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KURJER WILEŃSKI 
Cena 15 „groszy. | 

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

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jaūska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewieza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura pm S$. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka Ż2, telef. 605 | wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. Rękopisów nadsyłanych redakt 

— 

Redakcja I Administracja: WILENSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział e 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklumowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 

ogłószeniowy „Kurjera Wi- 

nie zwraca, 

Cenh ogłoszeń Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na A stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz mlllmetrowy 30 groszy. U ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na Gej str. S-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie.   
  

  
  

  

EA PRO AA 

OD ADMINISTRACJI. 

  

Przypominamy Szan. Prenumeratorom, iż czas ódnowić prenumeratę 

na miesiąc maj i wpłacić zaległe za miesiąc kwiecień. 

Dziś zbiórka na Towarzystwo Ur iwersytetu Robotniczego! 

  

Od Redakcji. 
Jako niezależne pismo demokratyczne, w dniu 1 Maja udzielilis- 

my gościny na naszych łamacb przedstawicielom polskiej klasy 
robotniczej: Seratorowi St. Posnarowi i posłowi A. Pączkowi-tem 
cbetniej. že P.P.S, Bojowničzka walk Niepodleglošciowycb, 
wytrwale i stale realizuje swoje postulaty społeczne na grun- 

cie państwowości naszej, jest sprzymierzeńcem demokracji w 

Walce o utrwalenie republikańsko-demokratycznego ustroju, 
rozwój reform Społecznych i braterstwo narodów! 

Cześć robotnikowi polskiemu! 

    

Maju Wiosny I Robotników, sym 

bolu twórczej zwycięskiej Pracy, sym- 

belu współczynionej sprawiedliwości! 

Jak świat długi i szeroki, gdzie 

tylko zbiorowy pracuje, gdzie słychać 

łoskot maszyn fabrycznych; gdzie pra: 

cuje kielnia, młot czy kilof, gdzie 

pług ziemię orze, gdzie śpiewają ża* 

łośnie syreny fabryczne—tam  wszę- 

dzie, gdzie żyje 1 pracuje i cierpi 

robotnik—Pierwszy Maja jest świętem, 

nowego, przyszłego kalendarza ludz- 

kości. Tam wszędzie stają fabryki, 

stają warsztaty, zamiera na dwadzieś- 

cia cztery godziny Praca. 

Zgromadźmy się — woła Praca— 

policzmy się ilu nas przybyło w sze- 

regach od roku zeszłego? llu przy 

było świadomych, rozumnych towa: 

rzyszów? llu odpadło niegodnych 

zaufania, ciemnych i głupich? Ро- 

liczmy szeregi i stańmy pod opieką 

Czerwonego Sztandaru! 

Symbol Wiosny i Odrodzenia, 

symbol Solidarności robotniczej, czer= 

wony symbol Przewrotu społecznego, 

symbol przyszłej drogi wolnej, Na- 

dziei na jutro promiennej! Mężczyźni, 

kobiety, młodzieńcy aż do dzieci 

włącznie, praca fizyczna 1 praca u* 

mysłowa, robotnik i inteligent robote 

nik: profesor, nauczyciel, uczony, 

starcy i młodzieńcy wszyscy zbrojnie 

iz pieśnią Buntu i Odrodzenia na 
ustach — kroczący wdal— w przysz* 

łość! Niechaj wszędzie zabrzmi dziś 

Pieśń Socjalizmu pieśń braterstwa, 

pieśń walki i nadziei — i niechaj 

pieśń ta echo budzi i niechaj ją, jak 

Wieszcz mówił powtarzają „dębom 

dęby — bukom buki” w lasach li- 

tewskich i polskich. 

Poprzez granice wyciągają się ku 

sobie dłonie robotnicze, Francuzi, 

Aoglicy, Włosi, Czesi czy Polacy, 

Niemcy czy Szwedzi — wyciągają ku 

sobie spracowane dłonie: „święć się 

Pierwszy Majul”—wołają usta. Precz 

z wojną! precz z bratobójczemi 

walkami, precz z rzezią wojenną, 

z militaryzmem | nacjonaliz- 

mem, precz z krótkowzroczną  głu- 

potą, precz z wyzyskiem, z paskar: 

stwem, z lichwą. I na pohybel kapl- 

talizmowi, w którym lęgną się ko- 

Świąt się, Święć.pieruszy maju. 
rzenie wszystkich chorób I niśdoma- 

gań społecznych 
Klasa robotnicza długe cierpiałą     w jarzmie kapitalizmu. Długo była 

cych, polityki nienawiści zoologicznej 

i kolonizacji. Klasa rebotnicza mówi 
dzisiaj: dość tej krwawej. na kłam 
stwie | wyzysku opartej polityki 
Chcemy wiązać a nie dzielić. Czer- 
wony Sztandar obejmuje wszystkich 
co pracują, co cierpią i'co tęsknią. ' 

Nie zna nienawiści narodowych i wy*, 

znaniowych. W jego cieniu wszyscy 

ludzie pracy są Braćmi. Socjalizm 

rozwiązuje i rozwiąże praktycznie 
wszystkie supły | supełki przeci: 

wieństw narodowościowych i wyzna- 

niowych wiązane misterną szatańską ; 

dłonią kapitalistów! Czerwony Sztan: | 

dar rozumie wszystkie języki. Nowi- | 

na, ewangielja Socjalizmu do wszyst: 

kich jednakim przemawia słowem I 

w każdym zrozumiała jest języku!   
To jej dzisiaj święto corocznel 

Od lat trzydziestu pięciu — jak świat 
długi i szeroki coraz' szerzej rož- 
brzmiewa pieśń tej Nowiny. Coraz 

| większe budźi zastępy. Trzydzieści 
| miljonów robotników, zorganizowa- 
„mych w Amsterdamiel Sześćdziesiąt 
| korpusów żołnierzy liczy ta armja 
Pracy — i świat nie miałby jutio 
do niej nalóżeć? 

Trzydzieści pięć lat pracy I — 

walki. Ileż to krwi robotniczej prze- 

lało się przez ulice wielkich miast 

przed wojną = z okazji Pierwszego 
Maja! Dla robotników, ila inteligen- 
tów życieri przypłaciło marzenie o. 
wolności, co kazało wyjść na ulicę 

i wbrew wszystkim caratom wołać 
pełną, niby wiosenna fala wezbrańą, 
piersią: welności, równości, bra- 

terstwa!!! lleż potoków tej krwi 
męczeńskiej spłynęło ulicami War- 

szawy, Łodzi, Wilna! Od tej krwi   Szłandar nasz stał sią szkarłatny! 
Święć się święć Pierwszy Majul 
Święć się Pieśni naszal Budź na- 

dzieję, budź wiarę, budź poczucie 

siły w zwartych szeregach klasy pra: 

cującej! 
Stanisław Posner 

narzędziem polityki klas<posiadają:! SO 

Z Kowna. , 
Kursy języka łotewskiego. 

Towarzystwo litewsko - łotawskie | 
otworzyło w Kownie kursy języka ło-' 
tewskiego. e 

Są to pierwsze tego rodzaju kur- 
sy w Kownie. r 

Wznowienie działalności litėw- 
sko-łotewskiej kasy pożyczko- 

wo-oszczędnościowej. 

Ż dniem dzisiejszym wznawia 
swą działalność litewsko łot a ka: 
за pożyczkowo oszczędnościowa, u- 
tworzona w r. 1912, a nióczynna od. 
wybuchu wojny światowej. 

Znaczki Mopr'a. 

Przed kilku miesiącami: kolporto- 

     

        
       wał pos znaczki komunistyczne- 

opr'a „(miedzynąrodowej orga- 
nizacji pomocy rewolucjonistom) nie- 
jaki Abel, | 

Sąd wojskowy skazał go na 8, 
lat więzienia, gdyż stwierdzono, iż 

kolportował również bibułę kemuni: 

styczną: 
Skazany apelował do trybunału 

najwyższego, który zredukował karę 
do 4 lat więzienia. 

— 
— 

1 państw bałtyckich. 
Z Sejmu. 

Wobec olbrzymiej ilości prcjek- ; 

    

  
stów ustaw, skupionych na ostatniem 

plenarnem posiedzeniu sejmu, zdjęto | 

z porządku dziennego 27 projektów ; 

ustaw m. i. również projekt auto- | 

nomji niemieckiej. | 

Z pobytu Czarneckisa w Rydze. 

Onegdaj został litewski min, ! 

spraw zagranicznych, Czarneckis przy- 

jęty na audencji przez prezydenta. 

Łotwy. ! 
Następnie złożył wizyty: premje: 

rowi Celminszowi, ministrowi spraw 

zagranicznych Mejerowiczowi, posłowi 
amerykańskiemu Kolmenowi. 

Wieczorem odbył Się raut u 
prezydenta republiki łotewskiej, p. 
Czakste 

Podwyższenie akcyzy. 

Ukazało się rozporządzenie de- 

partatnentu podatków bezpośrednich 

na mocy którego wszyscy sprzedaw- 

cy wyrobów tytoniowych, zapałek i 

tutek do papiercsów mają zgłosić 

do 4 maja posiadane zapasy po- 

wyższych artykułów, celem nia 

nadwyżki akcyzowej. 

Linja kolejowa Libawa — 
Mitawa. 

Budowa linji kolejowej Libawa — 

Mitawa: postępuje raźno naprzód. 

Sprawę tą zainteresował się mię 
nister kolei, który wezwał na naradę 

    

  

  przedstawicieli. obu miast. 

Libawa zainteresowana jest spe- 

cjalnie w budowie drogi tranzytowej. 

To też libawski bronić | 

będzie na konferencji powyższą kon: ;     Senator Rzeczpospolitej Polskiej, cepcję. 
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Program obchodu Majowego przez P.P.S. 

O godz. 12 rano w Sali Miejskiej (Ostrobramską 6) 

W I EC. 
Przemawiać będą przedstawiciele: P.P.S, Związku Posłów Socjalist. 

Tow. Uniw. Robotniczego, Zw. Zaw. Kolejarzy, Grupy Pocztowców 

Związku Dozorców, Robotników Rolnych I inni. 

O godz. 6-ej wieczorem 
Tow. Uniw. Rebotniczego w lokalu własnym Kijowska 19, urządza 

WIECZORNICĘ ARTYSTYCZNĄ 
z L udz. artystów: p. Ludwiga, p. Hendrychówny, p. Sutkiewiczowej 1 im. 

p SR WOW a 
Cheąe zadość uczynić żądaniom naszych licznych edbiorców nie 

deliczamy do towarów kosztów przesyłki | tym sposobefh mamy 

ceny ściśle te same 
jakie posiada nasza centrala w Warszawie 

przedstawicielstwo 
Warszawskiej Spółki Myśliwskiej 

Wilno, ul. Wileńska Ne 10. 

Gdzielamy sprzedaży na raty. Udzielamy sprzedaży na raty. 

ban Zatęti dyók Zarołowych 
sprzedaje legitymacje, uprawniające do wstępu na Mię: 

dzynarodowy Targ w Poznaniu od 3go do 10 maja r. b., da- 

jące prawó do zniżki kolejowej, wynoszącej 661 ceny biletu. 

P.P.S.,. 
P.P.S., 
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i Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom | Przemysłowcom 

poleca się 

o Przepisywań į 
| Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

dania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

B a Vrzepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. ЗЕ 

—-—-—-——--———_—-_
— 

| Biur 
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Balta Burberry OTWARCIE 

Tournevery : Klubu 

i Rosz „| Przemysłowców 

PISZCZO Nieprzemakalnć Kresowych 

w Wilnie prży ul, Ludwissrskiej 4 

nastąpi 8-go maja. 

Szczegóły w afiszach. 

WE POZ RO EPM BAI La i 

Najnowsze fasony 

Wokulski 1 64а 
Wielka 9 tel. 182. 

įln 
        

        
       

          

     

   

Teatr Polski 
——— Dziś premjera 

Teatr Wielki „Nie-boska komedja“ 
Р w 4 aktach XV obrazach 

Dziś | Z. Krasińskiego. 

Występ Wiktorji Kaweckiej | Początek o*g. 8-0) w. 

„Modelka ! 
W niedzielę 0 g. 4-0) рр. 

przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

po cenach zniżonych 

„Damy I huzary* 
komadja A. Fredry. 

operetka Suppė 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Tala anei „Are Wisi. |    

  

ASS
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Rozwažania 
W roku bieżącym obchodzić bę- 

dziemy święto 1 maja w sytuacji dla 
klasy robotniczej niezwykle ciężkiej. 

Panuje wielkie bezrobocie. 200 ty- 
sięcy robotników znajduje się w gra- 
nicach Rzeplitej bez pracy, znaczna 
część bezrobotnych wyemigrowała z 
kraju zagranicę, głównie do Francji. 

Następstwa bezrobocia są ciężkie. 
Nędza ostateczna szerokich mas 

bezrobotnych, niskie zarobki tych, 
którzy mają pracę—oto czynniki po” 
mniejszające i tak szczupłą siłę kup: 
czą naszego rynku zewnętrznego i 
wytwarzające sytuację, w której wal 
ka klasy robotniczej z burżuazją jest 
trudna, ; 
M Korzystają z tego klasy posiadają- 
ce i coraz natarczywiej atakują wszel- 
kie zdobycze i prawa klasy robotni- 
czej, jak 8 godz. dzień pracy, urlopy 
robotnicze i t. p. 

Podobnie jak komuniści, burżuazja 
wyznaje to samo hasło: „im gorzej, 
tym lepiej”, 

Im gorzej robotnikom, tym lepiej 
burżuazji; im gorzej klasie robotni- 
czej, tym ona jest słabsza, tym. łat 
wiej burżuazji naigrawać się z prole- 
tarjatu i odbierać mu dotychczasowy 
szczupły stan posiadania. 

Im gorzej robotnikom, tym lepiej 
agentom Moskwy, łatwiej bowiem 
mogą żerować i wyzyskiwać nędzę 
mas robotniczych dla celów imperja- 
lizmu Moskwy. 

„Im gorzej, tym: lepiej” — mówi 
burżuazja i komuniści. 

Faszyzm Lenina i Bolszewizm 
Mussoliniego, Mussolinizm moskiew- 
ski i Bolszewizm włoski — czyli oby* 
dwa skrajne, antydemokratyczne kie- 
runki żerują na nędzy 'mas robotni- 
czych, wyśpiewując z radością: „lm 
gorzej, tym lepiej”, 

Nas natomiast, socjalistów pol- 
skich, położenie mas robotniczych 
przejmuje głęboką troską, wiemy bo- 
wiem, że im gorsze jest materjalne 
położenie klasy robotniczej, tym 
mniejsza jej siła i odporność bojowal 

l dla tego P. P. $. wszelkie zja-| 
wiska wpływające ujemnie. na klasę i tylko drogą podnoszenia sprawności 
robotniczą, poddaje głębokiej i wszech- 
stronnej analizie, dzięki czemu żąda 
lia nasze, zmierzające do likwidacji 
obecnego kryzysu, spotykają się z 
takim uznaniem klasy robotniczej. 
"> Domagamy się więc w pierwszym 
rzędzie uruchomienia na szeroką ska- 
lę ruchu budowlanego, który wpłynie 
nietylko na złagodzenie obecnej nę- 
dzy mieszkaniowej, lecz i na wzmo- 
żenie się ruchu. we wszystkich galę- 
ziach przemysłu. | 5 5ę | 

niki, huty szklane, huty żelazne, fa- 
bryki okuć i wyrobów drzewnych + 

  

- Cegielnie, cementownie, wapien: | 

„Feldmarschalpresident" chce za: 

K a 

gospodarcze. 
t. p. muszą dostarczyć do bndowy 
materjałów; jeden murarz przy pracy 
daje pracę kilkunastu robotnikom. — 
W ten sposób ruch budowlany po* 
większyłby liczbę konsumentów, wy- 
tworzyłby lepsze stosunki dla walki 
o wyższe płace i spowodowałby pod- 
niesienie się konsumpcji wewnętrznej 
na wyroby przemysłu włókienniczego, 
konfekcyjnego i t. d. i t. d. 

Domagamy się zmiany taryf ko- 
lejowych w kierunku ułatwienia w 
doprowadzeniu produkcji przemysło 
wej do miejscowości, położonych 
zdalą od centrów przemysłowych. 

Domagamy się rozbudowy * linji 
kolejowych, albowiem to da pracę 
znacznej ilości robotników przy sa- 
mej budowie, wzmoże zapotrzebowa: 
nie różnych materjałów, potrzebnych 
do budowy i ułatwi w przyszłości 
dostawę produktów przemysłu do 
tych okolic, które ze względu na brak 
komunikacji nie są w stanie konsu- 
mować wytworów naszego przemysłu. 

Domagamy się polityki celnej ta- 
kiej, któraby zmuszała przemysłow- 
ców do podnoszenia sprawności tech- 
nicznej naszego przemysłu i lepszej 
jego organizacji oraz wpływała ha- 
mująco na paskarskie apatyty kup- 
ców, podrażających artykuły pierw- 
szej potrzeby. 

Polityka celna, taryfowa i kredy- 
towa winny być w rękach Rządu 
środkami represyjnemi w stosunku 
na opornych, czy niedołężnych fa: 
brykantówi 

Domagamy się równieź energicz- 
nej walki z paskarstwem, które osła- 
biając siłę kupczą polskiego złotego, 
utrudnia sanację gospodarcząl 

Wysuwając te pozytywne żądania 
na dziś, odpieramy jednocześnie ata- 
ki klas posiadających na 8 godzin. 
dzień pracy, Urlopy robotnicze i t. p. 
i czynimy wszelkie wysiłki w kierun* 
ku podniesienia dzisiejszych głodo= 
wych płac robotniczych. 
„sWięmy bowiem, że produkcję kra- 

jową podnieść i spowodować w ten 
sposób potanienie produkcji "można 

  
technicznej fabryk, dobrej organizacji 
pracy, któraby zmniejszyła zbyt wy- 

sienia płaci | 

wzmożenie spożycia wewnętrznego. | 
_ Niech cała klasa robotnicza wy: 
powie się w dniu 1 maja przeciwko 
|hasłu komunistów i burżuazji „im 
gorzej, tym lepiej”,—niech cały ogół: 
robotniczy poprze Polską Partję So: 
cjalistyczną-w tej walcę «o egzysten-- 
cję szerokich mas proletarjątu. 

S > A. Paczek, | 
:- ©. poseł na Sejm.   

- anektować flustrję, 
k BERN. 30.IV. (Pat.). Dzienniki szwajcarskie donoszą z Monachjum 
pod datą 29 kwietnia, że na krótko przed wyborem na stanowisko preży- 
derita Rzeszy marszałek Hindenburg wziął udział w odbytej w Hanaowerze 
konferencji, w czasie której określił jako pierwszy punkt programu partji 
prawicowych dążenie do aneksji Austrji. Bawarja została wybianą jako 
centrum działalności dla zrealizowania powyższego celu. . 

  

sokie dziś koszta handlowe ispodnie- ; 

Poza tem podnieślenie płac — to | 

B:J_ ER. 1 Wal. L.E Й 5 

zrozumienie społeczeństwa. 

nym razie czczym frazesem. 

oblicze klubu. 

najwięcej”. | 

Mienowicie pos. Kościałkowski 

kredytów dla kliniki chirurgicznej U. 

liwem przyjęciem w lzble. 

Wszyscy 
Ratajskiego? 

nych. эИ кЗа 
Dalszą dyskusję i głosowanie w 

go posiedzenie. s 

komunistycznej po dyskusji 
sad organizacji kooperatyw projekt 

Wielką mowę na temat senacji 
misarz ludowy Dzierżyński, 
bieżącym produkcji 

Pos. Pragier (P.P.S.) postawił wniosek, 
p. Ratajskiego skreślono 100 zł. z budżetu - Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 

„tembardziej, jak mówił Dzierżyński, że sowiecki 
* krywa zapotrzebowania włościan. 

K I 

Nowy klub rozpoczyna działalność. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Program „Klubu Pracy* 

Prezes Klubu Pracy pos. Bartel udzielił wczoraj w kuluarach sejmo- | 
wych następujących wyjaśnień dziennikarzom, 
nowego klubu: „Nie tworzymy stronnictwa gdyż dlatego potrzebne jest 

w sprawie programu pracy 

Tymczasem stanowimy klub poselski, którego nazwa nie będzie w żad- 

Uważamy się po trzechletniej praktyce parlamentarnej za dostatecznie ; 
przygotowanych do faktycznej pracy w komisjach. Pragniemy aby praca na- mi 
sza ocenioną została po jej wynikach”. į 

W sprawie programu klubu .pos. Bartel zaznaczył, iż klub wyda w naj. skowych przyjęto i przystąpiono do 
bliższym czasie specjalny komunikat, który odkryje polityczne i spolaczoa | 

Podstawą programu będzie troska przedewszystkiem o Państwo. 
Jednem z kapitalnych zagadnień, które Klub Pracy pragnie rozwiązać 

będzie państwowe wychowanie spełeczeństwa. ; 
Prezes Bartel rozumie to w ten sposób, że należy ostatecznie zerwać . Charakteryzując stosunki walutowe, 

z pojęciem, iż Państwo jest do tego, aby od niego tylko brać. 
Nasz klub będzie kładł nacisk na hasło „dawać Państwu z siebie jak- 

Pierwsze kroki „Klubu pracy”. 
- Pierwsze wystąpienie w pełnej lzbie nowoutworzonego Klubu Pracy 

spotkało się z ogólnem życzliwem przyjęciem. 

przemawiał w sprawis podwyższenia 

5. В. w Wilnie. 
Zarówno temat przemówienia, jako też forma ującia spotkały się z życz- 

  

"Trzeba się śpieszyć. 
Wczoraj odbyła się u marsz. Ratsja konferencja ze współudziałam micznych i utworzenia pasa celnego, 

min. Sikorskiego i przewodniczącego sejmowej Komisji Wojskowej pos, względnie granicy statystycznej do 
Mączyńskiego w sprawie przyśpieszenia obrad nad projektem ustawy o or-, Gdańska, abyśmy mogli wiedzieć, co 
ganizacji najwyższych władz wojskowych. 

Ze względu na zaostrzenie się sytuacji międzynarodowej Roza 
ne pracę nad tą ustawą przyspieszyć tak, ażeby mogła ona 
Sejm załatwiona przed ferjami letniemi, 

yć przez 

Min. Ratajski mocno zaatakowany. 
Sejm rozpatrywał wczoraj budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

mówcy. lewicy, aż do N.P.R. włącznie atakowali b. ostro min. 

ażeby na znak nieufności dła 

tej sprawie odroczono do następne- 

Zrzeczenie się pożyczki. 
„Z Paryża donoszą, że ambasador Chłapowski zawiadomił Brianda, iż 

Polska wobec sanacji finansów i polepszania sytuacji gospodarczej rezyg" 
nuje z pożyczki francuskiej, w wysokości 400 miljonów franków. 

Dzierżyński mówi o przemyśle metalo- 
wym. 

MOSKWA. 30.IV. (Pat.) W trzecim dniu 14-ej sesji komitetów partji 
nad referatem Rykowa w sprawie zmiany za- 

Rykowa w całości został przyjęty. 
przemysłu metalowego wygłosił ko- 

podkreślając konieczność podwojenia w roku 
metalurgicznej w stosunku do lat ubiegłych, dlatego 

przemysł metalowy nie po: 

ruch nieznośny partji, któren_.w ca- 
łym świecie się.rozszerza, a przybie” 
ra preteksta najszczytniejsze. miłości 
Ojczyzny, aby dojść do celu". 

Nad temi słowami Ojca, którego 

TEATR POLSKI. 
Nieboska komedja dramat 

1. Krasińskiego. 

To mu nie przeszkadzało bynajmniej z Woli Boskiej z przeznaczenia rodu 
bystrym umysłem widzieć jej słabość, , ludzkiego zbuduje, ale wtedy i moje 
bezstronnie sądzić o jałowości walk ji twoje kości próchnem gdzieś będą. 
obu partii: białych i czerwonych. jlleż w tych stronach... aktualnościl... 

dešli w ujęciu Krasińskiego de:; — В w przemówieniach Pankracego 
mokracja jest brutalną, chytrą (Pan: | „Arystokraci stracili siły ciała w roz- |  Smiałym posunięciem zakończyć 

chce teatr dramatyczny swój sezon. 
Granie Nie-boskiej jest ryzykownym 
eksperymentem w dobie teatru—ki- 
na, teatru—sensacji, teatru, gdzie na 
rzeczy t. zw. klasyczne, nie ma już 
zdawałoby się miejsca. Ale jest sporo 
argumentów przemawiających za wy: 
stawieniem tych rzeczy dawnych, za- 
pominanych.. Pomijając wzgląd pe- 
dagogiczny, nienajmniejszej przecież 
wagi, powodować się należy też 
względami estetycznemi, a wreszcie, 
badając dzieło dawnego natchnenia, 
czy nie zdarzy się 'nam nieraz napot: 
kać w nich wskazówki, przepowied- 
nie, aluzje, rzecz można aktualności, 
które nam z tych starych rzeczy ro" 
bią nowość dnia dzisiejszego? 

Tak i z Nieboską. Wszak ona pow* 
stała z tych słów Ojca poety, owego 
Wincentego hr. Krasińskiego, o anti- 
powstaniowej orjentacji, co tak zawa- 
żył całym swym poglądem politycz- 
no-społecznym na słabą, pozbawioną 
wszelkich silniejszych zasad w życiu, 
naturę syna-poety. 

„Narodowošci poznikaly“ pisze 
do Zygmunta „dwa kolory rządzą 
światem, porządek i rozruch (Roby i 
Popsuje Wśsenhoffa w Cudnie i 21е> 
mi Cudneńskiej), a to nato, aby ci, 
co posiadają, nie posiadali, a ci, co 
nie posiadają aby posiedli. Stąd ten 

rozumowi życiowemu bezwzględnie 
wierzył, rozmyśłał poeta przez długie 
dni choroby oczu, siedząc za grani: 
cą i rozpamiętywując boleśnie losy 
powstania 31 roku, Jak wiadomo, 
posłuszny woli Ojca, nie brał w nim 
udziału, choć mu się dusza rwała. 

W tym zmroku I ciszy rozmyślał 
i przenicowywał przez swój umysł, 
bardziej filozofa niż poety i bardziej 
szermierza pojęć swej klasy, niż fi: 
lozofa, zdarzenia wybuchające w ko: 
ło niego. Europa zaczynała warczeć 
i fermentować nowym głosem, nie- 

„słyszanym jeszcze. W Anglii rozpo* 
czynały się walki na tle społecznem, 
w Ljonie 40 tysięcy zgłodniałych ro- 
botników walczyło na ulicach o swój 
kawał chleba. Fermentowały w umy* 
słach rzucone społeczeństwom po- 
mysły ideowe Fouriera, Ovena i.St. 
Simonistów, których właśnie w 1833 
rząd francuski rozproszył i skazał za 
naruszanie uznanego porządku. 

Ten walący się stary świat, Stary 
porządek społeczny, nadrujnowany 

„| już potężnym taranem ' Wielkiej Re: 
wolucji francuskiej, zajmował poetę 
nietylko jako problem psychiczny, 
nietylko jako filozoficzna Kanwa dzie-. 
jów ludzkości, ale też osobiście. Był 
wszak wyraźnie, usposobieniem, na 
zwiskiem, majątkiem, sferą i przeko- 

! naniami po jednej stronie barykady,   

kracy) i nie ma w sobie ideowości, 
a jeno apetyty zaspakajane zdobyczą, 
to arystokracja nie przeciwstawia 

seł dodatnich. Jest słaba, przewrotna, 
„ugodowa”, jak zawsze, nie umie 
nawet słuchać jedynego swego wo” 
dza Henryka. Być może zresztą, że 
pomimo woli, poety chłód i scepty- 
cyzm wodza, walczącego nie sercem 
i natchnieniem, ale wyrozumowaniem, 
fantazją, pańskim giestem i poprostu 
'dla niemożliwości stanięcia po tam- 
tej stronie, bo tam są tylko „tańce 
motłochu”, po którego karkach. wspi- 
nają się parweńjusze ku górze być 
może, że ten chłód, nie dał postaci 
wodza siły przekonania nas i wal- 

„czących z nim. o przepadłe z góry 
jurto. 

O stanowisku obozu zachowaw- 
ców, pisze taki swój pogląd arysto- 
krata Krasiński, w liście do Gaszyń- 
skiego „Ja wiem, że cywilizacja na- 
sza ma się ku śmierci; wiem, ża 
bliskie czasy, w których zbrodnie no- 
we, przyjdą stare karać, i szma się 
potępić w obliczu Boga; ale wiem, 
że one nic nie utworzą, nie zbudują, 
przejdą jak koń Atylli, 1 głucho po 
nich. Dopiero to, czego ani ty, ani 
nikt nie zna, nie pojmuje, nadejdzie 
wywinie się z chaosu i świat nowy   tym ujemnym cechom żadnych ha", 

| koszach, siły rozumu w próżniactwie*. 
| Jego zadumy nad mocą czy nie mo: 
„cą sławnej myśli... 
„ Właściwie, mimo zobrazowania 
dwóch przeciwników, dwóch przeciw- 

i Hrabia, ich rozmowy ze sobą, z 
otoczeniem i między sobą, to jest 
ciągła rozprawa samego Krasińskiego 
z własnemi myślami. 

Choroba, ciężkie przejścia oso- 
biste-na tle politycznych starć z oj: 
cem, któremu uległ raczej z bezsiły, niż 
z uczucia, raczej z winnej beznadziej: 
ności, niż z głębokiej wiary, wszystko 
to nadało poematowi  Nieboskiej 
Piętno głębokiago pesymizmu, nie“ 
chęci zimnej i wzgardliwej, do tej 
i tamtej strony barykady. W ary- 
stokratycznej dumie swego odosob- 
nienia jako posta, jako człowiek o 
uczuciach głębokich i niepospolitych, 
jako umysł, w jasnowidzeniu przeni- 
kający dzieje walk społacznych, od- 
wiecznie, zdanych na łaskę konkwi- 
stadorów, robiących przy tem swoją 
karjerę, widział Krasiński nicość jed 
nych-i drugich. Nękało go okropnie 
poczucie, że nikt w tej walce nie 
ma słuszności, że jedni są godni 
pos a drudzy wstręt wzbudzają. 

e walka sama do niczego nigdy nie 
prowadzi,   a na nienawiści oparta, 

stawionych sobie ideologii, Pankrgcy: 
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2. oejmi | Senatu. 
* — WARSZAWA. 30.IV. (Pat), Senacka 
Komisja Skarbowo-Budżetowa rozpa- 
trywała w dalszym ciągu budżet Mi- 

, nisterstwa Spraw Wojskowych. 
W dyskusji nad działem docho- 

dów, po referacie sen. Januszewskie- 
go (Wzzw.) przemawiali senatorowie: 
Fdelman (Ch. D.), Nowodworski (Ch. 

i D.), Siedlecki (P.P.S.) oraz marszałek 
Trąmpczyński, który poruszył sprawę 

, czołgów, sprowadzonych z Ameryki 
i leżących na składzie w Gdańsku. 

Czołgi te rdzewieją i nikt się nie- 
nie zajmuje. 
Budżet Ministerstwa Spraw Woj- 

' budżetu Ministerstwa Skarbu. 
Referent sen. Szarski (Ch. N.). 

j zauważył na wstępie, że budżet ten 
jw znacznej mierze zależy od możno- 
ści ściągnięcia podatku majątkowego 
i od wyników zbiorów tegorocznych. 

jsen. Szarski uważa, że wartość walu- 
ty zależy od jej siły nabywczej we- 
,wnątrz kraju, a nie od bilansu han- 
„dlowego. Utrzymanie parytetu jest 

Klub Pracy nie będzie bronił interesów jednej tylko klasy. Interesy zależne z kolei od gospodarki pań- 
chłopa, robotnika i inteligenta są nam narówni drogie. „stwa i polityki Banku Polskiego. 

| Mówiąc o stosunkach gospodar- 
j czych, referent stwierdza, že naczel- 
„hem zagadnieniem jest potanienie 
į produkcji przez potanienie kredytėw 

| zauważa przytem, że już pożyczka 
| amerykańska wywarła pewny dodat- 
„ni waływ. 
1 W dyskusji pierwszy zabrał głos 
; marszałek Trąmpczyński, krytykując 
błędną politykę Ministerstwa Skarbu 

„w stosunku do Gdańska. Przez złą 
jpolitykę celną tracimy 1'i pół mi- 
, ljona złotych miesięcznie. 
! Mówca domaga się utworzenia 
specjalnego wydziału w Ministerstwie 
Skarbu do spraw prawnych i ekono- 

Po a co bez cła wchodżi do Pol- 
ski, 

Następnie przemawiał sen. Sie- 
dlecki, który przytoczył, że Gdańska 
dyrekcja kolei polskich płaci 500 tys. 
zł. za naukę dzieci kolejarzy nie- 
mieckich. 

* * * 

Sejmowa Komisja Reform Rolnych 
w dalszym ciągu obrad nad nowelą 
do ustawy o wykonaniu reformy rol- 
nej, przyjęła kolejno artykuły 16, 17 
i 18 traktujące o sposobie wykona: 
nia planu parcelacyjnego. 

* * 
* 

Sejmowa Komisja Przemysłówo 
Handlowa rozpatrywała projekt usta- 
wy o ratyfikacji konwencji handlo- 
wej polsko: francuskiej. Referował po- 
seł Bartel (kl. Pracy,)Ustawę o ratyfi« 
kacji uchwalono wraz z rezolucją 
wzywającą rząd, aby przy najbliższej 
rewizji konwencji handlowej z Franc- 
ją dążył do uzyskania obustronnej 
klauzuli największego uprzywilejowa* 
nia. Hastępnie poseł Dymowski (ChD) 
zreferował projekt ustawy o ratyfl= 
kacji traktatu handlowego ze Szwe- 
cją. Ustawę tę przyjęto. 

BEROGRĘSJWŻA OE OKRE ERP ROLKA WRC 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne I weneryczne. - 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 i od 5—7. 

  

ruiny jeno posobie zostawuje, gdyż 
nikt nie ma prawa zaprzeczać drugim 
prawa do istnienia, ani sobie przy- 
pisywać bezkarną możliwość zgla- 
dzania przeciwnika, by zająć jego 
miejsce. 

Metody walki i sam jej fakt, były 
Krasińskiemu wstrętne, ale przeciw- 
nicy nie wzbudzili w nim szacunku, 
ani sympatji. 

Z za wierszy dzieła poetyckiego, 
szepcze beznadziejnie pogardliwy, 
zimny Szept arystokraty-póety: „Giń- 
cież wszyscy, nic nie jesteście warci 
lepszego... może... kiedyś... po Was*,., 

F dziś? į 
Dziś napisałby hrabia z Opino- 

góry to samo, zupełnie to samol 
+ Zbliska patrzalby na walące się nie» 
dołężnie, w ciasnem skupieniu ego- 
istycznego hasła obrony swych dóbr, 
okopy latifundjów. | dziś niejednego 
by znalazł księcia, paktującego z Pan* 
kracym i nie jednego wodza, czer- 
wonego sztandarowo, a bladego z 
niemocy i bezsiły, chaotycznego w 
poczynaniach, mających jeno pozór 
mocy, wobec tamtej bezsiły. : 

Dlatego ciekawem jest wysłuchać 
Nieboskiej. jako poglądu polityczno* 
społecznego, a prócz tego, oczywiś- 
cie, zwrócić uwagę na wykonanie i 
ujęcie arcydzieła polskiej literatury, 
przez naszych zdolnych artystów, 

Hiro.   
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Wiadomošc 
ARA Wczoraj wieczorem 

; "= podpisana została u: 
wj mowa handlowa i na* 

wigacyjna 
Polską a Bułgarją. 

Ze strony bułgarskiej umowę 
podpisał minister spraw zagranicz 
nych Kalfow, ze strony polskiej po: 
seł Rzeczypospolitej Grabowski. 

Po ceremonji złożenia podpisów 
minister Kalfow, wygłosił serdeczne 
przemówienie, w którem dziękował 
za dowód przyjaźni, jaki dała Bułga- 
rji Polska, wyciągając pierwsza ze 
wszystkich państw bratnią dłoń w 
chwilach najcięższych przeżyć naro- 
du bułgarskiego. 

Posłowi polskiemu  Grabowskie- 
mu minister dziękował za długolet- 
nią pracę twórczą, której jednym z 
owoców jest podpisany dokument 
historyczny. 

Poseł Grabowski złożył w odpo- 
wiedzi życzenie, aby ten akt poro” 
zumienia polsko bułgarskiego był 
dobrą wróżbą oraz zaczątkiem dla 
Bułgarji lepszej ery w je) stosunkach 
międzynarodowych. (Pat.). 

Z rządami pol- 
„ skim a niemieckim 

„ra przyszło do porozumie- 
nia w sprawie ruchu 

granicznego. Oba rządy postanowiły 

porniędzy 

przedłużyć do dnia 1 sierpnia roku : 
bieżącego konwencję z dnia 30 grud- 
nia 1924 roku, ułatwiającą ruch gra- 
niczny, która to konwencja nie zo- 
stała jeszcze ratyfikowana przez cia- 
ła ustawodawcze (Pat.). 

„Neue frele Presse” 
a donosi, że generalny 
mia się z pol- komisarz dr. Zimmer- 
ską akcjąsa man na zaproszenie 

nacyjną — polskiego prezesa rady 
ministrów udaje się do Warszawy w 
dniu 16 maja rb. celem zapoznania 
się z Polską i akcją sanacyjną skar- 
bu, przeprowadzoną w Polsce przez 
prezesa ministrów I ministra skarbu 
p. Władysława Grabskiego. 

Dr. Zimmermann zabawi w War= 
szawie trzy dni. Podróż jego będzie 
miała charakter ściśle prywatny. (Pat) 

i polityczne. 
W „Deutsche Zeitung” 

organie prawicowych 
nacjonalistów, Freitag- 
Loringhofen krytykuje 
propozycje gwarancyj- 

Nacjonaliści 
prawicowi 

nie zadowo- 
leni z propo- 

zycyj gwaran- 
cyjnych Nie- 

miec. 

nie Niemiec, 

propozycjami gwarancyjnemi było za* 
niepokojenie opinji francuskiej i 
wzmocnienie miądzynarodowego po- 
łożenia Polski, której wypadki te po- 
mogły zbliżyć się do Małej Ententy 
i do państw bałtyckich. 

Freitag-Loringhofen, który uważa 

Włoch. Coraz konkretniej wy- 
bór Hindenburga. 

Naosół opinia nie jest jednolita, Głosy 
takie jak, ostatni artykuł „Osservatc- 
re Rom»sno", mogą raczej wpływać 
na dezorjentację i wytwarzać nastrój 
przychylny dla Hindenburga i jego 
polityki. Dzienniki faszystowskie o- 

j mawiają naogół wybór Hindenburga 
bez specjalnego pesymizmu, ocenia- 
jąc to poniekąd jako objaw siły na- 
rodowej i przegrupowania się narodu 
na prawo. 

Najwięcej krytycyzmu wobec 
boru Hindenburga wykazuje liberalna 
„Giornale d'ltalia* pisząc, iż doko- 

została odrzucona. 
Pokojowi nie grozi natychmiasto- 

we niebezpieczeństwo, ele do utrzy- 
mania jego zmierzać musi polityka 
całej Europy. 

Można twierdzić, że dotychczas 
część prasy włoskiej osądza wybór 
Hindenburga pod kątem stosunków 
wewnętrznych i niezupełnie sobie 
zdaje sprawę, dokąd może doprowa- 
dzić to zwycięstwo „niemieckiego 
zdrowia i siły*. (Pat).   

  

KRONIKA. 
  Dziś — Filipa i Jakuba Op. 
Piątek | Jutro — Atanazego B. W. D. 

1 Wschód słońca— g. 4 m. 6 

Maj | zachód „ —g.7m.2     

Bibijoteki | muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—- Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

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

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z e z członków Zarz. 
T-wa) w środy, piątki i niedzielę od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z, B, K. dla sto- 
warzyszeū P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13. 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 
lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) od 10 rano do 8 wiecz. 

bz „przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6 

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

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
AE 1 сВ rodzinom w Poliklinice 

(Domini ańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
od 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 dła gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodnia dyżurują: 

FRugustowskiego— Mickiewicza 10. 
Ajzensztadta I Sapožnikowa—Zawalna 41 
Jurkowskiego — Wileńska 8. 
Rodowicza Ostrobramska 4. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzęcze 20. 
Sokołowskiego= Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘDOWA. 

— Ograniczenia w sprzedaży 
i wyszynku napojów alkcholo- 
wych. Na mocy (stawy z dn. 23-go 
kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w 
sprzedaży i podawania napojów alko- 
holowych Delegat Rządu w Wilnie 
zarządził zakaz sprzedaży wyszynku 
w dniu 1-go maja. 

Zakaz obowiązuje w m. Wilnie, 
Nowo-Wilejce i Mołodecznie, a rów- 
nież w gminach granicznych z Rosją 
Sowiecką. 

Ogłoszenie zakazu w innych miej- 
scowościach pozostawiono do uzna” 
nia miejscowych p.p. Starostów. 

Zakaz trwa od godz. 4-ej dnia 
30 kwietnia do godz. 12 w nocy dn. 
1-go maja. (x) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Komisji Tech- 
nicznej. Dzisiaj o godz. 8 wieczór w 
lokalu magistratu m. Wilna odbę: 
dzie się posiedzenie Komisji Tech- 
nicznej w sprawie technicznych urzą- 
dzeń miejskich i rozbudowy miasta. 
Na porządku dziennym: 

1) Sprawa ustawienia budek tran* 
sformatorowych na placach i ulicach 
mia sta; 

2) Rozpatrzenie ofert na liczniki 
prądu zmiennego; 

3) Sprawa zastosowania aparatu 
„Erma” dla oczyszczania wody zasi- 
lającej kotły w elektrowni miejskiej; 

4) Propozycja inżyniera p. Christ'a 
w sprawie przebudowy kotłowni w 
elektrowni miejskiej. (I) 

+:  — Kary administracyjne. Za 
dzień 29 b. m. władze administracyj- 
ne m. Wilna pociągnęły do odpowie- 
dzialności za nieprzestrzeganie prze- 
pisów administracyjnych 40 osób, z 
czego: 

1) Za opilstwo i zakłócenie spo- 
koju publicznego 12 osób. 

2) Za nielegalny wyszynk alkoho- 
lu 1 osobę, ; 

3) 2 osoby zatrzymano za niepo- 
siadanie dowodów osobistych oraz 
bez stałego miejsca zamieszkania; 

4) Za handel w miejscach zaka* 
zanych 3 osoby; 

5) Za nieprzestrzeganie godzin 
handlowych I osobę; 

6) Za nieprzestrzeganie przepisów 
o ruchu kołowym 5 osób; 

7) Pociągniąto do odpowiedzial: 
ności za przekroczenie przepisów 
administracyjno sanitarnych i porząd- 
kowych 16 osób. (I) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Urzędnicy Dyrekcji Kolei 
Państwowej — w roli łamistraj- 
ków. Jak wiadomo od kilku tygod- 
ni strajkują zecerzy dziennika „Sło: 
wo“, žądający warunków pracy, sto* 

  

wileńskich. 
Redakcja „Słowa” w tym czasie 

zaangażowała  łamistrajków, którzy 
dawno już zerwali ze swym zawodam 
lub nie są fachowcami odpowiednie- 
mi. Co gorsze, zecerzy, pracujący na 
warunkach urzędniczych w Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej, jak nap. Józef 
Witkowski uzupełnili komplet łami- 
strajków, zajmując tem samem teraz 
dwie posady. 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

| | — Mowe ceny. Na posiedzeniu 
komisji rzeczoznawców branży mle 

  
sowanych we wszystkich drukarniach ! 

КОВЕ WI L E NS Ki 

Z Bulgarji. 
Zamachy były planowane nietylko | 

w Bulgarji. 
WIEDEŃ. 30.IV. (Pat.). „Neues Wiener Journal” 

ne Niemiec, a zwłasz- W toku dochodzań przeciwko sprawcom zamachu w katedrze stwierdzono, 

cza tę ich część, która żę planowane było wykonania nietylko w Bulgarji, ale i w innych pań- 
dotyczywschodnichgra- stwach dalszych zamachów na wybitne osobistości. Stwierdzono, że pewni 

donosi z Sofjl: 

wysłańcy udali się już do stolic europejskich jak naprzykład Londynu 

odpowiednich państw. 

k Jedynym skutkiem wyłonienia się ; Paryże, zby dokonać tum aktów terroru. Rząd bułgarski uważał za swój 
westji rewizji granic w związku z obowiązek przestrzec przez swoich reprezentantów zagranicznych rządy 

Zarządzenia ochronne rządu bul- 
garskiego. 

PARYZ. 30.IV. (Pat.). W wywiadzie z przedstawicielem „Matin” mini- 

który uprawia politykę. 

rewizję granicy polsko-niemieckiej za ster spraw wewnętrznych oświadczył, iż wśród członków gabinetu panuje 
jeden z zasadniczych postulatów po- jednomyślna wola skłonienia wszystkich partji do poszanowania porządku 
lityki niemieckiej, przychodzi downio- publicznego oraz aresztowania i ukarania winnych zamachu komunistycz- 

sku, że propozycje gwarancyjne od- nego. Minister zaznaczył w dalszym ciągu, iż rząd będzie się domagał 
daliły tylko Niemcy od ich celu (Pat). szybkiego uchwalenia ustawy, zmierzejącej do wprowadzenia ścisłej kon- 

Koła polityczne i pra- troli handlu bronią oraz złoży projekt ustawy, określającej statut dla cu- 
włoska komentują dzoziemców, wreszcie będzie wydalał natychmiast każdego obcokrajowca, 

Stronnictwo agrarne potępia zama- 
chowców. 

SOFJA. 30.IV. (Pat.) Naczelny komitet stronnictwa agrarnego ogłasza 
odezwę do narodu. 
dziełem nieprzyjaciół Bułgarji, 
podkreśla, 

Potępiwszy na wstępie ostatnie zamachy, które są 
a głównie trzeciej międzynarodówki, cdezwa 

iż stronnictwo nie posiada swych przedstawicielstw zsgranicą, 
i że jeśli, pośród emigrantów—agrarjuszy, dawnych członków stronnictwa, 
znajdują się osobistości zamieszane w tych ohydnych zbrodniach, te stron- 
nictwo nie może za to przyjmować odpowledzialnošei, 

wy. Sposób, odezwa głosi: Są oni zdrajcami własnej ojczyzny i niech będą 
Konstatując w ten 

przeklęci. W chwili obecnej, gdy ważą się losy całego kraju, odwołujemy 
się do patrjotyzmu obywateli, wzywając ich do zachowania spokoju I zim- 

naniem wyboru Hindenburga maska nej krwi oraz do gotowości do najcięższych ofiar. 

Г 

czno-jajczarskiej przy obywatelskim , 
komitecie do walki z lichwą i speku- 
lacją, które się odbyło w dniu 29-go 
kwietnia r. b. ustalono w kawiarniach 
1 mleczarniach cenę za szklankę mle" ; 
ka 18 groszy, jajecznica z 3-ch jaj 
90 gr.—1 zł, masło deserowe krajo” | 
we 5 zł. 80 gr., masło łotewskie — | 
5 zł. 50 gr. i masło rynkowe — 4 zł. 
„50 gr. za klg. (x) 

— Pierwsze lskie zakłady 
tkaniny drzewnej. Przy ulicy Szep: 
tyckiego Nr. 12 została otwarta fab- 

ryka pad firmą „Pierwsze Polskie za- 
kłady tkaniny drzewnej w Wilnie”. 
Fabryka wyrabia tkaniny z nici z 

drzewa osikowego. Nici z drzewa są 
również wyrabiane na tej że fabryce. 

Tkaniny drzewne odznaczają się swą 
mocą i cenami konkurującemi z tka- 

ninami Inianemi. W fabryce ma być 

zatrudniono około 100 robotników. 
Takie fabryki egzystują obecnie 

tylko w Czechach i Japonii. (x) 
— Poświęcenie fabryki papie- 

ru. W dniu 29 kwietnia odbyło się 
w Wace poświęcenie nowej fabryki 
papieru p. Kureca. (x) ` 

— Zamknięcie fabryki drutu i 
gwoździ. W dniu 3-go maja r. sej 
ma przerwać pracę па czas nieogra* 
niczony wileńska fabryka drutu i 
gwoździ, mieszcząca się przy ul. Po- 
rarskiej Nr. 69, (x) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademickie Koło Miłoś: 
ników sceny. W sobotę dnia 2 go 
maja r. b. o godzinie B-ej wiecz. w 
sali Ogniska Akademickiego (ulica 
Wielka 24) odbędzie się zebranie 
organizacyjne Akademickiego Koła 

Miłośników Sceny przy Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. 
w Wilnie. o przybycie na które pro- 
si zainteresowanych Koleżanek i Ko- 
legów Sekcja Kulturalno Oświatcwa 
T-wa Bratniej Pomocy, 

RÓŻNE. 
— Obchód rocznicy Konstytu* 

cji majowej na Antokolu. W so- 
botę dn. 2 maja b. r. o godz. 7:ej 
wiecz. w Domu Ludowym P. M. 
Szk. na Antokolu (Antokolska 44) | Pa 
odbędzie się obchód rocznicy uch: ; 
walenia Konstytucji 3-go maje. Sło- 
wo wstępne wygłosi prof. Antoni 
Narwoysz. 

Wstęp wolny. 
— Z życia towarzyskiego. W 

sobotę dnia 2go maja w lokalu 

własnym przy ul. Wileńskiej „Ne 33 
Stowarzyszenie Techników Polskich 
w Wilnie urządza dla członków Sto- 
warzyszenia i zaproszonych gości za- 
bawę taneczną z atrakcjami. Zapro- 
szenia do otrzymania u Pań Gospo- 
dyń, a także u Gospodarza Klubu. 
Początek zabawy o godz. 8-ej Pa- 
nów obowiązują stroje wizytowe. 

— Do wszystkich związków 
kółek i stowarzyszeń m. Wilna. Dy- 
rekcja kino teatru „Piccadilly“ prosi 
wszystkie istniejące w Wilnie związ* 
ki i stowarzyszenia o wydelegowanie 
swolch przedstawicieli do dyrekcji 
kina — ul. Wielka 42, celem ode-   brania ulgowych biletów prasowych 
na m. maj r. b.   

WYPADKI i KRADZIEŻE 

w. Wilnie. 

— Ucieczka od żony. Dokrzywiczo- 
wa Kazimiera, zam. przy ul. Ponarskiej 38, 
zameldowała łż mąż jej Kazimierz Dokrzy- 
wicki, lat 39 w dn. 29 b.m. wyszedł z domu 

i dotychczas nie powrócił, Poszukiwanie 
zarządzono. 

— Przepadii bez wieści. Bronawas 
Stanisław, lat 12, I Wojtkiewicz, lat 13, wy- 
chowańcy szkoły litewskiej przy ul. Subocz 
25, przed paru dniami wyszli z domu I do- 
tychczas nie powrócili. Poszukiwanie za- 
rządzono. 

— Klełko Władysław. lat 13, zam. prz 
ul. Majowej 58 przed paru dniami wyszedł 
z domu i do dziś dnia nie powrócił. Po- 
szusiwanie zarządzono. 

— Ucieczka z domu. Wojtkiewicz 
Ludwik, zameldował, Iż synowie jego Paweł 
i Konrad uciekli w niewiadomym kierunku. 
Poszukiwania zarządzono. 

— Ucieczka z domu poprawy. 
Straszynska Helena, będąc skazana na pół- 
tora roku Domu Poprawy zbiegła stamtąd. 
Poszukiwania zarządzono. 

— Oblecujący synalek.  Olcewicz 
Adela, zam. przy ul. Wileńskiej 28, zamel- 

dowała, iż syn jej w wieku lat 1ż skradł 
jej 20 zł. I zbiegł. Poszukiwania zarządzono. 

— Zaów bibuła komunistyczna. 
W nocy z 29 na 30 b. m. w obrębie ul. 
Augustjańskiej znaleziono i80 egz. odezw 
komunistycznych w języku białoruskim. 

— Jeden jest-drugi zbiegł. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustalilo, Iž kra- 
dzieży parafiny ze składu przy ul. Piwnej 9 
dokonali Lonsztejn Eijasz | Grozowski Lej- 
ba. Pierwszy został ujęty, natomiast drugi 
zbiegł. Skradzioną parafinę odnaleziono i 
zwrócono poszkodowanym. 

— Kradzieże. W dniu 29 b. m. z 
mieszkania Lewinson Feli, przy zauł, Pry- 
watnym 22, skradziono rzeczy wart. 1 500 zł. 
które zostały odnalezione. Sprawców kra- 
dzieży narazie nieujawniono Dochodzenie 
w. toku. 

— Drowi Brodzkiemu, zam. przy ul. Te- 
atralnej 4, podczas pobytu w Sali Miejskiej 
skradziono z kieszeni 184 zł. Sprawcę kra- 

dzieży Saperman Dawid, zam. przy ul. Ry- 
dza Śmigłego 24, został zatrzymany. 

Na prowincji. 
— Zbrodniczy czyn. W dniu 22 bm. 

w Mutorac Dziemieszki, gm Mikołajewskiej 
znaleziono zwłoki noworodka zakopane w 
ziemi obok domu Kuryłowicz Katarzyny. 
Dochodzenie w toku. 

— Nieszczęsiilwy wypadek. W dniu 
25 b. m. w szpitalu w N. Trokach zmarła 
Jaszkiewiczówna Marja, lat 17. Dochodze- 
nie stwierdziło iż wymieniona trafiła do 
młocarni I wskutek tego zmarła. 

— Nieujawnione dochodzenie. 
Przeprowadzone dochodzenie sprawców na- 

4и па Józefa Łotowicza na drodze oko 
ło Kieny w dn. 16.1I1. r. b., — nie ujawniło. 
Akta skierowano do sędziego sledczego. 

— Umysłowo chory — przyczyną 
pożarw. Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, Iż dom Kapciuka Artemja, zam. we 
wsi Leonowicze gm. Rzecki, spalił się wsku: 

tek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem przez poszkodowanego, który jest 
umysłowo chorym. Akta skierowano do 
Podprokuratora. 

— Zbrodnicza zemsta. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ujawniło, iż pożar we 
wsi Nowosiołki gm. Kurzenieckiej, na szko- 
dę Kaminskiego Szymona wybuchł wsku- 
tek podpalenia, którego dokonali miesz- 
kańcy wsi Nieściurki, gm. Rzeczkowskiej, 
na tle zatergu o grunta serwitutowe. Jako 
sprawców podpalenia zaaresztowano gna 
cego Mikulicza, Aleksandra Mikulicza, Teo- 
dora Bastyka | Stefana Rusaka, których z 
ujawnionemi dowodami rzeczowemi skiero* 
wano do sędziego śledczego. Straty przy- 
czynione pożśrem wynoszą 3.000 zł. 

— Ładaa rodzinka. Przeprowadzone 
dochodzenie ustaliło, iż morderstwa Paraski 
fArciszewskiej dokonali brat jej męża Filip 
Arciszewski z synem Janem | Aleksander 
Arciszewski, których ujęto I z dochodze- 
niem przesłano do sędziego śledczego w 
trybie Sądów Doraźnych. (1) 
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Z pobytu Delegata Rzą- 
du w Warszawie. 

Dnia 30 kwietnia r. b. powrócił z 
Warszawy Delegat Rządu p. Włady- 
sław Raczkiewicz. - 

Podczas pobytu swego w Warsza- 
wie p. Delegat Rządu odbył szereg 
konferencyj. 

Tematem konferencji z p. Mini- 
strem Spraw Wewnętrznych Rataj: 
skim I p. wice-ministrem Smólskim 
były sprawy ogólno-administracyjne i 
bezpieczeństwa. Aktualna wciąż spra” 
wa podziału administracyjnego Zie- 
mi Wileńskiej jest ponownie rozwa- 
żana przez władze centralne. Do zna- 
nego już projektu przybywają nowe 
szczegóły, gdyż Rząd zamierza przy 
realizacji tego projektu przyłączyć do 
terenu Województwa Wileńskiego 
gmiay Orańską i Koniawską z pow. 
Lidzkiego. Specjalna uwaga zwrócona 
została na sprawy ochrony granic. 

Jednocześnie z tą konferencją 
odbyła się w Min. Spr. Wewn. od 
prawa dowódców brygad korpusu о- 
chrony pogranicza u dowódcy kor- 
pusu pana generała Minkiewicza. Za: 
projektowany w swoim czasie i usta: 
lony kontyngent straży ochrony po* 
granicza dla Ziem Wschodnich bę- 
dzie w czasie najbliższym zrealizowa- 
ny. 

Z panem Ministrem Oświaty St. 
Grabskim poruszone zostały sprawy 
wyznaniowe | ošwiatowo-szkolne, 
Między innemi zdecydowana została 
przychylnie sprawa zjazdu staroob- 
rzędowców w Wilnie w czasie naj- 
bliższym. 

Pan Minister Thugutt zaprosił pa- 
na Delegata Rządu na konferencję 
dla poinformowania się w sprawach 
ogólno-politycznych i bezpieczeństwa. 
Pan Minister Thugutt podkreślił do- 
niosłość sprawy odbudowy kraju o: 
raz potrzeb gospodarczych Ziemi Wi- 
leńskiej. W obu sprawach Rząd roz* 
wija wytężoną akcję. W najbliższym 
czasie będą uzupełnione nowe kre- 
dyty na cele odbudowy. 

Podczas pobytu pana Delegata 
Rządu w Warszawie rozważana była 
również sprawa teatrów wileńskich. 
Zastanawiano się nad planem teat: 
ralnym na rok najbliższy, przyczem 
rozważono projekt stworzenia w Wil- 
pie teatru, który byłby jednocześnie 
też teatrem objazdowym. (x). 

ld mogiłą Brzeskie. 
Nie byłem osobistym przyjacielem 

ś. p. Wacława Brzezińskiego, nie je- 
stem oficjalnym _ przedstawicielem 
jago artystycznego Związku, jestem 
jednym z tej wielkiej szarej masy, 
wileńskich mieszczuchów, dla któ- 
rych dusza ś, p. Wacława Brzeziń- 
skiego zaklęta w tony Jego skrzypiec, 
była odświętnym pieniem słowika, 
słyszanym w noc majową. 

egnając Go dziś u bram niezna- 
nych światów, chcę być wyrazem 
tych, dla których Brzeziński, zasłu- 
chany w zaświatowe akordy melodyj, 
był zaa życia sprawcą chwilowego 
chociaż zapomnienia szarzyzny co- 
dziennej, chcę być krzykiem po nocy 
tych cyganów, którzy nie mając cie- 
pła domowego ogniska, w fascynu- 
jacym uroku kawiarenki, szukają 
„czegoś” co im się według ich po- 
jęć od życia należy. 

Z Wacławem Brzezińskim odeszła 
od nas, pewna cząstka poetycznego 
uroku Wilna, jedna z najpopularniej- 
szych, najmilszych postaci, nadają- 
cych powojennemu życiu Wilna spe- 
cyficzny charakter. 

Dobroczynne koncerty przedsta- 
wienia Peer Gynta w Lutni, tajemne, 
mało komu znane misterja Brzeziń- 
skiego o brzasku dnia w Ostrej - 
Bramie, czy choćby podwieczorki w 
Switeziance, to przecie cały 
egzotycznych kwiatów wykwitających 
na bruku wileńskim z duszy skrzyp- 
ka poety. 

egnamy dziś zadumani nad Jego 
mogiłą, cały egzotyzm Jego poetycz- 
nej duszy, żegnamy wraz z nim Jego 
ziemskie marzenia o wielkiej sławie, 
Jego wielki talent, któremu sprzyja- 
jące warunki mogły zjednać serca 
wielkiego świata; lecz to właśnie co 
było wielką tragedją życia Brzeziń- 
skiego, stało się udziałem naszego 
małego  zaściankowego szczęścia. 
Brzeziński bowiem nie sięgnął po 
laury zagranicy, a zbierał przez cały 
czas wileńskiego pobytu drobne wią* 
zanki kwiatów naszej  kołtuńskiej 
wdzięczności. 

Myśmy nie słuchali gry Jego u- 
chem muzycznego krytyka, myśmy, 
brali od niego to, co nam dawał 
szczodrze w swej pełnej uduchowie- 
nia tragicznej czy  bezfrasobliwej 
grze czarodziejskich swych skrzypek. 

Wieko trumny przykryło dziś tę 
rękę artysty, która by czarodziejską 
laseczką wyczarowywała z jego skrzy” 
piec wiarę w piękno wieczyste. 

« M. J. L. 
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ŹZ ostatniej chwili. 
Aresztewanie komunistów. 

Wozwiązku z agitacją komunistyczną wśród robotników żydo wskich 

miesta Wilna, tutejsza policja w dniu 28 kwietnia aresztowała 8 osób, przy” 

czem jedna z nich 
ukrywała się się w: Wilnie. przeszło rok 

nazwiskiem. 

należąca do organizacji komunistycznej od roku 1923, 
i zamieszkiwała pod zmienionem 

Próby napadu dewersyjnego. 

W dniu 22 b. m. na odcinku Radoszkowicze po stronie sowieckiej 

spostrzeżon 
nę polską. 

o ruch i usiłowanie "małych grup przekroczyć granicę na stro* 

Stwierdzono, iż na odcinku tym -zjawił się dywersant Smolski, 

Kilka osób zostało zatrzymanych. Według wywiadu osobnicy przekraczając 

granicę mieli zamiar uprowadzić kogokolwiek i zarazem podpalić koszary. 

Po porozumieniu się z miejscowym garnizonem przedsięwzięto środki 

ostrożności i zarządzono ostre pogotowie. (1) 

Wyłapywanie agitatorów. 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

Trwające od paru miesięcy wyłapywania agitatorów bolszewickich w 

powiecie Duniłowickim, dają świetne rezultaty. 

Oprócz już poprzednio aresztowanych, o czem już prasa donosiła, 

przed paru dniami, podczas rewizji dokonanej we wsi Cielaki znaleziono 

u sołtysa tej wsi Cielaka 34 egzemplarzy odezwykomunistycznych. Sołtysa 

Szaulisi pracują. 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

Ża wsią Przełajami zakwaterował się litewski techniczny sztab gene- 

ralny szaulisów, który dokonuje pomiarów na pograniczu. 
W związku z powyższem krążą wśród ludności miejscowej wersje o 

aresztowano. 

bliskiej wojnie z Polską. 

Życzenia świąteczne. 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

W pierwszy dzień świąt wielkiej nocy, według starego stylu, w gmi- 

nie Tumiłowickiej, powiatu Dunitowickiego, zgromadziło się z obu stron 

pogranicza, tak sowieckiego, jak i polskiego około 400 osób, którzy skła= | 

dali sobie wzajemnie życzenia wielkanocne, co trwało około 2-ch godzin, ' 
poczem ludność rozeszła się spokojnie do domów. 

  

Zaprzeczają pogłoskom o spisku 
‹ w Londynie. : 

LONDYN. 30.IV. (Pat.) „Morning Post” dowiaduje się, jak: utrzymuje 
z miarodajnego źródła, że pogłoski o spisku na życie Chamberlaina są w 
zupełności pozbawione podstaw. 

    

LECZNICA 
W |przyckodai przyjrmóją lekarze specjaliści: Choro 

uszu, nosa | gardła 

  

L tosjii Sowieckiej. 
Kapitalizm i komunizm. 

Na wszechzwiązkowej konferencji 
partji komunistycznej wygłosił obszer: 

| ne sprawozdanie sekretarz central- 

nego komitetu, Mołotow, podkreśla 

jąc iż element kapitalizmu w S.S.S.R. 

będzie w najbliższych latach ciągle 

wzrastał. 
Na zakończenie mówca zsznaczył, 

że najpilniejszem zadaniem  partji 
jest usunięcie pozostałości komuni: 
zmu wojennego i nadanie większych 

swobód ekonomicznych włościaństwu. 

Wiedeń — filją Moskwy. 

Bolszewicy utworzyli w Wiedniu, 
za milczącem zezwoleniem Austrji, 
cały szereg następujących organizacji: 
komitet bałkański, komitet centralny 
dla Jugosławji, bułgarską, grecką, 
węgierską i rumuńską partje komu: 
nistyczne, kilka oddziałów moskiew- 
skiego sekretarjatu propagandy oraz 
macedońską organizację rewolucyjną. 

Kalportuje się bezpłatnie olbrzy- 
mią ilość odezw i broszur „Interko- 
ra" (International-Korrespondenz). 

Działalność powyższych ;organiza- 
cyj doszła do zenitu, bo nawet po 
błażliwy rząd austrjacki był zmuszo 
ny poprosić „po przyjacielsku” Zi- 
nowjewa, by ostudził trochę zapały 
emisarjuszów sowieckich. 

W-rezultacie przeniesiono część 
biur sowieckich do różnych miast 
Austrji. 

Radek - Sobelsohn o wizycie 
Benesza w Warszawie. 

Ciekawość, ośmieszonego tylekroć, 
Radka-Sobelsohna nie ma granic. 

wieżo zaintrygowala go wizyta 

Benesza w Warszawie. 
Otóż Radek oświadczył dzienni- 

karzóm, że „głównym punktem zbli-| 
„żenia polsko-czeskiego jest groźba 

  

przyłączenia Austrji do Niemiec, co 
byłoby-b. niebezpieczne dla Czedho- 
słowacji. 
również o wspólnej akeji/ta  wypa- 
dek, gdyby Niemcy chciały przepro: 
wadzić rewizję swych: granic wschod= 
nich*. 

Zdaniem  Radka,. przedmiotem 

Wilno, Wilefiska 28. 

obrad była też sprawa tranzytu bro- 
ni dla Polski przez terytorjum cze: 
skie. 

W końcu Radek zapewnił, że 
Czechosłowacja nigdy nie będzie 
bronić wschodnich granic Polski, 
gdyż rząd czeski jest ściśle związany 
z rosyjskiemi kołami emigracyjnemi, 
nie uznającemi traktatu ryskizgo i 
ustanowionych w nim granic. 

Sowiecka fabryka paszportów. 
Władze sowieckie wykryły w Mo- 

skwie organizację, wydającą zezwo- 
lenia na wyjazd z Rosji — osobom, 
znajdującym się pod śledztwem lub 
sądem. 

RADJO 
Program koncertów stacji radjo- 

fonicznej P, T. R. Warszawa, 
Fala 386 mtr. 

(słyszane w całej Polsce). 
Piątek 1.V. Koncert zespołu orkiestral. 

+ P. T.R. Orkier. A. Adamusa. 
Ą Grieg: Suta Peer Gynt (I) 
2) Beethoven: Ecossalse. Brahms: Walc 

Chopin: Etluda. Solo na fortepfdnie p. P. 
Drzewickiego. 

3) W pół śnie—boston—wykona p. A. 
Fdamus. 

4) Berger: Com ci zawinił=shimmy. 
5) N. Fischer: Un RE d'amour—pieśń. 
Komunikat P. A. T. bluletyn metere- 

ologiczny. 
Koncerty trwają od godz. 18 do 19 

zwyczaj 200 lub 1000 rb. 
Zezwolenie takie kosztowało za- 

Pomnik Gogola. 

  

Najlepszy Środek odżywczy 

Benesz rokował z Polską 

A POMOCY SANITARNEJ |; 

by dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 
1—3; zębów 10—11; skórne | weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W Połtawie-ma być postawiony 
pomnik Gogola. 

Pomnik wykonany został przez 
rzeźbiarza Pozena i odlany przed 
wojną. 

    

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Dziś Teatr Polski 

występuje z premjerą arcydzieła [Z. Krasiń- 
sklego „Nie-Boska komedja*. Z pjetyzmem 
należnym wie.kiemu dziełu przygotował 
„Nie-Boską komedję" reżyser M, Godlewski, 
ujmując całość w 15 barwnych obrazach. 

| główne postacie odtworzą pp. Grabowska 
i (żona). Kuszlówna (Orcio), Jaroszewska, 
| Molska, Jawerska, Jasińska, Wrońska, Ki 
jowski (hr. Henryk), Godlewski (Pankracy), 
Kurnakowicz (Przechrzta), Fiszer. Wołłejko, 

| Purzycki, B;yBt zyński i lnni. W przedsta- 
wieniu bierze udział młodzież akademicka. 

— Teatr Wielki. Dziś świetna operet- 
ka „Modelka* z znakomitą odtwórczynią 
tytułowej roli p. Wiktorją Kawecką. 

Piosenka „Giri-biri co-co lo", śpiewana 
w akce Il przez naszą znakomitą gwiazdę, 
budzi na widowni prawdziwy entuzjazm. 
Salwy śmiechu wywołuje p. Dowmunt, uży- 
wający na scenie prawdziwej kąpieli. „Mo 
delka* będzie graną ostatnie dwa razy, po- 
czem ustąpi miejsce głosnej operetce Kal- 
mana „Manewry jesienne* w obsadzie na- 
szych najlepszych sił 

— Przedstawienie dla młodzieży 
szkolnej w Teatrze Polskim. W nie 
dzieję o g. 4ej pp. ukaże się po cenach 
najniższych tryskająca humoręm 1 werwą 
komedja Al. Fredry „Damy I Huzary”, 

— Akademje dla młodzieży szkolnej 
z okazji uroczystości 3-go maja odbędą 
się w niedzielę w obu teatrach 06 godz. 12 
m. 30 w poł. Błlety bezpłatne otrzymywać 
тоёпа za 
Szkolnego. 

  

  
palone 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, glnekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro- leczniczy 
ls seansów ;znany wykonawca utworów Wiertyńskiego, p. Smolski odśpiewa romansy. Po raz 

baszewa, w roli głównej król polsk. ekranu Józef 
dokonano zagranicą, Wilnie, Grodnie I w Warszawie, 

Tae „HELIOS* 
uł. Wileńska 38. 

pierwszy 
w Wilnie 

KINO- me POLONJA | 
Mickiewicza 22. Dyr. Slepjan 

sezonu 
się na: 

Filmgze śpiewem. Dziś podcza: 

Dziś premjera. Otwarcie 
wiosennego 

Dramat w 8 akt. według słyn. powieści M. P 
Węgrzyn i słynna tragiczka Magda Sonia. Zdję 

Świat bez kobie 
aukazie, w Paryżu, w Moskwie i na polach 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

dramat współczesny w 2 serjach, 19 aktach razem całość, p/g 
owieści „Wrogowie koblet“ Blasko |banera. Rzecz dzieje 
tew wojny światowej. Przewrót bolszewieki w Rosji 

Lakłady 

  

    

pośrednictwem SICCWCEWH 

  

polecają: 

stacja „Chęciny', z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ 
Stanisław Giebułtowski, Wilno, 

KAKAO 
fabryki „PA c= 

Żądać wszędzie! 
. PRM 

  
  

Giełda warszawska 

z d. 30—1V 24 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż 

Belgja 26,40 26,46 26,34 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,50 209,00 200,00 
Londyn 25,153/4 26,22 25,09 
Nowy Yoik — fak gotówka. 
Paryż 27,26 27,83 27,19 

| Praga 15,43 15,46 15,40 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,32 21,37 21,27 
Szwajcarja 100,70 100,95 100,45 
Stockholm 140,15 * 140,50 139,80 
Kopenhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang. 24,861/4 _ 249243 2481 
Franki fr. 27,31%/2 27,88 27,25 
8 proc. Pož. konwers. 70—72 
Pož. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. 58—57 
4/2/o listy z. T. Kred. Z. przedw. 25,50—25,25 
5%0 listy z. warsz. przedw. 19,60—19,50 
41/ą 0/0 warsz. przedwoj. 17,85—17,50—17,80 
6,/0 obligacje Warszawy z 17 r. 6,—5,75 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. piyc i żo- 
iądka. Przyjmuje od 9—11, GRE wiecz. 

ul. Ad, Mickiewicza 21, m. 1. 

WAPNO 
w bryłach budowlane i mielone 
na mączkę nawozowe 

    

  

     

    

    

Przemgsłowe „Chęciny”, Sha Alt. 

„Słowackiego Nr. 10.    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                      
  

   

   

                   
  

  

     

r AIA Us 

. PORADNIA " Zgubiono 
Polskiego Zrzeszenia lekarzy Specjalistów Wilno, ul. Garbarska Nr. 3 II p. Tel. 658. B-ci a ALS Z w AN G „ legitymację wojskową wy- 

GODZINY PZYJĘĆ: ‹ дацпчрппР‚К.Ц.Рц‘- 

Uli. WIELKA 42. SP. AKC. TELEF. 822. noni e „ona sa 

Specjalność Lekarze ordy- | poniedz.| Wtorek | Środa | Czwart. | Piątek | Sobota į kiewicza unieważnia się. 
: . T Od dnia 1-go maja Ai SO 

Chóroby wewnę: | Dr Е. Budzyński |5'—6 |5 —6'|5—6-|5 —6 |5 —6 |5— 6 : WIELKA Do 100 z poz 

Dr. K. Kisiel Ala Bia] 41/a— 51a] АМа ов) аа— 5) а— а) аа— Boa I A AN 

trzne D. P. Ptaszyński | 9Y/4—10YA| 9!/2—10Ye) 91/8— 10%/2| 9/e—10Ya| 91/2—50'/aj 94/2—101/2 LETRIA WYPRZEDAŻ ч :'1'%'1'9;0&'?\'55?3 „Kur: 
i ега sk: * 

z rabatem aaa e 
Choroby płue Dr. W. Umiastowski 1/4— 24/2 11/2— 2Ма ой 20% do 50'/. KrawcoGa 1 Warszawy 

musu | V prywatnem NOA 

Choroby chirur= Dr. J. Janowicz 5 -- 6 |5 —6 |5—6 |5 —6 |5 — 6 |5 — 6 аеа zaa DIE: ny 

glczne Dr. M. Moszyński RSE Aa анна (d JES 
WYKWINTNE Szklana) N 12, m. 4 

Choroby kobtecie || Dr. J. Dobrzański |4 — 5-|24—6 |4 e=5:|4 —5 |4:—50]4 —5 Sandał i Obuwi 13 Las epdeniskė 
i Akuszerja Dr. A. Erdmanowa |6 —7 |6 —7 [6 — 7 |6 — 7 |6 —7 |6 —7 Y e krawiec damski 

— : ko słynnych Szwedzkich zjednoczonych fabryk M. KORSAK 

Choroby dziecięce | Dr. B. Iszora ko osi = "Ruofneuteh — 5 L 5 B MECHANICZNEGO OBUWIA ul. Kalwaryjska 7—16 
.. S, i : 

. aa aa cb „Lofsko* 8 „Nordsko* ua IPŁAŚZCZE 
‚ |Dr.J.Hurynowiczównaj 6- — * — cznia obstalunki 

pot Dr. A. Malinowski 5 — 6 5 — 6 |5 — „Carisson“ & „Merkur“ > valios ne ze mik а ао proc. 

Już nadeszły. : в 

Dr. I. Abramowicz |4 — 5 4 —5 Wos : Balai 
Chorob; : 
AAS nė 4 Cam t11—12*/4| 4 38) 11!/—121/4| 21/a— 31 Dogodne warunki płatności | Potrzebny pokój 

S WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
Choroby ucha gar- 3 Ę ZE a bl - 

Ta i kasė Dr. Cz. Czarnowski | 5 6 |5 6 |6 6 |5 6 |5 — & |5 — 6 Dom Handlowo-Komisowy „HAISZ“ miekkiu. Žalaaaė 

o „Kurjera Wi le- 

Choroby skórne | | Dr, M. Mlenicki |3 — 4 22 —ó *—4 WILNO, ul. Trocka 11, telef. 436. 65 al P 
weneryczne Dr. K. Sokołowski |4 —5 |4 —5 |4 —5 |4 —5 |4 — 5 |4 —5 

Roentgenologja Dr. L. Sułkowski 4 — 5 4 — 5 Polska Drakaraia 
. DAT “ 

Ohorek,zeów | Lekedent M Fi Istytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska 5. A. МОНа 
a kocha dorowicz BE i 1 —1 U — 1 ” е “в 

dentystyczna. Warszawa, Nowy Świat 23/25. Tel. 510—21. SE u X 

Pracow. Bakterjologiczna. Dr. K. Malanowicz od 9 r. do 7 wiecz. codziennie. Sprzedaż książek na raty. WIILNO, 

Wszelkie zabiegi; światło-elektro-lecznicze. Szczepienie ospy ochronne ze il. Leligowskiego l. 

świadectwami szkolnemi codz. od godz. 5—6.30 włecz. а’а Ра Ralatakaialavaja 184   
  

  
  

  

  
Wydawen w imieniu wzpółwłaścięieli Józaf Batęrewicz. 

  

  

 


