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pieru W. Borkowskiego. 

przyjmują 
róg Garbarskie), 
telet, 222, 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

: arnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

аЧа йн ихшм…'в; Prenumeratę 1 słbsókia 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 | wszystkie biura 

reklamowe w kraju 1 zagranicą. 

Redakcja i Administracja: WILE 
Czynna od g. 9 do 3 pp. 
leńskiego* mieści się przy Biurze Rekla 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja 

      
Dztał ogłoszenic 

Redaktor przyjmuje od 34 

15. Tel. 99. | 
„Korjera Wi- 
Grabowskle- 

20, na 4-ej stronie 10. 
Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mlo łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie 

otrzymywał „,kKurjer Wileński” darmo przez miesiąc. 

Kto zjedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 

mywał „Kurjer Wileński” darmo przez 3 miesiące. 

         
chce kupić tanio książki treści beletrystycznej, naukowej i'bi- 

ej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileński*. Otrzyma wtedy. w Admi- 

Kurjera Wileńskiego* książkę z kompletu o 50% taniej. 

  

  

   

    Każdy chłopiec, który 
go“ codziennie rano o godz. 9—10 może zarobi 

zgłosi się w KE Eh Wileńskie- * 
ić do 1 zł. miesięcznie.     

        chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech 
je „Kurjer Wileński". 3   
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Uwaga!!! | 

„Kazimierz 
Wielka 64. obok košciola 

Od 1 
nach niżej konkurencyjnych. 

Sprzedaż na ratyl 

rr ra 

Sezon od 1-go maja do 31-go października 

Kąpiele sólankowe, borowinowe, kwasowęglowe, elektro 
i wodolecznictwo, wziewalnia. 

Leczyi wadliwą przemianę materji (dna, otyłość, cukrzyca) kościec 

stawowy, cierpienia kobiece, choroby układu nerwowego, 

marządu krążenia i trawienia, przewlekłe zapalenia kości, 

stawów, okostny, gruczołów, tkanki podskórnej, choroby 

górnego odcinka dróg oddechowych, choroby skórne. 

Frekwencja do 20.000 osób. 

Informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Ciechocinku. 

Złowrogi objaw. 
Chwilowe podniecenie społeczeń- 

stwa wywołane morderstwem Stoł: 
peckiem, ustępuje powoli chłodnemu 
rozwiązaniu tego kompromitującego 

wysnuwaniu zeń dku i 
smutiych: wntósków. 

Zbrodniczy: czyn anta, który 
miast być wykona 7 zarządzeń 
państwowych, bierze "na siebie rolę 
sędziego 1 kata w jednej osobie — 

zasługuje ńa bezwzględne potępienie 

przez całe społeczeństwo. “ 
Wszystkie względy, jak prawny, 

etyczny I t. d. przemawiają za tem. 

Gdyby wypadek podobny stał się 

po stronie sowieckiej, wyrwałby się 

u mas okrzyk zgrozy, polałaby się 
struga wyrażeń — dzicz! barbarzyn- 

stwo! bezprawie! i t, :d. 

Dzisiaj, śmiało rżec można, 

taki, niepraktykowany nawet w ge' 

hennie bolszewickiej, zdarzył się w 

Państwie praworządnem. 

Jest to objaw dzikiej samowoli 

urzędnika, który waży się zmienić 

ohydnie rozporządzenie Państwa i 
rozstrzygać sprawę. 

Policjant Muraszko, zabijając od- 
dariych pod swą opiekę więźniów, 
odpowiadać musi, . zdaniem myślące- 

go kategorjami prawno-państwowemi, 

obywatela za swój czyn w całej pełni. 
Nie tu nie pomoże: ani pobudki 

patrjotyczne, ani przeżycia osobi- 

ste, które, być może, wysunie ktoś 

jako okoliczność łagodzącą. 

W dzisiejszych czasach, gdy spo- 

, Powiddamia Sz. Klijentelę, że z powodu likwidacji „T.-H. Rutkowski, S. 
Kaif I S-ka* | z przejściem na własność moją pod firmą „Kazimierz Rutkowski”, 
cemy na wszystkie materjały, jak na suknie tak.I na bławatne Zalšani о‹ 

-go do 16 go kwietnia r. b. wyprzedaż niektórych materja! 

Proszę się przekonać. 

CIECHOCINEK ZDRÓJ 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

  

*| końcu przylstoczyć w anarchię. 

  

Uwaga!!! 

Rutkowski” 
św. Kazimierza Wielka 64. 

„10—150%/0 
"po ce- 

Sprzedaż na ratyl В 

"ia PZ DE аь; 

łeczeństwo powojenne odbiegło da“ 
leko od karności państwowej, wszelkie 

naruszenie tej dyscypliny winno być 

surowo karane, w przeciwnym bowiem 

razie rozprzężenie takie może się w 

Zabójca Bagińskiego i Wieczor- 
kiewicza nie; miał prawa ferować sa- 
ppireinis "Wyroku wbrew „orzeczeniu 
Bajwyžszych wladz pafistwowych. 

Zawinił więc wobec Państwa, 
Secundo — popełnił pospolite 

morderstwo podwójne. 
Tertio — zawinił wobec najele- 

mentarniejszych wymogów etyki, 

mordująć bezbronnych więźniów, po- 
zostawiońych jego oplece. 1   

с;уц'оЬгопе lub złagodzenie skutków te- 

„Sprawa jest jasna, — żadnych 
wahań tu niema, żadne zdanie, na 

go czynu, nie powinno być wzięte 

w rachubę, ‘ 
Powaga, honor, wreszcie poczucie 

praworządności Państwa, wymaga te: 
go od nas. 

1 mimowoli, na tle tego faktu, 

który wstrząsnął do głębi opinją 
publiczną, "zradzają się smutne, b. 

smutne refleksje, rzucające ponure 
światło na stosunki administracyjne, 
panujące na ziemiach wschodnich. 

Zbrodnia stołpecka, popełniona 
przez urzędnika policyjnego jest 
smutnym przyczynkiem do gospo- 

darki. « państwowej w województwach 

      

   

    
   
   

  

   

  

torami, 800 wrzecion, wsz 

Sp. Akc. „Tkai 
     

   wszechświatowej sławy 
Dostawca dworów: 
Najwyższe odznacze! 

a jesto 

'е1039]4У OJ Op Auzem Uo] 
uodny *Azsoa1b g, od ujoAqeu op ©|zp 

-bzsĄy "Psołeuoąsop [euofsejspozid 

„BLoykojętąj okakoqządo zjpÓR'" 
Pinizs foupo| orudny 

Kzid yoładez Yajtjsojzp ZSELUAZIĄO 

INIOWUWG _ 

Dr. W. Legiejko 
Cho! wewnętrzne. Spec. pluc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6%a—7%/a wiecz. 

ui. Ad aaa 21, m. 1. 

nej, duch bezprawia i gwałtu, poli: 

cyjne rozpasanie i zdziczenie. 

"Bezbronna ludność, zdana jest 

na łaskę i niełaskę „ludzi“, często- 

kroć zbirów, dziwnym zrządzeniem 

losu, ubranych w zaszczytne mun- 

dury stróżów bezpieczeństwa  pu- 

blicznego. 
I dzieją się na tych t. zw. „Dzi: 

kich Polach", rzeczy, możliwe jedy- 

nie w dżunglach afrykańskich. 

  

Wystarczy. ko e sakalą į siorowski. grozi p. Rachalskiemu (autorowi 
cie się z ludnością (co radzimy 
uczynić naszym włądzom central- 

nym), by ocenić grozę nastrojów, 
wywołanych nieoględną gospodarką, 
zbródniczą wprost działalnością ka: 

cyków administracyjnych, kpiących 
sobie w żywe oczy z poczucia pra- 

wa i państwowości. 
Stan taki trwa już od kilku lat i 

przechodzi zwolna w chroniczny. 
A centralizm tryumfujel 

Podatki płyną, bezbronna ludność, 

zahukana bezmyślnemi zarządzenia 

mi = nie skarży się, bojąc się zćm- 

sty różhych nasłanych „pupilów”. 

" A fózpanoszona korupcja admi- 

nistracji... również tryumfujel 

l odnosi się wrażenie, że różni 

Muraszkowie, których tak dużo jest 

na ziemiach wschodnich — cieszą 

się zupełną bezkarnościąl 

Jak śmiesznym wydźje się, cią- 

gle powtarzany frazes „sanacja'sto-     „| wschodnich, gdzie wszechwładnie pa-| 
nuje system samowoli administracyj- 

sunków kresowych”, gdy . różne 

chwasty, podobne do mordercy stoł- 

й Najprzedniejszej | 
tylko jej wytwórca plantatar własnych 

Lipton, Ltd. Londyn. 
LT T S S Si a ZW DADA 
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rzędzalniczy | 
20 nici, z dobrem obiciem, z 2 selfak- 
łko w ruchu, natychmiast do sprzedania. 

w Łodzi, ul. Sienkiewicza 113.       

     

    

  

     
     
  
   
   

   

wszędzie %a 
'rbaty 
my Lipton, Ltd. w Londynie. | 
skiego, Włoskiego i Hiszpańskiego. 

wystawach: 
ge, Śt. Louis i Paryża. 

stale 

     plantacyj posiada | 

peckiego, owiły ziemie nasze gąsz- 

czem nieprzebranym! 
Społeczeństwo polskie, wydając 

swój wyrok na policjanta Muraszkę, 

musi również wypowiedzieć się jasno 

o systemie samowoli administracyj- 

nej na ziemiach wschodnich! 
LZ. 

— ———— i 
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Dziwnie w naszem życiu wszystko ni- 

kńle I rozwiewa jak mgła. 
Przeszło dwa miesiące temu wykryto 

nadużycia w Kuratorjum. Przyjechała komi- 

sja ministerjalna do badania tych nadużyć 

w óbechości Kontroli Państwowej. Sprawa 

poszła do prokuratora. P. Pożerski poszedł 

na Łukiszki, p. Jakubowski д0 Комлйй 

formalnie, jako naczelnik wydziału—p. Ra- 

chalski został żawieszony w urzędowaniu: 

Tak ogłoszono tę rzecz w prasie. -A gdy 

jako odpowiedź na bardziej czy mniej ofi- 

cjalne zarzuty w prasie dawane przež Ku. 

ratorjum, został egłoszony znany list p. Ra- 

chalskiego, zarzucający systemowi panują: 

cemu w Kuratorjum i Kuratorowi szereg 

ujemnych czynności— nastąpił list p. Kura- 

tora do naszej redakcji, w którym p. Gą- 

zarzutów) konsekwencjami, jakie wyciągn 

z jego poczynań właściwe władze i sam 

kurator po ukończeniu badania przez Mi- 

nisterstwo działalności Kuratorjum”. 

Tymczasem nastąpiły nowe fekta — zo 

stała złożona interpelacja w Senacie—żad- 

nej odpowiedzi, dlje' zato już miesiąc temu; 

(27 ii) Ministerstwo zniosło zawieszanie p. 

Rachalskiego w czynnościach, czyli uznało, 

że nie jest on winien. Takby tó! rozumieć 

można sądząc pomyśleniem zdrowem. W ta- 

kim razie logika wskazywalaby, že Mini 

sterstwo (wbrew groźbom kuratora) pośred- 

nio potwierdziło wiarogodność zarzutów 

znanego listu. Gdzie są w takim razie kon- 

sekwencje w stosunku do p. kuratora? 

Opinja gubi się w domysłaćh=-protest 

48 przyjaciół balowych i myśliwskich wy- 

cieczek p. kuratora faktycznie powiada, że, 

ich zdaniem, p. kurator jest czystym czło- 

wiekiem. Kto temu zaprzecza? Ale czy za* 

przeczy kto, że p. kurator tolerował system, 
który się pod jego skrzydłami rózwinął, 4 

który gubi oświatę u nas I wykazuje”finan 

sowe nieporządki. 

Opinja domaga się wyraźnego posta: 
wienia sprawy. Kto jest winien? L niiech) 
winny ponosi konsekwencje. 

pom 

| cześć dele- 

  

PALTA | 
KAPELUSZE 

LASKI 

ostatnie nowości | 

Jan Wokulski; $-4a 
Wielka 9 tel. 152. 

: и ‚ 

Winiomości poliyczne. 
Dnia 30 b. m. p. mi* 

nister kolei inż. 

PA
PU
I 

WB
 W
E 
PY
 
PE
) 
LG
 

TA
RA
 
KI
 

Śniadanie na T 
ysz- 

  

    
rumuńskich. daniem członków 
legacji kolei jugosłowiańskich i 
muńskich. (Pat.) 

Echa starć 
w Paryżu. 

  

ru- 

W związku ze star- 
ciem jakie w ubiegłą 
sobotę miało miejsce 

w paryskiej dzielnicy Quartier Latin 
pomiędzy studentami Sorbony 'a po- 
licją oraz w związku z incydentami 
na wydziale prawnym Sorbony w cią* 
gu dnia wczerajszego od samego ra* 
na aż do godziny 2ej po południu 
odbywały 'się na Quaix Orsay na- 
rady w celu ustalenia odpowiednich 
środków dla zlikwidowania nienor- 
malnej sytuacji. W godzinach popo* 
łudniowych minister oświecenia pu- 
blicznego wydał zarządzenie 0 zawia* 
szeniu w czynnościach dziekana fa- 
kultetu prawnego oraz nakazał zam- 
knięcie fakultetu, aż do odwo 
Z pośród studentów, którzy brali u- 
dział w rozruchach pięciu skazanych 
zostało wyrokiem sądu karnego na 
kary'od'2:dni do-2midsięcy aresz- 
tu z zawieszeniem wykonania wyro- 
ku. (Pat.) 

I Aosji Sowieckiej, 
Traktat — traktatem, agitacja — 

agitacją. 

Sowiecka praša ostro występuje 
przeciwko prasie japońskiej, ośkatża- 
jącej posła Karachana w Chinach o 
kierowanie  strejkiem robotników 
chińskich w japońskich fabrykach 
włókienniczych w Szanghaju. Wobec 
ogłoszenia w Japonii tajnych doku- 
mentów, dowodzących istnienia ta|- 
nych instrukcji Cziczerina i Zinowje- 
wz, wymierzonych przeciwko Japonii, 
sowiecka prasa usiłuje obecnie do- 
wieść, że ogłoszone dokumięnty są 
falsyfikatami. (Pat). 

    

Kopp о traktacie Japońsko- 
rosyjskim. 

Ambasador Sowiecki w Tokio 
Kopp oświadczył dziennikarzom pol- 
skim, iż traktat japońsko rosyjski ma 
nieżmiernie ważne znaczenie i wzna-. 
wia równowagę polityczną na Dale- 
kim Wschodzie. Kopp: dodał, iż układ 
japoAsko-rosyjski nie grozi niczylm 
interesom. (A. T. E.), 
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podhój kuj $todkowej prez Rację. | 
W polityce zagranicznej sowietów 

dokonywuje się W ostatnich czasach 

przemiana, której nie można z pol- 

skiego punktu widzenia uważać za 

niepożądzną. Mamy 9 — па myšli 
skierowanie siły skspansyjne Rosji 
ku Wschodowi, ku Azji środkowej i 

wschodniej. Widomym tej przemia: 
ny znakiem jest zawarcie przez rzą! 

sowiecki konwencji o podstawowych 
zasadach wzajemnych stosunków po* 

pomiędzy związkiem socjalistycznych 
republik rad a Japonią. Konwencja ta 

wraz z protokułami dodatkowemi i 

notami uzupelniającem! posła so" 

wieckiego w Pekinie, tow. Karacha- 

na, ktėry z ramienia rządu sowiec- 

kiego tę konwencję zawierał, daje 

Japonji prawo eksploatowania tere: 

nów naftowych na Północnym Sa- 

chzlinie, terenów węglowych na za- 

chodniem wybrzeżu Sachalinu Pół: 

nocnego, co posiada dla Japonji 

wielkie znacznie gospodarczo - poli- 

tyczne, bo uniezaležnia ją V dužym 

stopniu od materjałów opałowych a- 

merykańskich. Nie jest zagadnienie 

wyłącznie gospodarcze, bo bez nafty 

i węgla amerykańskiego flota japoń- 

ska nie czuje się dostatecznie silnie 

zabezpieczona. A że baza dla floty 

brytyjskiej w Singapore nie może być 

uwsżana przez Japonję za akt przy- 

jaźni zwłaszcza przy nieukrywanem 

współdzianiu Anglji i Stanów Zjed- 

noczonych na Oceanie Spokojny m 

— więc uniezależnienie się Japonii 

od amerykańskich środków — ора!о- 

wych jest wyraźną wskazówką, jak 

sowiety chcą przyczynić się do no: 

wego ustosunkowania sił na Ocea- 

nie Spokojnym... 

Ażeby dać Japonji całkowitą nie: 

zależność od surowców amerykań- 

skich przyznaje rząd sowiecki Japo- 

nji szereg koncesji w innych pola- 

ciach związku sowieckiego dla eks- 

ploatacji lasów, kopalń i t. p. 

Manifestowanie przez rząd so- 

wiecki przyjaźni ku Chinom i popiera: 

nie tam tendencji narodowo-wyzwo- 

leficzych, reprezentowanych przez 

stronnietwo „Homidan” jest dalszym 

etapem wzmacniania w Azji sił i ten- 

dencji antyeuropejskich, względnie 

antyangielskich. 

Czy jest to świadoma ucieczka dy' 

plomacji sowieckiej z Europy, gdzie 

jakoś nie chcą się sprawdzić przepo” 

więdnie i proroctwa 

wangelji rewolucyjnej, czy też zwy” 

cięstwo instynktownego parcia Rosji | | 

ku Wschodowi i dokonywania tamm 

podpojów? 
Wydaje nam się, że potrochu jed- 

no i drugie. Gra jest iednak jasna. 

Gdzie istnieją w Azji świadome ce- 

lów dążenia do własnej potęgi — 

jak nprz. Japonja—tam sowiety po- 

pierają te dąženia, starając się na: 

Stan ex lex 

leninowskiej E- | Się 

K a 

dać im ntendencję i charakter „antyim= 

angielski, gdzie zaś nie napotyka na 

dążenia do samodzielnego życia 

państwowego, tam dokonywuje 

sprytnej aneksji pod najrozmaitszemi 

formami przyłączenia tych krajów 

do związku Republik sowieckich. 

Można więc bez przesady stwier- 

dzić, że zawarszy przyjażń z Japo- 

nją, sjara się rząd sowiecki dzielić z 

nią wpływy w Azji — oczywiście na 

terenach, gdzie widoczne są jakieś 

wpływy japońskie. 

2 | chociaż sowiety szczycą się o- 

| becnie protekcją,  okazywaną Chi- 

nom przeciwko imperjalizmowi €u- 

ropejskiemu, to jednak nie krępują 

„się odrywać stopniowo od Chin ol- 

ty uznają suwerennošė Chin nad 

tym krajem, a jednak posiadają tam 

walo przyjęcie przez Mongolję ustro- 

ju sowieckiego, co z natury rzeczy 

wciąga ten mało zaludniony ale bo- 

gaty kraj corsz głębiej w orbitę 

wpływów sowieckich. 

Przy dalszym rozwoju wypadków 

nieunikniona jest całkowita aneksja 

Mongolji przez sowiety na wzór anek 

sji dokonanej nad rspublikami: turk- 

meńską i uzbecką. A gdy Mongolja 

znajdzie się już pod rządami sowie- 

tów — przyjdzie kolej na Turkie- 

na Tybet... 
Już obecnie Rosja obejmuje te- 

rytorja znacznie większe, niż cały 

obszar Rosji carskiej, a wiadomo 

przecież, że po oderwaniu się od 

Rosji—Pelski, krajów bałtyckich i Be- 

sarabji, teren ten został znacznie 

uszczuplony. Rosja zdołała jednak 

ubytek ten uzupełnić nowym podbo- 

jem w Azji. 
Widzimy więc, że imperjalizm 

rosyjski dokonywuje pod maską wy" 

zwoleńczego bolszewizmu poważnych 

podbojów w półdzikiej Rzji środko: 

wej. Dla zachodnich sąsiadów Rosji 

nie jest to zjawisko zupełnie niepo 

| myślnie.  Chociąż bowiem każdy 

etap potęgowania sił Rosji pogłębia 

niebezpieczeństwo dla mniejszych 

państw, z Rosją sąsiadujących, to 

jednak, państwa te żywią — mo 

płonną? — nadzieję, że wciągnięcie 

sowietów do polityki wodbojów 

na Dalekim Wschodzie odciągnie 

ednak uwagę Moskwy i chęć utrud- 
tym państwom. Może 

się to, oczywićcie, okazać poglądem 

błędnym ale żyje on w tych krajach, 

Jako nadzieja przeciwkó zmorze mo 

skiewskiej siły i — nieczystym za- 

zwyczaj zamiarom Moskwy... 
Wręb. 

nianie życia   
z Niemcami. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Od dziś w stosunkach handlowych z Niemcami zaczyna się stan ex 

lex, pdnieważ z dniem 31 marca wygasła stara umowa, a nie została do- 

tąd zawarta nowa. 

Aferzysta z marynarki wojennej — pod 

kluczem. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Onegdaj, z rozkazu prokuratur 

marynarki wejennej, 

Aresztowanie Bartoszeszawicza 

madużyć na komisji budżetowej przez pos. Miedzińskiego, 

czasie informowaliśmy czytelników. 

Medzieła wileńska. 
Nie mogą chyba wilnianie narze- 

kać na brak rozrywek nawet w po" | 

ście: Ulbiegła niedziela obfitowała 

we wszelakie przyjemności estetycz= 

ne i umysłowe, zastosowane do 

wszelkich wieków i glistów. 

Obowiązkiem redakcyjnym jest 

wszędzie zajrzeć i ze wszystkiego 

zdać sprawę. 
O 12ej napełniła się Lutnia 

tłumnie śpieszącą na odczyt Boy'a- 

Żeleńskiego publicznością. Tym ra- 
zem, wielbiciel francuskiej literatury 

zaznajamiał zebranych ze wspania- 

łem dziełem H. Balzaka. Zwięźle 

i bez frazesów, zapełniając szczelnie 

bogstą i esencjonalną treścią krótką 

godzinę odczytu, opowiedział Boy 

w skrócie pełnym barwnych szczegó" 
łów, życie i dzieło tego tytana pra- 

cy, jakim był autor Komadji ludz- 
kiej. Opowiedział jego trud niezmier- 

ny, lego gienjalne ujmowanie zja- 

wisk społecznych w najszerszej, cał- 

kowitej skali, jego nieubłaganą ana" 

Bartoszewicza — Stachowskiego, 

dużycia przy dostawach dla marynarki. 

y wojskowej, aresztowano komandora 
oskarżonego o na* 

nastąpiło naskutek poruszonej sprawy 
o czem w swoim 

         

;lizę wielkich dusz, namiętności, wad 

i zalet, jego koncepcję artystyczną, 

mającą na celu zobrazowanie całego 

swego społeczeństwa w chwili naj- 

ciekawszej, mianowicie wtedy, gdy 

|na gruzach ancien regime'u, mimo 

z trudem wzniesionych spruchnia 

łych podstaw Restauracji. niwelowała 

się cała Francja, łącząc sfery i klasy 

za pomocą małżeństw 1 pieniędzy. 

Ukazał nam głęboki znawca my* 

śli Balzakowskieji bystry obserwator 

skutków jego dzieł, jak na plan 

pierwszy, ponad głowy najciekaw- 

szych jego bohaterów, wyrasta ner- 

vus rerum wszystkich zdarzeń wtedy 

i teraz: pieniądz. 

Z niesłabnącem  zainteresowa* 

niem, słuchali zebrani opowieści o 

Balzaku, która sama starczy za naj: 

ciekawszy romans; lotne, subtelne 

dowcipy Boy'a, przyszpilały dowodze- 

nia w pamięci jak Išniąca szpilka 

przytwierdza motyla w pudełku. Da- 

rzony oklaskami, zeszedł wyborny 

Conferencier z estrady w poczuciu 

spełnienej propogandy na cześć uko- 

chanego autora.   

brzymiej a bogatej Mongolji. Sowie- ; 

ЗЕ Z SEJMU. 
swe przedstwaicielstwo dyplomatycz- ; 

ne, które wcale zręcznie przygoto | 

stan chiński i Dźungarję, a potem 

że przyjęcia 

RJER wł L;E №5 K I 

O rozwiązanie Sejmu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Wniosek Wyzwolenia o rozwiązanie Sejmu będzie rozpatrywany na 

perjalistyczny, to znaczący przeciw- | czwartkowem posiedzeniu sejmowem. 

I 3 senatorów z Wyzwolenia. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Deklarację, ich z braku miejsca 

  

Z Wyzwolenia wystąpili sen. Wysłouch, Dobrucki i Gaszyński. 

podamy w numerze następnym. 

Polityka rządu sowieckiego. 

(Telefonem ód własnego korespondenta z Warszawy). 

Według wiadomości, otrzymanych z Moskwy rząd sowiecki nie ma 

zamiaru zmieniać swej polityki w stosunku do Polski w związku z zamor- 

mm 

3 

(Telefonem 

,191 posiedzenie Sejmu z dnia 
31 marca. 

Sensacją dnia były wczoraj djety. 

Na sali sejmowej zaledwie kilka- 

dziesiąt osób. 
Trochę w kuluarach (i w bufecie 

a przed kasą jedyny w swoim rodza: 

ju „ogonek”, bo złożony z posłów 
sejmowych. 

Wobec djet wszystko inne zeszło 
na drugi plan. 

Muraszko pomimo ogromnego 

potępienia aktu zbrodni nie budził 

większego zainteresowania. 

P.P.$. i Wyzwolenie zgłosili w tej 

sprawie wniosek i kwestję w ten spo- 
sób wyczerpano. 

Wniosek domaga się surowego 

ukarania winnych i zdania Sejmowi 

sprawy w ciągu 4 tygodni. 

; Rozszerzający się strajk rolny nie 

wywołał tak że żadnego poważniej- 

go echa. : 

Cóz zresztą dziwić się Sejmowi, 

skoro rząd przechodzi nad temi spra- 

wami do porządku dziennego. 

Według wieści, kursujących w 

kuluarach sejmowych, Rada Mini- 

strów nie zajmowała się dotychczas 

żadną z powyżej wymienionych spraw. 

Obrady sejmowe rozpoczęto od j 3 

w pierwszem czytaniu usta- 

wy o opłatach za nadzór nad zdro- 

wolnćMią-zwierząt domowych, Odda- 

wanych do przewozu i uboju. 

Przyjęto w drugiem I trzeciem 

czytaniu ustawę w sprawie Miesza- 

nego Trybunału Rozjemczego pol- 

sko-niemieckiego oraz następującą 

rezolucją: „wzywa się rząd do nie- 

dopuszczenia, aby Międz. Tryb. Mie- 

szany przewlekał sprawę likwidacji 

przez „niepotrzebne kwestjonowanie 

przynależności obywatelskiej osób, 

będących bezsprzecznie obywatelami 

państwa niemieckiego. 

stawa o miernikach przysięgłych 

wywołała dość długą dyskusję i je: 

szcze dłużej trwające głosowanie. 

Lewica zgłosiła bowiem cały sze” 

reg poprawek, które na sali zdobyły 

większość; kiedy jednak po zakwe- 

stjonowaniu zwykłego głosowania, 

dochodziło _do- głosowania przez 

drzwi, to te same poprawki — na 

skutek mobilizacji posłów z prawicy, 

znajdujących się w bufecie i kulua- 

rach odrzucanę większością do 40 

głosów. 
Po 3 tak powtórzonych głosowa: 

niach, marszałek,  uznejąc stojącą 

większość za mniejszość, stwierdzał 

fakt odrzucenia odpowiedniej po- 

prawki. 
W razie jednak protestu ze stro- 

ny lewicy, zarządzał głosowanie przez 

„drzwi z wiadomym wynikiem. 

1. Tego rodzaju zabawa w odrzuca” 

Wnet o 3 i pół zaczęły napły* 

wać nowe do Lutni tłumy, by ba- 

wić się konceptami Zagłoby przez 

p. Wołłejkę jaknajlepiej odtworzone- 

go. W zaspole p. Jaroszewskiej (Fe- 

leny) p. Molskiej (Kurcawiczowej) p. 

Kurnakowicza (Bohuna) przesunęło 

się przed oczami publiczności, nie- 

śmiertelnie barwny i żywy epizod 

trylogji Sienkiewiczowskiej, z ogniem 

i mieczem wykrojonej. 

Inni Wilnianie, oklaskiwali w tejże 

godzinie uroczą Czardaszkę, ® 050- 

bie p. Messal, tańczacej i śpiewającej 

z temperamentem rodowitej węgierki. 

Już o 5-ej rozpoczęły się nowe zbie- 

gowiska: w gimnazjum Lelewela gra* 

ło grono uczniów Skąpca Moljera. 

Sztuką nie najłatwiejszą wybrała so- 

bie młodzież do popisu, ale nic nie 

szkodzi, wprawiać się na klasycznych 

arcydziełach literatury wszechświato- 

wej, może tylko rozwinąć gust i ho- 

ryzont myślowy. 

W sali Śniadeckich, w uniwersy* 
| tecie, przemawiał tegoż popołudnia 

jprof. Mościcki, epicznym zaiste sy* 

| stem przedstawiając bohaterskie
 dzie* 

  

| dowaniem Bagińskiego i Wieczorkiewicza. 

  

z Warszawy). 

nie poprawek przeciągnęła posiedze- 

nie prawie do godz, 10-tej. 

Sprawozdawca pos, Posacki: ist- 

niejące u nas szkoły średnie mier- 

nicze wiodą żywot suchotniczy i tylko 

dzięki niskim wymaganiom przy przyj- 

mowaniu uczniów, mają one po kil- 

kunastu wychowanków. 
Komisja stała na stanowisku, że 

tylko wyższe uczelnie mogą naležy- 

cie przygotować mierników do ich 

ważnego dla Państwa zawodu, a Są: 

dziła tylko, że nie należy zbyt gwał- 

townie przeprowadzić tej reformy. 

Prawo pozbawiania mierniczego 

prawa do wykonania zawodu będzie 

należało do wojewódzkiej komisji 

dyscyplinarnej do czasu wprowadze: 

nia w Polsce izby inżynieryjnej lub 

mierniczej. 

Pos. Paczkowski nie uwaža za do- 
puszczalne tworzenie typu taniego 

miernika zapomocą produkcji więk= 

szej liczby kandydatów niedostatecz- 

nie wykwalifikowanych zawodowo i 

w ten sposób tworzenia także wal- 

ki konkurencyjnej między miernika- 

mi. ; 

Pos. Uziembła (P.P.S.): referent 
przedstawia tu tylko cechowy interes 
eometry, ale nie interes ludności 

rolnej, której zależy na jaknajszyb- 

szem przeprowadzeniu reformy rol- 

nel. 
Dziwię się, że referent stara się 

udowodnić, że szkoły średnie mier- 

nicze są szkodliwe dla Państwa. Ja 

sądzę, że I rok szkoły mierniczej 

więcej wart jest niż 2 lata gimnaz- 

jum przeładowanych wszelkiemi przed- 

miotami nierealnemi. 
Geometra będzie się zajmował 

kilometrami, a nie osobami. ' 

Pos. Poniatowski (Wyzw.) Rczkol- 

wiek ustawa słusznie stanowi, że 

prace mierników mogą wykonać lu: 

dzie o średniem wykształceniu, jed- 

nak ustawa jest skonstruowana p 

wybitnym wpływem inżynierów i ma 

przedewszystkiem interesy mierników 

na widoku. 
Po przemówieniach jeszcze kilku 

posłów, ustawa przeszła w Ii czy- 

taniu. 
Następne posiedzenie we czwartek. 

A 

Teatr Polski 

Dziś 

„Botzekalnia |-szej klasy” 
komedjo-farst Kaweckiego 

Początek o godz. 8 wiecz. 

„je Jakóba Jasińskiego. s 
Niema bodaj człowieka w  Pol- 

sce, który piękniej 1 serdeczniej 

umie. mówić o wielkich ludziach 

Litwy iKorony. lle razy dzieje ich 

opowiada prof. Mościcki, postaci te 

nebierają plastyki, życia i wdzierają 

się do serc i umysłów słuchaczy, 

głąbokiem wzruszeniem. 

Bowiem w sposobie ujmowania 

przedmiotu posiada prof. Mościcki 

walory pierwszorzędne: przepiękny 

głos, podatny wszelkim odcieniom 

wywoływanych uczuć, literacką spra- 

wę, umiejętność zestawiania faktów 

i szczegółów, która potęguje wraże 

nie i podkreśla znaczenie zdarzeń 

lub charakterów, po za tem, dzwię- 

czące w každem słowie głębokie, 

serdeczne uczucie. : 

Nie jednokrotnie piszący te słowa, 

był świadkiem łez w oczach publicz- 

ności, zasłuchanej w opowieści o 

męczeńskich dziejach naszych wle- 

waną w serca i umysły epiczną pro- 

zą prof. Mościckiego, prozą która 

Nr. 74 (226) 

Senat radzi o wyści- 
gach konnych. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu po referacie senat. Kasznicy 
(ZLN) przyjąto bez zmian nowelę 
do ustawy o państwowej służbie cy” 
wilnej, która uniezależnia mianowa* 
nie i zwalnianie urzędników Najwyż- 
szej Izby Kontroli Państwa od rządu. 
Następnie sen. Kasznica zreferowal 
sprawę odroczenia terminu stabiliza- 
cji urzędników państwowych. Komi- 

sja Senatu podzieliła stanowisko Sej- 

mu, wnosi jedynie rezolucję wyraża- 
jącą przekonanie, że urzędnicy od- 

powiadający wszystkim wymoganiom 
ustawowym, winni być niezwłocznie 
stabilizowani, termin zaś ustabilizo- 

wania nie powinien ulegać dalsze- 

mu odroczeniu. Ustawę przyjęto bez 

zmia wraz z rezolucją. Po referacie 

sen. Jackowskiego, (ZLN) przyjęto 

bez zmian ustawę zmieniającą nie- 

które przepisy o kosztach sądowych. 

Sen. Nowodworski referował ustawę 

o języku urzędowym w sądach w 

byłej dzielnicy pruskiej. Ustawę przy- 

jęto bez zman. Sen. Baliński refe- 
rował ustawę o ulgach w aplikacji 

sądów apelacyjnych Warszawa, Lu- 

lin i Wilno. Ustawa ta przedłuża do 

końca roku 1925 uprawnienia mini- 

stra do mianowania sędziów bez 

trzećhletniej praktyki i bez egzami- 

nu sądowego. Prócz ustawy komisa* 

proponuje jeszcze przyjącie rezolucji, 

ażeby w. przyszłości 
ju w tych okręgach byli mianowani 
tylko ludzie, mający kwalifikację a- 

plikanta sądowego. Ustawę uchwalo- 

no bez zmian. Przyjęto również re- 

zolucję komisji gospodarstwa spole- 

cznego oraz skarbowo - budżetowej. 

Ze zmian proponowanych przez ko- 

misję wymienić należy skreślenie 
artykułu zwalniającego wyścigi kon- 

ne od podatku przemysłowego. Se- 

nator Nowodworski (ChD) domaga 

się przyjęcia wniosku © zniesienie 

;totalizatore, zaś na wypadek  odrzu* 

cenia propnuje, aby przeznaczyć je 

den procent na cale hodowlane do 

uznania M-stwa Rolnictwa, a dwa 
procenty od stawek totalizatora na 

nagrody i premje na wystawach i 

konkursach koi, oraz subwencję dla   

  

innych towarzystw wiiicgogych i or- 
„ganižasl hodowlanych. Sen. Siedlec- 

ki (PPS) popiera. energicznie wnio- 

sek sen. Nowodworskiego. Wicemi- 

nister Rolnictwa Raczyński: „Rząd 

uzasadniał ustawę tem, że niema 

dotychczas lepszej od wyścigów 

próby jakości koni. Istnieje nieporo* 

zumienie, co do istoty wyścigów. 

Nie są one sportem lecz środkiem 

hodowli. Między hodowlą a totaliza- 

torem jest tylko związek finansowy. 

Jeżeli państwo będzie mogło popie- 

rać hodowlę normalną drogą, nie 

będzie trzeba totalizatora”. Sen. Pu- 

ławski (ZLN) przemawiał przeciwka 

wnioskowi sen. Nowodworskiego. w 

głosowaniu odrzucono wniosek 

mniejszości o zniesieniu totalizatora 

45 głosami przeciw 31. Tak samo 

odrzucono wniosek co do udziału 

miast i przedsiębiorstw hodowlanych 

w zyskach. Inne wymagania ustawy 

przyjąto według wniosku komisji. W 

końcu po referacie sen. Szereszew- 

skiego (Koło żyd.) przyjętą bez zmian 
nowelę o upoważnieniu ministra 

skarbu do regulowania rozporządze- 

niami obrotu pieniężnego z krajami 

zagranicznemi oraz obrotu obcemi 

walutami. Na tem posiedżenie zam* 

knięto. (Pat.), 

Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami“! 
Szanuj złotegol 
To nie dawna „złotówka”|-. 
To półtrzeciej „złotówki*! 

jącego nią jak' najsubtelniejszym in- 

strumentem, staje się istotnie mu* 

zyką i karmonją, o niezwykłem bo- 

gactwie i pięknie. | 

To też zebrani wysłuchali z głę* 

bokiem przejęciem odczytu o tra- 

gicznych losach wodza powstania li- 

tewskiego w 1794, i o jego męczeń- 

skiej śmierci na wałach Pragi, kędy 

parł z szablą tak zaciśniętą w dłoni, 

że mu jej wydrzeć nie można było... 

Resztę niedzieli Winianie rnogli 

spędzić bądź - w zamkniętym kółku 

Przyjaciół Bibljoteki, kędy mec. Wrėb- 

lewski odczytał zajmujący referat z 

dziedziny bibljotekarstwa, bądź na 

odczycie prof. Szelągowskiego © 
Szopenie. 

Wreszcie wieczór dał do wyboru: 

„Poczekalnia l-ej klasy w Lutni” i 

balet na Pohulance, chyba... chyba... 

na brak zajmujących igraszek czasu 

postu,  wyrzekać Wilnianie nie 

mogąl 
H. R. 

pO 7 ` į   brzmi jak najczystsza poezja. Mowa 

polska, w ustach człowieka władają-   

sędziami poko< |
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Z Komisyj Sejmowych. | 
O zgromadzenia poselskie. 

Sejmowa Komisja Konstytucyjna 

przystąpiła do obrad nad ustawą © 

zgromadzeniu. Na wstępnie zabrał 

głos przedstawiciel rządu i podtrzymu- 

jąc dotychczasowy projekt ustawy o 

zgromadzeniach zastrzegł sobie pra- 

wo wniesienia poprawek do artyku* 

łów normujących kwestję zgromadzeń 

zwoływanych przez członków izb u: 

stawodawczych. Referent ustawy pos. 

Konopczyński (Z L N) przedewszyst- 

kiem zwrócił uwagę že przedmiot 

objęty ustawą można uregulować z 

trzech punktów widzenia: 1) najwięk* 

szych o: raniczeń; 2) największej wol 

ności; 3) największego porządku. Re 

ferent stoi na stanowisku trzeciego 

puaktu widzenia į zapowiada  wnie: 

sienie szczegółowych poprawek. Ko- 

referent projektu ustawy pos. Cza- 

piūski (PPS) poldmizuje z referen- 
tem i wnosi o odrzucenie ustawy. 

Nad wnioskiem pos. Czapińskiego 
rozwinęła się dyskusja, w "której 

wzięło udział cały szereg posłów. 

W głosowaniu wniosek koreferenta 
upadł przy 14 głosach za i 16 prze” 

ciw. (Pat) 
Z komisji skarbowej. 

Sejmowa komisja skarbowa roz: ; 
py wniosek pos. Wygodzkiego 

lo Żyd.) i Faustyniaka (MPR) o 
odszkodowanie dla robotników fa- 

pbrycznych w fabrykach tytuniowych 

zamkniętych przez rząd, którzy z po- 

wodu przestępstwa właściciela stracili 

Z państw 
Łotwa. 

Poseł norweski w Rydze. 

Poseł norweski przybywa w po- 

czątkach kwietnia do Rygi. 
Po przybyciu jego nastąpi wy: 

miana aktów ratyfikujących układ 

handlowy między Norwegją a Łotwą. 

Walka z lichwą procentową 
banków. 

Departament kredytowy minister- 
stwa skarbu przeprowadził cały sze- | P 
reg rewizyj w bankach łotewskich, 

gdzie stwierdzono nadmierne šrubo- 

wanie stopy procentowej. 
Wydano surowe zarządzenia, by 

ukrócić lichwę bankową. 

Aresztowanie rybaków prze- 
mytników. 

Przed kilku dniami władze poli- 

cyjne zatrzymały w pobliżu Libawy 

litewską łódź rybacką, zawierającą 

kilka beczek spirytusu, 

Pisma łotewskie podają codzien- 

nie wiadomości o pladze przemyt: 

nictwa, które uprawiają masowo ry* 
bacy litewscy. 

Estonja. 
Prezydent Estonji jedzie do 

Rygi. 
Łotwa zawiadomiła rząd estoński, 

że przyjazd prezydenta Estonji byłby 

pożądany w początkach lub końcu 

maja. 
W połowie maja przypada rocz- 

nica sejmu litewskiego w Kownie, 

dokąd wybierają się przedstawiciele 

Łotwy. 

  

Na ekranie. 
„Fiołki cesarskie” 

romans w 9 akt. („Halios”.) 

Ostatnio w kinemstografji euro 
pejskiej ujawnia się silny prąd w kie: 

runku wyzwolenia się cd amerykań: 
skiej hegemonii filmowej. 

Drogą do tego wiodącą jest prze” 

dewszystkiem produkcja obrazów, 
któreby nie ustępowały pod wzglę- 

dem staranności i bogactwa wystawy 

amerykańskim. 
Jesteśmy więc świadkami powstawa- 

nia europejskich reprezentacyjnych 

filmów narodowych: „/ibeluugi” w 

Niemczech, „Cyd wilków” we Francji 

„Quo vadis' we Włoszech i t. p. 
(U Bas projektuje się wystawienie 

„Księcia Józefa Poniatowskiego" z 
Węgrzynem w roli tytułowej.) Otóż 

do takich filmów 
wielką skalę należą „Fiołki cesarskie" 

wysoce artystyczny obraz wytwórni, 

reżyserji i pomysłu Henry Roussella, 

przynoszący chlubę kinematografji 

francuzkieji Fikcja toczy się w poło: 
wie XIX-go stulecia, za czasów pano- 

wania we Francji Napoleona III-go, 

najprzód w Sewilli, następnie w Pa- 

ryżu 1 okolicach i ma za to treść 
przygody hrabiny Eugenji de Monti- 
Jo Guzman, późniejszej małżonki Na« 

poleona pe 1jej przygodnej przy- 
jaciółki Violetty — sprzedawczyni fl- 

KU RJ ER 

pracę. Ustawą jaką komisła uchwaliła 

w drugiem czytaniu opiera się na 

następujących dwuch zasadach: 1) od- 

szkodowanie płaci zasadniczo właś- 

ciciel w wysokości 6 miesięcznej 

płacy. 2) wrazie nieściągalności skarb 

państwa odpowiada subsydjarnie. 

, Następnie komisja przystąpiła do 

dyskusji nad kilkoma projektami 

ustaw. (Pat.) 

Z Komisji reform rolnych. 

Sejmowa Komisja Reform Rolnych 

w dalszym ciągu obrad nad projektem 

noweli do ustawy o wykonaniu re- 

formy rolnej przyjęło kolejno art. 7 

i 8 oraz część art. 9. Dalszą dyskusją 

odroczono. (Pat.) 

Z komisji budżetowej. 
Sejmowa Komisja Budżetowa przy* 

jęła w trzeciem czytaniu budżet 

M.stwa Spraw Wojskowych. Ogółem 

dochody podwyższono o 1.371.940 

złotych do ogólnej kwoty 16.188.862 

złotych. Rozchody podwyższono z 

655.500.000 zł. na 727.100.000. Na- 

stępnie komisja uchwaliła szereg re- 

'zolucji do tej cześci budżetu jak 

również i do budżetu Me-stwa Kolei. 

Z komisji oświatowej. 

Sejmowa Komisja Oświatowa za* 

kończyła dyskusję szczegółową nad 

projektem ustawy o pragmaty nau* 

czycielskiej i całą ustawę w druglem 

czytaniu przyjęła. 

bałtyckich. 
Definitywnie sprawa ta będzie 

rozstrzygnięta po powrocie mia. 

Pusty z Genewy. 

Estońska delegacja związku 

samoobrony wyjeżdża do Fin- 
tandji. 

Delegacja estońskiej samoobrony, 

wyjeżdża 6 kwietnia do Finlandji, ce- 

lem zapoznania się z organizacją 

finlandzkiej samoobrony. 
Przewodniczącym delegacji jest 

ułk. Roska, dowódca samoobrony 

estońskiej. 

Wypadek na granicy sowiecko- 
estońskiej. 

Przed dwoma dniami, wieczorem 

zauważył stojący na posterunku oko- 

ło Narwy w rejonie Komerowa — 
żołnierz straży pogranicznej, żbliża- 

jącego się człowieka w białym pła- 

szczu. 
Tajemnicze „widmo” odpowie» 

działo strzałami na rozkaz zatrzyma- 

nia się, poczem uciekło do lasu. 

Zaalarmowane placówki pograni-   

europejskich na ; 

czne, przy pomocy psa, wytropiły 

„kryjówkę nieznajomego, który powi- 

| tał zbliżających się — gradem kul. 
W rezultacie żołnierze dali ognia 

kładąc trupem nieznajomego. 

Przy zabitym znaleziono fałszywe 

dokumenty osobiste. 
Władze bezpieczeństwa przypu- 

szczają, że jestto jeden z zamachow- 

ców, którzy nie zdążyli uciec do 

Rosji i teraz pojedyńczo nocami w 

różnych pumktach przekraczają gra* 

nicę. 
  

cłków, (późniejszej artystki opery pa- 

ryskiej), która oddała cesarzowej nie- 

ocenione usługi. | 
W niepospolitym tym filmie o 

szlachetnej tendencji, zwraca prze- 

dewszystkiem uwagę nadzwyczajna 

wyrazistość zdjęć, artyzm w układzie 

poszczególnych scen i stylowość obra- 

zu. A co za przepych w scenach przy 

dworzel co za typyl |aka wierność 

historyczna w strojach I ubiorach 

ówczesnych! A te sceny rodzajowe 

i widoki starego miasta hiszpańskie- 

gol... Słowem niezwykły filml W roli 

tytułowej — sprzedawczyni fiołków 

Violetty — występowała Raquel Mel- 

ler. Nie jest bynajmniej piękną, ale 

coś szlachetaego ogromna jakaś do- 

broć i melancholja płynąca z jej oczu 

1 całej postaci pociąga I przykuwa 
do niej widza. 

Szczególnie dobrą, a nawet wy- 
borną, jest w swej początkowej roli 

dziewczyny hiszpańskiej z ludu, sprze- 

dawczyni fiołków, śpiewaczki i tan- 

cerki zarazem. Reszta artystów wyś- 

mienicie wywiązała się ze swych ról 

zwłaszcza dobrym był hrabia de 

Morny. Widowisko to w „Heliosie“, 

jedno z najlepszych w sezonie, uś: 
wietniły występy pani /V., która, w 

kostjumie kwiaciarki, odśpiewała lad- 
nie, w języku włoskim i polskim 

wdzięczną canzonettę włoską „Viole- 

teza* darząc przytem publiczność 
fiołkami. Publiczność nagrodziła wy-   konawczynię sutemi oklaskami, Umie- 

* 124757 zł. 

Wykonanie reformy rolnej. 

Litewska agencja urzędowa „Elta” 

donosi: Ministerstwo Rolnictwa w ro- 
ku bieżącym zamierza rozparcelować 
120 dworów i 60 wiosek, przestrzeń 

których wynosi 150.000 ha. dla wy- 

konania pracy tej wyznaczono 210 

mierniczych. 

Ww gabinecie ministrów. 

Litewska agencja urzędowa „Elta” 

donosi: + 

Na posiedzeniu gabinetu mini: 
strów został przyjęty projekt zmiany 

ustawy o służbie urzędników woj- 

skowych. Na mocy tego projektu 

instytucja urzędników wojskowych 

wtLENSKI 

  zostaje zniesiona. Zostają natomiast 

ustalone zasady zasady, na jakich į 
urzędnicy el przechodzą na służbę 

wojskową lub cywilną. į 

Strajk uczniów seminarjum 
nauczycielskiego w Taurogach. : 

„Liet, Žinios" dowizduje się, 18 w 
seminarjum nauczycielskiem w Tau- | 

rogach z powodu zatargu z nauczy” ; 
cielem muzyki i śpiewu organistą | 

p. Wirgintisem wybuchł strajk ucz- | 

niów. W ubiegłą sobotę delegacja 

wychowańców tego zakładu przybyła 

do Kowna ze skargą do Ministerstwa 
Oświaty. Ponieważ radca szkół po- 

Som" 

ZKOW NA. 
czątkowych p. Wokietajtis odmówił 
przyjęcia delegatów, delegacja po” 

wróciła do domu. Postanowiono nie 

rozpoczynać lekcji dotąd, dopóki Mi- 

nisterstwo Oświaty nie przyśle swe- 

go przedstawiciela do zbadania kon= 
fliktu na miejscu. 

Sprawa ratyfikacji konwencji 

Kłajpedzkiej przez Włochy 

i Japonię. 

Litewska agencja urzędowa „El- 

ta” donosi: 
Według wiadomości z Rzymu, 

rząd włoski zamierza w najbliższych 

dniach ratyfikować konwencję Kłaj- 

pedzką. Według władomości z To- 

kio, rząd japoński już w ubiegłym , 

tygodniu miał oddać konwencję Kłaj- | 

pedzką do rozważania do rady pań: 
stwa. Ratyfikacja prawdopodobnie, 

j nastąpi w końcu kwietnia. 

Międzynarodowa konferencja 
telegraficzna. 

Litewska agencja urzędowa „Elta” 

donosi: 
Konsulat francuski w Kownie za” 

komunikował rządowi litewskiemu, 

że międzynarodowa konferencja te- 

legraficzna, która miała się odbyć 

na wiosną zostaje odroczona do 1-go 
września r. b. 

WPP CEE WE EE W — 

Nadzwyczajne docho- 
dy i wydatki Wilna. 
W dniu 30 b. m. został sporzą: 

dzony w Magistracie preliminarz nad- 
zwyczajnych dochodów i wyditków 
m. Wilna na rok 1925. 

Wydatki nadzwyczajne składają 
się z następujących pozycji: 1) na 

kupno i budowę nieruchomości (Ra- 

da miejska uchwałą z dnia 19 lute- 

go r. b. asygnowała 65.000 zł. na 

nabycie nieruchomości na potrzeby 
szkolnictwa powszechnego). 

2) na uregulowanie ul. Legjonów 

3) na uregulowanie. i zabrukowa: 

nie ulic Holenderskiej i Krzywego 

Koła 154560 zł. (w tem na wywlasz- į 
czenie przylegających gruntów, od: | 

chodzących na poszerzenie tych ulic 

zł. 2777). 
4) па uregulowanie części ul. No- 

wogródzkiej od rynku. do ul. Dobrej   Rady 7273 zł. | 
5) na przebudowanie ul. Góra; 

Bouffałowa 70.000 zł. | 
6) na umocnienie brzegu rzeki | 

Wiljii między mostem Zielonym i; 

szpitalem Św. Jakóba 15.000 zł. | 
7) na urządzenie przepostu beto- 

nowego na ul. Subocz w Markuciach 

12235 zł. 
8) na rozbudowanie kanału na 

ul. Dobrej Rady 104330 zł. 
9) na urządzenie cementowa beto- 

nowego przepusku i zasypanie rowu 

na ul. Belmont 13074 zł. 
Łącznie wydatki nadzwyczajne 

stanowią 631686 zł. Na pokrycie tych 

wydatków przewidują się dochody: 
1) ze sprzedaży nieruchomości 

(na potrzeby Wileńskiego obozu wa 

rownego zostały wywłaszczone dzial- 

ki ziemi miejskiej, oszacowane we- 

dług orzeczenia specjalnej komisji 
w wysokości 61229 zł. 

2) zasiłki w kwecie 37875 zł. (w 

ubiegłym 1924 r. przez rząd został 

     

jętna ilustracja muzyczna przyczynie 

ła się znakomicie do pełni wrażeń 

artystycznych. Obraz ten dawano u 

nas jednocześnie z Warszawąl 

„Malwa“, 
dramat w 7 akt. („Polonja”). 
Akcja obrazu toczy się w Hisz: 

panji, wśród malowniczych, dzikich 

gór i skał... 
Jest to dramat trojga osób, sple- 

cionych w węzeł gordyjski przez los. 

Czarującą dziewczynę z ludu Malwę 

kochają strażnik graniczny, sierżant 

żandarmów — Tassillo i przemytnik 

Tonio, a szaleje za nią cała okolicz- 

na młódź... 
Węzeł ten, zagmatowany jeszcze 

więcej przez nikczemnego wspólnika 

udzielony zasiłek w wysokości 50000 

zł. na doprowadzenie do porządku 

traktu Trockiego od starych rogatek 

miejskich w kierunku Ponar. 

Z powyższej sumy w ub. r. zo* 

stały dokonane roboty na kwotę 

42124 zł. Na dalsze roboty miasto 

wprowadza kwotę 124727 zł., a do 

dochodu budżetowego resztę zasiłku 

w kwocie 7875 zł.). 
Na rok bieżący reskryptem Min. 

Rob. Publ. z dnia 20 listopada 1924r. 

zostało przeznaczone na naprawę 

dróg m. Wilna 30000 zł. 

- Razem dochody nadzwyczajne 

wynoszą 99104 zł. Do tego dochodu 

zalicza się wolna reszta z zamknię- 

cia budżetu za rok 1924 w kwocie ! 

55208 zł. Łącznie dochody zwyczajne | 

i nadzwyczajne wynoszą 6163212 zł. ' 

wydatki zaś zwyczajne I nadzwyczaj- 

ne 6143i 86 zł. Nadwyżka dochodów. 

nad wydatkami stanowi około 

20000 zł. (1). 

AOR ZZS ZYC EEOTEZYAPCOP ROC TRA 

MCJEWSKIEŃI 
destylaty: 

Alasz 

Bernardine 

Chartreuse 

John Bull 

Żytnia kninkowa 
  

występuje Bobó Daniels mając za 

partnera Antonio Moreno. 

Ošrodkami dokoła, których gru- 

puje się akcja jest ekscentryczna 

amerykanka | banda opryszków. 

Kończy się wszystko pomyślnie. 

Osobliwie efektownemi są zdjęcia: 

iexpresu ameryk, spadniecia i roz+ 

bicia aeroplanu (nadzwyczaj realne 

ujęciel), sportowych popisów boha 

terki, wreszcie w dziedzinie artystycz 

nej zasługują na uwagą zdjęcia krajo- 

brazu morskiego z. zacbmurzonem 

niebem nad niem (chodzi właśnie 

o te chmury tak rzadko widziane w 

kiniel). Tendencją obrazu (jak zwykle 

w obrazach amerykańskich) jest glo- 

ryfikacja tężyzny duchowej i fizycznej.   
Tonia, przemytnika Gregori, doprowa* 

dza wreszcie aukcję do tragicznego 

końca... 
W roli tytułowej występuje ślicz- | 

na Lya de Putti, „cud fotogenicz- 
ności”l! Treść obrazu bardzo orygi- 

nalna. Zdjęcia ładne, lecz miejscami 

niedość wyraziste, jakby przyćmione. 

Muzyka dobra. 

„W jej żyłach płynęła krew"... 
(dramat „Piccadilil“). 

Po banalnym obrazie p. t. „Ha- 

zard”, którego akcja obraca się wo- 

koło ruletki | kasyna, kino „Picca- 

dylli, daje obecnie efektowany dra- 

mat awanturniczy (naturalnie amery- 

pc lecz w dobrym guście. W ro- 
li tytułowej tego nowiutkiego obrazu 

  
Na zakończenie parę „cierpkich uwag” lub po paru 

(pod adresem P. P. Dyrektorów Kin. 

| Otóż przyjętem jest w kinach wileń- 

skich, że orkiertra nie gra podczas 

lgo seansu 5—7 p. Pa mimo, że 

publiczność płaci te same ceny 

Niechby i tak już było, niechby grał 

jeden fortepjan, ala niecbaj, że na- 

prawdę gra, a nie „brzgczy“ wkėlko 

niewiedziać co!!.. Drugą plagą na: | 

szych kin jest „kręcenie” obrazu „na 

złamanie karku”, charakterystyczne 

zwłaszcza dla ostatniego seansu, kie- pod: 

dy jest niemal chronicznem, lecz 

zdarzające się i na wcześniejszych 

seansach. Obraz wówczas miga i 

skacze, oczy bolą, publiczność nie 

może zdążyć przeczytać nadpisów, 
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Smutny, czy karygod- 
ny objaw. 

Wysłuchując obu pięknych odczytów 

prof. Mościckiego stwierdziliśmy z przy- 

krością że brakowało na nich młodzieży. 

Ant studenci Uniwersytetu, ani szkoły, nie 

pośpieszyły, by usłyszeć e Jakóbie Jasiń - 

skim i obronie granic Polski. Zwłaszcza 

abstynencja szkół, jest w tym wypadku 

wprost karygodna, któż jak nie młodzież, 

powinna wysłuchać pięknego odczytu O 

bshaterze narodowym, którego imię ściśle 

związane jest z dziejami Wilna. 

—— — 
    

iStudenci w opałach! 

| — |Wieczór tradycyjny studentów: 

| Białorusinów U. S. B., który się miał 

odbyć w sobotę dnia 21 marca w 

lokalu gimnazjum białor. w ostatniej 

| chwili został zabronionym przez p. 

Komisarza Rządu na m. Wilno Wim- 

bora i na skutek tego odwołany. Za* 

kaz tea budzi żywe zdumienie, bo* 

wiem program wieczoru złożony z 

komedyjki, oraz popisów chóru i or- 

kiestry był absolutnie „nieszkodiiwy” 

Za pretekst do zakazu posłużył 

zamiar organizatorów wieczoru od- 

śpiewania „hymnu białoruskiego” 

„Ad wieku m! spali”... przed rozpo- 

częciem prz wienia. 

Niewątpliwie można żywić pewne 

objekcje co do tego „hymnu”, jed- 

nakże naogół śpiewać go dotychczas 

zezwalano! Przytem potulni organiza- 

torzy zgadzali się wyrzucić ten draž- 

liwy numer z programu. Ale nic nie 

pomogłol Nie wolno i jużl... 

Nie zdążyli Bogu ducha winni 

studenci ochłonąć od pierwszej „przy* 

jemności” jak uprzejmy  Komisarjat 

zgotował im drugą, jeszcze dotkliw= 

szą dla ich kieszeni „niespodziankę”l 

Mianowicie w przeddzień uroczysto- 

ści Skorynowskich, We wtorek 24 

marca skonfiskowano Nr. 2 (3) „Sfu* 

' denckiej Dumki”, apolitycznego, nau* 

kowo-literackiego miesięcznika stu- 

i dentėw-Bialorusinėw u. S. B. Z wiel- 

|kim zapałem, jakgdyby chodziło o 

niebezpieczną bibułę komunistyczną, 

rzucono się do przyaresztowania tes 

go nieszkodliwego pismal Jak się do- 

wiadujemy policja pilnowała wyjścia 

pisma od wczesnego rana w drukar= 

Jni, a następnie w lokalu rydakeji; 

| chwytano chłopaków — rozznosicieli; 

| na zakończenie „akcji” zrewidowano 

/ dwukrotnie g białoruską o 6 

111 wieczór. „Zbożną” akcja ta u* 

| wieńczyła się pełnem powodzeniem 

i „niebezpieczne” pismo ujętoll A za 

co go skonfiskowano? Za banalny, 

'zdawkowy frazes patrjotycznyl 

į  Nol Nol... 

-——————— WO 

Teatr Wielki 

Ostatnie występy 

LUCYNY MESSAL 
Dziś 

przedstawienie dia Inteligencji 

pracującej po cenach zaiżonych 

„Msiężuczia, Czarńasza” 
* operetka Kalmana 

Jutro — PREMJERA BALETU 

„DOŃ JUAR* 
balet pantomina w 5 obrazach 

muzyka Glucka 
    

  

      
uchodzi uwagi widza tysiąc atystycz- 

nych szczegółów I wogóle trudno 

połapać się w trešcil... Przeciwko ta- 

kim „kawałom” najuroczyšciej pro- 

testujemyl!! 

Pozatem należy zwrócić uwagę 

na jeszcze parę szczegółów natury 

technicznej, a mianowicie: 

1) Winne być każdorazowo wy mie- 

niane godziny poszczególnych seansów, 

żeby publiczność nie musiała czekać 

długo nieraz na koniec seansu, lub 

w braku czasu iść nie czekając i sie- 

dzieć jak na niemieckim kazaniu, 

pozbawiając się pełni wrażeń arty= 

stycznych z obrazu. 

2) Należy wpuszczać publiczność 

jeślinie podług seansów, to—przynaj- 

mniej-+po m akcie, 

„ bo takie „cienie 

elizejskie”, łażące przed oczyma pod 

czas wyświetlania obrazu i zasłania” 

jące ekran, nadeptujące nogi i t. p. 

są więcej niż niepożądanel Przy 

| takiem postawieniu sprawy usunęło 

by się automatycznie i inną przy” 

| krość: wychodzenie podczas seansu 

poszczególnych osób, połączone z 

trzaskaniem krzesełkami, hałasem, a 

to dlatego, że wychodzą w taki spo* 

sób, właśnie te osoby, która weszły 

czas seansu. 
Obyż nasi „ojcowie” kinowi przy” 

jęli do serca słowa powyższe i raz 

wreszcie zaprowadzili w swych ki- 

nach porządek co się m    
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SRO z Ga ZA A i UA O L A UEN ESI E p chylnie potraktowano 7 spraw, od- 

| Nie trzeba zwielać 7 ogłoszeniami świątecznoni (1! 1 
Ogłoszenia świąteczne do „łKurjera Wileńskiego oraz 
ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wychodzących 
w Wilnie i na prowincji przyjmuje na ulgowych warunkach 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
w w 

| ostania 1 róg Ad. Mickiewicza, telefon 82 (I-sze piętro) 
НОБ ЯЛЕ СЕЧАЙ РОН КБ ZEE KAD WEW O сс --—-—----и 

KOMUNIKAT. 
Wydawnictwo „GŁÓS PRAWDY" 

(redaktor Wojciech Stpiczyński) 
zawiadamia, że dzięki szerokiemu poparciu ze strony Czytelników, z dniem 
4 kwietnia r. b. rozszerza ramy pisma. Pismo to odłąd „będzie największym 
tygodnikiem politycznym i obejmować 
nego Rzplitej. Cena Rcamersty 2 zł. 

Warszawa, Szp 

będzie wszystkie dziedziny życia publicz- 
miesięcznie, pojedyńczego numeru 50 gr, 

talna 1, m. 3, telefon 295—67. 

  

KRONIKA. 
Dziś — Teodory, Hugona 
Jutro — Franciszka z Pauli B. 

Wschód słońca— g. 5 m. 16 
Zachód „| -—g. 6 m. 08 

  

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—iniwefsytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 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. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
T-wa) w środy, piątki i niedzielę od 12—2 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót, 
Bibljoteka Centraina Z, B, K. dla sto- 

warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Doml- 
nikańska 13. 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
Roz" rano) od 10 rano do Bwiecz. 

przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel.: 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N. Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

m |ieh rodzinom w Poliklinice 
(Domini ańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
od 8—g. 
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 bleżący dyżurują w no- 

cy następujące apteki: 
Augustowsklego—Mickiewicza 10. 
Fjzensztadta | Sapożnikowa—Zawaina 41 

róg Stefańskiej). 
Jurkowskiego (dawn. Mikutowicza) — Wi- ! 

leńska 8. 
Rodowicza--Ostrobramska 4, 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — |joeowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

— Od Redakcji. Wczorajszy nu- | 
mer naszego pisma nie ukazał się 
z przyczyn niezależnych od. re- 
dakcji. 

Dzisiejszy numer wydajemy pe- 
większony do sześciu stron. 

MIEJSKĄ. 

— Konferencja Iekarzy szkol- 
nych. W piątek dnia 3 b. m. o g. 
6.w. w lokalu wydziału szkolnego 
przy magistracie miasta Wilna odbę- 
dzie się konferencja lekarzy szkół 
powszechnych, celem omówienia or- 
ganizacji pracowni psychologicznej, 

— „Przychodnia-Poradnia Wi- 
leūskiego Towarzystwa Przeciw- 
gruźlicznego” podaje do wiado- 

  

Prima-Ąprilis. 
Przy rozlicznych badaniach ludo- 

znawczych, mało dotychczas zwraca- 
no uwagi na znaczenie i poznanie 
bardzo rozpowszechnionsgo i praw- 
dopodobnie zamierzchłych czasów 
sięgającego zwyczaju zwodzenia w 
pierwszy dzień kwietnia. 

Jest to zwyczaj w Europie środ- 
kowej rozpowszechniony, znany nie 
tylko u nas w Połsce, ale przede- 
wszystkiem w  Niernczech, Francji, 
Holandji, wreszcie w Fnglji i Szkocji. 
Istnieją także we Włoszech. We 
wszystkich atoli krajach, gdzie ten 
zwyczaj panuje, zwodzeniem zejmuje 
się przeważnie młodzież obojga płci, 
chociaż i starsi nie pogardzają nie- 
raz spsobnoścłą do wypłatania dru- 
giemu dowcipnego figla. 

Gdy u nas zwiedzie się kogoś, 
mówi się: 
A z a” 

oglądaj się, bo się omylisz”, aso 7 
„Prima Aprilis 

mości, że od dnia 1-go kwietnia r. b. 
będzie czynną Przychodnia-Poradnia 
Wil. T. P. przy ul. Żeligowskiego 1, 
m. 16 dla wszystkich chorych na 
płuca. Przyjęcie chorych od godziny 
4ej do godz. 6 ej po poł. codzien- 
nie za wyjątkiem dni świątecznych. 

Chorzy i ich rodziny, zapisani do 
Kasy Chorych będą przyjmowani na 
równi z innymi chorymi; muszą jed- 

|nak posiadać karty zleceń z Centrali 
Kasy Chorych. 

Chorzy z innych instytucji, mają- 
cych opiekę lekarską, muszą być za- 
opatrzeni w karty kwalifikacyjne od 
swych lekarzy, 

Każdy chory, udający się do 
Przychdni winien uprzednio odbyć 

| kąpiel i zmienić bieliznę, a to dla 
| tego: że chorzy będą poddani szcze: 
gółówemi badaniu lekarskiewu, a w 
poszczególnych wypadkach — spe- 
cjalnym zabiegom djagnostycznym. 

— W sprawie podwyżki cen 
na autobusach. Jak już donosiliś- 
my przedtem, że dwie firmy „Auto- 
pol“ i „Autoruch“ złożyły podania 
do Okręgowej Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych z prośbą o podwyższenie 
cen za przejazd autobusami. 

Wyżej wymienione firmy, poda- 
nia swe motywują: 1) wzrostem cen 
na benzynę klg. krórej kosztował 
57 gr. a obecnie 76 gr. czyli o 30 
próc. drożej niż poprzednio, 2) że 

ęck szofarów ustalił pensję szo- 
ferską na 300 zł. w miejsce poprzed* 

"nich 250 zł. p. 3) że gumy autobu- 
sówe podrożały o 10 proe., co przy 
złym. stanie bruków Wileńskich stwa- 
rza bardzo poważną pozycję. 

Skutkiem czego przedsiębiorcy 
podają, że ponoszą deficyt. Do roz- 
patrzenia tych spraw została utwo- 
rzona specjalna komisja, która roz- 
patrzy żądania właścicieli spółek w 
najbliższych dniach. (1). 

i WOJSKOWA. 

'. = Przyjmowanie podoficerów 
do K. 07%. Ministerjum spraw woj- 

„skowych zmieniło rozporządzenie 
.normujące sprawę przyjmowania po 
doficerów rezerwy do Korpusu Ochro- 

| ny Pogranicza. Według nowego roz: 
porządzenia wymagany jest nie prze: 
kroczony 32 rok życia, gdy przed 
tem przyjmowano tylko do 28 roku 

„życia (x) 

  

  

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Z posiedzenia komisji od- 
woławczej. W dniu 30 ub. m, od- 

| było się posiedzenie komisji odwo- 
ławczej okręgowego funduszu bez- 
robocia, na którem rozpatrzono 15 
odwołań od decyzji zarządu. Przy 

Nie bierz, bo się omylisz”, 
albo też: 

| „Prima Aprilis 
i Nie chodź, bo się omylisz", 

Fby sobie z kogo zadrwić: i zu» 
kpić i na dudka wystrychnąć, powia- 
dają w Niemczech: „Einen in dem 

„April schicken* i na pierwszego 
kwietnia śpiewają: 

April, April, April, 
Heut kunn man den Nauen schic- 

ken, 

| 

1 — МоЫп man will“, 
"albo też; 
| Im Monat April, am ersten Tage, 
| Dan Geck eine Meile weiter jagel” 
| W Anglji zaś nucą podobnie: 
| On the first day of april, 
į Hunt the gawk another mile“, 
co znaczy: 

„W pierwszy dzień kwietnia 
Gość błazna (kukułkę) z milę 

daleko”, 

W. Niemczech, Holandji, _Angiji, 
; posyłają 1-go kwietnia dzieci i sługi 
"po „komarowe sadło”, gdzieindziej 

, Zaś w krajach powyżej wymienionych 
itakże po „raczą (rakową) krew" i. 

KGRJER WHLEŃSKI 

mowhnie—4 i odłożono=4, 
— Wypłata zasiłku. Dzisiaj o 

godz. 5 popoł. zarząd obwodowego 
funduszu bezrobocia zasiłek dla 250 
bezrobotnych w wysokości około 
4 tys. złotych. 

— Ze Zw. Zaw. Tytuniowców. 
Zw. Zaw. . Robotników i Robotnic 
Przemysłu Tytoniowego w Wilnie 
rozpoczął urzędowania od dn. 30 
br. od godziny 11 rano do 5 popoł. 
i prowadzi rejestracji robotników ty: 
toniowych w lokalu przy Kom. O- 
kręgowej Kl. Zw. Zaw. przy ul. Ze- 
ligowskiego 4. 

Powyższy Związek powstał na 
zalegalizowania przez P. Inspektora 
Pracy XII Okręgu w dniu 28 marca 
br. pod Nr. 96. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Odezyty białoruskie. Stara- 
niem Związku studentów — Biało- 
rusinów (O. 5. B. ostatnio został 
zorganizowany cykl odczytów  biało- 
ruskich, które się odbywają w sali 
aktowej gimnazjum białoruskiego w   Wilnie, 

l-szy odczyt wygłosił w niedzielę 
1 marca r. b. o godz. 4 pp. p. A. 
Łuckiewicz na temat „Socjalna ewo- 
lucja, a białoruski ruch odrodze- 
niowy“, 

Następny odczyt, który miał wy- 
głosić w niedzielę 8 marca poseł B. 
Taraszkiewicz na temat „Naród, a 
mowa“ został odwołany z powodu 
choroby preleganta. Odbędzie się on 
po świętach. : 

Ostatni 
czytów wygłosił w niedzielę 15 mar- 
ca Dyrektor gimnazjum białor., p. 
R. Ostrowski nn temat. „Hipotazy 
kosmogoniczne“, 

Oba odczyty były naogół dość 
interesujące i treściwe. W pierwszym 
z nich było trochę zawiele radyka- 
lizmu, w drugim zaś, zwłaszcza ze 
względu na obecność młodzieży 
szkolnej, raziły nutki ateistyczne, 
przebijające czasami w  przemó- 
wieniu. 

— Jugostowianie w Muzeum 
białoruskiem. Podczas pobytu chó- 
ru „Obilić* w Wilnje, grupa gości 
jugosłowiańskich zwiedziła Muzeum 
białoruskie im. l. Łuckiewicza, oraz 
zajrzała do księgarni białoruskiej 
(Zawalna 7). 

Ostatnio 23 b. m. zwiedziła Mu- 
zeum żydowska wycieczka akade- 
micka z Warszawy. 

— „Aroganskie zachowanie się” 
Nauczycielka białoruska Nadzieja Ka= 
pitańczyk za to że nię chciała dać 
zobowiązania na piśmie że nie będzie 
wykładała w prywatnej szkole biało- 
ruskiej w Prudach, została skazaną 
przez starostę słonimskiego na 7 dni 
aresztu, gdzie ją trzymano razem z 
kryminalistami w zimnym i wilgotnym 
lokalu. 

W świadectwie o zwolnieniu z wię- 
zienia napisano że została ukaraną 
„Za aroganckie zachowanie się wo- 
bec starosty”. 

czwartek dnia 2 kwietnia r. b. 
8 wiecz. w lokalu Polskiego Czerwo: | 
nego Krzyża przy ul. 
odbędzie się zebranie komisji od 
działów kół młodzieży Polskiego Czer: 
wonego Krzyża. (x). z 

— Z Koła Towarzystwa Wie- 
„dzy Wojskowej w Wilnio. We 
jczwartęk dnia 2-go kwietnia b. r. 
odbędzia się o godz. 18ej w sali 
Domu Oficera Polskiego (ul. Mickie- 

jwicza 13) odczyt ogólny majora Szt. 
Gen. Ottona Laskowskiego pod tytu- 
łem: „Bitea pod Kircholmem”. 

j Wstęp bezpłatny, Goście będą 
bardzo mile widziani, 

! — — Doroczne Walne Zgroma- 

  
inne w fantazji tylko istniejące le- 

'karstwa, a dla większej śmieszności 
|przypinają z tyłu osobom, na dudka 
' wystrychniętym, warkocze papierowe 
It. p. Przedewszystkiem w Anglji 
kwitną te żarty na większą skalę i 
tworzą bardzo ulubioną zabawę. Dla- 
tego też dzień ten zowią tam „all 

„fools day”, t.j. „dzień wszystkich 
' błaznów”. ! 

W powyżej podanym dwuwier- 
‚ 320 angielskim przytoczony wyraz 
| „gawk” oznacza właściwie kukułkę, 
"ktora, jak wiadomo, zjawia sią w 
pierwszych dniach kwietnia, a. na 
którą wtedy w Anglji i Szkocji za 

, wzięcie polują, ściągają ją z drzewa 
na drzewo, niekiedy aż z milę dale: 
ko. W Szkocji ściganie kukułki utrzy- 
mało się do dnia dzisiejszego, ale . 
' częstokroć w braku jej, gdy dla bra- 
ku sprzyjającej pory jeszcze nie po:. 

"wróciła z ciepłych krejów, zamiast 
prawdziwej kukułki, wybierają do tej 
zabawy głuptasa, którego, wyśmiewa: 
jąc, przepędzają od chaty do chaty, | 
z jednego końca wsi na drugi. * 

We Francji również zwodžą na | 

| 

z dotychczasowych Gd- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. | 

— Koło młodzieży P. C. K. We. 
o g.i 

Mickiewicza | zgłaszania zachorowań na śpiączkę 

/ 

dzenle Technikow: W. dniu 7 b.m. 
o godz. 7-ej wiecz, w lokalu Stowa+ 
rzyszenia, przy ul. Wileńskiej 33, od- 
będzia się doroczne Waine Zgroma- 
dzenie Członkow Polskiego Stowa 
rzyszenia Techników (I). 

— Zebranie „Pszczelarzy. W 
dniu 3 IV. 1925 r. o godzinie 5-ej 
popołudniu, w gmachu Związku Kół- 
ka Rolniczego przy ul. Wielka Pohu: 
lanka 7, odbędzie się miesięczne ze- 
branie członków Towarzystwa Pszczel- 
niczego z, Wileńskiej. (l.) 

— Zebranie Towarzystwa Ko- 
lonji Kolejowej. W dniu 5 IV. b.r. 
o godzinie 10-ej w lokalu Ogniska 
Kolejowego przy ul. Kolejowej, od 
będzie się walna zgromadzenie Człon- 
ków Towarzystwa Wileńska Kolonja 
Kolejowa. 

Na porządku dziennym: 
1. Przystosowanie statutu T-wa 

do (lstawy o Spółdzielnicach, oraz 
zmiana ust. l art. 2 projektu Statu- 
tu o zaprowadzenie księgi Hipotycz- 
nej. 

2, Wybory nowego Zarządu i Ra- 
dy Nadzorczej. 

Wolne wnioski. 
— O ile na termin wyznaczony 

nie stawi się ilość członków -przewi- 
dziana $ 39 statutu, następne Wal. 
ne Zgromadzenie odbędzie się w 
tym samym dniu I lokalu punktnal- 
nie o godz. ll-ej i będzie prowo- 
mocne w myśl $ 40 niezależnie od 
ilości członków obecnych. (I.) 

SPRAWY : ROLNE. 

— Prolongowanie spłaty na- 
leżności za ziemię. Ze względu 
ny ciežką sytuację gospodarczą drob= 
nych rolników, a wszczególności na- 
bywców gospodarstw i działek grun* 
towych odsprzedanych przez urzędy 
ziemskie — ministerjum reform rol- 
nych upoważniło prezesa okręgowe- 
go urzędu ziemskiego w Wilnie do 
rozłożenia na raty i odraczania ter: 
minów opłat wyznaczonych na czas 
przed 1 sierpnia r. b. Upoważnienie 
powyższe odnosi się równioż do na- 
bywców osad anulacyjnych, którym 
już uprzednio przedłużono terminy 
spłaty do lipca b. r. Oprócz tych 
ulg, sposób spłacania zaległych pro- 
centów odbywać się będzie również 
ratami. (x) 

RÓŻNE.   — Z posiedzenia wojewódz- 
kiej komisji ochrony lasów. W 

"dniu wczorajszym w delegaturze, pod 
przewodnictwem delegata rządu, z 
udziałem przedstawiciela sądu okrę: 
gowego, przedstawiciela okręgowego 
urzędu ziemskiego, przedstawiciela 
wojewódzkiej rady osadników, przed- 
stawicieli większej i mniejszej wlas- 
ności oraz inspektora wydziału o- 
chrony lasów przy urzędzie delegata 
rządu, odbyło się posiedzenie woje- 
wódzkiej komisji ochrony lasów, Roz- 
patrywano 18 spraw o zamianę nieu- 
żytków, o wyrąb leśny, o prawo wy- 
rębu etc. Szczegółowe sprawozdanie 
podamy w numerze jutrzejszym. 

Śpiączka i wodostręt. W 
tych dniach ma być ogłoszone roz: 
porządzenie ministra spraw wewnętrz- 
nych w sprawie obowiązkowego 

epidemiczną. Rozporządzenie to roz- 
ciąga się na wszystkie przypadki 
śpiączki epidemicznej 1 obowiązuje 
w ciągu 6 miesięcy od dnia ogło- 
szenia. 

Jak również ogłoszonem ma być 
rozporządzenie ministra spraw we- 
„wnętrznych 1 ministra rolnictwa w 
sprawie zwalczania wścieklizny u lu- 
dzi i zwierząt, nakazujące niezwłocz- 
ne doniesienie o każdym przypadku 
pokąsania człowieka przez zwierzę   wściekłe lub nawet podejrzane o 
wściekliznę, właściwej władzy admi- 

1-szy kwietnia, mówiąc: „donner un 
poisson d'avril", t.j. „dać rybę kwiet- 
niową”, czyli po polsku mówiąc: „wy- 
strychnąć kogoś na dudka*. Wiado- 
mo bowiem, że ryby były poświęco- 
ne bogini miłości Wenerze; ona zaś 
była zarazem boginią miesiąca kwiet- 
nia, w którym wszystko w przyrodzie 
do nowego budzi się zycia. 

Jaki jest początek tego zwyczaju, 
trudno dziś określiś. Podobno żart 
ten pochodzić ma od żydów, którzy 
mieli zwyczaj szydzić ze Zmartwych- | 
wstania Chrystusa, przypadającego 
według starago kalendarza na pierw- 
szy dzień kwistnia. W każdym razie, 
starodawni Germanie, jak twierdzi 
Jakób Grimm, nie znali tego zwy | 
czaju. Przypuszcza tedy ten badacz, / 

Ne 75 (227) 

nistracyjnej | instancji, t. |. lekarzo- 
wi powiatowemu. 

Przekroczenie tego ostatniego 
rozporządzenia karane będzie grzyw” 
ną do 1000 zł. lub aresztem do 3 ch 
miesięcy, ewentualnie obydwom ka- 
rom łącznie. (x) 

— Zarząd Wileńskiego Towa- 
rzystwa Badań Psychicznych po- 
daje do wiadomości członków T-wa 
i sympatyków, że posłedzenia sekcji 
Doświadczalnej odbywają się co wtor= 
ki, a Sekcji Ezoterycznej co czwartki 
o godz. 7 (siódmej) wieczorem, przy 
ulicy Zawalnej Nr. 1 m. 8 (w lokalu 
T-wa Pol. z Kres. Biał.). 

Jednocześnie Żarząd T-wa Badań 
Psychicznych prosi osób interesują" 
cych się dziedziną metapsychiki i 
okultyzmu o łaskawe powiadomienie 
Zarządu o wszelkich zdarzeniach i 
zjawiskach  „niezrozumiałych”  do- 
mach nawiedzonych, osobach me- 
djalnych, jasnowidzących i t. p.) ce» 
lem naukowego zbadania tych 
.— 

omunikaty przyjmują się w go» 
dzinach posiedzeń Sekcji Doświad: 
czalnej, lub pocztą pod wyżej wska» 
zanym adresem T-wa. 

— Z koncertu na kolonje 
letnie. Zarząd opieki szkolnej rodzi- 
ców gimn. żeńskiego im. E, Orzesz- 
kowej podaje niniejszem do wiado- 
mości sprawozdanie kasowe 2 kon- 
certu, który się odbył w sali Snia- 
deckich U. S. B. w dniu 25 b. m. i 
dochód z którego przeznączońo na 
kolonje letnie. 

Osiągnięto ze sprzedaży biletów 
i programów — 818 zł. 

Rozchód — 159. 
Pozostało czystego dochodu 659 zł. 
Zarząd opieki szkolnej uważa za 

miły swój obowiązek złożyć podzię- 
kowanie p.p. artystkom i pp. arty- 
stom za bezinteresowny udział w 
koncercie, a w szczególności p. Wo- 
rotyńskiemu za pomoc przy zorgani- 
zowaniu samego koncertu oraz p. 
Krassowskiej za dostarczenie własnym 
kosztem fortepjanu. (x). 

— Walka z gruźlicą. Z inicjaty- 
wy niedawno powstałego Związku 
Przeciwgruźliczego, odbędzie się dnia 
16 i 17 maja r. b. w Krakowie | 
Zjazd Przeciwgruźliczy, Bezpośrednio 
po nim dnia 18 i 19 maja również 
w Krakowie będzie miał miejsce IV 
zjazd lekarzy i działaczy sanitarnych 
miejskich. Oba zjazdy mają na celu 
omówienia spraw dotyczących zagad- 
nień zdrowia publicznego. i wskazania 
środków walki z chorobami społecz: 
nemi, a zwłaszcza z gruźlicą, która 
się szerzy w zastraszający sposób. 
Komitet organizacyjny obu zjazdów 
zaprasza do udziału w nich cały 
Świat lekarski i ogół czynników rzą: 
dowych, samorządowych i spolecz- 
nych, którzy pojmują całą doniosłość 
poprawy stosunków zdrowotnych w 
kraju. W obu zjazdach przewidziany 
jest udział przedstawicieli zagranicz” 
nych towarzystw przeciwgruźlicznych, 
Na zjeździe będą = nastę- 
pujące referaty. 1) Klasyfikacja gruź: 
licy. 2) Leczenie gruźlicy swoiste i 
chirurgiczne, 3) Zasady społecznej 
walki z gruźlicą, 4) Znaczenie spo: 
łecznej przychodni w walce z gruźli: 
cą. Ma zjeździe zaś sanitarnym będą 
omawiane następujący tematy. 1) 
Krótki zarys przebiegu ważniejszych 
spraw na ubiegłych zjazdach. 2) Or- 
ganizacja pomocy togakiej 1 służby 
zdrowia dzielnicy małopolskiej. 3) 
Sprawy organizacji służby sanitarne 
w oświetleniu budżetu miast w 19. 
r. 4) Opieka nad dzieckiem i matką 
oraz wałka ze śmiertelnością niero- 
wląt i dzieci z uwzględnieniem | hi- 
gieny szkolnej, Podczas zjazdu bę- 
dzie urządzona wystawa higieniczna. 
W związku z powyższem Pan Dele- 
dat Rządu zwrócił się do Magistratu 
o wygelegowanie przedstawicieli m. 
Wilna na oba zjazdy. (m). 

szcza w okolicach Czernichowa, Chrza« 
nowa i Krzeszowice, dzień ten zowie 
lud „zwodziejasem*, na Za 
wodzenia Pana Jezusa „od Anaszą 
do Kaifasza", 

W obęcnej dobie „Prima Aprilis" 
ma tę cechę charakterystyczną, że 
w dniu tym ludzie i to we wszyst- 

jkich krajach, nauczeni wiekową już 
tradycją zwodzenia, są wyjątkowo 
mało łatwowierni i nie dają się wziąć 
na kawał. KERS 

Codžiennie. przez cały rok. ufają 
byle plotce, byle bajce chętnie dają 
wiarę, zaś w dniu 1 kwietnia nawet 

prawda  najautęntyczniejsza wydeje 
im się bajką wierutną. 

Itzlko dziwić się wypada, że w 
dniu tym ludzie ufają jeszcze kalen- 

że zwyczaj ten przywędrował prawdo-  darzowi | wierzą, że dziś właśnie 
podobnie z Francji do Niemiec w | mamy 1 kwietnia. A kto wie, może 
nowszych wiekach. Zdaje się, żezwy- i kalendarz chce nas dżiś oszukać? 
czaj ten jest początku celtyckiego; : Jak „Prima Aprilis" —to „Prima Apri- 
może jest przeżytkiem celtyckiej u- | lis”. į 
roczystości wiośnianej, ktėra posią- 
— miała wszelkie odcienia weso- 
ości, : 

W' księstwie Krakowskiem zwla- 

-—— 
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Ne 25 (227) KURJER WILEŃSKI 
  

z POCZTY. 

— Nowy urząd pocztowy. Z 

dniem 26 marca b. r. został uru* 

chomiony urząd pocztowy Horodec 

koło Kobrynia w pow. Kobryńskim. 

„Z PROWINCI! 
— Szkarlatyna w pow. Wileń 

sko-Trockim. W ostataim czasie 
epidemja szkarlatyny w pow. Wi- 

leńsko-Trockim przyjęła zastraszzjące 

rozmiary. Podkreślić należy bierność 

czynników kompetentnych. (x) 

Teatr i muzyka. 
— Teart Polsłki „Poczekalnia i-ej 

* Kaweckiego, grana codziennie w 

Teatrze Polskim. Publiczność bawi się na 

„Poczekalni* (w przeciwieństwie do nudów, 

jakie zwykle panują w prawdziwej poczekalni 

lej klasy, w oczekiwaniu pociągu) wybor= 

nie oklaskując pp. Grabowską, Godlewskie= 

go, Wyrwicza, Purzyckiego, Fiszera, Kurna- 

kowicza | innych. Próby Z przepysznej 

farsy „Finanas* dobiegają konca; będzie 

to widowisko pełne humoru i zabawy. 

— Premjera „Don Juana“. sa 

baletowy na jutro przygotowuje premierę 

atrakcyjną „Don Juan“ Glucka. Będzie to 

ostatnia premjera, z jaką wystąpi obecny, 

wyjątkowo doby zespół baletowy, który ma 

zaproszenie do Londynu i Wiednia wkrót- 
ce opuszca Wilno. 

— Koncert B. Hubermana. Broni- 
sław Huberman, który aps do najbar- 
dziej znanych dziś artystów całego Świata— 

wystąpi w Wilnie raz jeden na zśprosze- 

nie Dyrekcji Teatrów Wileńskich w ponle- 

działek 13-go kwietnia w Teatrze Polskim 
o godz. 8 ej wiocz. 

Bilety już są do nabycia w kasie za- 
zamawian (Teatr Polski) 11—1 | 3—9 w. 

— Ostatnie występy L. Messal. 
Dziś dia inteligencji pracującej po cenach 
zniżonych ukaże się po raz ostatni melo- 
dyjna i barwna operetka Kalmana „Księž- 
'niczka Czardasza” z Lucyną Messal, niez- 
równana odtwórczynia roli tytułowej. 

Udział nadto biorą pp. Dowmunt, Koz- 
łowska, Sempoliński I Marjański. 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Tygodnik Wileński”, W najbliż- 
szych dniach wyjdzie £ pod prasy pierw- 
szy numer zapowiedzianego już „Tygdnika 

Wileńskiego”. : 
Z nadesłanego nam prospektu, ktėry zalą- 

czyliśmy do niedzielnego numery naszego 
SI: listy pracowników, gdzie 

guru e nazw jak: Żeromskiego, 
Boy'a, Reymonta, Berenta, Staffa | wielu 
innych wybitnych literatów I ‚ э 

dać, że pismo to będzie naprawdę po- 
ważne. 

Redaktorem „Tygodnika Wileńskiego" 
jest znany entuzjastyczny tłumacz 

Ryl ego Ė Witold Hulewicz. + © = 
"| Nowemu pismu życzymy, jak najpomy: 
ślniejszego rozwoju, wierząc, że będzie 
so dążyło aby = = mę wodę ima 
wilefiskiem, uwzględniającem w pierwsz, 

szędzie ais sprawy kuliuralne I arty+ 
styczne, 

“a |", miesięcznik. Nowy Il-gi 
numer tego interesującego miesięcznika, 

jak zwykie stol na wysokim poziomie ide- 

owym | porusza szereg pierwszorzędnej 
wagi zagadnień. 

Artykuł wstępny Br. Siwika daje głębo- 

ką analizę dzisiejszej epoki dziejowej w po- 

szukiwaniu drogowskazu dla czynu nowo- 

czesnego człowieka w Polsce. St. Vincenz 

daje szkic Mopólczey o wajce wysoce ak- 

tudlny w czasie prądów pacyfistycznych i 
nacjonalistycznych. A. Skwarczyński poświę- 
ca krytyczne uwagl dzisiejszemu stanowi 
pogotowia wojskowego. W. Dmd, szukając 
dróg sanacji gospodarczej proponuje eml- 
sję pieniądza dodatkowego. Szczególnie in- 
teresujący jest artykuł ukraińca J. Slawpju- 
ka o (lkraińcach I Starorusinąch. oraz Bu- 
drysa o antypolskiej polityce Kowna. Aktu- 

ainym z okazji Konkordatu jest referat o 
ustawodawstwie religijnem w Finiandji, oraz 
dalszy ciąg dyskusji o solidaryzmię. > 

2 Čalosė dopełnia kronika I o 
nia z ksląžek (L. Wasilewski o 

z Przegląd Światowy. Mowy eg- 
zemplarz „Przeglądu Światowego” zawiera: 
Z tajemnic masonerji. Kronika o nieble- 
skich ptakach. Wywiad w dziesięciu minu- 
tach (nie radjotelefon). Dlaczego żenaci 
mają większe powodzenie u konik niż kd- 
walerowie, Kurjer wydawniczy. Humor. | td. 
Ё Redakcja i Administracja. Warszawa, 

9, 
— „Nowości ilustrewane“. O- 

amiętniku 

_ statni numer „Nowości Ilustrowa- 
nych” obfituje w bogaty dział ilu: 
stracyjny z całej Polski i świata. 

Przeważają polskie zdjęcia aktualne. 

Polityka — teatr — mody — sport 
Bogaty dział powieściowy I rozryw- 

Owy. 
Numer świąteczny ukaże się 11 

kwietnia b. r. w podwójnej objętości 
— zawierać będzie szereg artykułów 
wybitnych literatów — bogaty dzial 
ilustracyjny — stanowić będzie praw- 
dziwą rozrywkę na święta. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo. W dniu 29 bm. 
usiłował otruć się eseńcją octową Okule- 
wicz Kazimiera, zam, przy ul. Wiłkomier- 
skiej 1. Desperatkę odwieziono do szpitala 
św. Jakóba. poza usiłowania sarno- 
bójstwa nieporozumienia rodzinne. 

— pPrzywiaszczenie, Lachowicz Kas 
zimierz zam. przy ul. Kalwaryjskiej 6, przy- 
właszczył 2.900 zi. ną Bzkodę Zadarnow- 
skiego fileksandra zam. przy ul, Sniegowej 
20. Lachowicz zbiegł. Dochodzenie w toku. 

“* — Napad, Na ul. Raduńskiej 29 Jó- 
zetowi Korakowi zam. przy ul. Konduktor- 

skiej 34, zrabowano 82 złp. Rabunku doko- 
nai Antoni Bykowski wraz z innymi ово- 
nikami nazwiska których jeszcze nie ustą- 

lono. Dochodzenie w toku. 
— Podrzutek. Posteruakowy Pietroew- 

ski z l-go Kom, P. P. znalaał podrzutka 
płci męskiej przy ulicy Nikodemskiej 1, 
którego skierowane do przytułku Daleciętke 
Jesus. m w dak ž Ri. 28, 

- rzutęk. o domu Nr. 
sam. przy ul. Subocz, znfleziono podrzut« 

ka płci żeńskiej, którego przewieziono do 
przytułka Dzieciątka Jezus. 

— Mała dezerterka. Lipbojon Isa 
zam. przy ul. Biskupiej 12, lat 5 w dn. 26 
b. m. wyszła z domu i dotychczas nie pow- 
róciła. Pe :zukiwanie wszczęto. 

— Pożar. W piekarni Roz, 
mieszczącej się przy zaułku D: 
wybuchł pożar, przyczyny pożaru narazie 
nie ustalono. Strat dotychczas nie ustalono. 

- Kradzieże. Goldbergowi lzaakowi, 
zam. przy ul. Wileńskiej 48, skradziono 
z mieszkania bieliznę | dywany, wart. 
1060) zł. Dochodzenie w toku. 

— Steckiewicz Zofji, zam. przy ul. 
Ostrobramskiej 29, w dniu 30 b.m. o godz. 
20, skradziono bieliznę | różne rzeczy na 
ogólną sumę około 1000 zł. Dochodzenie 
w toku. 

+ Sadowskiemu Rafałowi, zam. przy 
ul. Dobroczynnej, z okna wystawowego za 
omocą wybicia szyby skradziono 3 pary 

bucików damskich, wart. 110 zł. Dochodze* 
nie w toku. 

— W nocy 24 bm. w miast. Rukojnie, 
skradziono konia na szkodę księdza Mi- 
chała Żuka. Poszukiwania  zarządzone. 
Wartośc konia 700 zł. 

— Złodzieje zaopatrują się na 
święto. W dniu 29 b. m. ze sklepu Bu- 
kowskiego Stanisława zamieszkałego przy 
uł. Wielkiej 12 skradzieno 100 kg. cukru 1 
25 kg. wyrobów czekoladowych warteści 
około 300 złp. Tewar pozostał odnaleziony 
1 zwrócony własciclelowi. Dochodz. w toku 

— W da. 29 5. m. Bazuel Jan, zam. w 
Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45 zamel- 
dował policji o kradzieży mu z pociągu 
walizki skórzanej w której było ubranie 
i bielizna. 

— Dnia 28 b. m. z mieszkania Miro- 
nowskiej Adeli zam. przy ul. Prostej 5 
skradziono bielizny wartości 500 złp. 
Dochodzenie w toku. 

— Andrzukajtis Kazimierz zam. przy 
ul. Piłsudskiege 54 zameldował policji, że 
w dniu 29 b. m. xa pomocą włamania skra- 
dziono ma różnych wódek 1 likierów na 
ogólną sumę 2. złp. Dochodzenie w toku. 

Na prowincji. 

— Rubunek. W dniu 26 b. m. na 
drodze z oo? do Podbirże na jadą- 
cych z kiermasza — Dawida i Zas 
klada Nawela napadło trzech osobników, 
którzy byli uzbrojeni w kije. Sprawcy na: 
padu zrabowali z wozu ciel poczem 
«biegli. Dochodzenie w toku. 

— zgon, Łosowski Jan zam. 
w Mało-Solecznikach przewożąc do kliniki 
na Antokolu kisowskiego Jana zam. we wsi 
Trybamee, gm. Solecznickiej, który umai? 
w dorożoe. Dochedzenie w toku. > 

' — Pożar. W dniu 29 b. m. w miesz- 
kaniu Niómenczyńskiego Hirsza zam. przy 
ul. Werkowskiej 12 wskutek rozrzeżania się 
pieca spaliła się jedna ściana. Strat obli- 

e na 400 złp. Wypadków z ludzmi nie 

y 
— Tajemnicze za lg. W. pow. 

Dziśnieńskim gm, Lentups! AM Werba- 
ego w dn. 27 b. m. został zastrzelony 

a ak 5.u letni Kairo Feliks. Dochodzenie 
w 

— Postrzęlenie mmytnika, W 
dniu 28 b.m. o godz. 2 rónkowy 
1 Kompanji Gran. Ziołkowski Józef na od- 
cinku granicznym Nr. 3, użył broni prze- 
ciwko mieszkańcowi wsi Biekszo, gm. 
Olkieniekiej, Wawrzyńcowi Bieksza, który 
po przekroczeniu granicy do Polski pomi- 
mo kllkakrotnego okrzy! usiłował zbiec 
z przemytem. Bleksza został ranny i prze 
wieziony do szpitała św. Jakóba w Wilnie. 
Dochodzenie w toku. 

— Nagły zgon. W dniu 26 b. m. o 
lodz. 19 nągle zmarł mieszkaniec wsi 

Na miszki, gm. Olkienickiej, Urbielonis Sta- 
nisław, zięć zmarłego Fpanewicz Konstan- 
ty zameldował, że do zgonu Urbielonisa 
przyczyniła się żona jego Katarzyna. Trupa 
zabiezpieczono. Dochodzenie w toku. 

— Niewyjaśniona sprawa. Przepro- 
wadzone dochodzenie przyczyny nagłej 
śmierci Suchockiej Aleksandry nie ujaw- 
niłe. Dalsze dochodzenia w powyższej 
sprawie prowadzi Sędzia Śled. powiatu 
sosojos 

— Bujna fantazja p. Jakuba. Prze- 
prowadzone dochodzeniu ustaliło, iż żad- 
nego napadu na Jakuba Gitelsona w po- 
ciągu towarowym nie było, lecz miał miej- 
sce zwykły zatarg roboiników z pracodaw- 
cą na tle nieuregulowania zapłaty za łado= 
wanie z wagonu drzewa. 0 

=———— 

Niebywale niedbalstwo. 
Wilno w swej spiączce dochodzi 

już do lekceważenia ludzkiego życia. 
Mało, że każdy chodnik jest lnstru- 
mentem do łamania nóg i rąk prze- 
chodniów, ale są miejsca gdzie bez 
najmniejszego wysiłku, atylko z ma- 

łą dozą wiary w bezpieczeństwo owe- 

go kroku można postradać życie. Ja* 
ko przykład wskazujemy dom przy 

ul. Ekopówka Ne 9 należący do ра 
ni $. Parę dni temu w ustępie tegoż 
domu osunęła się ziemia pod рггу= 
ciesią, stwarzając duży otwór grożą- 

cy pochłonięciem nieostrożnych.j 
Cud Boski, że dotychczas nie by: 

ło wypadku, zresztą kto wie bomiejs- 
ce to jest odosobnione, i nikt by 
nie słyszał, gdyby się zdazrył taki wy- 
padek, Otwór ten się powiększa i 
grozi nawet zawaleniem całej ubi- 
Kacji. A szanowna właścicielka nie 
wydała dotychczas żadnych zarządzeń, 
któreby jeśli nie usunęły niebezpie- 
czeństwo bądź co bądź grożącegą 
śmiercią, to chociaż zabroniły dostę- 
pu w to miejsce, Apelujemy do władz 

sanitarnych i policji o interwencje i 
pociągnięcie winnych tej zbrodniczej 
opieszałości, grożącej śmiercią. Po: 
debno w tym domu znajdzie się wie- 
le innych faktów świadczących wy: 
mownie o dbałości właścicielki domu 
o elementarne potrzeby lokatorów. 

Frajman 
nieūskim & 
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Paskarstwo znikni 
gdy będziesz szanował zlotegol Liez 
się z groszem! Nie pozwalaj „za: 

okrąglać”| Pięć groszy to bułka,     

„Śkąpiec” Moliera u harcerzy. 
W niedzielę dn. 29-g0 marca, na 

scenie gimnazjum im. J. Lelewela, 
staraniem 7-mej drużyny harcerskiej, 
odbyło się przedstawienie „Skąpca”— 
Molićre'a. 

Nadspodziewanie pełna sala wi- 
dzów świadczyła, albo o wielkiej sym- 
patji dla pp. grających — przeważnie 
kolegów, albo o nadzei ujrzenia „cze 
goś” — prawdziwie dobrego. 

Pomijając to pierwsze, muszę z 
góry podkreślić iż nadzeja ta była, 
w danym wypadku, nieprzysłowiowa. 

Przedstawienie wypadło znakomi 
cie, a jak na scenę amatorską i tak 
młodą wiekiem aż „zadobrze”. 

7-ma drużyna mając takie siły 
aktorskie nie zaniedba zpėwnošcią i 
nadal, rozpoczętej pracy. 

Szczególnie się uwydatniła gra p. 
Zagórskiego w roli tytułowej Harpa- 
gone. Jest to już wyreźnie skrystali- 
zowany talent, któremu braknie tylko 
oszl.fowania. 

Niewysłowna byłaby szkoda, gdy- 
by się te zdolności zmarnowały bez 
szkoły. Co do roli Harpagona chcial 
bym jedynie zaznaczyć iż postać ta 
u dh, Zagórskiego nabrała zbyt dużo 
„Starczej poczciwošci", a zamało cech 
niesympatycznych. Jest on często: 
kroć miłym, w komizmie swym a 
nigdy odrażającym i „jadowitym”. 

Pozatem wyróżniła się gra dh. 
Lewandowskiego w roli Jakóba jeno 
zbytnie wygiącie nóg tchnęło linjami 
„Tocoeco”. Także szarża w zbytniem 
przechylaniu się i nagłości ruchów. 

P. dh. Wojciechowski w roli Claute 
jest nazbyt sztucznym i „nakręconym”, 
ale na tle ogólnym nie razi, a nawet 
robi wrażenie dobre, jakcała prawie re- 
sztą rol drobniejszych. Panie... jako 
zwykle panie, są niezmiernie sumienne 
izadziwiająco pracowite w uczeniu się 
ról na pamięć. Tutaj więc, jak i na 
wszystkich amatorskich, a częstokroć 
i niegmatorskich scenach wypowia* 
dały swoje role poprawnie, jednym 
tchem. Po przedstawieniu, wdzięczni 
„artyści” w strojach z XVil-go wieku 
jęli się do owacyjnego poloóccknia 
dh. Puciaty : swego drużynowego i 
organizatora... w stroju z XX-go wie- 
ku... Bywają kontrastyl 

Profesor Narwojsz też „fruwał”, 
jako Anzelm ze „Skąpca” Był to, 
ze strony uczniów jasny dowód mi- 
łości i uznania jako dla człowieka, 
nauczyciela i... reżysera. 

Oby za przykładem naszych mło- 
dych druhów poszło ospałe spole- 
czeństwo, a tworząc „domorosłe” 
trupy, ożywiło wieś... prowincję, a i... 
towarzyskie życie miastal — 

Terry. 

  

  

ja opiełnów dry ht 
orskich na Wołynii 

W dn. 7 18 lutego b. r. odbył 
się w Kowlu w gmachu tamtejszego 
gimnazjum państwowego Zjazd opie- 
kunów drużyn harcerskich na Woły- 
niu, zorganizowany przez tamtejszy 
Zarząd Oddziału Z. Н. P. w ścisłem 
porozumieniu z Kuratorium Okręgu 
Szkolnego i p. wizytatorem Liceum 
Krzemienieckiego. 

Z ramienia Kuratorjum wziął u: 
dział w Zjeździe Dr. Iwaszkiewicz, z 
ramienia Inspektoratu Harcerskiego 
Ministerstwa W. R. i O. P. naczelny 
inspektor i z ramienia Inspektoratu 

  

  Harcerskiego, Sedlaczek i Wocalew- 
ska. Ks. biskup Dubowski przesłał na | 
ręce Przewodniczącego Zjazdu ks. 
Pierzchały serdeczne życzenia powo- | 
dzenia i błogosławieństwo, paster- 
skie. W obradach brał udział wice- | 
prezydent miasta Kowla p. Brandz, ! 
wiceprezes Oddziału Z. H. P. p. re- 
7 Skorupski i przyjaciele harcer-/ 
stwa. : 

Na terenie Wolynia istnieje har: | 
cerstwo w 11 šrodowiskach, 23 dru- 
żynach z tego 7 żeńskich, grupując ° 
714 chłopców i około 400 dziewcząt. 
Otóż Zjazd miał na celu lepsze zor- 
ganizowanie opięki ze strony star: ; 
szego społeczeństwa, oraz okrešle- 
nie i obmyślenie sposobów i środ. | 
ków, któreby pobudziły rozwój i po- 
głębienie harcerstwa w tej części 
Rzeczypospolitej. 

Referaty wygłosili: Komendantka 
Chorągwi p. Nekraszowa o progra- 
mach pracy w drużynach, oraz sto- 
sunku opiekunów do drużyn. Inspek- 
tor p. Sedlaczek o zasadach harcer- 
skiego systemu wychowawczego oraz 
organizacji harcerskiej z szczególnym 
uwzględnieniem stesunku do szkoły. 

Opiekunowie drużyn składali spra- 
wozdania zę stanu drużyn i informo- 
wali o swej działalności i o potrze- 
bach harcerstwa. 8 

W obszęrnęj dyskusji stwierdzo- 
no, że największą przeszkodą w roz- 
woju harcerstwa na Wołyniu jest 
brak instruktorów, dalej małe jeszcze   

wskutek tego brak mocniejszego o" 
parcia dla zarządu oddziałów, wresz- 

cie L izb, 
myślą usunięcia tych braków 

Zjazd uchwalił: podjąć o celem 
pociągnięcia nauczycielstwa do ser- 
decznego współudziału nauczyciel- 
stwa w pracy harcerskiej i stworze- 
nia takich warunków, w których nau* 
Czyciel czy nauczycielka będą mogli 
istotnie poświęcić się tej pracy. Rów: 
nież powzięto uchwałę, wzywającą 
opiekunów do organizowania lub po* 
mocy w organizowaniu klubów in- 
struktorskich, kursów zastępowych, 
kolonji, do prenumerowania, Harc- 
mistrza“ i „Harcerza“, do pomocy 
w ściąganiu pogłównego oraz do 
propagandy harcerstwa. 

  

ее 

Telegramy. 
Nowy gabinet finiandzki. 

HELSINGFORS.  ;.31.i. (Pat). 
Sformowany został nowy gabinet. 
Gabinet składa się pięciu koalicjoni- 
stów, pięciu agrarjuszy i trzech bez- 
partyjnych. Ministram finansów zo* 
stał Relander, który już przedtem 
zajmował to stanowisko z wielką ko- 
rzyścią dla finansów Finlandji, poza* 
tem był on wielokrotnie kierowni- 
kiem rozmaitych instytucji ubezpie- 
czeniowych, finansowych i przemy- 
słowych. 

  

Reorganizacja armji francu- 
skiej. 

PARYŻ. 3LIIL. (Pat). Najwyższa 
rada wojenna bardzo życzliwie przy- 
jęła przedstawiony przez ministra 
wojny gen. Nolleta, projekt ogólnej 
reorganizacji armji. 

Środek mordowania ludzi — 
unieszkodliwiony. 

PARYŻ. 31.II. (Pat). "Matin" do- 
nosi, że dwaj uczeni francuscy wy- 
naleźli filit czyniący promienie X 
nieszkodliwemi. 

Partja Radicza opuścił. 
zycję. Atar: 

BIAŁOGRÓD. 31.II. (Pat). Wezo- 
raj po południu podczas obrad ko 
misji konstytucyjnej członkowie partji 
Radicza głosowali na listę prezydjum 
komisji przedłożoną przez większość 
rządową, pod warunkiem, że będzie 
im przyznane miejsce wiceprezesa 
komisji. To zachowanie się chorwa- 
ckiej partji chłopskiej wywarło wiel. 
kie wrażenie, ponieważ partja Radi- 
сга w ten sposób opuściła opozycję. 

Katastrofa tyfliska — dziełem 
mieńszewików. - 

MOSKWA. 31.1. (Pat). W Suchu- 
mie na Kaukszie podczas pośmiert- 
nej akademji na cześć ofiar lotniczej 
katastrofy w Tyflisie, między innemi 
wygłosił mowę Trocki, który oświad- 
czył, że przyczyną katastrofy nie był 
wypadek lecz zamach mieńszewików. 
Oświadczenie wywołało sensację. 

  

    

Pielgrzymki do Rzymu, Biuro podróży 
„ltalja”, Warszawa, Marszałkowska 137, 

R-k w P.K.O. Nr. 10056. 
Biuro podruży „italja* podaje do wla- 

domości osób zainteresowanych, iż do 
pielgrzymki z dnia 13 maja rb. / zę 
wolnyca miejsc: II kl.—8 i Ill kl.—90. 

Zapisy przyjmowane będą do dnia 18 
kwietnia r.b. i uwzględniane tylko po wpła- 
ceniu 1 raty t. j. 100 zł. dla Il ki. i 70 zł. 
dla III kl. 

Pieniądze przesyłać należy przez P.K.O. 
tna rachunek Nr. 10056 lub wpłacać do 
kasy biura. 

Koszt ogólny pielgrzymki wynosi 635 
zł. dla ll kl. i 450 zł. dla III ki. 

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

„p. kolejarze płacić będą za MI kl. 
400 zł.przy zapisach grup składających się z 
10 osób. 

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

W miesiącu lipcu organizujemz wy 
cieczkę z 50 osób Il kl. w cenje 460 zł. 

W ostatniej wycieczce pp, Studenci 
płacić będą 420 zł. 

Prospekty szczegółowe 1 deklaracje 
wysyłamy bezpiatnie na żądanie. 

Przewodniki (Beadekery) dla pielgrzy- 
mów w cenie 3 zł. I rozmówniki w cenie 
1 zł. 20 gr. nabyć można w Biurze podró- 
ży „italja”. 

  

-— Podziękowanie. Zarząd Kółka 
Przyjaciół Poradni przychodni dla grużli- 
czych, składa niniejszym serdeczne podzię- 
kzowanie wszystkim paniom I panom, Sza- 
nowaym firmom wileńskim oraz p. Stefa- 
nowi Kordelowi za oflarna i bezinteresowną 
pracę, lub dary, któremi przyczynił się do 
znakomitege powodzenia Łoterji z dnia 15 
1 92 marca. Szczególną wdzięczneść wyra- 
żamy Szanownemu Panu Sebastjanowi Rud- 
niekiemu za hojne i cenne dary Oraz za 

niezmordowaną pomec, okazaną przy urzą- 
dzamiu obu Loteryj. P. P. Rudniccy wespół 
z pracownikami Swej firmy dall piękny 
pa obywatelskiego poparcia sprawy 
oradni Przychodni w głębokiem zrozumie- 

niu jej użyteczności dla naszego miasta' | 
Serdeczne Im za to Bóg zapłać! 

Czysty dochód z Loterji i ofiar wynosi 
zainteresowanie się społęczeństwa, ala, 2,188 gr. 32, 

Z sądów. 
Ludzie pijani. 

Ma jednym z przedmieść Wileńskich 
w brndnym zdrapanym domu mieści się 
trzeciorzędna restauracja. 

Dwa pokoje zadymione brudne stoliki 
połamane krzesła bez poręczy na ścianie 
wisi naftowa lampka, za ladą siedzi spa- 

Z i częstuje gości gorzałką. 
chodzą dwaj robotnicy, 

Sladają przy stoliku I proszą — flaszkę 
wódki. 

Szynkarz stawia kieliszki I wódkę. 
Zaczyna się rozmowa.: 
Trzeba pić bez tego ani rusz 
za wasze zdrowie, Wojciechu. 
Drugi dziękuje skinienilm głowy I na- 

lewa sobie pełny kieliszek, 
Widzicie Andzeju jak to się kto do pl- 

cła przyzwyczał to potem bieda. 
QGdzwyczaić się nijak nie można, już 

„4 tak coś pcha człeka, ku tej gorzałczynie, 
jak do dziewczyny probowalem  psiakrew 
I nie mogę. A bo to źle pić pociesza go 
Andrzej, Ja tam wcale zgryzotów z tego z 
tego niemam, że pije, bo to chamskie mo- 
je prawo pić | basta. 

Za wasze zdrowie Wojciechu. 
Znów nalał pełny kieliszek. Zaksztusił 

się poprawił wąsy i mówił dalej. 
Jak robota była tośmy mniej pili bo 

czasu było mało. Teraz jak roboty znaleść 
nie można to się więcej pije, to co się za- 
robi, to nawet na chleb nie starczy, tylko 
na tę flaszkę wódki, czy nie tak? A no 
widziciel 

Za wasze zdrowie, Wojciechu. 
Wojcieszkowi się już w oczach zamro- 

czyło, otarł czoło kraciastą chustką, ude- 
rzył pieścią w stół iż się flaszka zatrzęsła 
a potem odrzekł. 

Jak to nie prawda kiedy rzetelnie mó- 
wicie, Jak była robota to się piło, ijak jest 
robota... 

Nie, źle mówie... Jak nie było roboty 
to się piło i jak jest robota to się też... 

Nie, coś mi się poklełbasiło, Ale dob- 
rze mówicie Andrzeju, Jak z książki, Aku- 
at jak z książki, za wasze zrowie Andrze- 
ju 

Wyszli pijani trzymając się d pachę 
Cały świat tańczył ad Sinai kdzkka. 5 

Latarnie fruwały w powietrzu chodniki 
po niebie, « nad nimi rozciągała się za- 
chmurzona ziemia. i 

Gadali do siebie półgłosem, dusiła ich 
męcząca czkawica śpiewali sobie posenki, 
o zielonym gaju co kwitnie w maju... 

Szil pijani weseli weseli rozpiewani 
zapomnieli o swiecie o bezrobociu o nę- 

co to znaczy dola robotnicza. Aż padli 
pod ścianę domu zwalili się jak kłody 
ciężko po pijanemu. 

Zbudził ich ze słodkiego Snu gwałlow- 
ny wtrząs, а 

Ach tak? Zapomnieli, spią na z 
Nie wolno, byli pijani. Zaprowadzono 
do komisarjatu 4% 

Spisano protokół : 
Andrzej i Wojciech zostali skazani na 

dwa tygodnie aresztu. aż 

Kuba L.“ 
Wilno, 31-1il-25. 

LZ 2725 

Ze sportu. 
Varsovia — Makkabi 411 (111). 
W sobotę dnia 28 bm. przyjechała po- 

raz pierwszy w sezonie bieżącym drużyna 
z poza Wilna. To była młodziutka drużyna 
warszawskiej kl, A. — Varsovia, która się 
zmierzyła z tut. „Makkabi* i W, K, S. L 
Leg. Jak było do przewidzenia z „Makkabi* 
wyszła zwycięsko. s 

Z samege początku zaznacza się zNnACz- 
na przewaga gości, którzy ładną kombina- 
gyjną grą usiedli się pod bramką „Makką- 
bi” 1 uzyskując bez wszelkich wytężeń 
punkt dla swych barw i dopiero pod ko- 
niec pierwszej połowy „Makkabi* wyrów= 
nała » karnego za „rękę*, zrobiną przez 
jednego z obrońców. 

Po przerwie zaraz, goście po 5 
ładnej kombinacji drugi pnnkt, na co „Mak- 
kabi“ edpowiada swem zwyczajnem, w ta- 
kich wypadkach, feuriowaniem, (ecz i to ją 
mie broni od dalniejszej porażki, gdyż goś- 
ele uzyskują jeszcze dwie bramki | schodzą 
z boiska, chociaż pokaleczeni, ale zwycię- 
sko, w stosunku 4:1. (x). 

Zarząd A. Z. $. 
Zgromadzenie Akademickisgo ZE 

Sportowego w Wilnie, w dniu 43 marca b. r. 
wybrało nowy Zarząd w następującem 
składzie. Prezes — p. prof. Józef Patkowski. 
1 vice - prezes — p. inž. Wacław Syrtowt. 
2 vice-prezes — kol. Bohdan Dowbor. Sek- 
retarz główny — kol. Jan Grabowiecki. Za- 
stęps. Sekretarza i kronikarz — kol. A. Sal- 
monowicz. Skarbnik — kel. Stefan Toczyń- 
ski. Gospodarz — kol. Donat Jasieński. 

6 

Giełda warszawska 
z d. 31—III 25 r. Giełda pieniężna   sprzedaż kupna 

| Belgja 26,851/2 26,92 26, 
i Holandja 206,92 207,42 206,42 
i Londyn 24,823/4 24,89 24,77. 
į Dolary 5,18//2 5,20 5,17 
į Franki fr. 27,27 27,33 27,21 

| Paryż 27,41 *27,47 27,85“ 
| Praga 15,43% 15,47 15,40 
| Szwajcarja 100,20 100,45 99,95 
Stockholm 140,13 140,48 139,78 
Wiedeń 73172 73,35 73,00 

Włochy 21,517/4 21,57 21,45, 
| Kopenhaga  94,881/2 95,12 94,65 
į Pož. kolej. 9,00—8,90—9,00 
„Pož. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,50—8,45 

i Poż. dolar. 3,59 я 
| 41/20 listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 28,60 
"50/0 listy z. warsz. przedw, 21,75 — 22,25 
41/ą 0/0 warsz, przedwoj. 0,35 Ё 

*6*/o obligacje Warszawy z 16r. 16,00— 6,80 

| Sfiary. ! : 
| Na „Żłobek Marji” przy ul. Sierakew- 
skiego bezimiennie: 11.20 zł. ю 
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4 į Redaktor Józef Batorowicz. 
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8: „HELIOS“ | „1 Pola Negri, Harry Lidtke 
ul. Wileńska 38. 

Kam „POLONIA 
clou sezonu 

Dziś Naj- Świetlana Liljama-GIsh w 9 akt. dramacie miłości I poświęcenia p. t. 

wiekszy. BIAŁA. SIOSTRA (ge: "rodeo zai * żle 
Początek o g. 4, 6, 8 1 10 м. 

Ernest Lubicz i Egede Nissen w najpotężniejszym dram. | 

miasta przez wodę | lawę. Obraz 
nagrodzony na konkursie filmowa 

najwyższą nagrodą. 

  

   utynowany bankowiec, 
b. pełnomocnik w Instytucji bankowej z ukoń- 
czoną Akademją Handlową „poszukuje posady.      

  
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan: 

Ё A i > Я 4 : - » Awek lał 
KO „Piccadiłyć | W żyłach jej płynięła krew... tywómi Faramout Motto: „sia ie bias żęóna przygód. 

UL. WIELKA 42. 'W roiach głównych. Bebć Daniels i Antonio Moreno. 

  

     
     

  

Zna Język francuski i niemiecki. Łaskawe oferty 
pod W. do Administracji „Kurjera Wileńskiego”     

  

КА ПрУа о ПВЗ ОРа Ра ГОЕЗ Та З ПЗ Р З Р ТЗ З МО РО РОМОО ОНОЭ РО РРа РО ЗЕНЕЭ РО Р КЗ З Ка 
мо 

a PŁUGI Ventzkiego 1-o i 2-u skibowe, BRONY sprężynowe Ventzkiego o 5, 7 i 9 zębach, 

M KULTYWATORY sprężynowe Ventzkiego różnej wielkości, SIEWNIKI rzędowe Ventz- 

ь SIEWNIKI rzutowe Beermanna, SIEWNIKI ręczne PLANET įr., 

SIEWNIKI ręczne PLANET jr. kombinowane z wypielaczami, 

X PŁANET jr. oraz różne narzędzia ogrodnicze poleca 

ZYGMUNT NĄGRODZKI 
L osasuasoinkbasossas aaa З РОМОО ГАРО ГО 

kiego różnej wielkości, 

EE eo 0 

Il. I MIEZKOWIKU 
lu us. „SB. Z 09T- odp. 

„. „ODDZIAŁ w WILNIE 3 
ul. Mickiewicza 23. Tel. 2—99 

DZIAŁ MEBLOWY: 
Wielki wybór mebli do fnieszkań i t. p. Od najskrom- 

: niejszych do najwykwintniejszych. 

Blurowe meble amerykańskie po cenach fabrycznych. 

Umeblowanie I iirządzćnie: Instytacyj, Biur, Internatów. 
Oferty i kosztorysy na żądańit. 

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

DZIĄŁ MANUFAKTUROWY: 
Wielki wybór materjałów krajowych „i. zagranicznych: „wel: 

'Kianych, bawełnianych, białych PACH i jedwabnych. 

Ubrania I palta wiesenńe, gotowe i na zamówienie. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom 
ulgowe warunki. ; 

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

Magazyn obecnie czynny jest bez 
przerwy obiadowej, to jest otwarty 

„od g:9 rano do g. 7 w.   
     T-wo „J. SEGALL“ 

1. ul. Trocka 7, 
2. ul. Zamkowa 26. 
3. ul. Ad. Mickiewicza 5. Tel. 873. 

Poleca na nadchodzące święta 

bogaty wybór towarów 

PERFUMERYJNYCH 
KOSMETYCZNYCH 

I GALANTERYJNYCH 

firm krajowych i Francuskich 

Przedmioty użytku domowego 

Opłatki dla pieczywa, oliwa nicejska I sezamska, esencja 

octowa, szafran, wanilja, kordamon, gozdziki, €ynamion, 

splrytus denaturowany (skazony) środki do cyszczenia me- 
tali, środki do prania bielizny i inne. 

FARBKA i LAKIER DO JAJ. 
are 

Sklepy detaliczne: 

e i A i A I a O A S RA I CAR TW A I A i 

S RABINOWICZ 
Wilno ul. W. Stefańska Nr. 3. 

poleca 

Sznury, szpagaty, 
I różne wyroby sznurowe po tanich cenach. 

5 ES (GB GR R ба с CG ZE O GZ RZ DA A DI DJ ВЕВ ЕО 2 GO Z I O ВА 
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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. 
i 

Wydawca w Imienia współwiaścicieli Józef Batorowicz, 

  

  

WYPIELACZE ręczne 
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DOM HANDLOWY 

S. iM. BANEL 
Wilno, Micklewicza 23, tel. 849 

poleca hurtowo: 

herbatę Liptona 

oryg. Włoski makaron 

mąkę „Nelson* 

    
Najlepsza rozrywka w każdej 
rodzinie, pódnieta do życia 

towarzyskiego, uprzyjemnienie 

pobytu w domu, możność zaba- 
wienia się i potańczenia. 

Przegląd nowoczóśsnej muzyki może mieć każdy | 

kto sprowadzi od nas. udoskonalony koncertowy 

GRAMOFON tubowy lub beżtubowy 
tak zwany „,EUFON”. 

wielkości 35xX35X18 cm. zagranicznej roboty z 0Z- 
dobami, mechanizm i części pierwszorzędne. Mem- 
brama udoskonalona amerykańska, oddająca zupeł- 
nie naturalnie głos, dzięki której wychodzący głos 
oddaje bez szmeru, czysto I głośno. Tuba duża ema- 
Цомапа w pięzne kolory. Celem rozpowszechnienia 

tych nowo udoskonalonych gramofonów, firma nasza, 
którą reprezentujemy, postanowiła na krótko sprze- 
dawać po 598.złot. Bez tuby „Eufony” (grają bez. 
tuby) po 54 złot. (Wszędzie podobne gramofony 
o wiele mniej udoskonalone sprzedają po 95 złot. | 

jeszcze drożej) Aparaty nasze posiadają mechanizmy 
ostatniej konstrukcji, nadzwyczaj trwałe i nigdy nie |. 

ulegną Jh (Płyty dwustronne najsłynniej- 
szej fabryki „Syrena Record” grające ostatn, nowości 
najsławniejszych ajtystów krajowych |! zagran., riowo- 
czesne tańce, deklamacje I tt p, po 2 zł. 60 gr. 

za sztukę. Za przesyłkę gramofonu na prowincję 
dolicza się 4 zł, 80 gr. Wysyłamy pocztą odwrotną 
w 2-ch skrzynkach po otrzymaniu 5 zł. zal.czki prze- 
kazem i lub w liście peleconym, resztę 

łaci się przy odbiorze. 3 
ы Adresowač prosimy do tirmy „HA „CE--WU" 
Warszawa, Leszno 27. Tel. 171-28, skrzynka pogzt. 73. 

MALARZ 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szyldów wchodzące. 

  

  

   
   

     
    

   

      

  

    

SALON MÓD 

„WSPÓLNA PRAGA” 
sp. z ogr. odp. 

Mickiewicza Nr. 5—3, (| piętro) tel. 335. 
Na święta połkca wielki wybór najmodniej- 
szych kapeluszy na sezon wiosenny I letni. 

Suknie, bluzki, kostjumy I palta według 
najnowszych modeli. 

Przyjmują się zamówienia. 

Sprzedaż na warunkach ulgowych. 
Ceny niskie. 

[70 OS O O TB GS TOS ARE CWE GA NJ 

| Towamystwo Przemysłowo - Handlowe 
„SPOJNIA“ 

w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza 34. Telefon Mo 370. 
(dawniej Zawalna 7). 

Poleca: 
wszelkie artykuły budowlane: wapno, ce- 
ment, żelazo, pipę dachową, żelazo hand- 
lowe, okucia okienne, drzwiowe i piecowe. 

Węgiel kamienny, kowalski I opałowy 
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wzaytemy pocztą koncertowy gramofon, skrzynka; 

. МАНОЙ° 

  

B-cia Alszwang 
wielka 42. Sp. Akc. Tel. 822. 

Ostatnie nowości sezońiu 

nadchodzą codziennie. 
Przed świętami sprzedajemy 

wszystkie towary na weksle 
do 3-ch miesięcy.       

   

  

Plerwszorzędny krawiec wojskowy i cywilny 

L. KULIKOWSKI 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 33-A 

POLECA duży wybór materjałów angielskich I krajowych oraz przzjmuje 
wszelkie roboty z własnych i powierzonych materjałów. Sprzedaży ma- 
terjałów, gotowych palt zimowych, jesiennych i garniturów 
za gotówkę l ma rały. Potrzebni praktykant I chłopak do terminu. 

Ia Pask Litera Paso 
Losy do I-ej klasy już nadeszły ' 

Główna wygrana 850.000 zł. 

Bilety do nabycia u kolektora 
Ki GORZUCHOWSKIEGO 

owa 9. 

|. Cera Losu całego 32 zł. — Ч/г 8 zł. 

       

  

    

        

   
   

          

    

    
|| KOMUNIKAT. Nadeślij 

| charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomynikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. $ 
trzymasz szczegółową @- 

'| nailzę charakteru, okreś- 
lenie żałet, wad, zdolnó- 

'| ści, przeznaczenie. Ana- 
lizę TTS po otrzy 

"| maniu zł. Osobiście 
gylmiuje 12 — 7, Proto- 
uły, odezwy, podzięko- 

wania najwybitniejszych 
osób stolicy, Warszawa, 
Psycho Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—3%4, Ч ай 

Spėlnika 
z kapitałem do 10.000 zł, 
1 udziałem pracy, oraz 
udziałowców przyjmę do 
solidnego . przedsiębior- 

stwa handlowego. 
Oferty składać do biura 
reklamowego Stef. Gra- 
bowskiego ul. Garbarska 

A e 

Do: 500 złotych 
miesięcznie może każdy 

PYATYWIETTTEWZTY! 

| -Pritówla iraklecka 

134 

1 Alė) golovyci abi 
  

  

  

Wileńska _ 
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo- 

nych materjałów. 

Dział gotowych ubrań, polóca: 
palta wiosenne, letnie, garnitury, burki pod- 

różne i £ p. 

: Warunki ulgowe. 

  

NMLE.BL.Fi 
Łóżka angielskie, krzesła, szafy, sto: 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma* 

terace i t. d. poleca 

| D-H. Wacław Molodėcki z ao 1. nie ode 

Pr ując się od swych zwyj 

Ino, ul. Wileńska 8. r zajęć. Kazika Fa 

Własne warsztaty: tapicerski: i. stolarski, <ciajnych umiejętności-nie. 

pod osobistym fachowem kierownictwem. „potrzeba... Szc: y wy” 
оааа озн Ц syłarmy. natychmiast. po     

  
;| otrzymaniu 1. złotego 

gotówką lub znaczkami. 
Adresować. do. firmy 

Paaulaja wyplaca Bięz „sek Nakai ia A una A A 
zarobić można najmniej do złotyć. е TT] 

miesięcznie. Młodzi inteligentni ludzie kasta 1 „Nariai 
p obojga, mający stosunki w sferach | pawie JIS 

andlowych, mogą mieć stały zarobek, wsisikie przeróbki. +Giny 
pracując na procentach. Szczegóły udziela niskie. Gl. Gaona (d. Ila 

Biuro Reklamowe 
Szklana) 38 12, m. 4 

M. Lewandewska. | 

Stefana Grabowskiego : ‚ 
Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82 Potrzebni ch [ 

od godz. 10—11 rano. - х 
do sprzedaży gazet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjera 
Wileńskiego* od godz. 

10 do 14 ppoł. : 

_Lótnisko 
w suchej miejscowo 
ści przy sosnowym 
lesie do wynajęcia. 

Kolonja Wileńska 7. 

Do 100 zl. As. 
nie zarobią chłopcy, któ- 
rzy zgłoszą się codzien 
nie w Administracji „Kur- 

Jera Wiłeńskiego*. 

Už ii ii is i 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko 1 dokładnie 

   

    

  

          

  

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszuty, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodruki. 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

M. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7—16 
Specjalność ; JUMY иа 
Od 1 stycznia obstalunki     są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

  

AU divisšiki i — 

Druk, „Lux*, Žėligow T. 

 


