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Cena prenumeraty: miesi 
przyjmają: Księgarnia 
pieru . 

telef. 229, J. Karlina, Niemiecka 
reklamowe w kraju i 

snie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
„ Makowskiego, S-to Jańska 1, Skła 

Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę | ogłoszenia 
przyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Miekii 
róg Garbarskiej, tel. 82, Błura ogłoszeń S. Jutańa, Niemiecka 4, 

„ telet. 605 | wszystkie biura 

  

а 

й Czynna 
ста 4, 

18granicą. 

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

Rękopisów nadsyłanych: redakcja nie zwraca. - 

UZS III KL 

Wilno, Šroda, 15 kwietnia 1925 r. 

KURJER WILEŃSKI 
Wychodzi eodziennie próea dni poświątecznyeh. 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Redaktor przyjmuję od 3—4 popoł.. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
, nd 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Ulkład ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

być przez „Administrację zmieniane dowolnie. 

RACE EAN GADY PROW 3 Ура МЕГЕ ES CWE BLCZIA 

Cena _15 groszy. Н 

NiEZALEŽNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

Z W IN OC WADE Z II IIA EISS 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15, Tel. 99. 

mio łamowy. Terminy druku mogą 

  

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

Kto zjedna 6 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy. 
mywal „Kurjer Wilefski" darmo przez 3 miesiące. 

waz 

| 
Kto chce kupić tanio książki treści boletrystycznej, naukowej i hi 

storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileński". Otrzyma wtedy w Admi- 
nistracji „Kurjera Wileńskieżo* książkę z kompletu o 50% taniej. 

  

    Każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- 
go“ codziennie rano o godz. Q—10 może zarobić do 1 zł. miesięcznie. 

m 

zaprenumeruje „Kurjer Wileiski“.     Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech   
  

  

Podredenowa kopalnia węgla kamiennego 

w Niemcach, Zagłębie Dąbrowieckie. 
Wyłączna sprzedaż: Katowice, Mickiewicza 10 „Kooprolna”. Konto czekowe w Oddziale P. K. O. w Ka- 
towicach Ne 301580. Ajencja na województwa Wileńskie, Białostockie 1 Nowogródzkie — Wilno, Plóromont 12, tel:-828: 

o zawartości około 7764 kalorji w stanie suchym I około 7358 kalorji w stant 
wilgotnym przy około 2,34 proc. popiołu. Mnalizy | próby węgla do obejrzenia w Ajenchi, » 

Dostawy węgla kamienn: 

PALTA 
KAPELUSZE 

LASKI 
ostatnie nowościł 

Jan Wokulski | 348 
Wielka 9 tel. 182. 

  

Walka z bezrobociem w Anglii. 
każ Jednocześnie komisja ma 
ха 

Od dłużsżego czasu Jėstešmy - 
kami wysiłków rządu i społeczeństwa | 

* angielskiego, mających na celu wal: 
kę z trwającem od lat kilku bėžro- 
beciem. 

Ilość bezrobotnych w okresie od 
r. 1912 do r. 1920 wynosiła 3 do 6 
proc. ogólnej liczby robotników. 
Wzrost daje się zauważyć począwszy 
od r. 1921. W czerwcu osiąga war: 
tość najwyższą—18,2 2 pr. (2,171,288 
bezrobotnych na ogólną liczbę 
11,500,000 ubezpieczonych od bez- 
robocia.) W ciągu r. 1921 liczba ta 
pokazuje znaczne wahania, w nastę- 
pnych latach obniża się (w czerwcu 
1924 r. do 9,4 proc. (1,084,517). W 
dalszych miesiącach znów wzrasta. 
W styczniu 1925 r. wynosiła 11,3 pr. 
(1,319,628 bezrobotnych). 
Ac się do podania cyfr 

2 ug ubezpieczeń przymusowych 

ków Zawodowych są mniej miarodaj- 
ne wskutek zmian częstokroć znacz- 
nej liczby członków. W walce z bez- 
robociem zarówno rząd i społeczeń- 
stwo, rozumieją doskenale dońiosłóść 
zagadnienia. Wysiłki skierowane są 
w 3 kierunkach: a) unormowanie 
produkcji i złagodzenie jej wahań o- 
kresowych, b) uruchomienie , robót 
publicznych, e) zbadanie dokładne 
stanu obecnego, roz: ęcie kon- 
troli nad wytwórczością, umożliwia- 
jącą obmyślenie średków walki z 
kryzysem. Należy nadmienić, że Kon- 
ferencja Międzynarodowa Pracy w r. 
1924 wysunęła te'same wytyczne, ja- 
ko środki walki z bezrobociem. 

Na plan pierwszy wysunięta jest' 
sprawa polityki kredytowej. L.iczni 
ekonomiści są zdąnia, iż poli ta | 
musi być dostosowana do pojsmnoś- 
ci rynku wewnętrznego, t. zn. zwięk* 
szenie czy zmniejszenie kredytów 
winno być uzależnione od popytu i 
podaży. 

Wyłoniona przez rząd specjalna 
komisja ma zbadać warunki, w ja- 
kich znajduje się przemysł angielski. 
OZ dotyczy to sytu- 
acji bandlu angielskiego na rynky 

„Jak óÓb* 

    
Teatr Polsk ! \ 

Dzią poraz teg 
ANARAS 

krotochwila w 3 akt. Verneull'a 

Początek o godz. 8 wiecz. 

kekańtiiki e em BOA ią 
po cenach najniższych 

„Hajduczek” 

aaa A ij 3 

  

  ( 
| 

Jąć s zbadaniem jgęolnośi 08 
kurencyjnej przemysłu, ma! wy- 
aaa lt. d. Wibszele, Jako trze- | 

jcie zadanie leży przed komisją spra: ; 
'wa stosuńku pracy do kapitału: sy-- 
śstemy płac, sądy rozjemcze i t. p. 

Wielką wagę przywiązują również 
fery miarodajne do zagadnień wa- 
lutowych, jednakże zarówno te kwe- 

śstje, jak i sprawy kredytowe, Są roz- 
jważane w ścisłym związku z sytu- 
lacją gospodarczą kraju. 

, Trudno byłoby wyliczać wszystkie 
Instytucje, badające sprawę bezrobo: 
ela. Jako przykład przytoczę jeszcze, 
iź w publikacji zbiorowej grupy eko- 
nomistėw „Is Unemployement Ino- 
witablo?“ (Czy bezrobocie jest nieu-; 
miknione?) wylicza się 12 pozycyj | 
statystycznych z różnych dziedzin ży- 
cia gospodarczego, któte muszą być, ' 

  
z niem autorów, brane pod uwagę | 
przy planów -gospo- , 
darczych, 

Ciekawe projekty w dziedzinie ro- 
bót publicznych, Proponuje prof, 
Bowley, a mianowicie aby 
roboty publiczne _ były  projek- 
towano przez państwo na okres 
dłuższy (np. 10 letni). W tych ramach 
ogólnych rozmiar prac w poszczegól. 
nych okresach byłby normowany w 
zależności od rozmilarów bezrobocia. 
W ten sposób uniknie się urucha-| 
miania robót niepotrzebnych dla da“ 
nia zajęcia bezrobotnym. Prof. Bew- 
ley przytacza szereg cyfr, iświadczą” 
cych, iż przy racjonalnej organizacji 
państwo uniknęłoby wiełu zbytecz 
nych wydatków. 

Oczywiście, wyodrębnia się z tych 
ram t zw. niezbędne, które 
muszą być w danym momencie wy: 

Kai h žimy 2 przytoczonych tu przy 
kładów,iż Anglji idzie się nie po й- 
Ji-šrodkėw doraźnych, lecz wszech- 
stronnego zastanowienia się nad 
przyczynami Kryzysu 4 znalezienia 
środków, umożliwiających oparcie ży-     cla ekonomi ' h Ё 
stawach, a g 

    

    

      

  

Teatr Wielki 

Dziś 15 kwietnia 

„AlDA“ 
opera Verdi'ego 

Jutro pierwszy występ. 
Wiktorji Kaweckiej 
w operetce Kalmi 

MARIC 

   
   

    

     A 

Program przyjęcia Benesza w 
Warszawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

W związku z przyjazdem do Warszawy ministra Czechosłowacji p. Be: 
nesza został ustalony program jego pobytu w stolicy polskiej. 

Program przewiduje w pierwszym dniu 20 kwietnia obiad, wydany 
przez min. Skrzyńskiego, w następnym dniu audjencje u Prezydenta Rze- 
czypospoli obiad u prezesa Ministrów p. Grabskiego, a wieczorem raut 
w pałacu Rady Ministrów. ь 

22 kwietnia śniadanie w poselstwie czechosłowackiem, przedstawie: 
nie w Teatrze Narodowym, poczem raut u posła czechosłowackiego. | 

23 kwietnia nastąpi odjazd: ministra Benesza do Pragi. 
Podczas pobytu. ministra Benesza w Warszawie będzie podpisany 

traktat handlowy Polsko:Czechosłowacki. į 
Pozatem, jak się informujemy będą omawiane sprawy, dotyczące 

paktu gwarancyjnego I wzajemnego ustosunkowania się obu Państw wo» 
bec niemieckich sugestji. 

Minister Thugutt pracuje. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W nadchodzący czwartek Min. Thugutt wyjeżdża w towarzystwie Ge- 
neralnego Sekretarza Sekcji do spraw Mniejszościowych p. Zabierzowskiego 
do Brześcia i Pińska. : 

P. Minister odbędzie szereg konferencji z tamtejszemi władzami ad- 
ministracyjnemi i zetknie się z miejscową ludnością. 

Pozatem p. Minister zwiedzi system kanałów koło Kobrynia i Horodzica, 
Powrót do Warszawy spodziewany jest w sobotę. 

Za oszczerstwa pan Wasilewski 
odpokutuje. 

(Telefottem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 7:ej wieczorem zapadł wyrok w procesie Lednicki 
contra Wasilewski. 

Przewodniczący. rozprawy, wśród niesłychanego napięcia na sali sądo- 
wej, ogłosił wyrok, skazujący redaktora Wasilewskiego na 2 miesiące 
więzienia. 

Wyrok ten wywołał w Warszawie olbrzymie wrażeriie. 

Kryzys gabinetowy we Francji 
Udział socjalistów w rządzie. 

PARYŻ, 14.1V (Pat.) „L'Oeuvra* omawiając kryzys gabinetowy wyraża 

  

przypuszczenie, że socjaliści zgodzą się wziąć udział w rządzie, natomiast: 
„Figaro” pisze: ; ‚ 

„Karte lewicy nie jest już dziś tem, czem był jeszcze przed świętami, 
albowiem radykali stopniowo już zaczynają sobie uświadamiać bezsensow- 
ność swego sojuszu z socjalistami", 

Jaki rząd poparliiby socjaliści. 
PARYŻ, 14.1V. (Pat.). Komitet wykonawczy federacji socjalistów zjed- 

noczonych departamentu Sekwany jednogłośnie wypowiedział się przeciw" 
ko wszelkiemu udziałowi socjalistów w gabinecie, pozatem komitet zwró” 
cił*się do rady narodowej stronnictwa socjalistycznego z żądaniem, aby 
socjaliści popierali taki tylko rząd, który postawiłby sobie za zadanie 
ściągnięcie daniny od kapitałów oraz walczył przeciwko senatowi. 

Socjaliści odrzucają propozycję Brianda 
PARYŻ, 14.IV. (Pat.). Rada narodowa partji socjalistów zjednoczonych 

a jednomyślnie mie przyjąć propozycji Brianda wzięcia udziału 
w rządzie, 

° 

  
i 
i 

{ 

Pogrzeb generala broni 
Zygmunta Zielińskiego. 

KRAKÓW. 14.IV. (Pat.) Pogrzeb 
generała broni Zygmunta Zielińskie- 
go przybrał charakter manifestacji 
narodowej. 

Przed kościołem św. Piotra w któ- 
rym postawiona była trumna ze zwło- 
kami, o godz. 8-ej rano ustawiły się 
oddziały ułanów, piechoty i artylerji. 

Po odebraniu raportu przez gen. 
Józefa Hallera, który przybył na po- 
grzęb w imieniu p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej Wojciechowskiego i ka- 
pituły Orderu Orła Białego zebrali 
się przed kościołem przedstawiciele 
władz z wojewodą Kowalikowskim 
na czele, który reprezentował preze- 
sa ministrów i radę ministrów i prze- 
szli do kościoła, gdzie mszę świętą 
odprawił ks. Jaroński. r. 

Miejsca po prawej ręce zajęli 
przybyli na pogrzeb szef sztabu ge- 
neralnego gen. Stanisław Haller, ge- 
nerałowie: ! 

Rogalski, Minkiewicz, Norwid-Ne- 
ugebauer, Krzemiński, Linde, Alek- 
sandrowicz i Galica. 

Dalej miejsce zajęli przedstawicie- 
le władz cywilnych. 

Po mszy św. i egzekwiach ofice- 
rowie legjoniści, pozostający w czyn 
nej służbie wzięli trumnę na barki 
i wynieśli przy dźwiękach marsza ża* 
łobnege z kościoła i postawili ją na 
pięknie udekorowanej lawecie. 

Olbrzymi kondukt ruszył 
Grodzką. 

Gdy orszak zbliżył się do podko- 
pu kolejowego, rozległy się dźwięki 
syreny kolejowej, jako pożegnanie 
od kolejarzy polskich. 

Od wrót cmentarnych wzięli trum= 
nę na ramiona oficerowie rezerwy, 
byli legioniści i nieśli ją do kaplicy, 
poczem trumnę w myśl życzenia 
zmarł go nieśli żołnierze. 

Na mogile znajdującej się obok 
grobu poległych pod Rokitną, zło- 
żyli wieńce w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej, ministra spraw woj 
skowych i w imieniu własnem, gen; 
broni Józef Haller, zaś w imieniu 
Marszałka Piłsudskiego i kapituły or* 
deru „Virtuti Militari” — gen. Romer. 

Po: odšpiewaniu egzekwi przez 

ulicą 

duchowieństwo z kapelanem Nie- 

  

* zgodą na czele, przemawia w imie- 
niu Związku Legjonistów prezes za- 
rządu głównego podpułkownik re 
zerwy Walery Sławak, a ponim pod: 
pułkownik Maliszewski, uczestnik 
szarży pod Rokitną, wreszcie trum- 
nę złożono do grobu przy 
dźwiękach hymnu narodowego. 

Od' pierwszej chwili pogrzebu, 
aż do złożenia zwłok w mogile krą- 
żyły nad miastem samoloty wojskowe 

Kondolencje. 

KRAKOW. 14 IV. Pat. Z powodu 
zgonu gen. Zieliūskiego p. wojewoda 
Kowalikowski złożył p. Józefie Zie- 

Į liūskiej, wdowis po zmarłym gene- 
rale kondolencję w imieniu p. Pre- 
zesa Rady Ministrów Grabskiega, 
w imieniu województwa oraz włas- 
nego. 

Choroby uszu, gardła I nosa 
Jagiellońska Mr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 popoł,
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Zwloki. 
Na wszystko jest moda. Innemi 

słowy owczy pęd. Przypomina mi się 
zawsze pewna autentyczna rozmowa, 
prowadzona pomiędzy młynarzem 
dworu na Litwie (w wileńszczyźnie), 
a chłopami z sąsiedniej wioski, w 
roku 1905. Klęską dla wiosek były 
dworskie młyny, których zastawy 
im zalewały łąki, to dało początek 
niszczeniu młynów dworskich, ode- 
grywających tą rolę. Kilkanaście w 
bliższej i dalszej okolicy padło ofia- 
rą, zostały zdemolowane. 

Z wioski przychodzą do młynarza 
w miejscowości powyżej wymienionej, 
„Budzim młyn łamać*. „Czemu”,po- 
wiada młynarz świadomy przyczyn 
pogromów przecie nasz młyn nie za- 
lewa wam łąk, bo rzeka płynie przez 
dworskie grunta, a potem są bagna 
i jezioro”. Nu nic, teraz taka moda 
poszła, żeby młyny psuć, to i trzeba. 
Moda poszła... Jaki w obsce tego ar- 
gument może zaważyć? Ale w owym 
czasie utylitaare względy własnych 
korzyści, przeciwstawiły się „modzie” 
skutecznie. Powiemy sobie na ek- 
speryment w tym rodzaju w niniej- 
szym artykule. Obecnie modą się 
stało u nas przeważnie zwłok. Czyn 
laknajchwalebniejszy w zasadzie. 

Nie mogą spoczywać czcigodne 
zwłoki w obcej ziemi. (wyłączyć na- 
jeży chyba niegodne zwłoki, w ro- 
dzeju sprzedajnego króla Ponlatow- 
skiego, nad którego prochami zagro- 
żonemi kanałem Leningradzkim, ro- 
ni „Słowo” łzy monarchiczne). 

Prawde, trzeba dla zmartwych- 
wstałej Polski Panteonu Jej wielkich 
ludzi. Wszak mamy zmarłych niepo- 
spolitych, a i wśród żyjących jest 
przecie kilku, których będzie się 
chciało uczelė, gdy pożegnają ten 
świat. 

Anglja ma Westminster, Francja I 
Włochy Pauteon, my niby Skałkę 
przeznaczyliśmy na ten zbożny cel. 
O pięknie. Miejsce jak wymarzone. 
Malownicze poetyczne, pełne wspo 
mnień historycznych nasiąkłe nieja- 
ko literaturą. 

Spoczął tam Kraszewski, W. Pol., 
Rydel, Wyspiański i jeszcze kilku. I 
już... Orzeszkowa w Grodnie, Konop- 
nicka we Lwowia, Prus simplex na 
Powążkach w Warszawie, Narutowicz 
1 Sienkiewicz w Katedrze u św. Jana, 
Syrokomla, że spoczywa na Rosie to 
najbardziej słuszne dla poety tak 
bardzo „tutejszego” i sielskiego, 

Ale tamc:?., l znów rozbieżność 
myśli polskiej, brak skoordynowania 
pojęć, brak logieznej budowy żyela 
objawił się tutaj. Dlaczege Sienkie- 
wicz nie spoczął ma Skałce w Gro- 
bach Zasłużonych? Mieszkał wszak 
długo w prastarej stolicy Polski, a 
podziemia Sw. Jana nie mają fego 
znaczenia, ani wspomnień co Skałka,   Teraz mówi się I pisze o sprowa- 
dzeniu zwłok to Jeża (Miłkowskiego), | 
to Platera i Bukowskiego, twórców 
Rapperswilu. Owszem, ale... 
wacki, leżący w brzydkim, otoczonym 
zadymionemi kamienicami cmenta- 
rzu paryskim, pod szkaradnym pom- 
nikiem, a tamże równie brzydactwem 
upamiętniony Szopen, a z Tańskich 
Hoffmanowa, Norwid, a na cmenta- 
rzu Montmorency Dąbrowsk', Niem- 
cewicz, towarzysz najblizszy Kościusz- 
ki i bodaj że Kniaziewicz? 

Albo wszyscy, albo nikt. Tamci 
też stokroć życie swe za Ojczyznę 
ofiarowali i niejeden krwią swoją c- 
fiarę tę przypieczętował. Niejeden 
sławę Polski daleko pieśnią, melodją 
lub czynem rozśplewał. 

Panteon polski na Skałce czeka 
ra nich, ale na wszystkich. Niech 
wieczna krzywde, którą Polacy zwykii 
wyrządzać swym wybitny:n rodakom, 
nie przeciąga się po za mogiłę. 

Niech moda nie będzie owczym 
pędem, baz logicznego podkładu. 
Pierwiej skoordynować poglądy, usta 
lić zasadę, kogo powinno się spro- 
wadzić do kraju i dokąd. Potem, ро- 
woli, odpowiednio przygotować miej- 
sce. A kiedyś sprowadzić; owszem, 

Dwie artystki. 

Ostatnio miała miejsce w Kownie 
urządzona staraniem  Pocpodni Tow. 
Popierania Kultury i oświaty wśród 
Polaków w Litwie wystawa obrazów 
czterech artystek i jednego artysty. 
Lwią część zajęła p. Zofja z Dem- 
bowskich Romerowa, bo aż 8Q obra- 
zów— pasteli, wśród których odzna- 
czały się portrety posłów polaków: 

ks. Lausa, ks. Maciejowskiego i jego 

ojca, wspaniały portret Majronisa, 
poety litewskiego, podobizny Lg. i 
Mich ła Romerów; prace te wzbu- 
dzały ogólne uznanie, tak podobień- 
stwem jak i techniką, oraz doskonale 

  

  uchwyconem charakterem duchowym 
postaci. Wytworne, a zarazem pełne 
duszy również portrety kobiece: p. ! 
Grużewskiej staruszki, jej córki i p. 

= Kd 

а!е z tem doprawdy nic tak pilnego. 
Umarli są cierpliwi, a żywi tyle, tyle 
mają realnych, koniecznych do roz- 
woju państwa potrzeb, że sprowa- 
dzeniem zwłok, choćby najbardziej 
zasłużonych, w połączeniu z koszto- 
wnemi uroczzstościami, nie powinno 
się obciążać budźstu państwa, nie 
najlepiej wszak sytuowanego pod 
względem zaspokolenia najkoniecz- 
niejszych potrzeb jego obywateli. 

Pierwiej żywi, potem umarli. |; 
Kor. 

    

Koncert Bronislawa 
Hubermana. 

Ongi cudowne dziecko, dziś — 
człowiek dojrzały, u szczytu talentu 
stojący, Bronisłew Huberman, nale 
ży do rzędu owych wybrańców losu 
— których talentu nie  spaczyły 
przedwcześne występy. Bo ileż „cu- 
downych dzieci” dosięgło sławy 1 
kunsztu Hubermana? Gdzie są Fra- 
nio Szpanowski, Raul Koczalski, Le- 
win, Młynarski (też był qusi tworem 
cudownym)? więdli jak kwiaty, 
przedwcześnie palcami roschylone. 

Huberman jest istotnie jednym 
z „wielkich“ z plejady skrzypków 
wszechświatowych: Isaye, Burmester, 
Tibot, Sarasate... Ale... kto wie, czy 
produkowanie się w nimbie cudu, 
nie wpłynęło na pewne ujemne ce- 
chy artysty? Oto np. w granej Sona- 
cie Kreutzerowskiej, — nie wyczu- ; 

RJEROWII EŃ $ 

przypadku. 

Brianda. ; 

ślejszego zjednoczenia francuskich 

denburga.   

K i 

Socjaliści nie chcą udzielić poparcia 
Briandowi. 

Dzisiejsza prasa poranna wyraża naogół domniemanie, że na dzisiej: 
szem posiedzeniu rady narodowej stronnictwa socjalistycznego powziętą 
zostanie uchwała przeciwko udziałowi socjalistów w gabinecie. 

„Journal*, czyniąc identyczne przypuszczenie, 
Briand z tego powodu miał wyrzec się misji stworzenia gabinetu, 
zaś miało być inaczej, to zdaniem dziennika, 
jące, żeby mąż stanu o takim doświadczeniu jak Briand, miał dopuścić 
w obecnych okolicznościach do przedłużenia bezkrólewia ministerjalnego, 
Jeszcze o dwa dni, oraz aby miał odrzucić propozycję rozwiązania kryzysu 
za pomocą utworzenia gabinetu prowizorycznego w nieuzasadnionam ocze- 
kiwaniu na poparcie ze strony socjalistów, 

nie myśli jednak, aby 

gdyby 
byłoby to wprost zadziwia” 

poparcie zawisłe tylko od 

„Echo de Paris” pisze: że Sytuacja w ostatniej chwili czyni wrażenie, 
że kryzys gabinetowy będzie rozwiązany za pomocą utworzenia rządu przez 
Brilanda z pomocą, albo i bez pomocy socjalistów. 

Według informacyj tegoż dziennika, na posiedzeniu komitetów dy- 
lrekcyjnych radykałów i socjalistów Leon Blum ku wielkiemu zdumieniu 
obecnych miał oświadczyć, że jeżeli nawet socjaliści zgodzą się na ewen- 
tualną współpracę z rządem, to jednak w żadnym razie nie z rządem 

Dziennik dodaje przytem, że Briand podczas rozmowy z przywód- 
cami socjalistycznemi miał zwrócić ich uwagę z jednej strony na niebez- 
pleczeństwa zewnętrzne, grożące państwu a z drugiej strony również na 
trudną sytuację finansową, co jego zdaniem powoduje konieczność ści- 

grup demokratycznych zwłaszcza 
w obliczu takich znemiennych faktów, jak wysunięcie kandydatury Hin- 

Briand rzekł się misji tworzenia 
` gabinetu. 

! PARYŽ, 14.4V. (Pat:). Briand oświadczył, że zrzeka się misji tworzenia 
gabinetu. 

Decyzję swoją Brland motywuje odmową socjalistów współpracowa* 
liśmy w wielu ustępach stylu Betho- "nia z jego gabinetem orez warunkami pod jakiemi socjaliści ostatecznie 

wenowskiego. Znać było pewne mo- zgodziliby się udzielić mu poparcia, a które to warunki uważa on za nie 
dające się pogodzić w jego pojmowaniu z rolą prezesa rady ministrów. 

Utworzenie gabinetu powierzono 
Painlevemu. 

PARYŻ. 14.1V (Pat.) Prezydent Doumerg powierzył Painlevemu misję 

dernizowanie pomimo klasycznego 
towarzyszenia  pjanisty Szultza, — 
doprawdy — niedoścignionego — 
(Jego pasaże, to podmuch harfy 
stakkata — perlyl.. 

W Nocturnie Chopina zaginęła 
słoneczna elegijność melodji przez 
lubowanie się koncertanta w przera- 
finowaniu kontrestami i przez zbyt- 
nią zmienność tempa. Zadużo też 
włożył p. Huberman słodyczy w swój 
z natury pieściwy ton, — skutkiem 
czego ustępy, wymagające siły wyra- 
zu, nie zawsze zię udają... | 

Ale to są już t. zw. wyższe wy- 
magania wyrzfirowanych znawców. 
Całość gry Hubermana jako fecbnika, 
— wywiera potężne wrażenie. Tech 
nika pelcowa perli się czystością to 
nu, lekkością pasażów, powiewnością 
flążeoletów i niezrównaną subtelnoś- 
cią, powiem, duszy smyczka. Dzięki 
temu karkołomne ewolucje nie ro- 
bią wrażenia automatyzmu, jak np. 
a Kubelike. Technika Hubermana 
ma swój właściwy wyraz: — pokona" 
nie instrumentu, który brzmi jak Far- 
fa eolzl 

Największą owację wywołały wal- 
ce Chopina w przeróbce koncertanta 
i mazur—zegrany z sarmackim an!- 
muszem. Koncert  Mendelsona — 
olśniewał  błyskotliwością — szcze- 
gólniej w części ostatniej. Cantylena 
części drugiej zyskałaby na ekspre-, 
sji przy użyciu większej siły smycz* 

jednak dawnego Barcewiczal — Kaž- 
dy, zresztę, ma swego chcyal de ba- 
tallel 

Koncert Hubermana niezaprzecze- 
nie należy do najpiękniejszych w 

sezonie. Antoni Miller. 

      

Pierwsze posleńzenie Dyrekczjdej Rady 
- olejowej. 

W dniu 7.IV. r. b. pod przewod- 
nictwem Prezesa Dyrekcji Kolejowej 
w Wilnie p. Juljasa Staszewskiego 
odbyło się | posiedzenie Dyrekcy,nej 
Rady Kolejowej obranej na okres 
1925—1r928 r. Obecni byli przedsta- 

wiciela Urzędów Wojewódzkich: Bia: 

łostockiego d-r Wincenty Kałuski, 

Poieskiego — p. Adam Szmidt, De 
legstury Rządu na Ziemię Wileńską— 

p. inż. Sławiński Wacław; przedsta- 

wiciele miast: Wilna p. Prezydent 

Witold Bańkowski, Grodna — p. inż. 

Cytarzyński Jerzy, Brześcia — p. To- 
masz Świętochowski; od powiatów; 

Szostakowskiej zwracają uwagę sub- 
telnością i wyrazistością. Niemniej 
miłe i efektowne są portrety dzieci: 
Zosienia, Redzio, Gienia, Hela, Aa- 
drzej to w pleinair'ze na tle dworku, 
to wśród zabawek; obok znów so 
czyste i pełne charakteru typy litew= 
skie niejakiego rzeźbiarza „diewodir- 
basa”, ubogiej babki, robotnika, że- 
braków, niani. 

Wewszystkich tych studjach u- 
miała p. Romarowa nadać subtelnym 
kredkom pastelowym siłę pędzia olej- 
nego nie zatracając delikatności opa- 
nowanego technicznie rysunku. Obok 
portretów 26 krajobrazów ilustrują” 
cych wybornie ponury i mglisty czę- 
sto, smętny zawsze krajobraz litew- 
ski, stanowiło bogaty dorobek arty: 
styczny p. Romerowej. 

Prócz niej brali udział na wysta- 
wie z powodzeniem M. Gniedoni, 

utworzenia nowego gabinetu. Painleve porozumie się ze swymi przyja” 
ciółmi, poczem udzieli jutro odpowiedzi przezydentowi republiki. 

Bracławskiego — p. Witold Kwinto, 
Słonimskiego — p. Jeśman Włady- 
sław; przedstawiciele gospodarczo- 
społecznych organizacji: od Kresowe- 
go Związku Żiemian w: Wilnie — 
p. Mieczysław Bohdanowicz, od Syn- 
dykatu Rolniczego w Wilnie — p. 
Korkliński Fleksander, od Banku 

Rolniczo Przemysłowego — p. Dy- 
rektor Antoni Jankowski, od Związku 
Białostockiego Wielkiego Przemysłu 
w Białymstoku — p. Hasbach Wal- 
demar, od Centrali Spółdzielni Rol- 
niczo Przemysłowych — p. prof. 
Witold Staniewicz, od Okręgowego 
T:wa Rolniczego w Brześciu — p. 
Gutowski Stanisław, od Stowarzysze- 
mia kupców polskich w Wilnie — p. 
Józef Wincza, 
działów 1 Oddzłałów jako przedstawi- 
ciele Dyrekcji. 

Otwierając posiedzenie Rady pan 
Prezes Staszewski dziękuje członkom 
za dotychczasową współpracę, która 

i przyczyniła się do ujawnienia i usu 

  
A Sło» ka. Nikt w tej części nie prześcignął : nięcia wielu braków w kolejnictwie 

il postawienia na należytą wysokość 
sprawności technicznej, oraz zazna 

|cza że dalsza praca Rady pożądane 
w kierunku normowania taryf kole- 
jowych i regulowania przewozów. 

Po wybraniu przedstawiciela do 
Państwowej Rady Kolejowej p. Wań- 
kowicza Stanisława Dyrektora Pry- 
watnego Banku Handlowego w Wil- 
nie i na zastępcę p. Bohdanowicza 
Mieczysława oraz wysłuchaniu spra- 
wozdania Dyrekcji odokonanych prze- 
wozach, wykorzystaniu taboru i sta- 
nie linji za drugie półrocze 1924 dy- 

skutowano nad wnioskami członków 
Rady z dziedziny taryf, regulowania 
ruchu towarowego, rozkładu jazdy 
pociągów osobowych. 

Celem przejrzenia i przystosowa- 
nia do potrzeb sfer handlowych prze- 
pisów o kredycie udzielonym przez 
kolej odbiorcom przy opłacaniu na- 
leżności za przewóz ładunków — o- 
brano specjalną Komisję, która przad- 
stawi swoje wnioski bezpośrednio 
Dyrekcji, względnie Radzie na dru- 
glem jej posiedzeniu. 4 

Lea Lubicz-Zaleska, Br. Łukaszewi- 
czówna i Z. Piotrowicz dając rzeczy 
rozmaitej wartości, ale po większej 
części zajmujące, ogółem 140 obra- 
zów zdołano zgromadzić, co jak na 
warunki tamtejsze lest pięknym ob- 
jawem kultury rozwijającej się ® а- 
runkach nawet dość nie przychyl- 

nych. 
Wystawa miała duże powodzenie, 

Władze litewskie odnosiły się do 
niej życzliwie 1 wyrazem uznania 
bzł dość liczny zakup obrazów, któje 
prasa litewska, nazwała bardzie li- 
tewskiemi od prac rdzennych Litwi- 
nów. P. Romerowa została zapro- 
szona do wzięcia udziału w ogólno- 
krajowej wystawie litewskiej w czasie 
świąt W. Nocy. W maju wystawa 

jej prac odbędzie się w Rydze po- 
czem, jak słychać Wilno I Warszawa 
ujrzy zbiorowe prace artystki.   

a 

oraz Naczelnicy Wy: 

Przyjęto wniosek p. Bohdanowi- 
сга Mieczysława, wystąpić do Mini- 
sterstwa Kolei o obniżenie opłat za 
podstawianie wagonów dla naładun- 
ku na szlaku, oraz przyśpieszenia do- 
stawy przesyłek _drobnicowych na 
mniejsze stacje. | 

Dla opracowania wniosków z dzie 
dziny taryf I przewozów kolejowych 
i przedłożenia ich na drugie posie- 
dzenie Rady obrano Komisję Taryfo- 
wą w składzie 5 osób: p. Inż. Cyta= 
rzyńskiego Jerzego z Grodna, p. Gu- 
towskiego Stanisława obywatela z Po: 
lesia, p. Prezydenta m. Wilna Wi- 
tolda Bańkowskiego i p. p: prof. Wi 
tolda Staniewicza i Stanisława Wań* 
kowicza z Wilna. 

Na wniosek p. Ješmana Wlady- 
sława uchwalono prosić Dyrekcję o 
ulatwienienie dostępu publiczności 
pieszej do dworców stacyjnych w 
miastach prowincjonalaych, co utrud+ 
nione jest obecnie wadami budowy 
dróg dojazdowych 1 brakiem chod- 
ników. 

Przyjęto wniosek p. Prezydenta 
Bańkowskiego Witolda o przebudo- 
wę kolejki wąskotorowej, łączącej 
Wileńskie stacje kolej z ul. Słowac= 
kiego, zgodnie z potrzebami miasta 
i mieszkańców dzielnicy w obrębie 
której kolejka przechodzi. 

Pozatem Rada przyjęła szereg 
wniosków dotyczących regulacji ru- 
chu pociągów podmiejskich w rejo- 
nie Wilna, Brześcia, wysłuchała wy: 
jaśnień Dyrekcji w sprawach ją in- 
teresujących. Drugie posiedzenie Dy- 
rekcyjnej Rady przewidziane jest w 
drugiej połowie 1925 r. 5. С. 

Paskarstwo zniknie 
gdy będziesz szanował złotego! Licz 
się z groszem! Nie pozwalaj „za: 

okrąglać”l Pięć groszy to bułka. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—7'/a wiecz. 

  

  

  

  

Ui. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

Oryginalny. zbieg. okoliczności 
sprawił, że w rodzinie Romerów, od 
paru pokoleń wydającej artystów 
malarzy (Edward Romer lata 1836— 
60, synowie jego Alfred Romer i 
Edward Mateusz, druga połowa prze- 
szłego wieku orgz obetnie pracującą 
w Wilnie kielenę Romerówną) w ro- 
dzinę, kędy mniej lub więcej ujawe 
nionych talentów rysowniczo-malar- 
skich jest zawsze kilka, weszły dwie 
artystki z wielkim talentem, jak p. 
Zofja  Dembowska Romerowa i p. 
Hanna Sołtan Romerowe. 

Ta ostatnia, 
tryumfy w Zachęcie Szt. Pięk. w 
Warszawie dwa lata temu, potem 
w Paryżu i Rydze. Niebawem  uj- 
rzymy jej niezwykłej siły i plastyki 
akwarele я Wilnie. (derzają one 
dojrzałością talentu, zdumiewającego 
w tak młodej artystce; portrety i 

święciła niezwyle:   
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Z prasy perjodycznej 
muzycznej. 

Opuścił przsę Nr. 1 czasopisma 
warszawskiego Związku Muzyków. 
P. tyt. „Wiadomości Muzyczne*. Jako 
Redaktor podpisuje i prowadzi pismo 
wilnianin, Edward Wrocki znany ca- 
łemu muzycznemu Światu muzyko- 
log. Sekretarzem pisma jest p. Cze- 
sław Bem, skrzypek i działacz na 
polu muzycznem. 

Numer inauguracyjny obfituje w 
treść i pięknie pod względem illustra- 
cyjnym wydany, świadczy o żywot- 
ności artystycznej warszawskiego 
Związku Muzyków. Przedewszystkiem 
zwraca uwagę dział organizacyjno” 
zawodowy: referaty o dorocznych 
zebraniach, sprawy dyscyplinarne, 
protokuły różnych komisyj, komuni- 
katy Zarządu Warsz. Zw. Muz., ko- 
respondencja z władzami oświatowe- 
mi, nekrologi artystów itp. 

Z tych sprawozdań widać, jakie 
szerokie koło obowiązków zakrešli! 
sobie Zarząd Z. M. i organ jego. 
Pismo troszcząc się o efekt arty- 
styczny życia inteligencji polskiej. 
Dba o podstawy materjalnego bytu 
muzyke, bez czego, oczywiście kul- 
tura muzyczna istnieć nie może. Nie 
mniejszą troską pisma są zabiegi u 
władz o subsydja dla celów kultural- 
no-oświatowych, mających ścisłą 
łączność z muzyką. Tak np. komisja 
porozumiewawcza Związków Zawo- 
dowych i organizącji artystycznych— 
stwierdziwszy z ubolewaniem, ze 2 
milj. zł, danych na cele sztuki wo- 
bec 300 milj. budżetu min. oświaty 
jest nieproporcjonalną do całości 
budżetu państwa, zwraca się do po- 
słów i senatorów z prośbą o uwzględ- 
nienie 9 poprawek do preliminarza 
$ 6 poprawki wymaga podniesienia 
budżetu „dla propagandy na kresach 
wscbodnicb i zachodnich”, o pomoc 
dla chórów i kapeli ludowych. 

Ciekawe są też dane w sprawie 
subwencji dla opery warszawskiej i 
jej wysiłków artystycznych. 

Dowiadujemy się też .z radością 
o powstaniu szeregu oper polskich, 
które Warszawa zaprezentuje nie- 
bawem, a o których dyrekcja na 
Pohulance Wileńskiej nie chce sły- 
szeć. P. Jotejko — (kresowiec осгу- 
wiście) napisał „Zygmunta-Fugusta” 
Szeluta—„Kalinę” i „Panią Chorąży: 
nę", š. p. Noskowski-Sužewski, „Zem- 
sta za mur graniczny",—š. p. Gorski 
(Wilnianin) „Margiera” — powstają też 
nowe symfonje polskie, a Szyma- 
nowski daje „Króla. Rogera”. 

Dział muzykologiczny ,„Wiadom. 
Muz”, zawiera pierwszorzędnej war- 
tości artykuły, j. np. Z. Rogowskiego 
— „Bezdroża i drogi muz. współczes- 
mej” (Rog. był kilka lat w Wilnie i 
jest twórcą narodowego hymnu bia- 
łoruskiege); — A. Szeluty = „Muz. 
jako objaw życia społecznego” — 
W. Boruckiego — „O świętej sztu- 
ce muzyki” — Jana Korala studjum 
o twórczości Rawela, S. Kazuro, (ur. 
pod Wilnem) „W spr. Filharmonji 
ludowej”. 

Szczególnej uwadze zasługuje art 
H zika, miażdżący dzieło ameryka: 
nina Hunekera „o Chopinie”"—lsto 
tnie — widzimy, że nikt nie mógł 
tak napiseć korykaturalnej eluku- 
bracji o Chopinis, jak amerykan!n! 

Szkoda, że taki dziwoląg literacki 
został. przełożony na jęz. polski wo: 
bec tylu już dzieł © nim tak facho- 
wych powag, jak Hósik, Karłowicz, 
Rubinsztein, Opieński i inni, 

Nic nam nie pozostaja — jak się 
przyłączyć do hasła pisma: per mu- 
sicam ad astra—wierząc, że sprawy 
artystyczne kresów wileńskich będą 
przedmiotem specjalnych względów 
redakcji, mającą w swym groniz 
tylu wilnian, lub gród ten miłujących. 

A. Miller. 

‚ Żądajcie wszędzie 
„Kurjera Wileńskiego". 
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studja postaci ludzkich, są wyraziste, 
mocne, obrazki z dziećmi pełne po- 
czji 4 pejzaże i wnętrza subtelne, 
owiane tęsknotą lub. słoneczną po- 
godą, a w rysunku czyste, bez man- 
jery, naśladownictwa lub pozy, 

Obie młode kobiety, matki licz= 
nej gromady dzieci, zagrzebane wsku- 
tek warunków politycznych, jedna 
w Litwie Kowieńskiej, druga w kot 
wie, rozwijają swe talenty zdala od 
wszelkich nowoczesnych prądów i 
blagi szukania toru, przeciwnych na- 
turze. Talenty ich rozwijają stę wsku- 
tek tego samoistnie, niezależnie, z 
całą siłą nie krępowanej manjerą 
indywidualności. 

Hel. Rom. 
= 

mn
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MIGAWKI 

Swój do swego! 

Piękne to hasło i nieraz było tak pate- 
tycznie wygłaszane! A w praktyce Inaczejl 
inaczel Inaczel Oto mały, jeden z licznych, 
przykład: Na placu Łukiskim w dni targo- 
we rok temu mniejwięcej zjawił się osob= 
nik wybitnie typem sweim świadczący o 
przynależności do szczepu Izraela. 

Nieźmiernie wartką, płynną I dowcipną 
wymową, nawoływał wielkim głosem do ku 
powania rozmsltych drobiazgów, z tzw. ga- 
lanterji, mniej lub więcej tandetnych. 

„Naród, rozdziawiwszy się” słuchał, 
patrzał i kupował. 

Oczywiście żadnej chrześcijańskiej jed- 
nostce nie przyszło na myśl spróbować w 
tym samym kierunku szczęścia. 

Monopcl ne handel gelanterję na Łu- 
kiszkach, absolutnie wzięli w ręce żydzi, 
widocznie żadnym chrześcjanom o zarobek 
tego rodzaju nie chodzi. 

A widać nie jest tointeres pogórdy god- 
ny, bo oto widzimy teraz aż siedmiu had- 
larzy o typie powyżej wzmiankowanym, a 
„naród rozdziawiwszy się patrzy'. 

  

Rozwój radjofonii. 
Uruchomiemie w lutym r. b. ra- 

djofonicznej stacji nadawczej poiskie- 
go towarzystwa redjo-technicznego 
w Warszawie wykazało, iż radjofonja 
polska rozwija się coraz szybciej 
i iateresują s'ę nią wszystkie warstwy 
społeczeństwa. liość zarejestrowanych 
odbiorników w ciągu paru miesięcy 
zwiększyła się przeszło o dwa tysiące 
sztuk.Pomimo, że stacja S. T. R. ma 
charakter próbny i- nie pracuje pel- 
ną parą, jest ona dobrze słyszaną 
w Wilnie na dwu-trzylampowe od 
biorniki. W Warszawie ześ i okoli- 
cach odbierają na defektory krysz- 
tałkowe. Obecnie najwięcej stacji 
odbiorczych posiada Warszawa na- 
stępnie idą: Lwów, Kraków, Poznań 
i prowincja. Wilno posiada dotych- 
czas około osiemdziesięciu, stacji 
odbiorczych, ustawionych przeważnie 
u osób prywstnych i klubach radjo- 
amatorskich, ostatniemi czasy daje 
się zauważyć ożywienie I na prowincji. 

Pocieszającem objawem jest to, 
że ogół posiadających odbiorniki za- 
czyna oceniać doniosłą rolę radjefon- 
ji jako środka komunikacyjnego i roz- 
rywki kulturalnej, przekładając odbiór 
z dobremi aparatami na słuchawki 
od głośnika, tem bardziej wobec 
zbliżającego się okresu zakłóceń 
wiosennych (mniej więcej od maja) ze 
względu na odległość dzielącą Wilno 
od Europy zachodniej odbiór nie- 

      

  

zawsze może być  zadawałniający. 
Odgrywa tu niemałą rolę i mo: 
ment psychologiczny — ogół 
wyrobił sobie nieco błędne pojęcie, 
że istotą i treścią radjofonji jest tak 
zwany radjokoncert nagłośnik, indy« 
fikuje się mimowoli ten ostatni z 
instrumentem muzycznem w miejscu 

  

KRONIKA. 
Dziś — Anastazji 

Jutro—Lamberte, Benedykta W. 

Wschód słońca— g. 4 m. 42 
Zachód —g. 6 m. 34 

  

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
— Uniwersytecka 5, Czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljotaka T- wa imienia Wrėblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
pa z jednym z członków Zarz. 
-waj w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
" Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 
warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 4 
- Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 
lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

niedzialkow rano) od 10 rano do Świecz. 
z przerwy. W poniedziałki od 3—-8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Ez 5 55 — — s 

aż nadto wymowne, zwłaszcza dla | przez dr. Borowskiego i dr. Wińczę przygotowane osoby wypełnią, wspo: | Wileńskie Tow. Prze- 

ciwgruźlicze. 
(Przychodnia. dla Gruślicznych, Kolo 
Przyjaciół Przychodni — Poradni, 

Kolegjum lekarskie.) 

Zdarza się czasami i w naszych 
chaotycznych i niepraktycznych orga: 
nizacjach coś dobrze, racjonalnie i ro- 
zumnie obmyślanego. Tem jest Tow. 
Przeciwgruźlicze, Jak wiadomo wszyst- 
kim tym, co się higjeną społeczną 
interesują, gruźlica jestto najstrasz- 
liwsza zmora współczesnej ludzkości, 
dziesiątkująca narody i społeczeństwa, 
U nas 70/0 ludności jest zaatakowa- 
ną, a przy braku elementarnych po- 
166 o higjenie, pozostałe 30% na 
rażone jest na ten sam los. Do 15 
roku życia 95%/e dzieci przechodzi 
takie lub inne objawy gruźliczne, na 
które baczną trzeba zwrócić uwagę, 
by się nie rozwinęły groźniej, Cyfry 

| : 

nadawania, tysiące zaś trudności, jak 
praktyczne tak i teoretyczne są ne- 
gowane. 

Przykład jednak europejski wska- 
zuje wyreźnie, że w większości wy-; 
padków odbiór tam odbywa się na, 
słuchawki, gdyż tylko w ten sposób; 
możemy osiągnąć czystość i dokład- 
nośćdźwięków,przewyższających o wie- ; 
le zwykły telefon drutowy. Głośnik ; 
zaś powstzje niepożądanym ucz) 
koniecznem paljatywym, (sale pu: | 
bliczne, kluby i t. d.) a niedowodzi, 
te bynejmniej, iż w Wilnie odbiór, 
nagłośnik jest niemożliwy — dobry ; 
aparat i należyta obsługa zawsze 
zrobią swoje. Dopiero uruchomienie ' 
normalnego brogdcastingu przez od- | 
danie koncesji przedsiębiorstwu da: | 
jącemu rękojmię fachowości, solid= ; 
ności i zbudowania silnej stacji na-| 
dawcze| w Warszšwle огах przekaž ° 
nikowych w Poznaniu, Krakowie, 
Lwowie i w Wilnie rozwiąże osta-, 
tecznie zagadnienie i spowoduje szyb- 
ki rozwój redjofonji polskiej. (I) 
    

  

Program koncertów stacji radjo- 
fonicznej P. T. R. Warszawa, 

Fala 385 mtr. 

(słyszane w całej Polsce). 

Środa 161V Koncert zespołu or- 
kiestralnego — kier. A. Adamus. 

1. Fantazja z op. „Baron Cygański*— 
J. Straussa. 

2. Pieśń „Ninon“—Tosti. 
3 „Mój kuzyn Dick*—One step. 
Inż. Po ębski wygłosi odczyt naukowy. 
Komunikat PAT 
Biuletyn meteorologiczny. 
zwartek !61IV. Koneert zespołu 

orkiestr. P.T. R—kler. Adamus. 
1. Beethowen, uwertura z op.„Egmont“ 
2. Polonez Elegljny Noskowskiego, sole 

wiolonczela p. Adamusa, akomp. p. Pie- 
trzyński. 

3. „Salmer”— Boston. 
P. Kowalsk!, art. opery warsz. odśpiewa 

arje oper. 
Kemunikat P.A.T. 
Biuletyn meteorologiczny. 
Piątek 17-IV. Koncert zesp. orkiestr. 

P.T.R.—kier. Adamus. 
1. Polonez. Kurpińskiego „Witaj Królu” 
2. Taniec węgierski 5 Brahmsa. 
3. „Illusion” Tango 
R. Etkinówna odegra utwory fortepjan. 
Komunikat P.A.T. 
Biuletyn meteorologiczny. 
Sobota 18:IV. Koncert zesp. ork. 

P.T.R.—kier. Adamus. 
1. „Chłop I p uwertura Suppe 
2. Legenda Wieniawskiego—solo skrzy» 

pcowe p. W. 
Seldendorff—akomp. Pietrzyńskiego 
Komunikat P.A.T. 
Biuletyn meteorologiczny. 
Niedzlela 19:IV. Koncert zespołu 

orkiestr. P.T.R.—kier. Adamus 
1. Fantazja z op. „Dzwony z Korne- 

wilu” —Planquetta 
2. „Jol, joj—to dziewczę”—Shimmy 
3. „Deraine”—Boston : 
4. „Szelk*—Shimmy ' 
5. „Krewki mazur”— Lewandowskiego. 

Koneerty rozpoczynają się o g. 18 do-19 

——— 

< Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna i N. Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinica 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

od 8—9. 
j Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 
; —Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, ° 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
nia dla gruźlicznych — Żeli- , 

gowskiego 1. 2 

Nocne dyżury apięk. 

Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 
cy następujące apteki: 

Paka — Antokolska 54. 
Stekierzyńskiego—Zarzecze 20. 

PCO Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjoeowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

MIEJSKĄ. 

— Zakup samochodu dla stra- 
ży ogniowej. Magistrat miasta Wil-.i 
na zwrócił się do Zrzeszeń Towa-   

  

  |rzystw Qbezpieczeniowych w Wilnie 

narodu, który w wielkiej rodzinie 
ludzkości nosi etykietę rolniczego, 
czyli mającego przewagę wsi i świe- 
żego powietrza, nad elementem miej: ! 
skim i zatruciem fabrycznemi miaz- 
matami. 

Niezmordowanem staraniem Dr. ; 
Władyczki, którego zamiłowania spo- 
łeczne 1 głębokie odczucie niedoli 
ludzkiej, natchnęły do tej myśli, sta- 
nęła Przychodnia dla Gružiicznych, 
jako jeden szczegół całej, na szeroką 
skalę zakrojonej pomocy społecznej. 
Instytucja ta, mieszcząca się w olś 
niewająco białych, wedle najnowszych 
wymogań urządzonych pokojach, przy 
ul. Żeligowskiego, powstała dzięki 
drobnym składkom społeczeństwa 
wileńskiego, (Kasa chorych 2.000 zł. 
i 3.500 pożyczki, Gen. Dyrekcja zdro 
wia 5.000, zbiórka przeszło 2.000, Lo 
terja fantowa również 2.100 złotych).   Otwarta od 4—6 popołudniu, przyj-   Imuje bezpłatnie chorych badanych 
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z prośbą 0 udzielenie 25 tysięcy 
złotych na zakup samochodu dla 
straży ogniowej miejskiej. (1). 

— Kary administracyjne. Pod: 
czas świąt władze administracyjne 
m. Wilna pociągnęły do odpowie 
dzialności za nieprzestrzeganie prze: 
pisów administracyjnych 86 osób z 
czego: 1) za opilstwo i zakłócenie 
spokoju publicznego 54 osoby, 2) za 
przekroczenia przepisów administra- 
cyjno-porządkowych 1 _ sanitarnych 
7 osób, 3) za nielegalne posiadanie 
broni 1 osobę, 4) za nieprzestrzega- 
nie godzin handlowych 13 osób, 5) za 
handel w pociągu 1 osobę, 6) za 
nieprzestrzeganie przepisów o ruchu 
kołowym 10 osób. (1). 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Sprawy szkolne. Senator 
Bohdanowicz na posiedzeniu senackiej 
komisji kulturalno oświatowej wniósł   

i propozycję uzupełnienia budżetu na 
„rok 1925 uchwaleniem zapomóg dla 
gimnazjów białoruskich w wysokości: | 
dla wileńskiego gimnazjum — 36.000 
zł., dla Nowogródzkiego i w Radosz- 
kowiczach — po 24000zł. i dla Kle- | 
ckiego — 15.000 zł. 

— Memorjał duchowieństwa 
białoruskiego. Przedstawiciele bia- 
łoruskiego duchowieństwa katolickie 
go złożyli na ręce J. E. Nuncjusza | 
papieskiego Msgr. Lauri memorjał z ; 
zarzutami przeciw konkordatowi nie 
uwzględniającemu potrzeb  białoru* 
skich. 

RÓŻNE. 

— Przeszacowania budowli 
wiejskich. W związku z ustaleniem 
pieniądza, w drugiej połowie zeszłe” 
go roku na terenie 7 powiatów wo- 
jewództwa wileńskiego, przez oddzisł 
wileński Polskiej dyrekcji ubezpie- 
czeń wzajemnych dokonano maso- 
wego przeszacowania budowli wiej- 
skich. 

Oszacowano przy pomocy 13 bry- 
gad taksacyjnych, pod kierunkiem i 
kontrolą fachowych funkejonarjuszy 
Instytucji z górą 147,000 nierucho- 
mości, w 105 gminach Wileńszczyz- 
ny, z jednoczesnem przeklasyfikowa 
niem taryfy, co dało zmniejszenie 
opłat o 25 proc.—30 proc. w po 
równaniu do roku 1923 (zamiast zł. 
10 gr. 50 od 1000 sumy ubezpiecze- 
nia, — 8.40 do 6.50). 

Normy taksacyjne równięż zasto- 
sowano w dziale przymusowym zna- 
cznie niższe, mianowicie nie w peł- 
nej wartości rubla przedwojennego 
(1 rubel = 2.66), a według stosunku 
1 rubel =zł. 1 gr. 12, dając możność 
podniesienia sum ubezpieczenia na 
poszczególne żądanie do relacji rze” 
czywistej. 

Tym sposobem, w dziedzinie 
obciążenia składką ogniową, na te- 
renie Ziemi Wileńskiej, poczyniono 
daleko idące ustępstwa, żądane przez 
poszczególne grupy w powiatach i, 
gminach. (x). 

— Zabezpieczanie od pożarów. 
Pod względem požarowym, aczkol- 
wiek rok 1924 zaznaczył się niewspół- 
miernie zwiększoną ilością pożarów, 
w porównaniu do lat poprzednich, — / 
wypłaty czynione już w walucie zło” | 
towej i w sumach zwaloryzowanych 
przestały wywoływać niezadowolenie . 
ze strony pogorzelców, którzy przy, 
spadku marki narażeni byli w latach | 
poprzednich na wszelkie skutki de- ) 
precjacji otrzymywanych wynagro- ; 
dzeń pożarowych. Liczba pożarów w ; 

  
roku 1924 przewyższyła 700 wypzd i 
ków, jeżeli przyjąć pod uwagę straty, 
w inwentarzu, mieniu ruchomem it.p., 
ogólny rezultat szkód czyni wieło- ł 
miljonowe ubytki w gospodarstwie 
tylko jednej dzielnicy i to w okresie 
jednego roku. Ani rząd, ani społe- 
czeństwo strat tych pokryć nie mo» 
że, narzekania przeto na przymus 
ubezpieczeniowy nie wytrzymują ża 
dnej krytyki. 

W dziedzinie pożarniczej, szereg 
straży ogniowych otrzymał w roku? 

bezpłatnie oddających usługi cier- 
piącej ludzkości, jak również Dr. 
Orłowski, dziekan wydziału lekarskie- ' 
go U. $. B. Przychodnia pracować, 
będzie w ścisłym kontakcie z Magi- 
stratem i Kasą Chorych, w czynnoś- 
ciach fachowych z zakładami U. 5.B. 
mianowicie z prof. Karaffa Korbutem 
i jego Kliniką. W Przychodni badać 
będą chorych za pomocą 1) Odczy- 
nów biologicznych, 2) Badania plwo- 
cin i krwi, 3) Prześwietlania Róntge- 
nemi górskim światłem. Poczem na- 
stąpią zabiegi lekarskie. 

Fle i one nic by nie pomogły, 
gdyby organizatorzy Tow. Przeciw- 
gruźliczego nie wynaleźli sposobu 
docierania do źródła zła, do rodzin 
i zakażonych środowisk. W tym celu 
utworzono Koło Przyjaciół Przycbod- 
ni, które wyłoni Kuratorjum opieki 
nad rodzinami gruźlicą dotkniętemi, 
itam, po zaznajomieniu się z kwe- 
stjonarjuszem, który odpowiednio   

a 
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1924 poważńe zasiłki, tak w naturze, 
jak i w gotówce, liczba zorganizowa- 
nych straży przekroczyła już 50; są 
to placówki samopomocy społecznej, 
wymagające szczególnej troski i opie- 
ki, gdyż tylko straże ogniowe mogą 
skutecznie walczyć z pożarami zbio- 
rowemi, jednostki w tych wypadkach 
nie wiele mogą uczynić. (x). 

— Podziękowanie. Żarząd Okr. 
Koła Związku Inw. Woj. P.P. w Wil- 
nie składa tą drogą najserdeczniej- 
sze podziękowanie wszystkim urzę- 
dom, organizacjom oraz wszystkim 
osobom, które wzięły czynny udział 
w kweście ulicznej dnia 2 i 3 kwiet- 
nia b. r. 

Ogółem zebrano 1563 zł. 50 gr., 
którą to sumę przeznacza się na ce- 
le inwalidzkie. 

z POCZTY. 

— Nowa agencja pocztowa. 
Z dniem 6 kwietnia b. r. została uru- 
chomiona agencja pocztowo-telegra- 
a. Graużyszki w pow. Oszmiań- 
skim. 

  

Z PROWINCJI. 

— Odbudowa kraju. Starostwo 
powiatu Dziśnieńskiego zwróciło się 
do zarządu okręgowego lssów par: 
stwowych w Wilnie z prośbą o ze- 
zwolenie wyrąbania 2.000 metrów 
sześciennych lasu na cele odbudowy 

zniszczonych przez. wojnę gospo- 
darstw tego powiatu, (x). 

— Zabezpieczanie  bezrobot- 
nych w pow. Swięcłańskim. w 
związku z rozszerzeniem ustawy z 
dnia 18 lipca 1924 o zabezpieczeniu 
na wypadek bezrobocia na powiaty 
ziemi Wileńskiej, w dniu dzisiejszym 
wyjechał do Święcian kierownik obwo- 
dowego biura funduszu bezrobocia 
p. Baranowski, celem omówienia z 
zarządem sejmiku trybu wprowadze- 
nia powyżej cytowanej ustawy w tem 
powiecie. (x). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Ładny mecenas. Pan Teodor 
Szwabski, który zamieszkiwał przy ul. Pil- 
sudskiego, został w dniu 9 b. m. zaaresz- 
towany przez organa policyjne. Zdawało by 
się, że to człowiek Bogu duszę winien, bo 
w każdym bądź razie był prezesem Rady 
Rodzicielskiej przy kursach maturalnych 
Stowarzyszenia Urzędników Państwowych, 
a ostatnio, to jest do chwili jego areszio- 
wania piastował urząd sekretarza działu 
gopadarcza finansowego tych że kursów. | 
ważano go wszędzie jako  „mecenasa” i 

nawet w tym klerunku potrafił sobie pozy. 
skać klijentów. I ctóż w dniu niefortun- 
nym dla pana „mecendsa”, t.j. 9 kwietnia 
zjawiła się u niegą policja 1 oświadczyła 
że jest aresztowany za wymuszanie pienię" 
dzy, za oszustwa oraz za szereg popełnio- 
nych nadużyć i osadziła go w więzieniu 
Łukiszskim. Pan Szwabski przyjechał przed 
rokiem z Krakowa do Wilna, jest kawale- 
rem, i jak się okazało nie posiada žad- 
nych dokumentów, więc dziwną jest rzeczą, 
w jaki to też sposób pozostał prezesem 
rady rodzicielskiej S. U. P. (1). 

— Figle samowarka. W dniu 10 b. 
m. o g. 11.30 parowóz wązkotorowej kolej- 
ki zawadził o bramę bazku rolniczego przy 
ul. Słowackiego 27, która została przewró 
cona i przygniotła robotnika Markowskiego 
Wilhelma, zam. przy ui. Połockiej 2. Po- 
PORCA odniósł lekkie uszkodzenie <lala. 

— Trujący olej. Bakas Zofja i syno- 
wie jej. Kazimierz i Stanisław, zam. przy ul. 
Młynewej 12 wskutek spożycia kartofli sma- 
żonych na oleju ciężko zachorowali. Olej 
kupiony był.<w skiepie Towiańskiego przy 
ul. Zarzecze 13. Pogotowie ratunkowe po 
udzieleniu pierwszej pomocy pozostawiło 
wół w mieszkaniu. Dochodzenie w to- 

u, 
— Samobójstwo. Marzerl Michal, 

(zam. przy ui. 3 Maja 2 usiłował popełnić 
samobójstwo za pomocą  poderżnięcia 
gardła brzytwą. Desperata w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala św. Jakóba. Przy 
czyna usiłowania samebójstwa— ciężkie wa- 
runki materjaine. 

— Fodrzutek. W bramie domu Ne 27 
przy ul Targowej znaleziono podrzutka płcl 
męskiej około 3 dni. Odesłano go do przy- 
tułku „Dzieciątka Jezus”. 
toku. 

— Pożary. W dn. 14 b. m. 
0,30 w garbarni Rzewuckiego Henryka, przy 

. Podęórnej 7 wybuchł pożar. Zawezwana 

nach. Sirat I przyczyny narėzie nieusta* 
lono. 

    

magać będą i radzić nad złem sze- 
rzącem się w koło nas. Wilno po- 
dzielono na okręgi i każdy będzie 
miał swoje Koło opiekunów. W ten 
sposób jedynie da się ustalić warune 
ki, w jakich żyją zarażeni i ich ro- 
dziny,przeprowadzić odkażenia i odse- 
parowania zdrowych od chorych, oraz 
wsczepić w naszą straszliwie brudną 
i niechłujnie żyjącą ludność, jakie takie 
zasady higjeny. Jako dalsze zadania 
społeczne, projektuje się założenia 
Sanatorjum dla chorych podejrzanych 
o gruźlicę Sanatorjum dla dzieci 
gruźlicznych i szpital typu sanatoryj- 
nego, dla izolowania zdeklarowanych 
suchotników. 

Na ten cel Towarzystwo otrzyma- 
ło jużz od p. Artura Wańkowicza 
11 hektarów ziemi | budulec w oko» 
licy Hudogaje, toż samo zadekłaro- 
wał Dr. Sycianko, sejmiki bracławski 
zgłosiły po 1 gr. od osoby, a wilań: 
sko-trocki ofiarował 100 zł. 

Dochodzenie w | 

o godz. | 

3 

i3 — W dn. 12b. m, o godz. 1 m. 30 wy- 
buchł pożar w fabryce mebli przy ul. Za- 
kretowej 3. Straż ogniowa pożar stłumiła 
po 8 godzinach. Strat | przyczyny narėzie 
nieustalono. 

— Kradzież. Diużewska Marja, zam. 
przy ul. Garbarskiej 14, zameldowała po- 
licji, iż w dn. 12 b. m. skradziono jej bie- 
liznę, wart, 1.000 zł. Doshodzenie w toku. 

Na prowincji. 

— Ostatni zajazd w Dziśnień- 
skim. W dniu 9 b. m. Ekspozytnra śled- 
cza w Głębokiem, przez posterunek P. P. 
w Miorąch została powiadomiona, że w 

nocy z dn 31 marca na 1 kwietnia r. b. 
o g. 24 mieszkaniec wsl Dziechciary Dza- 
ban Ałeksander, mc wsi Czepuki, gminy 
Przebrockiej, Cybowicz Ignacy uzbrojeni w 
w broń palną usiłowali dokonać napadu 
w celu zemsty na mieszkańca wsi Ozdoły 
gm. Miorskiej,  Grygorowicza  Gabryela. 
Bliższych szczegółów brak. 
ujęci. 

—Bolszewicki aeropian. 7 i 9 bm. 
nad Dzisną krążył aeroplan bolszewicki. 
Szczegółów brak. 

— Omal nie katastrofa. 9 bm. o 
g. 21 m.6 został zatrzymany nagle. pociąg 
osobowy. na 160 klm. na szlaku Królew- 
szczyzna—Giębokie. Przyczyną zatrzymania 
było wychylenie słupa telegraficznego i o- 
plątanie wagonów przez druty, Po przecię- 
ciu drutów pociąg ruszył w dalszą drogę. 

— Ucieczka aresztowanego. W 
dniu 7 b.- m. o godz. 6 m.50 z więzienia 
Wilejskiego zbiegł więzień Goniewicz Leon 
mieszkaniec wsi Zenonowo, przebywający 
w areszcie prewencyjnym, jako oskarźony 
z art. 589 KK. Pościg zarządzono. 

— Poranienie. W dn. 12 b. m. do 
szpitala św. Jakóba w Wilnie dostarczono 
Jasiulewicza Antoniego, lat 29, poranione- 
go w dniu 12 b, m. o godzinie 22 w N.Wi- 
lejce przez ułana 18 pułku. Dochodzenie w 
toku. 

— Pobicie. W$ dniu 18 b, m. został 
ou z Michałowskiego Franciszka, 
ubicki Fełiks. Tenże Rubicki Fellks w dniu 

13 b. m. przy pomocy synów swych Fran- 
ciszka, Flctra i Władysława pobił Micha- 
rowskiego Franciszka zadając mu siekierą 
łanę w głowę. Pogotowie Ratunkowe prze: 
wiozło Michałowskiego do szpitaia žydow- 
skiego w stanie budzącym obawy. 

— Przy pomocy scyzoryka. W dn. 
6 b. m. w (rzędzie Celnym Dokszyckiem 
usiłował pozbawić się życia, zadając ranę 
scyzorykiem w jamę brzuszną, Lesnicki Jó" 
zef. Przyczyna usiłowania samobójstwa 
obawa przed odpowiedzialnością za wybra- 
nie dokumentów dla swej kochanki na 
Imię żony, co zostało stwierdzone w Urzę' 

Napastnicy 

  

dzie sledczym. Desperata przewiezlono do 
szpitala w Głębokiem. (I) 

— Powiesił się. W dniu 4 b. m. o 
godz. 18 powiesił się mieszkaniec m. Le- 
bledziewa, Szmukler Chaim, lat +9, syn 
Szymona. Przyczyna samobójstwa narazie 
nieustalona. 

— Samobójstwo. W dn. 8 b. m. usie 
łowała otruć się esencją octową żona po- 
rucznika 10 Baonu KOP. Kowalska. Okaża- 
na natychmiast pomec lekarska, niebezpie- 

| czeństwo zagrażające życiu usunęła. Рглуе 
czyna usiłowania samobójstwa—nieporozu- 
mienia rodzinne. " 

— Napad. W nocy z dnia 9 na 10 b. 
m. około wsi Świle, gm. Pliskiej został na: 

| padnięty mieszkaniec tejże wsi Siwko Ba. 
„zyli. Pomienionego zbito i zrabowano 50 

zł. Napastnicy zostali spłoszeni przeź noc- 
ną wartę i zbiegil. Pościg zarządzony. Do* 
chodzenie w toku. 

— Bandytyzm. W d. 10 b. m. około 
g. 16-ej mieszkaniec m-ka Olkan, powra- 
cający furmanką do domu Trzeciak Józef 
wraz z Żezniewskim Janem 1 Stanisławem 
zestał napadnięty, zbity 1 uderzony dwa 
razy nożem w brzuch. Zrabowano mu 28 
zł. Dochodzenie w toku. . 

— Nagły zgon. W dniu 5b.m.o 
godz. 2 m. 45 w pociągu osobowym ha st. 
Wilejka nagle zmarł Dybersztejn Dawid, lat 
około 70, mieszkaniec wsi Miłcza, gm. Doł- 
hinowskiej. Dochodzenie w toku. 

  

Z rynku. 

Gena narzędzi rolniczych. 
Obecnie na składach narzędzi rolni- 

! czych, ceny są następujące: 
Płog eryglnalny Sucheniege Ne 00—18 

zł, N 0—*0 zł. 50 gr., N 1—24 zł. 50 gr., 
Ne 2—30 zł. 

j Pług „Gospodarz” Zawadzkiego Ne 00 
| 1-16 zł , N 0—18 złot, 76 1-22 zł, Ne 2— 

105 zł, N 8—112 zł, Ne 4—134 al. 
! Obaypnix wrzesińskit—17 zł, obsypnik 
Gutowsklego—21 zł. 50 gr. 

Brona 5-sprężynowa—50 zł, 7. spręży- 
nowa—75 zł, 9 sprężykowa—85 zł, 

Brona' polna „zyg-zag” dwuczęściowa 
f Iżejsza—34 złoą., dwuczęsciowa cięższa—50 
zł, trzyczęściowa lżejsza—53 zł, 1 trzyczę- 
śclowa cięższa—75 zł, 

$ Knitywator Ventzkiego K. Z. S. V, 5— 

  
£ straż ogniowa stlumiła ogleń po 2 godzi- 72 st, B. Z. S, V.—82 4 

i Kultywator Ter 7:— 97 zł., Ter 9 — 116 
| złotych. (x) 

Tyle co do strony społecznej. 
„Strona naukowa mowo ;utworzonej 

| placówki zawierać się będżie w Kol- 
į legjum nad którem dyrekcję obejmu- 
je Dr. Orłowski i które będzie dia 
słuchaczy (. $. B. stacją doświąd- 
czalną do prace naukowych, terenem 
spostrzeżeń i dyskusji nad spotyka: 
nemi w przychodni wypadkami. 

Zarząd Tow. składa sią: 2 preze- 
sa dr. Władyczko, dr. Świda, dr. Wiń- 
cza, dr. Bądzyńskiego, (kandydaci: 
dr. Kiakszto, dr. Falkówski, dr. Pa- 
włowska, Komisja rewizyjna dr.-Male- 
szewski, p. Nagrodzki, p. Widawski). 

Zebranie "Towarzystwa uchwaliło 
serdecznie oddanie się sprawie hig" 
jeny społecznej dr. Władyczki i naz- 
wać Przychodnię jego imieniem, co 
zostało przez aklamację przyjęte. 

Wilno może być dumne, że w 
swej biedzie własnym wysiłkiem 
stworzyło instytucję, jakiej niema na- 
wet bogata Warszawa. й  



Fa tn jl cy w 
(AOWAWCZO-SPOIOWJ. 

Piłka nożna, sport, którym u nas 
na początku bieżącego stulecia inte- 

resowali się tylko nieliczni — zdoby- 

wał sobie z roku na rok sympatje, 

publiczności, wkradeł się na,łamy 

pism codziennych, zachęcał barwnym 

plakatem. 

Nazwiska słynnych graczy są o- 
becnie tak popularne, jak pięknych 
gwiazd filmowych, jak ulubionych 
aktorów tetralnych, a drużyny s'ęga- 
jące po laury olimpijskie są trakto- 
wane, jako przedstawicielstwo naro- 
dowe. Już w okresie pierwszych 
sukcesów piłki nożnej zostało pod- 
niesione zagadnienie pożyteczności I 
celowości. tego Stock Zarówno spor- 

towcy, jak | pe 
łecznicy, military 

wszyscy zajmują się tą kwestją. 
pierwszymi rzędzie idzie o wpływ 
piłki nożnej na kształtowanie układu 
kostnego.. k. misżclow nag u graczy, 
czyli o tak zwaną d nostronność 
tego sportu. Piłka nożna ma jakoby 
rozwijać wyłącznie dolne kończyny, 
co z biegiem cząsu posuwa się tak 
daleko, że powstaje. zniekształcenie 
nóg, Na potwierdzenie tej tezy przy- 
taczane są liczne przykłady znanych 
graczy, którzy rzeczywiście mają nogi 
bądź to pałąkowato wykrzywione, 
bądź nadmiernie muskularne, w _sto- 
sunku do reszty la. Doszło nawet 
do tego, że pewien wojskowy, zaj- 
mujący kierownicze stanowisko w 
niemieckim świecie sportowym, wy- 
powiedział w swej popularnej książce 
następujące zdanie: „Gracza footba- 
iowego poznaje się zdaleka po pa- 
łąkowatych rogach”. 3 
_ W tych twierdzeniach tkwi zalęd- 
wie miała. cząstka „prawdy, ale już 
samo istnienie podobnej kwestji wy- 
starcza, aby tę kwestją poddać grun- 

  

ci 1 pacyfiści — 

townėj rewizji. Tu warto tylko żazna: ' 
czyć, że tak wysławiana przez prza- 
ciwników piłki nożnej gimnastyka 
powoduje z reguły przerost mięśnio- 

rąk I tułowia na niekorzyść nóg; 
jąkowatość zaś nóg jako rezultat 

przebytej w dzieciństwie krzywicy, 
zupełnie niezależnie od uprawiania 
p innego rodzaju sportu, Spo- 

ty y często tak u gimnastyków 
jak i u footbalistów. - ‚ 

Dalszym argumentem, mającym 
przemawiać przeciw piłce  nožnaj, 
jest rzekoma brutalność tej.gry. Ale 
przecież ńajbardziej wartościową ce- 
chą piłki nożnej jest zawarty w niej 
(moment walki, występujący tu znacz: 
3 jaskrawiej, niż w innych spor- 

tach. 
Qdwieczny instynkt, drzerniący w 

człowieku lirowańym, budzi się 
w graczu rozbieganym, goniącym pił- 
kę, łapczywie chwytającym czyste.po- 
wietrze w rozdrgane nozdrza. Ten 
Instynkt pcha go do czynów brutal- 
nych; ale silna wola, której tak kla- 

6; „HELIOS: | 
ul. Wileńska 38. 

  

KINO- 
TEATR 
Miekiewicza 22. Dyr. Slepjan 

Emil JANNINGS w roll Nerona 
szym warstwom społeczeństwa polskiego 

ПММ Wydawniczy „Bbjoekapoła 1 
Warszawa, Nowy Swiat 23/25. Tel. 510—21. 

Sprzedaż książek na raty. 

  

film „EXPRESS“ 
OTRZYMANO 

sandały 
trwałość których firma gwarantuje. 

  

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. 

  

  

а godzy, lekarze, spo- | 

Wielka atrakcja sezonu! 
Dwie serje 12 = razem. 

POLONIA Największe arcydzieło sezonu! 

według nieśmiert.dzieła H. SIENKIEWICZA 

— — — K 

syczną szkcłą jest bolsko sportowe, 
nakazuje mu szanować przepisy | na* 

ucza jak zwalczsć popędy. A wresz* 

cie istnieje sedz a, którego dyktator: 

ska - władza czyni z najzawziętszej 

walki grę, pełną kurtuazji. Zdarzające | 

się od czasu do czasu na boisku zła- 

mania I zwichnięcie, bal nawet wy: 

padki śmiertelne. nie są bynajmniej 

dowodem brutalności gry. 
się one prawie wyłącznie w Fimery- 

ce, a przeciwnicy piłki nożnej, przy- 
taczający ta wypedki, zapominają o 

'tem, |ak niepodobnym jest amery- 

kański sposób gry do naszego. Co 

się zaśtyczy względnej części wypad: 

ków na boisku, to skrupulatna staty- 

styka z roku 1924 wykazała, że na 

"1120 graczy, tylko jeden ulega wy- 
| padkowi, co wynosi 0,092 proc. Je 
żełi uwzględnimy, że statystyka ta 

_ bierze w rachubę także lekkie skale- 

czenia, to okaże się, jak bezpodstaw- 

„mym. jest wyżej przytoczony zarzut. 

Aby osądzić celowość i pożytecz- 

ność piłki nożnej, trzeba zdać sobie 

W sprawę z tego, że wszelkie zawody i 

match'e o mistrzostwo, które dła la- 

ików stanowią całokształt tego spor- 

tu — są pr w istocie wykładni- 

kiem tylko, są jakby egzaminem po 

długich I żmudnych przygotowaniach. 
A że przygotowania te, przy racjo- 

nalnym treningu, nie pclegają na 

wyłącznem ćwiczeniu nóg, lecz na 

ćwiczeniu całego ciała, trenowaniu 

płuc i serca, wyrabianiu zręczności 

ruchów | celności oka, nawet na 

ćwiczeniu rąk — o tem wie dobrze 

każdy footbalista. 
Półtoragodziany match o mistrzow" 

stwo, to chwilka tylko w porównaniu 
z temi godzinami, które gracz spę- 

dza na wszechstronnych ćwiczeniach $ 

swego ciała, mającym uczynić go 

zdolnym do współzawodnictwa; jeżeli 
zważymy, że ilość czasu, zużyta na 

przygotowania, o całe niebo przera- 

sta te nieliczne godziny niedzielnych 
1 świątecznych match'ów, że istotna 
korzyść płynie właśnie z tych „wszech- 
stronnych” treningów, że sama gra 
na boisku wobec tysiącznych tłumów 
jest jednocześnie rezultatem przeby- 
tego | przyczyną przyszłego treningu 

| = to niewątpliwie zrozumieniy zna- 
„czenie piłki nożnej. 

Piłka. nożna, która zmusza do 
współdziałania 11 tu ludzi o różnych 

charakterach i temperamientach, któ: 
ra ożywia ich wspólną wolą zwycię- 
stwa, stawia ich co chwila przed no- 
wemi, nieoczekiwanemi sytuacjami i 
żąda natychmiastowej i skoordyno- 
wanej decyzji, która ich zespala swym 
rygorem Sportowym. w jedną druży* 
nę — wywiera potężny wpływ na ich 
wychowanie moralne, a przy swem 
rozpowszechnieniu zyskuje znaczenie 
jako czynnik społeczńo-wychowaw- 
czy. (%)- ! 
pi A 

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szašta) „grošžami“! 
Szanuj złotego! 
To nie dawna „złotówka*! 
To półtrzeciej „złotówki”|   
Dziś 

By dać możność najszere 
podziwiać to arcydzieło pióra 

3-1 

Wilno, 
Portowa 7. 

zagraniczne 

   

  

   
   

  

  
Tašekieii Jėsai Baiorowiss, 

    

UR J EK, 

Zdarzają | 

  

  

„WL 

Ze sportu. 

„Jutrzenka”—1 p.p. Leg. 2:1 (0 : 0). 

Podczas świąt Wielkiej Nocy przybyła 
do Wilna „Jutrzenka”, aby zaprezentować 
licznie zebranym widzom grę starej kra- 

kowskiej klasy A, grając pierwszego dria 

z 1 pp. Leg, a dnia drugiego z „Makkabi” 
Gra Jutrzenka 1 p p. Leg. nacogół była 

ładna, dzięki obustronnemu unikaniu ja- 
kiehkolwiek brutalności. Zawody miały za- 
tem dia widza ponętny I emocjonujący wi- 
dok walki ujętej w granice szlachetnego I 
kulturalnego współzawodnictwa. 

Gra zaczęła się w tempie. ogromnie. 
szybkim. Odnosiło się wrażenie, że goście 
pragrą z miejsca zaznaczyć swą przewagę. 
Ich gwałtowne ataki rwały pod bramkę 1p 
p. Leg., a piłka odbijana przez doskonałego 
w tym dniu Łasotę, przenosiła się blyska- 
wiecznie na drugą stronę boiska. 

Zmagania te, mimo ciekawych momen- 
KRA przerwy nie przynoszą żadnych re 
zultatów. 

Po pauzie tempo nie gaśnie, & ага go- 
ści praghących za wszelką tenę uzyskać te 
sześć bramek, które obiecali „wpakować” 
1 pp. Leg. wypuszczając na ten znak przy 
wyjściu na bolsko, z zarozumiałością ce 
chującą Ich z tutejszą jednoplemienną Im 
„Makkabi” sześć baloników—staje się hura- 
ganową. Pod tym naciskiem w 8 min. po 
przerwie gospodarze zmuszeni są przejść 

Szanowny Panie Redaktorze. 
Autorka artykułu, umieszczonego w 

„Kurjerze Wileńskim'* pod tytułem „Bada- 
nia psychiczne” uznała za stosowne wypo- 
wiedzieć kilka cierpkich uwag pod adre 
sem Wydziału Szkolnego Magistratu z tego 
powodu, że nie zostali zaproszeni przed- 
stawiciele prasy na zebranie organizacyjne 
mającej powstać pracowni psychologicznej 
dla badań dzieci szkół powszechnych miasta 
Wilna. 

Dia ścisłości winien jest kilka słów wy- 
jeśnienia. 

Interesująca autorkę sprawa była oma- 
wiana na konferencji lekarzy szkół pow- 
szechnych, które to zebrania mają charak- 
ter służbowo-porozumiewawczy w pracach 
higjeniczno lekarskich na terenie szkoły. 

Wygłoszony przez Dr. Jankowską refe- 
rat na tymże zebraniu miał na celu poln- 
formowanie lekarzy szkolnych o organizacji 
badań psychologicznych i uzgodnienie prze- 
prowadzonych badań somatycznych z pro- 
jektowanemi psychicznemi. 

Tak się przedstawia faza początkowa 
tych poczynań, które zainteresowały mutor- 
kę I bez czego trudno sobie wyobrazić, aby 
coś wogóle zorganizować było można. Uwa- 
žam, že prasę jako Informatorkę ogółu In- 
teresują w plerwszym rzędzie prace już do 
konane. Z tego powodu nie uważałem za 
właściwe mówić o rzeczach, które są jesz-   całkowicie do obrony, lecz I to ich nie bro- 

ni przed straceniem w 10 min. pierwszego 
pufiktu. W odstępie 8 m'n. goście zyskują 
drugi punkt dla swych barw. 

Po straceniu. druglego punktu, 1 p. p., 
Leg. robi bardzo udatnie przestawienia w 
swej drużynie — gdyż Narwot jest lepszy w 
pomocy, niż w ataku, a Truchan po prze- 
stawieniu go do ataku, nadaje mu siłę prze- 
bojową. Atak 1 pp, Leg. dopiero ieraz za- 
czyna otrząsać się z „tremy” i bierze Inl- 
cjatywę gry w swoje ręce, A raczej dosłow- 
nie— w swoje nogi. Sytuacja zupełnie się 
zmienia i 1 p. p. Leg. od tego czasu jest 
рапет na boisku. Z ładnej centry Zimow- 
sk kę. Wróbel uzyskuje punkt dla barw 1 
P:p: Leg: Wyrownaniu, a może by nawet | ; 
wygraniu gry przeszkodziło „murowanie“ 
swej bramki przez całą drużynę „Jutrzenki” ; 
oraz gwizdek bardzo dobrego sędziego p. 
liwy. 

Z grających u gości, wyróżniał się prze- | 
dewszystkiem lewy łącznik, gracz wśród 
obu drużyn najlepszy, o dużej łachota i 

się I nie za | 
nika była ce 

spokojny, szybko kt 
wodny. Dosyć posunięta tec 
chą całej drużyny. (x) 

    

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Wczoraj wystawiono | 

krotochwilę Verneulli'a „Ananas“ Publicz- 
ność bawi się na tej pełnej humoru | prze- 
zabawaych sytuacji tochwili wybornie. 
Role główne spoczywają w niezawodnych 
pgkach pp. Grabowskiej, Jasińskiej, God- 

skiego, Kurnakowicza, Purzyckiego, FI- 
szera | Innych. i 

Dziš I jutro w dalszym clągu „Ananas“. 
Z opery. Dziś po raz ostatni w se- 

zonie graną będzie „Aida” w poeniecych 
szatach scenicznych z pp. Krużanką, Pa- 
stówną, Perkowiczem, Kruglowskim 1 Рор!е- 
lem w rolach głównych. Przy pulpiele p. | 
Leszczyński. 33.3 \ 

— py w. Kaweckiej. Od jutra 
w Teatrze Wielkim rozpoczyna gościnne , 
występy niezrównana primadonna W. Ka- 
wecka, która swym talentem i uroklem za: | 
wojowała całe Wilno. Jutro grana będzie | 
z udziałem W. Kaweckiej ulubiona operet- 
ka „Hrabina Marica"; w piątek zaś „Kar- | 
nawał królewski', cieszący się wielkiem po- | 
wodzenlem. 

— Przedstawienie szkolne. W nie- | 
dzielę o g. 4-ej pp. w Teatrze Wielkim gra į 
na będzie opera narodowa „Halka* — Mo- 
niuszki, w Teatrze Pelskim zaś „Hajduczek'. 

  

Tragedja domu Habsburgów. 
rda. Serja I: Arcyks'ąže Rudolf i Marja Wecera. Serja il: Tajemnica zamku Majerling. 

Quo Vadis..? 
Hetmana ducha polskiego "*""Umy kai." 
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Pracownia krawiecka | sklep gotowych ubrań 

Wileńska 

JEŚĆ 
Przyjmuje obstałunki z własnych I powierzo- 

nych materjałów. 

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

różne I t. p. 
Warunki ulgowe. 

   
   

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
" Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I Introligatorskie szybko | dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodraki. 

produk- 
cji 1924 

  

    

        

    
      
    
     

cze na warsztacie. Wartość prasy we wszel 
kich zamierzeniach społecznych należycie 
doceniam i jak dotychczas staram się utrzy 

' mać z nią kontakt. 
Co się tyczy sz. Autorki to niezmiernie 

mi przykro z tego pówodu, że pierwsze 
zabiegi koło zorganizowania pracowni psy- 
cholog cznej nie wypadły po Jej myśli. 
Jakkolwiek wlełce sobie cenię uwagi Sz. 
Autorki, to zdaję soble sprawę z trudności 
odszukania takiego planu, któryby Ją wzu- 
pełności zadowolił. Sądzę, że tak czy Ina- 
czej najważniejszem będzie zrealizowanie 
projektu pracowni psychologicznej, o co; 
tak Sz. Autorce chodzi. 

Łączę wyrazy glębokiego poważania 
Dr. Brokowski. 

Wilno, 10.1V-25 r. 

Rozmaiłości. 
Środek radykalny prze- 

ciw gadulstwu. 
Bardzo dawno temu, w starożyt- 

nej Grecji, nie daleko Aten, była nie 
wielks, ale szczęśliwa rzeczpospolita 
Lokryda. Panował tam ciekawy, acz: 
kolwiek niezwykły ustrój parlamen- 
tarny, Każdy z obywateli mógł wnieść 
projekt nowęgo prawa i bronić go 
na forum publicznem. 1 

Projekt swój musiał wykładać jed- 
nak w warunkach niezwykłych: mó- 
wił z linką na szyi, stojąc pod szu» 
bienicą. Gdy.nowa ustawa przy gło* 
sowaniu otrzymywała większość, 
mówca oddalał się żegnany huczne- 
mi oklaskami ogółu, w wypadku prże- 
ciwym, kat stojący tuż obok mów- 
cy, podciagal linkę i najspokojniej 
wieszał nieszczęśliwego projektodaw- 
cę. Wynikiem tego ustroju parla- 
mentarnego był szczęśliwy Żywot 
rzeczypospolitej i brak mówców: w 
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re minione dzieje: może dlatego, iż 
pisma medyczne z dziedziny psycho- 
therapji podsją zwyczaj panujący w rze- 
czypospolitej Lokrydzkiej jako środek 
mogący mieć swe zastosowanie prze- 
ciwko szerzącej się obecnie na całej 
kuli złemskiej strasznej chorobie 
gadulstwu, może dla tego, że jak pou- 
cza historjs, wielkie starożytne demo- 
kracje zginęły między innemi z po- 
wodu krasomóstwa ich prowodyrów, 
wreszcie może dla tego, że rozmy- 
ślając nad dziejami starożytnemi wy- 
korzystać da się coś i dla nowo 
żytności. 

  

    

TL 

Telegramy. 
Nieprzyjemna podróż Balfoura. 

LONDYN. 14.IV. (Pat). Biuro Reu- 
tera donosi z Bejrutu, że Balfour 
odjechał do leksandrji bez wy- 

| padku. 
| Jest jednak pewnem, że byłoby 
doszło do poważnych starć, gdyby 
Balfour pozostał był na miejscu. 

W czasie niepokoju w Damaszku 
raniono 12 policjantów, jeden z ma- 
nifestantów zoztał zabity oraz pewien 

wę poniósł śmierć od zbłąkanej 
; kuli. 

  
Podwyższenie stanu liczebne- 

go armji bułgarskiej. 

SOFJA. 14.IV. (Pat). Międzykoali- 
cyjna wojskowa komisja kontrolująca 
w Bułgarji otrzymała zawiadomienie, 
iż konferencja Ambassdorów zgadza 
się na podwyższenie stanu armji buł- 
garskiej o trzy tysiące żołnierzy, atoli 
pod wsrunkiem, że żołnierze ci będą 
w końcu maja z powrotem zwolnieni 
do domu. 

Vandervelde ma tworzyć ga- 
binet. 

BRUKSELA. 14.1V. (Pat), Rada ge- 
neralna partji socjalistycznej upo- 
ważniła Vanderveldego do podjęcia 
się misji tworzenia gabinetu. 

Kongres angielskiej partji ro- 
botniczej. 

LONDYN. 14.IV. (Pat). Wczoraj 
otwarty został w Glou Chester kon- 
gres aogielskiej partji robotnicze Ja 

Giełda wąrszawska 

  przeciągu lat dwustu raz jeden gło- 
sowano nad wnioskiem ustawodaw- 
czym. 

wi pytanie, czemu przypominać sta- 
Nasuwa się być móże czytelniko- I 

z d. 14—IV 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż _ kupno 

Belgja 26,191/2 720,26 28,19 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 207,60 208,10 207,10 
Londyn 24,86%/2 24,93 2480 
Paryž 26,75 2681 26,69 

Praga 15,431/2 15,47 15,40 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,30 21,35 21,25 
Kopenhaga 75,55 75,79 75,31 
Funty ang. 2421 3491 34,79 
Franki fr. 26,621/2 26,69 26,56 
Szwajcarja 100,361/2 100,62 100,11 
Stockholm 140,10 140,45 

Redaktor dózef Batorowicz. 

  

>: 
  Monumentalne arcydzieło w. ; 

12 akt, W główn. roli Marja 

kno STELLA 
ul. Wielka 30 

znanych 

r. 

  
SOLEC 

tretyzmie, przymiocie, chorobach skórn. I nerwow. 

Otwarty od 11 maja do 20 września: 
Ceny mieszkań i utrzymania zniżone. Informacje | 
prospekty wysyła Zarząd Solcó, poczta Solec-Zdrój. 

ZAKŁAD WÓD 
MINERALNYCH i 
KĄPIELI błotnych 

ze swej skuteczności w reumatyzmie, ar- 

  

KOMUNIKAT. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową a- 
nailzę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno- 
ma przeznaczenie. ae: 

zę wysyłam po otrzy- 
LA 3 zł. Osobiście 
przyjmuje 12— 7. Proto- 
kuły, odezwy, pódzięko- 
wania najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szyiler- | 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

krawiec damski 

i. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —18 
Specjalność : KOSTJUMY 

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

ką do 50 proc. 

FARSZ ża 
ЛАЛИ 

Kupdziozs AIA 4 
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preussen, 

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

Bilety do nabycia u kolektorą 

Cena LOSU całego 32 zł. — 1/4 8 zł. 

  
MALARZ 

pokojowy i szyldów 
W. Woźnicki 

Wiino, ul. Wileńska Nr. 17 

uje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szyłdóów wchodzące. 

  

je 1) Bukowskiego Jana. syna Wa- 
Szukam: wrzyńca, 2) Lgonowicz Anny cór- 
kt Ju Jana, 
Walerji, córki Jana. 5) 
<ego. 6) Ostrowskiego Wasilija, syna Fedora, oby- 
wateli, którzy” w 1914—15 ro 
Proszę owzegć się na ten adres: Eydkuhnen—Ost- 

  

3)  Rondrowicak Romana, 4) Rodowicz 
arska Anna córka Simpll- 

wyjechali do Rosji. 

B Ewald, fiir Michalowski. 
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     GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9.        

Druk, „Lux“, Žaligomskiego 1, 

| 

  

  
 


