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Wyshodzi codziennie próem dni poświątecznyeh. 

Cena 15 „groszy. Н 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

przyjmują: 

rzyjmują 
08 Barbtrokiaj, 

Borkowskiego, 

tel. 82, Biura o 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę 
аНООа W. Makowdkiógo. S-o- lilak, Skład pa: 

, Miekiewicza 5. Prenumęratę i ogłoszenia 
Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

szeń S. Jutana, 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 | wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą. l 

Niemiecka 4, 

Redakcja 1 Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 9—6 w. 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

klamowym S. Grabowskie- 

Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 lamowy, na 4-ej 'str. 

być przez adm! 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń 'na l-ej str. 
8-mlo łamowy: Terminy druku mogą 

Inistrację zmieniane dowolnie. 

  

  

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

Kto zjedną 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 
mywał „Kurjer Wileński” darmo przez 3 miesiące. 

Žž 

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 50/0 taniej. 

  

    Każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- 4 
go“ eodziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 1 i zł. miesięcznie.     Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 

zaprenumeruje „Kurjer Wileiski“.     

  

NA RATY 
w nowootworzonym sklepie 

przy ul. Zawalnej Ne 21 

/Francuz i Olszewscy 
Wszelkiego rodzaju naczynia 

sprzęty kuchenne. Łóżką 

r
e
 

mi
e 

umywalnie. 

Й 

Narzędzia rze- 
mieślnicze, okucia budowlane 
i meblowe. Żelazo. Narzędzia 

gospodarcze, galanterja żelazna 

  

Penisa Krakowski | 
ul. Wielka 49 (obok hotelu 

Poleca na zbliżające się święta: 
maszynki szwedzkie: do mięsa, lodów, migdałów, nłynki do kawy, primusy Iinne; 
wszelkiego rodzaju formy do ciasta, babek i tortów; duży wybór naczyń kuchen- 
nych emaljowanych i aluminjowych. Oprócz tego noże, widelce, łyżki, łyżeczki, 
nożyczki, scyzoryki, przyrządy do golenia, noże kuchenne oraz narzędzia ogrod 

i nicze 1 rzemieślnicze. 
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S-to Jańska 3. 

_ Muraszko rządzi Polską. 
Jak dalece jesteśmy anarchistycz* 

nem społeczeństwem, mimo częstego 

wołania o ład I praworządność, to 

się przy: każdej sposobności objawia. 
O ile'na zachodzie, zdrowym odru: 

chem społeczeństwa jest potępienie: 
anarchji w imię ładu. społecznego, 

bezpieczeństwa państwa, haseł hu* 
manitarnych wreszcie, u nas jest 
wprost przeciwnie. 

Ze zdumieniem ogląda się spo- 
kojnych i-porządnych skąd inąd ludzi, 
ot,: przeciętnych. burżujów, miłujących 

spokój jak życie własne, którzy skwap- 

liwie pochwalają czyny zbrodnicze: 
i anarchistyczne, z bezmyślnym ow- 

czym pędem .nawracając opinję mas. 

- na bezdroża, 

Nie wdając się we wspomnienia 

dawnych faktów, widzimy świeży 
objaw z powodu zbrodni przodowni- 

ka Muraszki. Fakt jest ten: dwóch 

ludzi, «których życiem: rozporządziły: 

się najwyższe władze państwa, o któ- 

rych losie postanowiły w związku 

zę. skomplikowanemi sprawami pań- 
stwowemi, szerszej publiczności: nig- 
dzie na! świecie -« do: świadomości nie 
podawanemi, tych ludzi bezbron- 

nych i pod opieką prawa, stanowią: 

cych objekt wymiany, morduje bez 
skrupułu, z głupim tryumfem w gieś- 
cie, imć pan Muraszko. 

Mało w nim winy zalste. Naczy- 
tał się pewnie biedaczyna słów uwiel-   

bienia dia gorszego od' siebie zbrod- 
niarza, jeśli widział jak Polacy czczą 
t kononizują Niewiadomskiego, za 

zamordowąnie zacnego, niewinnego 
pełnego wartości człowieka, podstęp" 
nym strzałem z tyłu, to mógł marzyć 
o niebylejakim tryumfie i nagrodzie, 
za palnięcie w łeb dwóm. notorycz* 
nym zdrajcom i zbrodniarzom. 

Sąd i władze państwowe rozpo” 
rządziły się inaczej. Ale cóż to pana 

Muraszkę obchodzi? On rządzi Pol- 
ską a nie jakieś tam sądy Najjaśniej- 

szej Rzeczypospolitej] Tak się daw- 

niej wyłamywał z pod praw i rożka- 

zów, magnat Kresowy lub wojewoda 

dziś tempore mutantor... przodownikl 
Demokratyzuje się społeczeństwo 

polskie i... zawsze takie same mądre: 

po, i przed, i w czasie szkody, którą 
sobie stale wyrządza. 

Że więc pana Muraszkę popchnę- 
li do bohaterskiego mordowania wie- 
zionych przestępców, ci, którzy mu 

kazali codzień czytać, że rząd polski 

jest zły i głupi, bo zdrajców z kraju 

wypuszcza, i że w obec tych agitacji 

pan Muraszko ujrzał się w aureoli 

bohatera, (a może tylko posiadaczem 

niezłej gotóweczki)? to w tem nie 

ma nie dziwnego. Ale, że rozmaici 

wileńscy poczciwi burżuje, skwapli- 

wie zbierają składki dla rodziny, 

(czyt. samego Muraszki) to jest ob- 

jaw równie zdumiewający, jak potwor- 

«# | CY 

nie smutny. Ludzie jako tako rozwi: ; 

nięci umysłowo, popierają zbrodnię, ; 

  

UWAGA!!! * ЦИАПА!!! 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
WIELKA 64 obok kościoła św. łłazimierza WIELKA 64 

Powladamia Sz. Klijentelę, że z powodu likwidacji „T./H. Kaz. Rutkowski, 
1.Kalfa | S-ka” I z p 
ski”, ceny na wszy: materjaly, 

Išciem na własność moją pod firmą „Kazimierz Rutkow- 
„Jak na suknie tak I na bławatne zniżone od 

kwietnia r. b. wyprzedaż niektórych materjałów po ce- 
Proszę się przekonać! 

3 SPRZEDAŻ NA RATY. 

| 

! 

4 

! Ogloszenią. švią 
* ogłoszenia do W 

  

I fe irota zwiekać 2 ogloszeniami świąteczno 1 
ne do „Kurjera Wileńskiego oraz 

Zenit wszystkich bez wyjątku pism, wychodzących 
w Wilnie i na prowincji przyjmuje na ulgowych warunkach 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
w Wilnie 

«Garbarska 1 róg Ad. Mickiewicza, telefon 82 (I-sze piętro) 

ldai la OB IRS LE A 11 LL 

оаы Па 4 каа .-_-—---. 

  

     

  

prof.   

    

nagradzają takową, cieszą się z niej, 

zbierają pieniądze dla bandyty, mor= 

dującego bezbronnych, oficjalnie wie- 

zakładnikówl 

A co by powiedzieli gdyby bol- 
szewicy wymordowali naszych (przez 

bolszewików uważanych za zdrajców) 

wiezionych do Polski pod opieką 
konwoju? 

Po cóż się oburzają na napadają" 

cych na dwory bandytów? Dlaczego 
dla nich nie zbierają składek? Czy 

nie rozumieją, że takiemi „nagroda: 
mi” uczą mało oświecone warstwy 

lekceważyć, deptać prawo, rząd 

i władzę? Że wpajają w ludność za: 

miłowanie do samosądu, który prze 

cie może się zawsze obrócić przeciw 

zupełnie niewinnym  irdziom, bo 

wszak rozwodzić się nad tem nie 

trzeba, że co jest winą i zbrodnią w 

oczach jednej kategorji ludzi, to sa- 
mo jest cnotą w oczach drugich. Mu- 

  
cały przebieg sprawy: długi i mozol- 

ny, zabierający dużo czasu, rozpętu- 

jący sporo namiętności proces, z de- 

szukiwaniem się kto, i w jakiej mie- 

rze, dopomógł panu Muraszce czyn: 

nie i moralnie, w spełnieniu zada- 

nia patrjoty o baraniej głowie. 

Potem niezależnie od wyniku pro- 

cesu, apotecza! Składki, pensyjka   

zionych do obcego państwa, prawie- 

raszkowe czyny najlepszym tego 

dowodem. 

I teraz, jak na dłoni widzi się, 

161025269025982520 2556 70268900.2505.0080008000525% 
Jutro, w sobotę 4 kwietnia r. b. 

w Sali Klubu Handlowo - Przemysłowego, Mickiewicza 33 a 
fONŃCERT - RECITAL FORTEPIĄNOWY 

Aleksandra Wielhorskiego 
Bilety od 11/2 zł. w Księg. „Lektor”, Mickiewicza 4, w cuk. K. Sztrrła, Mickiewicza 22 
1 B. Sztralla, Mickiewicza 16 od 6-9 w., a w sobotę od 5 przy wejściu na Koncert 

PARZYZEZYZYG WIC LL AL) 
ana   

może, mała willa w Skolimowie lub 

fermeczka „na Kresach” gdzie zie- 
mia tańsza. Gdyby skazaniel To do- 

piero roskoszna okazja do manife- 

stacji: wieńce, kwiaty, pochodzik, aka- 

demja... 

Tak, tak, naród niezrównoważony 
i nieoświecony, cieszy się gdy w 

nim rządzi... pan Muraszkol 
< 

Orski. 
— 

Wiadomości poliytzne. 
Pan minister oświe- 

Komisja do cenia publicznego Grab- 
Poniewa ski powołał do  ży- 
MW RI Cia w łonie M-stwa 

©. Р. osobną komisję, która 
będzie się zajmowała 

reformą dotychczasowych ustrojów 
szkolnych i programów nauk oraz 
ostatecznem przygotowaniem ustaw, 
które w najbliższej przyszłości wpłyną 
do Sejmu. W skład komisji wchodzą 
wyżsi urzędnicy M-stwa W. R. IO.P. 
komisja obradować bądzie pod prze- 
wodnictwem p. ministra Grabskiego. 

Ministerstwo Kolei 
wydało "do wszystkich 
Dyrekcji kolei zarzą: 

dzenia z poleceniem odroczenia do 
dnia 1 maja r. b. potrącania rat 
kwietniowych z poborów służbowych 
nałożonych za korzystanie pracowni- 
ków kolejowych ze świstła i opzłu. 

W związku z uchwałą Rady Mi- 
nistrów z dnia 1 kwietnia r. b. © 
przyznaniu dodatków pracownikom 
kolejowym za służbę nocną, wydało 
M-stwo Kolei do wszystkich Dyrekcji 

1442 ы 

    

Bacznošė 
ksiejarzel 

  zarządzenie polecające przyśpieszenie 
wypłaty tych dodatków za marzec. 

PALTA 

KAPELUSZE 

LASKI 

ostatnie nowości I 

Jan Wokulski į ė-ha 
Wielka 9 tel. 152. 

  

  

„RACHUBA“ 
| Wilno, W. Pohulanka 1-a 

ODWOŁANIA 
w sprawie 

PODATKU OBROTOWEGO       
| 

'Dr. K. Sokołowski 
į Choroby skórne I weneryczne. 

Ui. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5—7. 

Dr. w. Legiejko 
Choroby wewnętrzne, Spec. płuc i żo* 

iłądka. Przyjmuje od 9—11, 6*/2>—7!/2 wiecz. 
‘ Ui. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

— 

      

: Na posiedzeniu ko- 
| Oświadcze- misji Senatu dla spraw 
nie Benesza zagranicznych po prze- 

prowadzeniu dyskusji 
zabrał głos Benesz i 

oświadczył, że między Polską a Cze- 
chosłowacją. dojdzie napewno do 
większej współpracy _ politycznej. 
Wstąpienie Polski do Małej Ententy 
jest tylko kwestją tórminologji. Co 
się tyczy traktatu z Polską, to skon- 
statował Benesz, że Czechosłowacja 
porozumiała się z Polską w ważnych 
sprawach politycznych i gospodar- 
czych tak dalece, że tranzyt czeski 
do Rosji przez Polskę oraz trahzyt 
polski do państw zachodnio-europej- 
skich przez Czechosłowację został 
dopuszczony. W kwestji uznania Ro* 
sji niema minister nic do powiedze- 
nia. Kwestje wewnętrzno-polityczne 
stoją narazie na przeszkodzie uzna* 
niu. (Pat.). 

Omawiając przygo” 
towywaną obecnie no* 
tę francuską do rządu 
Rzeszy „Journal” wy- 
raża przypuszczenie, że 

rząd Rzeszy nie będzie czynił obec- 
nie żadnych trudności w sprawie 
stanu rzeczy na zachodniej granicy 
Niemiec, aby w ten sposób uzyskać 
swobodę działania w stosunku do 
Polski oraz w sprawie Austrji. Dlate- 
go to właśnie zdaniem dziennika, 
rząd francuski. chce wyciągnąć na 
światło dzienne istotne zamiary Nie 
miec w tym zakresie. Za najlepsze 
rozwiązanie dziennik uważa zażądać 
ód Niemiec aby ponowiły katego- 
rycznie i dobrowolnie wszystkie swe 
zobowiązania wynikające z traktatu 
wersalskiego. (Pat.). 

„Praga fran- 
'«uska O no- 
<le do Nie- 

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

Wczorajsze posiedzenie Sejmu 
było niezwykle burzliwe. 

Powodem tego był wniosek Wy- 
zwolenia w sprawie rozwiązania Sej- 
mu i rozpisania nowych wyborów. 

Posiedzenie obfitowało w mo- 
menty, świadczące dobitnie o tem, 
iż ten Sejm przeżył się już naprawdę 
i że byłby istotny czas, ażeby ustąpił 
miejsca nowemu. 

Niestety odbierało sią wrażenie, 
iż taktyka prezydjum klubu Wyzwo- 
lenia nie była w możności co do 
słusznego i ze wszechmiar pożąda- 
nego wniosku, należycie obronić go 
na plenum Izby. 

Pozatem raz jeszcze okazało się, 
iż trudno jest marzyć w obecnych 
warunkach o jakiejś skonsolidowanej 
akcji bloku lewicy, która to akcja 
może jedynie przynieść zwycięstwo 
polskiej lewicy. 

Jeśli idzie o prawą stronę Izby, 
to jej wczorajsze argumenty i spo- 
sób zachowania się świadczą dobitnie 
o tem, iż stronnictwa te są istotnie 
silnie przyklejone do swych krzeseł 
poselskich. 

dnich nie wolno się także uchylać 
od odpowiedzialności p. wiceministro- 
wi Smólskiemu. 

Mamy wrażenie że w łonie policji 
tworzą się jakieś tajne związki i spi- 
ski i że organami temi opłacanemi 
przez cały naród, nawet Państwo już 
nie włada, lecz rządzą niemi jakieś 
tajne siły, na których rozkaz, doko- 
nywane są takie zbrodnie. 

Mówca domaga się wszczęcia jak- 
najsurowszego śledztwa i wnosi tak- 
że o natychmiastowe merytoryczne 
załatwienie tego wniosku. 

Podczas poszczególnych ustępów 
przemówienia pos. Barlickiego pano- 
wała wielka wrzawa na ławach mniej- | 
szości słowiańskich i N.P.Ch., a posz: ; 
czególni posłowie z Wyzwolenia ata- 
kowali estro min. Ratajskiego, doma- 
gając się jego dymisji. 

Następnie zabrał głos min. Rataj- 
ski. 

W tej samej chwili jednak rozpo- 
częła się na ławach lewicy orkiestra 
pulpitowa, oraz ogromna wrzawa, 
która uniemożliwiła przemówienie 
ministra.   Wywody przedstawicieli prawicy 

były częstokroć poprostu operetkowe. 

* и * 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu załatwiono na wstępie kilka drc- 
bniejszych ustaw. 

Ustawę o karach za handel ko- 
bietami i dziećmi odesłano do komi 
sji prawniczej. 

Z kolei przystąpiono do 3 czyta- 
nia ustawy o mierniczych przysięgłych 
przyczem przyjęto szereg rezolucyj 
komisyjnych i ukończono 3 czytanie. 

Min. Ratajski musi ustąpić. 

Następnie przystąpiono do nagłoś- 
ci wniosku Wyzwolenia i P. P. 5. ® 
sprawie zamordowania przewożonych 
więźniów Bagińskiego i Wieczorkie- 
wicza przez eskortującego policjanta 
Muraszkę. 

Nagłość wniosku uzasadniał po- 
seł Barlicki (P.P.S.) 

Mówca podkreślił, iż zbrodniczy 
czyn st. przod. Muraszki musi zatr- 
wożyć każdego, kto pragnie prawo* 
rządności. 

Fakt ten na nieszczęście nie jest 
odosobniony, a jest objawem dzikiej 
anarchji, jaką od dłuższego czasu 
przesiąknięte są organa bezpieczeń- 
stwa na ziemiach wschodnich. 

Jeżeli ten stan się nie zmieni, to 
obywatel z zaniepokojeniem będzie 
patrzał па człowieka noszącego 
mundur policji państwowej. 

Czy p. min. Ratajski zdaja sobie 
Sprawę z doniosłości tego faktu? 

Jeżeli p. minister nie ma dosta 
tecznie silnej woli, aby tę anarchję 
uchwycić za łeb, to niech ustąpi miejs- 
ca komu innemu. 

Nie warto zasłaniać się tem, że 
sprawcą kierowały jakieś szlachetne 
pobudki lub też; że jest dotknięty 
płciowem zboczeniem, gdyż mamy 
tu objaw dzikiej anarchji, która już 
uniemożliwia Państwu spełnienia zo- 
bowiązań wobec innego państwa. 

Musimy ustalić odpowiedzialność 
polityczną za ten fakt. 

Przedewszystkiem min. Spraw 
Wewnętrznych, a następnie, ponie- 
waż fakt zaszedł na ziemiach wscho- 

Wicemarszałek Moraczewski przer- 
wał posiedzenie na kilka minut. 

Po otwarciu posiedzenia min. Ra- 

Wilno, dostaje kredyty budowlane. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż po zatwierdzeniu ustawy budowlanej, rząd przy: 
stąpi do rozplanowania kredytów budowlanych pomiędzy poszczególne 
miasta. 

Szereg miast na Ziemiach Wschodnich, a w pierwszym rzędzie Wilno 
mają być w wydajny sposób uwzględnione przy rozdziale kredytów. 

Z sekcji dla spraw mniejszości 
narodowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

tecie Politycznym Rady Ministrów odbędzie się w nadchodzący ponie- 
działek. 

Na porządku dziennym będą nsstępujące sprawy: sprawa gruntów 
cerkiewnych, dotychczas nieprzejętych przez Państwo, prawa tytułu własno- 
ści ziemskiej na ziemiach wschodnich, sprawa szkolnictwa żydowskiego 
i wreszcie szereg spraw ekonomiczno gospodarczych. 

Subsydja dla teatrów wileńskich. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Informujemy się, iż w łonie sekcji dla spraw mniejszościowych, poru- 
szona była wczoraj sprawa subsydjów dla teatrów wileńskich. 

Sprawa ta, naszem zdaniem, winna znaleźć wkrótce pomyślne roz- 
strzygnięcie, a to w tym sensie, iż tsatry uzyskają pewne, dziś nie mogą* 
ca być jeszcze oznaczone, subsydjum. 

Żydzi angielscy popierają skargę Pola- 
ków na Litwie.   

tajski złożył imieniem rządu oświad- . 
czenie, które zarówno pod względem į 
treścł jak i formy nie stalo na wy-| 
sokości zadania. Między innemi mi: 
mister zreferował obszernie całe ' 
zajście, które już wszystkim było | 
wiadome z prasy. i 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Informują nas z miarodajnych źródeł, iż na posiedzeniu angielskiego 
związku przyjaciół Ligi Narodów p. Lucien Wolff przedłożył referat o prze- 
śladowaniach polskiej mniejszości na Litwie, zwracając również uwagę na 
skargę pochodzącą od innych mniejszości narodowych w Kownie. 

Komitet postanowił jednogłośnie przyjąć do wiadomości przedstawio- 
ne dokumenty, bacznie śledzić za losami skargi polskiej mniejszości, która 

Wywody ministra spotkały się z jak wiadomo złożona została Radzie Ligi Narodów i okazać jej wszelką możli- 
oburzeniem na ławach lewicy. i 

Minister oświadczył, iż za to, že: 
eskorta nie zdołała 
zbrodniarzowi winni pociągnięci bę: 
dą do odpowiedzialności. 

Rząd zawiesił w czynnościach aż 
do dalszych zarządzeń starostę stol- 
peckiego Zajączkowskiego oraz kie-, 
rownika eskorty aspiranta policji 
Szyszkiewicza. 

Mówca w zakończeniu zawiado- 
mił lzbę, iż rząd zda Sejmowi spra- 
wę z wyniku dochodzeń po ich ukoń- 
czeniu. 

Nagłość wniosku przyjęto. 
Zaś co do załatwienia meritum 

to wicemarszałek na skutek sprze- 
ciwu odroczył je do jutra. 

O rozwiązanie sejmu. 

Następnie Sejm zajął się nagłoś: 
cią wniosku Wyzw. i Jedn. Lud. w 
sprawie rozwiązania Sejmu i rozpisa 
nia nowych wyborów. 

Dla umotywowania nagłości wnio- 
sku zabrał głos pos. Poniatowski 
«(Wyzwol.) który m. i. zaznaczył: 

Od szeregu miesięcy Sejm i jego 
powaga ginie w oczach społeczeń- 
stwa (wrzawa na prawicy). 

Atmosfera, jaka się obecnie wyt- 
worzyła w Sejmie jest chorobliwa.  ; który oświadczył, 

Gdyby nasz wniosek kierował się 
interesami stronnictwa to prawdo- 
podobnie nie zmierzalibyśmy do roz- | 
wiązania Sejmu, kierując się jednak 
interesami całego Państwa mamy 
prawo odwołać się do tego samego 
stanowiska ze strony wszystkich po- 
słów. $ 

Mówca odwołał się następnie do | 
obywatelskiego poczucia Izby, ażeby 
przywiązanie do krzeseł poselskich 

wą pomoc. 
Zarówno dowiadujemy się, iż sprawa ta będzie również przedmiotem 

przeszkodzić obrad najbliższego posiedzenia zjednoczonego żydowskiego komitetu dla 
spraw zagranicznych w FAnglji, który według zapewnień p. Wolffa okaże 
niewątpliwie swe poparcie polskiej mniejszości na Litwie. 
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nie zasłaniało jej tych wzniosłych ce- 
lów państwowych, do których jest 
powołana. * 

Mówca wnosi o rozważanie me- 
rytoryczne sprawy. 

Mowę posła Poniatowskiego le- 
wica przyjęła hucznemi okłaskami. 

j  Nagłość wniosku przyjęto jedno" 
głośnie i uchwalono przystąpić do 
merytorycznej debaty. 

Z kolei zabrał głos pos. Putek 
(Wyzw.), który wobec jednomyślności 
z jaką uchwalono nagłość, wnosi, by 
przejść zaraz do głosowania i uchwa- 
lić wniosek bez dyskusji. 

Przeciw temu wnioskowi pos. 
Putka oświadczył się pos. Żuławski 
(PPS). dowodząc, ża w tej ważnej 
sprawie należy krajowi dokładnie 
uzasadnić słuszność wniosku. 

Wniosek o głosowanie bez dys- 
kusji odrzucono. 

Gdy wicemarszałek Moraczewski 
oświadczył, że dyskusja jest otwarta | 
zabrał głos pos, Żuławski (P.P.S.), 

iż klub jego jest 
oddawna zdania, że wina obecnych 
stosunków leży w Sejmie. 

Stronnictwa chłopskie, które za- 
siadają w środku lzby szły do wybo- 
rów pód hasłem walki z reakcją. 
Teraz wola ludności została wypa- 
czona przez przystąpienie Piasta 
do 8ki. 

towski (Wyzw.), który stwierdził, iż 

wiązania Sejmu 15 września, iż część 
stoi w przededniu uchwalenia bud« 
żetu i kilku innych ważnych za- 
gadnień. 

Wolimy każdy termin, kończy 
mówca aniżeli wyczekiwanie w tej 
trupiej niernocy wygaśnięcia man: 
datów. 

Z kolei przemawiali posłowie: 
Gdyk (Ch. D.) — przeciw; Wa- 

syńczuk (Ukr.) — za; Stroński (Ch. 
N.) — przeciw; Taraszkiewicz (Bia- 
łor.) — za; Kiernik (Piast) — prze: 
ciw; poczem wpłynął wniosek o 
przerwanie dyskusji, który wbrew 
protestowi pos. Skrzypy (Kom.) — 
uchwalono. 

Nad poprawką pos, Żuławskiego 
o natychmiastowe rozwiązanie Sej- 
„mu ódbyło się imienne głosowanie: 

Za wnioskiem głosowali: P.P. 5., 
Białor. Ukr., Radykalni Chłopi; Wy- 
zwol. Komuniści, Zydzi, Niemcy, Ń. 
P. R., Pryłucki, Brylowcy i N. P. Ch. 

  
ciw 141. 

było się również głosowanie imienne. 
Odrzucono go 228 giosami prze: 

ciw 99. : 
Z kolei przystąpiono do obrad 

Mówca wnosi poprawkę, że Sejm | nad ustawą budowlaną. 
rozwiązuje się z chwilą powzięcia! Godzina 12ta w nocy — posie- 
uchwały. ' dzenie trwa. 

  

Najbliższe posiedzenie sekcji dla spraw mniejszościowych przy Komi- | 

Następnie zabrał głos pos. Ponia-- 

Wyzwolenie domaga się dlatego roz 

Wniosek odrzucono 194 gł. prze- 

Nad wnioskiem Wyzwolenia od= : 

"L asji Sowieckiej: 
Co bolszewicy zarzucają ks. 

Ussasowi? : 

„Izwiestja" podkrešlają, že ksiądz 
„ Ussas odznaczał się specjalną niena- 
j wiścią do rosjan. Podczas okupacji 
| niemieckiej prowadził gorliwą dzia- 
, łalność polonizacyjną starając się od- 
„ dzialywač na masy robotnicze. Z je- 
, go inicjatywy utworzony został chrze- 
,ścijański związek zawodowy im. Sta- 
| szyca. 

Ksiądz Ussas był również organi- 
zatorem obrony kresów i jednym z 
;członków organizatorów polonizacji 
Białorusi. (Pat). 

Prasa sowiecka a ks. Ussas. 

; Prasa sowiecka oświetla sprawę 
ks. Ussasa na tle polityki kościelnej 
Watykanu, oskarżając ks. Ussasa o 
utworzenie polskiego komitetu obro- 
ny Białorusi, o politykę polonizacyj- 
ną na Białorusi podczas okupacji 
wojsk polskich w Mińsku, oraz o 
działalność w kierunku podburzanią 

(przeciwko władzy sowieckiej, Z ini- 
cjatywy ks, (lssasa rzekomo zorgani- 
zowany został w Mińsku robotniczy 
związek zawodowy im. Staszyca. Jest 

| spodziewane znaczne rozszerzenie 
| oltekezasomėjo aktu oskarżenia. 

| Mińska wścieklizna antypolska. 

Rada miejska w Mińsku uchwa- 
liła rezolucję domagającą się od rzą- 
du Białorusi energicznej odpowiedzi 
w odwet za zabójstwo Bagińskiego I 
Wieczorkiewicza. W _ Leningradzie 
odbyły się demonstracje przed gma- 
chem delegacji polskiej, „Izwiestja” 
i „Prawda” zamieszczają życiorysy 
zabitych i polemizują z prasą pol- 
ską. Dzienniki w artykułach szkalują 
rząd polski, członków dyplomacji 
polskiej, prasę polską i społeczeń- 
stwo. Członkowie Kominternu uchwa- 
lają rezolucje w bojowniczym tonie, 
wzywające do zemsty doraźnej. Na 
fabrykach które uczyniły Bagińskiego 
w swoim czasie honorowym delega* 
tem rady przerwano pracę na 10 
minut w celu uczczenia zabitego. Do 
komisarjatu ludowego spraw zagra: 
nicznych napływają wciąż protesty i 
rezolucje. Na ulicach odbywają się 
manifestacje żałobne z czarno-czer: 
wonemi chorągwiami. (Pat.)- 

Demonstracje antypolskie w 
: oskwie. 

W Moskwie zorganizowano przed 
gmachem Kominternu  antypolską 
demonstrację. Gmachu poselstwa 
polskiego strzegło wojsko i milicja. 
Przemawiali: Dąbal, Feliks Kohn oraz 
przedstawiciel niemieckich komunie 

"stów w Kominternie Neuman, który 
naa Polsce, rzucając hasło: 
„Dziesięć polskich burżujów, za ży: 
cie jednego komunisty”. Przedstawi- 
ciel czerwonej armji Uwarow ošwiad- 
Czył, że wojsko sowieckie oczekuje 
tylko wezwania swego rządu i stoi 
w pogotowiu. (Pat.). 

Kłamstwa Dąbala. 

MOSKWA. 2.1V. (Pat.) Dąbal udzie” 
lając wywiadu w sprawie śmierci Ba- 
gińskiego i Wieczorkiewicza. Sprawcę 
zbrodni nazwał wykonawcą zleceń 
rządu. Dąbal twierdzi, że zamach był 
z góry uplanowany i że wieziono w 
tym samym wagonie nosze. 
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Z muzyki. 
Przeżyliśmy kilka podnioslych 

chwil w ubiegłym miesiącu. Zaliczam 
do nich koncert chóru jugoslowian- 
skiego „Obilić”* z Belgradu, Stabat 
Mater, oratorjium Rossiniego — wy* 
konane staraniem tut. „Ogniska Ko- 
lejowego” wielce interesujący odczyt 
o Chopinie dr. Szeligowskiego w sali 
uniwersyteckiej i w teairze wznowie 
nie opery Leoncavalla „Pajaców” z 
p. Bedlewiczem w partji Cania. O 
koncercie drużyny akademickiej śpie- 
wackiej z Belgradu — wypowiedział 
już swoją opinję w „Kurjerze” sza- 
nowny nasz sprawozdawca p. Miller; 
ja chciałbym dodać jeszcze kilka 
słów, a mianowicie porównać pro | 
dukcje tego chóru z występem dru- 
żyny również jugosłowiańskiej (chór 

wiele dało się powiedzieć i mało 
kto tem się u nas zajmował. Na kon- 
cercie wileńskim Obilića wykonane 
pieśni przypominały formę układu 
Jana Galla, tak zasłużonego dla Pol- 
ski pieśniarza i często nie sięgały do 
jego inwencji i polotu i rytmicznego 
ujęcia psychiki ludowej. Dobronić 
jednak poszedł dalej; urodzony na 
jednej z wysepek dalmatyńskich — 
przynosi z sobą głębie morza, ciepło 
południa i tajemnicę wnikania w naj- 
czułsze drgnienia dźwiękowe pieśni 
i duszy swego ludu. Na tej drodze 
nie wstrzymują go utarte kanony; 
łamie je też często zwycięsko i na 
falach skupionej, melancholijnej ci- 
szy swobodnie zestawionych dźwię- 
ków głosowych, otwiera lazury swe- 
go nieba... Takie odniosłem wrażenie 
słuchając pieśni w jego harmonizacji. 

Jugosłowianie — jak widać—mi- 
mo trudnych warunków budowania 

poszczególnych śpiewaków nie sły” 
chać, a trzydziestu ich tego samego 
rodzaju głosu, np. soprany, brzmią, 
jak jeden; wyraźne, zgodne wyma: 
wianie i skandowanie tekstu w takt 
rytmiki i wreszcie dynamika słowa 
i odczucie melodyjnych i harmonicz- 
nych linij utworu. Dlatego chóry te 
brzmią jednolicie; często soprany 
brzmią, jak szarpnięta struna harfy, 
a umiejętny podział tychsamych ro- 
dzajów głosów i odpowiednie ich 
użycie wzmacnia jeszcze wrażenie i 
przyczynia się do soczystości wyko- 
nania. Dla uzyskania takich rezulta- | 

swoim miejscu, niezależny i głuchy | 
na postronne lamenty niedowiarków. | 
Musi mieć przedewszystkiem popar- 
cie i pomoc rządu, jak Jugosłowia 
nie; mogłoby to uczynić i kulturalne 
miasto. No, ale na to trzeba Jugo- 
sławji.. Tam rząd utrzymuje ośm 
scen narodowych z operą i drama- 
tem, z wykluczeniem zupełnem ope- 
retek. W Jugosławjii w krwią ocia- 
kającej, dzikiej — górzystej, prawie 
barbarzyńskiej Jugoslawjil.. Tam też 
powstanie  mużyka narodowa. A 
w Wilnie? 

Już w roku ubiegłym „Ognisko 

    męski) którą słyszałem przed 4 laty 
w Poznaniu, odtwarzającej pieśni lu- 'swej państwowości, nie zaniedbują 
dowe w układzie swego dyrygenta i kulturalnej pracy. W przeciągu kilku , 
kompozytora Ant. Dobronića. Tutaj lat dwukrotnie już pokazują nam, 
słyszeliśmy tylko jego kołysankę. owoce swoich poczynań, dwukrotnie | 
Dobronić przewyższa swóich współ. | dają dowody żywotności narodu. Na ' 
ziomków o całe niebo; pieśni ludo- | czem polega znaczenie ich chórów? 
we w jego harmonizacji na chór j Otóż na dyscyplinie, na zrozumieniu 
męski, przemawiają tęsknotą jego lu- | potrzeby organizowania się w związ- 
du, a formą nawskroś nowoczesną, | ki śpiewacze i kultywowania pieśni 
nadającą dźwiękom dziwną, melan: | ludowej w szczególności, a pieśni 
cholijną, zaświatową jakąś barwę ij twórczej wogóle. Chóry, które sły- 
rytmikę wyrazu, jego utworom  wła- | szeliśmy znamionują wspólne cechy, 
ściwą, budzi szczególne zaintereso- | jakich wymaga się od prawdziwie 
wanie, tembardziej, że o muzyce po- | artystycznego zrzeszenia zbiorowego 

udniowych Słowian dotychczas niej śpiewu: spoistość głosów, t, zn—że   
tów potrzeba żmudnej, bezintere:| Kolejowe” w okresie przedwielka- 
sownej, kilkuletniej pracy. (I nas — nocnym dało impuls do poważnej 
jedynie krakowski chór „Echa” pod pracy zbiorowej, a w tym roku: wy- 
dyrekcją B. Wallek-Walewskiego — stępując ze zdwojonymi siłami, i po 
dosięgnął tych wyżyn, a materjałami gruntownem przygotowaniu, wyko- 
głosowymi przewyższa nawet kclegów j nało w sali miejskiej oratorjum Ros: 
jugosłowiańskich. A w Wilnie? siniego „Stabat mater” z towarzysze- 

W Wilnie, gdzie tyle pięknych |niem orkiestry i ze współudziałem 
głosów marnuje się w każdym zawo* i tut, artystów. Naturalnie, że najlepiej 
dzie, nie wykluczając i teatralnego, przygotowane i wykonana dzieło, to 
czekamy na archimedesa, który po- | jeszcze nie początek imprezy, o któ- 
trafi skupić około siebie i około swej. rej mówiłem, imprezy stworzenia ze- 
idei kilkudziesięciu śpiewaków i Społu chóralnego na serjo. Przygod- 
stworzy solidarną, cierpliwą, a sprę- nie zbierani śpiewacy i do pewnego 
żystą armję śpiewaków. Takiego — przedsięwzięcia—choćby artystyczne” 
na razie—niestety nie widzę. Mógłby , go, nie dokonają tego trwałego czynu. 
nim być dyr. Leszczyński, gdyby miał | „Stabat mater“ było też impulsem 
czas i zapewnioną egzystencję życia. | wogóle do rozbudzenia zalnteresowa" 
Znam jeszcze kilku zdolnych dyry- | nia dla muzyki oratoryjnej w Wilnie 
gentėw chorów szkolnych; może ji niejako podjęciem dalszej pracy, 
stamtąd wypłynie pożądany artysta?.. | jaką ostatnio w tym kierunku więcej 
Musi to być człowiek, który imprezę | w kościele, niź na publicznych wie« 
tę w silne uchwyci ręce, artysta, na czorach prowadził ś, p. Geryng.   

O wartości popularnego tak ora- 
torjum nie można więcej powiedzieć, 
jak o muzyce Rossiniego wogóle. 
Płodny ten kompozytor zamknął po 
„Cyruliku” szufladkę swojej twórczoś- 
ci na klucz i oddał się studjom ga- 
stronomicznym. O dziwol jakże nie 
wiele wymagał od siebie kompozy- 
tor, który przeniósł umiejętność fa- 
brykacyj zup nad roskosz tworzenia 
nieśmiertelnych melodyj. A jednak 
na koniec życia — smakosz ten, za- 
pragnął, niby rozgrzeszenia za długie 
milczenie i przemówił słowami wiel- 
kopostnych pień żałosnych i zaśpie- 
wał.. i zapłakał po swojemu... Nie 
było głębokiego wzruszenia w tym 
ostatniem pożegnaniu ze. sztuką, nie 
było łez gorzkich pokutnika, ani no- 
wego objawienia; Rossini pozostał 
sobą, pogodna natura o lotnej fan- 
tazji, z rezmachem genjalnego twórcy 
operowego, ale bez skrzydeł anioła 
smutku... i bezgranicznego cierpienia. 

Żal mi było, że nie wszyscy tut. 
sprawozdawcy muzyczni przyszli po- 
modlić się z Rossinim do sali miej- 
skiej, albo do „Ogniska*, gdy dotąd 
w tym kilkuletnim przynajmniej okre- 
sie nikt nie zdobył się w Wilnie na 
wykonanie poważniejszego oratoryj- 
nego dzieła... no, i każdy z nas, nie 
zna dnia i godziny, kiedy stanie 
przed krzyżem, a więc kresem swo- 
ich cierpień i zawodów! 

Za nim przystąpić do szerszego 
omówienia ciekawej prelekcji o Cho 
pinie d-ra Szeligowskiego — z przy-
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Bibijoteki I muzea- 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte cd a. 
10 r. do 6 wlecz., wypožyczalnia od 12—4. 

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

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

rozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielą od 12—2 

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

warzyszeń P. W. 1 Hufców Szkoln„— Domi- 
nikańska 13. : 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, oiwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) od 10 rano do Świecz, 

bez 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)— 

Ka 

dyrekcji robót publicznych w Wilnie 
przeprowadzać w dalszym ciągu pra- 
ce i badania triangulacyjne. 

Kredyty na tą pracę w okręgu 
administracyjnym wileńskim na r. b. 
przewidziane są w wysokości 4 ty- 
sięcy złotych. (x). 

— Walka z wścieklizną. W 
związku z pojawieniem się na tere- 
nach niektórych województw wschod- 
nich wścieklizny, ministerjum rolnic- 
twa i dóbr państwowych _ zaleciło 
zwrócenia wydzisłom powiatowym na 
konieczność zorganizowania akcji, ce- 
lem jak najrychlejszego wytępienia 
wścieklizny. (x). 

MIEJSKA. 

— Zgon weterana. Wczoraj o 
godzinie 10 minut 30 zmarł weteran 
z roku 1863 p. Aleksander Terlikow- 
ski zamieszkały przy ulicy Wiosen: 
nej, Cześć jego pamięci, (1). 

— Nominacja, Jak się dowiadu- 
jemy, istniejący do 1915 roku etat 
sekretarza Rady Miejskiej został o 
becnię przywrócony. Stanowisko po:   Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dnł świąt 

od 8—g. в . 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

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

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 
<y następujące apteki: 
Fiugustowskiego — Mickiewicza 10. 
Rjzensztadta 1 Sapožnikow4—Zawalna 41 

róg Stefańskiej). = 
urkowskiego (dawn. Mikutowicza) — Wi- 

ńska 8. 
Rodowicza --Ostrobramska 4. 
Paka — Antokolska 54. | 
Slekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjoeowa 24 
Zajączkowakiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘ OWA, o 

— Dekoracja orderem „Polo“ 
nja Restituta”. Dnia 7 kwietnia r. 
b. o godz. 6 po poł. «: wielkiej sali 
delegatury, delegat rządu p. Włady- 
sław Raczkiewicz doręczy, przy za- 
chowaniu odpowiedniego ceremonja- 
łu order „Polonja Restituta”  oso- 
bom, którym ten order został przy: 
znany w dniu 1 stycznia r, b. (x). 

— Opłata za paszporty zagra- 
niczne. Ostatniem rozporządzeniem 
ministra spraw wewnętrznych opłata ; 

. szej wzmiance. Co się zaś tyczy; za paszporty zagraniczne została pod || zamknięcia pomienionych. kin, ta - | 
wyższona około 150 proc. (x). 

— Wydzierżawianie młynów. 
Ministetjum rolnictwa i dóbr państ: 
wowych zaleciło, iż by, przy wydzier- 
żawianiu  zakwalifikowanych osad 
młyńskich na które kontrakty dzier- 
žawne ekspirowały, lub ekspirują w 
najbliższym czasie: 

1) przedłużyć umowy dzierżawne 
do 1 października r. b.; 

2) włożyć na dzierżawców obo- 
wiązek ubezpieczania budynków i u- 
rządzeń wewnętrznych młyna oraz 
opłaty podatkowe za rok 1925, 

° № wypadkach, gdy by obecni 
dzierżawcy. nie reflektowali na przed- 
łużenie umowy dzierżawnej, należy 
wydzierżawić te objekty bez przetar- 
gu, z zachowaniem powyższego ter- 
minu i powyższych warunków. (x). 
— Prace triangulacyjne. Mini- 

sterjum robót publicznych _poleciło 

wyższe objął w dniu 1 kwietnia p. 
Dziwicki członek Rady Miejskiej. (I). 

— Z pogotowia ratunkowego. 
W pierwszym kwartale r. b. pogoto- 
wie ratunkowe okazało pomoc w 
1258 wypadkach z czego na miejscu 
w 846 i w 412 wypadkach była wzy- 
wana karetka pogotowia. ! 

W ostatnim miesiącu pogotowie 
ratunkowe okazało pomoc na miej- 
scu w 309 wypadkach i w 152 była 
wzywana karetka pogotowia. (x). 

— Samochód dla straży og- 
niowej. W prędce ma przybyć do | 
Wilna samochód, zakupiony przez 
Megistrat dla straży ogniowej. (x). 

— Praca w straży ogniowej. ' 
W związku z otrzymaniem sikawki ! 

  
i 

motorowej, straż ogniowa przeprowa- i 
dza szereg zmian na aacowiskach | 
służbowych i wyznacza inny podział ! 
godzin ćwiczebnych, a to w celu po-| 
debrania i wyćwiczenia obsługi do: 
powyższej sikawki, (x). 

— Możliwość zamknięcia kin. | 
W związku ze wzmianką w prasie 
miejscowej o tem iż właściciele ki- 
nematografów „Polonja” i „Stella” 
zawiadomili klasowy związek zawo- 
dowy pracowników teatrów i kin że | 
w najbliższym czasie zamkną swoje | 
przedsiębiorstwa dowiadujemy się że 
analogiczny komunikat złożyło rówe ; 
nież i kino „Heljos”, które jednak i 
czemuś zostało pominięte w powyź: : 

ewentualnie — chodzi tylko o zwy- 
kłą przerwą letnią. (r). į 

ŻYCIE ROBOTNICZE. i 

— Zasiłki dla inteligencji. Za- | 
rząd obwodowego biura fundusza | 
bezrobocia w Wilnie otrzymał w dniu | 

  

wczorajszem instrukcję w sprawie 
doraźnej pomocy dla bezrobotnych 
pracowników umysłowych. Nowa 
instytucja znacznie rozszerza dotych- 
czasowe podstawy udzielania pomo- 
cy pieniężnej tej kategorji pozosta- 
jących baz pracy. Nadto nowa in- 
stytucja przewiduje nie tylko udzie- 
lenie jak dotąd pożyczek, lecz rów- 
nież przyznawanie bezwrotnych za- 

siłków. в 
Bezrobotni pracownicy umyslowi, 

którzy otrzymali dotąd pożyczki, 
będą mogll z. zachowaniem kolej-   zwyczajenia po długiej przerwie oś- 

mielam się wstąpić w progi Teatru 
Wielkiego, który wykonaniem „Ра)а- 
ców” na miano wielkiego w tym wy: 
padku w części zasłużył. 

Sprawili to doskonali przedstawi: 
ciele rół tytułowych p. p. Zamorska; 
Bedlewicz i Kruglowski 1 widzialna 
już z perspektywy marzenia—ręka p. 
Hoppena, który niechlujstwa nie znosi 
na scenie. Projekt dekoracyjny nie 
był nowy, ale był ład i snuła się 
myśl wprawdzie nie zupełna, nie 
skrystalizowana od podstaw i w 
szczegółach nie wypracowana, ale 
myśl, jako chęć, jako zamaskowanie 
pewnej idejj—w tych warunkach nie- 
możliwej do przeprowadzenia w ca- 
lošci. Zato p. Hoppenowi piękny dyg | 
składam, a z wykonawców wyszcze: 
gólnić muszę p, Bedlewicza, odtwórcę 
partji i roli Canial Artysta ten nie- 

! i nadludzkiej energji swego — Кегом- 
nika pokonywa trudności partytury 
oper współczesnych, tem uporczy- 
wiej nalegać będę, aby zespół mu- 
zyków zwiększone w przyszłości i 
uzupełniono do takiej liczby  instru- 
mentów i wartości wykonawców, 
aby i orkiestry i słuchaczów nie ро- 
zbawiać pełnego słuchowego wraže- 
nia barwy i subtelności cieniowania 
zawiłych często i najeżonych trud- 
nościami ustępów danego utworu, 
Ale tu już wchodzimy na tory inne- 
go tematu, omawianego od kilku 
miesięcy na tem miejscu, do spra* 
'wy przyszłago teatru Śpiewnego w 
Wilnie 'do naszych postulatów w 
tym względzie. Ale o tem WORA 
razem. „Fch, do jutra”... (słowa Mał- 
gorzaty) a tymczasem niech Archi: 
medesi imprez teatralnych owi bied= 
ni dyrektorowie, męczennicy sztuki,   pospolity i głosem, przelewającym 

się soczystą strugą dzwięków i grą 
pełną życia, oryginalnie pojętą, mi- 
mo, że tylu już „wielkich* odtwa- 
rzało tę rolę, wstrząsnął audytorjum 
do głębi—i śmiem twierdzić—pociąg" | 
nięciam śmiałem swojej odrębnej | 
indywidualności artystycznej, prze- 
wyższył nawet światowych wykonaw- 
ców tej partjj, a w każdym razie 
wielu z nich nie ustępuje. Powta- 
rzam ciągle: nauczy się cenić swo- 
ich, gdy godni szacunku! 

Im dłużej przysłuchuję się naszej 
grkiestrze, która dzięki pracowitości 

wciąż żebrzący I narzekający, a ztru» 
dem i nie regularnie  wypłacający 
gaże artystom dalej zabiegają o 
względy i względziki, albowiem, jak 
doświadczenie uczy, na to žebrzące 
nieszczęście nigdy nie brak kandy. 
datów. Widocznie, że i to żebrzące 
męczeństwo nie jest bez  intraty.., 
Coś przecież — gdy o sztuce niema 
mowy— pociąga tych panówl.. 

(A. L.).   

RJER ZA No 

Pod adresem Kuratorjum. 
Niniejszem uprzejmie zapytujemy K 

dlaczego nauczycielstwo Dziśnieńskiego powiatu już drugi rok nie otrzy* 
muje ani grosza za dodatkowe godziny pracy? Ża rok szkolny 1923—4 zo: 
stało więc niewypłaconych kilkadziesiąt tysięcy zł. 

Czy i w bieżącym roku szkolnym tak samo będzie? Kto winien? 

Delegacja żydowska u min. Thugutta. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym zjawiła się 
Koła Żydowskiego z prezesem pos. Di 

Delegacja informowała wicepramjera o postulatach ludności żydow- 
skiej, dotyczących szkolnictwa żydowskiego, 
ności języka podczas zgromadzeń publicznych. 

Wicepremier w odpowiedzi oświ 
na jednem z najbliższych posiedzeń s 

Linja okrętowa Polska Żegluga Morska. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

lnformujemy się, iż w A dniach zostanie podpisany akt zor- ganizowania linji okrętowej Polska Że. 
Do założycieli T-wa Okrętowego 

społecznych, finansowych, przemysłowych i handlowych, jako to: Bank Go- spodarstwa Krajowego, Liga Morska i 
Przypuszczalnie w ciągu najbliższych 

skrypcja 400 tys. akcyj po 25 zł, na ogólną sumę 10 miljonów zł. 
Za sumę tę zostanie zakupionyc 

Wydanie Sowietom ks. Ussasa, 
MOSKWA. 2.V. (Pat). Na skutek konferencji z komisarjatem ludo- wych spraw zagranicznych polskie przedstawicłelstwo dyplomatyczne pole- ciło polskiemu konsulowi w Mińsku wydać ks, Ussasa władzom sowieckim. 

aresztowany. 
Ksłądz Ussas został natychmiast 
rozpocznie się wkrótce. 

ności zgłoszeń, ubiegać się o nową ,z dnia 18 lipca 1924 roku zabezpie- pożyczkę, ewentualnie zasiłek. 
Nowa instrukcja wejdzie w życie 

1 kwietnia bezrobotnych było 1859“ 
osób: w tem: mężczyzn 1320 i kobiet | mysłowe są małe i zatrudniają mniej 537, w porównaniu z dniem 1 mar | 
ca bezrobotnych bieżąc. miesiąca w. 
stosunku do ubiegłego jest więcej o ; 
81 osobę. : i 

Z poszczególnych zawodów naj: | 
więcej bezrobotnych jest między ludź- i 
mi niefachowymi, — až 626 osėb, z“ 
pomiędzy sfer urzędniczych 670 osób, ' 
metalowców 187, budowlanych robot: | 
ników 149, 

Zwiększenie liczby bezrobotnych 
w ciągu ub. miesiąca daje się zau- 
ważyć z pośród robotników: niefa- 
chowych, matalowców i budowlanych, 
W innych branżach bez zmiany (i). . | 

— Z posiedzenia komisji bez- 
robotnych. Posiedzenie zarządu ko- 
misji obwodowej bezrobocia odbyło 
się 31 marca pod przewodnictwem 
p. J. Baranowskiego i w którym wzię- / 
li udział p.p. Wł. Krzywicki, J. Кого- ‚ 
lec, *J. Godwod, J. Parczewski, O. 
Fried, K. Walukiewicz oraz sekretarz 
R. Janowicz. 

Gchwalono: 1) prosić zarząd głów- 
ny funduszu bezrobocia o przedłuże- 
nie terminu wpłaty zasiłków na tere- 
nie m. Wilna w okresie 26-ciu ty: 
godniowym, 

2) Prosić zarząd główny bezrobo- 
cia, aby się zwrócił do Min. Pracy i 
Opieki Społecznej o znowelizowanie 
ustawy o zabezpieczeniu w wypadku 
bezrobocia na terenie Okręgu Admi- 
nistracyjnego Wileńskiego w sprawie 
tych, którzy pracowali w zakładach, 
zatrudniających chociażby 2-ch pra 
cowników. 

(Ustawa obecna przewiduje mini- 
mum 5 ciu pracowników). (/). 

— Walka o kierownika obwo- 
dowego biura funduszu bezrobo- 
cia. Po otrzymaniu pisma dyrekcji 
funduszu bezrobocia, o przyjęciu na 
stanowisko kierownika obwodowego 
biura funduszu bezrobocia w Wilnie 
P. Gustawa Rosałowskiego, zarząd 
tego biura wyraził stanowczy protest 
przeciwko obsadzeniu stanowiska kie: 
rowniczego bez porozumienia się z 

W. ll Ё В а5 

„pracują w zakładach pracy, zatrud- w Wilnie w najbliższych dniach. (x) | niających powyżej 5 robotników. — Bezrobocie wzrasta. Na dzień | 

(bezrobocia w Wilnie zwrócił się z 

& - 3     

uratorjum Szkolne Wileńskiego Okręgu 

u wicepremjera Thugutta delegacja 
r. Reichem na czele. : 

gminy žydowskiej i užywal-   edczył, iż sprawy te będą poruszone 
ekcji. 

gluga Morska. 
należeć będzie kilkanaście instytucyj 

Rzeczna i inne. 
tygodni rozpisana będzie sub- 

h 8 okrętów towarowych. 

Proces przeciwko niemu 

cza tylko tych robotników, którzy 

Wobec tego większość robotników 
Ziemi Wileńskiej, gdzie zakłady prze” 

niż 5 osób, nie może korzystać z do* 
brodziejstw tej ustawy dużo bezro- 
botnych i w ten sposób w wypadkach 
bezrobocia jest pozbawiona wszelkiej 
pomocy społecznej. 

Przyjmując powyższe pod uwagę, 
zarząd obwodowego biura funduszu 

prośbą do zarządu głównego fundu- 
szu bezrobocia o interwencję do Mi- 
nisterfum Pracy i Opieki Społecznej, 
a także do Sejmu o znowelizowanie 
ustawy o zabezpieczaniu na wypadek 
bezrobocia w kierunku uprawnienia 
do zasiłków w razie bezrobocia, ro: 
botników okręgu administracyjnego 
Wileńskiego, którzy pracowali w za: 
kładzie pracy, zatrudniającym cho- 
ciažby tylko 2-ch robotników (x). 

ZE_ SZKOLNICTWA. 

— Koncert religijny w gimna. 
zjum. Koło artystyczne przy gimna- 
zjum im. króla Zygmunta - Augusta 
urządza w swym lokalu w dniu 5-go 
kwietnia r. b. koncert religijny. (x). 

SPRAWY ROLNE. mA 
— Posiedzenie wojewódzkiej 

komisji ochrony lasów. W dniu 
b. m., w urzędzie delegata rządu, 

pod osobistem przewodnictwem P. 
Delegata odbędzie się posiedzenie 
wojewódzkiej komisji ochrony lasów. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. ZREWY ŻYDOWSKIE. 
-— Raut żydowski. Wieczorem 

dnia 1 kwietnia na zakończenie uro- 
czystości, związanych z otwarciem u- 
niwersytetu w Jerozolimie, odbył się 
w salach klubu kupieckiego przy ul. 
Mickiewicza 33 raut. 

W raucie ze strony społeczeństwa 
polskiego wzięli udział prezydent 
miasta p. Bańkowski, p. Łopaciński, 
adwokaci: p. p. Laskowski, Strumiłło, 
dziennikarzy p. p. St. Mickiewicz, A.   zarządem, który wobec tego nie mo- 

że ponosić odpewiedzialności za ak-| 
cję zabezpieczeniową na swym tere- | 
nie ($ 18 rozporządzenia ministra | 
pracy I opieki społecznej z dnia 2.IX | 
1924 r. (x). | 

— Ściąganie zaległych wkla- | 
dek na rzecz funduszu bezrobo- 
cia. Zarząd obwodowego biura fun- 
duszu bezrobocia przesłać ma w 
tych dniach do Magistratu wykaz za- 
ległych płatników za miesiąc luty, 
celem wyegzekwowania nałeżności w 
drodze przymusowej przez sekwestra- 
torów (x). 

— O przedłużenie czasokresu 
wypłaty zasiłków. Wobec ciężkiego 
stanu przemysłu w Wilnie, jak rów- 
nież ze względów politycznych, za- 
rząd obwodowego biura funduszu 
bezrobocia uchwalił na ostatniem 
swem posiedzeniu prosić zarząd głów- 
ny funduszu bezrobocia o spowodo- 
wanie przedłużenia naterenie miasta 
Wilna terminu wypłaty zasiłków dla 
bezrobotnych do okresu 26 ciu ty- 
godni (v). 

— O zabezpieczanie większej 
ilości bezrobotnych. Ustawa o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia   

Martynowski, M, Iwański i in. 
W raucie nie wziął udziału ani į 

jeden z przedstawicieli miejscowego 
uniwersytetu. Rąut przeciągnął się do 
samego rana. 

Z PROWINCji, | 
— Nowe wybory do Rady 

Miejskiej w Trokach. W związku z . 
rozwiązaniem Rady Miejskiej w Tro- 
kach, Delegat Rządu zarządził w pierw- 
Szej połowie kwiatnia r. b. nowe wy- 
bory do Rady Miejskiei. 

Jednocześnie przewodniczącym 
głównego komitetu wyborczego zo- 
stał mianowany p. Bolesław Łąko» 
wicz. (x) 

— Regulacja rzeki Drujki. Pro- 
jekt regulacji rzeki Drujki, zreferowa- 
ny przez inż. Jensza na posiedzeniu 
Sejmiku Powiatowego w Brasławiu, 
znalazł ogólne uznanie i został przez 
sejmik jednogłośnie przyjęty. 

W związku z tem przedsięwzięte 
zostaną starania celam uzyskania od- 
powiednich sum z państwowego fun- 
duszu meljoracyjnego. Ze swej stro- 
ny Sejmik Powiatu Brasławskiego po» 
stanowił, w razie przejęcia przez     Państwo kosztów utrzymania policji, ! 
wykazane w budżecie na ten cel su- | 

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

wytrawne: 

DERENIAK 

JARZĘBIAK 

TARNIAK 

is ARIA k SE AI 

my, przeznacžyė na regulację rzeki 
Drujki, 

Budżet ów przewiduje na wydat- 
ki utrzymania policji około 60 tys, 
złotych. (I) 

Teatr i muzyka. 
— Występy Aleksandra Zelwero - wicza. Od jutra Teatr Polski gościć będzie znakomitego artystę, znanego i uznanego zarówno w Warszawie jak | Krakowie i Lwowie. Wilno nte miało dotąd sposobno- ści poznania tego bujnego talentu, gdyż R. Zelwerowlcz, piastując zarėwno godnošė reżysera scen stolecznych, na liczne zapro- szenia dyrekcji zawsze dawał odmowę, do- 

piero w dniach najbliższych, korzystając z okresu przedświątecznego, na kilka dni za- wita do nas, aby wystąpić w najnowszej sztuce Zeromskiego, która obecnie codzien- nie zamyka okienko kasowe w Teatrze Na- 
rodowym — „Uciekła Mi Przepióreczka” A. Zelwerowicz kreować będzie rolę Prze- tęskiego, człowieka wielkiej Idei, który dla pobudek altruistycznych wyrzeka się szczę” 
ścia osobistego. 

Premjera „Uelekła Mi Przepióreczka” w sobotę. A. Zelwerowicz wystąpi u nas tylko <ztery razy t. |. w sobotę, niedzielę, ponie= 
działek i wtorek. 

— Przedstawienie szkolne. „O. gniem i Mleczem* z powieści H. Sienkie. wicza niezmiernie przypadła do gustu na- szej młodzieży, to też na liczne żądania, dyrekcja zostawia tą sztukę na afiszu je- szcze na najbliższą niedzielę, 
— Peżegnalne występy L. Mes- sal. Dziś | jutro L, Messal wystąpi w pięk- nej operetce Strausa „Ostatni Wale", w któ- rej daje kreację niezapomnianą. Całość ope- retki jest graną u nas znakomicie. Bi 

zniżone, aby w okresie Przedświątecznym, liczni wielbiciele talentu L. Messal mogli bez narzekania na stagnację, ujrzeć tą zna- 
komitą artystkę. 

— Z opery. Opera narodowa „Halka” — Monluszki grana będzie w niedzielę w 
doskonałej obsadzie. 

— Koncert B. Hubermana. Dyrek* cja Teatrów Wileńskich pozyskała na jeden tylko występ znakomitego skrzypka o sła- 
wie wszechświatowej Br. Hubermana. Kon- 
cert odbędzie się w Temtrze Polskim w po: 
niedziałek 13 go bm. godz. 8-ej wiecz. { 

Bilety są do nabycia w kasie zamawiań 
11—1 | 3—9 w. 

— „Drugi wieczór muzyki kame- ralnej" został odwołany. „Drugi wie- czór muzyki kśmeralnej*, który miał się odbyć w dniu 3 kwietnia bm. w Klubie Szia: 
checkim nie odbędzie się z powodu cho. roby jednego z uczestników zespołu. (x 

-- Koncert Wieihorskiego. Cieszą- 
€y się wielkiem powodzeniem pianista Alek- 
sander Wielhorski, profesor Konserwator- 
jum Muzycznego w Warszawie, po za sze- 
regiem wlasnych utworów, z którymi zapo- 
zna wilnian, odtworzy wielki program na 
koncercie recitalu który się odbędzie w so- 
botę 4 kwietnia w sali Klubu Handiowo- 
Przemysłowego (Mickiewicza 33—a róg 
Montwiiłowskiej). Powodzenie koncertu za» 
pewnione. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Podrzutki. Wulfon Wulf, zam. przy ul. Ponarskiej 30, w dniu 1 bm. znalazł przy zaul. Krupnicznym, podrzutka płci mę- skiej, którego odesłano do przytułka Dzie- ciątka Juzus, ° k 
— W dniu 1 bm. о godz. 21 obok do 

mu Nr. 22 przy ul Popowskiej znaleziono podrzutka płci męskiej, w wieku około 3 miesięcy, którego sklerowano do Przytułka 
Dziciątka Jezus. 

— Fałszywe banknoty. W dniu 1 bm. kasjer st. Wilno Giermakowski Bolesław ujawnił 2 banknoty 5 złotowe fałszywe, po- siedane przez Sikorską Jadwigę i Rejstera lckę. Dochodzenie w toku. (I) 

Na prowincji. 
— Utoniącie. W dniu 31.III rb. około 

godz. 12 utonąt w jeziorze około wst My- 
szkl, gm. Duniłowickiej, Antoni Lenkiewicz, 
lat 16. Dochodzenie w toku. 

— Kradzieże koni. W dniu 31 Ill rb. 
na szkodę Jana Makutynowicza, zam. w 
Karaciszkach, skradziono konia, wart. 300 
zł. Dochodzenie w toku. 

— W nocy z dnia «2 na 2ŻII rb. we 
ws| Kowalewszczyzna, gm. Czereskiej, skra- 
dziono konia, wart. 200 zł, na szkodę Ma - 
<elonka Nikonora. Dochodzenie w toku. (I) 

ŻYCIE TOWARZYSKIE — 
— Stowarzyszenie Poisko-Or- 

miańskie. Zawiadamia swych zaw- 
sze mile widzianych gości i sympa- 
tyków, iż stosownie do. kategorycz- 
nych wymagań Magistratu m. Wilna, 
zmuszony jest pobierać bezwzględnie 
przy wejściu do lokalu Stowarzysze- 
nia po 50 groszy od każdej osoby. 

Od opłaty tej zwolnieni są jedy- 
la nie członkowie Stowarzyszenia, 

których dostępny jest cały lokal. Człon- 
kowie korzystają z wolnego wstępu 
na organizowane prelekcje, odczyty, 
mogą uczęstniczyć w zabawach oraz 
innych rozrywkach towarzyskich. 

Zapisy na członków przyjmowane 
są w godz. od 8-ej do 10 ej wiecz. 
w lokslach Stowarzyszenia (ul. Ad, 
Mickiewicza 11, róg Orzeszkowej).
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Parę słów o przepo- 
wiadaniu pogody. 
Niezwykłe zjawiska atmosferycz* 

ne podczas tej zimy zwróciły uwagę 

szerszych kół społeczeństwa na nie, 

przyczyny ich i możliwe skutki, 

a jednocześnie postawiły na porząd- 

ku dziennym sprawę, możliwości 

przewidywania pogody na pewien prze- 

ciąg czasu naprzód. Zanim powiemy 

parę słów o: tej ostatniej kwestji, 

musimy przedewszystkiem uspokoić 

czytelników, że dotychczasowa pogo ! 
da nie zdążyła jeszcze źle wpłynąć 

na szanse urodzaju tegorocznego za” | 
leżeć on będzie od dalszego jej 

przebiegu, o którym, niestety, nic 
powiedzieć nie można; przy obecnym 

stanie nauki metereolog może sta- 

wiać prognozy na jeden dzień na- 

przód z pewnością sprawdzenia się 
w 90 wypadkach na 100 zaś na dwa 

dni naprzód z mniejszą szansą a na 

dalszą przyszłość u nas stawianie 

prognoz jest już zupełnie problema- 

tyczne; przepowiednie pogody na 

cały rok naprzód, jak czynią, wydaw: 

cy kalendarzy, należy zaliczyć do 

czynów fiałantropijnych względęm ze- 

cerów. Oto np. przepowiednia na 

marzec roku bieżącego z kalendarza, 

wydanego przez firmę A. Szustra: 

„do połowy miesiąca powietrze zmien- 

me, w końcu miesiąca wiatry i po- 

goda, a na luty tenże kalendarz 

„wywróżył” przymrózki i śniegi. 
Pierwszą przyczyną wszystkich 

zmian atmosferycznych jest nierów- 
nomiernie w różnych miejscach zie- 
mi ogrzanie ziemi i atmosfer: ciepłe 

— magrzane — powietrze unosi się, 
jako lżejsze, do. góry, w miejscu, 

z którego ono odpłynęło ciśnienie 

atmosferyczne sięc zmniejszyło, tam 
zaś, dokąd ono odpłynęło, ciśnienie 
się zwiększyło. Żatem w nięktórych 
miejscach wytwarza się ciśnienie at- 
mosferyczne . największe (z dużego 
sąsiedniego obszaru) te miejsca mają 

m: um ciśnienia, a wtedy z nich 
letrzę zaczyna odpływać na wszyst* 
strony, — powstaje t. zw. „antycy” 

kłon”, zaś w miejscach, w których 
skutkiem odpłynięcia powiatrza wy-. 
BW się minimum ciśnienia, pow- 

je „cyklon” i do tego miejsca po- 
wietrze zaczyna napływać ze wszyst: 
kich stron. Im większa różnica ciš- 
nienia w miejscu minimu i w są- 
siedztwie tem silniejszym wiatr item 
większe spustoszenia może cyklon 
sprawić, jak to naprzykład zdarzyło 
się niedawno w Stan. Zjednoczonych, ! 
U nas bardzo rzadko zdarzają się ' 
cyklony: o tak dużej szybkości wia" ; 

tru. Eovieigs naplywa dzieki obroto- | 
wi ziemi nie po. linji prostej: lecz | 
spiralnej, jeżeli się zwrócimy tyłem | 
do wiatru to (u nas) maximum ciś- ' 
nienia będzie po prawej minimum 
po lewej ręce; na połuniowej półkuli 
odwrotnie. Znając położenie maximum 
i minimum ciśnienia będziemy то- 

x) 
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gli określić kieruek wiatru, a od 

niego zależy temperatura i t. zw. 

„pogoda”: wiatry "wschodnie przela: 

tujące nad obszernami lądami niosą 

nam . powietrze suche (zimą zimne), 

wiatry zachodnie, wiejące od Oce- 

anu Atlantyckiego niosą powietrze 

przesycone parą wodną zatem i mo- 

źżliwość opadów, W. Stanach Zjedno- 

czonych jest odwrótnie. 
W miejscowościach w których pa- 

nuje minimum“ pod wpływem nad: 

chodzącego ze wszystkich stron po- 

wietrza, powietrze zaczyna się uno- 

sić w górę gdzie się oziębia skutkiem 

czego nie może już utrzymać tyle 

pary wodnej co ciepłe powietrze i 

zaczyna ją wydzielać w postaci o: 

błoku, ewentualnie opadów. Jak 

widzimy więc, tam gdzie jest mini- 

mum: możemy się spodziewać „złej 

pogody” gdzie jest maximum — do- 
brej. 

Minimum (podobnie jak i maxi- 

mum) zmienia miejsce — porusza 
się z rozmhitą chyżością od 3,5 klm. . 

do 100 na godzinę. Gdyby zatem 
można było wiedzieć w jakim miej: 

scu w tej chwili znajduje się mini- 

mum, w jakim kierunku podąża i z 

jaką szybkością możemy wzdłuż jego 

drogi oznaczyć kiedy nastąpi „zła” 
pogoda. Niestety, minima są bardzo 

kapryśne. Niekiedy nieruszają się 

one z miejsca w ciągu kilkunastu 

godzin to znów zaczyna swą wędrów- 

kę w jednym kierunku z pewną 

chyżością lecz po paru godzinach 

zmienia kierunek lub chyżość albo 

nawet dzieli się na dwa minima z 

których jedno wędruje w jednym: 

kierunku, drugie w innym, z tego 

właśnie powodu tak trudne jest u- 

dane przepowiadanie pogody wogóle, 

a zwłaszcza u nas którzy się znajdu- 

jemy na pograniczu wpływów dwu 
zupełnie odmiennych klimatów — 
morskiego (z Zachodu) | kontynen- 
talnego (ze Wschodu). Prognoza z 
tych względów u nas może Dyć sta- 

wiana tymczasem najwyżej na mie- 

siąc naprzód; ponieważ zaś prognozy 

te stawia państwowy Instytut Meteo- 

rologiczny, znajdujący się w Warsza- 
wie przeto dochodzą one do osób 
zainteresowanych najczęściej przez 
gazety, które trafiają do nich często 
równocześnie z przepowiedzianym 
deszczem. W niedługim jednak 
czasie, kiedy rozwinie się u nas za* 
stosowanie radjo każdy będzie mógł 
dowiadywać się o spodziewanej po- 
godzie w chwilę po postawieniu w 
instytucje prognozy. 

Inż. S. Turczynowicz. 
  

    

Ż Harcerstwa. 
Jak dorioszą „Wiadomości (rzę- 

dowe”, organ oficjalny: Związku Har- 

cerstwa Polskiego, w myśl uchwały 
Naczelnej Rady Harcerskiej: Naczel 
nictwo zwołuje V zjazd walny Z.H.P. 

na dni 17 i 18 kwietnia 1925 r. do 

Lwowa. 
Porządek obrad: 17.IV-25 r. godz. 

9.30—Msza św., godz. 10 — Otwarcie 
Zjazdu w l-m terminie, godz. 10.30— 

Otwarcie Zjazdu w il m terminie bez 

względu na ilość obecnych, godzina 

10.30—14 — Obrady* plenum: 1)-zaga- 

jenie i wybór prezydjum, 2) ue 

nia, 3) protokuł IV Zjazdu Walnego, 
4) referat i korreferat, 5) odczytanie 
wniosków na Zjazd/Wałny i odesła- 

mie do Komisji, 6) wybór Komisji 
Głównej i innych, 7) sprawozdanie 
N. R. H. (uzupełnienłe sprawozdania 

drukowanego), 8) sprawozdanie Ko- 
misji Rewizyjnej (wniosek w sprawie 

absolutorjum), 9) sprawozdanie Sądu 
Harcerskiego, godz. 14—16 — przer- 
wa obiadowa, godz. 16—20 — obra 

dy Komisji (dyskusja nad sprawozda- 
niem i wnioskami N. R. H.), godz. 
21—wieczornica; 

Porządek obrad 18.IV-25 r.: godz. 
9—10 — Obrady plenum: wybór 

członków N. R. H. w miejsce ustę- 

f pujących, godz. 10—13 — Obrady 

  
  / Komisji, godz. 15—15 — przerwa o* 

| biadowz, godz. 15—20 — obrady ple 

um: 1) referat i korreferat, 2) spra- 

|wozdania: Komisji, 3) absolutorjum 

,N. R. H. za rok 1924, 4) wnioski 
| wolne, 5) zamknięcie Zjazdu. 

Na Zjezdzie będą działać Komisje: 

1) Główna, 2) Skarbowa (łącznie ze 

zjazdem skarbników Z. O.), 3) Dru- 

żyn żeńskich I męskich, 4) Kol Przy- 
jaciół, 5) Kół Starszego Harcerstwa. 

in 

      

  

Telegramy. 
O międzyna- 

rodowej konferencji rolniczej. 

_ PARYŻ. 2.IV. (Pat). Ogólne zebra: 
nie międzynarodowej federacji syn- 
dykatów rolniczych wybrało sen. Г. 
Łubieńskiego wiceprezesem konfe- 
deracji na przeciąg dwuch lat. 

Podróż Czarneckisa do Rygi. 

RYGA. 2.1V. (Pat). Litewski mini- 
ster spraw zagranicznych Carneckis 
przybędzie do Rygi w niedzielę rano. 

Trocki znowu na widowni. 

WIEDEŃ. 2.IV. (Pat). Neue Freie 
Presse” dónosi z Moskwy: „W tutej- 
szych kołach politycznych sądzą, że 
wkrótce nastąpi powrót Trockiego 
do czynnej pracy w rządzie. Przy 
okazji odbytej w Tyflisie sesji komi- 
tetu wykonawczego Z.S.5.R. Rykow 
i inni członkowie rządu skomuniko- 
wali się z. Trockim, przebywającym 
w Suchumie 1 konferowali z nim w 

sprawie powrotu jego do czynnej 

polityki, 

O wspólnych kandydatów. 

BERLIN. 2.IV. (Pat). Zarząd nie- 
mieckiej partji ludowej na wczoraj-   i 

KA 

szem wieczornem posiedzeniu jedno- 
myślnie uchwalił zaproponować blo: 

kowi stronnictw prawicowych wysta- 
wienie kandydatury Jarresa przy po: 
wtórnych wyborach prezydenta Rze 

szy. W łonie koalicji weimarskiej 
toczą się już rokowania co do wy: 

stawienia wspólnego republikańskie- 
go kandydate. 

Dar Einsteina na uniwersytet 
jerozolimski. 

JEROZOLIMA, 2.IV. (Pat). Dnia 2 
kwietnia nastąpiło położenie kamie: 

nia węgielnego pod ugruntowany 

przez profesora Einsteina gmach 

przeznaczony na cele badań z dzie- 

dziny fizyki. Psofesor Elnstein ofia- 

rował uniwersytetowi rękopis swego 

dzieła o teorji względności. 

    

| Z sądów. 
Ciekawa sprawa. 

Dziś dnia 3 kwietnia r. b. w Wileń- 
skim Sądzie Okręgowym będzie rozpozna” 
wana sprawa Konstantego Żaborowskiego I 

Bogusława Kledrzyńskiego osk. z art. 51 i 

657 cz. lil K. K., oraz Włodzimierza Szoszy- 

na osk. z art. 51 1 639 cz: II K. K. i Alek- 
sandra Alperowlcza osk. Zz art. 51 I 59i cz. 
li K. K. Rozprawle, ktėra potrwa prawdopo- 
dobnie dwa dni, REROCW CZK wice-prezes 
Sądu Okręgowego p. Antoni Owsianko. 

Rozmaitości. 
Osada, oblężona przez wilki. 

Z Edmonton, miństa kanadyjskiego pro- 
kirvių Alberta, donoszą do „New York He- 
raida : 

Położoną na północnowschód od Ed- 
monton osadę Vilna napadło w tych dniach 
ogromne stado wilków zgłodniałych wobec 

dlugótrwałej, ostrej zimy. Mieszkańcy osady, 

zamknąwszy się w domach, razili napastni- 

ków strzałami ze strzelb i rewolwerów, huk 

jednak strzałów nie zdołał odstraszyć zgło= 
dniałych bestii. Znajdujące się na ulicy lub 

w szopńch niezamkniętych konie, krowy I 
psy padły wkrótce pod zębami napastników. 

Nienasycone tem wilki, požeraly też towa- 
rzyszów swych, padających pod strzałami o - 
brońców osady. 

Przez kilka godzin trwało to oblężenie. 

Wreszcie, gdy amunicja była już na wyczer- 
paniu, grupa odważniejszych mieszkańców 

osady, uzbrojona w karabiny, zdołała za- 

prządz sanie w parę koni | ostrzeliwując 
się na wszystkie strony, w końcu zaś opę: 

dzając się już tyłko kolbami, dotarła do są: 
sledniej osady, wzywając pomocy. 

— Dopiero po przybyciu do oblężonej 
osady znacznego o uzbrojonych osń- 

dników, wilki rozpierzchły się, pozostawia- 

jąc krwawy gady po sobie, * 
Po raz to pierwszy — dodają dzienniki 

kanadyjskie — zdarza się, że wilki wtar- 

gnęły tak gromadnie. do osady ludzkiej w 
Kanadzie. 

—н 

    

  

Pielgrzymki do Rzymu, Biuro podróży 

„ltalja”, Warszawa, Marszałkowska 137. 
R-k w P. K. O. Nr. 10056, 

Biuro podružy „Itaija“ podaje , do wia- 
domėšci osób zainteresowanych, iż do 
pielgrzymki z dnia 13 maja r.b. posiada 
wolnyca miejsc II kl.-—8 1 IM kl -90. 

wielki romans w 7 akt. odsła- 

  

  

KINO - HELIOS< M tt „ Kobieta raczej wybaczy temu, . 2 
TEATR 33 OO kto zbyt pochopnie skorzysta i Ja drast troni ółcz. | 

uł. Wileńska 38. z okazji, niż tórkaj Kto nie skorzysta wade. Wyrafinowana kusicielka mabanste: Eeóre Ra. Lubicza | 

KINO- Dziś Naj- Swietlana Lil jama Gish w 9 akt. dramacie młości i poświęcenia p.t. miasia przez wodę i lawę. Obraz ; 
TEATR „POLONIAE 

Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

KINO- Кв эр асса у 
UL, WIELKA 42. 

II. [. III 
Sp. z ogr. odp. 

ODDZIAŁ w WILNIE 
ul. Mickiewicza 23. Tel. 2—99 

DZIAŁ MEBLOWY: 
Wielki wybór mebli do mieszkań i t. p. od najskrom- 

niejszych do najwykwintniejszych. 

Biurowe meble amerykańskie po cenach fabrycznych. 

Umeblowanie i urządzenie: | 
Oferty i kosztorysy na żądanie. 

Ponieważ wszelkie defekty, jakie mogą powstać w meblach 
z winy materjała lub wykonania uwidaczniają się najpóźniej w ciągu 
1 roku, odpowiadamy przez ten okres czasu za kupione u nas meble. 

" DZIĄŁ MANUFAKTUROWY: 
Wielki wybór materjałów krajowych i zagranicznych: weł- 
nianych, bawełnianych, białych 

Ubrania i palta wiosenne, gotowe i na zamówienie. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom 
ulgowe warunki. 

Przy regulacji gotówką kasa odlicza od wszy: 
stkich cen 7 proc. rabatu. 

Magazyn obecnie 
przerwy obiadowej, to jest otwarty 

| od g.9 rano do g. 7 w. 
Em oz zs z 

większy 
clou sezonu 

TTT TTL ГСБ ВБ ОИ СОЧ УЫ @ 
| pa ia DP (IEEE si LIKS OK GROZA EKO CRA SSE OU: A ВЕО SOS 

żwawo wę i saa w» Ed] 

=: 

ILKÓWIKI в 

nstytucyj, Biur, Internatów. 

fantazyjnych i jedwabnych. 

czynny jest bez   

, BIAŁA SIOSTRA 

W żyłach jej płynęła krew 
W rolach głównych Bebó Daniels i Antonio Moreno. 

T-wo > B. SEGALL“ 
1. ul, Trocka 7, 
2. ul. Zamkowa 26. 
3. ul. Ad. Mickiewicza 5. Tel. 873. 

Poleca na nadchodzące święta 

bogaty wybór towarów 

     

SALON UBIORÓW 

(W ogniu Wezuwjusza)—Wybuch We- 
zuwjusza — Trzęsienie ziemi — Zalew 

Motto 
Cuda 

Kino-sztuka w8 akt. 
*** wytwórni Paramout 

Sklepy detaliczne: 

PERFUMERYJNYCH 

KOSMETYCZNYCH 

i GALANTERYJNYCH 
firm krajowych i Francuskich 

Przedmioty użytku domowego 

Opłatki dla pieczywa, 
octówa, szafran, wanilja, 

oliwa nicejska 

FARBKA i LAKIER 

DZIECIĘCYCH 

Poleca 
w wielkim wyborze ubrania 

dla dziewczynek I chłopców, jakto: paltoty, sukienki, czapeczki, bieliznę, 

żakieciki, swetry, rejtuzy | komple paltosų, , czdp eliznę 

uczących się dzieci. 

  

nagrodzony na konkursie filmow 

» A we krwi miała szał pośpiechu 
« | nigdy nie była żądną przygód. 

kordamon, gozdziki, 
spirytus denaturowany (skazony) środki do cyszczenia me- 

tali, środki do prania bielizny i inne. 

  

J.FrejnkeliS** 
ul. Niemiecka M: 28, 2-gie piętro, tel. Mi 852. 

aa niemowląt. 
zyjmują się zamówienia. 

  

najwyższą nagrodą. 

iordy! Hydroplany! 

Tamże 

i sezamska, esencja 
cynamon, 

DO JAJ. 

Zgub. 

płatny 12 

dziecięce 
Różne uniformy dla   

Ne. 77 (229) 

Zapisy przyjmowane będą do dnia 18 
kwietnia r.b. I eaten tylko po wpła- 
ceniu l raty t. | 100 zł. dla II kl. I 70 zt. 
dla III kl. 

Pieniądze przesyłać należy przez P.K.O. 
na rachunek Nr. 10056 lub wpłacać do 
ORA 

oszt ogólny pielgrzymki wynosi 635 
zł. dla ll ki. i 450 zł. dla: IM ki. 4 

Każdy biorący udział+ w pielgrzymce 
otrzyma jegitymację, na mocy której otrzy- 
ma paszport ulgowy w cenie 20 zł. 

P. p. kolejarze płacić będą za UI kl. 
10 zł. przy zapisach grup składających się z 
40 osób. 

W miesiącu czerwcu Biuro podróży 
„Italja“ urządza wycieczke do Rzymu dla 
50 osób II kl. w cenie 650 zł. 

W miesiącu lipcu organizujemz wy- 
cleczkę z 56 osób Ill kl. w cenie 460 zł. 

W ostatniej wycieczce pp, Studenci 
płacić będą 420 zł. |   Prospekty szczegółowe 1 deklaracje 
wysyłamy bezpłatnie na żądanie. 

i Przewodniki (Beadekery) dla pielgrzy- 
mów w cenie 3 zł. i rozmówniki w cenie 
1 zł. 20 gr. nabyć można w Biurze podró - 
žy „Italja“. 

ZTT———TTTTTIT--I7-T7—77-775T 

Giełda warszawska 

z d. 1—IV 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,451/4 26,50 26,42 
Holandja 207,05 207,25 100,19 
Londyn 24,831/a 24,90 24,77 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00. 

Włochy 21,35 21,57 21,45 
Poż. kolej. 9,00—8,90—9,00 
Pożyczka zł. 8,50—8,45 
Poż. dolar. 3,59 
41/2'/o listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 28,60 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Teatr Wielki 

  

Ostatnie występy 

LUCYNY MESSAL 

Dziś 

„OSTATNI WALC” 
operetka Oskara Strausa 

Początek-o godz. 8 wiecz. 

  

W niedzielę 

„HALKA“ 
opera Moniuszki 

Początek o godz. B wiecz. 

Teatr Polski 

Dziś przedstawienie zawieszone 
z powodu próby jeneralnej 

Jutro pierwszy występ 
Aieksandra Zelwerowicza 

w komedji Żeromskiego 

„rlekła mi. przepióreczka” 
W niedzielę o godz. 4 ppoł. 

przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
po cenach najniższych 

„OGNIEM I MIECZEM” 
Obraz dramatyczny w 5 odsłonach   

MALARZ. 
pokojowy i szyldów 

Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i 'wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szyłdów wchodzące. 

czoną Akademją Hand 
Zna język francuski i niemiecki. Łaskawe oferty 
pod W. do Administracji „Kurjera Wileński 

  

wystawiony 
Przem.-Handi. „Spójnia* 

zł. na zlecenie Synowca, 
unieważnia się. 

"Bjujolmy 0; Op AuUZRM 
us; uodny 15 G; od вр 
-Aqeu op ojzpdzsąy "moq 
+52 op Asp 

WZJIMOLUNHI 

ODIAOTWIA „OKIBY” 
pinizs [ sjudny 4z1d yojed 

| -RZ yoqbisajzp ZsRWAZIJO 

IIIOWAHG     

    

     
     

      

W. Woźnicki 

NAUCZYCIEL KROJU 
ukończ. dużo akadem. zagra. 

R. Gisin, S-to Jańska 2 
udziela lekcji kroju 

ubrań damskich, cywilnych i wojskowych pe <e- 
nach przystępnych. Przyjmują się uczniowie dla 
nauczania kroju | szycia na 3=letni termin. Po upły- 
wie tego terminu uczniowie ukończają całkowity kurs 

kroju i szycia i Posedciw wiedzę krojczego. 
ni sprzedają się różne wykroje I żurnale. 

Rulynowany bankowiec, 
b. pełnomocnik w L bankowej z ukoń- 

lową szukuje posady. 

ego 

weksel 
rzez Tow. 

Krawtowa 1 Warszawy 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 

Szklana) X '12, m. 4 
M. Lewandowska. 

Pierwszorzędny 

krawiec damski 

Mi. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjalność : KOSTJUMY 

1 PŁASZCZE. 
1Od i stycznia obstalunki 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 

maja na 200 

feqiuoypuz 

| proc. 

  

Wydawca w imieniu współwiaścisieli Józef Batorowicz, Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1, 

 


