
    

  

Należytość pocztowa 

Rok II. Nr. 88 (240) 
opłacona ryczałtem. 

Wilno, Niedziela, 19 kwietnia 1925 r. Cena 15“groszy. 
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  Cena prenumeraty: miesięcznie zt.(3."Zagranicą zł. 6. Prėnūmerštę 
przyjmują: Kslęgarnia W. Metvwskiego, S-to Jańska 1, Sklad pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego; Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura p. S. Jutana, Niemiecka 4, 

2, tėlėt. 605 j wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. 

telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 
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Wilno, Garbarska 1: 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskięgo" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Gąrbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na = stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 groszy. Ulkład ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł, być przez administrację zmienitne dowolnie.   з (AI S S D VST S III SDI ООО 

  

Wielki wybór płaszczy damskich, 

y 66 

э› 
ulica Mickiewicza 5, m. 8, Isze piętro. 

O awe (IAA EE po 

letnich. 
Najnowsze fasony kapelusz 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

episywań 
Tel. 82. 

isuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
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8 Bieliznę 
|  Trykotaże 
В Rekawiczki 
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Ostatni wyraz mody! 

E Jan Wokulski į Ia 
BI Wielka 9 tei. 182, 
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Krawaty gi 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie į 

Teatr Polski 

Dziś. 3 widowiska: o godz. 12 w poł 
Poranek Muzyczny 

kwartetu smyczkowego im. Stanisła- 
- wa Moniuszki w Wilnie, 

Ceny najniższe. 

ъ ads 90) adris as iai 
IA A RS szkolnej 

po cenach najniższych : 

„Hajduczek” 
komędja w 4 ch aktach z powieści 

H, Sienkiewicza. 

  

© godz. 8-ej wiecz. 

ANANAS 
krotochwila w 3 akt. Verneuill'a   Wyprzedaż MEBLI 

pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, I 
kuchen. I części pojedyńczych 

8. ANŃCELEWICZ ‘ 
Wilno, ul. Niemiecka Aa 16. ‘ 

    
We wtorek 21 kwietnia 

Misterjum pieśni, poezji 
i tańca. 

Początek o godz. 8 wietz. 
SAU, 

  

/' Zmartwychwstanie Wilna. 
Już sześć lat... już ówczesae dzie- | 

ci, co tak dzielnie, tak serdecznie : 
wspomagały walczących po ulicach | 
żołnierzy polskich, już to jest mło- | 
dzież, już o tem mówi jak o dalekiej 
legendzie dzieciństwa... 

Oschły tamte łzy, rozpaczy i nie- 
spodziewanej, najżywszej radości, 
uspokolły się serce, bijące, jak dzwo- 
ny Rezurekcji, w ową Wielkanoc, 
pamiątoą na wieki, Wielkanoc 1919 
roku 19 kwietnia, Równo 125 lat 
przedtem, tak samo na święta Wiel- 
Капеспе, wstrząsnął Wiiaem wybuch 
powstania przygotowanego przez J. 
Jasińskiego i również jedno serc bl- 
cie'z uderzeniami dzwonów, zwiasto: 
wały miastu Wyzwoleniel Bohaterstwo 
wojska i mieszczan wileńskich, dziel 
ność wodza i zapał „całej społecz- 
ności”, nie uchronił wówcza kraju i 
miasta, ód mającej się zacząć strasz- 
nej, pięć ćwierci wieku trwającej nie- 

znaki rorgzialonty, ani te Kraje ro- 
zerwane. To hasło, po wsże czasy, 
na wszystkich pewstańczych widnieje 
sztandarach. Dnia 19 czerwca rozpo- 
czynają walkę o Wilno „generałowie: 
Giełgud, Chłapowski, i dzielny Ro- 
land. Miasto oczekuje. dzień cały 
wojsk zwycięskich Polaków, zamiast 
nich, widzi tryumf przeważającej licz- 
by wrogów. Miasto pogrąża się znów 
w ciemnieę niewoli. 

Na długie lata umilkły walki 
zbrojne I o mury miasta nie obija 
się azczęk szebli ułańskiej, ni hasło: 
„do broni bracial” ni okrzyk rado- 
śnego zapału. Podziemne, tajne spi- 
ski, tortury w lochach, kraty więzień, 
łzy i żałoby kobiet i małych dzieci, 
skrzyp szubiennic i salwy egzekucji. 
Oto historja Wilna, oto rok 63. 
Egzaltowana modlitwa męczeńska, 
pierwszych chrześcijan oflara, na 
przepadłe, na odkupienie, na prze-   wolil Powstanie Kościuszkowskie szyb* 

ko upadło w Litwie... | 
W 1812 roku, na chwilę, znów | 

błysła nadzieja. Cesarz 'Napoleon | 

błaganie. | znów głębszy jeszcze 
grób.. А potem... potem, wyrosło i 
tyć zaczęło pokolenie niewolników. 
I mieli się już za wyzwoleńców ile 

wjeżdżał w mury Wilna, witany jako | razy łańcuch trochę z szyi zwolnio- 
oswobodziciel, poprzedzany pułkami 
„wojsk narodowych”, ułanów 8 go 
pułku ks, Dominika. Radziwiłła, gdzie 
się młodzież litewska, przebywszy 
Niemen, gromadziła pod znakiem 
Orła i Pogoni. 

I to minęło jak sen, zgliszcza, ża- 
łoby i ruinę zostewując i wspomnie- 
nia bohaterstwa, ofiarności obcym 
bogom „za Ojczyznę”. 

Znów płyną lata niewoli nad umę: 
czonem miastem... duch płonie i po- 
rywa się ku wolności, bat ciemiężcy 
za kraty więzień zamykać chce wol- 
ności ducha... daremniel 

Rok 31. Ku wojskom Kongresówki 
przemykają znów bracia Litwini z 
pieśnią. żmujdzką, ze sztandarami 
Pogoni, i wraz z Orłami, płyną ku 

no. Już lizał spodlony syn, i wnuk 
powstańca, rękę kata, już bił pokło- 
ny przed butem lada gubernatorzyny 
za order; za szambelański mundur, 

jza nic najczęściej... Ze strachu przed ; 
marą powstań i dążeń do wolności, 
których się bał jak ognia, obrastają- 
cy w tłuszcz, poddany Imperatora 
Wszech Rosji, Priwislenja i Zapadne- 
go Kraju. Zapadał się ten kraj istot- 
nie na jakieś dno bezdenne. Dola 
jego „Okrainy” olbrzymiego państwa, 
sprowadzała nań wszystkie wyjątko- 
we przepisy, których nie śmiano sto- 
sować w Polsce, umiejętnie wyzy- 
skiwano różnice narodowościowe, by 
asłabiać: jednych przez drugich, kłó- 
Gić, rozdzielać i rozdzierać ducho- 
wo, skuteczniej niż kongresy” okre-   Wilnu, Nie mogą bowiem być te ślające granice, 

     

   
       

    
   
      

    

   

  

„ž rąk wrogów? Wszak najbliższe 

  
  

Pracowała rosyjska szkoła, książka, 
urzędnik, rubel i wódka, nad ura- 
bianiem nowych politycznych pojęć, 

nasza... Jaszcze tam dym nie opadł 
ze strzałów, już o złotym ranku, jak 
sen najpiękniejszy,zjawili się w Wilniel 

pod znakiem dwugłowego orła. Sy- | Już runeli przez ulice, Już biją strza- 
stum samodzieržawja tryumfował ijły w starą katedrę, już  mundary si- 
nie zmącił go na długo błysk ostrze- |we, nasze przelatują zaułkil Serca 
gawczy 1905 roku, gdy zaledwie | szaleją z radości i trwogi, biją jak 
kilku młodych Izraelitów padło na j dzwony Zmartwychwstania, a grzmot 
bruku wileńskim, znacząc krwią przy- | karabinów, šwieci na placach' Wilna 
należność do międzynarodowego | najpiękniejszą Rezurekcję, jaką kiedy 
hasła wolności: czerwonego sztan: j miasto nasze oglądało. Ono jest 
daru. Społeczeństwo polskie od-| nasze. Nas wszystkich. Wszystkich, 
ważnie wzięło udział w manifestacji) którzy je kochająl W. miłości jest | na niebie, zapomnij o nimi” 
owych sympatji i wzięło się do pracy į cudowny  balszam, gojący niejedne Hel. Rom. 
oświatowo-organicznej. Wciskały się i żądaniami swobód dla siebie, 

wszystkie narodowości Litwę zamiesz- Prasa iraneuska l NOWYM gabinecie 

x © 

kujące. W każdą sprawę, w każdy 

Prace rządu. 
zakątek, w każdej dziedzinie budziły, 
że żyły mimo wszystko, żyją i żyć 
będą. 

Nim reakcją zdążyła zgnieść te PARYZ. 18.IV. (Pat.). Pisma przewidują, że premjer w swej deklaracji, porywy wybuchła wojna, o której jaką ma wygłosić w poniedziałek w parlamencie poruszy jedynie dwie mówili prorocy emigracji i którą | sprawy, a mianowicie: bezpieczeństwa i uzdrowienia finansów. „Petit Pa- śnił Wyśpiański. Znów Wilna najrisien* zaznacza, że w sprawie bezpięczeństwą. gabinet kontynuować bę” rubieży wojny, stało się objektem | dzie politykę rządu Herriota, to znaczy wiernego trwania przy protokule 
sporów, niepewności, projęktów i| genewskim, oraz zaciśnienia zbliżenia międzynarodowego. Co się tyczy umów. P wewnątrz, szarpał je głód | zagadnień finansowych to deklaracja rządowa wzywać będzie jedynie do 

wyszukania jaknajskuteczniejszych środków przywrócenia kredytu Francji, 
oraz wzywać będzie parlament do przywrócenia rządowi należytego kre- 
dytu w sprawach polityki wewnętrznej. 

rany, zadane przez okoliczności lub 
złych ludzi. Qimiłowanie Wilna, mise 
sta, którego symbolem jest wyfrwa- 
nie, musi połączyć kiedyś tych, któ- 
rych dziś ono dzieli. 

Gdy na czele zwycięskich po raz 
pierwszy odxlat 125 wojsk, wracał do 
Wilna Józef Piłsudski, w roku 1919 
—19 kwietnia, był to tryumf nietylko 
oręża, ale i miłości. 

To przecie każdy czuł i rozumiał. 
A jeżeli zapomniał... „Ty Boże na 

  

przez wrogów wniesiony i  dzie- 
siątkujący miasto, Miasto, która 
mimo to, niezrażone, odważnie ma- 

nifestuje a ю Micro za z 
Polską, woła wielkim głosem polskiej : 
'szkoly, pochodem, procešją, 0 swo- on Stanowisko str onni Я 
СОа ОНО Й ааа SE or 

Garść młodzieży i dzieci w 1919, 
w styczniu, probuje przeciwstawić 
się potędze bolszewickiej i jak mała 
wysepka pomiędzy ocenami rosyj- 
a oboje ao ma zniknać. 
„„Plę tam w stolicy świeżo zmar- 

twychwstałej- Polski, ŚM niepo- 
jstego; nieobjętego myślą chaosu: 
powrotu tchórzliwych emigrantów z 
Rosji, formujących się oddziałów 
wojska, walk pod Lwowem, tworze: 
nia się Rządu, Sejmu i ministerstw, 
wśród budowania z mgławicy, z 
ruin pomiędzy trucizną walk partyj- 
nych, Państwa Polskiego, w tym za- 
męcie i Maelstromie, czuwa i patrzy 
ku Wilnu człowiek, który je kocha « 
fak duszę własną, jak miasto cier- 
pień i marzeń młodzieńczych patrzą 
ha północ, ku miastu trzech krzyży, 
siwe, chmurne i tak surowe w onej 
dobie, najtrudniejszej, oczy Pilsud- 
skiego. Koło niego, koło wycień- 
czonego więzieniem Magdebursgiem 
Komendanta, garść druhów najpaw- 
niejszych, dzieci jego duszy. -Zaruski, 
Belina, Dreszer.. Komuż jak nie im, 
powierzy wyrwanie swego ukochania 

   
  

PARYZ, 18.IV.-(Pat.). „Matin” fe: Sądząc z nastrojów w kuluarach 
Izby nowy minister Čaillaux posiada zaufanie Izby, która bardzo liczy na 
jego energję i fachowość. Dziennik w. następujący sposób określa stano” 
wisko poszczególnych ugrupowań wobec obecnego rządu. Partja socjali- 
styczna — stanowisko wyczekujące, pragnie ona bowiem uprzednio poznać 
program finansowy Caillaux, radykalni socjaliści — poparcie i szerokie zau- 
fanie, republikanie socjaliści — całkowite zaufanie, lewica radykalna — 
stanowisko wyczekujące i rezerwa, republikanie lewicowi oczekują dekla- 
racji rządowej. 

Niezależni socjaliści popierają Rząd. 
PARYŻ, 18/IV. PAT. Frakcja partji socjalistów niezależnych odbyła 

dzisiaj rano konferencję z premjerem Painleve. Po konferencji członkowie 
delegacyj oświadczyli, że między partją a nowym rządem istnieje zupełne 
porozumienie i dodali, że nie domagają się bynajmniej od, Painlevego, by 
oświadczenie rządowe, jakie ma być złożone w przyszłym tygodniu w lzbie 
utrzymane było w duchu socjalistycznym. Delegaci szukali jedynie i zna- 
leźli podstawy porozumienia, aby móc prowadzić nadal politykę popiera- 
nia rządu. Pozostaje do rozwiązania tylko kilka szczegółów, dotyczących 
polityki finansowej, wojskowej i ekonomicznej. 

Co mówi Caillaux? 

PARYŻ. 18/IV. PAT. Caillaux oświadczył, że nie należy oczekiwać od 
niego zarządzeń wyjątkowych, ani nadzwyczajnego rozwiązania kwestji fi- 
nansowych. Wspomniawszy, że dla wprowadzenia podatku dochodowego 
potrzebował niegdyś trzy miesiące czasu, minister dodał, że w chwili obe- 
cnej ograniczy się jedynie do rozpatrzenia pozytywnych i nie cierpiących 
zwłoki zarządzeń, które nie będą mogły być uważane, jako rozwiązanie 
ostateczne. 

"
a
 

najserdeczniejsze sprawy, przyjacio- 
łom się tylko pewnym powierza, 
wszak oni tylko ufać mogą do sza- 
leństwa, bohaterskiemu  szaleństwu 
Wodza. 

Lwów woła o pomoc i zalewa 
krwią swoich dzieci i kobiet ulice 
szarpane kulami (lkraińców, Poznań 
się łamie z niemiecką potęgą, Kra: 
ków, ostatnie daje grosze i siły ku 
pomocy bratnim miastom, Warszawa 
wiecuje, pisze, intryguje i szumne, A] 
sprzeczne pisze odezwy... 

*Chyłkiem, w tajemnicy przed 
wszystkiemi, ruszają... Jadą, suną 
koleją, potem konnica ułańsko pol- 
ska jazda, jakie! na świecie niema, 
na przed... Runęli na Lidę — Lida 

DO V ASTA TTT SAP V RSA AAS DEDE 

Teatr Wielki 

Dziś o godz. 4 p. p. pordz ostatni 
po cenach zniżonych 

DEMON 
opera Rubinsteina 

czącego parlamentu. 

PARYZ. 18.IV. (Pat.) Prócz Herrlota na stanowisko przewedniczącego 
lzby Deputowanych wysuwają kandydatury Malv'ego, Varenna, Justin 
Godarta Boussota i Buissona, 

Herriot kanayswia ja przewodniczącego 
zby. 3 

PARYŻ, 18.lV. PAT. Herriot zgodził się na propozycję kartelu lewicy 
kandydując na opuszczone przez Painlewego stanowisko przewooniczącego 

gi Tryumwirat pacyfistów. 
PARYŻ. 18.1V (Pat.). „Erę. Nouvelle” pisze: „Nikt z pewnością nie bę- 

dzie miał wątpliwości co oznacza z punktu widzenia politycznego dojście 
do władzy tryumwiratu pacyfistów — Painleve, Briand i Cailleauz. Niemcy, 
pisze dziennik, winni zrozumieć, że było rzeczą nie do wybaczenia, Skłonić 
się w chwili obacnej ku nacjonalizmowi, 

„Gaulois“ 6 armji polskiej. 
LONDYN, 18.IV (Pat). „Gaulois“ pisze, že armja polską znajdóje się 

obecnie na takim poziomie, że ewentualny atak na Polskę spotkałby się 
z bardzo poważnem oporem. Napad na Polskę zauważa. dziennik spowo* 
dowałby natychmiastową interwencję Rumunji. Czechosłowacji i Serbji, wo- 
bec czego wojna stałąby się powszechną. „Journal* zapytuje, czy Niemcy 
ośmieliłyby się uderzyć na Polskę i sądzi, że w takiej sytuacji należy 
dźwignąć Francję za pomocą środków rozsądnych, stopniowo wprawadza* 
a: t jo za pomocą środków gwałtownych które mogłyby spowodować 
ruinę kraju, 

  

  

O godz. 8 wiecz. 

„Hrabina Marica" 
operetka Kalmana z W. Kawecką. 

  

W poniedziałek 

Przedstawienie Jubileuszo- 
we zespołu baletowego. 

Początek o g. 8-0j w.   
Kandydaci na stanowisko przewodni- 

в
 оа
 о
о
а



2 

Dnia 16 b. m. przy” 
Rokowamia byli do Warszawy peł- 

PO: nomocnik rządu pol- 
"Pomyślnie. Skiego do rokowań pol- 

Prądzyński, oraz delegat rządu p. 
Karłowski, ceiem zdania rządowi 
sprawy z dotychczasowego przebiegu 
rokowań. Obaj pełnomocnicy wyjeż- 
džają w tych dniach do Berlina. 

Dalsze prace delegacji zostaną 
ps przerwie świątecznej wznonowio- 
ne w dniu 21 b. m. 

W ostatnich dniach pojawiły się 
w prasie nieścisłe komunikaty o zer- 
waniu rokowań polsko-niemieckich. 

Jak nas informuje pełnomocnik 
rządu do rokowań polskorniemiec: ! 
kich prezes Prądzyński, umowa spad- 
kowa oraz umowa o zmianie aktów 
zostały sparafowane. 

W sprawie aktów osiągnięto zu- 
pełnie porozumienie, w 
spadkowych zaś pozostała 
jedna kwestja otwarta. 

W sprawie robotników sezono- 
wych nastąpiło pewne zbliżenie po- 
glądów obu delegacyj. (Pat.) 

Wczoraj odbyła się 

Dnia 22 b. m. od: 
będzie się we Lwowie 
konferencja _ kolejowa 
polsko-węgierska, w ce- 

lu ustalenia bezpośrednich taryf o- 
sobowych i bagażowych pomiędzy 
Polską a Węgrami. (Pat.) 

Konferencja w Krakowie konferencja 

tylko 

Rokowania 
kolejowe z 
węgrami. 

kolejowa kolejowa polsko-czeska 
a na której zostanie osta- 

tecznie zatwierdzony pro- 
jekt taryfy osobowej bagażowej w 
bezpośredniej komunikacji między 

sko niemieckich prezes; 

sprawach ! 

  

Kd 

Polską a Czechami. Taryfa ta ma 
wejść w życie z dniem 1 maja r. b. 

Jako delegaci M-stwa Kolei wez- 
mą udział w konferencji naczelnik 
wydziału Taszycki i referent Soczyń: 
ski. (Pat.) $ 

Czeskie „Slowo“ pi- 
sze, że podróż Bene- 
sza do Warszawy 07- 
nacza likwidację kwe- 
stji  czesko— polskiej. 
Traktaty wersalski w 

st. Germains będą nadal głównemi 
filarami polityki obu państw. Nie po- 
trzebnie zaznacza dalej dziennik — 
przeceniono znaczenie zagadnienia 
mniejszości. Najbardziej skutecznem 
sposobem regulowaniem stosunków 
między obu krajami jest wzajemne 
poznanie się. Podróż Benesza będzie 
manifestacją porozumienia czesko- 
polskiego oraz m po ua 

„Danziger Volkstim 
e me” domaga się roz- 

ty pol- szerzenia zakresu dzia- 
skiej w łania polskiej poczty 

Prasa cze. 
ska o podró- 
ży Benesza 
do Warsza- 

wy. 

  Gdańskiej. w Gdańsku przyczem 
dziennik ten oświadcza dosłownie: 
„Komunikat poczty polskiej w Gdań- 
sku stwierdza, iż poczta nie doręcza 
adresatom przesyłek pieniężnych o 
ile mieszkają oni po za obrębem 
portu Gdańskiego. Są to stosunki 
nie znane nietylko w Europie Za! 
chodniej, ale w najbardziej zapadłej ; 
mieścinie polskiej. Mamy nadzieję, 
że Trybunał Haski położył kres tym 
nieznośnym stosunkom. Przypomnieć 
należy, że do tej pory cała prasa 
niemiecka w Gdańsku bez wyjątku 
domagała się bęzwzględnego ograni- 
czenia pojęcia portu gdańskiego ; 
w kwestjach dotyczących poczty pol: ; 
skiej w Gdańsku. (Pat). į 

1 

-—————————————————— 

i 

Nowa ustawa o rozbudowie miast. ` 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). i 

W dniu wczorajszym obradowała senacka podkomisja skarbowo-bud: | 
żetowa nad projektem ustawy o rozbudowie miast, uchwalonej przez Sejm. ' 

miast z-września 1922 roku. 
Projekt ustawy będzie jutro przedmiotem obrad pełnej komisji se-; 

nackiej skarbowo-budżetowej, a we środę wejdzie pod obrady plen 
Senztu. 

Eksport polski wzrośnie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Ministerstwie Skarbu pod; 

› 

przewodnictwem p. premjera konferencja w sprawie podniesienia polskiego ; 

eksportu zagranicę. 
W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich organizacji ; 

eksporterskich. 

Naczelna Rada Gospodarcza. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Rząd przygotowuje obecnie projekt ustawy o organizacji tymczasowej 
Haczelnej Rady Gospodarczej, która ma liczyć około stu członków. ! 

Z początkiem przyszłego tygodnia odbędzie się w tej sprawie konfe- ; 
rencja z przedstawicielami zainteresowanych organizacji. 

Po tej konferencji Rząd przedłoży Sejmowi projekt ustawy. 

  

Prawica belgijska sabotuje rząd. 
BRUKSELA. 18.IV. (Pat). Stronnictwa prawicy Izby Deputowanych 

i Senatu odmówiły współpracy w gabinecie Vandervelda. 
  

Listy 7 NATSZAWJ. 

Wyrok sądu apelacyjnego, skazu- 
jacy p. Zygmunta Wasilewskiego. re- 
daktora „Gazety Warszawskiej”, na 
2 miesiące więzienia i 300 zł. grzyw* 
ny za oszczerstwo, rzucone na Alek- 
sandra Lednickiego — to fakt bar 
dzo znamienny. Świadczy on wyraź: 
nie o pewnej ewolucji nastroju opin- 
Ji publicznej. 

Że redaktor Wasilewski, nazywa” ; 
jac Lednickiego zdrajcą, czyn podły, 
popełnił — dla nikogo nie było ta-; 
jemnicą nawet po niefortunnym wy- 
roku pierwszej instancji, która osz 
czercę uniewinniła, przypisując mu 
„dobrą wiarę”. W tę dobrą wiarę 
nikt nie wierzył; nawet przyjaciele 
partyjni Wasilewskiego, głęboko do- 
tąd przekonani, że w interesie ich 
stronnictwa (którą przez głupkowatą 
megalomanję utożsamiają z interesem 
narodu) dozwolone są i najnikczem- 
niejsze sposoby walki. To też fakty: 
czny motyw uniewinnienia był zgoła 
inny. Partyjnictwo sędziów?... Za- 
pewne, grało tu ono niejaką rolę; 
niedawno „Chjena”, dorwawszy się 
do władzy, prowadziła z taką energją 
rugi partyjne i wszelkie urzędy zapy= 
chała swymi półgłówkami. Podosta- 
wała się ich spora liczba i do są- 

downictwa, Ё   

  
Większą jednak, niż domniema- wa demokracja bardzo poważne su- jest obecne potępienie endeckiego ; 

na stronniczość sędziów, grał tu rolę my, nikomu nie zdając Sprawy za, oszczercy. 

teror, jaki udało się endecji roztoczyć | sposobu ich użycia. Tak samo na- į 
| dużywa haseł oświatowych, obrony . najpospolitszym środkiem 
|kresów etc. Nadużywa i gospodaru- I oto broń ta dziś zawodzić już za” 

, czyna. 

nad opinją publiczną. 
Wyrok sądu apelacyjnego świad- : 

czy, że społeczeństwo przestaje się ' 
bać papierowych gromów prasy „na- , 
rodowej” i sądu jednomyślnych z nią, 
kucharek. Bardzo powoli otrzeźwie- 
mie to idzie, ale jednak idzie. 

Był czas, kiedy każdy pseudo- 
patrjotyczny komuna — tak wrzask- 
liwie zawsze nadużywany przez na- 
rodawo-demokratyczne pionki—obez- 
władniał krytycyzm miłującego spo- 
kój burżuja. Nawet osoby, niechętne 
wojującemu nacjonalizmowi, dla one- 
go miłego spokoju, popierały najroz- 
maitsze endeckie imprezy, stale osła- 
niane szyldem jakiejś akcji ogólno 
narodowej, Dochodziło do tego, że 
w r. 1920 endecja nałożyła formalny 
podatek pod hasłem obrony narodo- 
wej i ściągała go przez rządców ka- | 
mienic. Egzekutowanie tej daniny | 
nie zdawali sobie nawet sprawy z te-' 
go, kto im tę funkcję narzucił. 

„Przyszli jacyś panowie, dali kwi- ; 
tarjusze i kazali zbierać” — oświad- 
czył mi rządca, gdy kwestjonowałem 
prawomocność tego rozporządzenia. 
A kiedy stanowczo odmówiłem pła- 
cenia i wystawiony na moje nazwis- 
ko kwitek podarłem — przeraził się. 
„Panie, co pan robil... To już pan 
będzie za to odpowiadał”. 

W ten sposób wyłudziła narodo* ! 
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szpitalach skutkiem ran. 
Prezes ministrów Cankoff jest tak ciężko ranny, że nie wziął udziału 

w pracach -rządu. 
Minister spraw wewnętrznych Ruszczew znajduje się w agonii. 
W całej Bułgarji odbywają się masowe aresztowania, 
Nad krajem zawieszono stan wyjątkowy. 
Rząd Bułgarski posiada dokumenty, stwierdzające niezbicie udział so- 

wietów w zamachach. 

Echa zamachu w Katedrze. 

SOFJA. 18.IV. (Pat). Rozmiary katastrofy w katedrze są większe niż 

początkowo przypuszczano. Oprócz 150 zabitych jest przeszło 400 rannych. 

W gruzach i podziemiach katedry czynione są dalsze poszukiwania. Ogło- 
szono stan wojenny oraz mobilazację rezerw. Rada ministrów w komplecie 

obraduje w obecności króla. Prowadzone są rokowania z przedstawicielami 

mocarstw w sprawie akcji wojska. Premjer Cankow oświadczyłjw wywiadzie, 

że łączność między zamachem na króla, zamordowaniem generała Gieorg- 

jewa oraz z zamachem w katedrze jest oczewista. Zamachy te wskazują 
na identyczność ich źródła, oraz demaskują plan wywrotowców, zdążający 
do obalenia wszelkiej władzy w kraju. 

| spowodował śmierć niewinnych ofiar, kobiet i dzieci, ściąga na głowy 

„sprawców zbredni złorzeczenia całego narodu. Władze przedsięwezmą jak- 
| najenergiczniejsze zarządzenia w celu zwalczania akcji wywrotowej. W ca- 
„łym kraju, wedle ostatnich wiadomości panuje spokój. Z powodu świąt 

dzienników, te zaś, które opuściły prasę, z największem 
oburzeniem omawiają zamach w katedrze. 

Powstanie. 

! WIEDEN. 18.IV. (Pat). Telegraphen Company donosi z Białogrodu: 

wychodźcy bułgarscy którym udało się przekroczyć granicę, opowiadają 

że na całej przestrzeni od Sofji do Caribrodu wybuchło powstanie. Ludność 

przepędziła władze, powołując swych mężów zaufanie. Zamach dokonany 

„w katadrze sofijskiej był widocznia sygnałem do ogólnego powstania. 

Bułgarja krwawi. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

wyszło niewiele 

Wczoraj wieczorem o godz. 7 min. 15 został zabity w Sofjl naczelny 

dyrektor więzień Panach, 
Zamachu dokonano przez rzucenie bomby do gabinetu. Złoczyńcy 

zbiegli. 

Wprowadzenie sądów wojskowych. 

P i SOFJA. 18.IV. (Pat). Na podstawie dekretu. królewskiego sądy woj- 

odkomisja przyjęła ustawę ze zmienionym tytułem i z tem, ŻE skowę rozpoczną dnia dzisiejszego swoją działalność. Sobranje zostało zwo- 

z chwilą wejścia w życie tej ustawy wygasa dawna ustawa o rozbudowie łane na wtorek celem zatwierdzenia wprowadzenia stanu oblężenia. 
Cała ludność podlega jurysdykcji władz wojskowych. Noszenie broni 

zostało zakazane. Podróżowanie kolejami dozwolone jest tylko na podsta- 

Arne | wje specjalnych legitymacyj. Rozmowy telefoniczne i ruch telegraficzny 
poddane są cenzurze. © 

| Władze sądowe  zarządziły szereg rewizji, 

, zultaty i doprowadziły do licznych aresztowań. Śledztwo dowodzi, że głów- 

"ny ośrodek spisku znajduje się zagranicą. Partja socjalistyczna wystosowała * 

odezwę do ludności wzywającą ją do zaniechania przelewu krwi. Depesze 

iz różnych stron kraju donoszą, że wszędzie panuje spokój i porządek, 

Co mówi poseł bułgarski w Czecho- 
słowacji. 

PRAGA '18, IV. (Pat). Poseł bułgarski Michalczew oświadczył przed- 
j stawicielom, prasy, że zamach w katedrze w  Sofji był dziełem emigran- 

tów bułgarskich I stanowi część szeroko zakrojonego planu mającego па 
celu obalenie obecnego rządu bułgarskiego. 

To co się rozegrywa w Bułgarji jest tylko 

į Przygrywką do większej akcji kierowanej i inicjowanej przez Moskwę. 
swoją reprezentację w Pradze. 

  

Najlepszy środek odżywczy 

KAKĄO 
fabryki „PAC“ 

Żądać wszędzie! 

je. Otóż wiedziano, że gospodaruje 
partyjnie, że przywłaszcza sobie roz* 
maite funkcje państwowe, a działa 
często antypaństwowo, lecz przez 
długi czas nikt nie śmiał przeciw te- 
mu głosu podnieść. Teraz dopiero 
to i owo pismo odważa się, bąknąć, 
że „Macierz Szkolna”, nie powinna 
być opanowana przez jedno stron 
nictwo, skoro apaluje do uczuć 6- 
gólno-narodowych. 

Łatwo domyśleć się, że przy tak 
podstępnych , metodach działania, 
znajdują żer również indywidua, eks: 
ploatujące patrjotyzm społeczeństwa 
już nawet nie na cele partyjne, ale 
wprost dla kieszeni własnej. Oto, 
między ianemi, w ostatnich czasach 
dzienniki ostrzegły przed jakimiś 
dwoma panami (jeden z nich w mun- 
durze podpułkownika), zbierającymi 
składki na instytut gazowy. Gdy im 
kto dać pieniędzy nie chce, grożą 
napietnowaniem w prasie, wpisaniem 
na czarną listę etc. zupełnie tak 
samo, jak postępują wszyscy kwe- 
starze narodowej demokracji. Z tej 
samej szkoły wyszedł i Muraszko. 

Muraszce też w pewnym stopniu 
zawdzięczamy zbliżające się otrzeź- 
wienie, którego jednym z przejawów 

LĄ, 
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w Bulgarii. 
Skutki eksplozji w katedrze sofijskiej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W sprawie głośnego zamachu w katedrze w Sofji dowiadujemy się, iż 

zabitych zostało podczas eksplozji około 50 osób, zaś 150 osób zmarło w 

Ostatni zamach w katedrze, który 

które wydały poważne re- 

Emigranci bułgarscy mają 

  

     

    

      

To kłamstwo! 
twierdzić, iż miłość niema swego 
prawa. Każdy o tem się przekonać 
może, gdy ujrzy flim p.t. „Prawo 

Miłości*', wyświetlany w kinie 

„PICCADILLY“ 
(Wielka 42). 

Oszczerstwo było właśnie dotąd 
terroru. 

Ale proces red. Wasilewskiego 
nietylko ma znaczenie symptoma- 
tyczne. Mowy, które przy tej spo- 
sobności wygłoszono, niejednemu 
bałamuctwu kres muszą położyć. Ten 
i ów przejrzy nareszcie i zrozumie, 
iż frazesy endeckie mają z istotnym 
patrjotyzmem bardzo problematyczny 
związek i że dla patrjoty wcale nie 
jest obowiązującą opinja narodowej 
demokracji. Można być w jej oczach 
szkodnikiem, ale to wcale nie do: 
wód, by się szkodziło państwu. Prze- 
ciwnie: ci, co narodowej demokracji 
szkodzą, często właśnie zasługują się 
narodowi i Rzeczpospolitej. 

Dopiero po świetnych mowach 
obrońców Lednickiego, opiaja publi- 
czna ma możność zorjentowania się 
w grze, jaką prowadziła endecja na 
emigracji w Rosji. Teraz dopiero w 
pełni uwidocznia się fakt, że t. zw. 
„orjentacja koalicyjna” była śród en- 
deków tylko orjentacją bezwładu wy* 
straszonej gawiedzi, drżącej przed 
potęgą czratu, a poniekąd już z nim 
też pogodzonej. Koalicyjność stano- 
wiła tu jeno maskę, szyld. W rzeczy” 
wistości zaś była to poprostu orjen- 
tacja rosyjska, zgóry darowująca 

O 

z Kowna. 
Samorządy litewskie. 

„Trimitas Ne 13 podaje: Dla orga” 
nizacji pracy samorządowej pod wzglę- 
dem prawnym i praktycznym zosta- 
nie wkrótce wydany odpowiedni pod- 
ręcznik regulaminowy. 

Opłakany stan oświaty. 

Litewska agencja urzędowa „Elta” 
donosi: w ministerstwie oświaty 
stwierdzono, że do należytego upo" 
rządkowania nauczania początkowe- 
go w Litwie i zaopatrzenia w dosta 
teczny persenel naukowy trzeba 
5586 nauczycieli szkół  początko- 
wych, włączejąc też w to inspek- 
torów. 

Do seminarjów nauczycielskich 
trzeba 140 nauczycieli, do gimnaz- 
jów — 399, do szkół handlowych — 
771 do szkół średnich (progimnaz* 
jów) — 526. 

Cukrownictwo na Litwie. 

„Trimitas” Ne 14 podaje: Gabinet 
Ministrów uchwalił jeszcze w r. b. 
zacząć na Litwie uprawę buraków 
cukrowych. W tym celu uchwalono 
kredyty w wysokości 254.300 litów. 

Lhasji Sowieckiej. 
Włościanie skarżą się na go: 

spodarkę sowiecką. 

i 3580, 

  

  

Wczoraj odbyła się w Leningra- 
dzie konferencja nowowybranych 
włościańskich delegatów gubernjalnej 
leningradzkiej rady. Konferencji prze- 
wodniczył Zinowjew. Po programo- 
wem przemówieniu Zinowjewa wło- 
ścianie podkreślali ciężkie położenie 
wsi sowieckiej obarczonej nadmerne* 
mi podatkami rolnemi i žywnošcio- 
wemi. Delegaci stwierdzili, že lud- 
ność wiejska nie otrzymuje żadnej 
pomocy od włościańskich koopera- 
tyw, mających zaopatrywać wieś w 
artykuły pierwszej potrzeby. Braki te 
i niedomagania organizacyjne według 
oświadczenia delegatów włościańskich 
są właśnie przyczyną tak częstych 
buntów chłopskich w Rosji Sowiec- 
kiej. Delegaci domagali się do Zi- 
powjewa opieki rządu nad włościań- 
skiemi kooperatywami, oraz  zrów- 
nania ich w prawach z kooperatywa* 
mi robotniczemi w miastach. (Pat). 

Kara śmierci za pobicie 
: „Slelkora“. 

Za zbicie wlošciaūskiego sowieckie- 
go korespondenta w okręgu Czuwasz- 
skim sąd Moskiewski wydał wyrok 
skazujący na šmierš Semiona Pawło- 
wa i konfiskatę jego majątku a kilku 
innych uczestałków tego włościań- 
skiego samosądu nad bolszewickiemi 
władzami na kilkoletaie więzienie, 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

  

Żądajcie wszędzie 
„Kurjera Wileńskiego". 

  

z niepodległości i gotowa przycup- 
nąć w Polsce zjednoczonej pod wspól« 
nym knutem za cenę falszowanaj 
autonomii. Wojskowe formacje pol- 
skie miały służyć poto, by zagrzać 
armję carską do zwycięstwa — zwy” 

cięstwa, w które bezgraniczna tylko 
naiwność po wojnie japońskiej mogła 
wierzyć. 

Zdarzył się w tych dniach bardzo 
charakterystyczny wypadek. W teat- 
rzyku „Qui pro quo" zagrano dla 
figlu „Boże carla chrani", przyczem 
na scenie zjawił się aktor i zawołał: 
„Gaspada, praszu wstat'l” 

l oto znalazł się ktoś, co odru- 
chowo powstał. Był to oficer armji 
polskiej, który następnie chyłkiem 
wysunął się z teetru, goniony śmie 
chem publiczności. 

Łatwo domyśleć się, z jakiej for- 
macji żołnierz ten przeszedł do armji 
polskiej. Można również pewnym być, 
że sympatje jego były i są dotąd 
całkowicie po stronie przeciwników 
Lednickiego. W szeregach narodowej 
demokracji roi się dziś od podob- 
nych osobników. 

Tęsknią. 
Ale jeszcze nietak dawno oficera 

tego nie wygnałoby z teatru ogólne 
szyderstwo publiczności. Komiczny 
jego odruch spotkałby się z. śmie- 
chem, ale śmiechem pobłażliwym. 

B. Hertz,   Lwów i Wilno Moskwie, rezygnujaca | 
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Drotzystość poświęcenia siedziby oddzia- 
łu Wileńskiego T-wa Księgarni Kolejo- 

With „Rat“. 
W sobotę dnia 18 b. m. o godz. 

4ej po południu ks. Biskup Bandur- 
ski w obecności przedstawicieli władz 
p. Delegata Rrządu Raczkiewicza, p. 
Komisarza Rządu Wimbora, p. Pre- 
zydenta miasta Bańkowskiego, wice- 
prezydenta Łokucijewskiego, przed- 
stawicieli dyrekcji Kolei Państ.p.Kamiń- 
skiego i Narkiewicza oraz przedsta- 
wicieli prasy, świata księgarskiego, 
prezesa Rady Nadzorczej, przy udzia- 
le członków Zarządu Polskiego T-wa 
Księgarni Kolejowych „Ruch” Sp. Akc. 
prezesa Zarzudu p. Tadeusza Tcho- 
rzewskiego, dyrektora zarządzającego 
p. Stanisława Godyckiego Cwirko, dy 
rektora Oddziału w Wilnie p. Ksawe- 
rego, Zapolskiego, dokonał aktu poś- 
więcenia siedziby Oddziału T-wa 
„Ruch” w Wilnie przy ul. Ludwisar- 
skiej 5. 

Następnie prezes Zarządu T-wa 
„Ruch” dziękując wszystkim zebra- 
nym za uświetnienie swoją obecnoś- 
cią skromnej uroczystości poświęce 
mia i otwarcie Oddziału T-wa „Ruch” 
w Wilnie, podkreślił, że zebrani dali 
dowód jak bliska jest im sprawa krze-; 
wienia polskiego słowa drukowane-, 
go i powstania nowej swoistej pla- 
cówki kulturalnej i handlowej, zara- 
zem szczególniej tutaj na wschodzie 
Rzeczypospolitej jest nader ważny 
każdy postęp w dziedzinie życia go- 
spodarczego, a tembardziej jeżeli się 
to łączy z uprzystępnieniem szero- | 
kim warstwom społeczeństwa czyta: 
nia wszelkich pism polskich i obco- 
języcznych. 

T-wa „Ruch”, prowadząc najwięk- 
szą ekspedycję pism polskich i za- 
granicznych zaopatruje sprawnie pa- 
ręset księgarni kolejowych i kanto 
rów pism w miastach i miasteczkach 
w całej Polsce, a pozatem posiada 
w wielkich miastach jak Poznań, Kra- 
ków, Lwów, Gdańsk specjalne biura 
dzieaników i taką właśnie placówkę 
bogato zaopatrzoną we wszelkie wy- 
dawnictwa codzienne i perjodyczne, 
otwiera obecnie w Wilnie. ; 

Sprzedawać też będzie T-wo „Ruch* 
w swoim sklepie własne wydawnic- 
twa, jak żurnale, plany miast, ma 
py, pocztówki, albumy, a także Urzę- 
dowy Rozkład Jazdy i wszelkie inne 
wydawnictwa rządowe, 

Tworząc rzecz nową na gruncie 
wileńskim, wypełniamy lukę — koń- 
czy swe przemówienie p. Tchorzew- 
ski — to pomo nam pewnie spodzie 
wać się współdzizłania i poparcia u 
wszystkich osób i organizacyj, któ” 
rym rozwój czytelnictwa leży na ser- 
cu. 
""Notując przebieg tej sympatycz- 
nej uroczystości, ślemy nowopowsta- 
łej placówce kulturalnej staropolskie 
„Szczęść Bożel” 

    

Zagranica o nas. 

Dziwna rzecz, wydaje się pono sporo 
pieniędzy na propagandę polską zagranicę, 
różne „typki” jadą na rządowe subwencje 
we wszystkie cztery strony Świata I... od 
czasu do czasu widzi się skutki owych prac 
propagandowych. Widzi się też dbałość 
naszych, znanych z uprzejmości dystynkcji 
1 eleganckich przyjęć ambasad. 

Oto przed nami leżą dwie koperty za- 
wierające kablogramy z Ameryki przesłane 
yla Londyn (The Western Union Tele. 
rapk Company 22 Scat Winchester 

Street London E. €. 2) do Wilna. I pro- 
szę: na jednej kopercie Wilno umieszczone 
jest w Rossji, a na drugiej w Litwie. 

Cóż robi nasza ambasada w Londynie, 
jeśli nawet urzędy telegraficzne stolicy An- 
glji nie uznają granic Państwa Polskiego? 

Warto by na ten fakt niewielki sam w 
sobie, ale znamienny zwróciły uwagę: Mini- 
sterstwo Spraw Zagranicznych i Komisje 
Sejmowe. 

    

Na ekranie. 
Kino-teatr „Heijos“. 

„Tragedja domu Habsburgėw“. 

HliKino-teatr „eljos* wyświetla o- 
statnio pod powyższym tytułem mo- 
numentalne arcydzieło filmowe w 2 
serjach i 12 aktach razem, ilustrują 
ce dzieje nieszczęsnej miłości. Nastę- 
pcy Tronu austrjackiego arcyksięcia 
Rudolfa do baronówny Marji Wecera. 

Zdjęć dokonano na zamkach: Hof- 
burg i Schónbrunu, oraz w pałacu 
myśliwskim w Magerlingu. 

Zdjęcia te oryginalne byłych rezy- 
dencji cesarskich jednego z najświet- 
niejszych dworów Europy pizedwo- 
jennej ogromnie podnoszą walory 
artystyczne i bistoryczne obrazu. 

Wnętrza pałacowe nie tylko że 
imponują, lecz wprost  przytłaczają 
widza swym przepychem i ogromem, 

   
Dziś — N. Przewodnia. Leona. 

Niedziela] Jutro— Sulpicjusza. 

Wschód słońca— g. 4 m. 32 

Zachód —g. 6 m. 39 ” 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wlecz., wypožyczalnia od 12—4. 

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

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z ro l z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

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

warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 
lanka 14, otwarta w dnie Oz (prócz 
pan. rano) od 10 rano do Świecz. 

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)— 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym i ich rodzinom w Poliklinice 

(bomini ańska 15) codz, oprócz dni świąt. 
0d-8—9. 

Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 
— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

! Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

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

Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr. 
Jundaiłła—Mickiewicza róg placu Łukisk. 
Domańskiego—Dominikańska 14. 
Szyrwindta—Niemiecka 15. 

URZĘOOWA. 

— Przegląd rocznika 1904, 
Przegląd rocznika 1904 roku w po- 
wiecie Wileńsko-Trockim odbędzie 
się w dniu 5 maja w óśmiu punk- 
tach powiatu, (1) 

— Z posiedzenia sejmiku po- 
wiatowego Wileńsko - Trockiego- 
W tych dniach odbyło się posiedze- 
nie sejmiku powiatowego pod prze: 
wodnictwem p. Starosty Bolesława 
Grabowskiego, na którem zostało 
uchwalone: 1) zjazd sejmiku na dz. 
27 b. m. 2) porządek dzienny po- 
wyższego zjazdu, 3) rozpatrzono spra- 
wozdania komisji rewizyjnej sejmiku 
na rok 1924, 4) uchwalono przedło” 
=: sejmikowi następujące wnioski: 

a) w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
od Rządu w sumie 10 tysięcy zło- 
tych na roboty inwestycyjne dla za- 
trudnienia bezrobotnych, e) o przyz- 
nanie pracownikom Samorządowym 
15 procent dodatku komunalnego, 
Powyższy dodatek otrzymują wszys- 
cy pracownicy samorządowi na całej 
Rzeczpospolitej, a tylko w terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego do o- 
becnego czasu nie był zastosowany). 

W końcu rozpatrzono szereg bie- 
żących spraw. (I) 

  

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia komisji od- 
budowy pow. Wileńsko-Trockie: 
go. W dniu 15 kwietnia odbyło się 
posiedzenie komisji odbudowy po 
wiatu Wileńsko-Trockiego pod prze- 
wodnictwem p. starosty Bolesława 
Grabowskiego na której bylo posta: 
nowiono udzielić pożyczki zwrotnej 
długoterminowej na przeciąg 10 lat, 
w sumie 77,195 złotych gotówką i 
1625 festmetrów budulcu, dla pe- 
tentów 11 gmin na odbudowę  zni- 
szczonych przez wojnę budynków 
mieszkaniowych. Jednocześnie z po- 
wyższej sumy udzielono pożyczkę w 
celu odbudowy kościołów: w Land- 
warowie, w Nowo-Trokach i w Pod- 
brzeziu, oraz na odbudowę cerkwi w 
Nowych-Trokach, budynków gmin- 

    

majestatu. Śliczne są również rezy- 
dencje te ukazane w perspektywie 
na tle otaczającej je przyrody. Świet- 
na reżyserja Aleksandra Korda wy- 
czuwa się na każdym kroku. 

Dygnitarze i tłumy dworskie — 
doskonałe. Styl zachowany jaknaj- 
ściślej. 

Na czoło wykonawców wysuwa 
się Emil Fenyvessy, który dal nie- 
zrównaną wprost kreacją artystyczną 
zmarłego Franciszka — Józefa. 

Drugie po nim miejsce należy się 
odtwórcy męzkiej, a szlachetnej po- 
staci uredziwego arcyksięcia Rudolfa. 

Dobrą była również cesarzowa E!l- 
żbieta i arcyksiążęta. 

Jednakże co do odtwórczyni roli 
Mary Wescera, — mimo  umiejętnej 
i oryginalnej gry, — musimy wyra- 
zić pewne zastrzeżenia.Oto mało jest 
podobną do za, Marji We- 
scera,znanej ze zdjąć, Widocznie ob-   

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

! па 
112 b. m., na požarzetrzech partero- 

  
pełnym ponurego jakiegoś, zimnego | sada tej roli była wynikiem 

  

KRONIKA. 
nych w Olkienikach i Niemenczynie 
i na odbudowę gmachu seminarjum 
nauczycielskiego w Nowych Trokach. 

— Podatek dochodowy. Jak 
się dowiadujemy zostanie przesunię: 
ty termin składania zeznań o docho- 
zie na rok 1925 przez osoby fizycz- 

ne, spadni wakujące i osoby praw: 
ne do dn. 31 maja b. r. (1). 

— Posiedzenie komisji finan- 
sowej. W dniu 21 b. m. odbędzie 
się posiedzenie komisji finansowej, 
nad dalszem rozpatrzeniem budżetu 
m. Wilna na rok bieżący, (I). 

— Z posiedzenia komisji fi- 
nansowej. Na ostatniem posiedze- 
niu komisji finansowej udzielono 
szereg zapomóg różnym instytucjom 
społecznym i dobroczynnym ogółem 
na sumę 41,600 zł., między innemi 
udzielono  instytutowi  radjowemu 
im. Curie: Składowskiej tysiąc złotych, 
Towarzystwo przeciwgróźliczemu trzy 
tysiące złotych i na kolonje letnie 
cztery tysiące złotych. 

Równięż zostały udzielone zapo* 
mogi instytucjom żydowskim. (1). 

— Sprawność nowozakupionej 
sikawki strażackiej. Nowo zakupio- 
na sikawka motorowa o której już 
przedtem podawaliśmy, była używa 

w mocy z dnia 11-go na 

wych budynków drewnianych przy 
ul. Podgórnej róg Małej Ne 5—7, (I). 

— Z działalności Pogotowia 
Ratunkowego. Pogotowie ratunko* 
we m. Wilna od dn. 1 stycznia do 
dnia 18 kwietnia, udzieliło pomocy 
dla 1028 osób, z czego było wzywa" 
ne na miejsce wypadku 487 razy i 
na miejscu udzieliło pomocy dla 541 
osób. (I). 

— Z działalności Straży Og- 
niowej. Straż ogniowa m. Wilna by- 
ła wzywana od dn, 1 stycznia do 
dn. 18 kwietnia na miejsca pożarów 
64 razy, oprócz tego jeden alarm 
był fałszywy, próbnych alarmów na 
wyjazd miała 4, natomiast cwiczeb- 
sra w sa a ye 
straży ogniowej było 16, (I 

— Samochód 
jest w Wilnie. Jak się dowiaduje: 
my, podwozie samochodowe pożaro- 
we które zostało zakupione przez 
magistrat m. Wilna zostało przywie- 
zlone do Wilaa przez spółkę W. 
Malinowski za ogólną sumę 
2,900 zł, co da możność szybszego 
przybycia na miejsce wypadków po 
żarowych. 

Pedwozie samochodowe obecnie 
jest w stanie nieczynnym z powedu 
doprowadzenia do stanu używalnoś- 
ci narzędzi pożarowych i siedzeń 
dla strażaków, (l). 

=» Magistrat pracuje. Magistrat 
m. Wilna obecnie przeprowadza od- 
remontowanie beczek do polewania 

ulic, Narazie odremontowano 
dwie beczki, trzecia natomiast 
montuje się. (I). 

— Posiedzenie komisji rze- 
czoznawców. 

siedzenie komisji rzeczoznawców w 
celu ustalenia nowych cen zniżonych 
na mleko, herbatę, i kawę w kawiar- 
niach i na piwo. (1). 
+ — Zbadanie stanu elektrowni 
miejskiej. Delegatura Rządu zwró- 
ciła się telegraficznie do Ministerst- 
wa Robót Publicznych o przysłanie , 
swego przedstawiciela w celu zbada- 
nia obecnego stanu elektrowni miej- 
skiej. (I). 

— Kary administracyjne. Wła- 
dze administracyjne miasta Wiłna 
pociągnęły do odpowiedzialności w 
dniu 17 b. m. za nieprzestrzeganie 
przepisów administracyjnych 21 osób: 
1) za opilstwo i zakłócenie spokoju 
publicznego 13 osób; 2) za przekro- 
czenie przepisów  administracyjno- 
sanitarnych 
by; 3) za nieprzestrzeganie przepi- 

    

ja Korda. 

Treść obrazu, poza zmyślonym 
dla większego efektu, spiskiem, ści- 
śle się zgadza z prawdą historyczną. 

Doskonały ten obraz, na który 
nie szczędzono kosztów, wskrzesza 
przed nami na chwilę świetny ongiś 
dwór wiedeński z jego słynnemi na 
świat cały zabawami dworskiemi; in- 
trygi i tragedje pałacowe; zaś kon- 
flikt między uczuciami osobistemi, a 
obowiążkami względem Państwa i 
dynastji, odbywający się w duszacht 
Franciszka Józefa (cesarza i Ojca) z 
jednej strony, z drugiej zaś — arcy- 
księcia Rudolfa (Następcy tronu iko- 
chanka) — wzrusza naprawdę swym 
głębokiem tragizmem życiowym, na- 
pełniając jednocześnie serce widza 
szczerem współczuciem dla tych nie- 
szczęsnych marjonetek losu, którym 
nawet kochać nie wolnol.... 

3 

sów o ruchu kołowym 2 osoby; 4) j prowadzoną rewizją przez Kuratorjum 
za handel w pociągu 2 osoby; 5) za 
handel w godzinach zakazanych 2 
osoby. (I). 

— Studnia się popsuła. Stud- 
nia, która się znajduje przy rogu u- 
licy Niernieckiej i Żydowskiej popsu« 
ła się. Ze studni powyższej korzy 
stało przeszło kilkaset osób. 

Może by sławetny magistrat swo- 
Im niedbalstwem nie odbierał zdro- 
wej wody mieszkańcom m. Wilna. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie wzrasta. Sprawo- 
zdanie z rynku pracy Państw, Огте- 
du Pośredn. Pracy od 28.lll do 4.IV 
wskszuje ogólną liczbę bezrobotnych 
w Polsce 183.640, 

W naszym mieście 

siątków tysięcy złotych. 
Bruki i chodniki, pieczę nad któ» 

rymi przyjął Magistrat, dochodzą do 
stanu grodu Mejszagolskiego i urą-, 
gają najprymitywniejszemu  bezpie- | 
czeństwu i porządkowi. 

Budy, zwane domami miejskimi, 
„Pie: 

gutki” krążące po Antokolu, ustępy 
miejskie, ogrodzenia, oraz dzielnice 

zieją swą brzydotą i brudem, 

gęściej zaludnione dopełniają obrazu 
porzą ków miejskich i pieczy naszych 
„ojców” nad naszym grodeml Pracy | 

liczba bezro- 
botnych też się wzmogła, a nasz sła- 
wetny Magistrat śpi na laurach, wy” 
kazując nawet w swym skleconym i 
z kinematograficzną szybkością u- 
chwalonym preliminarzu zyski dzie- 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego w 
dniu 17 b. m. Zarząd Stowarzysze- 
nia Urzędników Państwowych udzie- 
lił dymisji dyrektorowi Kursów Ma- 
turalnych S. U. P. p. Kazimierzowi 
Wójcickiemu, 

* — Koncesja dla szkoły ży- 
dowskiej. Żydowska szkoła rzemieśl- 
nicza Techników mieszcząca się przy 
ul. Wielka-Pohulanka 18, już od 
dłuższego czasu stara się o koncesje, 
której do tego czasu jeszcze nie 
otrzymała. (1) 

RÓŻNE. 

— Wścieklizna psów w Wi- 
leńszczyźnie. Zgodnie z danemi 
statystycznemi za czas od 1 stycznia 
r. b. do 1 b. m. w siedmiu powia- 
tach ziemi Wileńskiej zostało poką- 
sanych przez psów wściekłych sto 
jedenaście osób, z której to ilości 
więcej niż 50 proceot przypada na 
m. Wilno. (I) 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Ucieczka więźnia. W dn. 18 b. m. 
między godz. 15—16 z więzienia wojskowć- 

zbiegi więzień Wilson Henryk, ur. w r. 
901, oskarżony o dezercję. Poszukiwania 

zarządzone. 

— Pożar. W dniu 18 b. m. o godz. 
5 m. 40 w sklepie wafli Mieczuka Stanisła- 
wa przy ul. Wileńskiej 48, wskutek krótkie- 
О spięcia przewodników wybuchł pożar. 
gleń niezwłocznie stłumiono. Straty wy- 

  
masa! A po ulicach chodzą liczna | noszą 100 zł. 
rzesze bezrobotnych i rozlega się — Kradzieże. W dniu 17 b. m. ze 
głuchy pomruk. Kiedy się wreszcie ' 5!5ln! taboru szpitala wojskowego nr. 3 

skończy ta dożywotnia kadencja tru- |   
rejonie | 

pożarowy Južį 

  
W dniu 23 b. m. w, 

Delegaturze Rządu odbędzie się po- | 

i porządkowych 2 oso*; 

    

protekcji, | 
odtwórczyni bowiem nazywa się Mar-'| 

  

poszów miejskichl 
— Wsprawie przedłużenia wy: | 

płat dla bezrobotnych. W dniu 18 
b. m, w Dyrekcji Funduszu Bezrobo- 

skradziono 4 pary szlej skórzanych, 4 
tejc I siodło, ogólnej ee 780 Ann 

I chedzenie w toku. 
— Rodziewiczowi Józefowi, zam, przy 

ul. Bołtupskiej 8 skradziono ze straganu 
‚ па plūcu Łukiskim 3,200 zł. O kradzież po- 
| dejrzewa Feliksa Błażewicza. Dochodzenie 

cia w Warszawie, rozpatrywana była | w toku. 
sprawa 0 przedłużeniu okresu wy- 

ipłat dla bezrobotnych na terenie m. 
Wilna. 

Uprzednio ustalony termin 11-go 
kwietnia, wobec nierozpoczęcia sią 
dotychczas robót budowlanych, ma 
być odłożony na dwa-trzy tygodnie. 

— Strajk orkiestry. w 

kojny. 
— Komitet Socjalistyczny Mię- 

dzynarodówki, rezydujący w Lon- 
dynie, wydał odezwę majową. W o- 

że jeszcze 
grożą na Wschodzie wciąż nowe nie- 
dezwie swej wspomina, 

bezpieczeństwa wojny. 
Wzywa by na 1 maj demonstro" 

wano na cześć zabezpieczenia poko- 
:ju. Podkreśla znaczenie 8:o gogzin- 
nego dnia pracy, który jest rękojmią 

niesienia się klasy robotniczej 
dniu 1 maja klasą robotnicza bę- 

re: dzie demonstrowała narzecz zatwier- 
dzenia konwencji waszyngtońskiej © 
8-godz. dniu pracy. 

Wskazuje na te dwa wielkie bez- 
pośrednie zadania, które klasa robot- 
nicza ma do rozwiązania. Wspomina 

„że rok ubiegły pokazał, że ruch ro-, 
„ botniczy w większości krajów się roz- Kobylnickiej wskutek niewyjaśnionej nara- 
|wija w pochodzie ku większości, zie przyczyny spalił się dom mieszkalny 
Przyrost potęgi 

dniu 17 
b. m. w Teatrze Wielkim po 1 akcie 
zastrajkowała orkiestra, żądając uisz- 
czenia zaległych poborów. Aczkol- 
wiek część zaległości została nie- 
zwłocznie wypłaconą, orkiestrze grać 
się nie zgodziła i przedstawienie zo- 
stało odwołane. Przebieg strajku spo- 

pociąga za sobą, 
wzrost obowiązków i zagadnień, Na: 

— Lebiecki Władysław, właściciel maj, 
Ponary, zameldował o systematycznej kra- 

, dzieży artykułów spożywczych i narzędzi 
przez rządcę tegoż majątku Benżynskiego 
Bolesława. Dochodzenie w toku. 

Na prowincji. 

— Tajemniczy aeroplan, W dn. $ 
jb. m. e godz. 12 nad Smołwami od strony 
Gajlutyszek ukazał się aeroplan, który 

i szedł wzdłuż granicy w kierunku Turmont. 
Przynależności państwowej aeroplanu nie 
stwierdzono. 

— Zasłużona kara. W nocy z 10 na 
17 bm. we wsi Weskowsze, gm. Solskiej, 
popełniono kradzież na szkodę Stankie- 
wicza Józefa. Podczas zarządzonych po- 
szukiwań sprawców kradzieży post. Mali- 
nowski Jan z posterunku PP. w Sołach 
spostrzegł w lesie 2 podejrzanych osobni- 
ków, którzy na okrzyk „stój* poczęli ucie* 
kać. Poster. Malinowski goniąc użył broni 
palnej, i jednego z uciekających zabił, dru- 
giego zaś ranił, Stwierdzono, iż został ra- 
niony Rutkowski Łukasz, mieszk. m. Hol- 
szen, zabity zaś Dorniak Władysław, mieszk. 
Nowej Wsi, gm. Graużyskiej, znany złodziej. 
Dochodzenie w toku. 

— Pożar lasu. W dn. 15 b. m. wsku- 
tek niewyjaśnionej narazie przyczyny spa- 
liło się około 40 h. iasu państwowego w 
leśnictwie Niemeńczyńskiem. Pożar ugaszo- 
no przy pomocy Policji Straży Leśnej I 
miejscowej ludności. Strat narazie niezgło- 
szono. Dochodzenie w toku. 

— W dn. 13 b. m. około godz. 23 we 
wsi Wasiłkowie, gm. Krewsklej, spalił się dom 
mieszkalny na szkodę Chorążyka Michała. 
Straty wynoszą 712 zł. Przyczyna pożaru 
prawdopodobnie podpalenie. Dochodzenie 

»;,w toku. 
— W dn. 17 b. m. w folw. Orany, gm“ 

  
Janowicza Stefana. Strat narazie nieokreś- 
lono. Dochodzenie w toku. 

— W dn. 10 bm. o godz. 14 we wsi Po- 
wołuje do należytego przygotowania : lesie gm. Rudsławskiej wybuchł pożar wsku- 
się klasy robotniczej do kongresu ! tek niewyjaśnionej narazie przyczyny. Spa- 
międzynarodowego robotniczego, któ: ; 
ry odbędzie się w roku bieżącym. 

— W sprawie robót budowla- 
Inspektorat pracy zwrócił się 

do magistratu w sprawie udzielenia 
informacji, jakie roboty budowlane 

przeprowadzić 
'w bieżącym sezonie (/). 

ZE_ SZKOLNICTWA. 

nych. 

ma zamizr magistrat 

— Zwolnienie dyrektora. Jak 
się dowiadujemy w związku z prze- 

Kino-teatr „Piccadylli“. 

„Prawo miłości" (dramat w 8 akt.). 

Obecnie demonstrowany w „Pic- 
cadylli” film egzotyczny p.t. „Prawo 
miłości* należy do t. z. obrazów a 
wanturniczych, ale w dobrym guście. 

Już to same że obraz jest dzie- 
amerykań- 

jest 
wystarczającą rękojmią wartościowej 
produkcji; nie zawsze to będzie о- 
braz artystyczny ale w każdym razie 
solidna, sumienna „robota*; tandeta 

łem najlepszej wytwórni 
skiej „Paremount Pietures Corp 

wykluczonal 
Nie najłatwiejsze miałby zadanie 

ten, ktoby zechciał określić geogra” 
Ale czyż to nie. ficzne locum akcjil 

zbądne?l 
Dość że akcja toczy się w $го- 

dowisku ludzi pierwotnych między 
Tatarami a Cyganami, na tle natury 

Promotorem 
akcji jest miłość. Dwoje mężczyzn: 
Tatar i Cygan kochają się w uroczej | 

także dzikiej jak oni. 

liły się stodoła | szopa z inwentarzem 
martwym i sianem na szkodę Jana Szka- 
duna, i chlew na szkodę Łycko Jana. Stra- 
ty wynoszą 2,145 zł. Dochodzenie przeka 
zano do podprokuratora. 

— W dn. 10 b. m. o godz. 15 we wsi 
Hermanowo, gm. Łunieckiej, spaliły się 
dom mieszkalny, stajnia, spichrz, wozownia 
12 krowy na szkodę Rubaszki Andrzeja 
oraz dom mieszkalny na szkodę Zakrzew- 
skięgo Józefa, Przyczyny i strat narazie 
nieustalono. Dochodzenie w toku. 5 

— Kradzież. W nocy z 15 na 16 b. m. 
we wsl Kobylniki skradziono konia z wo- 
zem | uprzężą na szkodę Antoniego Turło. 
Straty wynoszą 245 zł. Dochodzenie w toku 

Tatarce i ubiegają się zaciekle o je! 
rękę. 

z Fkcja obrazu ma psychologiczne 
podłoże, toczy się żwawo, posiada 
momenta ekscytujące  (ujeżdżanie 

„| dzikich koni; zajadłą walkę trojga lu- 
„|dzi w płonącym minarecie I t. p.), 

więc obraz ten ogląda się z żywym 
zainteręsowaniem. Co do samej in- 
scepiracji to Tatarzy udali się Ame- 
rykanom niezgorzej; troszkę słabiej 
yganie. W rolach tytułowych wystę” 

pują: Dorotby Dalton jako Tatarka 
(istny „kozak — dziewczyna”, dosko= 
nale jeździ konnol). Następnie uro- 
dziwy partner Poli Negri, znany 
Cbarles de Rocbe, kreujący świetnie 
rolę Cygana, wreszcie Teodor Koziow 
w roli Tatara — pieśniarka. 

Element komiczny reprezentuje 
niezgorzej pewien stary Tatar — lu* 
bieżny dziadyga i skąpiec. Również 
zabawne są dosadne nadpisy obrazu. 

Film nowiuteńki,   
Spectator,
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Listy z prowincji. 

Działalność Głębockiego T-wa 

Dobroczynności w r. 1924. 

im ati ЧЕКНРАИЧНИЕ 

Jeżeli się weźmie pod uwagę 

wyjątkowo ciężkie warunki rozwojo* 
we instytucji społecznych wypływają” 
ce: 1) z nadmiernego obciążenia lud- 
ności różnorodnymi podatkami, 2) 
niejasnego: stanowiska instytucji spo- 
łeczno-prywatnych do społeczno-pań- 
stwowych, względnie samorządowych. 

3) Zbyt częste rozmijanie się w okre- 
sie ostatnich lat kilku z ideowością 

w pracy społecznej, a poszukiwanie 
karjery i osobistych zysków, szcze- 
gólniej że to ostatnie wzięło górę 
nad pierwszem poukopując znacze- 
nie i powagę pracy społecznej w po- 
jęciu szerszych warstw, zrozumiałem 
będzie powolne posuwanie się na- 
przód w osiągnięciu celu i zadań 
Towarzystwa. 

Tówarzystwo Dobroczynności po 
kilku latach bezczynnych rozpoczęło 
działalność 26 czerwca 1924 r. z ka: 
pitałśm: 1) kilkudziesięciu zł. w ka- 
sie, 2) 9000 rs. w papierach wartościo* 
wych (listy zastawne 
Ziemskiego Banku) i 3) nierucho- 
mością placem w m. Głębokiem, 
który wskutek powikłań interesów 
Twa za czas nie czynności w latach 
1920—1924, znalszł się w niepraw- 
nem posiadaniu Wileńskiego Banku 
Roólniczo Przemysłowego. 

Ponieważ uznano, że zwrócone 
przez p. St. Mohlą listy zastawne z 
powodu zbyt niskiego kursu nie 
mogą być spieniężone, a zaś wyjaś- 
nienię stanowiska jakie zajmie Bank 
Rolniczo-Przemysłowy wobec prawe- 
go właściciela placu t. |. T-wa Do- 
broczynności potrzebowało czasu, w 
pierwszych paru miesiącach T-w0 
ograniczyło działalność do: 1) udzia- 
lania pomocy doraźnej, 2) udzielania 
póred prawnych, 3) pośrednictwa 
pracy. . Wkrótce jednak okazała się 
niezbędność otwarcia w m. Giłębo- 
kiem schroniska dla starców i kalek, 
Głębocka Opięka Społeczna obiecała 
na ten cel zapomogę w wysokości 
6.500 zł. i na pomocdoreźną 1200zł. 

Jednak już w sierpniu Wydział 
Powiatowy Sejmiku Dziśnieńskiego 
uznał, że schronisko dla starców i 
kalek nie w Głębokiem, lecz w Dzi: 
śnie jest potrzebnem, a zaś co do 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO S 

Wileńskiego. 

КО J EAR 

paūmosy deiažuvj lėpszem bedzie je- 
żeli jedna instytucja będzie takowej 
udzielała, a więc Opieka Społeczna | 
i jakiejkolwiek bądź zapomogi Towa- 
rzystwu Dobroczynności odmówiono. 

Do listopzda z różnorodnych o- 
Наг 1 składek dobrowolnych T-wo 
uzyskało pokaźną na obecne ciężkie 

czasy sumę, bo przeszło 1000 zł., co 
dało możność wynajęcia lokalu i 

uruchomienia schroniska dla staru- 

szek na razie na osób 5. W grud 
niu Wydział Powiatowy Sejmiku 

Dziśnieńskiego zwrócił się do T:wa 

z prośbą przyjęcia jeszcze kilku, 
czego. T-wo z braku miejsca uczynić 
nie mogło, udzielił więc zapomogi 
na zwiększenie przytułku w. sumie 
trzystu zł, warunkując ową zapomo= 
gę zarezerwowanie kilku miejsc dla 
swych staruszek. 

+ Sprawa o plac z Bankiem Rolni- 
czo-Przemysłowym, po długich a 
uciążliwych pertraktacjach znalazła 

fsię na drodze sądowej, a to z powo* 
du wykazania przez Bank bezwzglę' 
nie złej woli w oddaniu owego  pla- 
cu prawemu właścicielowi, T-wu-Do- 
broczynności,   Proces się przewleka. Tracą na 
tem najmniej winni, bo bezdomne 
sieroty, gdyż T-wo będąc narażonem 
na ogromne straty z powodu niepo- | 
siadąnia swego. plącu, nia mając od: 
powiednich środków, z konieczności 
ogranicza swą działalność. K. R. 

į (Dokończenie nasttpi). 
  

    

"Rank Rolny wydaje. pożyczki dłogoter- 
MINOWE NA kupno grafa 1 parcelacji. 

! Ра twowy Bank. Rolay, w_naj- 
bliższych dniach rozpocznie przyjmo” 
wanie zgłoszeń 0 udzielenie długo: 
terminowych pożyczek amortyzacy;- 
nych na kupno gruntu z parcelacji 
i na zapłacenie za nabyte już, a po- 
chodzące z parcelacji gospodarstwą. 
Pożyczki będą udzielane da wyso- 
kości 7/3 szacunku ustalonego przez 
Bank I będą zasadniczo zabezpieczo- 
ne na |-szem miejscu hipoteki. Po- 
życzki udzielarie będą na termin_10, 
20 i 30 letni w 89/, listach zastaw- 
nych Banku. Listy zastawne przyj- 
mowane będą na poczet podatku 
majątkowego po kursie 80 za 100 
lombardowane w Banku Poiskim 

TOWARZYSZENIA POMOCY 
Wilno, Wileńska 28. 

\ Р. К. О. oraz przyjmowane przez 
Skarb Paūstwa, jako kaucja i wadja. 
Przedłożone Bankowi do komisowej 
sprzedaży listy będą zaliczkowane 
do wysokości 25'/, wartości nominal- 
nej. 

datkowe rata podatku majątkowego 
do czasu otrzymania listów zastaw- 
nych Banku. (A. T. E.) 

  

    

  

Teatr i muzyka. 
— Teśtr Polski. W krotochwiii Ver- 

neulil'a „Ananas”, Teatr Polski znalazł niez* 
miernie interesujące widowisko, na którem 
publiczność bawi się znakomicie. Grany 
jest „Ananas“ wybornie. 

— Popołudniówka szkolna. Dziś o 
g. *ej pp. Teatr Polski po raz ostatni gra 
„Hajduczka” (przeróbka z powieści H. Sien- 
klewicza). Ceny najniższe. 

— Występy W. Kawęckiej. Dziś po 
raz drugi po wznowieniu grana będzie 
świetna „Hrabina Marica” z W. Kawęcką w 
roli tytałowej. Widowisko to jest najbardziej 
artystycznem jakie reżyser M. Bowmunt w 
sezonie bieżącym wystawił, Pp. Sempoliń- 
skl | Kozłowska tworzą parę nlezapom: 
nianą. 

— Opera „Demon“ jako popołud- 
* nlówka. Dziś Teatr Wielki daje o g. 4-ej 
przepiękną operę Rubinsteina „Demon”. 
Ceny miejsc zniżone. 

— Przedstawienie jubileuszowe 
zespołu bnietowego. Jutro Świetny 
nasz zespół baletowy daje nader interesu- 
jący program na swem widowisku jubileu- 
szowem, t. J. dwudziestem plątem w sezo- 
nie bieżącym. Będzie to jedno z ostatnich 
przedstawień naszego baletu, który z dn. 
1-go maja opuszcza Wilno, udając się na 
występy do Londynu. 

— „dan Maciej Wściekłica — Wit. 
kiewieza. Wkrótce w Teatrze Polskim goś- 
cle będzie warszawski Teatr Im. Fredry pod 
dyrekcją J. Pawłowskiego, który wystawi u 
nas sensacyjną sztukę „Jan. Maciej Wściek 
lica” Witkiewicza. 

— Misterjum pieśni, poezji I tańca. 
We wtorek 21 b. m. o g Seej w. staraniem 
redakcji Tygodnika Wileńskiego, odbędzie 
się w Teatrze Polskim misterjum pieśni, 
paezji i tańca. Udział biorą m. in.: pp. J. 
Korsak-Targowska I K. Swięcicka, balet p 
Jana Cieplińskiego z pp. Matuszewską I 
Sławińską na czele, oraz artyści drama- 
tyczni: pp. Grabowska, Frenklówna, God- 
lewski, Purzycki, Rzęcki. Udział znakomi- 
tych artystów 1 dobór niezwykłego progra- 
mu o takich nazwiskach jak Słowacki, Nor- 
wid, Miciński, Chopin, Moniuszko, Wyspiań- 
ski, Staff, Zegadłowicz, Szymanowski I Inn, 
zapowiada rzadką atrakcję dla Wilua. Bile- 
ty już sprzedaje kasa Teatru Polskiego. 

— Poranek Muzyczny. Dziś o g. 
12-ej w poł. odbędzie się Poranek Mu» 

WąliLSE.NOS K | 

Właścicielom majątków, którzy ̀ 
zgłoszą swe majątki do parcelacji , 
będzie odroczona przez włedze po: ; 

Halka-Ledochowska (skrzypce), M. Salnicki 
(altówka), F. Tehórz (wiolonczela) i H. Śzyr- 
mo-Kulieka (fortepjan). W programie: Beet- 
howen—Kwartet fortepjanowy op. 16, Men- 

' delsohn Bartholdy—Trio op. 49 D-moll. Ceny 
- najniższe. 

        

    

Ze sportu. 
' NI doroczny bieg kolarski Stadjonu. | 

i Jedną z najbardzieį udėtnych I popu- 
„larnych imprez sportowych w siolicy jest 
bezsprzecznie doroczny wlosenny bieg ko 
larski „Stadjonu“ na przestrzeni 25 km. or: 
ganizowany rokrocznie dla miłośników ko- 
larstwa, niestowarzyszonych w żadnym z 
klubów kolarskich. Intencją Stadjonu—jest 
wydobycie z pośród szerokich mas amato- 
rów kolarstwa tych kilkanaście talentów 
nowych, którzy dzięki swej dalszej wytrwa- 
łej pracy będą mogli zająć poważne miej- 
26 w szlachetnej walce o sukcesy przysz- 
ości. 

Redakcja Stadjonu przygotowuje dia 
zwycięsców cały szereg bardzo cennych 
nagród a między innymi, jako I nagrodę— 
rower oflarowany przez nową poznańską 
fabrykę rowerów „Inwentia”. 

Wobec znacznego zainteresowania się 
tym biegiem na prowincji, redakcja Stadjo- 
nu zmuszona była zakrzątnąć się około 
sprawy przygotowania odpowiednich kwa- 
ter dla zawodników z prowincji i w tym 
celu oddaje do ich dyspozycji lokal redak- 
cyjny, składający się z 2 wielkich sal, który 
będzie odpowiednio przygotowany na dzień 
zawodów (26 kwietnia). 

Miejsca w samochodach dla prasy I 
członków redakcji będą rezerwowane tylko 
do dn. 22 kwietnia. Odjazd przedstawicieli 
prasy na start nastąpi w niedzielę 26 kwie- 
tnia o g. 10 rano. 

Rozmaiłości. 
W roku 2000 nastąpi koniec świata 
Proroctwa, które dotychczas się 

spełniły. 

Dzienniki włoskie donoszą, że wśród 
szpargałów, pozostałych po zakonniku Ka- 
pucynie, zmarłym przed stu laty, znaleziono 
dokument, pisany prawdopodobnie około 
1760r. Dokument ten zawierą proroctwa, 
które dotychczas się spełniały. 

Naprzykład na r. 1792 przepowiadana 
była rewolucja francuska i wynalezienie gl- 
lotyny, a na rok 1830 przepowiedziana była 
znów rewolucja ze zmianą dynastji. W roku 
1841 miały nastąpić powodzie, w r. 1848— 
niepokoje w Królestwie Neapolitańskiem. 

Dokument przepowiedział także pow- 
stanie polskie, ale prorok omylił się pod 
tym względem, 
1850. Na rok 5 przepowiedziane były 
niezwykłe ulewy spowodowane zerwaniem 

  

  

  zyczny kwartetu SWiaor Ok Im. Stanisła 
wa Monluszkiw Wilnie. Udział biorą: W. 

- SANITARNEJ 

się chmur, a na rok 1915 nieznany prorok 

gdyž zapowiedział je narok į 

Ne 88 (240) | 

Program konceitow staoji raijo- 
fonicznej P. T. R. Warszawa, 

Fala 385 mtr. 
(słyszane w całej Polsce). 

Niedziela 19-IV. Koncert zespołu 
orkiestr. P.T.R.—kier. Adamus 

1. Fantszja z op. „Dzwony z Korne- 
wilu” —Planquetta 

2. „Jol, joj—to dziewczę”—Shimmy 
3. „Doralne”"—Boston 
4. „Szelk*—Shimmy 

„5. „Krewki mazur”— Lewandowskiego. 

Koncerty rozpoczynźją się o g. 18 do 19 

— ооа — zz YIT я 

przepowiedział wojnę światową i głód pow- 
szechny. 

Trafne były przepowiednie na rok 1925, 
na które zapowiedziane były „trzęsienia 
ziemi, trzęsienia mórz, kataklizmy”. 

Ą teraz zaczyna się—przyszłość. W ro- 
ku 1950 mają się pojawić trzy słońca, w r. 
1960 Sycylja ma być pochłonięta przez mo- 
rze, m Neapol ma zginąć w płomieniach. 
W roku 1970 Hiszpanja i Francja mają być 
zniszczone trzęsieniem ziemi, w r. 1980 za- 
raza spustoszy cały wschód. W roku 1990 
nastąpi długotrwałe zaćmienie słońca, na- 
sza kula ziemska pogrążona zostanie w cle- 
niu i pokryta śniegiem. To zaćmienie trwać 
będzie przez 6 dni. 

Manuskrypt o którym mowa — zamyka 
listę przepowiedni krótko i węzłowato: 

„W r. 2000 koniec świata”. 
  

    

Giełda warszawska 

  
z d. 18—IV 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgia 26,30 26,37 26,23 
Dolary 5,18/2 5,20 5,17 
Holandja 207,60 208,10 207,10 
Londyn 24,86% 24,93 24,80 
Paryż 26,75 26,81 26,69 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,35 21,40 21,80 
Kopenhaga  96,171/2 96,42 95,93 
Funty ang.  24,86!/4 24,921/2 24,80 
Franki fr. 27,311/2 27,88 27,25 
Szwajcarja 100,47 100,72 100,22 
Stockholm 140,10 140,45 139,75 
Poż. konwers. 50 
Poż. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. 60—59—61 
41/2/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 28,00—27,40 
50/0 listy z. warsz. przedw. 21,25 — 21,75 
4t/a 0 warsz. przedwoj. — 19,25 
6,/0 obligacje Warszawy z 17 r.  6,60—6,55 

  

| Redaktor Józef Batorowicz. 
ERRA WSGPERNAST A GÓRKI ODRZE: 

е 
|. Dr. W. Legiejko 
, Choroby wewnętrzne. Spec. pluc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—7!/ą wiecz. 

i Uli. Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

  

т
 

  

  
Ia Polska Lolo Paisivoma 

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

specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 
uszu, nosa I gardła 1—3; zębów 10—11; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe. 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczoplciowych, 

6 ab i ne t Re e nt g ena e l e k t ro- l eczn i cz y Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz= 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

w przychodni przyjmują lekarzę 

Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOWSKIEGO 

  

KINO - ielki * š ło w. 
TEATR „NELIOS* | wię elka atrakcja ęrzoni„. Tragedja domu Habsburgów. |"ur*'yów. si Maja Maiikówa O 

ul., Wileńska 38. į Korda. Serja |: Arcyksiąże Rudolf | Marja Wecera. Serja II: Tajemnica zamku Majerling. Cena LOSU całego 32 zł. — 1/48 zł. 

: m   

  

K. POLONJA Kto nie widział jeszcze 
wcielania na ekranie wspaniałej powieści H. Sienkiewicza Mickiewicza 22. Dyr. Slėpjan' Quo Vadis..?!" STELA 

niech spieszy do kin „POLONIA, Mickiewicza 22 I „STELLA*, Wielka 30, a to Go ujrzy, przewyższy jego oczekiwania. Nieodwołainie ostatnie 2 dni! 

| Dziśl Zemsta mar „Piccadilly 
+ UL. WIELKĄ 42.    

Warunki najbardziej dogodne. 

      

   

    

  

z
a
 

7 ы 
5
5
2
 

  

WAPNO 
palone w bryłach budowlane i mielone 

na mączkę nawożowe 

polecają: 

lakłady Premysłowe „Chęciny, 5-а М. 
stacja „Chęciny, z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ 
Stanisław Giebułtowski, Wilno, 

Słowackiego Nr. 10. 

  

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. 

Portowa 7. fm „EXPRESS“ 
OTRZYMANO 

sandały zagraniczne 
trwałość których firma gwarantuje. 
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JIIOWYHG 
książkę woj- 

Zgub. skową AS 
ma Kaca, roczn. 1891, 
zam, zam. w Wilnie przy 
ul. Tatarskiej 9/19., Unie- 
wažnia się. 

Wydawca w imieniu współwiaścicjeli Józe! Batorowięz. 

  

-sensdcyjny dramat w 8 aktach podług powieści Joe 

Birzacowiezczcwe z 08 

Polska drukarnia nakładowa k 

"LUX 
Wlino, ui. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukśrskie 

I introligatorskie szybko i dokładnie      

        

    

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne E 

Światłodruki. d 

MALARZ 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wiino, ul. Wileńska Nr. 17 

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

  

u 1) Bukowskiego Jana, syna Wa- 
Szukam: wrzyńca, 2) Leonowicz Anny cór- 
ki Jujane, 3) Gondrowicza Romana, 4) Rodowicz 
Walerji, córki Jana. 5) Żarska Anna córka Simpli- 
cego. 6) Ostrowskiego Wasilija, syna Fedora, oby- 
wateli, którzy w 1914—15 roku wyjechali do Rosji. 
Proszę odezwać się na ten adres: Eydkuhnen—Ost- 
preussen, B. Ewald, fiir Michalowski. 

małpoluda. Wybitny salonowo i zao-kddainy 

W roli głównej Margarita Lanner partnerka E. Janningsa. 

| 

  

t Fabryka 
prosperująca od 3.ch lat 
bez parowych kotłów ze 
stałą klijentelą poszukuje 
mieszkania z 3 ch pokol 
I kuchni w obrębie m. 
Wilna. Il. Posiadając 
8 morgów gruntu też pod 
AW odpowiedn. pod 
ogród wźrzywny  przyj- 
mę wspólnika od da 
z kapitałem odpowiedn. 
do zabudowanla, zagos- 
podarowania | prowd- 
dzenia рагсей i fabryki. 
Oferty do biura ogłoszeń 
S. Jutana, ul. Niemiecka 
4, pod kapitał 500 zł. 

3—1 

Zgub. tymcz. zaświddcz. 
Demob. 2231/22 demob. 
szereg. Szynkielewskiego 
Dawida ur. 1960 urie- 
ważnia się. 

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

1 PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki 
są przyjmowśne ze zbiż- 

ką do 50 proc. 

książka woj- 
Zgub. skowa | zak 
ta mob. wyd. przez P.K. 
U. w Wilnie-_na im. Aro- 
na Rechesa, zam. przy 
ul: Niemieckiej 31, m. 18. 

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

Szklana) JX 12, m. 4 
M. Lewandęwska. 

4 

  
  

   

Znalezione 
dnia 18 kwietnia r. b. znaleziono w kanto» 

rze drukarni „Lux“ 122 zł. 
Poszkodowany zechce się zgłosić po, odbiór 
takowych do drukarni „Lux*, ul. Żeligow- 
skiego 1, telef. 203 w godzinach biurowych. 

Pracownia krawiecka I sklep gotowych: ubrań 

M. MGRODZKIEGO 
Wileńska 23 

Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo- 
nych materjałów. 

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

różne i t. p. 

Warunki. ulgowe, 

RISE LLS DRS STAI 
OGLOSZENIE. 

Dnia 28 kwietnia r. b. o godz. 9 rano 
na rynku przy ul. Kalwaryjskiej (obok koszar 
23 p. Ułanów) odbędzie się drogą przetargu 
publicznego sprzedaż 13 koni i 2 źrebaków 
wojskowych. 

  

K. Downarowicz, rotmistrz 
komendant, Uzupełnień Koni 

AE Nr. 7 Wilno. 

MLE B LE: 
Łóżka angielskie, krzesła, szafy, sto* 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t. d. poleca 

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

Własne warsztaty: tapicerski i stolarski, 
pod osobistym fachowem kierownictwem. 

    

        

    
    
         

Drūk: „Lux“, Želigowskiego 1,


