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z konwersacją, 

udziela osoba młoda z wykształceniem uniwersy- 

teckiem, z konserwatorjum i praktyką pedagogiczną. 

Ul. Rzeczna Nr. 11, m. 14, godz: 5—7 popoł. 

Nieśmiertelna Targowica 
Tradycje magnaterji naszej są 

zaiste święcie przez nią przechowy- 

wane. Wyrośli z soli i roli, a naj- 

mniej z tego co boli lub boleć po- 

winno, jak za króla Stasia prześci- 

gali się w biegu do szkatuły „Semi- 

ramis północy* by 2 niej czerpać 

dukaty, któremi stworzona została 

Targowica, wyzionięta przez  szla- 

checko-magnackie gardziele opojów 

i zdrajców, tak i teraz za cieniami 

przodków, dążą cynicznie do resty- 

tucji dawnej swej „Świetnóści*. Zda- 

wałoby się każdemu rozsądnemu czło- 

wiekowi, że idea monarchistyczna w 

kraju, otoczonym republikami po świe- 

žo zburzonych tropach, w kraju bez 

żadnej tradycji dynastycznej i bez 

cienia kandydata, mającego cień praw 

dziedziczności, że idea ta tylko ciem- 

ny tłum albo cynicznych karjerowi- 

czów może pociągnąć za sobą. Ale 

zapomniano, że gra ona na kilku nie- 

zawodnych strunach uczuć ludzkich: 

na próżności, chciwości i niechęci do 

mozolnej pracy od podstaw, a doda- 

jąc do tego ogólny brak krytycyzmu, 

niedorozwój polityczny i zamiłowanie 

do upajania się frazesem, widzimy, 

że (za pomocą pieniędzy suto z kra- 

ju i zagranicy płynących) propagan- 

da monarchizmu coraz zuchwalej głup- 

stwo swe roztacza. 

Bo idea ta jest przedewszystkiem 

przeżyta i strupieszała. Logiczniej- 

szemi i na bardziej realnych podsta- 

wach oparci, są szerzyciele utopij 

komunistycznych. Oni chcą prób in 
anima vilis, takich, jakich nie było, 

monarchiści chcą nawrócić do sta- 

rych grzechów i błędów, jakby no- 
wych nie było dosyć. Zrozumiałą jest 

propaganda czy wiara w monarchizm 

w krajach mających dynastję, gdzieś 

poza granicami kraju, jak we Francji 
lub Węgrzech, gdy jest jakieś wido- 

me ciało, o które można wzywać do 

walki. Lecz u nas, heroldowie tronu, 

w nim, jak w ołtarzu, widzą cel i 

symbol, nakazując wiarę w  niewi- 

dzialne panaceum — króla, którego, 

gdy wszyscy padną na kolana, dopie- 

ro wtedy ukażą wtajemniczeni pokor- 

nym tłumom. 

Odezwa p. Sapiehy, za której prze- 
druk „Słowo* zostało pociągnięte do 

odpowiedzialności, brzmi już całkiem 

bojowo. Przypomniały się manifesty 
podpisane Branicki — Potocki — Rze- 

wuski w roku 1792. W Targowicy 
występowano też w obronie odwiecz- 

nych praw i swobód narodowych i 

wiary katolickiej, miłości ojczyzny. 

W pięknych frazesach, równie „jędr- 

nych, znakomicie napisanych i sil- 
mych* jak chwalona przez redakcję 
„Słowa* odezwa p. Sapiehy. Tamta 
wzywała również do bratobójczej wal- 
ki z warchołami rewolucyjnemi, i „za- 

żartemi na złotą wolność jakobinami“; 

parła do krwi przelewu. Niecne te 

pragnienia zostały w całej pełni speł- 

nione, zapłaciliśmy za tę wielkopań- 

ską zabawkę 125 letnią niewolą, a 

z magnackich dóbr zdrajców sprawie- 

dliwość dziejowa odarła wnuków do- 

szczętnie. 

A teraz redivivus! Dookoła Woj- 

tek! Po siedmiu latach pracy, rezul- 

taty nie dość zadawalniają hrabiów i 

książąt, więc zmienić! Zmienić! Pró- 

bować czegoś innego. Zastąpić Pre- 

zydenta Królem, jak się rządcę w do- 

brach, czy dzierżawcę w folwarku 

zmieniałe. „Legalną drogą* pisze p. 

Sapieha. A dalej okrzyki: „Zdeptaj- 

my tych, którzy z Polski zrobili so- 
bie koryto i chlew. Niech spracowa- 
ne dłonie chłopa i robotnika utwier- 

dzą sztandar królewski na Wawel- 

skim Zamku*,. 
doru, mości książę? Dla utrzymania 

dworu królewskiego i zgrai utytuło- 

wanych darmozjadów wkoło niego? 
Więc w imię nietykalności rodo- 

wych latyfundjów, dla blasku świty 

królewskiej ma grzęznąć w nędzy i 

wyrzec się socjalnych zdobyczy chłop 

i robotnik polski? I do ich spracowa- 
nych rąk śmie Pan się odwoływać? 

Pan, panie Sapieha, którego utrącone 

przywileje społeczne w ciągu wieków 

na wyzyskiwaniu i poniewieraniu god- 

ności ludzkiej tegoż chłopa i robot- 

nika oparte były. 

I rzecz dziwna. Jak dalece trady- 

cja działa. Wszak odezwa p. .Sapiehy 

ukazała się wślad za uznaniem w Pa- 

ryżu W. ks. Mikołaja Mikołajewicza 
za dziedzica tronu Wszech Rosji nie- 

podzielnej: 0zy niema w tem... zbiegu 
okoliczności, duchowego związku ? 

Wszak to ten sam Wódz Naczelny, 

przed którego sławetną odezwą, po- 

niewierającą wspomnienie ideałów na- 

szych ojców i dziadów, padały plac- 

kiem całe rzesze zachwyconych Po- 

laków. Wystarczył im wtedy ten pa- 

pierek, nie kontrasygnowany przez 

Cesarza, by rzucić w objęcia Rosji, 

pod stopy złodziejskich czynownikow 

fortuny swoje na szpitale i uzbroje- 

nia, osoby do pomocy a pamiątki ro- 

dzinne i bogactwa wywozić z Kraju 

do głębi Rosji, gdzie je bolszewicy 

złupili wedle sprawiedliwych wyro- 

ków losu, bo jak powiedział wielki 

patrjota Cavour: nie opuszcza się oj- 

czyzny dla tego, że jest w nieszczęś- 

ciu. I dziś zamiast cierpliwie, mozol- 

nie, uparcie dążyć do lepszego jutra, 

jak nierozumnie dzieci wołają nowej 
zabawki! Bagatela! Nowej formy rzą- 
dul Bo jak się zjawi ten Mesjasz — 
Król, to wnet „nastaną w Polsce cza- 

sy zgody, pracy i uczciwości”, Pol- 

ska będzie wielką rodziną, i „nasz 

Król* będzie rządzić mądrze i spra- 

wiedliwie, jak godny następca Pia- 

stów i Jagiellonów, po ojcowsku i tp. 

i tp.” : 
Naiwność mówiąc uprzejmie tej 

Dla pańskiego splen-* 

  

wczoraj Wilno. 
Wczoraj o godzinie $-mej rano od- 

jechał Marszałek Piłsudski przez Grod- 
no i Białystok do Warszawy. 

Już od wczesnego ranka przed 
dworcem zaczęły się gromadzić tłumy 
publiczności. Cały plac przed dwor- 
cem był szczelnie wypełniony zgro- 
madzoną publicznością, mimo, iż wia- 
domość o zamierzonym wyjeździe Mar- 
szałka rozeszła się po mieście dopie- 
ro w godzinach wieczornych dnia po- 
przedniego. 

Przed siódmą rano wkroczyły na 
plac przed dworcem oddziały wojsko- 
we miejscowego garnizonu: kompanja 
1, 5 i 6-go pp. Legjonów, 85 pp., 2 
szwadrony 23-go pułku ułanów, oraz 
kompanja 3-go pułku saperów. Ko- 
mendę nad tymi oddziałami objął d-ca 
piech. dywizyjn. O Leg. pułk. Popo- 
wicz. Ponadto przybyła kompanja miej- 
scowego Strzelea pod dowództwem 
komendanta podokręgu wileńskiego 
p. Muzyczki. Oddziały wojskowe usta- 
wiły się tak, iź prawą stronę w kie- 
runku wejścia na dworzec zajęła pie- 
chota, lewą zaś szwadrony kawalerji 
i kompanja Strzelca. 

Na peronie ustawiła się kompanja 
honorowa z 1 pp. Leg. ze sztandara- 
mi wszystkich wspomnianych wyżej 
pułków na czele. Dowództwo nad 
kompanją objął kpt. Filldorf. Cały pe- 
ron przepełniony publicznością wśród 

której przeważają mundury oficerskie 
Wśród oficerów daje się zauważyć 
gen. Rydza-Smigłego, gen. Dąb-Bier- 
nackiego, gen. Karasiewicza-Tokarzew- 
skiego, gen. Kubina, pułk. Pasław- 
skiego i cały szereg innych. Ponadto 
dało się zauważyć p. Komisarza Rzą- 
du na m. Wilno Wimbora, mec. A- 
dramowicza,  przedstawicieii prasy 
miejscowej i społeczeństwa. 

Kilnanaście minut przed ósmą 
przed dworzec zajeżdża Marszałek 
Piłsudski. Podczas przyjęcia raportu 
orkiestra gra hymn narodowy i marsz 
l-szej Brygady, Marszałek wchodzi 
na peron, przechodzi przed frontem 
kompanji honorowej, poczem wita się 
z generalicją wojskową, zamieniając 
kilka słów z wyższymi oficerami. Za- 
trzymuje się dłużej przy gen. Rydzu- 
Smigłym z którym rozmawia przez 
kilka minut i przy J. M. rektorze U. 
S. B. Zdziechowskim i prof. Stanie- 
wiczu. Fotografowie proszą p. Mar- 
szałka o stanięcie w kole oficerów, 
poczem dokonują zdjęcia. 

Marszałek jest niezdrów i co pe- 
wien czas wstrząsa Jego piersi silny 
atak kaszlu. 

Pociąg rusza i Marszałek przy 
wznoszonych hucznie na jego cześć 
okrzykach uśmiechając się żegna się 
salutując rozentuzjazmowaną publicz- 
ność. 

  

Tranzyt sowiecki do Bałtyku. 
„Dzień Kowieński* donosi za prasą sowiecką, że rząd sowiecki rów- 

nież zrezygnował z jednostronnego rozporządzenia władz litewskich w 
sprawie żeglugi tranzytowej po Niemnie i szuka innych dróg dla spławu 
drzewa z Białorusi. 

W tym celu ma być użyty system wodny Berezyna — Dźwina. Drze- 
wo z Rosji Sowieckiej tą drogą dostawałoby się do portu ryskiego. Tędy 
również iść będzie eksport surowców z Ukrainy. W ten sposób Litwa po- 
zbawiona bądzie dochodów, jakie dałby jej tranzyt materjałów polskich i 
sowieckich Niemnem. 
  

Traktat polsko-austrjacki. 
WIEDEŃ, 14-IV. (Pat). Rada ministrów pod przewodnictwem kanele- 

rza Ramka omawiała wczoraj projekt polsko-austrjackiego traktatu arbitra- 
żowego. 

Podpisanie traktatu nastąpić ma podczas pobytu Prezesa Rady Mini- 
strów Skrzyńskiego w Wiedniu. 

  

odezwy polega w znacznej mierze i 

na tem, że wzywa lud polski do boju. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości 

dla ludzi trzeźwo patrzących, przeciw 
komu i czemu obróciła by się taka 

ludowa u nas ruchawka. Padły by 
ostatnie pańskie rezydencje, których 

zaiste, większa szkoda niż ich wła- 

ścicieli. Ale o tem nie myślą autorzy 

takich odezw, ułatwiają znakomicie 

robotę destrukcyjną komunistom, bo- 

wiem ci ostatni mają tę wyższość że 

są logiczniejsi, 

Wiwat król Ćwieczek we łbie! 
Scipio. 

    

Odezwa księcia pana Andrzeja Sapiehy, 
wzywająca „wszystkich pod sztandar kró- 
lewski“—napisana jest stylem nadzwyczaj 
kwiecistym i utrzymana w wykwintnym praw- 
dziwie wersalskim tonie. 

Cała odezwa, aż skrzy się od takich 
błyskotliwych zwrotów i porównań, jak np. 
że „Sejm — to polityczna karczma”, że 
„Ojczyzna znajduje się w szponach bandy- 
tów partyjnych*, a więc „zdeptajmy tych, 
którzy z Polski zrobili sobie koryto i chlew”. 

— Mocno, mości książe, z temperamen- 
teml.. 

Chorujące na mania grandiosa i uczą- 
ce wszystkich „dobrego tonu* — „Słowo” 
zachwycone jest tą odezwą, twierdząc iż 
„jest ona znakomicie napisana, jędrna i sil- 
na". 

De gustibus non est disputandum... 
W tej sprawie pozwolimy sobie mieć 

nasz nie salonowy, demokratyczny pogląd 
wręcz przeciwny. Dziwi nas również (poza 
stylem) brak tytułu rodowego przy podpisie 
autora. 

— Fi donc, — mości książel.. 

* 

Wiadomości polityczne. 
Wczoraj o godz. 6.40 wiecz. po- 

wrócił p. Marszałek Piłsudski z 
wilna do Warszawy. 

Na dworcu Wileńskim oczekiwała 
na niego generalicja i około 1000 
oficerów, wielu posłów i senato- 
rów z posłami Kościałkowskim, 
Miedzińskim i Januszewskim na 
czele, szwadron 1 p. szwoleżerów 
2 orkiestrą, kompanja honorowa 
strzelców, kolejarze z orkiestrą oraz 
olbrzymi tłum publiczności. 

Po odegraniu marszu pierwszej 
brygady Marszałek Piłsudski wsiadł 
do auta i udał się do Sulejówka, 
owacyjnie żegnany przez zgroma- 
dzoną publiczność. 

Podczas świąt wielkanocnych od- 
były się w Zakopanem znane powsze- 
chnie narady polityczne między 
innymi pomiędzy pos. Witosem a 
gen. Sikorskim. 

Pos. Witos niekrępując się opo- 
wiada publicznie o pewnych warjan- 
tach rozmowy swej z gen. Sikor- 
skim na temat utworzenia przysz- 
lego :ządu. 

W tych dniach przybył do War- 
szawy gen. Sikorski. jak mówią, 
min. spraw wojsk. gen. Żeligowski 
zapytuje go czy prawdą jest, że pro- 
wadził on rokowania polityczne z 
pos. Witosem. 

Gen. Sikorski miał jakoby w ka- 
tegoryczny sposób oświadczyć, że w 
Zakopanem był, jednakże żadnych 
rokowań politycznych z nikim nie 
prowadził. 

| Marszałek Józef Piłsudski opuścił Koła polityczne zastanawiają się, 
komu wierzyć, czy gen Sikorskiemu 
czy też pos. Witosowi. 

© 
W dniu wczorajszym złożył wizytę 

marsz. Ratajowi dowódca okręgu 
korpusu poznańskiego gen, Sosn- 
kowski. Według krążących w kulua- 
rach sejmowych pogłosek tematem 
rozmowy marsz. Rataja z gen. So- 
snkowskim była sprawa ustawy o 
naczelnych władzach wojskowych 
oraz ostatnich wydarzeń w armii. 

Gen. 5osnkowski bawi obecnie w 
Warszawie % powodu kadencji sądu 
generalskiezo, którego jest przewo- 
dniczącym. 5 

Deputowany Paul-Boncour wyje- 
chał z Gdańska wczoraj przed połud- 
niem o g. 11-ej przez Berlin do Pa- 
ryża żegnany na dworcu przez Wy- 
sokiego Komisarza ligi Narodów, ko- 
misarza generalnego Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, przedstawiciela senatu, 
szefa francuskiej misji morskiej w 
Polsce, urzędników komisarjatu i. t. d. 

Do granicy polsko-niemieckiej to- 
warzyszy deputowanemu Paul-Bonco- 
ur'owi przedstawiciel M.S.Z. p. Wy- 
szyński. + 

Naczelnik wydziału traktatowego 
w Min. Spr. Zagr. prof. Juljan Ma- 
kowski wyjeżdża 20 b. m. do Kopen- 
hagi celem zawarcia z rządem duń- 
skim traktatu konsulacyjno-arbitrażo- 
wego. 

2 Litwy Kowieńskiej 
Ludowcy i soc.-demokraci przeciw- 
ko utworzeniu w Litwie prowincji 

kościelnej. 
Jak donosi prasa kowieńska na s0- 

botnim posiedzeniu Sejmowej Komi- 
sji Spraw Zagranicznych ks. Rejnis 
złożył komunikat w sprawie utworze- 
nia litewskiej prowincji kościelnej i 
mianowania nowych biskupów. 

Posłowie p. Toluszys (lud.) i p. 
Kajrys (soc. dem.) ostro krytykowali - 
politykę rządu i zaproponowali przy- 
jąć następującą uchwałę: 

„Sejmowa Komisja Spraw Zagra- 
nicznych po wysłuchaniu w dniu 10 
kwietnia 1926 r. sprawozdania Mini- 
stra Spraw Zagranicznych ks. Rejni- 
sa o uporządkowaniu litewskiej pro- 
wincji kościelnej oraz  mianowa- 
niu arcybiskupa i biskupów, bio- 
rąc pod uwagę, że tworzenie prowin- 
cji kościelnej jest naruszeniem praw 
suwerennych państwa, ponieważ zo- 
stało dokonane tajnie, z zupełnem po- 
minięciem Sejmu i Komisji Spraw 
Zagranicznych, że akt ten uznaje o- 
becne terytorjalne status quo z Pol- 
ską i formalnie potwierdza wyrzecze- 
nie się Wilna, że akt Papieża nie po- 
winien był być uchwalony bez wiedzy 
i zgody rządu w stosunkach z Waty- 
kanem i wyraża przeciwko niej sta- 
nowczy protest. 

Po dwukrotnem wypowiedzeniu się 
w tej kwestji Ministra Spraw Zagra- 
nicznych, zaproponowano poddać 
wspomnianą wyżej uchwałę głosowa- 
niu. Ks. Rejnis prosi o nie stawienie 
jej na głosowanie. Przewodniczący p. 
Ambrozajtis również proponuje nie 
głosować nad tą rezolucją; wówczas 
p. Sleżewiczus wniósł, by przegłoso- 
wać kwesję: czy wniesiona uchwała 
ma być postawiona odrazu na głoso- 
wanie, czy też nie. P. Ambrozajtis 
odmówił poddania tej kwesji głoso- 
waniu i zamkął posiedzenie. 

Przedstawiciele opozycji wyrazili 
stanowczy protest przeciwko postą- 
powaniu przewodniczącego. 

Lista komunistyczna w Kownie 
unieważniona. 

Wobec tego, że wiele osób z po- 
śród tych, którzy podpiseli listy № 5 
i X 12 (komunistyczne) cofnęło swe 
podpisy, motywując nieświadomością 
co do eharakteru listy, liczba podpi- 
sów wymagana przez ustawę została 
zdekompletowana i Komisja Okręgo- 
wa Wyborcza listę te zdecydowała 
unieważnić. 

Wobec jednak podniesionych wąt- 
pliwości formalnych, przekazano spra- 
wę Głównej Komisji Wyborczej.
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Przyjęcie premjera Skrzyńskiego w Pradze 
Przemówienie premjera Skrzyńskiego na 

konferencji prasowej. 
PRAGA, 14.1V (Pat... Dzisiejsze przedpołudnie poświęcone było kon- 

ferencjom politycznym z ministrem Beneszem i wymianie dokumentów ra- 

tyfikacyjnych umowy likwidacyjnej i arbitrażowej. 

Na Konferencji prasowej premjera Skrzyńskiego powitał dłuższem 

przemówieniem prezes Związku Sprawozdawców Parlamentarnych p. Peni- 

zek, poczem premjer Skrzyński wygłosił przemówienie następującej treści: 

Dziękuję Panon i tym wszystkim, którzy przyszli, ażeby mnie powitać. 

Zdaję sobie sprawę. że dla Panów przedstawia mało pola dla cieka- 

wości dziedzina polityki zagranicznej prowadzonej przezemnie, poniewaź 

polityka czechosłowacka i polska kroczyły dotychczas temi samemi 

identycznemi torami Dziękuję Panom za stanowisko jakie zajęliście w cza- 

sie ciężkich przejść w Genewie, gdy szliśmy ręka w rękę z ministrem Be- 

neszem, Ogromnie wielką rolę odegrali Panowie w dziele urabiania opinji 

publicznej na rzecz zbliżenia obu narodów. Konstatuję, że współpraca, od 

której zależy zbawienie Europy zacieśnia się z każdym rokiem. 
My bratnie narody możemy służyć przykładem przez unormowanie 

naszych stosunków wskazując wielki wspólny cel całej Europie. 

Obiad na zamku Hradczyny. 

"PRAGA, 14.IV (Pat.). Dziś o godz. 20 minister spraw zagranicznych 

dr. Benesz wydał na zamku Hradczyny obiad na cześć premjera Skrzyńskiego. 

Toast min. Benesza na bankiecie. 
PRAGA, I4IV (Pat.). Minister Benesz wygłosił w czasie bankietu, wy- 

danego na cześć premjera Skrzyńskiego, toast następującej treści: 

W osobie pańskiej witam godnego i wybitnego przedstawiciela pol- 

skiego rządu i państwa, 

Oba nasze narody są narodami braterskiemi, należą do tej samej rasy, 

do tej samej kultury narodowej. ; 

Konstatuję, že oba kraje žyczą sobie stalego i trwalego pokoju, 

że wytyczną i praktycznym celem polityki ich jest zachowanie pokoju W 

dzisiejszej Furopie i utrwalenie politycznego porządku, opartego na podsta- 

wie litery i ducha traktatu Ligi Narodów. 3 

Przeświadczony o wielkiem posłannictwie Polski w Europie dzi- 

siejszej i przyszłej, ośmielam się dzisiaj podkreślić tę wielką prace i od- 

dać zarazem hołd wielkiej przeszłości narodu polskiego oraz nieustan- 

nej pracy Polski dzisiejszej, której przesyłam serdeczne i braterskie po- 

zdrowienia czechosłowackiej republiki. 

Odjazd do Wiednia. 

PRAGA, 14.1V (Pat.). O godz. 20 min. 30 Premjer Skrzyński specjal- 

nym pociągiem odjechał do Wiednia dokąd przybędzie o godz. 9 rano. 

Austrjacko-polski traktat rozjemczy. 
WIEDEŃ, 14.1V (Pat.). „Neue freie Presse* donosi, "że projekt aus- 

trjacko-polskiego traktatu rozjemczego będzie w dniu dzisiejszym przedsta- 

wiony ministrowi Skrzyńskiemu do zatwierdzenia. 

Premjer Skrzyński o swej podróży do 
"Czech i Austrii. 

WIEDEŃ, 141V (Pat., „Neue Freie Presse* zamieszcza rozmowę 

swego korespondenta warszawskiego % premjerem Skrzyńskim na temat jego 

pedróży do Wiednia i Pragi, . ` 3 

Prezes Rady Ministrów powiedział: 
„Będą to wizyty, które ułożyliśmy w czasie sesji Ligi Narodów w Ge- 

newie tak z doktorem Ramekiem, jak i z doktorem Beneszem. 

Mieliśmy dostateczną sposobność omówienia z d-reni Ramekiem spraw, 

dotyczących obu państw, zrozumieliśmy się nawzajem bardzo dobrze, a za- 

tem w czasie mej wizyty w Wiedniu nie będzie trudno doprowadzić wszystko 

do dobrego rezultatu. ! 

W Wiedniu omawiana będzie przedewszystkiem sprawa nowego trak- 

tatu arbitrażowego, który będzie zbudowany na znacznie szerszej podstawie, 

aniżeli dotychczasowy. Ttaktat ten będzie uzupełnieniem traktatów arbitra- 

żowych, zawartych przez Austrję z innemi państwami 

Omówione też będą oczywiście sprawy polityczne i gospodarcze. 

Ostatnie miesiące obfitowały w różne plany co do przyszłego ukształ- 

towania się stosunków środkowo-europejskich, Nie brakowało też spotkań 

między mężami stanu państw zainteresowanych. : 

Narazie przygotowywało się „na naszym nieszczęśliwym kontynencie 

coś, co doprowadzi do stałego utrwalenia pokoju. . ё 

Wystarczy wspomnieć tylko najważniejsze sprawy, więc konferencję 

gospodarczą i rozbrojeniową, które być może doprowadzą do Locarna 

Środkowej Europy! 

a s. 

Od Administracji. 
Szan. Prenumeratorów upraszamy o wpłacanie zaległych i bie- 

żących należności za prenumeratę. Czytelnicy zamiejscowi wpłat 

dokonywać mogą w każdym urzędzie pocztowym bądź za przeka- 

zem pieniężnym, bądź też na konto czekowe P.K.O. Nr. 80.750. 

          
brali to pierwsze i jeszcze „in statu Ruch artystyczny wśród młodzieży 

akademickiej U. Š. B. a regjonalizm 

wileński. | 
W początkach grudnia z. r. za- 

wiązało się przy Sekcji Kulturalno- 
Oświatowej Br. Pomocy Młodz. Ak. 

U.S.B. t.zw. Akad. Koło Miłośników 

Sceny albo Koło sztuki Teatru jak 
inni proponowali, albo wreszcie Ak. 
Koło Dramatyczne jak najczęściej się 

mianuje. : ; 
Gromadka akademików obojga 

płci, postawiła sobie za zadanie po- 
ważną pracę artystyczną w dziedzinie 
sztuki Teatru, bez względu na swoje 
przyszłe zawody, do Koła bowiem 
uależą nietylko jak by się można 
było spodziewać  „humaniści* ale 
właśnie przeważają studenci innych 
wydziałów. Prezesem obrano w po- 
czątkach prawnika, zastępcą medyka, 
zaś do zarządu przyrodników. Sekcję 
literacko-wydawniczą objęli wszakże 
humaniści. ) ы 

Wobec istnienia w Wilnie tak nie- 
zwykłej i doniosłej placówki arty- 
stycznej w dziedzinie sztuki Teatru, 
jak Reduta, wszęlkie szczere, ideowe 
poczynania w tej dziedzinie muszą 
się do niej zwracać, Akademicy wy- 

nascendi” owego Koła niezwłocznie 
nawiązali kontakt z Redutą. 

W drugiej połowie stycznia br. 
zwołano dość liczne zebranie organi- 
zacyjne na które przybyli zaproszeni 
pp. Juljasz Osterwa i Mieczysław 
Limanowski. 

Na ogólną prośbę uczestników ze- 
brania przewodnictwo tegoż objął p. 
Juljusz Osterwa i przedstawiwszy 
zasady ideologiczne Reduty wyraził 
swój pogląd na ew. pracę Koła, któ-, 
ry streszezony / w 
punktach: 

1) Największą wartością t. zw. 
materjalną Koła jest rzetelna praca 
jego członków. 

2) Największym sprzymierzeńcem 
czas, którym nigdy w takim stopniu 
nie może rozporządzać teatr staty 
„zawodowy *, 

3) Głównem zadaniem Koła winno 
być organizowanie przedstawień dla 
młodzieży i ew. wyjazdy z niemi na 
prowincję. 

4) Repertuar powinien obejmować 
t. zw. „sztuki klasyczne* na wysta- 
wienie których rzadko może sobie 
pezwolić teatr stały i łatwo zrożu- 
miałych względów natury kasowej i 
innej, gdy przedstawienia organizo- 
wane przez młodzież i dla młodzieży 

następujących 

Insiyiui badań spraw marodowośco- 
wych w РО. 

Zamieszczając poniżej nadesłany nam 
komunikat Instytutu badań, spraw narodo- 
wościowych w Polsce, pragniemy wyrazić 
szczere zadowolenie z powodu tej poży- 
tecznej inicjatywy oraz uznanie dla ludzi, 
którzy się jej realizowania podjęli. 

Skład Zarządu Instytutu daje najlepsze 
gwarancje, iż praca jego będzie miała cha- 
rakter rzeczowy „poważny i wolny od 

wszelkich uprzedzeń, wybór zaś przez Za- 
rząd osób, którym faktyczne kierownictwo 

w zakresie organizacji i rozwijania działal- 

ności Instytutu powierzone zostało, uważać 

należy za bardzo szczęśliwy i rokujący uza- 
sadnione nadzieje na pomyślny i intensyw- 

ny rozwój prac i zamierzeń tej nowej insty- 

tucji. 
Nie wątpimy, że w Wilnie znajdzie się 

szereg osób, które podzielając motywy i 

zadania Instytutu, z całą gotowością będą 

z nim współdziałali. Red. 

Zagadnienie mniejszości — паго- 
dowych zajęło po wojnie w życiu na- 
rodów jedno 7 naczelnych miejsc. 
Polska, posiadająca z jednej strony 
w swych granicach blizko 9 miljo- 

nów mniejszości narodowych, z dru- 
giej — mając polskie mniejszości w 
sąsiednich państwach, oraz liczne wy- 
chodźtwo należy do państw najbar- 
dziej zainteresowanych w tej dziedzi- 
nie.Dla tego też, grono osób mając 
na myśli potrzebę należytego oświe- 
tlenia i pogłębienia w polskim spo- 
łeczeństwie tego zagadnienia powoła- 
ło do życia "Instytut badań spraw 
narodowościowych w Polsce, z sie- 
dzibą w Warszawie. 

Zadaniem instytutu jest przede- 
wszystkiem gromadzenie materjałów, 
dotyczacych kulturalnego, ekonomicz- 
nego, religijnego i politycznego mniej- 
szości narodowych w Polsce, 

Pozatem *Instytut badań spraw 
narodowościowych w Połsce, ma 
na celu przez publikowanie zgroma- 
dzonego materjału, składanie memor- 
jałów do władz państwowych i usta- 
wodawczych, urządzanie odczytów, 
wykładów i konferencji przyczyniać 
się do bliższego poznania się społe- 
czeństwa polskiego z życiem mniej- 
szości narodowych w Polsce, i w ten 
sposób współdziałać w wytworzeniu 
warunków przyjaznego i zgodnego 
ws] ółżycia narodowości wchodzących 
w skład Rzeczypospolitej. 

Do Zarządu Instytutu zostali wy- 
brani: poseł St. Thugut (Prezes Za-, 
rządu) pośeł Ł. Chomlśski, prof. 
M Handelsman, prof. W. Kamienie- 
cki, J. Osmołowski (skarbnik) i A. 
Tarnowski (sokretarz). 

Zarząd ze swej strony powołał 
na Kierownika Instytutu p. T. Ho- 
łówko i na Sekretarza Instytutu p. 
St. Paprockiego. 

Adres Instytutu badań spraw na- 
rodowościewych: Warszawa, ul. Ma- 
zowiecka 16 tel. 41-71. Godziny przy- 
jęć codziennie od 6-8 wiecz. z wyją- 
tkiem świąt i niedziel. 

Instytut zwraca się niniejszem z 
uprzejmą i gorącą prośbą do wszyst- 
kich organizacji politycznych, społe- 
cznych, oświatowo-kulturalnych i eko- 
nomicznych mniejszości narodowych 
w Polsce, oraz instytucji polskich 
zajmujących się sprawami mniejszo- 
ściowemi lub działających na Kre- 
sach Rzeczypospolitej o nadsyłanie 
pod adresem Instytutu wszystkich 
swoich wydawnictw, sprawozdań, od- 
pisów podań i memorjałów do władz, 
oraz wszelkich innych materjałów do 
ilustrujących warunki życia, dzialal- 
ności i dążenia mniejszości narodo- 
w Polsce. 

będą cieszyły się odpowiednią frek- 
wencją, choćby dlatego, że program 
nauk gimnazjalnych sztuki owe 7a- 
wiera, jak również badania nad 
niemi należą do studjów wyższych. 

6) Przedewszystkiem jednak twór- 
czość polska winna być tegoż reper- 
tuaru podstawą, koścem jego. Szcze- 
gólnie ważnem jest zwłaszcza, wydo- 
bywanie utworów nieznanych, nigdzie 
nie wystawianych, jak np. dzieła 
Norwida, nieznane sztuki Fredry i 
inne. Staranne, pełne pietyzmu przy- 
gotowywanie tych dzieł do udostęp- 
nienia ich nietylko młodzieży ale i 
szorszej publiczności.  Szafowanie 
skarbami całej twórczości polskiej 
poczynając od najstarszej. 

6) Czerpanie pelną garścią z 
motywów miejscowych, wileńskich 
sięganie do najdawniejszych tra- 
dycyj, których szczęśliwie tu nie 
brak, korzystanie jaknajintesywni=j- 
sze z tego bogactwa wymienionych 
zasobów w jakie obfitują: Wilno i 
jego bliższe czy dalsze okolice. 

Punkty te zostały przyjęte przez 
wszystkich obecnych, tem chętniej, 
że w większości pokrywały się z dą- 
żeniami organizatorów Koła. Utwo- 
rzono kilka sekcyj (pracy scenicznej, 
plastyczna, muzyczna, literacko-wy- 
dawnieza) w celu raejonalniejszego 

Aid 

  

Przedwczesne zamiary. 

Emigranci rosyjscy marzą o przyszłej Rosji. 

PARYŻ. 14.IV. (Pat.). Na jednem z ostatnich posiedzeń obradującego 
w Paryżu „parlamentu* emigracji rosyjskiej książe Urusow wygłosił obszerny 
referat o stosunku odrodzonej w duchu narodowym przyszłej Rosji do państw, 

powstałych na terytorium dawniejszego imperjum rosyjskiego. 
Oświadczył on, że aczkolwiek przyszła Rosja stanie na drodze nie za- 

hamowanej bynajmniej żadnemi zobowiązaniami politycznego charakteru, kie- 

rować się jednak będzie szczerą chęcią utrzymania pokoju ze wszystkiemi, 

a zwłaszcza z ościennemi państwami. Wśród tych ostatnich referent omawia 

na pierwszym planie Polskę, podkreślając że jeszcze w czasie Wielkiej Woj- 

ny Rosja uznała konieczność przyznania Polsce egzystencji narodowej. 
Polska polączyła się w jedną całość i odrodziła się w samodzielną 

jednostkę. 
Powstała w świecie słowiańskim nowa wolna siostra słowiańska i prze- 

bywzjący po za granicami Rosji przedstawiciele narodowych żywiołów ro- 

syjskich wyrażają głębokie przekonanie, że kierując się poczucitm słowiań- 
skiej solidarności i zrozumieniem wspólnych ściśle między sobą połączonych 
interesów terytorjalnych, narody polski i rosyjski potrafią stworzyć między 
scbą dobre braterstkie stosunki sąsiedzkie, które pozwolą rozstrzygnąć w du- 
chu sprawiedliwości wszystkie sporne między niemi kwestje. 

Co do Estonji, Łotwy i Litwy referent uznaje fakt powstania i tych 
nowych państw, zastrzega jednak wobec łączących je z Rosją wspólnych 
interesów gospodarczych i politycznych konieczność zawarcia między 
niemi a przyszłą Rosją traktatów, zabezpieczających wzajemnie ich prawa 
i interesy. 

      

Z całej Polski. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Echa katastrofy pod Słotwiną. 

W związku ze śledztwem, które 
prowadzone jest w sprawie katastro- 
fy pod Słotwiną policja aresztowała 
niejakiego Wołejka, który w czasie 
katastrofy rabował pasażerów. 

    

*W niektórych dziennikach warszawskich 
już w niedzielę ubiegłą ukazały się obszerne 
informacje o dokonanych w Wilnie w dniu 

7 bm. aresztowaniach. Giazety berlińskie z 
poniedziałku wieczorem zamieściły o nich 
depesze swoich warszawskich koresponden- 

tów. W tenże poniedziałek pisma Warszaw- 
skie podały dalsze szczegóły tej afery, 

Wszystkie te informacje, poczynając od 
niedzieli wieczór czytane były w Wilnie bez 
żadnej przeszkody. Jednocześnie jednak 

władze prokuratorskie w Wilnie zabiegały 
usilnie o to, aby wiadomości o aresztowa- 
niach nie ukazały się we wtorek w pismach 

miejscowych. Zadosč uczyniliśmy lojalnie 
temu naiwnemu żądaniu władzy. Jedynie 
„Stowo“ i „Dziennik Wileński" podały 
onegdaj obszerniejsze sprawozdania. Po- 
ciągnięto te dzienniki do odpowiedzialności. 
Wczorajsze „Słówo* ponownie zamieściło 
jakies wiadomości w tej sprawie, za co 
powtórnie spotkał je ten sam los. 

Cała ta historja zakrawa na kpiny ze 
zdrowego rozsądku i z prasy wileńskiej. 

Albo się bowiem uznaje ujawnienie pew- 
nych działań władz bezpieczeństwa za nie- 
dopuszczalne i wydaje się zarządzenie za- 
pobiegawcze w stosunku do ogółu prasy, 
dopilnowując wykonania tych zarządzeń, 

albo się wogóle podobnych kroków nie za- 
czyna, by nie narazić się na zarzut bezrad- 
ności i nie obniżać własnej powagi. 

(Faktem jest bowiem, że, pomimo po- 
ciągnięcia do  odpowiedzialności karnej 
dwóch dzienników wileńskich, to co zda- 
niem wileńskich władz prokuratorskich nie 

powinno było dostać się do wiadomości 
publicznej, zostało ujawnione. 

Faktem jest również, że tego samego 
w Warszwie nie uznano za tajemnicę i że 
gazet Warszawskich nikt przed kratki są- 
dowe ciągnąć nie zamierza. 

  

Dr. D. Olsejko 
Cheroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9 — 10 rano. 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1 — 3 po poł. 

P. Z. 0.—83565/25 —184 

podziału pracy. Ogólną aprobatę zy- 
skała myśl, którą rzucił jeszcze p. 
Osterwa, aby przystąpić do pracy 
nad „Mindowem* Słowackiego, jako 
zgodna przedewszystkiem z założe- 
niami przyjętemi przez Koło. 

Odbyło się parę zebrań Koła, 
trzecie 7% nich poświęcone było ana- 
lizie scenicznej „Mindowego*, tak jak 
się to czyni w Reducie, którą to 
analize pokazał zebranym p. Lima- 
nowski. 

Zebranie czwarte stanowi pewne- 
go rodzaju epokę w dotychczasowem 
krótkiem istnieniu tej organizacji. 
Od niego bowiem rozpoczyna się ta 
część pracy Koła, która może mieć 
duże znaczenie dla wileńskiego ruchu 
regjonalistycznego szczególnie, a dla 
pobudzenia miejseowego Życia — 
wogóle. Należy bowiem stwierdzić 
(nie po raz pierwszy zresztą), że 
Wilno, mimo całej swej . wielkiej 
przeszłości jest miastem niezwykle 
*sennem. Przyzna to każdy najbar- 
dziej nawet w niem rozmiłowany. 
Nic się tu nie dzieje, uderza brak 
jakichś głębszych zainteresowań ar- 
tystycznych, czego żywym przykła- 
dem są losy wszystkich teatrów w 
tem mieście. 

Przeważający liczebnie i 
ralnie nad innemi element 

kultu- 
polski 

Z ZAGRANICY. 
Ameryka chce uznać Gruzję. 

Członek Izby posłów Stanów Zj. 
Ameryki Półn. p. M. Moore ze stanu 
Wirginja oraz reprezentant stanu New- 
York w semacie wnieśli propozycję, 
by rząd Prezydenta Coolidge ustano- 
wił przedstawicielstwo dyplomatyczne 
przy Republice Gruzińskiej, a właści- 
wie przy reprezentacji jej zagranicą. 

Wnioskodawcy mają Oczywiście, 
na myśli nie Sowiecką Gruzję, lecz 
ten rząd gruziński, który reprezentuje 
na emigracji narodową Republikę Gru- 
zińską, utworzonę w r. 1918 i póź- 
niej brutalnie zlikwidowaną przez na- 
jazd bolszewicki. 

Ten krok Ameryki będzie niewąt- 
pliwie przyjęty z  wielkiem uzna- 
niem przez wszystkich, którzy sympa- 
tyzują z poddanym obcemu jarzmu 
dzielnym narodem gruzińskim. 

  

Mśród pism. 
Trzeci rok wychodzi we Lwowie, illustr. 

dwutyg. „Panteon Polski*, poświęcony 
czci i pamięci poległych za Wolność Poi- 
ski — wraz z kroniką czynów żołnierza 
p: w latach 1914—21, zawierający w 
ażdym zeszycie wiele życiorysów i foto- 
rafjij naszych bohaterów, oraz ciekawe 
ragmenty, pamiętniki i notatki uczestników 

tych wielkich wałk o Niepodległość. Do- 
tychczas wyszło 25 zeszytów. . 

Redakcja zwraca się do ogółu polskie- 
go społeczeństwa z prośbą, o nadsyłanie 
życiorysów i fotografji poległych o Wolność 
Polski, a zarazem odpisy ich ostatnich li- 
stów, a także prosi Q nadsyłanie pamiętni- 
ków i notatek dla skronikowania tych czy- 
nów w jednem pismie. 

(Zeszyty okazowe PA się odwrotnie. 
Przedpłata kwartalna 4 zł. Adres: Lwów, 
Skrytka 98). 
Nader cenne wspomnienia ks. Panasia, kpt. 
Lipińskiego, pułk. Kozickiego i innych u- 
zupełniają kronikę tych czasów. Każdy dom 
polski powinien prenumerować to pismo. 

NASIONA 
koniczyn (bez kanianki), tymot- 
ki, seradelli, peluszki, łubinu, 
buraków i marchwi pastewn., 
tudzież różnych nasion warzywn. 

z najlepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

      

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

drzemie, nie objawiajęc żywszej ak- 
cji kulturalnej i artystycznej tak 
bardzo tu (zwłaszoza, jeśli o szersze 
masy ludności idzie) potrzebnej. 

Szczególną rolę grają w takiej 
akcji pospolite „na szerokim świecie* 
tradycyjne widowiska powszechne 
pod gołem niebem; zabawy kostju- 
mowe, uroczystości iudowe, mające 
swe Źródło w bardzo odległej, nie- 
raz, przeszłości historycznej czy le- 
gendarnej nawet. Mają je Niemcy, 
Belgja, Francja, Anglja, szwajcarja, 
Włochy ete. Któż z podróżujących 
zagranicą nie spotkał się z takiemi 
uroczystościami jak, „Historja olbrzy- 
ma (czy olbrzymów) z nad Skaldy* 
w Antwerpji, coroczna, albo odtwo- 
rzeniem obrony Genewy w każdą ro- 
cznicę odparcia przez jej mieszkań- 
ców napadu Sabaudczyków, — а10 
mnóstwem takich świąt t. zw. „pajd- 
żent*, w Anglji, gdzie prawie każde 
miasto ma swój jakiś tradycyjny, od- 
wieczny obchód uroczysty połączony 
z zabawą, odtworzeniem odnośnego 
zdarzenia. 

Kto widział to, temu na zawsze 
utkwiły w pamięci te _ niesłychanie 
pomysłowe, przykuwające oko. swą 
małowniezością rozweselające humo- 
rem widowiska, jak owo zdarzenie 
genewskie, w którem zapamiętalę 

- 

 



    

  
  

Žycie gospodarcze. 
Požyczki hodowlane 

> KURAS LMA AK Aa 

Otwarcie Habimy. Demonstracja bezrobotnych w 

W dniu wczorajszym teatr „Habi- Warszawie. ! 
ma* rozpoczął swe występy w Wilnie ‚ : P ań stwowe g о B an- wystawieniem stynnėgo „Dybuka”. (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Pierwszy ten wieczór zgromadził tłu- Wczoraj w Warszawie odbyła się demonstracja bezrobotnych. Około ku Rolnego. 
Państwowy Bank Rolny rozpoczął 

udzielanie pożyczek rolnikom na za- 
kup inwentarza i na przemysł mle- 
czarski z sum budżetowych Minister- 
stwa Rolnictwa, przeznaczonych na 
podniesienie hodowli. 

Pożyczki na zakup inwentarza u- 
dzielane są zarówno pojedyńczym 
rolnikom, jak i organizacjom rolnym 
w.celu nabycia zwierząt, przeznaczo- 
nych wyłącznie do dalszej hodowli. 
Pierwszeństwo w otrzymaniu poży- 
czek mają hodowcy tych okręgów, 
gdzie prowadzi się systematyczną 
pracę, mającą na celu podniesienie 
wartości użytkowej zwierząt (np. ist- 
nieją Kółka Kontroli obór), a także 
istnieją odpowiednie organizacje dla 
zbytu produktów hodowlanych, przy- 
„czem w pierwszej kolei pożyczki przy- 
znawane będą na zakup męskiego 
materjału rozpłodowego. 

„Przy równych innych warunkach 
pierwszeństwo mają osadnicy cywilni 
i wojskowi, pozatem pożyczki będą 
przyznawane w kolejności zgłoszeń 
tym rolnikom, którzy dają dostatecz- 
ną gwarancję dobrego wykorzystania 
udzielonej pożyczki. 

Podania o pożyczki winny być za- 
opatrzone w opinję okręgowego zrze- 
szenia rolniczego, obejmującego swą 
działalnością teren nie mniejszy niż 
województwo. To też większe włas- 
ności winne zwracać się w tej spra- 
wie do okręgowych Towarzystw Rol- 
niczych — drobni zaś rolnicy do wo- 
jewódzkiego Związku Kółek Rolni- 
czych, które to instytucje oczywista 
udzielą wszelkich niezbednych infor- 
macji i wskazówek. Pożyczki na za- 
kup bydła udzielane będą na okres 
czasu do lat trzech, na zakup zaś 
owiec i trzody — do jednego roku i 
spłacane w ratach półrocznych. 

Kredyt ten jak na warunki obec- 
ne, udzielany jest na niezmiernie do- 
godnych warunkach — a mianowicie 
oprocentowanie wraz z dodatkiem ad- 
mistracyjnym na rzecz Banku Rol- 
nego wynosi zaledwie 10 proc. w sto- 
sunku rocznym, płatne w 2 ratach 
półrocznych. 

Oprócz powyższych kredytów ho- 
dowlanych udzielane będą pożyczki 
i na przemysł mleczarski, jednak wy- 
łącznie  spółdzielniom wytwórczym, 
i to albo na wzniesienie nieodzow- 
nych budowli, na przebudowę i 
przeróbkę posiadanych starych budo- 

wii, lub też na zakup maszyn, narzę- 
dzi i przyrządów mleczarskich. 

Pożyczka taka może być udzieloną 
tylko w tym wypadku, jeżeli dana 
spółdzielnia posiada warunki do nor- 
malnego rozwoju i dostarcza się do 
niej mleko nie mniej niż od 200 krów. 
Podanie o pożyczkę winno być za- 
opinjowane przez Związek Rewizyjny, 
do którego dana spółdzielnia należy. 
Na terenie województw Wileńskiego 
i Nowogródzkiego działa Związek Re- 
wizyjny z siedzibą w Wilnie (Jagiel- 
lońska 4), do którego winny się w 
tej sprawie udawać zainteresowane 
spółdzielnie mleczarskie. 

Pożyczki te udzielane są na do- 
syć długi termin, bo do 10 lat, przy- 
czem oprocentowanie ich jest jeszcze 
niższe, gdyż wraz z dodatkiem na 
rzecz Banku wynosi 9 proc. w sto- 
sunku rocznym. 

Podania о udzielenie pożyczek 
przyjmuje Oddział Państwowego Ban- 
ku Rolnego w Wilnie (W. Pohulanka 
24), tam również można uzyskać 
wszelkie informacje, blankiety i t. p. 

Miejmy nadzieję, iż kredyty te 
przyczynią się wydatnie zarówno do 
podniesienia naszej hodowli, jak i 
rozwoju sieci mleczarń spółkowych, 
które jedynie zapewnić mogą zwłasz- 
cza drobnym hodowcom, korzystny 
zbyt mleka, tak nieodzowny dla opła- 
calności i rozkwitu hodowli. 

Lecz ta okoliczność, że na czele 
Wileńskiego Oddziału Banku Rolnego 
stoi młody i energiczny dyrektor Ma- 
ciulewicz, którego ambicją i gorącem 
pragnieniem jest praca nad dobudową 
gospodarczą Ziem Wschodnich, a w 
pierwszym rzędzie nad podniesieniem 
z upadku ich rolnictwa, daje gwaran- 
cję, że przy podziale kredytów w 
Centrali w Warszawie, dzielnica na- 
sza nie zostanie upośledzona, lecz 
otrzyma odpowiednie do jej potrzeb 
fundusze. 

  

[OO 0->-|-2|-0-|->-O- |>| |>| || 
Świeżo opuściła prasę 
aktualna broszura 

Witolda Staniewicza 

Lwiązek włościański w Szwajcarj, 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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Z Giełdy Warszawskiej w dn. 14-IV r. b. 
  

  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 8,90 8,92 8,88 
Funty szterlingi — — — 

II. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 3513 3522 35,04 
Berlin f З — — -— 
Budapeszt „ — — — 
Bukareszt „ — — — 
Helsingfors 370 370,92 369,08 
Konstantynopol — — -- 
Kopenhaga — ia — 
Londyn 43,50 4348 43,24 

1. Papiery państwowe. 
8%% Państw. pożyczka konwer. 138 
5% » ъ э 34 
10% —„ т kolejowa 138 

S s dolarowa 73 
$ Ž (w zł. 657) 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

sprzedaż kupno 
Praga | 23,4212 — 26,49 26,36 
Holandja 357,90 358,80 357 
Nowy-York 9 9,02 8,98 
Paryž | 3072/2 30,80 30,65 
Szwajcarja 172,15 17258 171,72 
Stokholm — — — 

Wiedeń 125,85 126,15 125,54 
Włochy 35,86 35,95 35,71 

III. Monety. 
Ruble złote r 5,25 
Ruble srebrne 3,45 
Gram ztota na d. 14-1V 1926r. 59816 zi. 

(M. P. Nr. 82 z dn. 13-1V 1926 r. 

JI. Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8% » „ Państ. Ban. Rol. 

III. Akcji.     Akcje Banku Polskiego 48 —50 
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 14 b. m. płacono za dolar 9.25 

Redaktor działu 
Sekretarjat zaś 

  

dzień caly zmagają się na starych 
murach obronnych Genewy dwie par- 
tje przedstawiające oblężonych i o- 
blegających a uwieńczeniem obchodu 
jest uroczyste nagrodzenie zwycięz- 
ców. 

W Polsce z najbardziej znanych 
wymienimy słynnego „Lajkonika 
Zwierzynieckiego* w Krakowie, w ok- 
tawę Bożego Ciała na pamiątkę od- 
parcia napadu Tatarów, była ongi 
mniej ciekawa, dziś juź nieistniejąca 
„Rękawka*, inne tam czy gdziein- 
dziej na ziemiach Rzeczypospolitej, 
albo częściowo wygasły „naturalną 
śmiercią" albo  zduszone zostały 
przez zaborców. 

Znaczenia takich uroczystości, dla 
Wilna zwłaszcza, nie potrzeba udo- 
wadniač. 

Jak to już wyżej nadmieniliśmy 
mamy przecież całą kopalnię odpo- 
wiednich motywów w świetnej prze- 
szłości naszego miasta w mnóstwie 
jego legend, których tyle nam dał 
dr. Zahorski w swojej pięknej książce. 

A cudowne warunki lokalne? I to 
eo natura stworzyła i to co z owej 
świetnej przeszłości zostało, składa 
się na wymarzone tło, które, tylko 
umiejętnie wyzyskać należy. 

Jak to już prawie całemu miastu 
wiadomo, rzecz taka w Wilnie właś- 

gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1--2 tegoż działu czynny iest codziennie prócz świąt od 1—2. 

nie jest „na warsztacie* Ak. Koła 
Dramatycznego, a zaczęło się od 
wspomnianego „epokowego* czwarte- 
go posiedzenia Koła. 

lnicjatywę jak dziś również już 
wszystkim wiadomo, dał p. Mieczy- 
sław Limanowski. Rzucił projekt, na- 
kreślił z grubsza plan i przystąpiono 
do pracy (nie zarzucając jednak „Min- 
dowego* nad którym postanowiono 
pracować równolegle). 

Tematem (kapitalnym) do tej, za- 
pewne jedynej w swoim rodzaju, 0- 
becnie, w Polsce twórczej pracy zbio- 
rowej *), jest jedna z legend wileń- 
skich o bazyliszku, który miał ongi 
w lochach Bakszty (baszty) przeby- 
wać. Bazyliszek wszakże uległ pew- 
nej, powiedzmy „stylizacji* i przero- 
biony został na smoka zachowując 
przytem swoje włąściwości jak śmier- 

*) Piszący te słowa skorzystał z mo- 
żności uczestniczenia w paru zebraniach 
Ak. K. Dr. poświęconych układaniu scena- 
rjusza do owego zdarzenia. Posiedzeniom 
tym przewodniczył p. Limanowski. Nie- 
zmiernie ciekawą rzeczą było obserwowanie 
rozwoju tej pracy, jak całość wzbogacana 
inwencjami poszczególnych uczestników 
krystalizowała się, krzepła w rękach tak 
umiejętnego kierownika jakim był tam p. 
Limanowski, umiejący niezmiernie trafnie 
z wielu: często b. różnych koncepcyj wy- 
brać najwartościowsze "cząstki i włączyć do 
gólnej bud owli. 

PAŃ, 

my publiczności, zarówno żydowskiej 
jak polskiej, jakie wogóle rzadko się 
zdarza widzieć na jakichkolwiek przed- 
stawieniach. Brak czasu nie pozwolił 
mi na wysłuchanie całej sztuki do 
końca, ale już to połowiczne narazie 
wrażenie, przy nieznajomości języka, 
zaliczyć muszę do artystycznie niepo- 
wszednich. Jak widać artyści „Habi- 
my“ doprowadzili ekspresję giestu, 
mimiki i tonu do siły wprost sugge- 
stywnej, narzucającej się idealną pla- 
styką i wykończeniem zwłaszcza w 
scenach zespołowych. Przejścia z na- 
stroju w nastrój pociągają za sobą 
całą uwagę słowa acz niezrozumiałe 
treścią mówią dźwiękiem samym i mu- 
zyką, którą przepojone są kwestje. 

W jednym z najbliższych numerów 
wypadnie zająć się obszerniej tem nie- 
codziennem zjawiskiem artystycznem 
w życiu Wilna, narazie trzeba stwier- 
dzić, iż pracę „Habimy* powinien uj- 
rzeć każdy, nieobojętny na sprawę 

sztuki. DŁ 

    

Kabaret i t. d. 
Nie jeden, nawet wcale stateczny i po- 

ważny skądinąd wilnianin, ujrzaw- 
szy zeszłej soboty na afiszu zapo- 
wiedź odrobiny wesołości, pośpieszył 
do Lutni, by utrudzone poważnym 
repertuarem zmysły, ukoić zabawnem 
głupstwem. Więc, ze świątyni sztuki 
zejdźmy do jej skromniejszych ubi- 
kacji. Słowo skromniejsze nie jest 
może odpowiednim wyrazem w za- 
stosowaniu do kabaretu, ten jednak, 
który gościł u nas w sobotę i nie- 
dzielę, był tak ocenzurowany, że za- 
ledwie w monologach p. Skonieczne- 
go, zabawnych, acz trywjalnych bar- 
dzo, można się było dosłuchać nie- 
skromności. Przy kasie panował kło- 
pot nielada! Władze nakazały suro- 
wo, by młodzież tylko od lat 18-tu 
wpuszczać! Parę więc miesięcy do 
lub po, decydowały o kupnie biletu, 
najgorzej było z metrykami i pa- 
sportami, które nie każdy nosi przy 
sobie, zaś kasjerka, nie przeszedłszy 
odpowiedniego „przeszkolenia*, nie 
mogła się na oko zorjentować. Być 
więc może, że popełniono jakieś w 
tym względzie niedokładności, któ- 
rych straszne skutki okażą się w naj- 
bliższym czasie. Nim się w tem jed- 
nak rozpoznamy, wróćmy do kabare- 
tu. Największe powodzenie miała p. 
Zabojkina, dama... jara i „bojka*, 
ślicznie zbudowana i ubrana, tańczą- 
ca z fenomenalnym temperamentem. 
Oklaskiwano też gorąco wdzięczny 
śpiew p. Horbowskiej, która raczyła 
publiczność piosenkami i arjami o- 
peretek w stylu poetycznym. P. Wawrz- 
kowicz bardzo dobry Pierrot, dał do- 
bór ładnych, melodyjnych piosenek, 
śpiewanych głosem dość naderwanym, 
ale z uczuciem; najmniej dowcipnym 
był p. Orwid, ale i p. Skonieczny 
jako Conferencier nie wykazał wiele 
zdolności. Za dużo było monologów, 
za mało wesołych piosenek. Ludzie... 
takie już twory dziwaczne, wyłazili 
senni na zalane zimnym deszczem 
ulice i wzdychali jęcząc: Słońca, słoń- 
cal wiosny! wiosny! śmiechu! weso- 
łości! choć na lekarstwo, choć za re- 
ceptą, choć od smoka, choć od roga- 
tego djabła, ale nie każcie nam tak 
grzęznąć w błocie, smutku, jękach, 
spazmach i mordach na scenie, a stę- 
kaniach na wszystko poza sceną. 

Hro. 

    

telna siła wzroku ete. Smok przytem 
nietylko jest właściwy  Krakowowi, 
istnieje on także i w legendach Po- 
lesia a także i Żmudzi. Na Polesiu 
występuje on pod nazwą „jaszczura* 
w jednej z zabaw ludowych. 

Ze smokiem łączy się postać św. 
Jerzego. Zaś św. Jerzy jest przecież 
jednym z najbardziej czezonych świę- 
tych w Wilnie. obok św. Kazimierza 
i Michała. Dość wspomnieć o całym 
szeregu terminów wiosennych i od- 
puście w dn. 28,]V i t,d. O tym mo- 
tywie mie zapomniano również w 0- 
pracowanem przez Ak. Koło Dram. 
„zdarzeniu*, które zatem będzie mia- 
ło wybitnie regjonalny charakter. 

Koło ma do przezwyciężenia jesz- 
cze cały szereg trudności natury 
technicznej i finansowej, sądzimy, że 
je pokona. Najciekawszemi w całej 
jego obecnej pracy są dwie rzeczy: 
jedna, że może my właśnie niczego 
nie podejrzewający jesteśmy  świad- 
kami narodzin jakichś nowych form 
w sztuce, nowego rodzaju twórczości, 
tworzenia zbiorowego? Secundo zaś, 
to, czy owe „Zdarzenia nie są ja- 
kimś „teatrem przyszłości*? Kto wie. 

S-n. Kl-ski. 

  

godz. 11-tej przed południem przed urzędem Pośrednictwa Pracy na Lesz- 
nie zebrał się tłnm, złożony z około 200 osób, 
rzystała z tego grupa wyrostków, którzy wybili szyby w lokalu 

domagając się pracy. Sko- 
urzędu. 

Przybyła na miejsce zajścia policja rozproszyła tłum ten łatwiej, że właś- 
ciwi bezrobotni zachowywałi się spokojnie. 

Drugą demonstrację urządzono przed gmachem centralnego urzędu 
Pośrednictwa Pracy przy ulicy Ciepłej. Zebranych było około 800 bezro- 
botnych. Policja rozdzieliła tłum na kilka części i rozproszyła go. Obecna 
na miejscu policja konna w rozproszeniu tłumu udziału nie brała. 

Podczas obydwu demonstracyj policja aresztowała 4 osobników, którży 
stawiali opór. 

  

"KRONIKA. 
Dzis: Anastazji m. 

15 Jutro: Lamberta b. m. 

kwietnia | Wschód słońca---g. 4 m. 22 

  

  Zachód —„ 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj w czwartek dnia 15-go b.m. dra- 
mat A. Grzymały-Siedleckiego p.t. „Siostry*, 

Jutro w piątek 16-g0 bm. 0 godz. 3-ej 
pop. dla młodzieży szkolnej „Dožywocie“, 
komedja A. hr. Fredry, po cenach znižo- 
nych o 75 proc. czyli cena biletów wynosi 
od 2-ch zł. do 15 gr. Wieczorem tegoż dnia 
„Dožywocie“. 

W sobotę dnia 17-go bm. fantastyczna 
komedja St. Krzywoszewskiego „Diabeł i 
karczmarka* ciesząca się znaczną frekwencją. 
W przedstawieniu weźmie udział artystka 
Teatru Narodowego w Warszawie p. Mala- 
nowicz-Niedzielska w roli karczmarki. || 

W niedzielę pop. o godz. 3.30 „Fircyk 
w zalotach*. Tegoż dnia wieczorem po raz 
pierwszy dramat E. Zegadłowicza p. t. „Głaz 
graniczny", którego premjera z powodów 
technicznych we czwartek odbyć się nie 
mogła. Bilety nabyte na czwartkowe przed- 
stawienie są ważne na niedzielę. Nie reflek- 
tującym na przedstawienie niedzielne zwra- 
ca pieniądze kasa wstępna w „Orbisie* do 
dnia 17-g0 bm. włącznie. 

— „Głaz graniczny** dramat w trzech 
aktach Emila Zegadłowicza, który miał być 
grany po raz pierwszy w Reducie w czwar- 
tek 15-go b. m. będzie grany w niedzielę. 
Premjera została odłożoną ze względów 
technicznych. Przedstawienie to będzie po- 
przedzone odczytem Mieczysława Limanow- 
skiego, który się odbędzie w Ao o 
Pa 12-tej w południe w Teatrze na Po- 
ulance. 

MIEJSKA. 

— Miejskie podatki od rucho- 
mości. Wszyscy stali i czasowi mie- 
szkańcy miasta Wilna, nie wyłącza- 
jąc osób zamieszkałych we wsiach, 
zaściankach i folwarkach, znajdują- 
cych się obecnie w obrębie miasta 
Wielkiego Wilna, obowiązani są wpła- 
cić do Kasy Miejskicj (Dominikańska 
2, pokój 39) podaiek za rok 1926 do 
15 maja 1926 r., od każdego posia- 
danege roweru po 10 zł., od samo- 
chodu osobowego po 10 zł., od kaž- 
dej siły końskiej i nie wyżej niż 120 
zł., od jednego samochodu i od mo- 
tocyklu od jednej siły końskiej po 5 
zł., i nie wyżej niż 20 złotych pol. 
od jednego motocyklu. 

Do wyjazdu na ulicę na rowerach 
niezbędne jest otrzymanie w Magi- 
stracie numeru na rok 1926. 

„Za nieuiszczenie w oznaczonym, 
terminie powyższych podatków  bę- 
dzie pobierana kara w wysokości 4 
proc. miesięcznie od sumy podatku, 
przyczem niepełny miesiąc liczy się 
za pełny. Zaległość wraz z karą bę- 
dzie wyegzekowaną w porządku а@- 
ministracyjnym. 

Kasa otwarta codziennie, oprócz 
dni świątecznych i niedzielnych od 
godz, 5 i pół rano do 1 i pół w po- 
łudniu. (1). 

— Miejskie podatki od psów. 
Wszyscy mieszkańcy m. Wilna, obo- 
wiązani są zaregistrowąć swe psy i 
wpłacić od nich do Kasy Miejskiej 
(Dominikańska 2, pokój 39) do 15-g0 
maja 1926 roku podatek za rok1926: 
a) za każdego pierwszego psa, pod- 
legającego opodatkowaniu — 10 zł., 
b) za każdego drugiego psa, podlega- 
jącego opodatkowaniu — 20 zł., c) 
za kazdego następnego psa, podlega- 
jącego opodatkowaniu — 30 zł. №е- 
wpłacenie podatku we właściwym 
terminie pociąga za sobą ściągnięcie 
go w drodze przymusowej z dolicze- 
niem kosztów egzekucyjnych. Kasa 
otwarta od godziny 8 i pół rano do 
1 1 pół popołudniu. 

— Liczniki muszą być ustawione 
do dnia 1-go maja. Wydział Elek- 
tryczny skonstatował, iż na licznik 
obsługujący silniki elektryczne są 
przyłączone lampy dla oświetlenia lo- 
kali. Zgodnie z istniejącemi przepi- 
sami pozwala się przyłączyć 1 lam- 
pę 25-św. na licznik przy samym 
silniku elektrycznym dla obsługi w 
razie zepsucia się silnika. 

Wobec powyższego Wydział za- 
wiadamia, że do 1-V 1926 r. przyłą- 
ozone nieprawnia do lieznika silniko- 
wego lampy muszą być oddzielone i 
przyłączone na licznik oświetleniowy 
jeżeli takowy w danem przedsiębior- 
stwie jest zainstalowany, gdyby  li- 
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cznika oświetleniowego nie było — 
trzeba uzyskać pozwolenie na nowy 
lieznik i ustawić go w terminie do 
1-V. W razie niezastosowania się do 
powyższego. a 

Wydzial będzie zmuszony instala- 
cję oświetleniową wyłączyć. (1). 

— Ceny rosną, a rząd do wal- 
ki z lichwą i spekulacją nc nie 
robi. Ceny na mięso, a w szczegól- 
ności na mięso wołowe wzrastają z 
dniem kążdym. Niezważając na to, że 
podług ustalonogo przez Komitet 
Obywatelski cennika mięso woło- 
we winno kosztować 1 klg. 1 zł. 50 
gr., większosć kupców wileńskich po- 
biera 2 zł. (1). 

— Także powód, Związek kup- 
ców wileńskich zwrócił się do urzę- 
du walki z lichwą i spekulacją z 
prośbą 0 zezwolenie podwyższenia 
cen na chleb, żyto i mąką. Prośbę 
swą kupcy motywują wielkim wywo- 
zem mąki zagranicę, (1). 

— Znów delegacja bezrobot- 
nych w magistracie m. Wilna. W 
dniu wczorajszym w godzinach ran- 
nych w magistracie «m. Wilna zjawi- 
ła się delegacja bezrobotnych w 
liczbie 60 kobiet i 3 mężczyzn, któ- 
ra domagała się zwiększenia ilości 
bezpłatnych obiadów. 

W nieobecności p. prezydenta de- 
legację przyjął wice - prezydent m. 
Wilna p. Łokucjewski, który obiecai 
delegacji, że od dnia dzisiejszego 
zwiększy ilość wydawanych obiadów 
o 80 porcji. Dotychczas m. Wilno 
wydawało 2100 bezpłatnych obiadów 
dla bezrobotnych oraz 500 obiadów 
dla niezamożnej uczącej się młodzie- 
ży szkolnej. (1). 

— Jak urzęduje wydział Opieki 
Społecznej przy magistracie wileń- 
skim. Przy magistracie m. Wilna 
istnieje wydział Opieki Społecznej, 
który winien jest jak głosi napis na 
drzwiach tego wydziału  uskutecz- 
niać przyjęcia interesantów od godz. 
9-tej m. 30 rano do godz. 2-ej po 
poł. Tymczasem niewiadomo z jakich 
przyczyn wydział ten po większej 
części jest czynny tylko do godziny 
1-ej, a zebrani interesanci po godz. 
1-ej naprėžno kołaczą do drzwi by 
im otworzono. (1). 

— Gospodarka magistracka. Ma- 
gistrat m. Wilna w pokoju M 47 po- 
siada własną introligatornię, w któ- 
rej zatrudnia 2 robotników. Niezro- 
zumiałem więc jest dlaczego opra- 
wiane są książki także w drukarni 
rządowej, które przecież darmo tego 
nie robi. (1). : 

Z UNIWERSYTETU. 

— Prof. D-r Wacław Jasiński po- 
wrócił z zagranicy i objął kierowni- 
ctwo kliniki chorób dziecinnych U. 
SB 

„SPRAWY _ SZKOLNE. 
— Przyjazd do Wilna naczelne- 

go wizytatora M. W. R. i O. S. hy- 
gjeny i wychowania fizicznego w 
szkolnictwie. W tych dniach przyjeż- 
dża do Wilna naczelny wizytator hy- 
gjeny w szkolnictwie i wychowania fi- 
zycznego, kierownik wydziału hygjeny 
Ministerstwa Oświaty i Wyznań Reli- 
gijnych p. dr. Kopczyński, który nie- 
dawno wydał obrzerną broszurę pro- 
pagującą wśród młodzieży znawstwa 
chorób i hygjeny. 

Od niedzieli dnia 18 b. m. do 
wtorku dnia 20 b. m. zwiedzać będzie 
budowle i urządzenia hygjenicznie w 
szkołach powszechnych, średnich i za- 
wodowych m. Wilna.W niedzielę w pier- 
wszym dniu wizytacji zwiedzi on szko- 
ły powszechne w godzinach rannych, 
a po południu tegoż dnia zapozna 
się ze stanem parku sportowego p. n. 
Żeligowskiego. 

W poniedziałek 19 b. m. w Il-gim 
dniu wizytacji zwiedzi seminarjum 
nauczycielskie i szkołę zawodową im. 
św. Józefa, tegoż dnia o godzinie 1,30 
zwiedzi gimnazja jak: gimn. Słowac- 
kiego, Czartoryskiego, Orzeszkowej, 
Lelewela, Zygmunta Augusta i szkoły 
handlowo-przemysłowe. O godzinie 
6 wieczorem w tymże dniu w sali 
gimnazjum Lelewela wygłosi on od-
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czyt p. t. „Co dla 'sprawy hygjeny 
szkolnej i wychowania fizycznego w 
szkolnictwie uczyniono na zachodzie 
Europy i czego w tej materji doko- 
nały władze oświatowe polskie oraz 
co zamierza się w przyszłości uczy- 
nić". 

We wtorek 20 b. m. 3-go dnia 
wizytacji zwiedzi on szkoły Średnie 
prywatne w godzinach rannych. Po 
poludniu od 2—3 odbędzie się Kura- 
torjum Szkolnem konferencja naczel- 
ników działów i wizytatorów, na któ- 
rej będzie omawiana sprawa hygjeny 
i wychowania fizycznego w szkolni- 
ctwie, przyczem p. dr. Kopczyński 
wykaże zgromadzonym ewentualne 
braki w tej dziedzinie. jakie dadzą mu 
się spostrzec podczas przeprowadzania 
wizytacji. . 

Tegoż dnia wieczorem p. dr. Kop- 
czyński wyjeżdża z powrotem do 
Warszawy. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 

— Z pos.edzenia wydziału po- 
wiatowego seimiku Wileńsko-Trcc- 
kiego. Na ostatniem posiedzeniu wy- 
działu powiatowego sejmiku Wileńsko- 
Trockiego które trwało w ciągu 2 dni 
t. j. 12 i 13 kwietnia b. r. przewod- 
niczył starosta powiatu Wileńsko-Tro- 
ckiego p. Witkowski. 

Po odczytaniu protokułu z przed 
ostatniego posiedzenia wydziału po- 
siedzenie przystąpiło do rozpatrzenia 
różnych spraw podatkowych. W wy- 
niku dyskusji odwołano cały szereg 
skarg od spraw podatkowych. 

Wobec tego, iż w ochronce w 
Czarnym Borze jest szereg wolnych 
miejsc postanowiono do tej ochronki 
przyjąć kilkanaście bezdomnych, lub 
osieroconych dzieci. 

Następnie zgodnie z tendencją, ja- 
ka.się ujawniła na ostatnim ogólno 
państwowym zjeździe samorządowym 
w Warszawie, by urządzać perjodycz- 
ne zjazdy samorządowe wojewódzkie 
i z racji naznaczenia wileńskiego wo- 
jewódzkiego zjazdu samorządowego 
na m. czerwiec — omówiono szczegó- 
łowo sprawę wspomnianego zjazdu 
postanawiając wydelegować nań swoich 
przedstawicieli. 

Po omówieniu całego szeregu dro- 
brych spraw, dotyczących organizacji 
urzędowania w urzędach samorządo- 
wych sejmiku, rozpatrzono sprawę 
pomocy siewnej dla ludności powiatu, 
przyczem okazało się iż komisja siew- 
na na 3.000 podań uwzględniła tylko 
1000 podań i to najbiedniejszych— 
najbardziej tej pomocy  potrzebują- 
cych. 

Drugi dzień posiedzenia poświęco- 
ny był omówieniu programu obrad 
posiedzenia plenum sejmiku które od- 
będzie się dnia 17 b. m. Po szcze- 
gółowem omówieniu tej sprawy ustalo- 
no między innemi następujący porzą- 
dek dzienny 1) sprawa zmiany statutu 
opłat drogowych, 2) wybory członków 
do urzędu dyscyplinarnego nauczycie- 
li szkół powszechnych powiatu, 3) wy- 
bór przedstawiciela do komitetu wy- 
chowania fizycznego i 4) wybór jed- 
nego dodatkowego członka do komi- 
sji rewizyjnej. 

Na tem posiedzenie Ka? 
z 
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SPRAWY PRASOWE. 

  

— „Słowo* pociągnięte do od- 
powiedzialności. W dniu wczorajszym 
Urząd Komisarjatu Rządu na m. Wil- 
no pociągnął do odpowiedzialności 
sądowej „Słowo* za wydrukowanie 
artykułu p. t. „Wszyscy pod sztandar 
królewski* jako zawierający cechy 
przestępstwa przewidziane w art. 129 

K. oraz z art. 305 K. K. za ujaw- 
nienie dalszych szczczegółów toczące- 
go się śledztwa z ostatniej afery szpie- 
gowskiej. (I) 

Z TOWARZYSTW. 

— Z T-wa teozoficznego. Nie- 
dawno jeszcze cała prasa polska po- 
dawała fantastyczne i nieraz sprzecz- 
ne ze sobą wiadomości o Kongresie 
teozoficznym w Adjarze w Indjach. 
Dowiadujemy się, iż p. Bibro, który 
był delegowany na ten Kongres z Pol- 
ski ma wygłosić w Wilnie dwa od- 
czyty o Indjach oraz o wypadkach w 
Adjarze, których był świadkiem. Od- 
czyty te były już wygłaszane w War- 
szawie i Krakowie i budzą powszech- 
ne zainteresowanie, ze względu na 
niezwykle ciekawą treść. 

O dniu odczytu nastąpi osobne 
zawiadomienie. 

WOJSKOWA 

— Sprawa odroczeń służby 
wojskowej. Dnia 10 maja rb, roz- 
poczyna się w Wilnie pobór rocznika 
1905 na prowincji zaś pobór rozpocz- 
nie się dn. 17 maja. W związku z 
powyższem przypomina się, że poda- 
nia o odroczenie, względnie o skró- 
cenie służby wojskowej muszą być 
złożone w Starostwach (w Komisar- 
jacie Rządu) przed dniem rozpoczęcia 
czynności komisji poborowych przez 
osoby, które ubiegają się o odrocze- 
nie po raz pierwszy. Natomiast 
wszyscy ci, którzy obecnie korzystają 
już z odroczeń, winni są składać po- 
dania o przedłużenie odroczeń do 
dnia 20 czerwca rb. Po tym termi- 
nie prośby nie będą rozpatrywane. 

— Nabożeństwo dla żołnierzy. 
Dowództwo Obszaru Warownego za- 
rządziło, by wszyscy Żołnierze wol- 
ni od służby w niedziele i święta 
brali udział w nabożeństwach swego 
wyznania. 

Wobec tego, że niektórzy żołnie - 
rze z powodu wielkiej odległości nie 
mogą przyjść do kościoła garnizono- 
wego Dowództwo Obszaru Warow- 
nego zarządziło, żeby kapelani woj- 
skowi w niedziele i święta o godz. 
1i-ej odprawiali nabożeństwa w 
swych oddziałach, (1) 

— Żołnierz winien czytać tylko 
książki wartościowe. /Jedna z firm 
warszawskich rozpuszcza wśród  żoł- 
nierzy swe wydawnietwa. o treści 
kryminalno-sensacyjnej. 

Wydawnictwo to obliczone jęst 
na zysk, ponieważ wydane w zeszy- 
tach po 20 gr., pociąga za sobą czy- 
tającego do kupowania następnych 
zeszytów, a całość powieści dochodzi 
do kilkudziesięciu złotych, 

Z powyższego względu. jak rów- 
nież ze względu na demoralizację 

o ZOZ ASTA 
RJ 

  

  

Dowództwo Obszaru Warownego, po- 
leciło dowództwom oddziałów wojsko- 
wych uprzedzić szeregowych 0 cha- 
rakterze wyčawnictwa. 

Jodnocześnie poleciło dowódcom 
wyrugować znajdujące się eweftkual- 
nie w bibljotekach żołnierskich po- 
dobne broszury jako szkodliwą dla 
żołnierzy lekturę. (I) 

— W sprawie orkiestr wojsko- 
wych. Dowództwo Obszaru Warow- 
nego zarządziło by prośby 0 zezwo- 
lenie grania orkiestrom wojskowym 
prywatnie były nadsyłane do komen- 
dy miasta miasta nie później jak 3-y 
dni przed dniem grania. Spóźnione 
meldunki komenda miasta uwzględ- 
niać nie będzie. (1) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wsprawie robotniczego świę- 
ta 1-go maja. Onegdaj odbyło śię po- 
siedzenie Rady Okręgowej Klasowych 
związków zawodowych w sprawie 
uroczystości robotniczych 1-go maja. 

W toku dyskusji postanowiono w 
dniu i-go maja powstrzymać się od 
wszelkiej pracy, samego jednak pro- 
gramu święta nie opracowano. 

W tej statniej sprawie odbędzie 
się jeszcze dodatkowe posiedzenie 
jutro tj. dnia 16 bm. (zd). 

SPRAWY __ ŻYDOWSKIE. 

— W sprawie strajku w żydo- 
wskich instytucjach społecznych. 
Jak już donosiliśmy w jednym z po- 
przednich numerów w żydowskich 
instytucjach społecznych wybuchnął 
strajk. Powodem strajku jest zwol- 
nienie zarządzającego domem starców 
Kontorowicza z posady, którą zajmo- 
wał od 18 lat. 

Wczoraj odbyło się wspólne po- 
siedzenie zarządów wszystkich in- 
stytucyj społecznych. "w których 
strajkują pracownicy, przyczem były 
zdania za przyjęciem  Kontorowicza 
z powrotem na utraconą posadę i za 
kategorycznym odmowieniem  żąda- 
niom strajkujących. 

W rezultacie postanowiono zwró- 
cić się do strajkujących by przystą- 
pili do pracy, z tem, iż kwestję Kon- 
torowicza załatwi się później. 

Prawdopodobnie jednak pracowni- 
cy nie odstąpią od swych żądań, tak, 
iż strajk przeciągnie się. (zd) 

ROŻNE. 

— Zjazd meljoracyjny w War- 
szawie. W dniach 3, 4, 5 i 6 czerw- 
ca 1926 r. odbędzie się w Warszawie 
ogólno polski zjazd meljoracyjny. 

Z Wilna wyjedzie jeden przedsta- 
wiciel wyznaczony przez Wileńskie 
T-wo Rolnicze. (zd) 

— Sprawozdanie z kwesty „P. 
Ż.P.* dn, 28.III. Z ofiar w skarbon- 
kach oraz sprzedaży palm, jajeczek, 
piłeczek wpłynęło 675.83 gr. Wydatki 
na kupno wymienionych wyżej przed- 
miotów, druki, znaczki, wynajęcia 
skarb. 162.95 gr. Czysty zysk 512.88 
groszy. : 

Komunikując pomyślny wynik 
zbiórki Zarząd T-wa „P. Ž. P.“ dzię- 
kaje gorąco wszystkim kwestującym 
i ofiarodawcom za okazaną pomoc 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni. przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 1 
oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; 

Wilno, Wileńska 28. 
0 — I i od 3 — 4; choroby wewnętrzne ой 10 — 4; chirurgiczne od I — 2; kobiece 11 —12; 

zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

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

  

Ochronce Sierot powojennych im. J. 

Piłsudskiego, 

_NADESŁANE. 
— U Techników. W piątek 16 

kwietnia o godz. 8 wiecz. p. profe- 
sor Staniewicz wygłosi odczyt na te- 
mat kryzys w rolnietwie. 

Wejście dla członków i wprowa- 
dzonych gości bezpłatne. 

,  — Owies siewny  Proszeni je- 
steśmy o podanie do wiadomości 0- 
sób zainteresowanych, że owies sie- 
wny „Zwycięzca* i „Rychlik Bobie- 
szyński* nadszedł i jest do nabycia 
w,składzie rolniczym zygmunta Na- 
grodzkiego w Wilnie. 

Przy dostatecznem zabezpieczeniu 
udzielany jest kredyt na połowę na- 
leżności. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W Wilnie. 

— Przejechanie taksometrem. Dn 13° 
bm. został przejechany przy zb. ul. Wileń 
skiej i Mostowej, Leon fiebhart przez tak” 
sometr Nr. 55, prowadzony przez szofera 
Franciszka Karaciewicza. g 

Wezwana karetka pogotowia odwiozła 
poszkodowanego w stanie ciężkim do szpit . 
św. Jakóba. 

— Przedtem niewiasty ginęły, a teraz 
wojskowi. Kapral zawodowy Wacław Szczu- 
rowski, z Drużyny Dow. 19 pac. stacjono- 
wanej w N. Wilejce, a zamieszk. w Wilnie 
przy ul. Antokolskiej 21, dn. 9 bm. wyszedł 
z domu i dotychczas nie powrócił. 

— Zaginięcie. Dn. 13 bm. zam. przy 
ul. Połockiej 9, Zmytrowicz zameldował 
policji, iż dn. 12 bm. córka jego Stanisława 
wyszła z domu i dotychczas nie powróciła. 

— Podrzutki. Dn. 13 bm. w godz. ran. 
w bramie d. Nr. 12 przy ul. Ostrobramskiej 
został znaleziony podrzutek płci męskiej w 
wieku około 3 tygodni--przez Monikę Ma- 
ciejewicz, zam. tamże. ` 

Podrzutka przesłano do przyt, Dzieciąt- 
ka Jezus. 

= W tym samym dniu przy ul. Zyg- 
muntowskiej d. Nr. 20, w wejściu fronto- 

wym, znalęziono podrzutka płci żeńskiej w 

wieku dn. 14. 
Przy podrzutku znaleziono kartkę z na- 

pisem „Ochrzczona wodą—na imię Irena". 
— Znalezienie. Dn. 13 bm. Stanisław 

Jackiewicz, (ul. Słomianka 5), znalazł w 
ustępie rower pochodzący prawdopodobnie 
z kradzieży. 

— Kradzież męskiej i damskiej garde- 
roby. Zamieszk. przy ul. Piłsudskiego 33, 

Rochi Widgorczykowej, dn. 13 b. m. skra- 
dziono garderobę męską i damską, wart. 
50 zł. 

Na prowincji. 

— Nieudany napad. Na trakcie Pod- 
brodzie-Swięciany w odl. pół. klm. od No- 
wego Dworu został zatrzymany Leon Or- 
łowicz, mieszk. m. Swięcian przez dwuch 
osobników, z których jeden zwrócił się do 
Orłowicza z żądaniem oddania pieniędzy. 

Rabunek jednak nie został uskuteczniony, 
wskutek tego, iż nadjechały furmanki. Usta- 
ono, iż usiłowali dokonać rabunku Adam 
ejmo, mieszk. wsi Góra, gm. michałow- 

skiej, pow. swięciańskiego i Adam Szyliński 
mieszk. wsi Piorki tejże gminy i powiatu. 

Orłowski o wypadku policji nie zameldo- 
wał i dochodzenie zostało wdrożone na 

skutek krążących pogłosek po upływie 4 
tygodn. Żejmo i Szylińskiego zaaresztowa- 

no i z aktami skierowano do sędziego sled- 

czego. (I) 
-- Tragiczny wypadek. Dn. 6 b. m. o 

g. 11 podczas wybierania ziemniaków z do- 

łu zostały zasypane ziemią Antonina Gołu- 

bowicz, lat 32 zamieszkała. we wsi Czer- 
niawszczyzna, gm. gródeckiej, pow. moło- 

deczańskiego i służąca jej Nadzieja Zwier, 

lat 10. Pomimo niezwłocznej pomocy Anto- 
nina Gołubowicz wskutek powyższego wy- 

padku zmarła, natomiast Nadzieję Zwier ura- 
towano. Akta skierowano do podprokura- 

tora. 

  

— Powiesił się w domu kahalnym. W 
nocy z 8 na 9 bm. w miast. Koziany, pow. 
brasławskiego, powiesił się w domu kahai- 
nym Łejba Cilinow, lat 57, mieszkaniec wsi 
Padzizienniki, gm. bohińskiej. 

— Wskutek niewyjaśnionej przyczyny 
Dn. 2 b. m. o g. 17 wskutek niewyjaśnionej 
narazie przyczyny Spalił się dach łazni Ba- 
bicza Michała, zam. w zaśc. Ościukiszki, 
gm. aleksandrowskiej. pow. swięciańskiego. 
Straty wynoszą 150 zł. 

— Kradzież konia. W nocy z 9 na 10 
bm. we wsi Słobódka, gm. Worniańskiej, 
pow. Wil. Tr. Adamowi Filipowiczowi skra- 
dziono konia wart. 200 zł. 

Sport. 
Wilja П — Makabi II 1:0 (1:0) 

W ubiegłą sobotę na boisku Makabi od- 
były się zawody o mistrzowstwo kl. „B“ 
W. O. Zw. P. N. pomiędzy Wilją II, a Ma- 
kabią II, zwycięžyta tym razem klasę „A“ 
gorzej grająca Makabi II w stosunku 

1: 

  

Co do samej gry to trudno coś powiedzieć 
ponieważ nie stała ona na wysokości kl. 
„B*, z powodu tego, ża Makabi wystawiła 
swój trzeciorzędny skład. 

Wilja natomiast „na prędką 
brała kogo mogła. 

. „Podczas pierwszej połowy gry uwidocz- 
niała się przygnębiająca przewaga Wilji, po- 
nieważ obrona jej przez cały czas stała na 
boisku karnym Makabi i nawet strzelała 
do bramki Makabi, która świetnej grze 
swego bramkarza winna zawdzięczać ten 
zaszczytny wynik. 

Bramkę Makabi zdobyła z jedynego wy- 
padku i z jedynego strzału na bramkę pod- 
czas całej gry do której niemało się przy- 
czynił również bramkarz Wilji Próniewicz, 

4 lekceważąc strzał źle się ustawił do 
piłki. 

Po przerwie w dalszym ciągu przewaga 
Wilji, lecz brak strzelców w ku jak 2 
wnież i treningu nie pozwolił szalę zwy- 
cięstwa przechylić na swą stronę. 

W rozgrywce tej Wilja Il utraciła 2 cen- 
ne punkty. 

‚ Sędziował tym razem nieźle Cis-Ban- 
kiewicz. (1) 

rękę” ze- 

Hippika 
„W ubiegłym tygodniu odjechał z Gru- 

dziądza transport koni, wyznaczonych do 
udziału w nicejskich międzynarodowych 
konkursach hippicznych, które rozpoczynają 
się dnia 18 b. m. 

W zawodach tych weźmie udział 8 na- 
rodowości, w czem grupa polska liczy 

8 jeźdzców i 18 koni 
Po konkursach w Nicei, jeźdźcy nasi jadą 
do Rzymu, gdzie zawody rozpoczynają się 
w dniu 3 maja, a następnie do Neapolu i 
L : 

kipie naszej życzymy powodzenia i 
żeby jak w zeszłym roku, tak i w obecnem 
godnie się zareprezentowali. (1) 

Bieg o puhar „Kurjera Polskiego". 

Szósty z kolei doroczny bieg „Kurjera 
Polskiego* przyniósł w tym roku zwycię- 
stwo Freyerowi (Polonja) w czasie 13.09.4. 
Jako drugi przybiegł: Jaworski (Ak. Zw. Sp.) 
o 80 mtr. w tyle, 3) zeszłoroczny zwycięsca 
Lawaryn (Pogoń — Lwów), 4) Łukaszewicz 
(Polonja), 5) Centkiewicz (H. K. S. „Var- 
sovia“, 6) Ziffer (Wisła), 7) Wituch (War- 
szawianka). | 

„ „Konkurencja byta bardzo silna, walka o 
miejsce bardzo zacięta. 

_ Trasa że startem i meta w parku Šo- 
bieskiego wynosiła 4.000 metrów. 

Startujących 42 osoby. 
„ W biegu tym nasi lekko-atleci udziału 

nie brali, a szkoda. 

Nadwiślański bieg na przełaj. 

„ W ubiegłą niedzielę w Krakowie odbył 
się Nadwiślański bieg na przełaj, który 
przyniósł zwycięstwo 

Forysiowi 
Z. K. S. „Warszawianka“. Dystans biegu 
wynosił 4.000 metrów. Czas zwycięzcy 
14,56,4. (I) 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wilefskim“ 

Il 
  

  

  

L i ieniami, fotografowanie, prześwietianie, elektryczne 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy toe anna. clektrzczoy. M: Lakočatoriūm analityczne. i 

Kto 

NZ m Mieszkania Letnisko Kto 
KOMPLETNY — DOKŁADNY w okolicy plaeu' Katedralnego, Mickiewicza. z utrzymaniem 4 zł. dz. AUO 

: : Wileńskiej, Uniwersyteckiej i przyległych ulic kinie OE Ra io 

5—6 pokojowego ze wszelkiemi wygodami о8 PSO ao Gem, 2 

    

Spis midsi, powiatów i gmin 
„Rzeczypospolitej Polskiej". 

Cena 6 zł. plus koszta przesyłki poczt. 
WYSYŁA 

Dom wydawniczy Fr. Głowiński i S-ka 
w Lublinie, Skrz. poczt. 117. 

Na każde żądanie gratis i franco cennik innych wydawnictw || 
ważnych dla firm handl. przem., banków, samorządów i t. p. 
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PIORUNOCHRONY 

  

poszukuję. Dzierżawę cpłacę za czas dłuższy 

z góry. Szezegół. oferty Bonifraterska 6—3. 

   

Go robi prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma ? 

0000000000000 

Ładna miejscowość, las, 
dk Pańska 21—2. 

182 Kto 

    KOJESIKEJEEOJKOJKOJKEJREJ 

Sprzedaję DOM 
drewniany 1221 arsz. 
przy ul. Szkaplernej. 
Dowiedz. się: ul. Staro- 
rodzieńska 5—1, Pietrow 
leks. (koło ros. cment.) 

   

B 

— Opiaca regularnie prenumeratę. 4—176 

— Oglasza się tylko u nas. OZ EEIKEJKOJ REZ EOJCCJKOJ 
— Jeżeli mieszka na prowincji—pisuje $ : ы 

korespondencje. Mitosierdziu 
— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- 

dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
w piśmie zajmujący go szyli 

temat. 

jalnie ostrzega. 
Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 

czytelników polecamy 
bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w 
Wilnie przy Kalwaryj- 
skiej 62-b m. 6, 4-ro 
osób bez ratunku ginie 

E
e
 ECA ESA EEE 

UWAGA! 
Pp. BEZROBOTNI 

AGOUGONGOWGOWGOWGONGONTOIE 

PRAKTYCZNYCH 
chce sprzedać ! 
chce kupić! 
pracę daje! 
pracy poszukuje! 
co zgubił! 
się chce ożenić! 
chce zamąż wyjść! 
kapitały loknje! 

  

Kto sznka mieszkania, pokoju, letniska! 
odnajmuje mieszkania, pokoje, 

letniska i t. d. | 

niech poda ogłoszenie do gazet 
za pośrednictwem 

iura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82. 

Kosztuje tanio 
a cel będzie osiągnięty. 

  

młodzi ludzie inte- 
ligentni, płci obojga Witold Czyż 

„Agrotechnik“ 
Wilenska 26, tel. 205. 

Gaśnice „Minimax* |, 

z nędzy, wszystko już 
wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. 

Łaskawe datki przyj- 
muje Admin. „Kurjera 
Wil.* dla „nieszczę- 

śliwej rodziny”. 

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99, 

— Zjednywa czytelników. 

— Nie pominie milczeniem tego ua- 
azego wezwania. 

SOOOOCODODOOOEĆ 

mogą mieć dobry zarobek pracu- 
jąc na procentach przy zbieraniu 
ogłoszeń do pism i wydawnictw 

Zgłoszenia Biuro Reklamowe 

S. GRABOWSKIEGO, 
Garbarska 1, godz. 10—12 p. 21 
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