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NRJER WI 
—Wyehodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
alies ae W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

piera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, „Niemiecka 4, 

2, telef. 605 | wszystkie telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 
roklamowe w kraju i 

  

Podania, oferty, kosztorysy, 

Czy idziemy ku degeneracji. 
W ciągu lat ostatnich modne sta- 

ło się ubolewanie . nad niesłychanie 

przykremi skutkami, jakia pociągnąć 

może ża sobą dla ludzkości mecha- 

nizącja wytwarzania. Publicyści czy 
literaci, a może nawet literatki w ci- 

szy swych gabinetów przelewają na 

papier wstrząsające obrazy istot ludź 
kich, półautomatów bezmyślnych, w 

których całą indywidualność zabiła 

maszyna. | wołają alarm i wspomina- 

ja piękne czasy „artystycznej” pro- 

dukcji rzemieślników z okresu ce. 
chowego. 

Cóż, kiedy życie mówi co innago 
i elementarna znajomość współczesnej 
organizacji wytwarzania doprowadza 

do wyników wręcz przeciwnych. 

Przeciwnicy maszyn i nowoczes- 

nej organizacji pracy zapominają o 

podstawowej prawdzie, że. właśnie 

mechanizacja produkcji pozwala na 
skrócenie czasu pracy, podniesienie 

zarobków i równoczesne obniżenie 
cen produkcji, a wszystko to jest nie- 

zmiernie ważne dla rozwoju. klasy 
robotniczej. 

Prawda, iż robotnik współczesny 

częstokroć w pracy swej ogranicza 

się do kilku lub kilkunastu ruchów 

automatyzowanych, ale zato po pracy, 
mie zmęczony niewielkim wysiłkiem 

i krótkim trwańfem dnia roboczego, 

zdolny jest do oddania się pracy u- 

mysłowej czy rozrywkom kultural 
nym. I o tem właśnie zapominać nie 

wolno gdy krytykuje się mechanizację 
produkcji. 

Można z całą pewnościę twierdzić, 

że horyzonty umysłowe rzemieślnika 

zmuszonego do wytężania swych 

zdolneści przy wykonywaniu  naprz. 

Zwykłe kłamstwo bolszewickie. 
WARSZAWA, 21.IV. (Pat.). Dziennik „Leningradzka Prawda” dnia 11 

b. m. umieścił notatkę, stwierdzającą, jakoby rząd polski zwrócił się nie- 
dawno do rządu sowieckiego z propozycją podziału sfer wpływu nad Bal- 
tykiem i że ta wiarołomna propozycja Polski została kategorycznie odrzu- 
сопе, 

Wobec tego „Prawda” przestrzega państwa baltyckie, przed Polską, 
„która może im sprawić wiełe przykrości”. : 

Jesteśmy upoważnieni do stwierdzenia, że notatka „Leningradzkiej 
Prawdy”, której cel polityczny tłumaczy się sam przez się, jest całkowicie 
bezpodstawna i fałszywa. 

Nowa prowokacja komunistyczna. 
MOSKWA, 21.IV (Pat). Sowiecka prasa ogłosiła depeszę warszawskiego 

korespondenta Rosty, zawierającą treść nielegalnej odezwy komunistycznej 
Partji Ukrainy Zachodniej, 

Odezwa ta w niesłychanie bezczelnym tonie zwraca się przeciwko 
władzom, policji i wojsku polskiemu, 
ukraińskich i bezprawne aresztowania komunistów na Kresach. 

Centralny komitet ukraińskiej 
zwraca się' o pomoc do Sowietów, 
kich miastach sowieckich nowych 

ku "zbrodniczych zamachów, zdrady, 
wej, sabotażu it p. 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

IA rar zana Go AA GA WAD AO BA DAE ZE A! | 

nawołując do zorganizowania we wszyst» 
antypolskich demonstracji i protestów. |! 

Nową ta prowokacja komunistyczna ma na celu znalezienia środków, | 
mających wpłynąć na złagodzenie odpowiedzialności prawnej, jaka cięży 
na komunistach ukraińskich, ujętych przez władze polskie na gorącym uczyn- i 

opłacona ryczałtem. 

biura 
xagranicą. 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wiłno, Garbarska 1: Tel. 82. 

utwory literackie 

śruby przy pomocy zwykłej tokarni 
; (że nie jest to zbyt zajmujące, wiem 
„z własnej praktyki), są znacznie węż- 

| sze niż robotnika, który ten sam wy- 

nik otrzymuje w czasie bez porów- 

nania krótszym przez przesunięcie ; 
rączki wprowadzającej w ruch odpo- 

wiedni automat, poprostu dlatego, że 

ten drugi może znacznie więcej cza- 
su poświęcić na swój rozwój indywi- 
dualny. 

I jeszcze jedno: mechanizacja pro- 
dukcji eliminuje wprawdzie rzemieśl- 
nika, ale równocześnie zwiększa licz* 
bę techników. Przytem liczba robot- 
ników nie wykwalifikowanych | nie 
wzrasta poprostu dlatego, że wytwór- 
czość miaszynowa wymaga mniej rąk 
roboczych. Co więcej, współczesna 
technika idzie zupełnie wyraźnie w 

kierunku zastępowania'wysiłku fizycz- 

nego przez praćę maszyny, w kon- 
sekwencji prowadzi to nietylko do 
obniżenia ogólnego poziomu kwali- 
fikacji, ale wprost przeciwnie do jego 

| podniesienia. W Ameryce np. liczba 

inżynierów pracujących bezpośrednio 

w warsztatach wciąż rośnie. | tylko 

my jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni 

dotego, że personel o wyższem wy- 
kształceniu technicznem zajmuje je- 
dynie naczelne stanowiska kierow- 
nicze, 

Widzimy stąd, że rezultaty me: 
chanizacji wytwarzania są raczej do- 
datnie niż ujemne. Nie' będę tu już 
przytaczał innych argumentów, po- 
przestając na dwuch powyższych, któ- 
re uważam za naczelne. 

Czas najwyższy spójrzeć prawdzie 
w oczy.   W. 

oskarżając je o mordowanie chłopów 

partji komunistycznej w odezwie tej 

szpiegowstwa, agitacji antypaństwo- 

Redakcja i Administracja: 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłos: 
leńskiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
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LENSKA 15. Tel. 99; 
Cena ogłoszeń: Za 

niowy“ „Kūrjerd Wi: ‚ na 2 stronie 10. 
Wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł.   

Po zamadn toltowidin w tugaji 
_ A więc nie bandyci. 

SOFJA. 21.IV (Pat). Bułgarska sgencja telegraficzna donosi: 
W wyniku śledztwa sądowego, opartego między innemi na zezna- 

niach aresztowanych osób, ustalono, że bandyci, którzy zaatakowali pod 
Sofją samochód wiojncy króla Borysa byli to nie miejscowi chłopi, lecz 
inteligenci-rewolucjoniści. 

Na dzień przed acha pizybyli oni z Jugosławii. 

'Zbrodniczy zamach zgóry był 
„uplanowany. 

łgarska agencja telegraficzna donosi: 
przebiegu śledztwa, już w miesiącu marcu 

wie Jankow i Minkow kilkokrotnie odwiedzali 
adnošclą badając budową sklepienia i kopuł. | 
ieszczona została u podstawy środkowej kopuły 
atem zaś w kilku innych miejscach katedry u- 

/ z materjałami wybuchowemi. ; 
sci od katedry oczekiwał samochód, który miał 
młodego człowieka, po zapaleniu lontu, orąz za- 
ku północnej granicy Bulgarji, skąd miała im 
ranicę. ! ! 
idaremniony, dzieki szybkim zarządzeniom wladz 
lenie miasta przez kogokolwiek już w pierwszych 

    

       

    

    

    
    

   

    

    

  

   
   

    

SOFJA*21.IV (Pat). 
Jak wynika z dalsz: 

roku bieżącego byli ofice 
katedrę ze szczególną do! 

Masžyna piekielna 
o godz. 7 m. 30 rano, p 

W niedalekiej odlegi 
odwieść sprawcę zamach 
krystjana katedry w kieru! 
być ułatwiona ucieczka ze 

Plan ucieczki został 
uniemożliwiającym opusz 
godzinach po zamachu. | 

Rewolucjoniści jak : 
nich władzy w kraju na: 
słowiańskich, a. w 

zdaje liczyli jeszcze nato, że po objęciu przez 
 niechybne wkroczenie do ua! wojsk jugo- 

kwencji ogółny zamęt na ba PE 

Wszędzie zbrodnicza ręka sowietów. 
WIEDEŃ 21.IV, (Pat).- -„Neue Frele-Presse” donosi-z Sofji, że'w po- 

koju ordynacyjnym lekarza d-ra Kojexa, przy ul. Aleksandra, gdzie właśnie 
policja zaskoczyła i aresztowała sprawców zamachu na katedrę, aresztowano 
Bay innemi również pewnego nieznanego z nazwiska rosjańina. 

o się tyczy aresztowanego z kolei zakrystjanina katedry, to ošwiad- 
czył on na swoje usprawiedliwienie, że Minkow prosił go, ažeby mu po- 
zwolił umieścić aparat fotograficzny na dachu katedry w celu zdjęcia po” 
grzebu zamordowanego generała Gieorgjawa. 

Zapłacił on zato zakrystjanowi 2000: lewów. 1 
Oprócz Minkowa: w zamachu brał udział były kapitan pionierów Krot- 

niew, który dostarczył materjałów wybuchowych. 
Obciążające go zeznanie. złożyła żona jego, która dodała zarazem 

szereg innych dokładnych danych o przygotowaniach do zamachu i o jego 
uczestnikach, co znacznie ułatwiło prowadzenie śledztwa. 

Zeznania swe składała ona konając, przyczem oświadczyła, że zastrze-. 
lił ją mąż, aby jej uniemożliwić zdradę uczestników zamachu. 

Król tylko przypadkiem uniknął śmierci, «albowiem miał się również 
udač.do katedry, czego jednak zaniechał w ostatniej chwili z bliżej nie* 
znanych powodów. — 

Dochodzenie stwierdza niezbicie, że zamach niewątpliwie został przy- 
gotowany przez międzynarodówkę moskiewską. |. ' 

W pobližu wsi Bojna w okolicy Sofji znaleziono wczoraj zwłoki dwóch 
osób, młodego mężczyzny i młodej kobiety. 

Przypuszczają, iż zastrzelili ich komuniści obawiając się zdrady. 

Spólnicy Minkowa aresztowani. 
SOFJA. 21.IV. (Pat). 4:ch wspólników Minkówa, sprawcy zamachu: w 

katedrze, aresztowano; plątemu udało się zbiec. ‚ : Žž 
4 aresztowani są bułgarami, zaś ten piąty, który zbiegł, jest rosjani- 

nem, który przed kilku dniami przybył do Sofji. + 

Obiężenie rewolucjonistów. 
SOFJA. 21.IV. (Pat). Policja otoczyła dom, w którym zabarykadowała 

się grupa, rawolucjonistów. ‚ 
_ Oblężeni bronią się, ostrzeliwując z. karabinów. : 
Jak się zdaje wśród oblężonych znajduje się drugi z głównych orga: 

nizatorów zamachu Jankow. 
Prawdopodobnie lada chwila oblężeni będą zmuszeni się poddać. ; 

Koncentracja band emigrantów 
bułgarskich. 

BIAŁOGRÓD. 21.IV. (Pat). Jak donoszą: z pogranicza bułgarskiego: 
„bandy emigrantów bułgarskich skoncetrowane są na granicy bułgarskiej 
około Caribrodu. E 

Dowodzi niemi były minister w gabinecie Stambolińskiego Obow oraz 
inny wybitny przywódca emigrantów 'Kosta Teodorow. 

Zamach bolszewicki w Buigarji a - 
Ameryka. 

NOWY JORK. 21.IV. (Pat). „United Press“ donasi: 
Ta okoliczność, że wszystkie informacje dzienników o aktąch teroru 

w Bułgarji, zgodnie przepisują inicjatywie agitatorom rosyjskim, wzmacnia 
w Ameryce, pozycję. przeciwników uznania Rosji Sowieckiej, W65 

Sądzą tutaj, iż wskutek tego uznanie. Sowietów  bądzie odroczone na   czas nieograniczony, 

| 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Cena 15 groszy, 

' NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 
DURNI NEISSTK IS TRIO 
IKS EISS SRS 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
8-mlo łamowy. Terminy druku mogą 

(AS EIA AE A CORTEZ WYDAC ACCO 

Wiadomości poliiyczne. 
Dziś o godzinie 13:ej 

Śrozębaii p. Prezydent Rzeczy* 
Rzeczpiltej. Pospolitej przyjął na 

audjencji p. ministra 
Benesza. 

Następnie odbyło się śniadanie, 
w którem oprócz p. Prezydenta i 
ministra Benesza, wzięli udział: mi- 
nistrowie Skrzyński i Kiedroń, poseł 
czechosłowacki w Warszawie p. Flie- 
der, poseł polskiw Pradze p. Lasocki 
oraz M. S$. Z, szef protokułu dyplo- 
matycznego p. Przeździecki i dyrek* 
tor Bader. (Pat). 

o z w dA 
" popołudniowych złożył 

da wizyty. wizytę p.p. KraZEłdorh 
Sejmu i Senatu czechosłowacki mi- 
nister spraw zagranicznych dr. Edward 
Benresz, w towarzystwie hr. Przeździe- 
ckiego, szefa prot. dypl. M.S,Z. (Pat). 

Wczoraj o godzinie 
Z Ša 8-ej min. 52 powrócił 
mu. _ 90 Warszawy marsza- 

łek Sejmu p. Maciej 
Rataj i natychmiast objął urzędowa” 
| (Pat). 
i Prasa paryska z dn. 
zby Demo. 2L.IV. 25 podkreśla wiel: 

wanych. e zainteresowanie, |a- 
p9=34371761 © kfu obudzi zapowiedzia- 
ne na dziś po południu posiedzenie 
Izby Deputowanych. в 

„Figaro” czyniąc aluzję do obec- 
ności Caillaux w składzie gabinetu, 
wypowiada przypuszczenie, że w dy- 
skusji parlatnentarnej dążą rolę ode- 
grają kwestje i tematy czysto 0so- 

biste. й 
„Petit Parisien” pisze: 

" „Według pogłosek obiegających 
kuluary dzisiejsze posiedzenie Izby 
będzie wręcz burzliwe”. (Pat). 

Treść wygłoszonej 
wczoraj w lzbie dekla* 
Tacji rządowej jest na- 
stępująca: 

Wobec zagadnienia 
bezpieczeństwa Framcji 

i równowagi finansów francuskich, 
schodzą па drugi plan wszystkie ir“ 
ne problematy. Rząd obecny, podob- 
nie, jak poprzedni, kierować się bę: 
dzie dwiema zasadami: 

1) pokój w warunkach bezpieczeń: 
stwa i przy poszanowaniu dla trak= 
tatów oraz. 

2) równowaga ekonomiczna przy 
jednoczesnem przestrzeganiu */ spra* 

+ wiedliwošci podatkowej. 
Rząd wzywa do współpracy w tem 

trudnem podwójnem dziele wszyst 
kich obywateli, stawiających interes 
narodu ponad namiętności partyjne, 

j Rząd wykonywać będzie w dalszym 
ciągu postanowienia planu Dawesa 
i dążyć będzie do uregulowania dłu- 
gów międzysojuszniczych. 

! Francja pragnie dać šwiatu po- 
| kój, jednakża pod warunkiem, że jej 
samej zapewnione będzie bezpie- 
czeństwo. 

Rząd pozostanie wierny swym po* 
stulatom genewskim — bezpićczeń* 
stwu, arbitrażowi + rozbrojeniu. 

Pomyślne rozwiązanie zagadnień 
zagranicznych umożliwi Francji przee 
prowadzenie pewnych żądanych przez 

„kraj zmian i ułatwień w organizacji 
wojskowej. : 

Co się tyczy polityki wewnętrz- 
nej, to rząd dążyć będzie do bazw- 
zględnego utrzymania zasad równo* 
wagi budżetowej: ograniczy do gra- 
nicy możliwości wydatki, które zo- 
staną jak najściślej pokryte w dro- 
dze podatków, przyczetń! skatb рай- 
„stwa pozostawać będzie nienaruszo- 

Treść dekia- 
racji rządo- 
wej nowego 

gabinetu 
francuskiego 

iFnym. (Pat:) 
Przewodniczący komisji 

ae una nie odszkodowań Barthou, 
«run. „ulegając prośbom no- 

wego gabinetu postanówił zańiechać 
zamiaru porzucenia stanowiska prze- 
wodniczącego komisji. (Pat). 

i m ins  
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Co mėwi otem b mirister spraw 
zagraniczn. p. Leon Wasilewski? 

„Kurjer Poranny” z dn. 20.IV. żę:! 
mieszcza następujący artykuł, który 
w całości podajemy: 

Wobec wysuwanej obecnie na czo- , 
ło zagadnień państwowych kwestji 
mniejszości narodowych, zwracamy 
się do p. Leona Wasilewskiego, b. 
ministra | wybitnego Znawcy spraw. 
kresowych z zapytaniem, czy wogó- 
le, wobec różnorodności i rozbież-, 
ności interesów, da się uzgodnić dą-, 
żenia narodowościowe z polską racją 
stanu. 
— Jak uregulowano problem mniej- 

szości narodowych w Polsce? 
— Przędewszystkiem należy się roz- 

patrzeć w całem zagadnieniu i zba-; 
dać zasadniczo jego rozciągłość i wa- 
gę. Sprawa mniejszości rozpada się 
u nas na kwestję ludności obcej po 
całem terytorjum rozproszonej I tej, 
która zamieszkuje  autochtonicznie 
określone obszary. Do pierwszej gru- 
py należy ludność niemiecka I ży- 
dowske. Na kresach zachodnich po- 
zostało niemców około 800.000, nie 
stanowią oni jednak większości, a 
wobec zaś zupełnego nasycenia Ich 
żądań kulturalnych, zapewnionych 
swobód własnych, powinni stanowić 
lojalny element w państwie. Bardziej 
skomplikowana jest sprawa żydow- 
ska. Żydzi nie stanowią materjału 
jednolitego, te 2.700.000, rozproszo- 
ne po całej Polsce, różniczkuje się, 
zależnie od wpływów, nawet naro- 
dowościowo. Draźniącym momentem 
jest tu współzawodnictwo ekonomicz- 
ne z tubylczą ludnością, wysuwające 
trudną do rozwiązania kwestję spo- 
łeczną. ‚ : 
— Czyjednak nie znacznie trudniej- 

sze jest zadowolenie dążeń narodo-' 
wościowych obcych mniejszości tery- 
torjalnych na kresach wschodnich? 
— Przypatrzywszy się bliżej, nie na- 

leżałoby tych ziem uważać za jakąś 
odrębną obcą całość, choćby z tego 
względu że przemieszkuje tam od 
wieków, znaczna liczba rdzennej lud- 
ności polskiej. 

— W jaki sposób przedstawia się 
liczbowo stosunek polaków do obco" 
plemieńców na kresach? 
— Litwinów mieszka tam, w zwar- 

tej masie, około 45,000, w rozprosze- 
niu zaś, zależnie od powiatu, stano- 
wią oni od 2,3 proc. do 8,7 proc. lud- 
ności. Białorusinów jest w granicach 
Polski 1,600,000, nie stanowią oni 
jednak nigdzie większości, procent 
waha się od 42 proc. ogółu ludności, 
spadając do 7, 4 proc. Ludnošė ukra 
ińska wynosi w Polsce 3,897,000, jest 
to już poważny odłam: wszędzie jed- 
nak także z polakami przemieszany. 
Większość stanowi on tylko na Wo" 
łyniu w Stanisławowskiem w Mało: 
polsce, w Lubelskiem, na t. 2w. 
Ghełmszczyźnie spada do 3,2 proc. 

— Co stanowi jednak moment 
zaostrzający ogólne stosunki na kre- 
sach? 

— Fakt, że znaczna część tamtej- 
szej obcej ludności pozostaje poza 
granicami państwa polskiego, staje 
się to niewygasającem zarzewiem 
wrogiej agitacji. Pomimo to, jedynym 
racjonalnym sposobem rządzenia win: 
no być zupełnie równomierne trakto- 
wanie wszystkich zamieszkujących 
kresy elementów, obdarzenie ich peł- 
nią praw obywatelskich z jaknajszer- 
szem uwzględnieniem ich potrzeb 
kulturalnych I ekonomicznych. Uspo* 
kojenie kresów wschodnich jest rów- 
noznaczne ze stworzeniem tamtejszej 
misszanej ludności warunków do 
zgodnego, pokojowego współżycia. 

Wśród książek, 
Jakże miło jest przebywać w księ- 

garni! Zwłaszcza takiej, na miarę euro- 
pejską zorganizowanej księgarni jak 
Stow. Naucz. gdzie człek ciekawy 
przejrzeć może to i owo, powałęsać 
się od stołu do stołu, tu rycinę, tam 
poezję, tu powieść, ówdzie dzieło 
naukowe wziąść w rękę, zajrzeć, prze- 
czytać popatrzeć i kupić, gdy się już 
trochę z pożądaną książką zapozna. 

Wabią oczywiście nowości. Zna- 
ne „firmy” lub zupełnie nowe. Naj- 
mniej ciekawych się już zna i nie 
lubi, tych, z uprzedzeniem, nie chce 
się brać do ręki. Na tamtych rzuca' 
ją się rzesze. Szkoda, że wobec mo- 
dy głosowań i plebiscytu nie ma ja- 
kiegoś Vox populi, które by wskazy- 
wało jaka książka miała w ciągu ro- 
ku największe powodzenie? Może 
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  czasami dziwnych byśmy się i cieka: 
wych dowiedzieli rzeczy. l 

W każdym razie, jak dotąd, rok 
1925 Przedwiošniu L. Żeromskiego 
daje pierwszeństwo w zainteresowa- 
niu się publiczności, 

Bodaj że pierwsze wydanie już   wyczerpane, Rozgłos ma i za granicą, 

„Kd LJ 6 NIL E SS 
Die ————— 

Zjazd „Bezbožnikėw“. 
MOSKWA, 21,V. (Pat.). Dziś rozpoczną się tu obrady pierwszego о- 

' gólno-związkowego zjazdu sowieckich korespondentów i publicystów anty- 
religijnej gazety moskiewskiej „Bezbožnik“. 

Na zjazd przybyło 250 delegatów z różnych stron S.S.S.R' 
Antyreligijny zjazd ten zorganizowany został przez ludowy komisar- 

jet oświecenia publicznego. 

Rewolucja wojskowa w Portugalji. 
MADRYT. 21.IV. (Pat.) W Lisbonie rozegrały się wczoraj znowu wal- 

ki uliczne. . 
Stanowisko armji jest podzielone. 
Oddziały wojskzwe walczą przeciwko sobie. 

оиии 9 

KOMUNIKATY POLI !YCZNE. 

interpelacja posła Stanisława Pławskiego i tow. ze 
Z. P. P. S. do pana Ministra Przemysłu i Handlu. w 

"sprawie anormalnych stosunków służbowych w urzę- 
dzie pocztowym w Wilnie, 

Do lokalu Zw. Zaw. prac. poczty 
i telegrafu w Wilnie, w którym za- 
wiedzą Zarządu Związku miało się 
odbyć zebranie grupy pocztowców 
P.P.S., złożonej z 10 osób, 15 marca 
w niedzielę, o godz. 6 pp., zjawił 
się komisarz policji w asyscie kilku 
posterunkowych i oświadczył że pre- 
zes dyrekcji pocztowej, p. Popowicz, 
prosił pana komisarza rządu na m. 
Wilno o niedopuszczenie odbycia ze- 
brania P.P.S. w lokalu Związku. 

Wobec tego zebranie się nie od- 
było; postępek p. Popowicza, który 
zamiast porozumienia się ze swymi 
pracownikami, ucieka się do pomocy 
Komisarza Rządu i robi fałszywa a- 
larmy, odrywając organa bezpięczeń- 
publicznego od właściwych zadań, 
wywołał łatwo zrozumiałe oburzenie. 
Niestety, władze pocztowe nie ogra- 

| 
| „ pracowników odpowiednich rubryk: 

į 

į do którego należą, i przystąpienie 

ski sporządził własnoręcznie (oświad- 
czył puplicznie, że działał na skutek 
polecenia zgóry) i sam rozdał w u- 
rzędzie w czasie urządowania nastę- 
pującą listę, w celu wypełnienia przez 

1) Oświadczenie, mocą którego 
stwierdzam, że do żadnego innego 
koła związku pocztowców, poza ko- 

j łem, które istnieje przy urzędzie po- 
cztowym Wilno |, a które jest opar- 

įte na zasadach statutu, jako apoli- 

| 
tyczne, nie należę (patrz rubryki), 
podać, do jakiego stronnictwa poli- 
tycznego? 

2) Z powodu rozwiązania dnia 15 
b. m. zebrania przez policję, na któ- 
rem miało być rzekomo omawiane 
zajęcie stanowiska koła poczt. Wilno 

do stronnictwa politecznego Р. Р. 5., 
niezyły się do tego faktu, który naj- ; rozgoryczony nie jestem (nie jestem, 
delikatniej już może być nazwany i jak rubryki), a tem samem wyrażam 
altem niezwykłego nietaktu. 

W kilka dni później 
prezesa Popowicza, naczelnik urzę- 

„du pocztowego Wilao i p. Piotrow- 

zadowolenie, że tego nie doszło; tak 
zaufany p. lub nie. 

3) W uwadze umieścić swoje 
zdanie. 

  

  

        

Do tutejsze | Do partji | Chcę na- | Z rozw. ze- у Ь 
a | 99 koła P.P.S. na-| leżeć do | bran, dn. 16 Е 2 

poczt nale. | leżę lub | P.P.S.? | b.m. jestem] 5 | 
„i | żę, lub nie. nie. zad. lubnie | I & 

tak | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie 

                

` P. Piotrowski, jako neczelnik urzę. į lagodziė, zdogniają wszelkie bolączki. 
du, zmuszał do podpisywanie w cza- 
sie urzędowania listy, w czem mu 
dzielnie sekundowała p. Łapowa, kie 
rowniczka telegrafu Wilno I. Stero- 
ryzowani pocztowcy, nad którymi 
wisi widmo redukcji i głodu, podpl- 
sywali listę, bojąc się oprzeć władzy, 
która zmuszała do podpisywania, 

Urzędnicy widzieli, że lista była 
napisana ręką naczelnika urzędu ! że 
ten sam naczelnik lub przez wyż- 
szych urzędników, każe podpisywać, 
sądziii więc, że listę podpisać jest 
obowiązkiem a i dlatego 
wielu obałamuconych listę podpisało. 

Jest to niesłychane bezprawie. 
Budzą się poważne wątpliwości co do 
normalnego stąnu władz umysłowych 
P. p. Popowicza, Piotrowskięgo, Ła- 
powej i innych. 

Wspomniani panowie są źródłem 
ciągłego niezadowolenia i zamiast 

Najlepszy Środek odżywczy 

KAKAO 
fabryki PAC“ 

Żądać wszędzie! 

  

Sowiety pono wzięły za swoją tę 
książkę o współczesnej Polsce... nie 
słusznie. 

Autor nie stanął w swej powieści 
po niczyjej stronie i fem tylko, że 
byłobjektywny nad przeciętną miarę, 
tem chyba że nie operował taniemi 
hasłami tandetnego patryjotyzmu zy- 
skał sobie poklask... po tamtej stro* 
nie granicy. Już to płytkie pojęcie 
się utarło w literaturze powieściowej 
i scenicznej że czarne charaktery, u- 
jemne typy, łatwiej malować i że 
przemawiają wymowniej do publicz- 
ności. Ostatecznym wnioskiem tego 
poglądu byłoby, że cnota jest nudna 
zaś występek zajmujący, a przecież 
w życiu, walka Arymana z Ormuz: 
dem nie daje pierwszeństwa pierwia- 
stkowi ciemności w perypetjach jakie 
ta walka wia. 

W najnowszej powieści autora 
Wiernej Rzeki, pozostaje on niezmier- 
nie wierny swemu społecznemu idea* 
łowi: apostolstwa idei zniesienia 
krzywdy. 

Od początku działalności Żerom- 
skiego w jakim bądź środowisku, e- 
poce czy formie umieści swych bo- 
haterów, zawsze dzieło jego będzie 
krzykiem protestu przeciw krzywdzie 

Pracownicy pocztowi traktowani są 
Jak ludzie pozbawieni praw obywa- 
telskich. Przygotowuje to grunt i 
daje argumenty dla roboty antypań- 
stwowej tam, gdzie p. Popowicz, Pio- 
trowski i inni podobni obniżają po- 
wagę Państwa, jako jego reprezen- 
tanci najwyżsi w dziale pocztowym. 

Nadmieniamy, że p. Popowicz jest 
w podeszłym wieku i wysłużył już 
emeryturę, 

Podpisani zapytują: 
1) Czy znane są Panu Ministro: 

wi przytoczone fakty? 
2) Czy skłonny jest Pan Minister 

przeprowadzić natychmiastowe śledz* 
two i winnych odpowiednio ukarać? 

3) Co zamierza Pan Minister zro- 
bić, by na przyszłość uniemożliwić 
podobnie bezprawne postępowanie 
władz pocztowych. 

Warszuwa, dnia 27 marca 1925 r.   
  

Dr. BG Olsejko 
Choroby 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, 

rozplemionej bujnie po świecie, i 
zawsze poczucie, widok tej krzywdy 
najmocniej przemawia do autora, 
najsilniej dźwięczy pod jego piórśm. 

Jestto niby muzyczny leib-motiw 
wielkiego cyklu polskiej niedoli, wy- 

I nikający ze wzajemnego krzywdzenia 
się ludzi, często nie umyślnie, często 
kochających się nawet. Żeromski jest 
poetą bolu, i zwłaszcza bolu na tle 
społecznym, bowiem cierpienia ero- 
tyczne u jego, przejętych ideą boha- 
terów, są zwykle dość niskiej zmy 
słowej natury. Być może dla tego, że 
kobiety w jego powieściach są to 
mało zamaskowane samice, o szybko 
rozpętujących się zmysłach i nic 
więcej. 

W ostatniej powieści, której tytuł 
„Przedwiośnie” mówi o poczynającej 
się nowej wieśnie ludów, a na tem 
tle, o wiośnie państwa polskiego, 
bohaterem jest Czaruś Baryka, ślicz: 
ny, chłopiec, szukający wciąż i wciąż 
swej drogi, swej duszy, błąkający się | 
wśród błędów, omyłek, przerzucany 
losem i właśnem zaciekawieniem z 
krańca w krańce pojęć i stosunków. 

Człowiek-mgławica, nie, raczej ta 

KI 

wiązek Zawodowy Kolejarzy Rz. Polskiej 
W prasie robotniczej znajdujemy 

bardzo ciekawe dane dotyczące dzia" 
łalności Zawodowego Związku Kole- 
jarzy Rzeczp. Polskiej. Jest to naj- 
silniejszy zwięzek w Polsce. Liczebnie 
przewyższa go Związek Robotników 
Rolnych. W dniu 31.XII. u. r. Z. Z, K. 
miał 59,061 członków ściśle opłaca- 
jących składki bsz żadnej nawet 
miesięcznej zaległości. Związek Kole- 
jarzy posiada masę Komisji o ściśle 
określonym zakresie prac. Wszystko 
co dotyczy pracy i płacy obej- 
muje odnośna Komisja — jedna z 
najgłówniejszych, która pilnuje spraw 
dotyczących czasu pracy, ubezpieczeń 
społecznych, kwestje drożyzny i t. p. 
oraz występuje w najdrobniejszych 
sprawach służbowych. Komisja ta 
interwenjuje wobec władz kolejowych 
za pośrednictwem Zarządów — ОКге- 
gowych i miejscowych kół. 

Z. Z. K. daje swym członkom 
obronę prawną i pomoc materjalną 
w razie Śmierci swych członków. 

EE EZ OZ TA ZAKO 
Nr. 90 (242) || 

——---- 

wą pragnatykę nauczycielstwa. Jak 
się okazało, przedłożone swego czasu 
w tej sprawie wnioski T-wa Sejm 
uwzględnił częściowo; mimo to jed- 
nak istnieje pewna tendencja do 
zrównania naucz. Szk.śred. z naucz. 
szkół powszechnych. 

Komisja dla spraw nauczycielstwa 
prywatnego podaje wniosek by dą- 
żyć do wydania przez Rząd ustawy, 
któraby zrównała prawa nauczycieli 
prywatnych z prawami naucz. pań- 
stwowych. 

Dalej wystąpił delegat Łódzki z 
wnioskiem 0 zwalczanie pišmien- 
nictwa pornograficznego. 

Obecny na obradach dyr. dep. 
Szk. Śr. p. Zagórski obiecał w imie- 
niu władz poparcie w tej walce. 

Następnie uchwalono dodatkową 
składkę na rzecz nauczycieli wetera- 
nów, przyjęto prelimiaarz T-wa w 
wysokości 70.000 zł., w końcu jedno- 
głośnie wyrażono absolutorjum Za- 
rządowi i dokonano uzupełniających 
wyborów. 

Na zakończenie wiceprezes Pp.   Koszta obrony prawnej w roku 
ubiegłym wyniosły przeszło 30.000 
zł W wypadkach oskarżenia praco- 
wników o kradzież lub oszustwo, jak 
również w sprawach prywatnych obro- 
ny nie udziela się. 

Zapomóg pośmiertnych udzielono 
w 1300 wypadkach, które liczą się 
na setki miljardów marek, za ostatnie , 
półrocze wypłacono 53848 zł. 94 gr. | 

Ciekawą jest statystyka śmiertel- ; 
ności, którą bardzo skrupulatnie pro- | 
wadzi Z. Z.K. Tak w ubiegłym okre- 
sie na 100 zgonów, przypada: 17,69 
proc. nieszczęśliwe wypadki przy pra- 
cy, 3428 proc. gruźlica i choroby 
płuc, 1.61 proc. samobójstw, 13 proc. 
choroby serca. Reszta przyczyny nor- 
malne. Największa śmiertelność w 
49 roku Życia, najwięcej zgonów 
przypada na styczeń, luty i marzec. 

Te cyfry jaskrawo mówią o cięż- 
kiej i niebezpiecznej pracy kolejarzal 

Najpiękniejszym domem, jaki nie- 
bawem stanie przy bulwarze Kościu- 
szki w Warszawie, ma być własny 
olbrzymi dom Z. Z. K. fundowany 
kosztem 2 miljonów złotych. 

Ż. Z. K. prowadzi szeroką akcję 
kulturalno oświatową. Zakłada szko- 
ły, kursy dla analfabetów, dokształ- 
cające, urządza odczyty, teatralne 
kółka, chóry i orkiestry. Jest wieczy- 
stym członkiem kasy zm. Mianow- 
skiego, dając wyższą zapomogę niż 
najbogatsze Banki. Na pracę oświa- 
tową wydaje Z. Z. K. przeszło 100.000 
zł. rocznie. 

Takim jest klasowy związek Pol- 
skich Kolejarzy. Wtm. 

rady. Zjazd I. M. & W. 
Obrady, rozpoczęte w dniu 18-go 

bm. zagajeniem przewodniczącego 
Zarządu. który podkreślił wielkość 
rocznicy przypadającej na 18 i 19 
kwietnia, zakończyły się w dniu 19 
bm. uchwaleniem szeregu wniosków, 
przedłożonych na plenum przez wy- 
łonione komisje. 

Między innemi uchwalone zostały 
wnioski: komisji dla szkół zawodo- 
dowych, która wysunęła na plan 
pierwszy kwestję podniesienia w o- 
ploji społeczeństwa wartości tych 
szkół oraz postawienia ich na równi 
ze szkołami średniemi. Komisja do 
spraw wyszkolenia młodzieży podała 
wniosek, wzywający Zarząd © рослу- 
nienie odpowiednich kroków w celu 
przyśpieszenia wydania ustawy o po- 
wszechnym obowiązku wyszkolenia 
wojskowego młodzieży. Następnie 
na wniosek komisji do spraw naucz. 

i 
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Kwiatkowski złożył podziękowanie 
kolegom Wileńskim na doskonałe 
zorganizowanie Zjazdu. 

Na następny Zjazd miejsca jeszcze 
nie ustalono, jednak wymieniono 
jako ewent. miejsce obrad Kraków, 
Lwów i Toruń. 

Zjazd P. M. $. 
Przy udziale kilkudziesięciu dele: 

gatów Kół Macierzy rozpoczął się 
wczoraj po południu Zjazd Oświato- 
wy P. M. $. 

Zagaił zebranie prezes Dr. Wę- 
sławski, informując pokrótce o coraz 
zwiększającej się działalności kół 
prowincjonalnych, oraz zapraszając do 
prezydjum: p. posła Korneckiego na 
przewodniczącego, p. Konarzewską, 
ks. Holaka, p. Merkleina, p. Gwiazdę 
na członków prezydjum Zjazdu. Po: 
tem zabiera głos p. poseł Korecki, 
zaznaczając polityczna znaczenie Ma- 
cierzy, następnie p. Delegat Raczkie= 
wicz mówi o dawnej oświacie obej- 
mującej obszerniejsze tereny, o zada- 
niu społeczno-państwowem: wycho: 
wanią dobrego obywatela przez szko- 
lę. P. Kurator Gąsiorowski podnosi 
znaczenie „bojowych placówek kul- 
tury polskiej na ziemi wileńskiej”, p. 
Prezes Bańkowski reasumuje ogólne 
poglądy na oświatę, płynącą bezpo- 
średnio od społeczeństwa. Na zakoń- 
czenie p. poseł Kornecki podkreśla 
konieczność wychowania lojalnych 
obywateli państwa, przez szkołę 
ideową. 

P. Reuttówna sekretarka odczy» 
tuje telegramy z życzeniami: od Tow. 
Szk. Lud. z Poznania, od T. S. L. 
lwowskiej, od Macierzy cieszyńskiej, 
od prezydjum Macierzy z Warszawy 
i od Kół prowincjonalnych z Oszmia* 
ny, Graużyszek, Dokszyc i t. p. Wspo- 
mina też z wdzięcznością o darze p. 
Z. Chełchowskiej 6 dziesięcin ziemi w 
gm. Radeszkowickiej, na szkołę rol- 
niczo gospodarską, 

Zebrani wysłuchują następnie dru- 
giego referatu p. Ciozdy, który w 
uwagach nad organizacją i zadaniami 
Р. М, 5. mówi o scieraniu się na 
naszych terenach 2 ch kultur: rosyj- 
skiej i polskiej, o zadaniach elemen* 
tu polskiego wśród obcej ludności i 
o programie prac Macierzy, obejmu- 
jącym wszystkie dziedziny życia kul- 
turalnego, (szkołę, teatr, kursy dla 
dorosłych, domy ludowe, wycieczki) 
zm nie zaniedbywać żadnej z 
nich. 

Dyskusję nad referatem odłożona 
do jutra, odczytano sprawozdanie Ko- 
misji rewizyjnej przyjętej z uznaniem. 
Poczem nastąpiło ożywione zebranie 

  

  szkół powszechnych, omawiano no- 

też coś o tem do powiedzenia, więc 
szarpie się dusza i życie Czarusia, ' 
od bolszewickich sympatji do mun- | 
duru žolnierskiego, od palacėw mag-, 
nackich I bezwstydnego dobrobytu, 
do nędzy spiskowców I robociarzy 
komunistycznych. Jakiem jest całe | 
społeczeństwo polskie: nie wychowa- 
ne politycznie, nie zrównoważone 
społecznie, przeniknięte uczuciowo- 
ścią, działające odruchami sentymen- 
tów i wrażeniami, zdolne do najtkliw- 
szego dobra, jak i do najcyniczniej: 
szego zła, takim jest I Czaruš 

ycie jego, poszukiwacza Prawdy, 
pełne jest błędów, mimowoli wyrzą: 
dzanych krzywd, tkliwych uczuć, na- 
miętności i uniesień, Jak operujący 
tajemnemi siłami przyrodnik, który 
lek lub truciznę z trzymanych w dło- 
ni pierwiastków wyczarować może, 
tak i Czaruś, pociągany ciągłą chi- 
merą czegoś, co mu się wydaje naj- 
lepszem, leci jak ćma na ogień, szar- 
piąc 1 niszcząc siebie i innych. 

Jakie jednak mimo oburzenia na 
niego pociąga w nim ten śwórczy nie" 
pokój! Jak każe się kochać nawet za 
zchodzenie na manowcel Bo przecie   glina, z której Bóstwo ulepić ma   kształt Człowieka, ale że | szatan ma 

towarzyskie, 

  

pleśnią, żadnej nowej drogi nie znaj- 
dzie i innym nie ukaże. 

Mówiono kiedyś o wpływie roSyj- 
skim na Żeromskiego, dziwne to 
przypuszczenie odnośnie do autora, 
którego każde dzieło, w przeciwsia- 
wieństwie do tołstojowskiego hasła: 
nie sprzeciwiać sję złemu, było zaw- 
sze walką ze złem, z djabłem codzien: 
nym i odświętnym człowieka, walką 
krwawą, bezwzględną dla siebie i dru- 
gich, walką bez pardonu, z ciągłem 
buntem w duszy, 

Żeromski ma duszę epiczną, i dla 
tego każde zdarzenie amplikuje się 
u niego po nad normę, niby fresk 
Buonarottiego porywający swą gwal- 
townością tych gwałtowników, co to 
niebo zdobyć mogą. Niemniej ta 
właściwość sprawia jeszcze zwyrod- 
nienie wypadków i ludzi codziennych 
i wskutek tego niejedno w akcji i 
charakterystyce załamuje się, grze- 
sząc artystyczną dysharmonją. Nie 
brak tych žpaios i w Przedwiošnia, 
ale jeśli pod względem budowy i ar 
tystycznego ujęcia jest dużo zgrzytów, 
to natomiast jakaż książka współczę- 
sna da tyle ludziom do myślenia i 
do dyskusji, co przygody Czarusią   tylko szukający wędrowiec może 

zbłądzić, ten co drzemie obrastając Baryka w Rosji i Polsce? 
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22 
Kwiecień 
-— 

Dziś — Sotera P. M. Kaja P. M, 
Jutra— Wojciecha B. M. 

Wschód słońca— g. 4 m. 25 
Zachód  „ —g.6 m. 45   

Bibijoteki I 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. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w Środy, plątki i niedzielę od 12—2 

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

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

lanka 14, otwarła w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) od 10 rano do 8 wiecz. 

z przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Ghorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. kiej 16. ada pz 

atne| mocy lekarskiej wszystkim ubez- 
hm Pl ! ich „rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
о4 8—9. 

*° — Рогайпра Polsk. Zrzesz. Lekarzy Spec- 
—Garbarska 3, II pietro, tel. 658. 

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

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19, 
Chrościckiego—Ostrobramska 25, 
Miejska— Wileńska 28, 
Ottowicza —Wielka 49. 

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

URZĘ GOWA. 

— Poświadczenia o obowiązu- 
jących przepisach prawnych. Mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych wy 
dało w okólniku Ne 34 ważne dla 
sfer prawniczych zarządzenie, które 
wyjaśnia, że wydawanie poświadczeń 
<o do obowiązujących praw i przepi- ; 
sów prawnych należy do kompeten- 
cji ministerstwa sprawiedliwości, 

Wszystkie zatem prośby o wyda- 
nie wspomnianych poświzdczeń na- 
leży wnosić bezpośrednio do mini- 
sterstwa sprawiedliwości. (x). 

Nowe postanowienia o po» 
datku dochodowym. W n-rze 36 

KRONIKA. 
wiłeńskich „Strzelca”, „Sokoła” prasy, 
oraz przedstawiciele wielu stowarzy 
szeń 
konferencji p. Delegat Rządu. 
podstawę dyskusji przyjęto komunie 
kat Rządu o uroczystości 3 maja w 
reku bieżącym. Po dwugodzinnych 
obradach wyłoniono komisje wojsko- 
wą, sportową i artystyczną, 
kolei powołały Komitet Główny, któ- 
ry ma opracować szczegóły uroczy- 
stości. Z toku dyskusji było widać 
że Wilno w tym roku będziejobchodziło 
3 maja niezwykle uroczyście, Pod- 
nieść należy ładny gest p. dyr. Ry* 
chłowskiego, które bezpłatnie zaofia- 
rował przedstawienie dla młodzieży 
w teatrze Polskim, Na uznanie га 

Przewodniczył społecznych. 
Za 

a te z 

sługuje również stanowisko artystów 
„teatrów” wileńskich, którzy bezinte- 
resownie zaofiarowali swą pracę. 

— Lichwa mieszkaniowa. Do 
referaru walki z lichwą i spekulacją 
przy urzędzie Komisarza Rządu na 
miasto Wiloo w dalszym ciągu wpły* 
wają skargi za pobieranie przez wła” 
ścicieli domów nadmiernego kemor- 
nego i świadczeń. 

We wszystkich tych sprawach prze- 
prowadzane jest dochodzenie, w razie 
zaś potwierdzenia słuszności skarg, 
sprawy kierowane są do sądu, (x). 

Z UNIWERSYTETU. 

— Podziękowanie. Prorektor U 
niwersytetu Jagiellońskiego imieniem 
senatu akademickiego i całego Uni- 
wersytetu przesłał p. Delegatowi 
Rządu wyrazy gorącego podziękowa- 
nia za okazanie wspólczucia i żalu z 
powodu niepowetowanej straty, jaką 
poniósł Uniwersytet Jagielloński z 
powodu śmierci rektora Ś, p, ks, d-ra 
Kazimierza Zimmermana. (x). 

SPRAWY _ AKADEMICKIE. 

— Otwarcie czytelni. Sekcja 
Kulturalao-Oświatowa T:wa Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akade" 
mickiej Uniwersytetu Stefana Batore- 
go w Wilnie niniejszem podaje do 
wiadomości członków, iż w dniu 24 
b. m. (piątek) w lokalu Ogniska Aka- 
demickiego (Wielka 24) otwartą zo- 
stanie najbogatsza w Wilnie czytelnia 
p (dzienniki, tygodniki i miesięcz- 
niki). 

Czytelnia będzie czynną codzien- 
nie od godz. 19 do 23:ej. 

‚ — ©О pracę dla akadęmików. 
Sekcja Pośrednictwa Pracy Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodz. Akadem. Q. 
S. B. niniejszem poleca szereg wy- 
kwalifikowanych korepętytorów ze 
jez przedmiotów w zakresie dziennika ustaw ukazała się ustawa 8 k 

zmieniająca w szerokim — zakresie 
przepisy o państwowym podatku de- 
chodowym. 

W art. 8 ustawa ta podaje skalę 
wymiaru tego podatku, ustalając (w 
przeciwieństwie do dotychczasowych 
postanowień) kwotę dochodu w 
pierwszym stopniu na kwotę 1500—   1550 zł., od której podatek wynosi 
31 zł. Przy wysokości dochodów w 
kwocie 200.000 zł. podatek wynosi 
50.000 zł. 1 prócz tego 2000 zł. od 
każdych pełnych 8.000 zł. nad 
200.000 zł. Do padatku przy docho- 
dzie ponad 200000 zł, dolicza się 
uadto pewien proceni (zaczynając od 
1 i pół proc.) od całego podlegają 
cego podatkowi dochodu. 6).   

MIEJSKA. 

— £ racji rocznicy wyzwole: 
nia Wilna. W dniu 19-go kwietnia 
prezydent miasta Wilna p. Witold 
Bańkowski wysłał do Ciechanowa te- 
legram następującej treści: 11 pułk 
Ułanów, 

Dzielnemu pułkowi 11 w imieniu 
miasta Wilna przesyłam serdeczne (1000 
życzenia z okazji święta pułkowego. 
Wdzięczną pamięć Waszych walk 
bohaterskich przy wyzwoleniu Wilna 
zachowa ono na zawsze. 

Waleczny 11 pułk ułanów niech 
żyje! (I). 
— Z Okręgowego Urzędu Miar I 

Wag. Okręgowy Wileński rząd 
Miar i Wag w pierwszym kwartale 
m. b. dokanał następujących prac: 
1) rewizji dokonano w miejscach o- 
brotu publicznego 103; 2) protoku- 
łów spisano 37; 3) przekazano przez 
policję 60 protokułów do tutejszego 
urzędu; 4) przekazano władzom są- 
dowym 119 praw; 5) w tym okresie 
władze sądowe skazały 287 osób; 6) 
skonfiskowanie narzędzi mierniczych 
(nieżetelnych 1 nielegalnych) 1200 
sztuk; 7) pozostało wymierzono przez 
ostateczne wyroki sądowe grzywne 
w sumie 5030 złotych. (I). 

— Przygotowania do uroczy- 
stości 3 maja. Wczoraj w sali Ma- 
gistratu odbyła się konferencja po- 
święcona programowi uroczystości w 
dniu 3 maja, Na konferencje przy: 
był p. Delegat Rządu, kurator Gą- 
siorowski, pułk. Pasławski, prezydent 
Bafikowski, przedstawiciele teatrów 

    
Łaskawe zgłoszenia uprasza się 

skierowywać do Sekretarjatu Bratniej 
Pomecy przy ul. Wielkiej 24, w go- 
dzinach urzędowych (ed 19 do 21-ej). 

ŻYCIE ROBOTNICZE, 

— Zaakceptowanie umowy. 
Zarząd obwodowego biura funduszu 
bezrobocia, na posiedzeniu swem w 
dniu 20 b. m. zaakceptował umowę 

| zawartą przez kierownika tego biura 
P. Barauowskiego z wydziałem po- 
wiatowege sejmiku Wileńsko-Trockie- 
go co do ściągania przez urzędy 
gminne należnych wkładek na rzecz 
funduszu bezrobocia, (x) 

— Kary na niesumiennych 
przedsiębiorców. Zarząd obwodo- 
wego biura funduszu bezrobocia 
przestał do p. Komisarza Rządu wy* 
kaz 6 firm uchylających się od wpła- 
<ania należnych wkładek na rzecz fun- 
duszu bezrobocia. 

Do wykazu był dołączony wnio* 
sek o nałożenie na nie sumiennych 
przedsiębiorców kary w trybie admi: 
000 l, możliwie . najwyższej 

grzywny, lub areszt do 3-ch 
miesięcy. (x) 
— Oprzedłużenie wypłat dla bez- 
robotnych. Zarząd obwodowego biu- 
ra funduszu bezrobocia, na posiedze- 
niu swem w dniu 20 bm. postanowił 
zwrócić się do dyrekeji funduszu beze 
robocia w Warszawie z wnioskiem o 
przedłużenie terminu wypłat zasiłków 
dla tych bezrobotnych fizycznych 
pracowników, którym termin przewi- 
dziany ustawą z dnia 18 lipca 1924 
roku o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia już wygasł. (x) 

— Magistrat ściąga wkładki 
na rzecz funduszu bezrobocia. Za- 
rząd obwodowego biura funduszu 
bezrobocia  przekszał Magistratowi 
wykaz zaległych płatników za miesiąc 
marzec. 

Zaległe wkładki będzie ściągał 
Magistrat drogą sekwestracji z dolicze- 
niem odnośnych kar. (x) 

— Z komisji rozjemczej do 
spraw dozorców domowych. W 
dniach 17 i 18 b, m., na posiedzeniu 
komisji rozjermczej do spraw dozor- 
ców domowych zostało załatwiono 
23 a (x). 

— Usunięcie groźby strajku. 
Wobec dojścia w dniu 17. b, m. 

; misji p. Ławrynowicz. 

KUBIJCEE WAiLEŃNSKI 

porozumienia pomiędzy przedsiębior- 
cami autobusowemi a pracownikami, 
groźba strajku została usunięta (x). 

SPRAWY_ROLNE. 
*° — Z posiedzenia wojewódz- 

kiej komisji ochrony lasów- Dnia 
20-go b. m. pod przewodnictwem 
delegata rządu p. Władysława Racz- 
kłewicza, w urzędzie delegata rządu 
odbyło się posiedzenie wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. W posiedze, 
niu wzięli udział: przedstawiciel wię- 
kszej własności lasów p. Giecewicz- 
przedstawiciel mniejszej własności la: 
sów p. Wędziagolski, inspektor ochro- 
ny lasów, przedstawiciel reform rol- 
nych p. Bujko i członek reform ko- 

Rozpatrzono 21 sprawe, a miano- 
wicie: 1) 2 sprawy o zatwierdzenie 
planów gospodarstwa lsśnego, przy» 
czem obie były zdjęte z wokandy 
z powodu braku formalności. 2) 6 
spraw o zezwolenie wyrębu lasu i 
zamiany zrębów na użytki rolne w 
celu parcelacji, z czego 3 sprawy 
potraktowano przychylnie, dwie—czę- 
ściowo i jedną zdjęto z wokandy z 
powodu braku formalności. 3) 6 spraw 
o zezwolenie wyrębu lasu i zamiany 
zrębów na rolę i łąki na własny uży- 
tek, z których 3 sprawy potraktowa- 
no przychylnie, dwie sprawy odro- 
czono 1 jedną sprawę załatwiono czę- 
ściowo. 4) sprawy o zezwolenie wy- 
rębu lasu, z czego dwie sprawy zdję- 
to z wokandy, z powodu braku for- 
malności, jedną Sprawę załatwiono 
cześciowo i jedną w całości i 5) 3 
sprawy o wyrąb lasu bez zezwolenia 
komisji ochrony lasów, z czego jedną 
sprawę skierowano do sądu, w 2:ch 
wypadkach postanowiono zamknąć 
las. Z Z M 

— posiedzenia Okręgow. 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. W dn. 
18.1V r. b. odbyły się posiedzenia 
jawnei niejawne Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie pod przewodnie: 
twem p. Alfreda Naleszkiewicza Pre- 
zesa Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go w Wilnie. Komisja: ria posiedze- 
niu jawnem rozpoznawała 34 sprawy. 

W sprawie przejęcia na własność 
Państwa w myśl Dekretu Prezesa Tym- 
czasowej Komisji Rządzącej Nr.- 469, 
majątku Puszkarnia o obszarze 
753,0165 ha (689,26 dz.) gminy Olko- 
wickiej, powiatu Wileńsko-Trockiego, 
własność spadkobierców Eugenjusza 
Jekatowa. Komisja orzekła umorzyć 
postępowanie w powyższej sprawie. 

W sprawach zatwierdzenia projek- 
tu przymusowej likwidacji; > 

1 a) pastwiskowego serwitutu, ob- 
ciążającego majątek Barańce, gmi: 
ny Solskiej, powłatu Oszmiańskiego, 
własność Władysława Bokszańskiego 
na rzecz wsi Barańce, tejże gminy i 
powiatu, ! 

b) przegonu przysługującego wska- 
zanej wyżej wsi Barzńce. 

i II) pastwiskowego serwitutu, ob 
ciążającego ten że majątek na rzecz 
wsi Kiryłowszczyzna, Komisja posta- 
nowiła zwrócić sprawy odnośnemu 
Komisarzowi Ziemskiemu w celu uzu- 
pełnienia. 

Następnie Komisja zatwierdziła 8 
prejektów a mianowicie: : 

1) gruntėw wsi Wybranciszki, po- 
wiatu Wileńskiego, 

2) gruntów wsi Dejlidany, tegoż 
powiatu, 

3) gruntów wsi Ożany, powiatu 
Święciańskiego, 

4) gruntów zaścianku Łukaszew- 
szczyzna li, tegoż powiatu, 

5) gruntów wsi Wingiry, tegoż 
powiatu, : 

6) gruntėw folwarku Wojikuszki, 
powiatu Braslawskiego, 

7) gruntów należących do gospo- 
darzy zaścianka Bieniasze, części fol- 
warku Bieniasze, tegoż powiatu, 

8) gruntów miasteczko Drujsk, te- 
goż powiatu, 

Następnie Komisja wdrożyła _po- 
stępowanie scaleniowe gruntów 

12 wsi powiatu Wileńskiego 
Aż 5 Oszmiariskiego 
T * Święciańskiego 
ZE; * Brasławskiego 
2, + Dunilowickiego 
4 i Dziśnieńskiego 

: 0) © 

RÓŻNE. 
— Ochrona ptactwa i zwierząt. 

Wobec zbliżającej się pory lęgowej 
ptactwa | zwierząt, Kuratorjum pole- 
ciło urządzić w szkołach pogadanki, 
mające na celu pouczenia dziatwy 
e szkodach wynikających z niszczenia 
gniazd ptasich, wybierania jaj, sta- 
wiania sideł i petel. 

Jednocześnie zaleciło wskazać na 
niewłaściwość łowienia młodych za- 
jączków, sarenek i innej zwierzyny, — 
jako zabawy ckrutnej, która jednak 
wśród wiejskiej dziatwy jest bardzo 
rozpowszechniona. (x). 

— Dzieci a kinoteatry.. Wobec   
do” 

cenzurowania filmów  kinamatogra- 
ficznych przez przedstawicieli władz 
szkolnych, Dalegat Rządu, na skutek 

  

    

              

     

    

                                        

    

  

   

            

   

nim, Ministerstwo pracy i opieki spo- 
łecznej przychylnie się odniosło do 
wniosku delegata rządu co do przy: 
gotowania akcji kolonji letnich i o- 
biecało przyjść z pomocą finansową 
na ten cel. (x). 

rjum spraw wewnętrznych pozwoliło 
lidze rzecznej i morskiej na urządze« 
nie „Tygodnia bandery” w dniach 7 
do 14 czerwca r. b. na cele związa: 
ne z potrzebami ligi craz na ufun- 
dowanie statku szkolnego dla szkoły 
marynarki wojennej w Toruniu. (x) 

niemożności wprowadzenia stałego | 

został 
bucików transportowanych z Łotwy(x).   

interwencji Kuratorjum wydał zarzą: 
dzenie według którego dzieci i mło- 
dzież do lat 17 mają wstęp do kino- 
teatrów jedynie na przedstawienie ta- 
kich filmów, które zostały wyraźnie 
zakwalifikowane przez wydział praso- 
wy ministerjum spraw wewnętrznych, 
jako dostępne dla młodzieży, 

Powyższa kwalifikacja winna być 
przy wystawianiu odnośnych obrazów 
obwieszczona przy wejściu do zakła- 
du napisem: 
dozwolone”. 

„dla dzieci i młodzieży 

Zabronione jest natomiast rozpat- 
rywanie ogłoszeń w obrazach dla 
młodzieży 
„tylko dla dorosłych”, „dla dzieci i 
młodzieży wzbronione” i t. P. 

dozwołonych napisami: 

Wzbronione jest wystawianie na 
widok publiczny reklam obrazowych, 
przedstawiających sceny z filmów dla: 
młodzieży niedozwolonych. (x). 

‚ — Pomoc rządu kolonjom let- 

— „Tydzień bandery”. Ministe- 

— Dom wyciećzkowy T. S. L. 
w Krakowie został już otwarty i u- 
ruchomiony w zakładzie im. Lubo- 
mirskich przy ul. Rakowieckiej. 
Wszelkich Informacji udziela Towa- 
rzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie 
ul. św. Anny Ne 5 H p. 

Bieliznę - ! 
Trykotaże : 
Rękawiczki į 
Krawaty 

Ostatni wyraz mody! 

Jan Wokulski į d-ka 
Wielka 9 tel. 182, 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 

- — Ogólne Zgromadzenie Ko- 

  

„mitetu Wojewódzkiego Wileń 
skiego L.O.P.P. Zgodnie 'z art. 27 
statutu doroczne Ogólne Zgroma- 
dzenie Komitetu Wojewódzkiego Wi- 
leńskiego Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa (L.O.P'P.), 
delegatów Komitetów powiatowych i 
miast odbędzie się dnia 26. IV. 1925 
roku o godzinie 18 w lokalu Stowa- 
rzyszenia Techników. (Wileńska 33). 

W razie nieprzybycia dostatecz- 
nej iiości delegatów w. pierwszym 
terminie, zebranie odbędzie się te- 
goż dnia w tymże lokalu o godzinie 
18 min 30. i będzie prawomocne 
bez względu na ilość obecnych. 

Porządek dzienny:. 

1. Zagajenię. 2. Wybór prezydjum 
Ogólnego Zgromadzenia. 3. Sprawo- 
zdanie Zarządu Komitetu: Wojewódz- 
iego. 4. Plan działalności na rok 1925. 
5. Zatwierdzenie preliminarza bud- 
żetowego na rok 1925, 6. Wnioski 
komitetów powiatowych i Kół, 7 Ozu- 
pełniające wybory Zarządu Komite- 
tu Wojewódzkiego, 8 wybory Woje- 
wódzkiej Komisji Rewizyjnej, 9 Wy- 
bory delegatów na Ogólne Zgroma 
dzenie L.O.P.P., 10, Wolne- wnioski. 

Przybycie gości, czy to członków 
L.O.P.P. czy to sympatyków jest 
bardzo pożądanem. 

2 POCZTY. 

— Komunikacja pocztowa z 
Rosją. Od dnia 15 maja r. b. można 
będzie przesyłaś do Rosji Sowieckiej 
paczki wartościowe i przekazy pie: 
niężne do wysokości 1000 franków (x). 

Z_PROWINCJI 

— Posiedzenie sejmiku WIi- 
leńsko-Trockiego. W dniu 27 b. m. 
odbędzie się drugie w tym roku po 
siedzenie sejmiku Wileńsko-Trockie- 
go w lokalu wydziału powiatowego. 

Na porządku dziennym: 1) kory- 
'gowanie budżetu na rok bieżący; 2 
sprawozdanie komisji rewizyjnej, 3 
oraz szereg bieżących spraw. (1). 

— Zmiana wójta. Źnienawidzo- 
ny przez miejscową ludność gminy 
Drujskiej wójt Andrujewski, został 
zwolniony przez starostwo Dziśnień: 
skie (x). 

— Przyłapany szmukiel. Przez 
posterunek policji granicznej w Druji 

przyłapany szmukiel 20 раг 
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Mołczanowo, 
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Teatr i muzyka. 
Premjera „Tajemalczy Džems“ 

Dziś Teatr Polski występuje z sensacyjną premjerą „Tajemniczego Dżemsa”, sztuki 
posiadającej zarówno element komiczny, 
jak | bardzo mocne momenty. Sztuka ta 
przez swe napięcie, w jakim trzyma widzów 
od pierwszego do ostatniego aktu jest wl- 
dowiskiem wyjątkowo Interesującem, to też 
obiegła wszystkie sceny europejskie. Na 
naszej scenie otrzymała staranną oprawę, 
ordz doskonałą obsadę z pp. Godlewskim, Wyrwiczem,  Kurnakowiczem, Kijowskim, 
Jaroszewską i Molską na czele. 

„Jan, Maciej, Karol Wścieklica* — 
wiłkiewicza. W niedzielę na krótką goś- 
cinę zjeżdża do nas ansambl warszawskie- 
go Teatru Im. Fredry, który da trzy przed- 
stawienia rewelacyjnej sztuki Wliklewicza, 
cieszącej się w Warszawie nadzwyczajnem 
powodzeniem p. t. „Jan, Maciej, Karol 
Wšcieklica“. 

Wiktorja Kawecka dla Inteligencji 
pracującej. Dziś po cenach zniżonych 

| grana będzie piękna „Hrabina Marica* zp. 
. Kawecką, oraz całym premjerowym 

doskonalym ansamblem. 
Jutro, również po raz ostatni „Dama w 

Gronostajach" (najlepsza kredcja Wiktorji 
Kaweckiej). Ceny zniżone. 

Premjera „Modelki* — Suppė. 
W piątek z występem Wiktorji Kaweckiej 
ukaże się przepiękna, o wyjątkowo bogatej 
muzyce, oraz dowcipnem libretto operetka 
Suppe „Modelka *. 

„Halka“, Jako popoludni6wka. W 
niedzielę o godz. 4-ej pp. ukaže się po raz 
ostatni w sezonie „Malka* op. Moniuszki. 

| Do ludzi Pracyll! 
Kto chce odpocząć myślą, poddać 
się bajecznym czarom fantazji, niech 
spięszy ujrzeć bajkę egzotyczne- 

go wschodu p. t. 

„PRAWO MIŁOŚCI: 
t pozna czem jest w życiu każdego I 

miłość. 

KINO ARTYSTYCZNE 
„Piccadilly“, Wielka 42. 

Ceny od 60 groszy. 
Spieszcie, żeby nie żałować, 

że zapóźnoli! 

TLS RIO Iš GAIS SEO S D BA 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

W Wilnie. 
— Samobójstwa. Grabiewska Anto- 

nina, zam. przy ul. Kalwaryjskiej 74, usiło- 
wała popełnić samobójstwo przez wypicie 
esencji z A: E sej 

Desperatkę w stanie niczagrażającym 
życiu ge Sen do szpitala św. Jakóba, 

Przyczyny samobójstwa nie ustalono, 
Dochodzenie w toku. 

— Weller, zam. przy ul. Wiłkomierskiej 
50, usiłował rzucić się do Wilji w celu po- 
pełnienia samobójstwa, zamiar desperata 
udaremniony. Dochodzenie w toku. 

— Gdzie się podział. Gliński Alf- 
red, lat około 30, zam. Plac Napoleona 6, 
wyszedł przed kilkoma dniami z domu i 
dotychczas nie powrócił. 

letniej przypuszczenie, że wymieniony 
przebywa w pow. Dziśnieńskim, gazte ma 
krewnych. Poszukiwania zarządzono. 

— Pożary. Przy uł. Rudnickiej 9 o 
godz. 20 m. 50 z przyczyny nie wyjaśnio- 
nej zapaliła się sadza w kominie, Pożar 
stłumiono do przybycia straży egniowej. 
Dochodzenie w: toku. 

— W domu X 12 przy ul. Starej wsku- 
tek wadliwego urządzenia komina, zapaliła 
się ściana. Do przybycia straży ogniowej 
pożar stłumiono. Doehodzenie w toku. 

— Kradzieże W nocy z dn. 19 na 20 
b. m. Łasowskiemu Wacławowi zam. przy 
ul. Turgielskiej 12 nieznani sprawcy skradli 
z przedpokoju palta oraz inne ubrania 
wart ogólnej 1. zł. Dochodzenie w toku. 

— Piotrowej Michałowej, zam. przy ul. 
Sawicz 13 skradziono garderobę, wartość 
której narazie nie ustalona. Sprawcy kra- 
dzieży Zawadzki Wincenty, zam. przy ul. 
Szkapiernej 37 | Skorolski Feliks, zam. 
przy ul. Targowej 9 zostali ujęci. Docho- 
dzenie w toku. 

— W dn. 19 b. m. Szmerce Gelmarowi 
zam. przy ul. Zawalnej 38, za pomocą zła- 
mania zamku skradziono ze sklepu m4- 
szynę do szycia, bandaży i t. p. na ogólną 
sumę 600 zł. Podejrzany w kradzieży Sta- 
nisław Błażewicz bez stałego miejsca zś- 
mieszkania został ujęty. Dochodzenie w 
toku. 

— Salosławowi Anatolemu, zam. przy 
ul. Ostrobramskiej 10 za pomocą włamania 
skradziono z mieszkania garderobę na su- 
mę 150 zł. Sprawcy nie ujęci. Dochodzenie 
w toku. : R 

— Kradzieże. W dn. 21 b. m. 0 g. 
4 niewykryci sprawcy za pomocą włama- 
nia skradli z mieszkania Bronisława Jano- 
sza przy ul. Popławskiej 28 rozmaitych 
rzeczy na sumę 600 zł. Dochodzenie w toku. 

— (Gedelanskiemu Lejzerowi, zam. przy 
ul. Wileńskiej 6, m. 15 na dworcu w pe- 
czekalni III kl. skradziono z kieszni palta 
1200 zł, i 10 dol. Dochodzenie w teku. 

Na prowincji. 
— Pożary. W dn. 10 b. m, wskutek 

niedbałego utrzymania kominu przez Ku- 
lika Władysławe, mieszkśńcAa wsi Zabrodzie, 
zópalił się dom tegoż, od którego ogień 
przeniósł się na inne zabudowania Kulika, 
jak również sśsińdów Lewko Adama, Chłasz- 
o Antoniego i Wierzbołowa Piotra nisz- 

cząc zabudowania wymienicenyci: gospoda 
rzy wraz 2 żywym | martwym Inwentarzem, 
ОНаг w ludziach nie było. Straty wynoszą 
8.500 zł. Pożar zagrażał całej wsi, lecz 
dzięki spostrzeżeniu przez patrol policyjny 
w składzie posterunkowych Dałożynskiego 
i Osowskiego ! objęcie przez nich akcji 
ratunkowej — inne sąsiednie zabudowania 
uratowano. Dochodzenie w toku. 

— Czyżby gościnne występy. W 
nocy z dn. 15 na 16 b. m. nieznani epraw- 
cy za pomocą włamania skradli na szkodę 
mieszkańców m. Smorgoni, Zmiejowskiego 
Natana I Chrydo Mowszy garderobę ogóln. 
wartości 5084 zł, 

Zachodzi podejrzenie, że sprawcy przy» 
byli z Wilna, dokąd udali się po dokona 
niu kradzieży. 

Dochodzenie w toku. 
— Kradzież koni. W nocy z dn. 19 

na 20 b. m. z niezamkniętej stajni zostały 
skradzione 4 konie na szkodę mieszk, folw. 

m. Kobylniekiej, Aleksandra 
Leonowicza. hodzenie w toku (i). 
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ОБ ЗАУ НОО 

Pobór do wojska w bieżącym ro- 
ku odbędzia się już na zasadach no* 
wej ustawy o powszechnym obo- 
wiązku służby wojskowej. Znajorność 
tej ustawy jest potrzebna dla wszyst« 
kich, przyczem zaznaczyć należy, że 
w porównaniu z dotychczasową wpro” 
wadzaona jedną zasadniczą zmia- 
nę: różnice dotyczą trybu postępo” 
wanie, a mianowicie przeprowadze- 
nia poboru. Najważniejszym punktem 
tej zmienionej ustawy to przyznanie 
prawa do ulg t.j. półtorarocznej 
służby i odroczeń. Prawo to należy 
obecnie do władz administracyjnych, 
a nie jak dotąd wojskowych, a więc 
zasadniczo do starostw — w więk- 
szych miastach do. kamisarjatów rządu 
względnie magistratów Jako władz 
administracyjnych pierwszej instancji. 

W drugiej iostancji do woje- 
wództw, które w sprawach tych dzia- 
łają w porozumieniu z władzami 
wojskowemi. : 

Odroczenia terminu odbycia služ- 
by wojskowej według tej ustawy bę- 
dą udzielane: 

1) Jedynym żywicielom rodzin, 
o ile utrzymanie tych rodzin jest za- 
leżne od ich pracy i o ile poborowi 
ten obowiązek istotnie spełniają. 

Za jedynych żywicieli rodzin uwa* 
żani będą: jedyny syn nie zdolnych 
do pracy rodziców, lub też wdowy 
lub wdowca oraz jedyny syn nie 
ślubnej matki, jedyny rodzony lub 
przyrodni brat osteraconego | do 
pracy niezdolnego ślubnego lub nie- 
ślubnego rodzeństwa. 

Interpretacja słów „jedyny syn”, 
„jedyny brat” — będzie szła w kie- 
runku nie „jedynaków” a „jedynych 
żywicieli”. 

2) Właścicielom oddzielnych go- 
spodarstw rolnych. 

Za właścicieli oddzielnych gospo- 
darstw rolnych będą uważanę osoby, 
które odziedziczyły na linji zstępnej 
gospodarstwa rolne, wystarczające na 
wyżywienie jednej rodziny, a nie 
przekraczające trzykrotnie takiego 
dochodu o ile prowądzą te gospo- 
darstwa samodzielnie, jako jedyne 
ap piel li : 

gospodar r й lędzi: 
czone Pn ESA. g re pobo- 
rowy obejmuje w posiadanie po 
śmierci spadkodawcy tytułem spadku, 
lub, darówizny, : 

3) osobom odbywającym studja 
teoretyczne i praktyczne. 

Z tytułu studjów odroczenia bę- 
dą udziejane: 

1) uczniom średnich zakładów 
naukowych ogólnokształcących, pań- 
stwowych lub prywatnych, gens? 
przez państwowe władze szkolne za. 
równorzędne szkół zawodowych, oraz 
z. szkół rolniczych. Wiek: do 

lat. 
2) słuchaczom wyższych zakładów 

naukowych, odbywającym nowicjat 
zakonny poświęcającym się: studjom 
taologicznym wyznań chrześcijań,,ucz 
niom szkół rabinackich przeż pań- 
stwo uznanych i nadzorowanych i 
osobom z wykształceniem średnim I 
wyższem odbywającym praktykę w 
zakładach handlowych. Wiek do 
lat 26. 

Glgą dla rzemieślników jest, że 

  

KINO - 
TEATR „H ELIOS< 

uł. Wileńska 38. 

KINO- 
TEATR POLONJA 
Miekiewicza 22. Dyr. Slepjan 

podług powieści H. Sienkiewicza 
z E. Janningsem w roli Nerona. 

Dwie 

  

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bęz wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

sty Kydamnicy „kota Polska” $. А 
Warszawa, Nowy Swiat 23/25. Tel. 510—21. 

Sprzedaż książek na raty. 

  

    

"do ochotniczej 

Wielka atrakcja sezcnul 

Potężna rewja cyrkowal 

Wydawca w imienia współwiaścicieli Józał Baterowisz, 

! uczniom terminującym w rzemiośle 
odracza się termin do 23 lat życia. 

Tacy poborowi winni się wykazać 
świadectwem o odbywaniu nauki 
rzemieślniczej wydanem przez zsrząd 
właściwego cechu rzemieślniczego, 
względnie przez zarząd izby rzemie- 
ślniczej i poświadczeniem przez in- 
struktora stowarzyszeń  przemysło” 
wych, wrazie gdy taki nie istnieje 
przez wydział przemysłowy włeściwe- 
go urzędu wojewódzkiego. 

W byłym zaborze austrjackim są 
uprawnione do wydawania świadectw 
stowarzyszenia przemysłowe. 

Prawo do służby półtorarocznej 
będzie przyznane tym z pośród po- 
„borowych, który najpóźniej do 25-go 

z dobrym wynikiem szkołę średnią i 
zdali egzamin (aaa 

Poborowym (ochotnikom) podle- 
gejącym w bieżącym roku wcieleniu 
do szeregów, a którzy do dnia 25 
czerwca r. b. nie przedstawią wyma- 

jganych dowodów, prawa do służby 
, półtorarocznej nie przyznaje się. 
| Podania o przyznanie służby pół: 
torarocznej winny być składane w 
terminie od 1 maja do 25 czerwca 

Ido właściwej władzy administracyj- 
„nej l-ej instancji z dołączeniem do 
' nich potrzebnych dokumentów. 

Podania o odroczania z tytułu 
punktów: należycie udokumentowa- 

„ne winny być składane do władz ad 
ministracyjnych I-ej instancji w ter- 

| minie do 15 lutego tego roku, w któ- 
rym poborowy ma stanąć przed ko- 
misją poborową najpóźniej do dnia 
poprzedzającego stawienie się pobo: 
rowego na komisję. 

Osobam, przebywającym -zagrani- 
cą, odroczeń mogą. udzielać właści- 
we urzędy konsularne. 

  

wažnionymi do ag rega m | 3 dopuszczony język esperanto. dań będą poborowi, ich rodziny 
ustawowi zastępcy. 
zk as opłacie stem- 

plowej nie ją. 
Termin w RR poborowi z po- 
zególnych powiatów i gmin obo- 

wiązani b stawić przed ko: 
misją poborową określony będzie 
przez właściwe władze administra- 
cyjne w drodze oficjalnych ogłoszeń. 

Wcielenie zaś do szeregów uzna- 
nych w przeglądzie tegorocznym za 

zdolnych do służby wojskowej odbę- 
dzie się między pierwszym a siód- 
mym października r. b. 

Do poboru w r. b. 
będą stawić się: 

a) mężczyźni urodzeni w r. 1905. 
;, b) mężczyźni będący w wieku po- 
jborowym którzy przy poborze w ro- 
ku poprzednim uznani zostali za cza- 
sowe niezdolnych do służby wojske- 
wej (kat. B.) 4 

с) mężczyźni, którzy będąc w wie- 
ku poborowym, dotychczas obowiąz- 
kowi stawienia się. przed komisją 
Poborową: nie uczynili zadość. 

d) mężczyźni, którzy się zgłoszą 

obowiązani 

| (termin zaciągu ochotniczego w ro- 
ku bieżącym będzie podany oddziel- 
nie). (x) 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. pluc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6!/2—7/a wlecz. 

Ui. Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

Dr. K. Sokołowski 
į Choroby skórne I weneryczne. 
ł Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 

Przyjmuje od gedz. 9—11 1 od 5—7. 
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serje 12 akt. razem. 

| Dziś 2-ga i ostatnia serja 
słynnego obrazu 

czerwca rb. udowodnią, że ukończyli | 

służby wojskowej ' 

nące poch 

AEA LM ILE NA AK ai 

Telegramy že Porą ® 
Protokuł 

Bankiet. Zwyczajnego Walnego Zebrania O. Z. L.A. 
z dnia 16.1V.1926 r. 

RZYM. 211V. (Pat). Wioski komi Obecni: P. Kpt. Choynowski, por. Gło- 
tet parlamentarny wydał W. „BA'ACH wacki, Romiszewski, Herhold, Bruczyński, 
„Wenecja” bankiet na 500 osób na 
cześć wszystkich delegacyj, biorących 
udział w międzyparlamentarnej kon- 
ferencji handlowej. 

Między innemi w bankiecie wziął 
udział prezydent ministrów Mussolini, 
szereg ministrów włoskich, deputo- 
wanych senatorów, oraz przedstawi- 
cieli władz centralnych. 

Prezydent Mussolini wygłosił do 
zebranych wielką mowę powitalną. 

Odpowiadał mu w imieniu całej 
konferencji szef delegacji polskiej 
sen. Brun. 

Międzynarodowy kongres zwo- 
„MR Vienników radjo. 

PARYŻ 21.IV (Pat). Dziś zamknię: 
ty został międzynarodowy kongres 
zwolenników radjo. 

Kongres postonowił zawiązać mię- 
dzynarodowy unję zwolenników rad- 
jo z siedzibą w Stanach Zjednoczo- 
nych. 

Przedwodniczącym  unji będzie 
przewodniczący amerykańskiego to: 
warzystwa zwolenników radjo Maxim, 

W skład komisji prawniczej nowej 
unji: międzynarodowej wchodzi mię- ; 
dzy innemi polak dr. Kastorowicz z 
Warszawy. 

Komisja organizacyjna delegowała 
na obszar Polski p. Odyńca. ! 

Komisja języka międzynarodowego 
wśród członków swoich liczy również 
polaka dra Kornfelda, który równo" ! 

  
4 cześnie reprezentuje Austrję i Węgry. ' 

Jako język międzynarodowy. zo» ' 

Tak prędko. 

LONDON. 21.IV. (Pat). Zgroma- 
dzenie narodowe w Angorze z dniem 
Jutrzejszem rozpocznie ferje letnie. 

Grant się wymigał. 

BERLIN. 21.IV. (Pat). Wyrok 
śmierci wydany na wspólnika Haar- 
mana Granta u niony. oma Granta został, unieważaio. 

dbędzie się ponowna rozprawa. 

| me LL 

= do Redakcji 
Do Ssanownego Redaktora. „Kurjera 

Wileńskiego*. 4 
Odnośnie do notatki w numerze... Szan. 
rw z dnia 19 kwietnia 1925 BR 

„Zmiana E mę bn Eo p o. 00 ! 
nownego Pana Redai o zamieszczenie . 

z
a
a
 

    1) Dymisję wniosłem na posiedzeniu | 
Zarządu S, U: P. w dn. 17-go marca b. r. i 
sam dobrowolnie tylko z tego powodu, że * 
nie mogłem kontynuować spokojnie I o- 
wocnie pracy pedagogicznej na Kursach 
8. U. P. wobec warunków, jakie wytworzyły 
czynniki postronne a niekompetentne w 
<lągu ostatnich dwu miesięcy. 

) Dymisja moja nie byla wynikiem: re- 
zultatów wizytacji porta. gdyż ani na 
konferencii ustnej w dn. 27-go marca, ani 
w piśmie Kuratorjum z dn. 15-go 4 b. r. 
L. 7200 nie było mowy o ccfnięciu mego 
zatwierdzenia na kierownika ze strony 
Kuretorjum. ‚ 

Dziękując z góry za umieszczenie tych 
kliku zdań, łączę wyrazy prawdziwego po- 
ważania. 

Wojcicki Kazimierz | 
b. kierownik Kursów Maturalnych S.U.P. ! 

  

Tragedja domu Habsburgów. 
Korda. Serja I: Arcyksiąże Rudolf I Marja Wecera. Serja I: Tajemnica zamku Majerling. 

Quo Vadis..?!" SEA 
Klasyczne igi kwadrygi Gromady lwów na ekranie cyrkowej! Żywe pło= 

cna Męczeństwo pierwszych chrześcjar! Walka Uri © ii 
Zmierzch świata pogani 
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Łóżka angielskie, krzesła, szafy, sto: 
ły, garnitury salonowś, otomany, ma» 

terące i t. d. poleca 

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

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

Tea Pla Lota Państwowa ° 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

Główna wygrana 350.000 zł. 
Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOWSKIEGO 

Zamkowa 9. 
Cena LOSU 'całego 32 zł. — */ 8 zł.   

następującego wyjaśnienia: j : 

Mienicki, oraz p. p. Bankiewicz I Salmono- 
wicz. Przewodniczący por. Głowacki, Sekre- 
tarz p. Salmonowlcz. 

Po sprawdzeniu mandatów i ustaleniu 
prawomocności zebrania Przewodniczący 
odczytuje porządek dzienny: 

1) odczytanie i przyjęcie protokułu po 
przedniego zebrania, 

2 sprawozdania ustępującego Zarządu, 
3) sprawozdanie kasowe, 
4) wybory nowego zarządu i komisji 

rewizyjnej, 
5) uchwalenie wysokości wszelkich opłat, 
6) wolne wnioski. 

Ad.1). Przyjęto, z zastrzeżeniem pozosta= 
wienia delegatom na Zjazd P. Z. L. 
A. wolnej ręki co do formy uchwały 
w sprawie F, Z. S. Warszawa. 

Rd.2). Przyjęto odkładając dyskusję nad 
naprawą stosunków do 6 punktu 
porządku dziennego. 

Ad.3), Przyjęto, uchwalając jednogłośnie 
absolutorjum skarbnikowi. 

Ad.4). Jednoglošnie obrano nowy Zarząd 
w składzie: 

  

  Prezes — p. pr. Weysenhoff Jan, Vice- 
Prezes — p. mjr. Kowalski, Sekretarz — p. 

or. Głowacki, Skarbnik— p. por. Sobalski. 
Zastępca Sekretarza—p. Salmonowicz. 

Członkowie: p. kpt. Choynowski, por. 
Mienicki, por. Herhold, p. Rudak i p. Abra- 
mowicz. 

Jednogłośnie obrano nową komisję Re- 
wizyjną. Przewcdniczący—p. mjr. Hajkowicz 
Członkowie: por. Mierzejewski i p. Berli- 
nerblau. ! 
Ad.5). Przyjęto taksę P. Z. L. A. z roku 

1924, uzupełniając ją w sensie zali- 
czenia klubów niepiłkarskich, o któ- 
rych taksa nie wspomina, do l-ej 
kategorji. 

Pd.6). Walne zebranie poleca Zarządowi 
przystąpić jaknajrychiej do organi- 
zacji imprez lekkoatletycznych na 
zawodach piłki nożnej po uprzed- | 
niem porozumieniu się w tej зрга- ' 
wie z Wil. O. Z. P. N. Walne zebra- 
nie poleca Zarządom ściągnąć z 
Klubów wszelkie należności, łącznie 
z zaległemi šwladczenlami do dnia | 
15-go maja b. r. pod rygorami prze: | 
widzianemi w Statucie. Walne ze- 
branie poleca Zarządom wezwać 
Kluby niezrzeszone do wstąpienia 
da O. Z. L. A. i 

Walne Zebranie poleca Zarządowi 
ustalić listę sędziów | ukonstytuo- 
wać Kollegjum Sędziów. ! 
Walne Zebranie poleca Zarządowi 
ustalić termin stalego dorocznego 
cross'u I poczynić kroki zmierzające 
do ufundowania honorowej nagrody 
wędrownej. 

Ostatnią sprawą ma się zająć p. 
Salmonowicz, wchodząc w tym celu 
w pertraktacje z redakcjami pism | 
polskiemi firmami sportowemi. 
Walne 'Zebranie poleca Zarządowi 

podnieść z wd park 
P BADA w roku u ym zapo- 
PAR la O. Z L, A. Negro = 500 
miljonów marek polskich (x) 

    

Z rynku. 
Ceny z dn. 21.1V.25 r. I 

Ceny na rynku wileńskim w dniu wczo- , 
mega byly za kilo: i 

hleb bialy—58 gr., stołowy—52, razo* й 
wy—37, mąka 50 proc. pytl. —55 gr, mąka, 
70 pr. stołowa—52 | razowa—37, mięso 
wieprz.—1.70 gr., cielęcina—1.00, wołowe I 
gat.—1.50, masło przywozowe- 650, miej- 
scowe śmietankowe najlepsze na rynku od j 
4 do 5 zł., u handlarzy ponad 5zł., słonina | 
kraj.—2.35, amer. od 2.35 do 2.40 g cu- 
kier kostka—1.50, cukier kryształ—1.20, ka- ! 
sza jęczmienna 65 gr., kasza grycztna 85 ; 
gr. ryż—68, ser—1.50, ryba do 2.90, mleko ! 
u handlarzy do 45 gr. za Iltr. па гупКи ой į 
25 do 35, jaja na rynku od 1.— do 1.10 za 
dzies., żyto sto kilo 31 zł, owies—28.50, 
jęczmień 29 zł za pud ziemniaków 2 złote. 
Drzewo od 8 do 9 zł. za metr. (x). 

Monumentealne arcydzieło w. 
12 akt. W główn. roli Marja 

Po 

KOMUNIKAT. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowane! osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzeńia. O- 
trzymasz szczegółową a- 
nailzę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdotno- 
ści. przeznaczenie. Ana- 
lizę pnyłam po otrzy- 
maniu zł. Osobiście 

„| przyjmuje 12 — 7. Proto- 
pkuły, odezwy, podzięko- 
wania  najwybitniejszych 

| osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

AupBzaiozsmIejq 
"pluzo]jmy OT Op Auzpa 
uz; uodny 18 Gz od pio 
»Agpu op aizpdzsąj *oBau 
-ч& nipnd oBouz>brzpm 

Kravcoma 

okryć, 

Szklana) 

IIOWYHG |; 
WAWER ОН     

w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 

kostjumów | oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Gl. Gaona (d. II-a 

M. Lewandowska. 

r. 1922 na imię 
Mackiewicza  Romu- 
alde, unieważnia się. 

ZEM 

Teatr Wielki | 
  

Dziś występy 

Wiktorji Kaweckiej 
dla inteligencji pracującej 

po cenach zniżonych 

„Hrabina Marica" 
operetka Kalmana 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Jutro poraz ostatni 

Dama w Gronostajach 
operetka Gilberta. 

Ceny miejsc zniżone. 

  

W plątek premjera 

„Modelka 
operetka Suppe z W. Kawecką. | 

Teatr Polski 

  

Dziś premjera 

„Tajemniczy Dżems* 
sztuka Miranda, 

Początek o g. 8-0j w. 

  

W niedzielę 26 kwietnia 

Występ warszawskiego Teatru imie- 
nia Fredry w sztuce Wirkiewicza 

„Jan, Maciej, Karol Wścieklica” 

RADIJO 
Program koncertów Stacji radjo- 

fonicznej P. T. R. Warszawa, 
Fala 385 mtr. 

(słyszane w całej Polsce), 
Sroda 22. IV. Koncert zespołu orkie- 

straln. P. T. R kier. A. Adamusa. 
1) Fantazja z op. „Halka”. 
2) Wykład naukowy. 
3) Extaza" L. Ganne — (zespół). 
4) „Wesele wiatrów" J. Q. Hali. wale. 
Komunikat Pat, 
Biuletyn metereologiczny. 
Koncerty trwają od godz. 18 do g. 19. 

Rozmaiłości. 
Nie będze katastrof kolejowych? 

Z Będzina donoszą, że zamieszkali tam 
inżynier górniczy p. gaje S:czotkow- 
ski i technik p. Feliks Zygmunt wynaleźli 
aparat pneumatyczny, który zabezpiecza 
pociągi kolejowe zarówno przed zderzeniem 
Jak 1 wykolejeniem, 

Wynalazek przesłany już został do 
opatentowania 1 niebawem odbyć się ma 
w Warszawie próba, która wykaże jego 
wartość praktyczną. 9 

  

  

  

  

| 

Giełda warszawska 
zd. 20—1V 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 26,30 26,37 26,23 
Dolary 5,18/2 5,20 517 
Holandja 207,50 208,00 207,00 
Londyn 24,86%/4 24,93 24,28 
Paryż 27,31 27,38 27,24 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,35 21,40 21,30 
Kopenhaga 96,171/2 96,42 95,93 
Funty ang.  24,861/4 2492/1 34,81 
Frank! fr. 2731/1 27,88 27,3% 
Szwajcarja 100,47 100,72 100,22 
Stockholm 140,10 
Poż. konwers. 50 

140,45 139,75 

Poż. kolej. 90—89-+90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. 60—59—61 
4/s/o listy z. T. Kred. Z. przedw. 28,00—27,45 
50/0 listy z. warsz. przedw. 21,25 — 21,75 
4/ą 9 warsz. przedwoj. — 19,25 
6,/0 obligacje Warszawy z 17 r. — 6,60—6,50 

i i S 

Redaktor Józef Batorowiez. 

  

Il mn spa ii i o as B 

iska drukarnia nakładowa 

„Lux“ 
Wlino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 Introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodruki. 

„| krawiec damski 

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

IPŁASZCZE. | 
Od 1 stycznia obstalunki 

NEA są przyjmowane ze zniż- 
WZDIMOLYNHI 
nANITULNAPAO* | Zgub. _ dokumenia a PS, 

25 | ojudną Azid yaje | E į 
-92 yojbjsojzp KoukSA g p Do 100 zł. z 

nie zarobią chłopcy, któ- 
rzy zgłoszą się codzien 
nie w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

Drak, „kux”, Żeligowskiego i,  


