
- Jak, z 

    

Należytość poćztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 93 (245) 

JER WILE 

    

Wilno , Sobófa, 25 kwietnia 1925 r. 
r . 

  

Wyehodzi eodziennie próea dni pošwiątecznyeh. 

Cena 15 groszy. Н 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: / Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, -tel.-82, Biura OE S. Jutana, Niemiecka 4, 

J telef, 222, J. Karlina, Niemiecka telef. 605 | wszystkie biura 

Czynna 
Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego" mieści się przy Biurze Rekłamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

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

Redaktor przyjmyje od 3—4 popoł.   
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
roszy. Układ ogłoszeń na 1-e| str. 
mio łamowy. Terminy druku mogą 
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Handel z Sowietami. 
Przedstawiciel handlowy Sowietów 

w.Polsce p. Miaskow zdołał rozwinąć 

w ostatnich czasach ożywioną dzia: 

łalność. Poza dokonanemi przez $0- 
wiety zakupami partyj cukru i ma- 
terjałów włokienniczych w ostatnich 

dniach zawarto znów szereg umów 

z których część przewiduje nietylko 

„awykłe kupno, lecz i stworzenie na 

terytorjum sowieckiem składów 

konsyngnacyjnych dla towarów .pol- 
skich. Takie składy konsygnacyjne 

zorganizować ma między insemi jed- 

na z większych fabryk maszyn rolni- 

czych. Ponadto jedna z firm polskich 
(fabryka łamp) otrzymała koncesję 
na stworzenie w Petersburgu fabryki, 

której kierownictwo finansowe i teche 

niczne pozostać "ma w rękach po- 

W związku z tem ożywieniem się 

stosunków z Sowietami sfery gospo” 
darcze zorganizowane w Centralnym 
związku przemysłu, górnictwa* handlu 

i finansów omawiały zagadnienie, 
jakie należy zająć stanowisko wobec 

handlu z Sowietami. (chwalono po- 

dobno nawet dość jednomyślnie nie 

sprzeciwiać się naturalnemu proceso- 

wi wywozu polskiego do Sowietów, 

Najstarszym i dotąd odgrywają 
cym dominującą rolę ośrodkiem prze- 
mysłu polskiego pozostaje terytor: 
jum b. Kongresówki. Przemysł ten 
powstał i rozwinął się w warunkach 

jedności celnej z Imperjum Rosyj- 

skiem. Przed wojną wyrażano nawet 

w pewnych kołach przekonanie, że 

„przemysł polski bez rynku rosyjskie- 
go istnieć nie może, Jakkolwięk grun- 

towna dyskusja doprowadziła w 
swym wyniku'do obalenia tego mnie- 

mania, to jednak dziwić się trudno, 
że przemysł polski odczuwa dotkli- 
wie brak rynku wywozowego na 
wschód. Zresztą nietylko przemysł 

« polski, lecz i przemysł całego swiata 
oddawna marzy o wielkiem i boga- 
tem terytorjum związku Sowietów, 

jako niewyzyskanym rynku. Trzeba 

« przyznać jednak, że dotychczasowe 

próby nawiązania stosunków gospo- 

darczych z Sowietami nie dały bar- 

dze pomyślnych wyników. Najważniej 

szym elementem handlu jest wzajem- 

ne zaufanie do siebie kontrahentów. 
Ani rządy sowieckie, ani ci co poza 
rządem w życiu gospodarczem So- 
wietów odgrywają pewną rolę nie 
mogą niestety zaufania obudzić, Du- 
sząc się w odosobnieniu gospedarczem 
"Sowiety próbowały już raz wkroczyć 
na drogę normąlnego:stosunku z ka- 
pitałem  wytwórczym. * Ogłoszono z 
wielkim hałasem, wkroczenie Rosji 
na drogę nowej polityki ekonomicz- 
nej. (N, E.P.). Przez jakiś czas w ko- 
łach gospodarczych Europy najciekaw- 
szemi tematami rozmów były coraz 
to nowe nęcące koncesje udzielane 
przez rząd sowieęki kapitełowi zagra” 

nicznemu. N.E.P. jednak sromotnie 

zawiódł. Skończyło się na aresztowa- 

niach tych, «którzy ośmielili ujawnić 

się w ustroju komunistycznym, jako | 

kapitaliści. 

Dzisiaj w republice Sowietów za- 
czyna znów przeważać opinja, że So 

wiety wobec zrujnowania całkowitego 
swych warsztatów nie mogą istnieć 

bez importu zagranicznego. Taktyka 

propagandy nawiązywania stosunków 

jest nieco odmienna: przedstawiciele 

handłowi zawierają umowy z poszcze- 

gólnymi producentami bez większe 

go rozgłosu a za przynętę używają 
bardzo prostego sposobu, tymczasem 
jeszcze płacą zabowiązania. 

Przemysł polski, którego wysokie 
XOśzty gprudukcji przy stałej wałucie| | 

utrudniają konkurencję na zachodzie 

i na rynkach przez zachód opanowa” 

nych bardziej niż przemysł jakiegoko!: | - 
wiek bądź innego kraju tęskni do 
możliwości wywozu do Sowietów. Do 

tego wywozu przemysł jest predyspo* 

nowany, zarówno przez swoje trady- 

cje, jak i położenie geograficzne. 

Obawiać się trzeba, że ta tęskno: 

ta do eksportu zasłania niebezpie- 
czeństwo wynikające ze stosunku z 

niesumiennym, kontrahentem. Wytwó- 

rcy, nasi łudzą się, że znają rynek'so- 
wiecki. Tak istotnie było przed woj- 
ną. Trzeba jednak pamiętać, że od 

tego czasu zmieniło się bardzo wie* 

le radykalnie. Dawna znajomość ryn- 

ku nie na wiele przydać się może 
wobec całkowitej przebudowy ustroju 

społecznego i gruntownej zmiany sto- 

sunków gospodarczych na terytorjum 

dawnego państwa rosyjskiego. Kupcy 

rosyjscy już nie istnieją: rolę decy- 
dującą w handlu odgrywa samo pań- 
stwo przez swą organizację specjalną: 

Urząd Hendlu Zagranicznego (Wnie- 
sztorg), bądź kooperatywy, które są 
zresztą tylko z nazwy instytucjami 

spółdzielczemi i wreszcie nowy zgoła. 

gstunek spekulantów wojennych i 

powojennych znany i gdzieindziej, w 
Sowietach jednak szczególnie wybu» 
jały na podłożu niezdrowych stosun- 

ków gospodarczych i administracyj- 

nych. 

Ż państwem sowieckim nie ma- 
my dotąd nawet konwencji handlo- 
wej, a gdybyśmy ją mieli niewiele 
mogłoby to powiększyć zaufanie do 
ustroju. nieopartego ani na prawie, 
„ani na zbiorowej woli świadomych 
obywateli, ani na racjonalnych pod: 

stawach gospodarczych, lecz jedynie 

na bezwładzie masy i przemocy na- 

pół obcej: oligarchji.. Kooperatywy so: 
„wieckie są tylko nazwą instytucjirzą- 

dowych a spekulanci nie mogą ro- 
dzić większego zaufania, niż rząd so- 
wiecki, . 

Z.kim że więc mamy prowadzić   handel? 
mmm 

kwietnia 1925 roku 
popierajcie zbiórkę na kolonje letnie. 

Sala Klubu Handlowo - Przemysłowego 
ž ul. Micklewicza 33-a. 

Dziš a Bo w niedzielę 26 kwietnia r. b. dwa odczyty 
słynnego pl: ;aiz4 rosyjskiego, autora „To co najważniejsze" i Innych utworów 

Miu JEWREINOWA =, 
й Niedziela 

napa życia'* — „Tajemnica Rasputina*. 
E Początek o godz. 8.45 wiecz. ё 
zawczasu do nabycia w Księgarni „Lektor”, ul. Micktewicza 4, 

: w dzień odczytu przy wejściu. 

        
               

    
   

  

   
   

Pi Kształcące się Panie! 

Niepotrzebujecie się uczyć sztuki kulinarnej!!! 
    К Z wyrobów „Sidonia* kążda z Pań, nieznająca stę na kuchni, upiecze 

я z łatwość ik eróżne torty, babki warszawskie, kruche ciastka, przewyborny 
- strudel, jaki sporządzi różne galaretki owocowe, budynie, kremy Ft. p. 

     

  

żda paczka „Sidonia'* zawiera dokładny przepis. 
ob Wszędzie w Wilnie do nabycia. = 
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- „Dymisja ministra reform rolnych. 
(Telefonem od własnego koraspondenta z Warszawy). 

W dniu dzisiejszym minister Reform Rolnych Kopczyński podał się 
do dymisji na skutek uchwalenia mu votum nieufności przez Sejmową 
Komisję Reform Rolnych. : 

Pan premjer dymisję przyjął i powierzył kierownictwo ministerstwa 
p. Radwanowi wice-prezesowi Głównej Komisji Ziemskiej. 

Dziś wieczór, lub najdalej jutro, Prezydent Wojciechowski podpisze 
dymisję p. Kopczyńskiego i akt nominacyjny p. Radwana. 

Z Bułgarii. 
Min. Spr. Wewnętrznych gen. Russew 

o komunistach. 

SOFJĄ, 24. IV. (Pat). Minister spraw wewnętrznych gen, Russew 
odbył w dniu wczorajszym konferencję z przedstawicielami prasy zagranicz- 
nej Minister zaznaczył, że rząd bułgarski starał się zawsze okazywać jak- 
największą względność wobec komunistów, biorąc aactepolnie pod uwagę, 
ten fakt, że są to po większej części ludzie młodzi i niedoświadczeni, dzia- 
łający pod wpływem namów agentów sowieckich. Względność ta jednak 
jak się okazuje nie była wskazaną. W dalszym ciągu minister zaznacza, 

niści bułgarscy, którzy otrzymywali zasiłki od sowietów. Z tych właśnie 
komunistów rekrutowała się banda, która dokonała zamachu na króla i w 
katedrze. Odpowiadając na zapytanie, czy jest prawdą, że Granczarow, 
przywódca skrajnej partji rolniczej znalazł schronienie w jednym z cudzo- 
ziemskich poselstw w Serbji, minister Russew oświadczył, że nie sądzi, aby 
twierdzenie to było oparte na prawdzie, nie zaprzeczył jednak temu ka- 
tegorycznie. \ 

Ostra nota Jugoslawji. 
BIRŁOGRÓD. 24.IV, (Pat). Rząd jugosłowiański wystosował ostrą notę 

do rządu bułgarskiego, w której wskazuje na ataki wytaczane w Sobranju 
przeciwko Jugosławji oraz na wrogie stanowisko całej prasy bułgarskiej, 
Nota zaznacza, że jeżeli odpowiedź nie wypadnie zadawalniająco wówczas 
rząd jugosłowiański będzie musłał chwycić się energicznych zarządzeń wo- 
bec Bułgarji. Poseł bułgarski w Białogrodzie Bakarelski złożył wizytę mini- 
strowi spraw zagranicznych Nincziczowi w celu poinformowania się o sta- 
nowisku rządu jugosłowiańskiego wobec wydarzeń w Bułgarji.. 

Odroczenie konferencji Małej Ententy. 
WIEDEŃ, 24.V. (Pat). „Neue frele presse” donosi z Bukaresztu, że 

z powodu wydarzeń w Bułgarji rząd rumuński postanowił odroczyć termin 
konferencji Małej Ententy, która była zapowiedziana na dz. 3 maja, do dnia 
8 maja. Na konferencji tej omawiana ma być sprawa podwyższenia konty- 
gentu wojsk bułgarskiah na co międzysojusznicza wojskowa komisja kon- 
trolna udzieliła już swego zezwolenia. ; 

Pošcig za tajemniczą barką. 
„SOFJA. -24.IV, (Pat). Z Warny donoszą, że patrole nadbrzeżne zauwa- 

żyły kierującą się w okolice portu tajemniczą barkę, co do której są po- 
dejrzenia, że przybyła z Rosji celem wzięcia na swój pokład wracających 
komunistów rosyjskich.   

jjednakże pod osłoną nocy barce tej udało się uciec. 
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i Bieliznę 
i Trykotaže 
L Rękawiczki 

i Krawaty 
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Ostatni wyraz mody! 

Jan Wokulski į ša 
Wielka 9 tel. 182, 

[GL RED OSD LOW DSO KO BEE LSI 23 СВ ИНЕ Е 

„Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, spa, salonikėw, 

kuchen. 1 części pojedyńczych 

'8. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka Rh 16. 

2 Kowna. 
Otwarcie wiosennej sesji 

sejmu. 
Onegdaj odbyło się pierwsze po* 

siedzenie wiosennej sesji sejmu. 
Dokonano wyboru nowego pre“ 

zydjum, do którego weszli ponownie 
dotychczasowi członkowie. 

"Rozszerzenie uniwersytetu. 
Rada ministrów postanowiła wy” 

budować dla uniwersytetu kowień- 
skiego nowy wielki gmach, asygnu- 
jac na ten cel 1.500.000 litów. 

Gmach zostanie zbudowany na 
przedmieściu Fleksoty. 

Wkrótce odbędzie się uroczyste 
położenie kamienia węgielnego w o" 
becności członków rządu, korpusu 
dyplomatycznego, profesury, studen 
tów i t. d. 

Konferencja litewskiej partji 
socjal-demokratycznej. 

    

    

  
że -w-przyległych do Bułgarji okręgach Jugosławji znajdują się liczni komu: ; 

„Wobec tego za barką zarządzono pościg na łodziach: motorowych, | 

20 kwietnia zakończyła swe obra* 
;dy konferencja 
jal-demokratycznej. 

j Konferencja trwała 3 dni. Uczest- 
! niczyło w niej 100 delegatów. 

W charakterze gościa był obecny 
przedstawiciel łotewskich socjal-de* 
mokratów. 

Prawie wszystkie zagraniczne or* 
ganizacje socjal-demokratyczne nade- 
słały powitania. 

Z postanowień konferencji warto 
podkreślić rezolucję o organizacji przy 
partji sekcji litewskich mniejszości 

| narodowych z przedstawicielstwem w 
centralnym komitecie partji. 

Najzakończenie wybrano nowy ko- 
mitet centralny, składający się z 11 

osób. 
Obniżenie cen za wizy na wy- 

stawę litewską. 

Ministerstwo spraw zagranicznych 
I postanowiło obniżyć ceny za wizy o 
'250/o dla cudzoziemców, jadących na 
, wystawę litewską, która trwać będzie 
od 24 do 29 lipca b. r. 

' Ratyfikacja konwencji kłajpedz- 
kiej przez Japonję. | 

„Elta” donosi z Tokjo, ża 18 kwiet- 
inia rząd japoński ratyfikował konwen- 
cję kłajpedzką. i 

Jak wiadomo, konwencję kłajpedz- 
ką, ratyfikowały już Anglja i Francja. 
Pozostaje więc jeszcze ratyfikacja 
włoska. 

Dom urzędników państwowych 

Przystąpiono do budowy domu 
dla urzędników ministerstwa skarbu 
i banku państwa. : 

"Rząd wyasygnował na 
500.000 litów. 

ten cel 

litewskiej partji soc- 
Ra
 

t
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Na dzisiejszym posiedzeniu sejmu, 

przystąpiono do dalszej, ogólnej dy- 
skusji nad budżetem. 

Pierwszy zabrał głos poseł Głą- 
biński. 

Mowa jego była, naogół, spokojna 
w tonie i zawiersła sporo akcentów 
państwowych. Odbijała też korzystnie 
od ogólnego poziomu mówców na- 
rodowej demokracji. 

Mówca, jednak nie wypowiedział 
się jasno, czy stronictwo jego będzie 
głosowało za, czy przeciw budżetowi. 

Następnie zabrał głos poseł Ru- 
dziński (Wyzwolenie). 

Mówca poddałostrej krytyce obe- 
ceną politykę rządu. 

Demokracja polska musi prowa- 

EJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  dzić walkę zarówno z polską reakcją 
jak i komunizmem. 

Obydwa te obozy oskrzydlają pol- 
ską demokrację. ŚStronictwo nasze , 
przystępuje do otwartej walki z krót: 
kozwrocznością rządu, oraz z reak- | 
cyjnym sejmem. 

Następnie przemawiał, imieniem | 
klubu niemieckiego, poseł Piesch,! 
który oświadczył, iż klub jego głoso- | 
wać będzie przeciwko budżetowi. ! 

Po pośle Jasińskim (Klub. kat. lud.) 
który oświadczył, że Klub jego glo- | 
sować będzie za budżetem, zabrał 
głos poseł Barlicki (P.P.S.), który 
oświadczył, że co się tyczy samego 
budżetu, to dla P.P.S. najważniejszy 
jest stosunek podatków pośrednich 

„do bezpośrednich. 

  

Ankieta Kasy Chorych. 
(Z powodu streszczenia tejże w Nr. 90 „Słowa”). 

Omawiane streszczenie, jak wszyst- 
ko, co się w „Słowia” o K. Ch. pi- 
sało, ma czarno-tendencyjne zabar- 
wienie. Stwierdzę to nie wdając się 
zbytnio w szczegóły: ze strony osta* 
tniej sprawozdania wzięto cyfrę „nie- 
zadowolenia ogólnego” —58,74 proc., 
cyfra przygnębiająca, — niezadowo- 
lonych więcej, niż połowal , 

Pożałowano jednak miejsca na 
przytoczenie cyfry z następnego wier- 
sza tejże strony: — zadowolenie 
180,36 proc. 

Widzimy więc, że proc. zadowo- 
lenia jest prawie 4 razy większy, niż 
niezadowolenia. 

Widzimy jednocześnie zjawisko 
na razie niezrozumiałe — zadowolo- 
nych prawie dwa razy więcej, niż 
odpowiadających? 

Wogóle tak wysokie proc. (ponad 
100) mogą być przy obliczaniu dro 
żyzny, zysków i t. p., przy statystyce 
ludności tylko tam, gdzie określa się 
jej przyrost proc. za długi szereg lat. 

Rzecz zrozumiała, że przy podzia 
le ludności w danej chwili na jakie” 

| nagłych jest tylko pogotowie ratun- 
grup nie może dosięgnąć 100 proc. | kowe, z którego ubezpieczeni w 

bądź grupy, największa nawet z tych 

Widocznie więc rubryki, w któ»; 
rych znajdujemy tak wysokie proc. 
(58 i 180) w samem sprawozdaniu 
niewłaściwie zatytułowano, jako „ogól- 
ne” niezadowolenie „lub“ zadowo- 
lenie. 

Muszą to być tylko sumy po- 
szczególnych niezadowoleń, lub za- 
dowoleń, a więc sumy rzeczy różno- 
rodnych. Dopuszczalność takich pod- 
sumowań, ich wartość statystyczno- 
naukowa wydaje się tak wątpliwą jak 

р 

Wśród książek. 
Bierzmy do ręki inną powieść, 

poczytnego, również znanego autora 
książkę o czasach wojny traktującą. 
Oto:„Noc i świt” J. Weyssenhoffa... 
480 str... Czego? Syntezy naszych 
stosunków w okresie od 1914 — 
1919 go? Byłaby to więc powieść 
„historyczna”, Niestety, jakiż starczy 
uwiąd, trupim zaduchem wieje ztych 
przewiekłych, nudnych, bezbarwnych 
gawęd, jakież hańbiące piętno nie- 
dołęstwa niewoli widnieje na tych 
papierowych, martwych postaciach, 
Gdzież dowcip, swada, subtelność 
„Pana Podfilipskiego*,poezja„Sobola i 

Panny” ,wytworna ironja„Syna marno- 
trawnego" i „Dni politycznych”? 

Na usługi polityki partji N. D., i 
płytkiej, demagogicznej agitacji od- 
dawszy pióro, już w „Cudnie i ziemi 
cudneńskiej* stał się J. Weysenhoff 
piewcą orjentacji jaknajbardziej cias- 
nego nacjonalizmu. Żywiołową nie- 
nawiść do żydów, tłumaczyć można 
osobistemi stosunkami, nie najko- 
rzystniej zresztą przemawiającemi za 
autorem Cudna. Ale i poza teml 

Wszystko naciągnięte, wymuszone i 
wyduszone, by dowieść, rzeczy nie 
możliwej: rozsądku i szlachetności 

j masy. 

| ski nie wypowiadał się jasno, že stro- 

у 
! 

i 

zapa 
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Polski, 
tulacyjną. 

Podatki bezpośrednie płacą prze- 
dewszystkiem warstwy posiadające, 
natomiast pedatki pośrednie spadają 
całym ciężarem na masy pracujące. 

Jak się okazuje, lamenty klas po- 
siadających są nieuzasadnione. Rów: 
nowagą budżetowa oparta jest, zda- 
niem mówcy, na wyciskaniu grosza 
z szerokich mas. 

Nie będzie pewną dotąd, dopóki 
trwać będzie stan ciężkiego przesile- 
nia gospodarczego. 

Z kolei mówca zaatakował bardzo 
ostro min. Ratajskiego, domagając 
się jego ustąpienia, poczem zakoń- 
czył żądaniem, aby p. Grabski prze- 
ciwstawił się całą siłą przerzuceniu 
ciężaru uzdrowienia skarbu i sanacji 
stosunków gospodarczych o szerokie 

„ 

Po nim przemawiał poseł Kiernik 
(Piast), który usiłował polemizować z 
wywodami pos. Rudzińskiego. 

Mówca, również jak pos. Głąbiń- 

będzie okoła 100 komunistów. 

Czy im 

wozdanie ze swej działalności. 

komisji. 

w. sowietach.   
wiedział dosyć i bez ankiety. Ankie- 
ta dała trochę wyników ciekawych 
raczej ze stanowiska badania różnie 
psychologji zbiorowej dwu głównych 
grup naszej ludności. 

Szukanie w niej konkretnych wska- 
zówek do usunięcia tych braków wy- 
daje mi się taką naiwnością, jaką 
byłoby n. p. zbieranie materjału do 

, odbudowy mostu Poniatowskiego 
,przez równie szeroką ankietę skiero- 
) мапа 40 wszystkich, którzy z niego 
' kiedyś korzystali i w przyszłości ko- 
rzystać mogą. Konkurs ograniczony 

|do budowniczych fachowców byłby 
|tu i tam drogą naprawy krótszą i 

nictwo jego będzie głosowało za bud- 
żetem. 

Następnie zabrał głos pos. Reich 
(Koło żyd.), który ostro skrytykował 
politykę rządu wobec mniejszości 
narodowych i zgłosił wotum nieuf- 
ności dla rządu. 

W końcu przemawiał pos. Stroński. 
Następne posiedzenie jutro o godz. 

10:ej rano. 
  

bardziej celową, 
| Przy stałych usiłowaniach do na- 
prawy, przy stawianiu instytucji ce- 
lów wysokich, choć odległych trzeba 
dobierać do nich środki jaknajreal- 
niejsze. Wśród nich konieczność 
oszczędnej gospodarki, konieczność 
gromadzenia funduszów, tu i owdzie 
kosztem ograniczenia wyboru leka- 
rzy i leków i tak upragnionej „rych- 

podsumowywanie i procentowe obli- 
czanie różnorodnych odruchów — 
kaszlnięcia, kichnięcie, na zdrowie, 
dziękuję i t. p. 

Rzeczą jako-tako realną są nieza- 
dowolenia określone — poszczegól- 
ne. Te, jak widzimy, zaczynają się 
w poszczególnych rubrykach od ułam- 
ka proc. a I nigdzie nie przekraczają 
kilkunastu proc. 

Autor wzmianki bierze cyfrę 
73,86 proc. niezadowoleń z marno- 
wania czasu, otrzymaną, oczywiście, 
również z niedopuszczalnego podsu- 
mowania skarg z rozmaitych rubryk 
mówiących o zwłoce, i widzi w tem 
najcięższy argument przeciwko „insty« 
tucji, która obowiązana nieść rychłą 
pomoc choremu”! 

Wiemy, że „rychłość” jest rzeczą 
bardzo rozciągliwą, a wyższe jej sto- 
pnie — rzeczą bardzo kosztowną. 
Podróż pociągiem pošpiesznym ko- 
sztuje drożej, niż pasażerskim, aero- 
planem jeszcze drożej. 

Instytucją „obowiązana nieść ry- 
chłą pomoc choremu* w wypadkach 

niewzruszony. 

Należy przy tem wyrzec się 
mrzonki dogodzenia wszystkim, Chore- 
mu i jego rodzinie najbliższej wyda 
je się on często osią dookoła której 
świat się obraca. Mam wrażenie, że 
ogół pacjentów jest w stosunku do 
omawianej instytucji i jej pracowni- 
ków dość sprawiedliwy, ale w chwi- 
lach wyż. wspomnianej sytuacji na- 
piętej przez chorobliwą nadwrażliwość 
lub niepokój, bywają takie wyjątkowe 
wymagania, które dałoby się zaspo- 
koić chyba olbrzymim kosztem — 
przez wyznaczenie dla danej rodziny, 
szeregu lejbpmedyków, po paru z każ- 
dej specjalności. Z prawem pierwszeń- 
stwa przy korzystaniu z ich usług, 
Kiedyś miał to car. Dziś nie stać na 
to nikogo, tembardziej Kasę Chorych. 
Zgoda na to, że jej ustawa wymaga 
nowelizacji i to przedewszystkiem w 
kierunku przystosowania jej do po- 
trzeb i warunków wsi, którym dla 
naszych rzadko zaludnionych powia* 
tów rolniczych zupełnie nie odpowia- 
da, choć miała już je dawno objąć 
bez żadnych wyjątków. 

Dobrze byłoby, gdyby większość 
ludności zamieszkującej te powiaty 
miała choć trzecią część tej pomocy 
w chorobie, jaką ma już miasto cho- 
ciażby przy trzykrotnym nakładzie 
czasu i pieniędzy. 

K. Ch. mają prawo korzystać na rów- 
ni z nieubezpieczonymi. 

Kasa ma za zadanie uprzystępnić 
najszerszym masom _ pracowników 
możliwie wszystkie rodzaje pomocy 
w chorobie, z jakich u nas dotych- 
czas korzystali przeważnie tylko lu- 
dzie zamożni, 

Autor wzmianki ma rację, że Za- 
rząd kasy o niezadowoleniu z ogon- 
ków i innych brakach technicznych 
swojej złożonej i ciężkiej machiny 

— 

Pod tym względem ksiąžka ta, będą- wien, nie doznawali w czasie wojny 
ca nie utworem literackim, ale nud- ludzie mający orjentację niepodległo 
ną publicystyką, oddaje partji nie- | ściową, którzy per fas et nefas, szli 
spodziewanie niedźwiedzią przysługę. ' „choćby z djabłem* ala z wyrażnym 

ck e całe wg ate sztandarem i hasłem, 
smutek i beznadziejność tych ludzi, ugiej tej, nudnej opowieści, 
co bali się każdego czynu, oglądali ia u aw ez Pia 
za opieką Rosji, Francji, każdemu nych, bez tej błyskotliwej i dość 
obcemu byli gotowi złożyć, byle nie płytkiej, ale malowniczej i dowcipnej 
ryzykować! Byle pod czyjąś I opiekę. charakterystyki, jaką im dawał autor Główna postać, Sworski, którego au- Sobola i Panny. Z całej książki wieje 
tor wybrał sobie za rzecznika swych: polityczne apostolstwo idei N. Dem. 
poglądów, człowiek odradzający każdy ' е 
czyn i do żadnego niezdolny, nic li-; ne feżisswrs wiej? 
teralnie nie robi przez cały czas skiego, tchórzliwego, lub obałamuco- 

e i NA > = |: nego hasłami głoszonemi tak umie- o „potem się zobaczy”... Łączy się tnie, z nal jej pracy I pie: 
z siłą moskiewską, bo jest potężna M łe wać mule i idzie na Niemców, a co potem to... jakiego nawet autorzy pewnych pro: 
cura posterior. Namawia wszystkich jektów się nie spodziewali i którego 
= = „bo I to coś warte" | żałowali. Np. uchodžtwo, prėcz na- (str. 324) jest jakimś niewiadomo dla kazów wojsk wszystkich, stworzyła je 
<zego autorytetem, któremu przyznają | wszak propaganda partyjna: nie zo: ( wszyscy słuszność | zasięgają rady, stawać, z Niemcamil 
a on ma jedną: czekać aż ktoś, za 
nas, zbuduje nam jakąś Polskę... pod To hańbal to zdrada! Iść z włas- 
opieką rosyjską... nej Ojczyzny, zostawiać ją na pastwę 

Szczerym = też mimowoli autor,| wroga, najeźdźcy, bo drugi wróg i 
przyznając (str. 213) „Sworski uczuł] najeźdźca nie potrafił obronić, więc 
ten bół najdotkliwszy, prześladujący |iść mu tam padać w objęcia, które 
go od początku wojny: poczucie bez- | się stały, (i słusznie) pazurami, dla 
silności osobistej wobec ogromnych | tchórzów łatwowiernych, opuszczają 
zadań i spraw ogólno polskich, któ | cych kraj własny,wywożących z niego 
re się dziś agitują, a jutro muszą być niezliczone bogactwa na przepadłe, 
rozstrzygnięte”... zostawiających rodaków, domy i pa- 

  
  

— 

  orjentacji rosyjskiej w czasie wojny.   Tego bólu, może być autor pe-| miątki na pastwę, byle ocalić co? 

WC BESESDOSTCA 

Benesz do Grabskiego. 
WARSŻAWA, 24, IV. (Pat). P. minister Benesz, opuszczając granice 

wystosował z Dziedzic do p. premjara Grabskiego depeszę gra- 

Dwa tysiące komunistów pod kluczem. 
SOFJA, 24.V. (Pat). W kołach tutejszego korpusu dyplomatycznego 

sądzą, że z powodu morderczego zamachu w katedrze sofijskiej straconych 

Ogółem aresztowano dotychczas około 2 tysięcy komunistów. 

MOSKWA, 24. IV. (Pat). Komisja likwidacji analfabetyzmu w sowie- 
tach złożyła centralnemu komitetowi robotniczo-włościańskiej partji spra 

W sprawozdaniu tem stwierdzono niedostateczne rezultaty pracy tej 

Wobec trudności zagadnienia komitet centralny uchwalił przedłużyć 
znowu o dalsze trzy lata termin, w który 

Podczas dyskusji nad tą sprawą członkowie centralnego komitetu 
robotniczo-włościańskiej partji wygłaszali bardzo pesymistyczne poglądy na 
możliwość usunięcia w Rosji analfabatyzmu. 

Pomimo to uchwalono programową rezolucję, ustalającą „likwidację 
analfabetyzmu na dzień 10-ej rocznicy październikowego przewrotu”. 

a —————— 

łości” musi być uznana za pewnik 

Nr. 93 (245) | 

NA MARGINESIE esi S 
Nigdy solidarności! 

Zwykle Wilno posłusznie słucha każde: 
go nakazu z Warszawy, zwłaszcza „Dzien- 
nik Wileński” z zapałem pedagoga poucza 
o posłuchu względem Macierzy. Ale tylko 
wtedy, gdy to się N, D, podoba. Jak nie, 
to nie, bunt I samowola. 

Oto przyszło hasło z Warszawy, na 3 ci 
Maj nie robić pochodu, bo się znu- 
dziły, zbanalniały i lepiej zostawić je 
świętom kościelnym. Zwołano w myśl te- 
go polecenia posiedzenie, przedyskutowa- 
no, postanowiono. A w „Dzienniku Wileń- 
skim” z dn. 24 b.m. znajdujemy wzmiankę, 
że Centrala Ch. Zw. zaw. urządza pochód. 
Cóż z tego wyniknie? Rozłam, zmniejsze- 
nie ilości osób w pochodzie i nie miła 
kompromitacja. Kiedyż się nauczymy sub- 
ordynacji?! 

się uda. 

m ma być usunięty analfabetyzm 

    

Konferencja staro- 
stów w Wilnie. 
W dniach 23 i 24 kwietnia r. b. 

odbyła się w Wilnie Konferencja Sta- 
rostów Powiatowych Wileńskiego O- 
kręgu Fdministracyjnego, zwołana 
przez Delegata Rządu w Wilnie pana 
Władysława Raczkiewicza. 

Pórządek dzienny konferencji obej- 
mował sprawy bezpieczeństwa publi- 
cznego, ogólno-administracyjne i po- 
borowe. 

Pierwszego dnia obrad konferen- 
cja omówiła pod przewodnictwem p. 
Delegata Rządu Wł. Raczkiewicza 
sprawy bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony granic, połączeń telefonicz- 
nych i komunikacyjnych i sprawy od- 
budowy kraju. 

Poza Starostami Ziemi Wileńskiej 
w konferencji udział wzięli: D ca Bryg. 
Ochrony Pogranicza płk. Rumsza, 
Kier. Rejonu Bezp. Wilno płk, B. Po- 
powicz, Naczelnik Wydziału Bezpie- 
czeństwa Publicznego p. Wł. Dwora- 
kowski oraz Inspektor Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Wilnie p. St. 
Hutorowicz. 

W zakresie odbudowy p. Delegat 
Rządu podkreślił podczas obrad wa. 
gę i znaczenie, jakie przywiązuje 
Rząd do akcji planowej i rychłej od- 
budowy kraju oraz usunięcie znisz- 
czeń wojennych, przyjścia z pomocą 
zniszczonej działaniami wojennemi 
ludności i zrealizowanie planu odbu- 
dowy szkół i świątyń wszystkich wy- 
znań, zwłaszcza o charakterze „zabyt- 

; Jak to zrobić? Tej łamigłówki, о- 
czywiście, nie rozwiąże jeszcze szer« 
sza od omawianej ankieta. Musi się 
nad nią biedzić coraz znaczniejszy 

, zastęp młodych lekarzy, którzy coraz 
„mniej wiedzą, jaki zrobią użytek z 
dyplomów, jak zdobędą najniezbed- 
niejsze a coraz kosztowniejsze na- 
rzędzia pracy, na którą wieś czeka 
bezradnie. Wieś nie ma ani specja- 
listów, ani rentgenów. Przystępnego 
przyrodolecznictwa niema u nasani 

, miasto ani wieś. Napędzianie tej sza- 
nownej, ale conajmniej w 99 proc. 
gołej publiczności do drogich uzdro- 
wisk krajowych przepełnionych, o ile 

„chodzi o gruźlicę, przez drogie pasz- 
porty zagraniczne — to żadne roz 
wiązaaie. Do wymiany usług pomię- 
dzy miastem a wsią, do śmielszych 
wspólnych wysiłków — pole — па|- 
wdzięczniejsze. 

N. Czarnocki. 

ZL TIT] 

  

Podatki miejskie, 
Na mocy ustawy z dnia 11-go 

sierpnia 1923 roku i na podstawie 
uchwały rady miejskiej z dnia 3-go 

Ilipca 1924 r., zatwierdzony przez p. 
Delegata Rządu na ziemię Wileńską 
z dnia 16-go sierpnia 1 I, WSžys- 
cy stali ł czasowi mieszkańcy miasta kowym. 
Wilna, nie wyłączając osób zamiesz- _ Drugiego dnia konferencja obra- kałych po wsiach, zaściankach i fol- dowała nad sprawami drogowemi i warkach, znajdujących się obecnie w , technicznemi, uznając przeprowadze- obrębie m. wielkiego Wilna obowią- nie dróg granicznych za najważniej- 
zani się zarejestrować w wydziale po- sze w tej mierze zagadnienie oraz 
datkowym magistratu m. Wilna i nad sprawami ogólno administracyj- wpłacić do kasy miejskiej podatek nemi. 
za rok 1925 nie później jak w maju. Jednocześnie w tych że dniach 1925 roku, od każdego konia do Pod przewodnictwem Naczelnika 
wyjazdu lub wierzchowego po 40 zł. Wydz. Mdmistracyjnego p. St. Rze- pł. od każdego powozu parokonnego wuskiego odbywała się konferencja 
40 zł. Od każdego powozu jedno referentėw wojskowych Starostw Wi: 
konnego 30 zł. od bryczki (wolantu) leńskiego Okręgu Administracyjnego 
it. p. zaprzęgów 20 zł. | od karety | Starostw powiatów położonych na 
60 zł. Od podatku są wolne urzędy terenie Dowództwa Korpusu Ill, po- 
państwowe lub samorządowe, przed: Święcona sprawam poberowym, w 
stawiciele państw obcych, oraz oso: związku z wejściem w życie nowej by przebywające m. Wilna nie dłu. ustawy 6 powszechnym obowiązku żej niż 4 tygodnie. Za nie uiszczenie Służby wojskowej. W obradach wziął w oznaczonym terminie powyższych udział Inspektór Poborowy Dowódz- 
podatków będzie pobierana kara w twa Okręgu Korpusu płk. Kópczyński. 
wysokości 4 proc. od sumy podatku === 
za każdy chociażby nie pełny mie- 
siąc. Zaległość wraz z karą będzie 
wyegzekwowana w porządku admi- 
nistracyjnym. (I). 

  

Żądajcie wszędzie 
„Kurjera Wileńskiego". 
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Smutny upadek uroczego talentu! 
Jakże obok tej smutnej, przygnę* 

biającej obrazem niedołęstwa i bez 
ruchu polskiego książki, nie dającej nością kronikarza przebieg mobiliza- | nawet tych dodatnich stron i zapału 

cji, pierwsze zapały Warszawy do | patrjotycznego, które mimo wszystko 
moskali, wyjazdy zbiorowe do Rosji, | wybuchały żywiołowo na wychodźt- pobyt w Kijowie, gdzie nie dostrzega wie - (organizacja oświaty polskiej, polskošci! I polskiej książki znaleźć | wojska, rozbrojenie i protesty przeciw nie może?! Czyż Idzikowski nie ist-, niemu), jakże obok tej toczącej się niał w czasie wojny? Poczem powrót jak beznadziejnie płytka, błotnista I znów krytyka Polski współczesnej, rzeczka treści, jak żywiołowo, mężnie, lament nad destrukcyjnemi żywiolami silnie odbija „Przedwiośnie”| 
(żydzi oczywiście) i t. p. Jacyż inni polacy wychodzą z pod 

Podczas tego życia drobno-mie-_ ręki Żeromskiego, jakże innych ludzi szczańskiego, bez polotu, bez tempe- jwidzi autor Pana Podfilipskiego, a ramentu, chłodnego i martwego we-: autor „Ludzi bezdomnych"| 
getowania, plącze się jakaś wizja sta- Cóż w tem dziwnego? 
rego przeora—Piasta, prorokal Znana ; Jeden przebywał w środowisku już z powieści „Fetmani”. Jakże się „osobników doznających przesytu za» w czyśccu swych grzeszków, śmiać baw, zbytków, podróży, rozkoszy te» musl z tych prób wzniosłości, nie- go łatwego dla nich żywota, drugi śmiertelny i wiecznie żywy Pan Pod- ; wiecznego niedosytu, głodu i pragnie- filipski... ma ochotę przyjść o zmroku ! nia, nie tylko fizycznego, ale ducho- i klepiąc dystyngowanie autora po wego był piewcą. 
ramieniu szepnąć: „Mon cher, 4 d'au Jeden widział rozkoszne igraszki tres. Ani ty w to wierzysz, stary; hrabiów i przewalające się złoto kar= kompanie wesołych kolacyjek, ani to | cianych stolików... gdzież tam byłe czujesz; po co się forsujesz chcąc | miejsce na myśli o niepodległej naśladować utwory Mniszkówny? Ach ; Polsce. 
tak, ukazujesz pustą sakiewkę... no, Drugi szedł ślad w ślad za temi, tak, tak... to bardzo przykre... bardzo... j go ja twardemi kuli pięściami znae Wiesz co, jak masz płodzić takie 'cząc swe ślady potem i krwią. grzechy literackie, to wstąp lepiej do! Między twórcą a gawedziarzem klasztoru. Zlitują się nad tobą”... jak | jest nie lada różnica. 

i ja się lituję. i "_ Helena Romer, 

Stanowisko polityczne 1 protekcję 
zgniłego caratu. 

Powieść p. Weyssenhofa opisuje 
z chronologiczną wiernością i sumien- 
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Z państw bałtyckich. 
Łotewska straż graniczna otrzy- 

mała meldunek od władz litewskich, 
iż 20 bm. uciekło z więzienia szkud- 
skiego 3 niebezpiecznych bandytów. 

Estonja. 

Dookoła dymisji Pusty. 
W kołach rządowych sądzą, że min. Pusta cofnie zgłoszoną dymisję. 
W razie, gdyby jednak nie cofnął, 

zostanie mianowany posłem w Paryżu. 

23 i 24 czerwca — święto. 

Łotwa. 

Demonstracje i majowe. 

W związku z tem, że w roku u. 
biegłym nie były dozwolone pochody 
i demonstracje 1 majowe, prasa 
ryska zapewnia, iż w roku bieżącym 
rząd nie będzie czynił żadnych prze- 
szkód przy organizowaniu pochodów 
i demonstracji, 

Delegacja bolszewicka w wa- 
gonach salonowych. 

Onegdaj przejechała przez Rygę 
do Europy Zachodniej delegacja so- Ministerstwo oświaty opracowało wieckich związków zawodowych. ustawę, orzekającą, iż 23 24 czerwca Delegaci odbywają podróż 'w| będą corocznie obchodzone jako dwóch wagonach salonowych. kulturalne święta Estonii. Sok 7 

Z Rosji Sowieckiej. 
„Twarzą do wsi!” 

Pod powyższym hasłem pracują 
obecnie biura sowieckie, 

Sekretarz centralnego komitetu 
partji komunistycznej złożył sprawoz- 
danie o nastrojach, panujących na 
wsi. 

Zdaniem jego, przymusowe od- 
komendorowanie komunistów na а- 
gitację, sprawia, że na wieś dostają 
się elementy nieuczciwe, wywołujące 
swem postępowaniem powszechne 
oburzenie. 

Sekretarz zaleca rzucenie na wieś 
kilka tysięcy partyjnych agltatorów, 
chcących dobrowolnie poświęcić się 
tej pracy. : 

Kursy czerwonych dyrektorów. 
Władze sowieckie otworzyły spec- jalne kursy dla „czerwonych dyrėk- 

torów”, mających wkrótce objąć kie- 
rownictwo przedsiębiorstw przemysło- 
wych. 
"—W Moskwie komunistyczna partja 
wydelegowała na te kursy 130 ludzi, 
będących przeważnie członkami za: 
rządów trustów sowieckich. 

  
nowany został Stelmachowicz, posia- 
dający elementarne wykształcenie. 

Główna „zasługa” Stelmachowicza 
polega na tem, iż od 17 lat należy 
do partji bolszewickiej, będąc najak- 
tywniejszym jej członkiem, 

Sowiecka Inteligencja. 
W roku bieżącym kończy wyższe uczelnie w Rosji kilka tysięcy stu- dentów, a mianowicie: 644 techników, 
agronomów, 608 artystów — mala- rzy, 278 pedagogów i 245 ekonomi stów. 

Bolszewicy turkmeń, ladą 
do Paryża. ' 

Do Moskwy Przybyli członkowie centralnego komitetu wykonawczego 
republiki turkmeńskiej, udający się do Paryża na wystawę artystyczną, 

Przedstawiciele turkmeńscy wiozą ze sobą w chatakterze eksponatów: „kibitkę* kołowrotek i dywany. 

Komuniści chińscy a S. $. 5. Я. 
Europejska chińska partja ko : munistyczna opublikowała odezwę,   r wzywającą wszystkie ciemiężone i omawiany, ."— kolonjalne narody do zjednoczenia się pod sztandarem S. S, S, R. Prasa rnoskiewska donosi, iż prze- 

wodniczący sądu moskiewskiego mia: он 

KRONIKA. 

  

| =———l Dziś — Marka Ew. w zeznaniach winni będą pociągnięci 25 Jutro— Kieta P. M. śe ei sądowej łącznie 2 2 z karą do roku więzienia į grzywną Kwiecień AE PE ż > Ta = w wysokości 20 krotnego rozmiaru p 5550 Ф : podatku. Zaś za niepodanie zeznań Blbijoteki I muzea. ; do powyższego dy = nb "grzywną w sumie otych i lzba 
Bibl k: liczna i Uni syteck: noe GN Glnia dtemia pe mi karbowa sama będzie wyznaczała 10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. ; wysokość podatku dochodowego. Bibljoteka T- wa imienia Wróbiewskich 5 Rzemiešlnicy, ktėrzy mają świadectwa —Uniwersytecka 9—10, i Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk Przemysłowe  Vill-kategorji i kupcy — Lelewela 4, zwiedzać można (za každoraz. V-kategorji są zwolnieni od składania a z leca Row Zarz. zeznań o dochodzie. (I). -wa) w Środy, plątki niedzielę od 12—2, Bibljoteka czyńna od 9. 4—6 prócz sobót. MIEJSKA. Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- > warzyszefi P. W. I Hufcėw Szkoln.— Domi- | — Z posiedzeni nikańska 13, posiedzenia komisji Fi j nansowej, W dniu 23 b, m. odbyło anka 3, olaa w Gi Bostonie Got , 38 posiedzenie. "komisji Finaneota) p do 8wiecz., Na którem był rozpatrywany budżet z przerwy. W poniedziałki od 3—8. , nadzwyczajny m. Wilna na rok 1925, Przyczem postanowiono wstawić do aps | budżetu szereg sum na: 1) przebu: 2 > , dowę ulicy Góra Bufałowa, 2) wybru- Pogotowie ratunkowe. | kowanie ulicy Dobrej Rady i dokoń- Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna i N.-WileĮki)— Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- e: Il ich redzinom w Polikiinice (omni ańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

—9, 
Poradnia Polsk, Zrzesz. Lekarzy Spec- — Garbarska 3, I piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28, Przyjęcia od 10 ranQ do 4 popoł, 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek, 
W tym tygodnia dyżurują: 

Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19, MigyściekiegoOstrobramska 25, Miejska— Wileńska 28, 

czenia brukowania ulicy Nowogródz- kiej. Jak też postanowiono przepro: wadzić inne roboty, łącznie na które wyasygnowano 600 tysięcy złotych. ędzy innemi po rozpatrzeniu został przyjęty bez poprawek budżet elektrowni miejskiej, następnie roze patrzono budżet biura meldurkowe- go, które teraz przeszło na własność magistratu, Jak się okazało, powyż- sze biuro - żadńego zysku nie przy: nosi, natomiast wydatki swoje po- krywa sama, Na tem zakończyło się rozpatrzenie budżetu nadzwycza)- nego (I). 
— Urlopy dla pracownikėw miejskich. Ostatnio pracownicy ma- 

KURJER WI 

pilstwo i zakłócenie porządku publi- 
cznego 11 osób, za nieprzestrzega- 
nie przepisów o ruchu kołowym 4 
osoby, za handel w godzinach zaka- 
zanych 1 osobs, za nielegalny han- 
del w pociągu 1 osoba i za stawie- nie oporu czynnego władzom 4 oso- 
by (I). 

— Mowy zakład leczniczy. Przy ulicy Zarzecznej Na 16, w lokalu, 
gdzie przez szereg lat mieścił się ko- 
misarjat policji Państwowej, został 
otwarty zakład przyrodo-leczniczy d-ra Witolda Kopcia. Są już czynne działy 
elektroterapji, leczenia światłem i 
psychoterapji. 

Dotychczas był odczuwany brak podobnego zakładu w Wilnie, ło też 
społeczeństwo wileńskie bez wątpie- 
dia powita tę wiadomość z żywem 
zadowoleniem. Szkoda tylko, iż co do godzin przyjęć potrzeby inteligen- cji pracującej nie zostały dostatecznie uwzględnione. Niema mianowicie po- obiednich godzin przyjęć. 

SPRAWY SANITARNE. —. 
— Wypadki chorób w Wileń: 

szczyźnie. Według danych staty- 
stycznych za miesiąc marzec roku 
bieżącego wypadki chorób na tere- 
nie Wileńszczyzny Przedstawiają się 
następująco: na tyfus planisty — 54, 
z czego zmarły 3 osoby, na tyfus 
brzuszny — 63, zmarło — 9, tyfusu 
powrotnego nie było, na czerwonkę 
— 4, zasłabnięcia, inne choroby za- 
kaźne — 182 wypadki, z czego zmar- 
10 — 10 osób; па gruźlicą — 68, 
zmarło — 4, choroby. wewnętrzne — 
83, zmarło — 11, chorych podlega- 
jących operacji chirurgicznej — 126, 
z nich zmarło — 2, położniczych — 
68, zmarło — 3, 

Ogółem chorowało 995 osób, z 
tego wyzdrowiało — 548 i 42 zmar- 
ły, reszta w ilości 405 osób pozosta: 
ła w szpitalach. 

Najwięcej wypadków zachorowań 
na dur zanotowano w powiacie Dzi- 
śnieńskim. 

Zaś co do ilości chorych znajdu: 
jących się w marcu w szpitalach, to 
na pierwszem miejscu stoi Wilno, gdyż było 340 osób, z których zmare 
ło 17. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że 
ilość łóżek we wszystkich szpitalach | 2 
R p. "obecnie wynosi 

. (x). 

IPO A K 

Najlepszy środek Gdžywezy 

KAKAO 
łabryki „PAC“ 

Ządać wszędzie! 
PRZE E MUZ TINKA BNES BSS S 

SPRAWY GOSPODARCZE. R 
— Ogłoszone upadłości wed- 

ług urzędowych źródeł. Ilość oglo- 
szonych upadłości w Polsce w ciągu 
1924 roku w porównaniu z latami 
poprzedniemi znacznie wzrosła. W 
roku 1922 ogłosiło upadłość 15 firm, 
w r. 1923—6 firm a w roku 1924— 
108, Z tej liczby połowa w wojewódz- 
twach zachodnich i ani jednej nie 
było w ciągu trzech lat u nas w wo- 
jewództwach wschodnich. Najwięcej 
(83) w roku ubiegłym pobankrutowa- 
ło firm handlowych. 

W stosunku do ilości 
upadłości w innych państwach Pol- 
ska jest na ostatniem miejscu, jak 
również | ilość upadłości jaka wypa- 
da na 1 miljon mieszkańców w рай- 
stwach pozostalych i u nas jest nie- 
zmiernie mała; więc na i miljon 
mieszkańców wypąda upadłości w 
roku 1924 w: Czecho-Slowacji — 189, 
we Włoszach—188, w Stanach Zjed- 
noczenych—167, Anglji—109, Niem- 
czech—101, Austrji — 67 a u nas w 
Polsce—4. 

SPRAWY EMIGRACYJNE LE 
— Wymogi amerykańskiej u- 

stawy emigracyjnej. Ministerstwo 
spraw wewnętrznych, podało okólnie 
kiem Nr. 35, do wiadomości pod- 

ogłoszonych   Ottowicza —Wielka 49. 
Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 
Sieklerzyńskiego—Zarzecze 20. 

gistratu zwrócili się do P. prezydenta miasta z prośbą o wprowadzenie w życie ustawy z dnia 17.11—22 r. art, 36. Powyższa ustawa zapewnia wszy- 3 ołowski „ml Świat Targowa 9 os pracownikom miejskim po 10 „Szantyra — Legjoeowa i Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa ZA ę Pike siał 0. 
— Kasa oszczędnościowa ra- <cowników miejskich. Jak się d- wiadujemy z inicjatywy Związku pra- <owników miejskich m. Wilna ma powstać w najbliższem czasie Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (1). 

URZĘDOWA. 

— Pobieranie podatku docho- dowego. Jak się dowiadujemy, seri ja nA „sh ni najpóźniej do dnia maja r. b, — Kary administracyjn. Wła- złożyć do Izby Skarbowej zeznania dze administracyjno m. Wine dniu ze swych dochodów za r. 1924, ©4- 123 Ь, т, pociągnęły do odpowiedzia|- powiednio do tego dochodu, trzeba ności za nieprzestrzeganie przepisów również do powyższego terminu administracyjnych 35 osób, z czego: uiścić podatek dochodowy, za przekroczenie przepisów sanitar- Za podanie fałszywych wiadomości | nych i porządkowych 14 osób, za о- 

  
po | emigrantów o wizy, dołączone 

władnych władz i urzędów, że zgod- 
nie z brzmieniem amerykańskiej u- 
stawy emigracyjnej z roku 1924, kon« 
sulat Stanów Zjednoczonych Amery- 
ki północnej wymaga, by do padas 

y następujące Świadectwa: 1) zaświadi 
czenie, wskazujące miejsce pobytu 
emigranta w ciągu ostatnich 5 сс 
lat, 2) świadectwo moralności, 3) 
świadectwo zawodu lub zajęcia. 

Równocześnie polecito minister- 
stwo, aby tak wladze policyjne Jak i 
gminne, z calym pošpiechem wyda- 
wały emigrantom na żądanie te świa- 
dectwa, albowiem zwłoka może spo- 
wodowač przekroczenie terminu, za- 
kreślonego przez konsulat emigran- 
towi i uniemożliwienie mu wskutek 
tego wyjazdu, (x) 

CEEZNOS=K 1 

DZIAŁ STATYSTYCZNY. —— ESU. 
— Zwierzęta pociągowe w Wi- leńszczyźnie. Ogółem w całej Wi- leńszczyźnie znajduje się 171.016 

zwierząt pociągowych, w tem ogie- 
rów 29.741, wałachów 69,300, klaczy 
71.951, mułów 19, i osłów 4, W sa- 
mem Wilnie zwierząt pociągowych 1.591, z czego ogierów 260, wałachów 
1.035, klaczy 290, i mułów 6. 

Na powiat Wileńsko-Trocki przy- pada zwierząt pociągowych 27.299, w 
tem ogierów 5.000, wałachów 8.700 
i klaczy 13,599, 

Na powiat Święciański 
nej liczbie zwierząt pociągowych 25.771. przypada ogierów 4.375, wa- 
łachów 9.049, klaczy 12,342, mułów 
4 i osłów 1. 

W powiecie Brasławskim ogólna liczba wynosi 14.707, z czego ogie- 

Przy ogól- 

  
    

   

     

   

        

   

        

   

  

   

  

   

  

   
    

    

    

     

  

    

   

   

    

   

    

   

                                      

    

   

  

rów 3.174, walachėw 5.592, klaczy 5.939, mułów 2 i osłów 1, 
W powiecie Duniłowickim ogól- na liczba 25,522, w tem ogierów 3.829, 

wałachów 12.824, klaczy 8.866 i mu- 
łów 3. 

W powiecie Oszmiańskim o. ólna liczba 18.610, w tem ogierów 3953, wałachów 5.373, klaczy 9.280, mułów 
3i osłów 1, 

W powiecie W ejskim ogólna liczba 22.686, w tem gierów 3,494, wałachów 11.332, klaczy 7.858, mu- łów 1 i osłów 1. 
W powiecie Dziśnieńskim na ogól- ną liczbę zwierząt pociągowych 35.829, przypada ogierów 5.656, wałachów 16.395, klaczy 13.777, 1 mułów 1, (x) 

RÓŻNE. 
— Ku czci Orzeszkowej. Pa- mięć o świetlanych postaciach w na: rodzie powinna być wśród społeczeń- stwa ciągle, żywą i Przytomną. Dla tego dobrze jest wspominać je w epoce ciężkiej pracy budowania no- wych państwowych i społecznych form _ współżycia, pochłaniających ogół codzienną „orką” bez wytchnie- nia. W myśl tej zasady, grono osób, za inicjatywą p. Lud, yckiej zrze- szyło się w Komitet obchodu 15 sto letniej rocznicy zgonu wielkiej pi- sarki. W skład Komitetu weszli: Dr Zahorski, D-r Rygiel, prof, Kościałkow. ski, prof. Glixelli, p. Brensztejn, panie: ycka, Paszkowska, Czarkowska, Ro- mer-Ochenkowska, — dzieląc się na sekcje mające zorganizówać pamiąt- kowy obchód, Złożą się nań odczyty w szkołach I domach ludowych, wy- stawa pamiątek po Orzeszkowej w Tow. Przyjaciór Nauk oraz przędsta- wienie „Bene Nati” w Lutni. 

Pamięć szlachetnej kobiety co tak kochała ziemię ojczystą i wszyst- kich mieszkańców bez różnicy, win- na by być czczona przez nich wspólnie. 
Ale dużo wody w Wilii i Wiśle upłynie nim to nastąpi. 
— Wystawa drukarska. Upływa 400 lat jak się ukazała w Wilnie pierw- sza książka drukowana, białoruska, Pierwszym  drukarzem był Skoryna, którego już uczcili jubileuszową uro- czystością Białorusini, z kolei zainic- Jowaio T-wo przyjaciči 

nej i uniwersyteckiej wystawę retro- 
spektywną wileńskich druków. Będzie 
to we wszech miar pokaz interesują: cy i który da wyrażny obraz kultury Wilno przez szereg wieków, ukazując dorebek umysłowości mieszkańców 
Litwy wszelkich narodowości. 

Na czele Komitetu organizacyjne- 
go wystawę stanął energiczny dyrek- | „z 

i wpłynęło zameldowanie o podpaleniu lasu 

tor biblioteki uniwersyteckiej St. Ry. giel, członkami są P.p. L. Abramo- wicz, M. Brensztejn, В. Lenart, M, ' 
Plater, W. Wejtko i T. Wróblewski. 

— Wycieezka botaniczna. Sta- 
raniem Koła nauczycieli przyrody i geografji Szkół Polskich w Wilnie od- 
będzie się w niedzielę, dnia 26 kwiet- 
nia r. b. wycieczka botaniczna do 
Landwarowa pod kierownictwem prof. 
Br. Szakiena. 

Zbiórka w lokalu Szkolnej Pracow- ni Doświadczalnej o godzinie 91/4 
zrana. Powrót do Wilna o godzinie 
7.ej wieczór. 

— Zjązd Koleżeński. 
do wiadomości Pa iż d. 3-go 
maja 1925 roku odbędzie się w Wil- 
nie drugi zjazd koleżeński wycho-, 
wańców b. wil. 1 i Il gimnazjum | b.! 
wil. Szkoły Realnej, którzy ukończyli | 
te szkoły przed rokiem 1905 -ym. 
Program zjazdu jest następujący: g. 
10 — 10i pół mszą w kościele św. 
Jana, godz. 10 i pół — 11 zgroma 
dzenie się na głównym dziedzińcu. 
uniwersyteckim dla wspólnej grupy 
fotograficznej, godz. 11 — 2 wzięcie 
udziału w uroczystym obchodzie о- 
gólnym, godz. 9 — 10 wieczorem 
zgromadzenie się w salonach klubu 
Szlacheckiego (Mickiewicza 19) 1 
skromna biesiada koleżeńska. Na po- 
wyższy zjazd wszystkich kolegów-po- 
laków zaprasza 

Podaje się 

Komitet 
Jan Bułhak, Ałeksander 
Safarewicz, Jan Slizień, 

Pisma zamiejscowe są uprzejmie 
proszone o przedrukowanie  niniej- 
szego zawladomienia, 

  

   
   

    

    

   

    

     
    
     
    

     
     

                                        

    

    

    

    
   

   

Teatr Wielki 
4-g0 maja premjera 

„Koniec šwiata“ 
Sztuka fantastyczna Romualda 

Kawalca. 
Bilety wcześniej do nabycia na prem- jerę (w niewielkiej jaż liošci) I na pz wies w dniu 6-go maja w 
sięgarni Stowarz. Naucz. Polskiego 

Królewska 1. 

A A 

Z KOLEI. 
— Ruch tranzytowy. W ruchu 

kolejowym granicznym między Rosją 
a Polską, dało się zauważyć w ostate 
nim czasie znaczne Ożywienie, ze 
względu na większe transporty rudy 
żelaznej rosyjskiej, idącej tranzytem 
przez Polskę do Czech. Ż Niemiec 
idą w dalszym ciągu tranzytem przez 
Polskę do Rosji wielkie transporty 
nasienia buraczanego (x). 

— Zwiększenie ruchu kolejo- 
wego. Z dniem 1 maja r. b. liczba 
kursujących pociągów pasażerskich w 
ruchu podmiejskim, wobec zbliżają- 
cego się sezonu letniego, zostanie 
zwiększona (x). 

— Etaty na kolejach, Minister- 
stwo kolei nadesłało dyrekcji wileń- 
sklej, zatwierdzone już, w myśl no- 
wej organizacji, etaty bez uwzględ 
nienia etatów zapasowych, o które 
dyrekcja wileńska wystąpiła z prośbą, 

Na podstawie więc powyższego 
odłożone do 1 maja r. b. emeryto- 
wanie szeregu urzędników ponad 60 
lat, zostanie wprowadzone w życie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. WYPADKI i KRAD 
W Wilnie. 

— Wojowniczy Inżynier, Niedzwiec- 
ka Jadwiga zam. przy ul. Nowogródzkiej 
1l-a zameldowała policji o pobiciu jej 
przez inżyniera Walickiego. (I) 

3 — Złapany ma gorącym uczynku. 
W dniu 23 b. m. został schwytany na go- 
тасут uczynku kradzieży kieszonkowej na 
dworcu kolejowym Kagan Jankiel zam. przy 
ul. Lidzkiej 18. Dochodzenie w toku. 

— Plutonowemu  Gisanowiczowi Stani- 
sławowi zam. stale w Warszawie, podczas 
snu na dworcu kolejowym skradziono 5 zł. 
gotowką. 

Sprawcy kradzieży Gorak Władysław 
I Małkowski Wacław, zam. w Sokółce, zie- 
mi Grodzieńskiej zostali zatrzymani. Do- 
chodzenie w toku. 

— Ucieczka z domu. Proniewicz Jó- 
zef zam. przy ul, Rossa 12 zameldował o 
zaginięciu jego syna Leona, iat 15, który 
w dniu 21 b. m. wyszedł z domu i dotych- 
czas nie powrócił. Dochodzenie w toku. 

— Kradzież. W dniu 23 b. m. Zakojcz 
Szymie, zam. zauł. Prywatny 15 skradziono 
biżuterję i ubranie ogólnej wartości 800 zł. 
Sprawazyni kradzieży  sublokatorka jej 
Węckowska Marja zbległa. Dochodzenie w 
toku. 

  

Na prowincji. 
— Proszek leczniczy — przyczyną 

śmierci. W dn. 23 b. m. o g. 7 m. 30 
zmarł nagle Jan Sosnowski zam. w Swlę- 
cianach przy ul. Stranowskiej nr. 102, cier- 
piący na chorobę sw. Walentego. Smierć 
nastąpiła natychmiast po przyjęciu jedne” 
ge proszku daneśo przez felczera miejskie- 
go Jakucia Michała. Dochodzenie w toku. 

— Trup kobiety w lesie. W dn. 22 
b. m. o g. 1? w okolicach Pita, gm. Ko- 
maje, pow. Swięcianskiego w lesie znale” 
zlono trupa kobiety, lat 20, Dochodzenie w 
oku. Bibl. Publicz- | tok 

— Wykryty napad. Przeprowadzone 
dochodzenie o którym już przedtem poda- 
weliśmy ustaliło, iż napadu na Frydmana 
Dawida 1 Zyskinda Mendela w dniu 26III. 
r. b. na drodze około Głębokiego dokonali 

j Budrewicz Adam, Wojciechowicz Bronisław 
1 Wojciechowicz Edmund, mieszkańcy wsi 

| Ciemieszyny, gm. Porpliskiej, których za- 
aresztowano i z aktami skierowano do 56° 
dziego sledczego. 

Skutki niedbalstwa. Na posteru- 
PP. w Holszanach w dniu 18 b. m. 

na szkodę Kryczynskiej Walentyny, zam. w 
maj. Korechowszczyzna, gm. Holszanskiej. 
Wstępne dochodzenie ustaliło, że przyczyną 
pożaru było wypalenie niedogodnych łąk 
przez nieustalonych sprawców. Dochodze* 
nie w toku. 

— Pociąg przyczyną pożaru. W dn. 
16 b. m. na 4 klm. od Wilna od pocjągu 
przechodzącego z N. Wilejki do Wilna nr 
452 zapaliła się sucha trawa. Ogień prze 
dostał się do przyległego Jasu stanowiące 

jo własność Krasowskiej właścicielki maj. 
Srackamia koło Wilna. Została opalona z 
suchych gałęzi | krzaków przestrzeń na 50 
mtr. Do rozszerzenia się pożaru nie do- 
puścił dozorca leśny Sadowski Jan, zam- 
w maj. Puszkarnia. (I) 

— Śmierć z powodu ataku ser- 
<owego, o którym już przedtem donosi- 
liśmy. Przeprowadzone dochodzenie usta- 
liło, iż ks. Sudanas zmad w dn. 7.III r. b. 
wskutek ataku sercowego. 

— Aresztowanie koniokradów. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
kradzież konia w dn. 27.ll r. b. we wsi 
Chorążyszki, gm. Polańskiej popełnili Jan 
Wąsowicz-Michałowski oraz Gluski Józef, 
których ujęto. Skradzionego konia odna« 
leziono i zwrócono poszkodowanemu Pi- 
ciulewiczowl. (I) 

Teatr Wielki 

Występ Wiktorji Kaweckiej 
Jutro premjera 

„Modelka 
operetka Suppe 

Początek o godz. 8 wiecz. 

  

W niedzielę o g. 4 popoł. 
po cenach najniższych 

HALKĄ 
opera S. Moniuszki. 
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Pożarnictwa w Wilnie. 
Powołując się na złożony wr. 

1922 memorjał w sprawie reorgani- 

zacji obrony ogniowej m. Wilna, oraz 

memorjał uzupełniający z r. 19234 

24 r. Komendant straży ogniowej 

zwrócił się-do Sekcji bezpieczeństwa 

i porządku przy Magistracie z prośbą 

o poczynienie odpowiednich kroków, 

celem zrealizownnia przewidzianych 

na rok 1924—25 inwestycji, a prze- 

dewszystkiem: zakupu 3ch cystern 

samochodowych do dostarczania w0- 

dy, jednej sikawki samochodowej i 

jednej drabiny mechanicznej na wo: 

zie samochodowym. 

Sprawaipowyższa jest bardzo pil- 

ną, a to z następujących powodów: 

W okresie czasu, jaki upłynął od 

daty wspomnianego memorjału, licz- 

ba pożarów wzrssta coraz więcej. W 

r. 1922—126 poźarów, w roku 1923 

— 194 pożary, w roku 1924 — 228, 

wreszcie w pierwszych miesiącach 

roku bieżącego, to znaczy w lym 

kwartale, liczba pożarów dosięgła 60, 

czyli przekroczyła ilość zanotowanych 

za cały rok 1921. i 

Ciągłe to. wzrastanie palności mia* 

sta, można wytłomaczyć tem, że o: 

becnie więcej póżarów wybucha 

wskutek złej woli włeścicieli, bądź 

to budynków, sklepów, bądź zaklas: 

dów przemysłowych i t. p. W więk- 
szości wypadków, niepodobna wpraw- 

dzię ustalić z całą pewnością praw- 

dziwej przyczyny pożaru, jednak na 
mocy obserwacji można stwierdzić, 

że pożary tego rodzaju są coraz 

częstsze. 
Przypuszczenia te potwierdzają 

informacje o wysokich zazwyczaj su- 

mach ubezpieczenia zniszczonych 

objektów.   Pomijając już straty jakie pono: 

szą instytucje ubezpieczeniowe, na”; 
leży się obawiać, że «pożary takie, 

spowodewać mogą groźne, niebez* . 

pieczeństwo dla miasta, z uwagi na 

specjalne warunki w jakich „pow- 

"a 
rodki obrony, któremi straż roz- 

porządza, nie dają „żadnej gwarancji , 

bezpieczeństwa na wypadek, gdyby 

pożar przybrał nieco większe rozmia* 

ry, lub gdyby zdarzyły się dwa po- 
żary w jednym czasie, 
zwiększającej sią stale liczby poża- 
rów przewidywać należy. 

Przez nabycie sikawki motorowej, 

sytuacja nieco się polepszyła, jednak 

nie tyle, aby usunąć obawę o bez- 

pieczeństwo miasta. Sikawka ta, ze 

względu na trakcję konną i na wzgląd- 
nie małą wydajność wody, (maksy- 
malnie 4 prądy) może wprawdzie 
zastąpić kilka sikawek ręcznych jed: 

nak do opanowania wielkiego poża* ; 

ru ga niewystarczająca. 
asuwa się również sprawa do- 

stawy wody. Wilno posiada bardzo | 

szczupłą sieć hydrantową — w wielu 

miejscach odległość pomiędzy <hy- | 
drantami przekracza 500 i więcej 
metrów, przedmieścia zaś, może naj: | 
bardziej groźne pod względem pal-| 
ności, nie posiadają zupełnie hydran: | 
tów. Dostawa wody w obecnych wa” | 
runkach, przy tej ilości koni, jaką 
straż posiada, jest zupełnie niewy-; 

sterczającą, Cała ilość wody — jaką, 

przy wytężonej pracy można dostar: 

         

HR „HELIOS | "ee 
ul. Wileńska 38. 

R POLONIA 
Mickiewicza 22. Dyr. Slepjan 

KINO- 

UL. WIELKA 42. 

SZEJ RURKA ETER DAS PSAS BS 

OBWIESZCZENIE 
Wileńskiej izby Skarbowej. 

Podaja się do wiadomości publicznej, 
że Ministerstwo Skarbu zarządziło, 
bór podatku dochodowego od uposażeń 

służbowych, emerytur i wynagrodzeń za na- 

jemną pracę był od dnia 10 kwietnia 1925 

roku począwszy dokonywany w  dotychcza- 

sowym trybie wedle stałej skali, 

w art 20. Ustawy z dnia 18 marca 1925 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 242). 

Potrącone kwoty w terminie do dni 7 

po dokonaniu potrąceń wpłacić do wlašci- 
wej Kasy Skarbowej. 

Zarazem Ministerstwo Skarbu 
dzie części drugiej art. 122 (stawy o pań" 
stwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. 
P. Nr. 67, poz. 607 z r. 1923) odracza — aż 
do dalszego zarządzenia — pobranie rożnicy, 
jaka zachodzi między podatkiem, przypada- 

art. 20 ustawy z dnia 
18'go marca 1925 roku, a podatkiem potrą- 
conym od 1 stycznia do 10 kwietnia 1925 r. 
w myśl poprzednich zarządzeń Ministerstwa. 

(—) J. Malecki. prezes. 

jącym wedle skali 

co wobec ^ 

TEATR „Piccadilly“ | asi 

a 

czyć do poźaru—zasilić może tylko 

jedną. sikawkę motorową, zaś inne 

pozostałe sikawki pozbawione były 

by wody. 
Dla tego też, nieodzownam jest 

uzupełnienie taboru - straży przez 

zakupienie przynajmniej narazie 3:ch 

cystern » samochodowych, o pojem: 

ności po 2—3otysiące „litrów każda. 

W ten sposób sprawa dostawy wody. 
byla bycpomyśnie załatwienx. 

„W dalszym ciągu za aktualną na 

leży uważać sprawę innych wymie” 

nionych na początku narzędzi, któ: 

rych nabycie: przewiduje na okres 

1924—25, zaakceptowany w zasadzie | 9 

już poprzednio przez Magistrat plan 

reorganizacji straży (załącz. tab. 11), a 

młanowicie sikawki motorowej i dra- 

biny mechanicznej. Motywy wyżej 

wymienione, usprawiedliwiają konie- 

czność nabycia tychże narzędzi. 

W szczególności drabina mecha- 

niczna. jest nieodzownie potrzebną, 

a to z uwagi na<to, że Wilno posia 
da cały szereg domów  wielopiętro- 

wych, do obrony cktórych bez takiej 

drabiny nie można nawet przystą- 

pić. Posiadana przez straż drabina 

mechaniczna do pociągu konnego, 

jako zbyt. ciężka I wymagająca u- 

ruchomienia co najmniej 2-ch par- 
koni, nie może być użyta bez u- 

szczerbku dla innych — również po* 

trzebnych narzędzi (sikawki, beczki). 

Drabina mechaniczaa, używana jest 

przedewszystkiem jako narzędzie ra: 

tunkowe i dla tego winna być mo- 

żliwie szybko dostarczona do poža- 

ru, co obecnie jest trudne do usku- 

tecznienia, szczęgólniej jeśli weźmnie- 

my pod uwagę warunki terenowe. 
Licząc się z trudnościami finan- 

sowemi, jakie miasto przeżywa, ©* 

graniczamy silę do wyliczenia najnie- 

zbędniejszych potrzeb straży, bez 
zaspokojenia których skuteczna ak- 

cja ratownicza byłaby niemożliwą. 

Biorąc pod uwagę fakt, że obec- 

nie instytucje ubezpieczeniowe, <co- 

raz więcej są zainteresowane w „bez- 

pieczeństwie miasta na skutek zwięk- 

szenia się ich- portfelów, byłoby 

wskazanem zwrócić się do tych in: 

stytucji z propozycją pokrycia czę- 

ści wydatków na powiększenie tabo- 
ru straży ogniowej. (x). 

    

tmipócja _2.Baki_zadeja sę. 
Dane statystyczne dotyczące emi- 

gracji wykazują od r.-1921 zmniej- 
szanie się liczby emigrantów wyjeż- 
dżających „zagranicę dla celów zarób: 
kowych. W r. 1921 wyemigrowało do 
Ameryki 87.000 osób, do krajów kon- 
tynentalnych 12.000 osób, —. razem 
99.000 osób. 

W r. 1922 wyemigrowało do Ame- 
| ryki 39,000 osób na kontynent 300007 
razem 69,000. : 

W r. 1923 do Ameryki 55.000, na 
kontynent" 72,000 razem 127,000. 

W r. 1924 do Ameryki 22,500: na 
kontynent 19,000 razem 41,5000. 

Widać więc, że cyfry emigracji od 
r. 1921 systematycznie się zmniejsza: 

ja, z wyjątkiem roku 1923. 
Dodawszy do liczby emigrantów 

cyfrę bezrobotnych otrzymamy w r. 
1921 emigrantów i bezrobotnych 
272,000, w r. 1922 — 278,000, w r. 
1923 — 242500, w r. 1924—226,500. 

  

premjera Film budzący ogólny po 
Swanson w najlepszej som w nalepsze „PARYSKIEGO WILK. 

Bić osiatnie dwa dni! 2-92 | ostatola seija 
słynnego obrazu podług powieści H. Sienkiewicza 

aby po- 

Od 25 kwi 

podanej 

, Psyche—tancerka Katarzyny Il. gó: 
mow. Tajemnice dworu słynnej cesarzowej. Ceny zniżone — od 60 groszy: 

Kerzystajcie z okazji. 

|» SERZWIIE 

łek Rolniczych Ziemi 
Wileńskiej, 

W pierwszych dniach marca b. r. 
odbył się. doroczny Walny Zjazd 

Związku Kółek - rolniczych ziemi Wi- 

leńskiej, na, którym oprócz-zwykłych 

spraw „bieżących postanowiono ро- 

czynić pewne poprawki w Statucie 

Związku. Między innemi przeszła ро- 

prawka, która określiłe, że członko- 

wie Rady Głównej Związku nie mo- 

ą należeć do władz innych organi- 

zacyj rolniczych bez. zgody ady 

Głównej. 

Na skutek przejścia tej poprawki 

|do Statutu prezes Związku p. Lastow- 

ski, który wchodzi / właśnie w' skład 

„Rady Wileńskiego Towarzystwa Rol- 

„niczego, musiał zgłosić swoją dymisję 

ze stanowiska Prezesa Związku. 

W dniu 17-go kwietnia na posie” 

dzeniu Rady Głównej, która zebrała 

siędla bliższego ukonstytuowania się, 

Pan Prezes Wacław Łastowski i Wi- 

ce-Prezes Dr W. Staniewicz zgłosili 

  
deklaracją o ustąpieniu z zajmowa: | 

nych stanowisk w Radzie Związku, 

motywując swe ustąpienie tem, że 

na skutek wniesionej 

mogą nadai zajmować stanowisk w 

Radzie Związku Kółek Rolniczych, ze 

względu na pozostawanie w Radzie 

Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego. 
Pomimo zapadłej na Radzie u- 

chwały, że Rada Główna Zw. K. R. 

z. W. nie ma nic przeciwko pozosta- 

niu swych członków ' w - Radzie: Wil. 

Tow. Roln, do (chwili najbliższego 

Walnego Zjazdu tegoż, pp. Prezes 

W. Łastowski i Wice-Prezes dr. Sta- 
niewicz deklaracji swojej nie cofneli. 

Wobec-tego Rada Główna zmuszona 

była. zająć się wyborem ich: zastęp- 

ców, Prezesem Rady Głównej Zw. 

K. R. z. Wil. obrany. został p. R. 

Węckowicz, wice-prezesami zostali 

pp. Bonifacy Baranowski i Bronisław 
Wędziagolski. 

Wbrew pogłoskom rozszerzanym 

w pewnej części prasy wileńskiej, że | 

w związku z ustąpieniem prezesa 

Lastowskiego i wicesprezesa dr. Sta- 

niewicza zajść miały jakieš'zasadni- 

cze zmiany w Związku, "dowiaduje- 

my się, że ustąpienie wyżej wymie- 

nionych nie mogło wywołać żadnych 

zmian, ani w kierunku prac Związku, | 

ani.w „składzie „personalnym Rady 
Głównej. 

nym rygorem statutowym Rada Głów 

na została odnowiona... przez wybory 

nowych 5sciu członków zamiast ustę- 

pujących, w myśl statutu, wylosowe: ; 
nych członków. 

Osoby nowych członków nie mo- 

gą w żadnym wypadku. być wskaž-| 
nikiem "tego, iż Związek Kół. Roln. 

z Wil. wstąpi na nowe tory „swej 
dotychczasowej działalności. Do Rady 

Głównej zamiast ustępujących weszli: 

p:p. A. Kokociński, Kierownik Związ- 

ku Rewizyjnego Polsk. Współdz. Rol- 

niczych, Romuald Węckowicz, wylo- 

sowany członek Rady, Żybort— rolnik 
z Oszmiańskiego, Marcińkiewicz — 

rolnik z Oszmiańskiego I Wł. Kamiń- 

ski, Kierownik Związku „Młodzieży 

Quo Vadis. 
Wstrząszjący dramat w 8 aktach W roli 

Iga Gzowska, Runicz I Czer- 

etnia do'6-g0 maja 
Sprzedaje wszystkie towary po. cenach niżej własnego zakupu. 

Koraystajcie z okazji. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE: 

E BLS 

Prawda o Związku Kó-| 

па Walnym ; 

Zjeździe poprawki do statutu, nie 

dziw! RAJSKI PTAK w 8 wielkirh aktach. W roli głównej słynna Giorja 

A“ „Cuda nowoczesnej 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Znalazł w sensacyj- 

j nej sztuce „Tajemniczy Dżems* — widowi= 
sko niezmiernie zajmujące, przykuwające 

uwagę widzów zarówno wyjątkową treścią o 
ciągłem napięciu nerwów, jak I wspaniałem 

wykonaniem całego zespołu, z pp. God- 

lewskim, Wyrwiczem, Kijowskim i Kurna- 

kowiczem na czele. 
— Popołudniówka popularna. Jutro 

o g. 4+ej pp grana będzie ostatni nowość 

repertuaru „Tajemniczy Dżems". Ceny zni- 

żone. 

— Gościaa Teatru im. Al. Fredry. 

Jutro w Teatrze Polskim rozpoczyna goś* 

cinę Teatr im. Fredry w Warszawie, pod 

kierunkiem artystycznym Jana Pawłowskie- 

go. Sztuka którą gra wymieniony Teatr, a 
mianowicie „Jan, Maciej, Karol Wscieklica” 

Witkiewicza, w prasie warszawskiej była 

przyjęta entuzjastycznie, to też była graną 

kilkoma tygodniami, jest tryumtem kierow - 

nictwa Teatru, zarówno przez dobór sztuki, 

jak doskonałe wykonanie, 

— Dzisiejsza premjera „Modelki. 
Wiktorję Kawecką dziś ujrzymy w „Model- 
ce”. Dła niezliczonych zwolenników tej zna- 

komitej artystki, jest to święto artystyczne, 

to też pełno dziś będzie w Teatrze Wiel- 

kim. Cały nasz doskonaly ansambl operet- 

kowy ž pp. Kozlowską, Jaworską, Dowmun- 
tową, Sempolińskim, Marjańskim | režyse- 
rem Dowmuntem na czele, ma role popl- 

sowe, a więc „Modelka” będzie miała wy- 
konanie pierwszorzędne. Zespół baletowy 
przygotowuje nowe ewolucje | tańce. 

— Opera „Halka“-—jako popolud- 
miówka. Jutro o g. 4-ej pp. w Teatrze 
Wielkim grana będzie po raz ostatni 

„Halka”—Moniuszki. Rolę tytułową śpiewać 

będzie. po. raz pierwszy p. Korytko-Lamalc- 

ka—artystka z Warszawy, rozporządzająca 
pięknym głosem, oraz pierwszorzędnemi 

warunkami zewnętrznemi. Pozostała obsada 

będzie niezmieniona. 

— Premjera „Końca świata”. 
„Bawcie się, czemu nie, wszak krew w wa- 

szych żyłach płynie, wszak tętni'w was ra- 
dość życia, bawcie się, byle w tanecznym 

tupecie nie zanikła myś! wasza I nie skarla- 
ła dusza” „Gdybyż choć dziesiątą część 

tych wysiłków I środków, które wkłada się 
ot w takie bale, zužytkowano na wznlesle- 

nie jakiejść wszechświatowej uczelni. Akd- 

demji Nauk, ileby zyskała na tem ludzkość 
ile szczęścia spłynęłcby stąd na ziemię”... 
Słowa te wkłada sutor „Końca swiata”, w 

    

La Lu Ls BT 

RADIJO 
Program koncertów stacji radjo- 

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

(słyszane w całej Polsce). 

ł Sobota, 241V. Koncert zespołu or: 
! kiestral. P. T. R. Okier. A. Adamusa. 
| 1) Fantazja z op. „Hrabina Marica". 

2) Piosenki operetkowe w wykon. art. 
teatru Nowości. 

Komunikat PAT. 
Biuletyn metereologiczny. 

! Koncerty trwają od godz. 18 do 19, 

  

  
  

| Ze sportu. 
Przegląd rowerów, 

Wileńskie T-wo Cyklistów 1 Łyżwiarzy 
zawiadamia swych członków, że w niedzielę 
dnia 19 b. m. o godz. 10 rano w parku 
sportowym. im. gen. Żeligowskigo, odbędzie 
się w związku z obchodem 3-go Maja, 
zbiórka I przegląd rowerów. 

Stawienie się wszystkich członków z 
rowerami i w uniformach obowiązkowe. 

Rozmaitości. 
Automatyczny sekretarz. 

« _ Jeden z inżynierów amerykańskich zbu- 
dował ciekawy przyrząd, który nazwał sek- 
retarzem automatycznym, maszyna to bo- 
wiem spełnia automatycznie funkcje sekre- 
turza-stenografa. 

Oto przykład: W biutze niema nikogo, 
gdy odzywa się dzwonek ' telefonu. Nagle 
obok słuchawki daje się słyszeć głos: Tu 
jest biuro p. Smitha. W tej chwili jednak 
p. Smitha niema ale mogę zanotować sło: 
wa pańskie. 

Oczywiście jest to głos fonografu, po 
łączonego z telefonem. Usłyszawszy to, 
klient mówi dalej, a sekretarz automatycz- 
ny notuje skrupulatnie słowa jego na wał- 
ku, pociągniętym masą woskową. Powró- 
clwszy do biura, p. Smith potrzebuje tylko 
pokręcić korbkę przy ńparacie, aby puścić 
w ruch sztyfcik, umieszczony na błonce 
fonograficznej i usłyszeć wyrazy, utrwalone 
na wałku. - 

czterdzieści razy z rzędu, Turnóe po Polsce, | 

jakie rozpoczął wymieniony Teatr przed * 

    

Przyrząd ten utrwala także ze skrupu- 
usta swego bohatera—filozofa, dając w ten”) latnością żywego stenografa rozmowy, prc- 

sposób nowy podkład sztuce scenicznej, 

wprowadzając na scenę nowy a tak ważki 
«czynnik oddziaływania kulturalnego jednych 
na drugich. 4-g0 maja zobaczymy jak tego 

rodzaju ideje mogą promieniować. 

— Poranek czny T:wa „Łut- 
la". Jutro w mArdcłę o g.12i nų po 
pcl. w sali „Lutnia* odbędzie się poranek 
mizyczny z udziałem znanych solistek W. 
Halka-Ledochowskiej (skrzypce) i K. Pliszka 
Ranuszewicz (terz W programie Grieg 

(sonata < moll) Liszt (fantazja „Lucja”) Ra- 
nuszewicz (sonata) Halselt (Etudy) I in. 

, Ceny miejsc najniższe. od 50 gr. 

Teatr Polski 

Dziś i 

„Tajemniczy Džems“ 
sztuka Miranda. 

Początek o g. 8-0) w. 

Zwyczejem bowiem / spowodowa* 

  

W niedzielę 26 kwietnia 
Występ warszawskiego Teatru Imie- 

nia Fredry w sztuce Witkiewicza 

| Ju, Mato, Karl Aidai! 
M L i i 

„Dr. W. Legiejko 
į Choroby wewnętrzne. Spec. płuc i żo- 

i łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—71/2 wiecz: 

| Ul. Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

  

techniki. 

9|wo STELLA 
au ul. Wielka 30   

Sklep owocowy „M. SZER“ | Es В u.-. 
ZAMKOWA Nr. 22, (naprzeciw košciola Šw. Jane). 

ogłasza Tani Tydzień! 
M.KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjalność : KOSTJUMY 

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

ką do 50 proc. 

KraNtORA 1. WalSZAWY 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
„wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. H-a 

Szklana) Je 12,m.4 | 
M. Lewandowska.    palone 

+ KUPRZIOZSAJO| 

Polska drukarnia nakładowa 

Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

polecają: 

wadzone przez dwie osoby, może więc słu- 
żyć za niezbity dowód dokonania danej 
transakcji lub umowy. 

    

Giełda warszawska 

z d. 23—IV 24 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belaja 26,27:/a 26,34 126,21 
Dolary 5,18'/2 5,20 5,17 
Holandja 208,00 208,50 207,50 
Londyn 24,941/4 25,04 2491 
Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 27,15 27, 27,08 
Praga / 15,45 15,48 „1541 

| Wiedeń 73,16 73,36 73,00 
Włochy 21,36 21,41 21,81 
Szwajcarja 100,64 100,83 100,89 

Stockholm 140,15 140,50 139.80 
Kopenhaga 96,05 ° 96,30 95,80 
Funty ang.  24,86'/ 24,921/3 84,81 
Franki fr. 27,31V1 27,88 27,25 
8 proc. Pož: konwers. 77 
Pož. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł, 82 
Poż. dolar. 58—57 
41/0/o listy z. T. Kred. Z. przedw. 24,00—24,90 
50/0 listy z. warsza PSY 18,50—19,— 

41/ą 0/0 warsz. przedwoj. 17,70 — 17,85 
6,/0 obligacje Warszawy z 17 r.  6,00—6,25 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

 FANETMCZNA BSADTOZRZA WARECKANA TRS 

aż K. Sekołowski   
Choroby skórne | weneryczne. 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5>—7. 

  

   
   
   

            

„LUX* 
Talefon 203. 

ntroligatorskie szybko i dokładnie 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Drukl kolorowe i ilustracyjne 

Światłodraki. 

w brylach budowlane i mielone 
na mączkę nawozowe 

  
Stefana Grabowskiego 

PRZYJMUJE ogłoszenia do. wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej, 

Warunki najbardziej dogodne.   
  

Wydawsa w- imieniu współwłaścigieli Józat Baterewicz. 

w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

|'PlupalmY OK OP duzo › 
us) uodnyų 45 с/ о4 в> 1, 
-Kqgu op orzpozsąj *oBou 
„uńłd nipnd oBouz)5j2pm 

YZJIMOLUWNHI 
- sANTTULNATUO" 
4125 [ ejudny Azud yojed 
-pz yojkjsojzp Zsojupisop 

_MNIOWUHa 

   
   

  

Laktady Przemysłowe „Chęciny ”, $-4a Akc.f 
statja „Chęciny', z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ 
Stanisław Giebułtowski, Wilno, 

Słowackiego Nr. 10. :        


