 50 gr. główka 100 gram. Grzyby su- 
szone | marynowane, pikle, ocet winny i 
EWĘ: musztarda domowa mocna, 

śliwki francuskie i kompoty amerykańskie, 
marmolada owocowa | figowa. 

Otrzymano również wielki wybór tawarów 
świątecznych. Wielki transport cukierków 

i 1 czekolady „Lom“. 

u 

SKLEPY: 
Ne 2—Zamkowa 3, Ne 1 — Zawalra 16, 

Na Ne 4 — Beliny 10. 38—Mickiewicza 35, 

| 

| 
i 
i 
' 
: 
i 
i 
i 
į 
: 
i 

оава | 

  

bardzo smaczne po 1 zł. 25 gr. wydaje 
„Artystyczna — Mickiewicza Nr. 11. 

fermięsit obiady jarskie 

' 

  
fa Bolta Lola Państwowa 

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

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOWSKIEGO 

Zamkowa 9. 

Cena LOSU całego 32 zł. — !/18 21. 
aj 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

łując się od swych zw 
łych zajęć. Kapitału is) 
cialnych umiejętności 

syłamy natychmiast 
otrzymaniu 1 
gotówką lub znaczka 

„Ha-ce-wu“ 

| Warszawą; Leszno Ne 

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy 
zarobić łatwo I nie od- 

złotego 

Adresowač do firmy 

|| mm 

  

KOMUNIKAT. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową @- 
nalizę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno- 
ści, przeznaczenie. Fna- 
lizę wysyłam po otrzy- 
maniu 3 zł. Osobiście 
przyjmuje 12 — 7. Proto- 
kuły, odezwy, podzięko- 
wania najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psycho Grafolog Szyller- 

yk Szkolnik, Piękna 25—34, 

pe- 
J inteligentnych i 

potrzeba. Szczegóły e igentów zdolnych 495d- 
po | wiedzania klijenieli pry- 

watnej poszukuje księ: 
mi. | garnia wysyłkowa. Oferty 

przyjmuje Tow. Rekl. Mię- 
dzyn. jen. repr. Rudolf 

27 Mosse, Warszawa, Mar- 
* | szalkowska № 424 sub: 

„Książki na raty*. 
  

1 introligatorskie szybke 1. dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. В 
!----. 

      

    

SS P. SUBOTKOWSKI 
ul. św. Anny 2, m. 4 (piętro) 

powrócił i w dalszym ciągu uddziela lekcyj no- 
woczesnych tańców. Zapisy na lekcje od 4—9 w. 

Młody, energiczny polak | Krawcowa z Warszawy 
włada polskim, niemiec- | w prywatnem mieszkaniu 
kim, rosyjskim i czeskim | przyjmuje szycie sukien, 
językiem, z działu kon., | okryć, kostjumów oraz 
del. oraz bufetowicz jako | wszelkie przeróbki. Ceny 
pierwsza siła poszukuje | niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 
od zaraz posadę, chętnie Szklana) X 12, m. 4 
w Wilnie. Zgł. piśm.: Kra- M. Lewandowska: 
ków 16. Górka Narodowa | a aan 2 mia. 

USE. Do 100 zł. Aix 
a nie zarobią chłopcy, któ- 

Pianino | rzy zgłoszą się cedzien 
do sprzedania | nie w Administracji „Kur« 

Mostowa 9, m. 15; jera Wileńskiego*. 

NAU 
TAI 

  

    

   

  
  

Wydawca w imieniu wspėlwlašcicieli Jozef Batorowiez, Drak, „Lux“, Želigowskiego I, —


