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opłacona ryczałtem. 

Wilno,    
       

Niedziela, 26 kui. 

| poświątecznyeh. 

Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

  

  Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pióru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
przyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

Prenumeratę i ogłoszenia 

telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 | wszystkie biura 
reklamowe w kraju 1 zagranicą. Į Re! 

Redakčja I Administracja: WIL! 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłosze: 
leńsklego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w 

R tor przyjmuje od 3—4 popoł. 
kopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca 

      
KA 15. Tel. 99. 

vy. „Kurjera Wi- 

    

    

  

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4:ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

  

  

popierajcie zbiórkę: na 

Umowa handlowa 
Podpisana w (czwartek 23 b. m.) 

konwencja handlowa między Rzecz- 

pospolitą Polską a Respubliką Czecho- 

słowacką kładzie nowe podwaliny pod- 
rozwój naszzch stosunków gospodar* 

czych z Czechosłowacją a także i z 
innemi krajami, jak Węgry, Jugo- 

sławja, Austrja, Szwajcarja 1 Włochy 

ze względu na postanowienia podpi- 

sanej łącznie z konwencją handlową 

kolejowej umowy taryfowej. 

Handel z Czechosłowacją, nąwet 

w dotychczasowym okresie beztrak- 
tatowym (umowa z da. 20/X. 1921) 
nie była ratyfikowana) był ze wzglę- 

du na bezpośrednie sąsiedztwo i wa- 

runki gospodarcze obu krajów bar- 
Na podstawie staty- 

styki z r.1924 stąd stwierdzić można, | 
że przywóz z Czechosłowacji stoi na 

piątem miejscu po Niemcach, Sta: 
nach Zjednoczonych, Austrji i Angiji 
i stanowi 5,7% ogólnego przywozu 
do Polski. Wywóz zaś stoi na cztwar- 

tem miejscu po Niemcach, Anglji 

1 Austrji, stanowiąc 7,9 proc. ogólne- 

go naszego wywozu. Majwažniejsze- 

mi pozycjami wywozowemi do Cze: 
chosłowacji były: produkty wzgłędnio 

półprodukty naftowe 24,5 mil. zł. (1) 

g ogólnego wywozu prze- 

tworów przemysłu rafinaryjnego — 
pierwsze miejsce), ołów, cynk i wy- 
roby z tych metalów 12,1 mil. zł. 

węgiel 10,9 mil, zł. (4,8 proc. ogól- 

nego wywozu węgla — trzecie miejs- 

ce), trzoda chlewna 10,7, bydło ro- 

gate 6,7 mil. zł., artykuły spożywcze 

7,4 mil. zł. Stąd też przy rokowa- 

niach znowu ze strony polskiej zwró- 

cono szczególną uwagę na układ wę- 

glowy, wywóz półdestylatów  nafto- 

wych i umowę weterynaryjną. 

[raktat handlowy z Czechosłowa- 

cja jest drugim z kolei polskim trak- 

tatem taryfowym. Opiera fsię on na 
klauzuli największego uprzywilejowa- 
nia, i prócz tego zawiera specjalne 

"nowe cła konwencyjne, Mieszczą się 

one w 4 listach i ckreślają wysokość 
stawek bądź w zniżkach procento- 

wych od ceł autonomicznych, bądź 

w liczbach absolutnych (cła fiksowa- 

ne). ; 
Czechosłowacja dala nam konces- 

je celne na około 20 punktów swej 

taryfy, my zaś na około 20 punktów 

naszej. Koncesje. jednak celne dla 

Czechosłowacji równoważą się nietyl- 

ko otrzymanymi koncąsjami celnemi, | na rok od chwili wymiany dokumen- 
lecz również tranzytowami, w: zakre”, 

sie zbytu węgla i t. p. › 

Zniżki udzielone przez Polskę 

Czechosłowacji dotyczą najróżnorod- 
niejszych gałęzi gospodarstwa, a więc 

rolnictwa, przemysłu spożywczęgo 
(między innemi 50—do 60 proc. zniż- 

ki cła na piwo), produktów garbar- 
skich i obuwia (między innemi od 

cła na obuwie skórzane częściowo 

lakierowane 74 pr., od płóciennegO ; się niewątpliwie do ożywienia handlu 
65 pr. sztylpów 75 pr.), materjałów 
budowlanych i ceramicznych (rury 

26-go 

L Ciethosłowacją. 
kamionkowe 57,3 pr. zniżki), wyrobów 
szklannych, materjatów technicznych, 

maszyn i wyrobów metalowych (rury 

wiertnicze — 30 pr. zniżki maszyny, 

pompy dla cukrowni, gorzelni, słodow- 

ni, rafineryj naftowych I t. p. — 15 

pr. zniżki, aparaty dla tych celów 15 
do 20 pr. zniżki, dźwigi hydrauliczne 
40 pr. zniżki, siewniki do.jednoczes-. 
nego wysiewu ziarna i nawozów —: 
30 pr.. papieru, materjałów włóknie 

stych, wyrobów galanteryjnych i kos- 

metyczno-toaletewych. 

„Polska uzyskała stabilizację cła i 
opłat przy wywozia do Czechosłowa” 
cji produktów naftowych w obecnej 
wysokości oraz cła na parafinę obniżo- 

nego do 40 koron czeskich za 100 
kg. dla parafiny surowej iłusek oraz 
100 koron dłu in. parafiny; dalej 

50 proc, blachę żelazną i stalową 
(koło 40 proc.), cement 40 proc. itp. 

Umowa weterynaryjna reguluje 
sprawę wywozu bydła do Czechosło- 
wacji pod względem sanitarno-wete- 
rynaryjnym,(kład węglowy ustala dla 
Polski kontygent importowy węgla 
w wysokości 60 tysięcy ton miesięcz- 
nie (75 proc, grubego i 25 proc. 
drobnego), przyczem możliwe są 
pewne wahania w poszczególnych 
miesiącach z tem zastrzeżeniem, że 
najwyższy import miesięczny może 
wynosić 83.000 ton. Umowa reguluje 
wreszcie kwestje podatku, który nie 
może być wyższy. od podatku na 
węgiel czeski na miejscu i opłaty 
ryczałtowe zamiast podatku obrotowe- 
go w wysokości 3 proc. ceny węgla, 

Kolejowa umowa taryfowa regu- 
luje przedewszystkiem kwestję tran- 
zytu węgla, ustalając stałe rozpięcie 
między taryfą na węgiel polski a 
taryfą na węgiel czeski. Stawki ko- 
lei czeskiej przy przewozie węgla 
polskiego do Czechosłowacji będą 

zniżki celne na przędzę bawełnianą || 

kwietnia. 

  

Dzisiaj w nied ztelę 26-go b. m. o godz. 
12.30 ppoł. w sali Miejskiej (Ostrobramska 5) 

_ poseł Bronisław Ziemięcki 
S b. Minister Pracy I Opieki Społecznej 

wygłosi odczyt na temat: 

„Program i zadania Polsk. Partji Socjalistycznej”. 

i 
į 

Sala Klubu Handlowo - Przemysłowego 
ul. Mickiewicza 33-a. 

Dziś w niedzielę 26 kwietnia r. b. ostatni odczyt 
słynnego pisarza rosyjskiego utora „To co najważniejsze" 1 Innych utworów 

na 

mat: 

  
Bilety do nabycia cały dzień w kasie sali klubu. 

  

  

i Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
i przepisuje się szybko i dokładnie. 

5 Ceny bardzo przystępne. ! 
NIKE GAGA WIRY” STS) EKO UK КОМЕБ GLA I INK S EADS USS UIS RODE EEE GRE WYLZĄ 

Zlikwidowanie bandy komunistycznej. 
W ostatnich czasach została zlikwidowana banda, trudniąca się orga- 

nizowaniem jaczejek komunistycznych na terenie granicy Daugieliskiej 
oraz w rejonie Nowo-Święcian. 

W sprawie powyższej została aresztowana rodzina Zajkinów, która 
rozpowszęchniała bibułę komunistyczną. (I) 

Dalsze umowy Polsko-Czechosłowackie. 
WARSZAWA, 25.IV, (Pat.), W celu definitywnego załatwienia Spraw 

technicznych, związanych z podpisaniem umowy  likwidacyjnej, pozostali 
w Warszawie członkowie delegacji  likwidacyjnej czechosłowackiej. | 
W czwartek 23 kwietnia zostały podpisane następujące umowy finansowe 
między Rzeczypospolitą Polską a Czechosłowacją: 1) w sprawie zapo*   bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, 2) w sprawie podatków bezpo: ; 
średnich i podatków spadkowych, 3) w kwestji pomocy prawnej w spra” ; 
wach podatkowych.   obniżone o 0,40 koron czeskich na 

100 kg. przy tranzycie do Austrji o 
0,40 względnie 0,60, względnie 0,70 
koron czeskich do Węgier i Jugo- 
sławji o 0,40 względnie 0,20, do 

czeskich. Polska obniży dla tych tran- 
sportów cenę o 7 groszy prócz tran- 
sportów przez Bogumin, gdzie zniż- 
ka pozostawia się do uznania Polski, 

Wszystkie te umowy zawarte są 

tów ratyfikacyjnych, z možnošcią 
przedłużenia. Przewidywane jest przy- 
tem przedterminowe wprowadzenie 
w życie klauzuli największego uprzy- 
wilejowania i umowy kolejowej. 

Jak widzimy długotrwałe rokowa: 
nia przyniosły gruntowne i szczegó-| 
łowe rozwiązanie sprawy stosunków 
gospodarczych polsko-czechoslowac- 
kich, a podpisanie umowy przyczynia   z Czechosłowacją, jak również do 

Włoch i Szwajcarji o 1,15 koron gie spory i dawne współzawodnictwo, 

Prasa francuska o podróży Benesza. 
PARYŻ 25,IV. (Pat). Omawiając podróż ministra Benesza do War- 

szawy, L'Osuvre przytacza szereg głosów praskich i waszawskich, które 
wyrażają zadowolenie, że mogą się skończyć wreszcie w ten sposób dłu- 

popychające Czechów ku Rosji, a 
Polskę, prześladowaną przez Moskwę, w kierunku Berlina. L'Oeuvre 
wyraża jednak obawę, zby w odległej przyszłości Polska nie była zmuszona 
wybierać ponawnie między Moskwą a Berlinem w celu zadowolenia Pragi. 
Poruszając z kolei hipotezę sojuszu Moskwy i Berlina przeciwko Warsza- 
wie, dziennik zaznacza, że jest obowiązkiem całaj Europy zapobiec dojściu 
do skutku tego sojuszu. 

300 komunistów przed- sądem 
kowieńskim. 

KOWNO. 25.IV. (Pat.) W najbliższych dniach rozpocznie się przed 
sądem wojennym proces przeciwko 300 osobom oskarżonym o uprawianie 
na Litwie propagandy komunistycznej. - 3 

Rokowania francusko-angielskie w spra- 
wie bezpieczeństwa. 

PARYŻ. 25.IV. (Pat). „Temps“ zapowiada w najbliższym czasie wzno- 
wienie rokowań francusko-angielskich w sprawie bezpieczeństwa oraz 
w sprawie długów międzysojuszniczych. " 

Painleve i Briand według ioformacyj dziennika udadzą się prawdopo* 
dobnie w tym celu do Londynu.     wzmocnienia naszego wywozu wogóle, Nie jest wykluczone, że uda się do Londynu również Caijlaux. 

    

   

  

   
   

  

    

Bo oo| 

Bieliznę 
Trykotaże 

I Rękawiczki 
| Krawaty 

| 
Jan Wokulski j dka 

Wielka 9 tel. 182, 

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, 

kuchen. i części pojedyńczych 

S. ANCELEWiCZ 
Wilno, ul. Niemiecka M 16, 

1 pakiw bałyckch 
Łotwa. 

Nowy poseł lotowski w Mo- 
skwie. 

i 
4 
B 

Ostatni wyraz modyl ł 

E 
i 

  
  

  

  

Poseł łotewski w Moskwie K, 
Ozols wyjechał wczoraj na miejsce 
swego urzędowania. 

P. Ozols rozpocznie rokowania z 
Sowietami nad sprawą reewakuacji 
oraz innych, szczególnie doniosłych 
dla Łotwy. 

Dyrektor — fałszerzem, 

Dyrektora ryskiego kredytowego! 
towarzystwa przemysłowego pocią- 
gnięto do odpowiedzialności karnej 
za fałszowanie weksli i defraudację 
pieniędzy towarzystwa. 

Wšcieklizna wśród bydła. 

Zarząd weterynaryjny otrzymał z 
różnych miejscowości  alarinujące 
wiadomości o szerzącej się wśród 
bydła epidemji wścieklizny. 

Szefowie powiatowych urzędów 
weterynaryjnych otrzymali szczegóło- 
we instrukcje zwalczania wścieklizny. 

Przedsięwzięto cały szereg šrod- 
ków zaradczych i zarządzono natych- 
miastową izolację chorego bydła. 

Estonja. 

Dymisja dwuch ministrów. 

W związku z prośbą dwuch, ska- 
'zanych na śmierć komunistów, o uła* 
skawienie, wynikł ostry konflikt w 
łonie gabinetu. 

Minister wojny Soots i spraw we- 
wnętrznych Ejnbund zaprotestowali 
przeciw tego rodzaju „Kiereńszczy- 
nie", dowodząc, że Estonja winna 
tępić wszelkie elementy wywrotowe, 
zagrażające niepodległości państwa. 

Rząd załatwił tę sprawę kompro- 
misowo, ułaskawiając tylko jednego 
skazanego. 

Wobec tego ministrowie wojny i 
spraw wewnętrznych złożyli prośby 
o dymisję, która będzie przedmio- 
tem obrad najbliższego posiedzenia 
gabinetu. 

Totalizator — zakazany. 

Główna komisja parlamentarna 
dodała poprawkę do ustawy o grach. 

(Według poprawki tej zostały za- 
kazane wszelkie gry hazardowe, w 
tej liczbie i totalizator. 
REA BY AO EK OTARO IU IB WESAA 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne I weneryczne. 

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

         



K ū в о8 В МАЕ 5 K I Nr. 94 (246) 
  

Z SEJMU. 
WARSZAWA, 25.IV. (Pat.). Posie-, 

dzenie Sejmu. Po załatwieniu w, 
pierwszym czytaniu szeregu ustaw 

przystąpiono do dalszej rozprawy 

budżetowej. W dyskusji przemawiał 

pos. Wasyńczuk (kl. ukr.). Mówca 

ostro krytykował politykę obecnego 

rządu w stosunku do mniejszości u- 

kraińskiej i oświadczył, że, z powo- 

dów zasadniczych i ze względu na 

całość polityki rządu, będzie gloso- 

wał przeciwko budżetowi. Następnie 

pos. Chądzyński (NPR) dowodził, że 

centralnem zagadnieniem, od które- 

go zależy wykonanie budżetu, jest 

sprawa kryzysu gospodarczego, któ- 

rego rząd dotąd nie docenia. O roz- 

miarach tego kryzysu świadczy 
wzmagający się import i bearobocie. 

Uzyskanie pożyczki amerykańskiej 

jest sukcesem rządu Grabskiego, jed- 

nak pożyczka ta jest zbyt szczupła 

dla naszych potrzeb i może przyczy 
nić się jedynie do złagodzenia kry- 
zysu. Nasi agrarjusze wyśrubowali 

cenę zboża ponad poziom światowy, 

a jeszcze otrzymują prolongatę po: 

datków. Przewiduje się bardzo nikłe 

pozycje dla złagodzenia skutków 
bezrobocia. Przy dyskusji nad budże- 
tem ministerstwa pracy będziemy 

się domagali podniesienia ich w 

znacznej mierze. Wreszcie pos. Chąd- 

zyński oświadczył, że klub jego wo- 

bec budżetu nie zajmuje stanowiska 

negatywnego i domagać się będzie 

tylo niektórych zmian. Pos. Bryl 
(Gr. Bryle) twierdzi, że stan tego bi- 
lansu handlowego dowodzi ostatecz: 
nie, że przemysł, tak wydatnie po- 
pierany przez rząd nie dorósł do 
swoich zadań. W dalszym ciągu 

swych wywodów pos. Bryl krytykuje 

działalność poszczególnych mini: 

sterstw, stwierdzając, że najdroższą i 

najgorszą mamy administrację. Co 

do działu sprawiedliwości to,  zda- 

niem pos. Bryla, sąd w Polsce uro- 

biło sobie zdanie, że w sądach spra* 

wiedliwości uzyskać nie można. Go- 

spodarka ministerstwa rolnictwa rów- 

nież nie jest lepsza. To samo doty- 

czy ministerstw: reform rolnych, 

spraw wojskowych i robót publicz- 

nych. Kończąc, pos. Bryl oświadcza, 

że, jeżeli wiaś która stanowi 70 proc. 

stracyjne na Kresach wreszcie 

świadcza, że rządowi jego stronnict- 

wo zaufania nie udzieli. 

Pos. Fiderkiewicz (Niez. 
Chłop.) uważa, że reformę rolną mo- 

sób, że odbierze się posiadaczom zie- 

mię i odda chłopom bez wykupu, 

przyczem zaznacza, ze nie obchodzi 

go nic, jak to nazywa, czy się na- 

zywa „bolszewizm”, czy nie. Wresz- 

cie oświadcza, że stronnictwo jego 

głosować będzie za budżetem wtedy, 
kiedy będzie chłopski rząd. Pos. 

Skrzypa skarży sią na prześladowa- 

nia komunistów przez władze, które 

skazują na śmierc pionierów ruchu 

robotniczego. 

W końcu stawia wniosek, aby ce- 

lem wyrażenia votum nieufności rzą- 

dowi, sejm odrzucił art. 1 ustawy 
skarbowej. 

Pos. Kwiatkowski (Ch. D.) przy- 
łącza się do wyrazów uznania dla mi- 

nistra skarbu za przedłożenie zrówno- 

ważonego budżetu, żałuje jednak, że 

rząd zbyt późno zajął się sanacją žy- 

cia gospodarczego, wskutek czego 

budżet, choć zrównoważony, nie od- 

powiada wszystkim wymaganiom. 

Zdaniem mówcy zamało uwagi 
poświęca się kwestji reorganizacji i 
redukcji naszej administracji. 

Omawiając sytuację gospodarczą, 

pos. Kwiatkowski przestrzega przed 

osiągnięciem czynnego bilansu za po: 

mocą pożyczek zagranicznych, Uwa- 

ża, że, gdyby stronnictwa lewicy li: 

czemi, to napewno reforma rolna by- 

łaby już o wiele dalej posunięta. 

Dotyczy to specjalnie Sląska. 
Również zawiniła, zdaniem mów- 

cy, polityka celna rządu oraz dąże- 

nie do oparcia całego gospodarstwa 
głównie na podatkach pośrednich naj- 

nia kryzysu gospodarczego. 
Taryfa celna jest zła I uniemożli- 

wia wywóz z Polski fabrykatów i pół 
fabrykatów, co jest źródłem drożyzny. 

reszcie pos. Kwiatkowski wypo- 
wiada pogląd, iż o znaczeniu rynku 

polskiego należałoby lepiej informo- 
wać zagranicę gdyż zrozumienie na-   ludności, straci zaufanie do państwa, 

a rząd nie przedsięweźmie odpowied- 

nich środków, stronnictwo mówcy 

szego znaczenia ekonomicznego 
wśród innych narodów Europy nie- 
stety jest małe. Na tem rozprawę   będzie zmuszone głosować przeciw 

niemu. Pos, Taraszkiewicz (kl. Biał.) 
uskarża się na politykę rządu w 
stosunku do mniejszości 
wych, mówi o rzekomych gwałtach, 

popełnianych przez organa admini- 

ogólną nad rozprawą skarbową za- 
kończono. 

Rozprawę szczegółową odłożono 

narodo= do następnego posiedzenia, które 
odbędzie się w poniedziałek dnia 27 
kwietnia o godz. 10 rano. 

  

Wiadomości polityczne. 
Pan Prezydent Rze- 

Grabski u  czypospolitej _ przyjął 
e dnia 25 b. m. wieczo- 

politej. rem na posluchaniu 

Pana Prezesa Rady Mi- 
nistrów Grabskiego. (Pat.) 

„Neues  8-Uhrblatt” 
dowiaduje się, że roko- 

polsko au- kie. wania między Polską a 
z Austrją w sprawie trak: 

tatu hamdlowego rozpoczną sie praw- 
dopodobnie w czerwcu. (Pat.) 

Wczoraj z polecania 
p. marszałka sejmu i w 
jego imieniu sekretarz 
p. marszałka p. Dwer- 
nicki złożył wizytę char- 

ge d'afaires bułgarskiemu Vantcheffo" | 
wi, aby wyrazić 

szczęśliwego ocalenia króla Borysa Ill 

oraz współczucia w związku z kata: 

strofą w katedrze sofijskiej. (Pat.) 

Marszałek 
Sejmu pol- 
skiego Bał 

garji. 

ZZ Z, 

W krainie hez5eNól. | 
Rozpatrując się w naszem życiu 

codziennem i widząc niezaprzeczony 

w wielu dziedzinach szczęśliwy roz- 

wój prac społecznych I poczynań kul- 

turalnych, spostrzec też musimy obok 

„tych radośnych świadectw naszego 

budowania państwowego, rozmaite 

zarządzenia ujemne. Ujemne, bezsen- 

sowne, nie dające się żadną logiką ; 

wytłumaczyć, a łatwe do usunięcia | 

lub zmienienie. 
Dwa fakty z ostatniej doby rzuca- 

ją się wprost w oczy. Dla zilustro- 
wania takowych plastyczniej, przyto- 
czę dwie rozmowy, słyszane w tych | 
dniach w Wilnie: 

Bezpieczeństwo miasta. 

„Proszę sobie wyobrazić”, opo*; 
wiada mi ojciec licznej redziny, „że 
teraz i na wysokiem piętrze, w nocy, 
mieszkanie nie jest zabezpieczone od 

złodzieil Bo że w dzień kradną z 

mieszkań, a w nocy ze strychów, do 

tego każdy jest przygotowany; bary"   

radość z powodu: 

i tyle lekko, 

kto im w tem może przeszkodzić? 

ścią”, 

— 2 Brakas donoszą 
iż przywódca katolików 

re odmówił. vy anderwliere odmówił 
przyjęcia misji utworzenia gabinetu. 

Z Moskwy donoszą iż 
rząd sowiecki opraco- 
wał projekt dopuszcza- 
jący zakładania przed- 
siębiorstw prywatnych, 

które będą zatrudniać nie wyżej dwu- 
stu osób. (Pat.) 

bio = rstwa pry- 
watne "zo 

wiecji. 

Królewska para an- 
Powrót zpo- gielska powróciła dzi- 

A siaj do stolicy 20 pię: 
cio tygodniowej podróży po Europie 
Południowej i morzu Śródziemnem. 

Prasa angielska wyraża duże za- 
dowolenie, z powodu serdecznego 
przyjęcia jakiego królestwo angielscy 
doznali w Paryżu. (Pat.)     

kaduje się drzwi, znosi bieliznę na 
noc do mieszkań, możliwie nie zo- 
stawia bez opieki i t. p. 

Ale parę dni temu, zostaliśmy (na 
Sierakowskiego ul.) obudzeni w nocy 
hałasem i krzykami” Cóż się okazało? 
Oto złodzieje operujący z nieprawdo- 
podobną swobodą, splądrowali piw: 
nicę tego domu, znaleźli tam drabi- 
ny, powiązali je sznurami, przystawili 
do okna 1-go piętra i spokojnie za” 
bierali się do włażenia tamtędy, gdy 
spłoszył Ich krzyk służącej, śpiącej o 

że ją zbudził szmer od 
przymkniętego okna. 

Oczywiście policji nigdzie ani śla- 
du, ani znaku, złodzieje mieli czas 
uciec bez pośpiechu. Pytanie? Poco 
w dzień jeżdżą groźni jeźdźcy konnej 
policji po najruchliwszej części mia- 
sta I co oni komu pomagają? A cze- 
mu w nocy miasto jest oddane na 
pastwę bandytów, którzy jeśli nie za- 
rzynają zapóźnionych przechodniów, 
to są istotnie bardzo poczciwi, bo 

Nie 

czyły się z możliwościami gospodar- | 

więcej przyczyniło się do wytworze-. 

| Hindenburg czy Marx. 
ее Rezultat wyborėw w Niemczech, 

WIEDEŃ, 25.IV (Pat.). „Wiener 

nie można oczekiwać przed północą. 

Allgemeine Zeitung" donosi z Berlina: 

Partja Głosowanie będzie ukończone o godz. 6 wieczorem w niedzielę. Wyników 
Definitywne rezultaty będą prawdo- 

żna przeprowadzić tyłko w ten Spo- podobnie ogłoszone w poniedziałek rano. 

Zajścia podczas wyborów prezydenta 
Rzeszy. 

i BERLIN. 25.IV. (Pat). W przede dniu wyborów prezydenta Rzeszy agi: 

tacja wyborcza przybrała charakter o wiele intensywniejszy aniżeli podczas 

| wszystkich wyborów lat poprzednich. 

! Na Postdamskim placu wskutek zajść musiała interwenjować policja. 

I Po południu w zachodniej części miasta jeden z członków drużyny 

trzejszych wyborów. 

| Z Bu 

Reichswanneru został zabity przez nacjonalistów. 

Prasa wieczorna jest bardzo chwiejna w przewidywaniu wyników ju 

Igarji. 
Glowa w Moskwie, ręce w Sofji. 

| SOFJA, 25.IV (Pat.). W ciągu ubiegłej doby dokonano licznych aresz- 

towań. Zatrzymano kilku osobników, rzekomych pułkowników lub genera- 

łów armji, posiadających fałszywe dokumenty. 

į Z dotychczasowych rezultatów śledztwa 

machu na katedrę coprawda byli bułgarzy, 
w rękach bolszewików rosyjskich. 

wynika, że wykonawcami za- 

kierownictwo jednak akcji było 

Jugosławja ostrzega Bułgarję. 

BIAŁOGRÓD 25.IV. (Pat). Jugosłowiański poseł w Sofji złożył wi- 

„zytę bułgarskiemu prezesowi Rady 
uwagę na ubolewania godne skutki, 

j kach między obu państwami z pow 
oświadczeń. 

Wyniki 
SOFJA, 25.IV (Pat.). Sledztwo 

Ministrów Cankowowi i zwrócił jego 

które mogłyby wyniknąć w stosun- 

edu rozpowszechnienia tendencyjnych 

śledztwa. 

w sprawie zamachu w katedrze wyka* 

zało niezbicie, że zamach był dziełem tajnego komitetu centralnego partji 

komunistycznej, którego członkowie 
towania, znajdują się wszyscy w ręk 
przedstawiciele radykalnego skrzydła 

o ile nie zostali zabici w czasie aresz- 

u władz. W spisku wzięli udział także 

partji chłopskiej, kierowanego przez 

ludzi znajdujących się bądź zagranicą, bądź wewnątrz kraju. 

zastrzelony. 

Komuniści palą 
SOFJA, 25.IV (Pat.). Spłonął 

gimnazjum, 
wykazało, że 
Jicznę aresztowania. 

położonego w pobliżu teatru 1 bibljoteki miejskiej. 

pożar był dziełem agrarjuszy komunistycznych. Przedsięwzięto 

Jeszcze jeden wykryty. 

SOFJA. 25.IV. (Pat). Jak donoszą z Warny, 

dnego ze sprzysiężonych nazwiskiem  Kacawoff. 
policja wykryła tam je- 
Podczas walki został on 

gmachy szkolne. 
Plewnie gmach wczoraj wieczorem w 

Sledztwo 

p TEE 

Londyn boi się zamachu dynamitowego 

' LONDYN, 25.\\ (Ра!.). „Райу Т. 
zarządzila nadzwyczajne šrodki 

elegraph* donosi, że policja londyńska 
ostrożności, ponieważ zachodzi obawa, że z 

okazji dzisiejszego pogrzebu naczelnego komendanta wojsk w Indjach Raw- 

linsona, przygotowany został zamach dynamitowy na wzór zamachu w Sofji. : 

  

W piątek dn. 24 bm. 
9-u członków poselstwa sowieckiego w 1-ym wydziale 

kręgowego miał miejsce wypadek, który potężnie targnął nerwami wszyst- 

kich obecnych tamże. 
W pierwszym dniu 

świudek por. Jędraszek. 
W czasie przerwy w toku sprawy obrońca 

podczas 

Ostrowski miał się z powodu tego 

przybył”. 
Następnego dnia powiadomiony o tem por. 

sie przerwy czy też przed rozprawą jeszcze, podszedł do mec. 

i wymierzył mu silny policzek. 

Spoliczkowany podobno 

rozprawy oskarżonych o szpiegostwa 
(karnym) Sądu O: 

rozpraw nie stawił się do sądu wezwany jako 

oskarżonych mec. Hofmokl- 
wyrazić: „Prowokator na sprawę nie 

Jędraszek znów w cza- 
Ostrowskiego 

był tem tak zaskoczony, ze na razie prawie : 

nie resgował na zniewagę i udał się wkrótce na rozprawę. 

Kiedy wszedł na salę wezwany przez sędziego por. Jędraszek, adw. 

Hofmokl—Ostrowski nagłym ruchem wyjął rewolwer i dał w stronę por. 

Jędraszka cztery strzały. 
Szczęśliwie wszystkie chybiły celu. 

w stoje przy którym siedział rzeczoznawca wojskowy mjr. Trapszo, 

podłodze. 

Jedna kula utkwiła w fllarze, druga 
dwie w 

į Dalsze strzały zostały uniemożliwione strzelającemu, gdyż stojący w 

* pobliżu przodownik policji chwycił g o za rękę i odebrał mu broń. 

Dr. Hofmokl-Ostrowski został natychmiast aresztowany. 

„Trzeba się domagać, poruszać o* 

pinję, prasę”. 
„Prasę? Opinję? A któż słucha u 

nas głosu opinii, ogółu, czy wyrazi- 

cieli tegoż, prasy? 
Absolutnie nikt. Można sto, dzie” 

sięć razy domagać się o najprostsze 

zarządzenia z dziedziny bezpieczeń- 

stwa, zdrowotności, to jest groch o 

aaa Magistratu 1 wszelkich urzę 

w”. 

Paszporty zagraniczne. 

Spotykam urzędniczkę i nauczy: 

cielkę, obie znajome moje, niedawno 

przechodziły ciężką grypę, jedna ma 

zajęte szczyty płuc, kaszlą obie, dok- 

tór polacił konieczny wypoczynek, 

wyjazd do ciepłego klimatu I na 

słońce. 
„Miestety, to dla nas niemożliwe... 

ulgowych paszportów nam _nie dają, 

a któż z nas może wydać 250 zł. za 

paszport, opłacić drogę i pobyt, choć- 

by w tanim pensjonacie na południu? 

We Włoszech mogłybyśmy przebyć   „policja, której niema, z pewno- 6 tygodni za pieniądze, któreby w 

| krajowem uzdrowisku nie wystarczyły 

nawet na 20 dni, przytem o tej po: 

rze roku na przemęczenie i skutki 

grypy, tylko zupełnie ciepły klimat 
może pomóc... 

Cóż robić?”... 
„Chorować I umierać na służbie”... 

rzecze druga „wszystko się przecie 

akcje B. Pol., teraz zamknięcie dro- 

gi do wyleczenia się i nabrania sił. 
A bogatsi od nas pojadą, pojadą dla 

zabawy, wyniosą z kraju sto razy ty- 

le pieniędzy co my, i dostaną swoje 

250 złotowe paszporty aż miłolTo mi 
demokratyczne urządzenie”! 

„W dodatku, doprawdy, bezsen- 

sowne... bo proszę pomyśleć: weźmij- 

my, że wyjedzie 5 tysięcy inteligen* 
tów potrzebujących odpoczynku i 
kuracji, i zabierze po 1000 złotych, 
to raptem wyniesie 5 miljonów zło- 
tych. Cóż znaczy dla Państwa 5 mil- 
jonów, przeznaczonych dla uratowa- 
nia zdrowia pracującej inteligencji? 
Tyle się wydaje na jedną propagan- 
dę, która n.b. stoi, jak to mówią pod   

  

na nas opiera. Składki, przymusowe 

„Uiiwersalny” inżynier. 
sferach technicznych ochrzczono sze- 
fa Wydziału Technicznego Magistra- 
tu p. Piegutkowskiego. „Uniwersal: 
ność” zaiste jest wielka. Na wszyst- 
kim p. szef się zna, o wszystkim 
decyduje i nawet nie spostrzega, jak 
jest śmieszny i niebezpieczny dla 
gospodarki miejskiej. Wszystkie jego 
eksperymenty techniczne, budowane 
widocznie są na odczytaniu, w mię- 
dzyczasie, jakiegoś artykułu г ргге- 
starzałej encyklopedji technicznej. 
P. Piegutkowski zwolennik motorów 
spalinowych w trakcji tramwajowej 
(wiekopomne dzieło jego „Pigutki” 
na Antokolu) marzył (obecnie ciszej 
marzy)o tramwajach a la „Pigutki“.Prof. 
Podoski dowiódł ścisłymi obliczenia- 
mi naukowymi, że w skupieniach 
miejskich podobna trakcja nie ma 
racji bytu. „Ulniwersalny” inżynier 
nie zaniechał swojej myśli i na koszt 
miasta wespół ze znanym chirurgiem 
drem  Dembowskim i specjalistą 

|automobilistą wyruszył do Berlina. 
Podróż ta kosztowała miasto dobrych 
kilka tysięcy złotych. Rezultat wy: 
cieczki berlińskiej — dalsze milcze: 

nie na dowodzenia prof. Podoskiego. 
„Pigutki* to jedno z ukochań 

p. Piegutkowskiego,więc jako wierny 
„kochanek swej idei* na zimę obda- 
rza nas odkrytemi wozami, a na lato 

szykuje zakryte. Pierwszy „Pigutek” 
pykając, hałasując, przystając pod 
górę, kursuje po Antokolu, drugi 
kryty „Pigutek* przeznaczony na 
letnie kursy odpoczywa, gdyż ma za 
słaby motor. 

W budownictwie „uniwersalny“ 
inżynier jest wyrocznią. Od chwili 
ujęcia szefostwa, nie obsadza po- 
sad ani inżyniera miejskiego, ani ar- 
chitekta. Sam decyduje — a raczej 
uchwala „kawałki”, Podziwiajcie współ 
obywatele piękny wygląd gmachów 
miejskich i staranną ich konserwację! 
Po czterech blisko latach, na nalega- 
nie władz, ogłasza się konkurs na 
posadę inżyniera miejskiego. Napiy- 
wa sporo ofert, wśród  reflektantów 
są ludzie bardzo poważni i fachow- 
cy, lecz p. szef ignoruje konkurs i 
zaprasza bez konkursu na budowni- 
czego miejskiego i inżyniera drogo- 
wego, osobę przez siebie widocznie 
mile widzianą „inżyniera mecha- 
nika“. Chyba dla ratowania bla mażu 
z „Pigutkami*? Zaprasza się inż ynie- 
'ra-mechanika jako budowniczego w 

| kwietniu, to jest w czasie gdy cały 
plan robót ma być opracowany i ro- 
boty mają być rozpoczęte. Mia sto 
projektuje wydatkowanie w roku bie- 
żącym koło 17/a miljona złotych na 
roboty drogowe, chodniki, regulację 
pobrzeža Willi. Jaki w tem plan, 

| myśl, system? Czy taki sam jak ro- 
ku ubiegłego, gdy wyrocznią w spra- 

wach elektrowni był także p. Piegut- 
kowski i zbrakło przy obrachunku 
1.500 ton węgla. Opinja publiczna 
zainteresowana tym brakiem, nie 
sza dotychczas odpowiedzi. 

ezrobocie w mieście szalenie 
wzrasta, ludzie żądają pracy, а „ип!- 
wersalny* inżynier robi eksperymen* 
tyl Na Belmoncie walą się pale i 

| brzeg cały wkrótce spłynie do wodyl 
Jeszcze do niedawna, dopóki nie 

powołano fachowca na kierownika, 

wyrocznią w sprawach elektryfikacji 
j miasta był też p. Piegutkowski. I cóż 

  
  

    Najlepszy środek odżywczy 

(KAKAO 
} 

| fabryki „P A o“ 

Żądać wszędzie! 

  

cowników, a paskarstwo wywlezie 
dziesięć razy tylei nikt im w tem nie 
przeszkodzi”. 

ol przecież pielgrzymki, które 
teraz jadą do Rzymu tysiącami, z 
powodu ulg zrobionych dla uczęstni- 

i ków, wywiozą też niezgorszy grosz, 
najmniejszą sumą potrzebną do 
drogi, jest 500 zł. Nie trudno obli- 
czyć, ile miljonów złotych zarobią 
Włochy na Polsce w ten sposób. Jeśli 
się nie stawia przeszkód w zadość- 
uczynieniu uczuciom religijnym lub 
turystycznej ciekawości, te tem bar- 
dziej należy nie kłaść tamy potrze” 
bom zdrowotnym obywateli”. 

„Poco krzywdzić tych, którzy są 
najciężej obarczeni I wytwarzać fer- 
ment niezadowolenia na widok przy- 
wilejów pozostawionych klasom za- 
możniejszym, traktującym przeważnie 
wyjazdy za granicę jako rozrywkę. 
„Dla nich to jest igraszka, nam cho- 
dzi o życie”. 

I Sejm I prasa stełeczna, bardzie 
słuchana niż nasza, powinni wziąś   psem,ambasadę,wystawę. | tych 5 mil- 

jonów żałuje rząd dla swoich pra” 
w opiekę tę niedolę inteligencji pol- 

skiej”, r, 

Takim mianem, nie bez racji, w_ 
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widzieliśmy? Straty w sieci przeszło | 
42 proc. energii. W roku zeszłym na | 
Raduńskiej ulicy buduje się podsta- 
cja, sprowadza się Diesel, kompletny 
zgregat—po to, by w niespełna pół; 
roku przekonać się, co mówili fa- 
chowcy, a nie „uniwersalni” inżynie- 
rowie, że to wszystko na nic, że trze- 
ba rozbudowywać dawną elektrownię | 
miejską, przejść na prąd zmienny, ; 
stawiać turbogeneratory,zmieniać ka- 
bel i t. p. i 

Dla zadowolenia ambicji p. Piegut- ; 
kowskiego budowa owej stacji na Ra- 
duńskiej, zgoła niepotrzebnej, koszto” . 

wała około 200 tysięcy złotych. Tyle 
wyniosło na ten zeszłoroczny „ela- 

ktryczny dowcip” p. Szefa. A kto 
płaci? Oczywiście miasto. 

Czy nie czas, żeby „uniwersalny” 
inżynier otrzymał za protekcją „ojców 

miasta” urząd, nawet bardzo wysoki, 
„sksperymentatora nauk inżynieryj- 
nych* gdzieś w krajach, gdzie nie 
ima techników fachowców I gdzie tu-, 
pet bez wiedzy wystarczy (do czasu). * 

Wilno nie jest miasteczkiem, lecz ' 

miastem uniwersyteckiem i nawetl 

w przeszłości swej miało Szenfeldów, | 

Fuksów i dziś ma zdolnych inżynie- | 
rów, nawet w Magistracie, lecz Szef 

decyduje, a oni cierpią i podporząde | 
kowują się. A tamci piastują w sto-, 
licy wybitne stanowiska. 

Wilno winno być w najbliższym 
czasie doprowadzone do europejskie: 
go wyglądu i posiadać odpowiednie 
urządzenia techniczne. Wilno jest za; 
biedne, by mogło opłacać bardzo; 
kosztowne i bezmyślne oksperymen- 
ty Pana Szefa Sakcji Technicznej. 
Jeśli „ojcowie” miasta, olśnieni wy- 
mową i projektami p. Piegutkowskie- 
o, oniemieli, a pan Szef od gospo- 
arki samorządowej przy delegaturze 

pobłażliwie patrzy, może w tą sła- 

wetną eksperymentalną gospodarkę 
miejską wejrzy kontrola państwowa i 
uspokoi wreszcie opinję publiczną, 
czy istotnie jest wszystko w porząd- 
ku? Już nieraz prasa miejscowa zwra* 
cała uwagę na nienormalny stan go- 
spodarki działu technicznego, czyż 
trzeba czekać, aż jakiś „grom* ude- 
rzy—i będzie wielka kompromitacja?   Miejscowy. 

ASS I SE TRS TOORA 

TELEGRAM! 
Zygmunt 

BREITBAR 
„KRÓL ŻELAZA" 

przyjeżdża jutro do Wilna 
1 wystąpi w kinie „PICCADILLY“ 

tylko kilka dni. 

    

    

       

    

     

   
    

  

Teatr Polski 

Dziś o godz. 4ej pp 
po cenach zniżonych 

„Tajemniczy Dżems' 
* sztuka Miranda. 

Początek o g. 8-0) w. 

  

Wieczorem o godz. 8-ej 
Występ warszawskiego Teatru imie- 

nia Fredry w sztuce Witkiewicza 

„Ian, Maciej, Karol Wcieklica” 

z KOWNA. 
Dookoła kryzysu gabineto- 

wego. 

W prasie kłajpedzkiej pojawiły się 
wiadomości o nieuniknionym, jako- 
by, kryzysie gabinetu litewskiego. 

Wiadomości te polegały na tem, 
„že na ostatniem posiedzeniu sejmu, 
podczas rozpatrywania projektu rzą- 
dowego o asygnowaniu dla ministrów 
djet podróżnych w wysokości 100 li- 
tów dziennie, — projekt ten został 
odrzucony głosami lewicy i częścio- 
wo prawicy. Niektórzy posłowie wo- 
łali z miejsca» że tem samem wyra- 
żono votum nieufności dla rządu, 
któro powinien bazwzględnie podać 
się do dymisji, 

Prasa kowieńska zapewnia jednak, 
że powyższy epizod żadnych konsek- 
wencyj, w postaci kryzysu, za sobą 
nie pociągnie. 

  

KRONIKA. 

  

Dziś — Kieta P. M. 
Niedziela] Jutro— Zyty P. 

ZO | wóń wa tu 0 
Kwiecień] Zachód „ —g. 6 m. 49 
LR 

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 t Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z jednym z członków. Zarz. 
-wa) w środy, płątki 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.— Doml- 
nikańska 13, 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 
lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) ой 10 rano do 8 wiecz. 
jez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N-Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela ber- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinica 

(Domini ańska 15) codz. oprócz dni Świąt. 
ой 8—9. 

Poradnia Polsk. Zrzesz. Lekarzy Spec- 
—Garbarska 3, II piętro, tel. 658, 

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

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodnia dyżurują: 
Chomiczewsklego—W. Pohu'anka 19, 
Chrościckiego—Ostrobramska 25, 
Miejska— Wileńska 28, 
Oltowicza —Wieika 49. 

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

URZĘDOWA. 

— Wyjazd p. zg zd Rządu 
do Warszawy. Dnia 26 kwietnia r. 
b. wyjeżdża do Warszawy w spra- 
wach służbowych Delegat Rządu      p. Władysław Raczkiewicz. (I) 

| sumę 1.456.000 litów. 

  

  

KURIER MLE 

Nowe monety. 
Do Kłajpedy przybyła z Anglji по- 

wa partja monet metalowych, za- 
mówionych przez litewskie mini- 
sterstwosspraw zagranicznych. 

Przybyło 11 miljonów monet na 

Port w Połądze. 
28 kwietnia odbędzie się w Po- 

łądze uroczyste położenie kamienia 
węgielnego pod zabudowania porto- 
we. 

W uroczystości wezmą udział 
przedstawiciele rządu i obszaru kłaj- 
pedzkiego. 

Litwa na wystawie w Angiji. 

Prasa donosi, że na wystawie prze- 
mysłowej w Fnglji, Litwę reprezen- 
tować będą 52 większe firmy. 

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia komitetu 
Obchodu rocznicy 3 maja. W dniu 
24 b. m. w Magistracie odbyło się 
posiedzenie Głównego Komitetu Ob- 
chodu rocznicy 3 maja, na którem 
przedstawiciele Chrześcjańskich Związ- 
ków Zawodowych i Liga Robotnicza 
św. Kazimierza zażądali urządzenia 
pochodu, natomiast członek Główne 

NS KI 

miasta Bańkowski, wice-prezydent p. 
Łokucjewski, ławnik p. Abramowicz. 

Podczas nieobecności p. prezy- 
denta zastępować go będzie ławnik 
p. inż. Piegutkowski, (I) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie w sprawie bez- 
robocia. Celem uregulowania kwe- 
stji bezrobocia na terenie okręgu 
administracyjnego, w dn. 27 b. m. 
odbędzie się posiedzenie w urzędzie 
Delegatury Rządu z udziałem władz 
wojskowych. (i) 

— Pomoc dla pracowników 
umysłowych. Zarząd obwodowego 
funduszu bezrobocia w Wilnie od 
dnia 1 stycznia do dn. 24 kwietnia 
b. r. udzielił dla bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych pożyczek na 
ogólną sumę 11,030 złotych. (1) 

U BIAŁORUSINÓW. 
— Konfiskata „Bieł, Doli”. 24 

b. m. Komisarjat Rządu na m. Wii- 
no nałożył areszt na Ne 27 pisma 
„Białaruskaja Dola” za artykuły: 1) 
„Zdecydowany wybór”, 2) „Echa kae 
towania uczniów Wil. Gimnazjum 
biał." i 3) „Ustawa z 7 stycznia 1925 
r. dotycząca szkolnictwa i jej stoso- 
wanie na miejscu”. 

Następnego dnia ukazał się Ne 28 
z 25-go kwietnia r. b. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Podziękowanie. Sekcja kul- 
turalno-oświatowa T-wa Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie niniejszem składa serdecz-   go Komitetu p. Korolec wyjaśnił, że 

dotychczas urządzane pochody nie | 
doprowadzały do celu ponieważ za 
sztandarami robotniczemi szły dwie, ' 
trzy osoby, młodzież zaś szkolna z 
powodu długiego wyczekiwania za- 
miast zachwytu czuła tylko zmu- 

szenie. { 
Między innemi został przyjęty 

kompromisowy program, że młodzież 
szkolna uczestniczyć w pochodzie 
nie będzie, natomiast będzie rozsta- 
wioną szpalerami wzdłuż ulicy Ada* 
ma Mickiewicza i będzie witać prze- 
chodzące wojsko. Przedstawiciel szkol- 
nictwa obiecał, że dla tego celu ze 
wszystkich szkół wezmie udział około 
11 — 12 tysięcy młodzieży szkolnej. 
Pazatem Ch. Zw. Zaw. mają przed- 
stawić projekt obchodu, który zosta- 
nie ostatecznie zadęcydowany na 
posiedzeniu w przyszły poniedziałek, 

Uchwalony program zawiera: | 
1) pe mszy. św. na placu Łu-. 

kiskim, którą odprawi ks. biskup 
Bandurski odbędzie się defilada , 

"° pochód poci organizacji społecznych 
Chrześc. Zw. Ua y 

3) Akademja w Śali Miejskiej i 
przedstawienia teatralne, zawody 
sportowe. 

Wieczorem będą urządzane ognie 
sztuczne, na które Magistrat wyasy- 
gnował 150 zł. 

W Teatrze Wielkim będzie wy- 
stawioną „kirabina* Moniuszki, a w 
Teatrze Polskim „Nieboska komedja 
Krasińskiego”. (I). 

— Delegacja na Zjazd Związku 
Miast Polskich. Wczoraj wieczorem 
o godz. 9-ej wyjechali pociągiem   pośpiesznym do Warszawy na Zjazd 
Związku Miast Polskich p. Prezydent 

ne podziękowanie p. inżynierowi A. 
Bartoszewiczowi za bezinteresowne 
obdarzenie czytelni Ogniska Akade- 
mickiego prenumeratą angielskich 
pism oraz pp. Wellerowi i Moczula- 
kowi za tak hojne dary kwietne. 

RÓŻNE. 
— Osobiste. P. Stefan Wierzyń- 

ski prosi.nas o zaznaczenie, że prze- 
stał być współpracownikiem  „Prze- 
glądu Artystycznego”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Polskiego Tow. Historycz' 
nego. Dnia 26 b. m. w niedzielę o 
godz. 12 w poł. w lokalu Semina- 
rjum Hist. (Zamkowa 11) odbędzie 
się posiedzenie Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. 

Porządek dzienny: 
1) odczyt p. prof. K. Chodynic- 

kiego na temat: „Konstanty Kalinow= 
ski ostatni Komisarz Litwy w pow- 
staniu styczniowem”, 

2) Dyskusja. 
Goście mile widziani. 
— Odczyt na Antokolu. W 

niedzielę dn. 26 b, m. o godz. 1 w 
poł. w Domu Ludowym P. M. Szk. 
na Antokolu (Antokolska 44) odbę- 
dzie się odczyt p. t. „Niemcy — ich 
ludność i kraj”. Prelekcja urozmai- 
cona będzie pokazami świetlnymi. 

w bezpłatny; 
— Polskie Tewarzystwo Теохо- 

ficzne w Wilnie zawiadamia, że staraniem 
jego odbędą się w dniach 28-go I 29-go b. 
m. Sali Domu Oficera Polskiego (Mickie- 
wicza 13) dwa odczytu p. t. Czy człowiek 
raz żyje na ziemi? | Człowiek twórcą swe- 

Ep Wanda Dyngusa Poe od: 
czytów o godz. 6-ej ski Bilety wcze” 
śniej można nabywać w cukierni „Šwlete- 
zianka* (Mickiewicza 1). 

czna jest najodpowiedniej- 
тет dla niemowiąt oraz dla 

  

          

Teatr polski. 
Jan, Maciej, Karol Wściekliea. 
Tragedja bez trupów w 3-ch akt. 

Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Nie można powiedzieć by cicho | trakty dawa 
było koło dzieł dramatycznych mło- | myślenia. 

w sali imion głośnych w 
literaturze było, mówiąc stylem 
Norwida laurowo i ciemno... Nie 

pełnej 

|powiem byśmy mieli „klaskaniem 
, obrzękłe prawice”, 
i 

acz owacje, na 
które nie reagował ukazaniem się 
autor, przyjazne i żywe, tylko an- 

obraz ciekawego za- 
iepewnie, półgębkiem i 

dego autora; zdobył on sobie nie- | półgłosem, mykali znawcy słówko 
zwykłą życzliwość artystów, którzy 
nie szczędząc sił i wysiłków umy- 
słowych grają mu to Tumora Mozgo- 
wicza, to obwožą trėjimiennego 
Wścieklicę. 

Ten heros nowej Polski, przybywa 
do Wilna, (o Wścieklicy mowa) na (ku sąd o tej tam dziwo-rzeczy, a gdy 

ilo- 

małe i nic nie znaczące... Talent, 
| tak — oczywiście — dziwne, o, tłu- 
maczy się, no? cóż? To coś jest, 
tak, ma rozmach, pęd, doskonale 
grane, dobrze ujęte itp. Każdy się 
oglądał na drugiego: Wydaj že brat- 

hejnale fanfar pochlebnych, umie | się wklepiesz po uszy w jakieś 

jętnie wybranych i zestawionych na, zoficzne traktaty i okaże się,że autor 
afiszu. 

Najpoważniejsze pisma, krytycy i 
stronnictwa zacytowane! Drżyjcie Wil- 

grubo z nas zakpił, ja wtedy powiem 
żem to odrazu wymiarkował. 

Tak se ludziska myśleli i pomykali 
nianie, jeśli się to wam nie podoba, k' sobie milczący I frasobliwi. A po 
będziecie zacofani obskuranci, nie: | scenie miotał się żywiołowo p. Pa- 

czuli na mowe transe literatury i włowski (Wścieklica) rozsadzając ra- 

dreszcze, które daje nowa sztuka; my sztuki, zaś koło niego pętały się 

nie poznaliście się na niesamowicie jego marjonetki, wszystkie Świetnie 

wymownym tworze Pronaszki, goto- na symbole, nie-ludzi ucharaktery- 
wiście nie zrozumieć czego od Was zowane i grające znakomicie. Sta- 

chce ten wściekły Wścieklica? | rajmy się połapać w tej powodzi 
Pocieszcie się, że -na premjerze | frazesów, aforyzmów niezaprzeczenie 

w Warszawie, bardzo miłej zresztą, | trafnych nieraz, niesamowitych zlep- 

ch ńa żolą 1 уе 
в'%пб\п. =” 

dzwiękowe, z tej całej zabawy p.| 
Witkiewicza, starajmy się wyłuskać 
dla siebie jakiś sens i znaczenie. 
Jakiś przecie zrozumienie rzeczy. 

Oto nieokielzany, nieznający je- 
szcze swej mocy i zdolności, Žino 
uśpiony w stanie świniopasania, 
chłop polski, czyli suweren państwa 
współczesnego, czyli samo życie 
polskie nowe.Dorwał się do wszystkie- 
go zbyt szybko, bez przetrawienia, bez 
przygotowania i łatwe zdobycze 
rozsadzają mu czaszkę. Pycha 
go roznosi a jego grube buty 
depczą bez skrupułu wszystkie 
kwiaty w koło (żonę, Wandę), zaś 
brutalna ręka, kręci marjonetkami 
oddającemi mu się do zabawki, bo 
słabsze są od niego. Się, uwielbiają 
wedle przykazań jaskiniowych, nie- 
tylko samice, gotowe do wszelkich 
dla zdobywcy usług: oddania się lub 
stręczenia innej, ale i reszta zwyrod- 
niałej w atmosferze przerafinowane| 
cywilizacji kategorji ludzi (Bykobla: 
zjon i Anabazys), jak też i wiejskie 
matolki (Mlaskaner Kierdeljon i Cze- 
czobut), Nawet hycel wioskowy ijego 
małżonka (dziwnie madame Fride z 
„Sześciu Postaci* przypominająca),     

wyzwiskami i słowem 
Fle upojenie samym sobą nie może 
trwać długo, 
njalnie inteligientnych, jak o mężu 
zapewnia Wścieklicowa, wyczerpuje 
się cienka warstwa szybko nabytej 
wiedzy, i świeży, zachłanny umysł 
nowego Pana, nie znajduje w sobie 
żadnego pokarmu śkąd by czerpać 
dalej zasoby energji, potrzebnej mu 
do czynu, który jest jego jedyną 
racją bytu, jedynem powietrzem któ: 
rem może oddychać. Oczywiście o: 
bojętnem jest jakiego gatunku są te 
czyny: czy to będzie uwiedzenie nau- 
czycielki z polecenia żony, czy szu- 
kanie swej duszy w kontemplacji 
klasztornego życia. Nie odnajduje jej, 
ma się rozumieć, bo jej nie ma, 
wszak to jest tylko żywioł, tylko 
ruch kosmiczny, przyczyna zdarzeń, 
mechanizm tego filmu, który się 
przed naszemi oczami przewija. 

Na pogłębienie życia, ani na my- 
ślenie o niem nie ma czasu, ni 
miejsca, w psychice Wściekliców, to 
nawet może tylko popsuć ich me- 
chanizm wewnętrzny, działający wedle 
matematycznej formuły pocisku wy- 
rzuconego z armaty.   wkręcić się muszą w orbitę tej wście- "Co ma rozbić rozbije, Wszak to 

zwłaszcza u natur ge"; 
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RADIJO 

Program koncertów stacji radjo- 
fonicznej P, T. R. Warszawa, 

Fala 386 mtr. 
(słyszane w całej Polsce). 

Niedziela, 26.IV, Koncert zespołu or* 
kiestral. P. T. R. Okler. A, Adamusa. 

2) Mazur z op. „Halka”—Moniuszki. 
2) Taniec „Anitry* — Grieg. 
3) „Hallol Ciotka" 
4) Fleur'a amour. 
Koncerty trwają od godz. 18 do 19% 

  

Teatr i muzyka. 
Gościna Teatru im. Fredry z War- 

szawy. Dziś rozpoczyna trzydniową goś* 
cinę w Teatrze Polskim (gm. |Lutnia) an- 
sambl Teatru im. Fredry z Warszawy. Те- 
atr ten, pod kierunkiem znanego reżysera 
| działacza teatrainego Jana Pawłowskiego, 
wystawia u nas niezmiernie ciekawą sztukę 

itkiewicza p. t. Jan, Maciej, Karol Wście- 
klica, Na czele doskonale zgranego zespo* 
łu, ujrzymy w roli tytułowej Jana Pawłow- 
skiego; sprawozdania zaś wszysikich bez 
wyjątku pism warszazskich mówią nam o 
wielkiej wartości literackiej samej sztuki. 
oraz o doskonałem jej wykonaniu. 
Opera „Halka, jako popołudniów- 

ka. Dziś Teatr Wielki po raz ostatni w s=* 
zonie wystawia operę narodową St. Moniu- 
szki „Haikę”; po raz ostatni również czyn 
ny będzie w całej okazałości nasz świetni 
zespół baletowy pod kier. J. Cieplińskiego. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Odezwy komunistyczne, W nocy 
z 24 na 25 bm. na terenie 1, 3, 4 I 6 ko- 
misarjatu odnaleziono większą ilość odezw 
komunistych w językach rosyjskim, polskim, 
żydowskim | blałoruskim, wzywających do 
obalenia obecnego rządu oraz ochodzenia 
święta 1 maja. 
Ba — Kruk krukowi oka nie wydzio- 
ble. W dn. 23 bm. powracający, robotnicy 
fortowi przy zbiegu ulic Legjonowej i Ba- 
gatela w ilości około 20 osób wszczęli mię* 
dzy sobą bójkę przy pomocy siekier, łopat 
1 kamieni. Na skutek Interwencji 4 poste- 
runkowych robotnicy zaniechali dalszej bój- 
ki między sobą i napadli na policjantów. 
Jeden z posterunkowych, będąc otoczony, 
użył broni palnej raniąc lekko w nogę jed- 
nego z napastników, który usiłował go 
przebić nożem. Czterech napastników zo- 
stało ujęto. Dalsze dochodzenie w toku. 
— Odnalezienie „dezertera”. W 

Związku z podanym zaginięciem Leona 
Proniewicza zam. przy ul. Rosa 12 zostało 
zarządzone poszukiwanie na skutek którego 
wymieniony został odnaleziony. 

  

Na prowincji. 
— Nie pić wódki! W dn. 22 bm, w 

kanale obok mostu kolejowego na 3 kim. 
od st. kol. Podświle znaleziono trupa Ma- 
karego Łubrzonka. Przeprowadzone docho- 
dzenie ustaliło, iż wymieniony Idąc w stanie 
nietrzeźwym po torze kolejowym, spadł z 
mostu i poniósł śmierć. 

— Wódka przyczyną śmierci. W 
dn, 30 bm. o godz. nagle zmarł felczer 
weterynarji Kur Aleksander, powracając z 
jarmarku z Jaszun do M. Solecznik. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, Iž śmierć 
nastąpiła wskutek nadmiernego użycie al- 
koholu. 

— Nawarzył piwa Ii Sam musiał 
wypić. W dn. 23 bm. o godz. 5 w folw. 
Pohulanka, gm. Trockiej powiesił się wła- 
ścielel tegoż folwarku Szpakowski Gedeon. 
Zachodzi podejrzenie, iż przyczzną samo- 
bójstwa było zawikłanie spraw majątkowych 

  

List do fiedakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Upraszam o zamieszczenie następującej 
wzmianki: 

W n-rze 91 pisma „Kurjer Wilefiskl“ & 
dn. 28 bm. zamieszczono w recenzji z wie- 
czoru „Tygodnika Wileńskiego" moje na- 
zwisko z oznaczeniem jako „organizatora“ 
Wieczoru. 

Niniejszem prostuje to mylne рггур!- 
sywanie większej roliw urządzeniu tego 
wieczoru, aniżeli było w rzeczywistości: Ro- 
la inicjatora | — organizdlora przypadła 
redzkcji „Tygodnika Wileńskiego", moja zaś 
ograniczyła się do tego, że misjąc szereg 
utworów g. towych do wykonania, skorzy- 
stełem z zaproszenia redakcji by je poka- 
zać Wilnu; uważałem to bowiem za nader 
wskazane ze względów czysto muzycznych. 

Łączę wyrazy szaczunku. 

  

  
! 

  

Dr. Tadeusz Szeligowski. 
Wilno Bakszta 10 m. 9. 

  

ków słów, bez znaczenia innego jak | kłej komety, sypiącej ordynarnemi „grladuszczyj cham" biorący berło 
jak pięścią.! spadłe z niedolęžnych, bezsilnych 

dłoni władców; z tupaniem butów 
wali na wszystkie trony, żądny za* 
równo kadzideł, jak dworaków i dość 
łatwe cednoszący zwycięstwa, nad 
steroryzowanem niedołęstwem w ko- 
ło. Takie oto się ma myśli i wraże” 
nia, słuchając tej wścieklicowej gmat- | 
waniny. A jeżeli ktoś coś innego 
dosłyszał i wymiarkował... niech mu 
będzie... autor może miał jeszcze co 
innego na myśli. Nie wiem. Nie było 
żadnego z nim wywiadu w „Wiado- 
mościach literackich”, więc skądże 
możemy wiedzieć, zwłaszcza my, tu, 
w prowincjonalnem Wilnie, co mu 
tam w tej genjalnej głowie piszczy? 

P. Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
ma tradycje artystyczne we krwi, 
dziedzicznie, bowiem jest synem ma* 
larza i świetnego krytyka Stanisława 
Witkiewicza i matki muzyczki; przez 
ojca pochodzi z ziemi kowieńskiej, 
kolebką zaś były mu Tatry i niesa- 
mowita atmosfera „Nietoty, Miciń- 
skiego, który środowisko Witklewi+ 
cza w tem dziele opisał. Stąd może 
młodego autora... dziwność. 

Helena Romer. 

               



yi totpodatcit 

. spółdzielczego w Polsce. 

4 

Ww jedności siła... 

Kiedyś w dzieciństwie czytałem 

bajeczkę o pewnym ojcu i jego nie- 

grzcznych synach. Sens tej bajeczki 

taki. Niegrzeczni synowie stala mię- 

dzy sobą kłócili się. Otóż. ojciec 

pragnąc zapobiec tym klėtaiom, 

każał razu pewnego zwołać do siebie 

owych synów. Gdy synowie stawili 

się dał każdemu z nich łamać po* 

jedyńcze pręciki; później dał kilka- 

naście pręcików naraz. Skutek był 

taki, że pojedyńcze pręciki łamał 

każdy z łatwościa, natomiast pėčzka 

pracikėw nikt zlamač nie zdołał. 

Bajeczka ta zawsze przychodziła 

mi na myśl, gdym zastanawiał się 

nad ruchem społecznym bądź. w 

Rzeczpospolitej wogóle, bądź. lokal 

nie tutaj na Wileńszczyźnie. Zawsze 

nurtowała mię myśl dła czego właś- 

nie nie zabierza się energicznie do 

związania pręcików spółdzielczych, 

któryś z ojców naszej spółdzielczości. 

A trzeba wiedzieć, że ruch spół- 

dziełczy w Polsce rozbity był dótych-, 
  

czas na różne odcienia, niekiedy | Warszawy, celem szczegółów 

barwy. Działał każdy z tych ruchów , 

na własną rękę, miał swe drogi, a, 

drogi te oj często prowadziły do 

wzajemnej konkurencji. į 

Myśli spółdzielcza gdziežeš tu; 

była... t 
Było to zjawisko jak wiele byč 

może innych, które obserwujemy, | 
widzimy, dostrzegamy i nie analizu- | 

jąc, zajęci troskemi  codziennemi, 

przechodzimy nad. zjawiskami tymi 

do porządku dziennego. 
Ruch spółdzielczy, który dotyćh 

czas u nas reprezentowany był przez 

tyle,śtyle „odłamów” i „odłamecz- 

ków*, powstał właśnie jako idea w 

umyśle ojców tego ruchu, by właśnie 

był jeden „odłam”, by skupić, by 

zjednoczyć jaknajwięcej, wszystkich 

do wałki z wyzyskiem zachłannego 

pośrednika. , Wszak już sama nazwa 

„spółdziałanie” „kooperacja” mówi o 
tem, że tu potrzeba skupienia, jak 

najwięcej jedności, by robić by two- 

żyć razem, wspólnie. Dla tego właś- 

nie raziło u nas cudzoziemców to, te 

rozbicia nawet w dziedzinie te] pras 

cy, gdzie włąśnie wszystko powinno 

być oparte na jedności. i 

Zrozumiałą jest zatem z jednej | 

strony troska, z drugiej znów ogrom 

pracy ludzi dobrej woli z pośród 

spółdzielców, tych. właśnie ojców, 
kłócących się synów, że doprowadzili j 

ci spółdzielcy do konsolidaciji ruchu 
Bówiem 

jeszcze w listopadzie 1923 r. zwołany 

został kongres powszechny Spółdzieł: 

ni Rzeczpospólitej. 
Na kongresie owym powziętó u- 

chwałę o nieodzownej konieczności 

skonsolidowania ruchu spółdzialcze- 

# 
1 

  

į czeniu ruchu owego, jako o fakcie 

dokonanym. Dwa bowiem Związki 

Spółdzielcze, reprezentujące ogėlno- 

krajowy ruch spółdzielczy, mianowi- 

cie Związek Polskich Stowarzyszeń 

Spożywców i Robotniczy Związek 

Spółdzielni już prawie że realizują 

uchwałę połączeniową. Do tej przy: 

szłej połączonej jednostki spółdziel- 

czej zgłosił swój zkces i Zespół Spół- 

dzielni Pracowników Państwowych i 

Komunalnych. Nowa jednostka gos- 

podarcza ma nosić nazwę „Związek 

Spółdzielni Spożywców Polski”. Po: 

nieważ te trzy związki, działalnością 

swoją ogarniały całą Rzeczpospolitę, 

za wyjątkiem Poznańskiego i Wilen- 

szczyzny, przeto te dwię połacie na- 

szej ziemi zostały na uboczu. 

Ostatnio jednak możemy już mó- 

wić 6 odosobnieniu tylko poznań- 

skiego, bowień i w Wilnie odbyła 

się konferencja miejscowych spėl- 

dzielni, gdzie zapadła uchwała o ko- 

nieczności całkowitego złączenia się 

z ogólńo polskim Związkiem Spół: 

dzielni, Została wyłoniona nawet 

delegacja w osobach p.p. Pilsudskie- 
go.l Turskiego, która w pierwszych 

dniach kwietnia odbyła podróż do 
i pro: 

cędury połączeniowych. Delegacja 

owa już wróciła z pozytywnymi, po* 

dobno, rezultatami swej misji. 

w jedności siła... 
R. Z=ski. 

      

Rejestracja zakładów rzemioślniczych. 
W myśl polecenia Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu z dnia 15.VIII 

1924 r. i p. Delegzta Rządu ziemi 

Wileńskiej z dnia 19.1X.24 r. magi- 

strat m. Wilnia przystąpił do reje- 

 stracji zakładów rzemieślniczych znaj: j 

„dujących się na obszarze m. Wilna. 

magistrat zakłady drobniejsze (zatru: 

dniejące od jednego do 5 robotni 

ków) których wcale nie podpadeją ani 

pod przepisy sanitarne, ani też budo- 

wlanie np, zakłady, należące do zakre: 

su szewstwa, ponczosznictwa, ręka: 

wicznictwa, . wyrobów ' galanteryj- 

nych i t. d.; równięż zakłady bla- 

charskie, ślusarskie (nie połączone z 

kowalstwem) 2) winnę są zarejestro- 

wać i posiadać uprawnienia magi: 

stratu zakłady rękodzielnicze: a) pod 

legające przepisom sanitarnym: pra- 

cownie artykułów spożywczych, pie- 

karnie, wytwórnie cukierków i ciast, 

stki, masarnie, wędliniarnie, małe 

olejarnie rękodzielnicze,  octownie, 

wytwórnie wód gazowych, pralnie, 

małe farbiarnie, pracownie kosme- 

tyczne, wytwarzające pomadę, mydia 

toaletowe, pasty do fryzjerni i t. d. 

b) podlegające przepisom budo- 
wlanym (ze względu bezpieczeństwa 

ogniowego): kuźnie, zakłady przera-   go. A dziś już mówi się o zjedno- 

LECZNIGA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specj 
USZU, 

biające łatwo palny materjał, np. 

  

(mależy niezwłocznie powiadomić sek- 

Zsolnione są od uprawnień przez | być w ciągu miesiąca przed termi- į 

drzewo, papier, słomę, a więc zakła- 

dy stolarskie, koszykarskie i t. p. 

szczególnie zakłady, w których uży- 

wane są łatwo palne płyny; jak ter: 

petyna benzyna I tp. 

Termin dla zarejestrowaaia się i 

uzyskania uprawnienia magistrat usta: 

lił następujący: dla zakładu 1 okręgu 

policji od dnia 1-g0 do 5 maja, 

dla zakładów ll okręgu policji od; 

ата 6 do 10 maja, dia zakładów III 

okręgu policji od dnia 11 do 15 ma: 

ja, dla zakładów IV okręgu policji od 

dnia 16 do 20 maja, dla zakładów V 

okręgu policji od dnia 21 do 24 maja, 

dla zakładów VI okręgu policji od 

dnia 25 do 28 maja r. b. nie posia- 

powiednich zaświadczeń, będą pocią* 

gani, do „odpowiedzialności sądowej. 

O zwinięciu zakładów, na które 

uzyskało się uprawnienie magistratu,   cję zdrowia magistratu. (I) 

stawa 6 odnawidniu koiąg 1 aktów 
hipotecznych. 

Ponowne zakładanie zniszczonych, 

zaginionych lub wywiezionych z gra* 

nie Państwa ksiąg lub aktów hipo- 

tecznych odbywa się trybem, pize- 

pisanym dla pierwiastkowej regulacji 

hipotecznej, na wniosek właściciela 

nieruchomości, wierzyciela hipotecz- 

nego lub innych osób zainteresowa- 

nych, przyczem winne być zachowa- 

ne przepisy następujące: 

1) Obwieszczenia o wywoływaniu 

regulacji hipotecznej ogłasza się raz 

w Monitorze Polskim oraz w jednej 

z najpoczytniejszych gazet danej 

miejscowości według wyboru prze- 

wodniczącego wydziału hipotecznego; 

oprócz tego obwieszczenia te winny 

      

nem wywołania wywleszone przed | 

wejściem do kancelarji wydziału hi- 

potecznego Oraz nA miesiąc przed 

termiaem wywołania ogłoszone w 

sposób przyjęty w gminie dla pu' 

blicznych ogłoszeń. 
2) Termin do regulacji zakładanych 

ponownie ksiąg lub akt hipotecznych 

wyznacza zwierzchność na czas od 

3 do 12 miesięcy, licząc od daty ob- 

wieszczenie w Momtorze Polskim, 

nie może być jednak krótszą od 6 

miesięcy wtedy, gdy ponownego za: 

łożenia księgi żąda sukcesor prawa 

rzeczowego. в 
W miarę składania przez strony 

dewodów, nie później jak. na 2 ty- 

godnie przed terminem prekluzyjnym, 

wydział hipoteczny imiennie przez 

wezwanie sądowe lub fistem poleco- 
nym winien wezwać wszystkie osoby, 

które na mocy złożonych dówodów 

mają prawa rzeczowe do danej nie- 

ruchomości. 
Ponowne założenie księgi lub aktu     

Wilno, Wilefiska 28. 

allści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; 

nosa I gardła 1—3; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiezny, ginekologiczny, położniczy, oróz dla stałych chorych moczo 

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

SKI PTAK w 8 wielkirh aktach. W roli głównej słynna Glorja 

YSKIEGO WILKA e 
| : 18; „HELIOS“ | **“ 

ul. Wileńska 38. 

ar POLONIA 
Mickiewicza 22. Dyr. Siepjan 

ПЫ 
  

Film budzący ogólny podziw! RAJ 

„PAR Swanson w najlepszej 
swej kreacji 

osiątni dzieńl 2-ga i ostatnia stuja 
słynnego obrezu podług powieści H. Sienkiewicza Quo Vadis..? 

f tym wypadku, 

chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlenie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny mdsaż. Laboratorjum analityczne, 

hipotecznego może nastąpić na wnio- 
sek każdej isteresowanej osoby i w 

gdy właściciel nieru- 
chomości tej nie zgłasza. 

„Postępowanie w przedmiocie ksiąg 
lub akt hipotecznych zniszczonych, 
zaginionych lub wyniesionych jest 

wolnem od wszelkich opłat sądowych 
wynikających z odesłania stron do 
zwykłej drogi sądowej i kosztów 
postępowania w sprawie. 

Z ulg tych jednakże będzie moż: 
na korzystać tylko w przeciągu 3 lat 
ód ogłoszenia ustawy. 

Po ponownem ułożeniu księgi lub 
akt hipotecznych osoby zainteresowa- 
ne mogą dochodzić swych praw w 

dający po wymienionym terminie od- |rszie sporu jedynie w drodze pestę- 
powania sądowego, nawet w wypad- 
ku ujawnienia dawnej księgi lub ak- 

tu hipotycznego, które będą miały 

znaczenie zwykłego dokumentu no- 
tarjalnego. 

Ustawa ta obowiązuje od dnia o- 
„głoszenia w-okręgach Sądów Ape" | 
lacyjnych w Warszawie, Lublinie i 
Wilnie. (I) 

wd 

__ Me 94 (246) 

Rozmaitości. 
Niemiłe przepowiednie. 

W klasztorze kapucynów w Caulonji, we 
Włeszech, miano znależć—jak donosi „Wie- 
ner Neuss Journal“ — rękopis z 1763 roku, 
zawierający szerag interesujących przepo- 
wiedni do roku 2,0(0 go. 

Jeżeli dokument ten jest prawdziwy, to 
należy przyznać, że ten, kto go pissł, po- 

siadał prawdziwy dar jasnowidzenia, ręko- 

pis bowiem przepowiada wybuch wielkiej 
rewolucji we Francji, zmianę rządów we 
Francji w 1830 r., wybuch rewolucji w Pol- 
sce w tym samym roku, powodzie I trzę- 

glenie ziemi w 1841 r., grożne wrzenie w 

1848 r. i t. d. 
Przepowiedziana tam jest również wiel- 

ka wojna, przytem jasnowidzący autor rę- 
kopisu omylił się tylko o rok jeden. 

Co silę tyczy okresu czasu, w którym ży- 
jemy, to rękopis przepowiada gwałtowne 
trzęsienia ziemi i powodzie, oraz zjawienie 
się trzech słońc w 1925 '.; pochłonięcie wy- 
spy Sycylji przez fale morskie I zniszcze- 
nie Neapołu przez ogień w 1960 r.; znisz- 
czenie Francji I Hiszpanji przez trzęsienie 
ziemi w 1970 r.; sześć dni trwające zaćmie- 
nie słońca w 1990r. iwreszcie koniec świa - 
ta w 2,000-ym roku. 

Pocieszać się przynamniej możemy, że 

niewielu z nas doczeka tej chwili strasznej . 

  
  

Jak wyglądać będą 
nasi potomkowie. 
Profesor amerykański Konrad 

v. Tharaleson nie oszczędzając przy” 
krości swym współczesnym rysuje 
obraz przyszłych potomków po wielu 
tysiącach lat. Badając tendencje roz- 
wojowe gatunku zoologicznego „Ho- 
mo sapiens" uczony amerykański 
dochodzi do wniosku, że ludzie w 
dwumiljonowym roku będą mieli ol- 
brzymie głowy osadzone na wychu- 
dzonem tułowiu, drobne ramiona, 
krótkie nogi a w dodatku zamiast 
stóp kopyta podobne do końskich. 
W tym czasie 
zdolna do żadnych wysiłków fizycz- 
nych skutkiem zupełnego zaniku 
muskułów, nieużywanych przez długi 
szereg pokoleń. Panować ma niepo- 
dzielnie tylko siła intelektualna. 

Obraz profesora amerykańskiego. 
malujący przyszłego człowieka nie 
wydaje się prawdopobnym. Uczony | Ko 
zoolog amerykański nie wziął pod 
uwagę, żć jakkolwiek rozwój techni- 
ki ogranicza coraz bardziej wysiłek 
mięśni ludzkość szuka sobie wyda- 
wania energji fizycznej w sportach, 
które rozwijają wszechstronniej ciało 
niż praca fizyczna. 

    

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szastaj „groszami“! 

Szanuj zlotego! 
To nie dawna „zlotėwka“! 

To pėltrzeciej „zlotėwki“! 

płelowych. 

KINO STELLA 
ul. Wielka 30   

  

KINO- 
TERTR „Piccadilly 

UL. WIELKA 42.   

Szlagier! 
Premjera 

Poszukujemy we wszystkich większych miastach 

dzielnych pośredników 
do sprzedaży elektromotorėw 
wanej budowy, wyrabianych serjami przez nasz Oddział silni- 

ków elektrycznych. Silniki typu 
starczamy natychmiast z naszych 
skich. Warunkiem objęcia роёге 

jednego motoru na nader korzystnych warunkach. 

Stocznia Gdańska— Gdańsk. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
„w Wilnie, uł. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

mocy 0,5—20 KM, wyprėbo- 

najbardziej używanego do* 
składów warszawskich i gdań- 
dnictwa jest nabycie na skład 

  
Wydawca w Imieniu współwiaścicieli Jėzai Bnterewian. 8 

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

O 2 = 

    

    

TTT 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

Bilety do nabycia u kolektora 

WAPNO 
palone w bryłach budowlane i mielone 

na mączkę nawozowe 

polecają: 

lakłaiy Preńiysłowe „Chęcny”, S-ka Akt. 
stacja „Chęciny', z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ 
Stanisław Giebułtowski, Wilna, 

Słowackiego Nr. 10. 

Główna wygrana 350.000 zł. 

К, GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9. 

Cena LOSU całego 32 zł. — '/ 8 zł. 

Wstrząsający dramat w 8 aktach W roli 
główn.: Oiga Gzowska, Runicz 

               

     

1 Czer- 

Poszukoje wspólnika 
do Interesu—sklep z obu- 
wiem. Wiadomość w biu- 
rze egłoszeń S$. Jutana, 
Niemiecka 4, telefon 222. 

    

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

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

ką do 50 proc. 

Mrewtowa 1 WAZAWY 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmije szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Gl. Gaona (d. Il-a 

Szklana) M 12, m. 4 
M. Lewandowska. 
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ludzkość nie będzie | Dolary 

Z rynku. 
Ceny rynkowe z dn. 24 bm. 
W dniu 24 bm. ceny na rynku. wileń- 

skim były następujące: za 1 kilogram żyta 
mars 0,33-0,84-0,35, przenica 0,34-0,35, 
Jęczmień 0,31 0,32, owles 0,35, gryka 0,30- 

0,31-0,32, Siano 0,09 0,10 11.12, Stoma 0,09- 

0,10-0,11 0,12 groch 0,40-0.45, faso'a biala 
0,55-0,64, mieko za litr 0,25-0,30 0,35, smię- 

tana 1,80-:,00, masło nie solone 5,50 6,00, 
ser za klg. 1,30-1,50 1,70, kartofle 0,12 0,18, 

otręby 0,23-0,28, 1 jaja od 0,10 do 0,15. (1) 

    

Giełda warszawska 
z d. 25—IV 24 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 26,31 26,37 26,25 

5,18!/2 5,20 5,17 
Holandja 208,15 208,65 207,65 
Londyn 24,941/4 25,04 2491 
Nowy York — Jak gotówka. 
Paryž 27,02*/2 27,09 26,96 
Praga 15,43 15,46 15,40 

Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,35 21,40 21,80 
Szwajcarja 100,7252 10098 100,48 
Stockholm 140,15 140,50 139,80 

póńhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang.  24,861/4 24,923 2481 
Franki fr. 27,31/a 27,38 27,25 
8 proc. Poż. konwers. 77 
Poż. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Pož. dolėr. 58—57 
«ilo listy z. T. Kred. Z. a= 24,00—24,90 
50/0 listy z. warsz. przedw. 18,50—19,— 
4'/s %0 warsz. przedwoj. 17,70 — 17,85 
6/0 obligacje Warszawy z 17 r. — 6,90—6,25 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

SEO TALE PEREPRÓDEKOCZORSETACĆ RRSO. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo-   

Łóżka angiełskie, krzesła, szafy, sto- 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma- 

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

pod osobistym 

Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo- 

Warunki ulgowe. 

  

łądka. Przyjmuje od 9—11, 6%/a—7!/3 wiecz* 
Ui. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

  

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko | dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światłodruki. 

  

   
      
    

    
    
     
    

terace i t. d. poleca 

a tapicerski 1 stolarski, 
łachowem kierownictwem. 

  

Pracownia krawiecka | sklep gotowych obrań 

BGRODIKIEGO” 
nych materjałów. 

Dział gotowych ubrań poleca: 

palia wiosenne, letnie, garnitury, burki pod- 
różne i t. p. 

  

Drak, „ux“, Żeligowskiego |,  


