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NIEZALEŻNY ORGAN 
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przyjmują: Księgarnia W. 

  

Cena prenumeraty : miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę 
i akowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru 

Lorkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
muią Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, г 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Mickiewicza 4, róg 

    

Czynna od g. 9 do 3 

Mickiewicza ró 

Rękepisów nadsy 

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
PR, Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileń- 

skiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, 
Garbarskieį 1, Tel. 82. Czynne od 9 — 4 w. 

Redakter przyjedź od 2 — 3 popoł. 
anych redakcja nie zwraca. 

Cena 

milimetrowy 30 
na 4-€ej str. 8-mio łamo' 

    

łoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. gr 20, 
na ssie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) SA Giroą 

Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 

administrację zmieniane dowolnie. 
. Terminy druku mogą być przez 

    

  

Dyrektywy tentraln. Komitetu Wykonawozego P.P.8. 
Przed paru dniami klub - poselski 

P. P. S. łącznie z Centralnym Komi- 

tetem Wykonawczym partji uchwalił 

dyrektywy dla ministrów  socjalisty- 

eznych, któremi winni oni kierować 

się w obradach rady ministrów i 

ewentualnie ustąpić, gdyby dyrektywy 

te nie były możliwe w rządzie do 
przeprowadzenia. 

Już to jedno wskazuje jak bardzo 
są one ważne dla utrzymania rządu 

koalicyjnego, względnie, iż mogą do- 

prowadzić do jego rozbicia, że zacho- 

dzi potrzeba bliższego krytycznego 

ich omówienia. 

Przedewszystkiem jednym z pierw- 
szych nakazów, które partja stawia 

swym ministrom, to dążenie do uzy- 

skania zobowiązań od stronnictw 

wchodzących w skład koalicji rządo- 

wej, dotyczących zrównoważenia bud- 

żetu przez podniesienie dochodów w 

dziale podatku majątkowego i mono- 
polu spirytusowego, oraz pomniej- 

szenia wydatków w drodze reorgani- 
zacji armji, redukcji wydatków w 

budżecie wojskowym, skrócenia czasu 

służby wojskowej oraz reorganizacji 

administracji, przyczem zostało za- 

strzeżonem iż odnośne projekta mu- 

8zą być opracowane i przeprowadzo- 

ne przez Sejm w ciągu * miesiąca 

kwietnia. 
Zanalizujmy to żądanie bliżej. Co 

się tyczy wydatniejszego ściągnięcia 

podatku majątkowego, w dzisiejszym 

katastrofalnym stanie życia gospodar- 

czego, jest ono mocno problematycz- 

ne. Powszechnie bowiem jest wiado- 

mem, iż podatek majątkowy tak jak 
był zaprojektowany, miał być ściągnię- 

ty przy pomocy specjalnie w tym ce- 

ln emitowanych listów zastawnych, 

które miały być ulokowane zagrani- 

eą. O tem by go można było w ca- 
łości ściągnąć w gotówce, ani dzisiaj 

ani wówczas nie mogło być mowy. 

Dopóki nie uzyskamy pożyczki zagra- 

sieznej, względnie nie będziemy mo- 

gli ulokować listówzastawnych zagra- 

nicą, sprawa ściągnięcia podatku ma- 

jątkowego jest więcej niż iluzorycz- 

ną. Można wprawdzie pobrać podatek 

w naturze, a więc w ziemi, w hypo- 

tekach na nieruchomościach miejskich, 

ewentualnie w drodze specjalnej w 

tym celu wydanej na rzecz państwa 

emisji akcji, przedsiębiorstw przemy- 

słowych i handlowych, jednak będzie 

to akcja posiadająca wyłącznie cha- 

rakter socjalny, przejęcie części ma- 

jątku obywateli na rzecz państwa, 
jednak żadnej doraźnej korzyści skar- 

bowi nie przyniesie, gdyż wobec o- 

becnej sytuacji na rynku pieniężnym, 

absolutnie niemożliweby, była na- 
tychmiastowa realizacja, pobranych 

obligów, akcji lub hipotek. Po co 

więc stwarzać fikcję, którę życie 

przekrešli, 

Pozostaje powiększenie dochodów 

z monopolu spirytusowego. W tej 

dziedzinie nie jedno da się zrobić, 

ale droga to żmudna i powolna, nie 

odrazu da efekt pożądany. Znaczne 

zaś podwyższenie cen na spirytus, 

wobec zmniejszenia siły nabywczej 

ludności, oraz powszechnego jej zu- 

bożenia, może wywołać raczej efekt 
odwrotny — obniżenie wpływów, jest 

to więc środek niebezpieczny. 

Pozostaje zatem zmniejszenie wy- 

datków. A więc w pierwszym. rzędzie 
w myśl żądań P. P. S. reorganizacja 

armji. Istotnie tutaj napewno da się 

przeprowadzić. Wiemy jaki przerost 

w armji naszej jest sztabów i kan- 

celarji na niekorzyść linji, i to nie- 

tylko u góry, ale i w pułkach, kom- 

panjach i baonach. Umiejętnie prze- 

prowadzona reorganizacja dać może 

duże oszczędności, bez narażenia 

sprawności bojowej naszej armji na 

szwank. Ale to również droga żmud- 

na i daleka. 

Pozostaje więc skrócenie czasu 

służby wojskowej do roku, jednak 

jak twierdzą fachowcy — to skróce- 

nie czasu służby aczkolwiek możliwe 

a nawet pcżądane również nie przy- 

niesie większych oszczędności. Albo- 

wiem im krótszy jest okres służby 
wojskowej, tem liczniejsze muszą być 

kadry, także oszczędności na jednem, 

zostaną pochłonięte przez zwiększone 

wydatki na drugie i prawdopodobnie 

odrazu większego efektu oszczędno- 

ściowego nie dadzą, tembardziej iż 

tyle zaniedbań mamy w dziedzinie 

technicznego zaopatrzenia armji. 

Natomiast z jednym żądaniem P. 

P. $. najzupełniej się zgodzić może- 

my, Przywrócenie Marszałka Piłsud- 

skiego do służby czynnej i postawie- 

nie go na czele armji, gdyż reorga- 

nizacji dokonać może tylko człowiek 

posiadający autorytet i miłość żoł- 

nierzy i oficerów, a takim jest bez- 

sprzecznie Marszałek Piłsudski, 

Pozostaje jeszcze reforma admi- 

nistracji. Tyle pisaliśmy o tem, iż 

chyba dodawać nie potrzebujemy, jak 

wielkie nadzieje dla sanacji skarbo- 

wej pokładamy w jej uzdrowieniu. 

Lecz nie jest to również środek do- 

raźny, który w ciągu miesiąca ura- 

tuje skarb. ` 

To też w tych warunkach wydaje 

nam się nieuzasadnionem ze stano- 

wiska gospodarzy i skarbowej sytua- 

cji państwa, żądanie odrzucenia pro- 

wizorjum budżetowego na kwiecień i 

przywrócenia conajmniej pensji gru- 

dniowych dla najniższych, ale zato 

najliczniejszych kategoryj funkcjona- 

rjuszy państwowych. 

Żądanie to zupełnie zresztą uza- 

sadnione i słuszne z punktu widzenia 

tych pracowników, ale narazie nie- 

możliwe do przyjęcia ze względu na 

sytuację skarbową. 

° Również zasadniczo słuszne, ale 

trudne do zrealizowania jest żądanie 

uruchomienia robót publieznych na 

szerokim zakresie, chociaż na ten cel 

przedewszystkiem pieniądze muszą 

być znalezione. 

Natomiast niewyraźnie brzmi po- 

stulat, podkreślający konieczność wy- 

datnego powiększeria ilości znaków 

obiegowych na potrzeby gospodarcze 

kraju. Miałażby to być nowa inflacja, 

pogrążająca kraj w nowy chaos? Chy- 

ba do tego PPS nie dąży, to też ża- 

łować należy, że ustęp ten nie został 

bliżej sprecyzowany. 

Nawiasem tutaj dodać pragniemy, 

że chodzi tu może nie o nową infla- 

cję, lecz o t. zw. pieniądz hipotecz- 
ny, a jest to zasadnicza różnica. Pie- 

niądz hipoteczny mógłby być wypu- 

szczony wyłącznie na ściągriącie po- 

datku majątkowego, w ten sosób że 

obciążana by została hipoteka objek- 

tów, które winne opłacić podatek 

majątkowy i musiałyby one opłacać 

roczny procent i amortyzację, obli- 

czoną na lat 10—20. Na podstawie więc 

tego obciążenia odbyłaby się emisja 

znaków obiegowych, którą właśnie w 

pierwszym rzędzie należałoby użyć 

na przeprowadzenie robót publier- 

nych, gospodarezo najbardziej uza- 

sadnionych. 

Nie mielibyśmy w tym wypadku 

do czynienia z inflacją, która polega 

na druku pieniędzy przez rząd na po- 

krycie deficytów budżetowych, lecz 

oparciem emisji pieniędzy nie tylko 

na podłożu złota i walut wartościo- 

wych, lecz i na niemniej pewnych 

walorach, jakiemi by były odpowied- 

nie hipoteki. W tym ostatnim wy- 
padku dalsze emisje byłyby zależne 
nie tylko od woli i uchwały rządu, 

lecz i od zgody właścicieli hipotek, 
którzy mogliby uniemożliwić dalszą 

emisję przez cofnięcie hipotek, ewen- 

tualnie płacąc podatek majątkowy w 

gotówce. Oczywista projekt taki, któ- 
ryby doprowadził do obniżenia w Pol- 
sce stopy procentowej, nie podobałby 

się tym nielicznym w Polsce posia- 

daczom kapitału, którzy obecnie paso- 

żytują, pobierając 80 i więcej pro- 

centów rocznie i staraliby się oni 

prawdopodobnie zwalczać go, twier- 

dząc, że to jest nowa inflacja i ob- 

niżać odpowiednio kurs złotego. Ale 

teoretycznie przy stanowczej i ostroż- 

nej polityce skarbu, projekt taki mo- 

że być zrealizowany, i byłoby daleko 

bardziej wskazanem, gdyby P. P. 8. 
wystąpiła z konkretnym projektem, 

podejmując się przeprowadzenia jego 

a nie rzucała tylko pewne hasła bez 

określonej treści. || ; 
Inne postulaty, jak domaganie się 

uchwalenia ustawy o badaniu kosztów 

produkcji, muszą być szerzej omó- 

wione, zasadniczo jednak mogą być 

przyjęte. Również gorąco musi być 

powitane żądanie, domagające się 

uchwalenia ustawy o ściganiu nadu- 

żyć, które jak rak toczy nasz orga- 

nizm państwowy, oraz szereg innych 
żądań. 

Na zakończenie podkreślić pra- 

gniemy, iż rozumiemy ciężką sytuacje, 

w której się P. P. S. znajduje, ze 

względu na panujące wśród rozgory- 

czonych mas robotniczych nastroje. 

Jednak to wysokie poczucie zmysłu 

państwowego, które panuje w szere- 

gach tej partji, a zwłaszcza ożywia 

jej przywódców, pozwoli, chcemy wie- 

rzyć, i tym razem na zwycięskie prze- 

ciwstawienie się taniej demagogji 

przez odrzucenie nierealnych postu- 

latów, a postawienie jedynie żądań 

możliwych do urzeczywistnienia, pro- 

wadzących do istotnej naprawy sytu- 

acji, a tem samem i wydatnego ulże- 

nia nad wyraz ciężkiej doli szerokich 
warstw robotniczych. 

Rusticus. 

Wiadomości polifyczne. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W sobotę poseł nadzwyczajny i 
minister pełnomocny finlandzki zło- 
żył p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
swoje listy uwierzytelniające na uro- 
czystej audjencji w pałacu Belweder- 
skiem. 

Obecni byli prezes Rady Mini- 
strów p. Skrzyński, szef kancelarji 
cywilnej p. Lenc, generalny adjutant 
gen. Zaruski i adjutanci p. Prezy- 
denta. Uroczystość odbyła się według 
przyjętego ceremonjalu. 

+ © 

Na niedzielnych popisach hipiez- 
nych I p. szwoleżerów w Warszawie 
obecni byli Marszałek Piłsudski i pre- 
mjer Skrzyński. Zwracało ogólną uwa- 
gę, że spotkanie to dało sposobność 
do przeszło godzinnej wymiany zdań 
między Marszałkiem i szefem rządu. 

    

1 prat Rady Zjazdu Grodzieńskiego. 
Tymczasowa Rada Organizacyj 

społecznych i gospodarczych Ziem 
Wschodnich, wyłoniona na Zjeździe 
Grodzieńskim obradowała w Warsza- 
wie dn. 26 i 27 b. m. Tematem ob- 
rad była treść komunikatu, który ma 
zostać ogłoszony przez Radę, oraz 
treść statutu, na którego podstawie 
dokona się organizacja następnego 
Zjazdu. 

Komunikat Rady zawierać będzie 
pogląd na sytuację obecną na Ziemiach 
Wschodnich ze wskazaniem przyczyn, 
które ją wywołały, a następnie w 
ogólnych rysach mają być wymienio- 
ne tezy, któremi Rada kierować się 
będzie w swej dalszej pracy. Ogól- 
nym celem rozpoczętej przez Zjazd 
Grodzieński akcji jest sanacja obec- 
nych stosunków na Ziemiach Wschod- 
nich zarówno w dziedzinie administra- 
cyjno-politycznej jak i gospodarczej. 
Warunkiem powodzenia jest tutaj 
ścisła współpraca władz państwowych 
ze społeczeństwem, która powinna 
stać się metodą działania. Współpra- 
cy takiej dotąd nie było w znacznej 
mierze wskutek tego, że potrzeby i 
interesy ludności Ziem Wschodnich 
nie znajdowały w rządzie i w Sej- 
mie polskim należytego zrozumienia. 

W ciągu posiedzenia odczytane 
zostały rezygnacje z udziału w Ra- 
dzie: wybranego na zjeździe Gro- 
dzieńskim na jej członka p. Eusta- 
chego Sapiehy, oraz dokooptowanego 
na pierwszem posiedzeniu p. Anto- 
niego Jundziłła. 

Obradom Rady przewodniczył p. 
Jerzy Osmołowski. 

L biuy Kowieńskiej 
Reynis ostro krytykowany przez 

opozycję. 

Jak donoszą z Kowna opozycja 
krytykuje silnie litewskiego ministra 
spraw zagranicznych Reynisa za sze- 
reg niepowodzoń, jakie poniósł w Ge- 
newile. 

Opozycja zarznea ministrowi, że 
nie wykorzystał on odpowiednio 
sprawy konfliktu granicznego w 
lasku Podhajskim i sprawę tę sro- 
motnie przegrał oraz, że dopuścił do 
akcji Kłajpedzian na terenie Rady 
Ligi Narodów. 

Prasa kłajpedzka uznaje również, 
że Reynis poniósł w Genewie dotkli- 
wą porażkę. 

Q pożyczkę dla Kowna. 

Jak się dowiaduje prasa kowień- 
ska burmistrz p. Wiłejszys zamierza 
wkrótce udać się do Paryża w poszu- 

    

kiwaniu pożyczki dla miasta od ka- 
pitalistów amerykańskich. Sytuacja 
finansowa m. Kowna pogarsza się co- 
raz bardziej i może być określona 
jako beznadziejna. W kołach radnych 
miejskich panuje nastrój pesymistycz- 
ny co do rezultatów podróży bur- 
mistrza. 

Maksymalne taryfy celne. 

Z Kowna donoszą, że rząd litew- 
ski ma zamiar wprowadzić maksymal- 
ne taryfy celne, dla towarów przy- 
wożonych z państw z któremi Litwa 
nie posiada traktatu handlowego. | 

Te maksymalne taryfy mają być 
również stosowane do Niemiec i do 
Łotwy, o ile państwa te nie uregulu- 
ją zawczasu swych stosunków hand- 
lowych z Litwą. 

1 pdst Bays 
Łotwa. 

Aresztowanie szpiega bolsze- 
wickiego. 

RYGA, 29-III. (Pat.). Policja are- 
sztowała urzędnika Kontroli Państwo- 
wej Alfreda Vitolsa oskarżonego o 
szpiegostwo na rzecz ZSSR. ‹ 

W chwili aresztowania Vitols znaj- 
dował się w samochodzie radey po- 
selstwa sowieckiego Amina, który 0- 
fuknął agentów policyjnych i odmó- 
wił początkowo okazania legitymacji. 
Przeprowadzona w mieszkaniu Vitolsa 
rewizja dostarczyła rozmaitych do- 
wodów jego szpiegowskićj działal- 
ności. 3 

Dzienniki donoszą, że Vitols by- 
wał często obecny na posiedzeniach 
Rady Ministrów. 

Rezolucja socjalistów maksy- 
malistów. 

RYGA, 29-III. (Pat.). Kongres 
stronnictwa ' socjalistów maksymali- 
stów uchwalił rezolucję potępiającą 
zarówno działalność prawicy, jak i 
komunistów. 

Zanders nie będzie zwolniony 
z więzienia. 

Woczorajsza „Siewodnia* donosi, 
iż znajdujący się obecnie w więzie- 
niu podejrzany o zamachy bombowe 
w redakcjach „Briwa Zeme* i „Łat- 
vias Sargas*. Zanders zwrócił się do 
sędziego śledczego z prośbą o zwol- 
nienie go z więzienia za kaucją w 
wysokości miljona rubli. 

Sędzia śledczy do spraw Szeże- 
gólnej wagi Mortinson prośbę Zan- 
dersa odrzucił. . 

UNOTRON S аееа A AION i AS S A PE k A 

Z calej Polski. 
Ku czci Marszalka Pilsudskiego. 

LWÓW. 29.111. (Pat). Wczoraj w 
Teatrze Wielkim odbyła się uroczy- 
sta akademja ku czci Marszałka 
Piłsudskiego urządzona przez Zwią- 
zek Strzelecki i Związki Zawodowe. 
Po odegraniu hymnu narodowego 
prof. dr. Olgierd Górka wygłosił od- 
czyt o Marszałku. Resztę programu 
wypełniły produkcje artystyczne. 

Z ZAGRANICY. 
Objawy dobrej woli. 

Jak donosi korespondent „Berliner 
Tageblatt", przybyły do Wrocławia 
na zaproszenie miejscowego Zarządu 
republikańskich akademików prof. M. 
Bonn z Berlina wygłosił odczyt o 
idei Ligi Narodów i jej znaczenin 
dla Niemiec. 

Prelegent określił jako bardzo 
szczęśliwy wypadek, že przyjęciu 
Niemiec do Ligi stanęła na przes7- 
kodzie nie Polska, lecz Brazylja. 

Należy teraz do września skorzy- 
stać ze sposobności, aby stosunki 
polsko-niemieckie wyjaśnić. i dopro- 
wadzić do możliwie największego po- 
rozumienia pomiędzy  temi pań- 
stwami. 

Feng zawładnął Pekinem. 

PEKIN 29-III (Pat). Marszałek 
Feng zawładnął ponownie Pekinem. 

Komunikacja kolejowa pomiędzy 
Pekinem a Tien-Tsinem jest od trzech 
dni przerwana. 

Pekin okrążony. 

SzŁANGHAJ, 29-III. (Pat.). Że 
wszystkich stron odbywa się syste- 
matyczne okrążenie Pekinu przez 
sprzymierzonych marszałków. Po zdo- 
byciu Pekinu przedsięwzięty będzie 
marsz na Canton, gdzie obecny za- 
mach stanu nie wywołał oczekiwa- 
nych skutków. 

Nowy rząd Cantoński ' zajmuje 
mianowicie wobec radykałów stano- 
wisko pojednawcze, a bojkot anty- 
angielski z tego powodu znów się 
zaostrzył. 

Kanonierki angielskie w drodze 
do Cantonu. 

LONDYN 29-III (Pat.). „Times* 
donosi z Hong-Kongu, że sytuacja 
w Cantonie jest w dalszym ciągu 
poważna. 

Do Cantonu wysłane zostały ka- 
nonierki augielskie. 

 



K U R J E R WI LEN S Kl 
  

Sejm i Rzątł : 
Przesilenie chwilowo zażegnane. 

(Telej. od wł: koresp.) 

Dzień wczorajszy przyniósł wresz- 
czie tak długo Oczekiwane rozwiąza- 

nie trwającego od 10 dni kompromi- 

su politycznego. 
W sobotę przez cały dzień trwały 

rozmowy między  poszczegėlnemi 

przedstawicielami koalicyjnymi, w któ- 

rych brał również udział p. premjer 

Śkrzyński i marszałek Rataj. W wy- 

niku tych całodziennych rozmów za- 

rysowały się w godzinach wieczornych 

podstawy kompromisu. 
W dniu wczorajszym o godz. 10 

rano rozpoczęłc się posiedzenie Ra- 

dy Ministrów, na którem miał być 

osfatecznie sfinalizowany układ kom- 

promisowy. : 

Do prezydjum przybyli ministrowie 

socjalistyczni p. Barlicki i Ziemięcki, 

którzy odbyli krótką rozmowę z p. 

premjerem Skrzyńskim. : 

Następnie przed otwarciem oficjal- 

nego posiedzenia Rady Ministrów 

członkowie gabinetu odbyli konieren- 

cję w sprawie ostatecznego załatwie- 

nia kompromisu. Chodziło przede- 

wszystkiem o redakcyjną stronę nie- 

których zwrotów w mowie p. mini- 

stra Zdziechowskiego na komisji bu- 

dżetowej, któremi specjalnie czuli się 

dotknięci stronnictwa lewicowe, wcho- 
dzące w skład koalicji. 

O godz. 11 rano p. premier Skrzyń- 

ski otworzył posiedzenie Rady Min., 

na którem po 2-godzinnej blisko dy- 

skusji został ost.tecznie przyjęty 

projekt prowizorjum budżetowego 

na kwiecień. Prowizorjum idzie po 
linjj kompromisu premjera Skrzyń- 

skiego, zaaprobowanego przez wszyst- 
kie stronnictwa koalicyjne. 

Co się tyczy płac urzędniczych, to 

w myśl tego kompromisu pobory 

wszystkich kategorjijurzędników do 11 
włącznie będą w kwietuiu wypłacone 

w wysokości poborów marcowych, 

jako zaliczka. Reszta kategoryj otrzy- 

ma pobory grudniowe. 
Natychmiast po posiedzeniu Rady 

Ministrów tekst prowizorjum budże- 

towego odesłano do kancelarji sej- 

mowej. Sejm na wczorajszem posie- 

ćzeniu przyjął w pierwszem czyta- 
niu prowizorjum budżetowe. Przez 

całą noc wczorajszą miała obradować 

nad prowizorjum komisja budżetowa, 

aby dziś Sejm mógł załatwić prowi- 

zorjum w drugiem i trzeciem czytaniu, 
zaż Senat we Środę. я 

W kołach parlamentarnych i poli- 

tycznych stolicy. przyjęto z uczuciem 
ulgi kompromis, niemniej jednak w 

sterach miarodajnych przeważa opinia, 

iż kompromis ten jest obliczony na 

krótką metę i że rząd w drugiej po- 

łowie kwietnia, będzie znów narażony 

na” poważne wstrząsy. 

Piewsze czytanie ustawy o prowi- 

zorjum budżetowem na kwiecień 
1926 r. 

Na wczorajszem swem posiedzeniu 

Sejm przystąpił odrazu do pierwszego 

czytania projektu ustawy o prowi- 

zorjum budżetowem na kwiecień 1926 

roku. › 
W dyskusji nad tym punktem 

pierwszy zabrał głos pos. chacki 

(Kom.), który w dłuższym przemó- 
wieniu ostro atakował rząd, fpoczem 

zgłosił wniosek o odrzucenie prowi- 

zorjum na znak nieufności do rządu. 
Następny mówca pos. Wyrzykow- 

ski (Wyzw.) również odniósł się kry- 

tycznie do działalności obecnego rzą- 

du, w szczególności do planu gospo- 

darczego ministra skarbu przedłożo- 

nego ostatnio na komisji budżetowej 

i z tego powodu oświadczył się w 

imieniu swego stronnictwa przeciwko 
prowizorjum budżetowemu. : 

W końcu przemawiał pos. Socha 

(Str. Chł.), który wniósł o przejście 

do porządku dziennego nad prowi- 

zorjum budżetowem. Mówca: ten nie 

ma zaufania do rządu zarówno ze 

względu na politykę gospodarczą tego 

rządu, jak i ze względu na stronnictwa, 

które ten rząd popierają. Przystąpio- 
no do głosowania. 

Przewodniczący wicemarszałek Da- 

szyński oświadczył, że wniosku pos. 

Sochackiego, jako sprzecznego z re- 

gulaminem nie podda pod głosowanie, 

jak również. że wpłynął wniosek pos. 

Walerona (Wyzw.) o odrzucenie pro- 

wizorjum. 
Ostatni wniosek w pierwszym rzę- 

dzie został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu przez powstanie Ol- 

brzymią większością głosów wniosek 

pos. Walerona odrzucono i prowi- 
zorjum budżetowe w pierwszem 

czytaniu odesłano do komisji. (Pat) 

Uchwalenie przez Radę Ministrów 
ustawy 0 uzupełnieniu prowizorjum 

budżetowego. 

Rada Ministrów na posiedzeniu w 
dniu 29 b. m. uchwaliła projekt usta- 
wy o uzupełnieniu prowizorjuni bud- 
žetowego za czas od l-go stycznia 
do 81 marca oraz prowizorjam bud- 
żetowe na kwiecień r. b. 

Reszta preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Skarbu. 

Sejmowa komisja budżetowa na 
przedpołudniowem posiedzeniu zała- 
twiła w drugiem czytaniu resztę pre- 
liminarza budżetowego Ministerstwa 
Skarbu. į 

Budżet wydatków na uposażenia 
zarządu centralnego komisja zmniej- 
szyła do 2.500.000 złotych. 

Komisja skreśliła sumę na spe- 
cjalne remuneracje dla urzędników 
skarbowych, a w miejsce tego prze- 
znaczyła kwotę 2 miljonów zł. na od- 
powiednie rubryki wydatków osobo- 
wych w rozmaitych działach Mini- 
sterstwa Skarbu. 

Podwyższono sumę zwrotu podat- 
ków na rzecz gmin i powiatów. do 
wysokości 3.380 tys. zł. w wydatkach 
bezpośrednich. 

Komisja przyjęła zgodnie z preli- 
minarzem państwowym budżet mono- 
polów, soli, sacharyny i loterji. Dłuż- 
sza debata rozwinęła się nad budże- 
tem monopolu tytuniowego. 

Dyskusji nie ukończono. Kontynuo- 
wana ona będźie na posiedzeniu po- 
południowem. (Pat.). 

Monopol tytoniowy i spirytusowy. — 
Uchwalenie w 2-giem czytaniu bu- 

dźetu Ministerstwa Skarbu. 

Sejmowa komisja budżetowa na 
popołudniowem posiedzeniu obrado- 
wała nad działan:i Ministerstwa Skar- 
bu dotyczącemi monopolu tytoniowe- 
go i spirytusowego. 

Przy dziale traktującym o mono- 
polu tytoniowym rozwinęła się oży- 
wiona dyskusja, w której podnoszono 
konieczność otoczenia większą opieką 
krajowei produkcji tytoniu. 

Na wniosek roferenta pos. Micha|l- 

skiego wstawiono specjalną pozycję 

w kwocie 800 tysięcy złotych, prze- 

znaczoną na dotacje dla krajowych 

producentów tytoniowych. W dyskusji 

domagano się również usunięcia na- 
dużyć w niektórych fabrykach tyto- 
niowych. 

W wyniku obrad uchwalono ogól- 

ną sumę dochodów z monopolu ty- 

toniowego w kwocie 435.201.800 zło- 

tych, przy wydztkach w _ kwocie 
235 201.800 złotych. 

Przy omawianiu monopołu spiry- 

tusowego dyskusja toczyła się głównie 

około kwestji rozszerzenia monopolu 

pełnego — wprowadzeria własnych 

rozlewni i na inne województwa poza 

siedmiu  województwami  kresow emi, 

gdzie monopoł taki jest już wprowa- 

dzony. 
Decyzje pozostawiono — komisji 

skarbowej względnie sejmowej. 
Dochody z monopolu, spirytuso- 

wego ustałono na kwotę 339.134 000 
złotych przy wydatkach 119.777 ty- 
sięcy złotych. 

Wydatek nadzwyczajny monopolu 

spirytusowego przeznaczony na inwe- 

stycje uchwalono w kwocie 6,5 mil. 
W ten sposób zakończono obrady 

nad budżetem Ministerstwa Skarbu i 
budżet w drugiem czytaniu uchwa- 
lono. (Pat.) 

O zbadanie wytwórni wojskowych 
i sprawozdanie o wniosku odnoś- 
nym składa pos. Kościałkowski 

(Klub Pracy). 

Przystąpiono do sprawozdania ko- 
misji wojskowej o wniosku w spra- 
wie powołania specjalnej komisji dla 
zbadania wytwórni wojskowych. W 
imieniu komisji wojskowej sprawo- 
zdanie o wniosku składał pos. Kościał- 
kowski (Klub Pracy), który w dwu- 
godzinnym referacie omówił umowy 
zawarte przez M. 8. Wojsk. z pry- 
watnemi  przedsiębiorstwami  prze- 
mysłu wojennego. Podkreślił on przy- 
tem, że niektóre z tych umów mogą 
narazić skarb- państwa na straty. 
Zdaniem posła Košcialkowsiego 
M. S. Wojsk. niedostatecznie ener- 
gicznie przystąpiło do sanowania 
stosunków w tej dziedzinie. Orga- 
nizacja oraz prowadzenie centralnych 
zakładów wytwórczości wojskowej 
wymaga dokładnego zbadania i ewen- 
tualnego zreformowania. _ Rozwój 
przemysłu wojennego opartego na 
zdrowych zasadach jest jednym z 
głównych czynników obronności 
państwa. Wgląd w.tę sprawę czyn- 
nika przedstawicielstwa. narodowego 
stał się pilny i konieczny. 

7 tych względów Komisja woj- 
skowa wnosi o wybór nadzwyczaj- 
nej komisji w składzie pięciu po- 
słów dia przemyslu wojennego tak 
państwowego, jak i prywatnego, 
a związanego z ministerstwem spraw 
wojskowych długoterminowemi umo= 
wami. Komisja ma prawo wszech- 
stronego badania, przyczem ma obo- 
wiązek przedstawić Sejmowi wniosek 
w przeciągu trzech miesięcy. 

Po referacie pos. Kościałkowskie- 
go zabrał głos szef administracji woj- 
skowej gen. Konarzewski, który wy- 
jasnił, że sprawa jest już badana 
przez specjalną komisję powołaną 
przez ministra spraw wojskowych. 
Jednak rząd nie ma nie przeciw po- 
wołaniu w tym celu-również i spec- 
jalnej komisji sejmowej. 

Po przemówieniu gen Konarzew- 
skiego Marszałek zakumunikował, że 
wpłynął wniosek pos. Kozłowskiego 

(ZLN) o odesłanie 'sprawy z powro- 

tem do komisji wojskowej, a to ce- 

Jem ścisłego określenia pod względem 
prawniczem kompetencji komisji i 
przedstawienia sprawozdania Sejmo 
wi po ferjach wielkanocnych. 

W głosowaniu wniosek posła Ko- 
złowskiego uchwalono. (Pat). 

Prawo autorskie. — Zakaz wywozu 

ropy. — Przyjęcie ustawy o przyłą- 

czeniu gmin wiejskich. — Zapowie- 

dzi 3-go czytania ustawy o prowi- 

zorjum budżetowem na kwiecień. 
Po sprawozdaniu posła Kónopczyń- 

skiego (ZLN) załatwiono poprawki 

Senatu do ustawy o prawie autor- 

skiem. 
W myśl wniosków komisji przy- 

jęto jedynie szereg poprawek styli- 

stycznych i językowych, natomiast 

odrzucono szereg poprawek meryto- 

rycznych, z wyjątkiem jednej, która 

przesuwa termin wejścia w życie u- 

stawy z trzech dni po, jej ogłoszeniu 
na trzydzieści dni. 

Poseł Szydłowski (Piast) refero- 

wał z kolei nowelę do ustawy 0 za- 
kazie wywozu ropy poza obszar cel- 
ny państwa. Nowela ma na celu zwol- 
nienie do wywozu zagranicę na prze- 
ciąg lat dziesięciu 30 proc. ropy, po- 
chodzącej z produkcji szybów, które 

zostaną założone po wejściu w życie 
noweli co najmniej w promieniu dwu- 
kilometrowym od szybów, produkują- 
cych juź ropę. 

Nowelę przyjęto w drugiem i trze- 
ciem czytaniu wraz z rezolucją Wwzy- 
wającą rząd do przedłożenia w ciągu 
czterech tygodni planu gospodarczego, 
obejmującego środki zaradcze do pod- 
niesienia produkcji ropy w Polsce. 

W końcu bez referatu i dyskusji 
przyjęto w drugiem i trzecicm czy- 
taniu ustawę upoważniającą Radę Mi- 
nistrów do przyłączenia gmin wiej- 
skich wchodzących w skład jednego 
województwa: do przyległego powiatu 
drugiego województwa o ile tego wy- 
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Pierwsze ludowe widowisko pu- 
bliczne w Wilnie. 

W sobotę ub. tygodnia odbyło się po- 
Siedzenie sekcji dramatycznej przy Bratniej 
Pomocy Akademickiej dłą omówienia. szcze- 
gółów wystawienia na ulicach m. Wilna wi- 
dowiska p. t. „Smok*, Obecni byli na ze- 

braniu E Limanowski z Reduty, kierownik 
Wydziału Kultury i Sztuki województwa 
p. Remer, wiceprezydent m. Wilna B Ło- 
kucjewski, przedstawiciel Komisarza Rządu 
na m, Wilno, p. Strzemiński, przedstawiciel 
Kuratorjum p. Reis, prof. uniwersytetu Ma- 
tusiak, prof. Rudnicki i t. d. Po dłuższej 
dyskusji ustalono iż widowisko to zostanie 
wystawione w dniach 24 i 25 kwietnia b. r. 
Władze bezpieczeństwa zajmą się stroną 
porządku, władze zaś wojewódzkie pośpie- 
szą z ewentualną pomocą linansową, woj- 
sko da 200 koni. Akacemicka Sekcja Dra- 
matyczna występując z projektem wysta- 
wienia sztuki, której szczegóły podajemy 
poniżej kierowała się chęcią nawiązania 
nici do tradycji widowisk tego rodzaju, 
stosowanych z wielkiem powodzeniem i 
przy ogromnem zainteresowaniu się szero- 
kich sier lucu na zachodzie a przedew- 
szystkiem w Holancji i Szwajcarji, które 
to kraje pod tym względem trzymają 
pry:n. Nie wiemy jak będzie to widowisko 
wystawione, w każdym razie sama chęć 
wystawienia tak trudnego i ogromnegc 
dzieła jak sztuka, w której weźmie udział 
400 osób wystarczy, by odnosić się do tej 
imprezy naszej młodzieży akademickiej z 
całem uznaniem. 

Zorganizowane przy Zarządzie 
Bratniej Pomocy Akademickiej Koło 
Dramatyczne, które ukonstytuowało 
się w styczuiu bieżącego roku dzia- 

łalność swą na terenie akademickiem 
zakroiło na szeroką skalę. Weszło 
w kontakt z zespołem miejscowej 
Reduty, której wybitni członkowie 
dopomagają mu w stawianiu 
szych kroków. Sam pan Osterwa od- 
wiedził to Koło od czasu jego p0- 
wstania kilka razy. Dobór sił, które 
składają się na to Koło, jak też 
szczera, bezinteresowna chęć pracy 
w kierunku krzewienia umiłowania 
sztuki dramatycznej rokują mu nie- 
poślednią przyszłość. 

Dotychczasowa jego działalność 
zamyka się w wysiłkach dokoła sprę- 
żystej organizacji samego Koła i wy- 
brania tematu do pierwszego publicz- 
nego swego wystąpienia przed audy- 
torjum wileńskim. Kilka było w tym 
kierunku projektów. Stanęła wresz- 
cie na tem, że w dniach 24 i 25-1V r.b. 
wystawi Koło na ogromnej scenie, bo 
sceną tą będzie całe dosłownie mia- 
sto, a audytorjam wszyscy mieszkań- 
cy m. Wilna sztukę p. t. „Smok“. 

Motywy tego widowiska zaczerp- 
nięte są ze starych pogańskich 1е- 
gend wileńskich o jakimś straszliwym 
smoku, który zagnieździł się w gro- 
dzie Gedymina i pożerał najpiękniej- 
sze jego dziewice. Cała akcja wspo- 
mnianej sztuki rozgrywać się będzie 
dookoła pokonania tej straszliwej 
bestji, która rok rocznie pożera ty- 
siące niewinnych ofiar, składane 
mu przez gród Wilna w ofierze. 

* 

24 kwietnia w godzinach rannych 
z ezterech krańców miasta zjeżdżają 

pierw-- 

na koniach, liczące po 50 osób zastę- 
py rycerzy, które poprzedzać będą 
trębacze, hejnałami obwieszczając 
ich wejście do miasta. Rycerze 
wjeżdżający z ul. Raduńskiej, którą 
w średniowieczu wjeżdżali polscy 
królowie będą w strojach z czasów 
średniowiecznych. Ulicą Antokolską 
wjeżdżać będą dzicy Jadźwingowie w 
kożuchach z uwłosieniem na zewnątrz, 
z widłami w ręku i z łukami obwie- 
szonymi przez ramię. — 200 pieszych 
bojowników towarzyszyć im będzie w 
pochodzie. Z ulicy Zakretowej i z 
Zarzecza wkraczać będą 2 inne za- 
stępy rycerzy z innych epok. Podą- 
żając z różnych krańców miasta za- 
stępy złączą się koło Katedry. Tu 
zaprzysięgają walkę ze smokiem na 
śmierć i życie, wzywając do niej 
ludność całą. 

Na drugi dzień rano na dziedziń- 
cu uniwersyteckim gromadzi się 200 
rycerzy konnych 200 pieszych i ka- 
płami, Odbywa się narada kapłanów 
i starszych ludu, jak zabić krwio- 
żerczego smoka. Nie dochodzi jed- 
nak do uzgodnienia planu. Każdy 
kapłan i starszy z ludu ma inne zda- 
nie eo do sposobów prowadzenia 
walki ze smokiem. Powstają kłótnie 
i swary. 

Nagle zjawia się zdyszany posła- 
niec, obwieszczając, że z jamy wy- 
szedł znowu smok, pożerając dziewi- 
cę. Poruszenie wśród rycerzy — 
kapłani wzywają do natychmiastowej 
walki. Formuje się pochód — ryce- 
rze na czele z kapłanami podążają 
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STRZĘPKI. 

Nowa era ludzkości. 
Pisma doniosły, że pewien uczony 

szwajcarski opracował projekt kalendarza, 
według którego rok ma się składać z 13 
miesięcy a miesiąc z 28 dni. Projekt ma 
być przedstawiony do zatwierdzenia Lidze 
Narodów, poczem wejdzie w życie. Skoro 
dowiedzą się o tem szersze koła społe- 
czeństwa, niewątpliwie przyjmą ten projekt 

z entuzjazmem i oczekiwać będą rezultatu 

narad nad tym projektem z zainteresowa- 

niem nie mniejszem, niź rezultatu walki 

o miejsca w Radzie Ligi. Bo zastanówniy 
się tylko, jakie dobrodziejstwa płyną 
z proponowanej reformy dła wszystkich. 

Ludzie, żyjący z pensji odetchną z 

ulgą, bo sprawa [3-ej persji znajdzie po- 
myślne załatwienie. Ten utęskniony pierw- 
szy w każdym miesiącu o 2 —3 dni stanie 

się bliższy. Ludzie poróżnieni z prawem a 
skazani za to na pokutę w ciągu kilku 

miesięcy otrzyniują automatyczną amnestję. 

Rachunki za elektryczność znacznie się 
zmniejszą bo miesiąc krótszy. Tylko ko- 
biety mogą zaprotestować, gdyż szybciej 
starzeć się będą. 

Lecz wzamian mogą nosić włosy i su- 

kienki krótsze, bo... miesiąc krótszy. 
Przeto niech żyje Szwajcarjal... 

Kuba. 
  

  

magają względy natury publicznej, 
Na tem porządek dzienny wyczer- 

pano i posiedzenie zamknięto. Na- 
stępne posiedzenie wyznaczono na 
jutro na g. 11-tą rano. 

Zamykając posiedzenie marszałek 
zakomunikował, że o ile nie będzie 
sprzeciwu, to jutro odbędzie się rów- 
nież posiedzenie popołudniowe, a to 
celem załatwienia w trzeciem ezyta- 
niu ustawy o qrowizorjum budżeto- 
wem na kwiecień. 

W ten sposób jatrzejsze popołud- 
niowe posiedzenie byłoby ostatniem 
posiedzeniem przed ferjami świątecz- 
nemł. (Pat.) 
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ulicą Wielkę, Bakszta na Subocz, 
gdzie w jaskini zagnieździł się smok 
krwiożerczy. Dochodzą do jaskini 
smoczej. Rozpoczyna się walka. Co 
który jednak rycerz zbliży się do 
smoczego—potwora ginie w jego 
paszczy. Kilkudziesięciu rycerzy pa- 
da ofiarą poświęcenia dla dobra gro- 
du. Rycerzy opuszcza nadzieja zwy- 
cięstwa nad smokiem. 

Nagle z oddala deje się słyszeć 
tętent galopem pędzącego konia. Kil- 
ka sekund i wśród zgromadzonego 
rycerstwa zjawia się jeździec, trzy- 
mający w ręku jakieś lustro tajem- 
nicze. Ustępują mu miejsca. Jeździec 
staje sam do walki ze smokiem. Nie 
dobywa on jednak pałasza, nie napi- 
na łuku, nie sięga ręką po widły, lub 
miecz rycerski — promień słońca 0d- 
bity w lustrze tajemniczego, bezi- 
miennego jeźdzca, zabija potwora. 

Bezimienny legendarny jeździec 
uosobienie enót rycerskich, antyteza 
potocznego egoizmu i krwiożerczości 
smoka — pokonał potwora. Zgroma- 
dzony dookoła tłum pałający niena- 
wiścią i zemstą do smoka rzuca się 
ua jego bezwładne cielsko, chcąc je 
zniszczyć, podeptać. 

Zastęp rycerzy z tajemniczym 
jęźdzcem na czele nie dopuszcza tłu- 
mu, bierze na barki nieszkodliwego 
już smoka i nieść chce go pod ratusz, 
aby tam spalić na stosie. 

W tej chwili nadjeżdżają autem 
dostojnicy państwowi i komunalni. 
Mówią: „nie wolno niszczyć chodni- 
ków i palić smoka*. Przed władzą 

rycerze skłaniają głowy, dając jej po- 
słuch. Niosą więc zabitego smoka ul. 
Wielką na Plac Katedralny. Tu zatrzy- 
mują się. Odbywa się scena z masz- 
karami i tańcami. Rycerze odśpiewują 
hymn zwycięstwa. Stamtąd udają się 
pod kościół św. Jerzego. Ukazuje im 
się św. Jerzy w otoczeniu 20 anio- 
łów. Bezimienny rycerz oddaje mu 
lustro tajemnicze, odsłania przyłbicę 
i znika. Tłum ciągnie dalej z zabitym 
smokiem, zatrzymując się przed gma- 
chem sądów. Karykatury naszych 0- 
becnej doby sędziów wileńskich ska- 
zują smoka na utopienie w Wilji. 

Na Zielonym moście gromadzi się 
tysięczny tłum, 10 orkiestr wygrywa 
specjalnie skomponowane pieśni. Z 
wysokości mostu zrzucony zostaje 
straszny niegdyś potwór do Wijji i 
ginie w jej odmętach. Rycerze od- 
jeżdżają w dalekie krainy, dumni po 
odniesionem nad smokiem zwycią- 
stwie. 

Wieczorem tego samego dnia do* 
okoła miasta na najwyższych wznie- 
sieniach palić się będą olbrzymie о- 
gnie. Całe miasto tońąć będzie w 
powodzi imponującej iluminacji. 

A w szybach cukierni wileńskich 
od tego dnia ukazywać się będą e2ze- 
koladowe smoczki... 

* й * 

„W najbliższych dniach odbędzie się spe- 
cjalna akademja w murach uniwersytetu 
oświęcona omówieniu charakteru zabaw 
ludowych, legend o św. Jerzym, o smoku i | 
t.d. Jako prelegenci wystąpią p. Remer, ^ 
prof. Ruszczyc i prof. Pigoń. Zdan.
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Życie gospodarcze. 
Kronika miejscowa. 

W sprawie spławu tranzytowego 
Niemnem do Kłajpedy. 

W swoim czasie Związek Przemysłow- 
ców leśnych w Wilnie zwrócił się do Rady 
Naczelnej Związków Drzewnych w Polsce 
z prośbą, ażeby zechciała poinformować 
się jakie jest stanowisko obecne Minister- 
stwa Przemysłu i Handlu w sprawie spła- 
wu tranzytowego Niemnem do Kłajpedy, 
zaznaczając ze swej strony, że jednostron- 
ne załatwienie sprawy przez Litwę bez jed- 
noczesrego nawiązania stosunków konsu- 
iarnych i in. nie jest dla nas do przyjęcia. 

W dniu wczorajszym nadeszła Odpo- 
wiedź Rady Naczelnej Związków  Drzew- 
nych w Polsce do Związku Przemysłow- 
ców Leśnych w Wilnie w tej sprawie. 

Zgodne z Oi Rady Naczelnej 
stanowisko obecne Ministerstwa Przemy- 
słu i Handlu w sprawie spławu tranzyto- 
wego Niemn'm do Kiajpedy da się ująć w 
sposób następujący: * 

Ponieważ rokowania w Kopenhadze i 
Lugano zostały zerwane i nie dały żad- 
nych wyników, wszelkie jednostronne roz- 
porządzenie władz litewskich są zasadni- 
czo nie do przyjęcia przez stronę polską, 
niektóre zaś paragrafy, jak np. $ 7 nie mo- 
gą wogóle w żadnym wypadku podlegać 
dyskusji. Do czasu więc nawiązania ewen- 
tualnego ponownych rokowań, ujemne sta- 
nowisko strony polskiej musi się wyrazić 
przez zrezygnowanie ze spławu Niemnem, — 
tembarcziej, że poza jednostronnie ustalo- 
nemi trudnościami natury technicznej w 
grę wchodzi zupełnie niezabezp eczenie 
obywateli polskich, znajdujących się czaso- 
wo na terytorjum litewskim. 

Likier Antique ; 
Baczewskiego. 

  

  

Kronika krajowa. 

Zakaz dowozu do Czechosłowacji 
bydła i trzody. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy”) 

Jak wiadomo, rząd Republiki Cze- 
chosłowackiej wydał w tych dniach 
zakaz dowozu do Czechosłowacji by- 
dła i trzody. 

Zakaz ten godzi przedewszystkiem 
w interesy Polski. 

Klub P. 5. L. Piast wniósł na 
wezorajszem posiedzeniu Sejmu inter- 
pelację i wniosek nagły w sprawie 
powyższego zakazu. Treść wniosku 
jest bardzo stanowcza. Stwierdza on, 
że powyższy zakaz musi być uważa- 
ny za nieprzyjazny krok wobec Pol- 
ski, uniemożliwiający zbliżenie go- 
spodarcze obu narodów. Wniosek do- 
maga się od rządu, by niezwłocznie 
przedsięwziął jak najenergiczniejsze 
kroki i środki celem zapewnienia 
swobodnego tranzytu i eksportu ży- 
wego inwentarza do Czechosłowacji. 

Wydawnictwa gospodarcze. 

Nr 1 za styczeń — luty — marzec b. r. 
Organ Związku Pracowników Spółdzielczych 
zawiera w treści: Nowa Organizacja Pracy— 
Władysław Wolert. Dwie drogi— Jerzy Ka- 
ron. Zadania „regjonalizmu*—Z. O szkołę 
spółdzielczą — Jerzy Karov. Bezrobocie — 
Jan Hutnik. Ataki na Kasę Chorych. Co 
mówi sprawozdanie Kasy Emerytalnej. Or- 
ganizacja Pracowników Spółdzielczych za 
granicą. |l-gi Letni Kurs Spółdzielczy Wa- 
kacyjny. Korespondencje. Kronika. Różne 
wiadomości. Dobre książki. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 29 marca r. b. 

U 
  

  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 7,90 1,92 1,88 
Funty szterlingi = — — 

1. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. 30972 3105 3090 
Berlin 2 —- — и 
Budapeszt „ — = a 
Bukareszt , — = až 
Helsingiors — że Žo 
Konstantynopol — — о» 
Kopenhaga — T z 

Londyn 38,50 38,59 38,41 

1. Papiery państwowe. 
8% Państw. pożyczka konwer. —- 
50 , " МЫ 34 
TB =, ° kolejowa 128 
6% , 4 dolarowa 14 

s (w zł. 584,60)   

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

sprzedaż kupno 

Praga 2347 23,53 23,41 
Holandja 317,50 31830 316,79 
Nowy-York 7,90 1,92 1,88 
Paryż 27,40 21,41 21,35 
Szwajcarja 152,57/2 15296 152,19 
Stokholm 212,62%2 213,16 212,09 

Wiedeń 111,79 112,06 111,52 
Włochy 31,921/2 32 31,85 

III. Monety. 
Ruble złote 4,23 
Ruble srebrne 2.80 
Gram złota na d. 29-II1 1926r. 5.2505 zł. 

(M.P. Nr.67 z dn. 27-1il 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8% Państ. Ban, Rol, 

II. Akcji.   Akcje Banku Polskiego 47—46,51   
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 29 br. płacono za dolar 8,10 

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

Memorjał kłajpedski przeciwko Litwie 
złożony Lidze Narodów. 

GDANSK 29-Ili. (Pat). Według 
doniesień z Kłajpedy, prezydent sej- 
mu kłajpedskiego rozesłał do prasy 
kłajpedzkiej komunikat o wynikach 
podróży delegacji kłajpedskiej do 
Genewy z memorjałem, dotyczącym 
przekroczeń konwencji kłajpedskiej 
przez Litwę. 

Memorjał ten został wręczony 80- 
kretarzowi generalnemu Ligi Naro- 
dów, który rozesłał go poszczególnym 
członkom Rady Ligi. Delegacja kłaj- 
pedska przypuszcza, że jedno z 
państw członków Rady Ligi Narodów 
zajmie się tym memorjałem i poruszy 
go na następnem posiedzeniu Rady 
Ligi. 

Do tego czasu może rząd litewski 
dowieść— głosi memorjał w zakończe- 
niu—czy chodzi mu rzeczywiście o po- 

rozumienie z  Kłajpedą, powinien 
wiedzieć jednak już dzisiaj, że Kłaj- 
pedzianie nie uznają uszczuplenia 
ich praw. „Memeler Courrier“ u- 
waża, Że wyniki podróży delegacji 
kłajpedskiej były bardziej problema- 
tyczne, wątpliwem jest bowiem, czy 
znajdzie się członek Rady, który poru- 
szoną w memorjale sprawę wysunie 
na Radzie Ligi Narodów. 

Państwa wchodzące w skład Rady 
Ligi, przestały wogóle interesować 
się Kłajpedą, w przeciwnym bowiem 
razie przemysłowcy drzewni otrzy- 
maliby kredyty angielskie. Ponadto 
dziennik stwierdza, że sprawy spławu 
po Niemnie, która jest dla Kłajpedy 
najważniejszą,  vmemorjał kłajedski 
nie poruszył wcale. 

Odpowiedź Baldwina w Izbie Gmin. 
LONDYN. 29.111 (Pat.) Odpowiadając w Izbie Gmin na zapytanie Bald- 

win oświadczył, iż rząd nie zamianował jeszcze przedstawiciela angielskie- 
go do komisji, która ma za zadanie zbadanie sprawy możliwych 
statucie Rady Ligi Narodów. 

Rząd angielski — mówił premjer — weźmie udział 

zmian w 

w tej komisji 
wolny od jakichkolwiek zobowiązań i podejmie wysiłki w celu zapewnienia 
porozumienia pomiędzy członkami komisji, szukając takich podstaw rozstrzyg- 
nięcia spraw, które będą mu się wydawały najodpowiedniejsze dla intere- 
sów Ligi i konsolidacji pokoju. 

Baldwin dodał, iż rząd nie przygotował żadnych instrukeyj dla swego 
ewentualnego delegata do tej komisji. 

ODA Z ET II A I S I AK MN L D ZEBRY EBC мааа УАСО 

Rokowanie polsko-czechosłowackie 
na dobrej drodze. 

PRAGA 80-1II (Pat.). Korespondent PAT dowiaduje się ze źródła mia- 
rodajnego, że przypuszczenie, jakie się pojawiły w cześci prasy czechosło» 
wackiej i polskiej, jakoby rokowania polsko-czechosłowackie zostały zerwa- 
ne są bezzasadne. 

Rokowania mają przebieg normalny i zbliżają się w szybkiem tempie 
ku końcowi. 
DATA NA a a II a A A I NA S O ITS 

Podróż kanclerza austrjackiego. 
BERLIN 29-III (Pat.). Dzisiaj wieczorem kanclerz dr. Ramek opuścił 

Berlin ndając się do Wiednia. 
PRAGA 29-1III (Pat). Kanclerz republiki austrjackiej dr. Rąmek przy- 

jedzie do Pragi we wtorek 380 marca. 

ВЙ Ń s О& о НО В 

Los muzyków. 
Na niejedną rzecz, pustą jak dym 

kadzideł, co mija i nawet zapachu 
nie zostawia, wyrzucamy pieniądze, 
a ludzie obok, przymierają z głodu. 

Los orkiestry symtonicznej wileń- 
skiej jest wprost tragiczny. Zebrany, 
zorganizowany, zgrany zespół, nad 
utworzeniem którego lata całe pra- 
cowali ludzie dobrej woli, z dr. Wy- 
leżyńskim na czele, teraz. ginie. Po 
prostu prowadzi walkę o życie, o co- 
dzienny kawałek chleba, którego tym 
ludziom od roku nie dostaje. 

Gdy istniała opera i operetka, 
chociaż źle i nieregularnie  płaceni, 
nie należeli jednak do kategorji bez- 
robotnych, czyli wyrzuconych za na- 
wias życia. Z przybyciem Reduty, i, 
powiełzmy otwarcie pewną kampanją 
przeciw Lutni, jaka całości, impreza 
śpiewno-muzyczna zmarła na anemję. 

Zostało 45 ludzi bez zajęcia, z 
których 25.stanowi jądro orkiestry, 
wyszkolone znakomicie i zawodowo, 
t.j. że wszelkie inne zajęcie jest 
dla tych osób niemożliwe. 

Próby koncertów w Reducie za- 
wiodły, Poranki w Sali miejskiej, 
które się proszą o małą ehoćby or- 
kiestrę, choć. kwartet do akompanjo- 
wania wyjątkom operowym tam da- 
wanym, nie mogą nie otrzymać, gdyż 
kierownicy nie są w możności anga- 
żowania kogobądź, z powodu braku 
kredytów na tę imprezę. Kina pood- 
prawiały pracowników muzycznych z 
powodu niezmiernie wysokich podat- 
ków, nałożonych im przez Magistrat, 
który tym sposobem zwiększa fundusz 
na zapomogi dla bezrobotnych, ale 
i liczbę bezrobotnych inteligentów 
zawodowych. 

Trzeba stanowczo temu zaradzić. 
Przecie nie podobna by Wilno, jeśli 
ma choć najmniejsze pretensje do 
kultury mogło ścierpieć, by cały ten 
zespół ludzi szedł z torbami, dla te- 
go, że się zmieniły w naszem mieście 
stosunki teatralne i z tych czy in- 
nych powodów przedstawień opero- 
wych niema. 

W sobotę odbyło się w tej spra- 
wie posiedzenie przedstawicieli świa 
ta muzycznego; zaproszoną była pra- 
sa i goście 7 sympatyków muzyki. 
Nikt sią nie stawił, prócz przedstawi- 
ciela „Kurjera Wileńskiego*. Sądzi- 
my, że z różnych projektów jakie 
były wyłonione, zorganizowanie arty- 
stycznego kina, którego brak w Wil- 
nie daje się mocno. odczuć, będzie 
najpraktyczniejszem wyjściem z sy- 
tuacji. Zważywszy, że zespół orkie- 
stry symfonicznej blizkim jest wszyst- 
kim Wilnianom bez różnicy narodo- 
wości, Kino takie, okraszone grą 
symfonicznej orkiestry, zyska nie- 
wątpliwie poparcie ogółu. 

Przed świętami jednak należało by 
koniecznie zorganizować koncert re- 
ligijny np. w Wielki Czwartek, lub 
Srodę, by dać choć minimalną zapo- 
mogę artystom na Święta. Niewątpli- 
wie wszyscy soliści wileńscy pośpie- 

szyli zł % pomocą kolegom z orkie- 
stry i byłby to piękny gest ze strony 
publiczności, by mając w perpektywie 
smakowite święcone, na które nie 
będą szczędzić grosza, część tychże 
poświęcili na wspomożenie orkiestry 
symfonicznej, co mie będzie wszak 
nudną filantropją, gdyż byłoby połą- 
czone z wzniosłemi wrażeniami arty- 
stycznemi, 

Meloman. 

    

Wśród pism. 
„Świat Kobiecy": nr. Śr, przynosi: 

Listy o modzie, Złowieszcza Florozonda, 
Gdy zabrzmiał złoty róg...* Stroje polskiej 
gładyszki, Szlachetne obyczaje za do- 
mem, Teatry lwowskie, Kobieta i kodeks, 
Roboty ręczne, Kącik praktyczny, Dobra 
Gospodyni, Nowe książki, Odpowiedzi od 
redakcji i t. d. Do KI ego numeru dolą- 
czony arkusz wzorów robót ręcznych. 

„Morze“ Nr. 2 (luty 1926 r.) zawiera 
artykuły dr. J. Rogowskiego „Flota polska 
w powstaniu styczniowem*, St. Łęgowskie- 
go „Budowa statków morskich", uzasadnia- 
jący potrzebą założenia własnej stoczni w 

olsce, Z. Łokuciewskiego, omawiający 
„Niepowodzenie naszej dotychczasowej po- 
lityki handlowo-morskiej* oraz bogato iłu- 
strowaną kroniką, 

Ze świata. 

Elektryfikacja Anglji. 

LONDYN. 29.III. (Pat). W Izbie 
Gmin odbędzie się dziś po południu 
drugie czytanie projektu rządowego 
o elektryfikacji kraju. 

Bill rządowy ma na celu ujedno- 
stajnienie i skoordynowanie metod 
wytwarzania i dostarczania energji 
elektrycznej w całym kraju, aby w 
ten sposób udostępnić posługiwanie 
się tą energją wszystkim gałęziom wo 
wytwórczości krajowej. 

Dla osiągnięcia tych celów rząd 
proponuje powołanie do życia cen- 
tralnego urzędu elektryfikacji opar- 
tego na zasadach handlowych. 

O RDZ ZK PDA zag 

Wieści i obrazki 
Niesprawiedliwy podział zasiłków 
M. Rolnictwa między Zw. K.Rolni- 

czych a T-wami Rolniczemi. 

Nowogródek, dnia 27 marca 1926 r. 

W jednym z ostatnich numerów 
gazety „Słowo* została umieszczona 
korespondencja z Lidy niejakiego 
p. A. R., który porusza sprawę po- 
działu subsydjum Ministerstwa Rol- 
nietwa między organizacjami rolni- 
czemi, działającemi na terenie Wo- 
jewództwa Nowogródzkiego i stara 
się jednocześnie dowieść, że ohecnym 
;odzialem są pokrzywdzone Towa- 
rzystwa Rolnicze. 

Otóż, celem należytego wyświetle- 
nia tej sprawy i zapoznania czytelni- 
ków z istotnym stanem rzeczy, podam 
kilka cyfr, które jasno wskazują jak 
były krzywdzone Towarzystwa Rolni- 
cze i czy narzekanią p. A. R. są słu- 
szne? 

Jak wiadomo,$ na terenie Woje- 
wództwa Nowogródzkiego, pierwsze 
po wojnie zaczęły działać Kółka Rol- 
nicze, które w początkach 1928 ro- 
ku połączyły się w Wojewódzki Zwią- 
zek Kółek Rolniczych. O pracy To- 
warzystw Rolniczych do 1923 roku 
nie nie było słychać i oprócz paru 
istniejących na papierze Towarzystw 
Rolniczych, większość nie była jesz- 
cze zorganizowaną i nie miała zale- 
galizowanych statutów. Z chwilą roz- 
poczęcia działalności przez Woje- 
wódzki Związek Kółek Rolniczych, 
Centralne Towarzystwo Rolnicze, bo- 
jąc się o utratę swych wpływów i 
zasiłków, delegowało do Województwa 
Nowogródzkiego p. J. Lutosławskiego, 
redaktora „Gazety Rolniezej* i p. Kie- 
wlicza, kierownika obecnego Sekcji 
Kresowej 0. T. R., którzy zaczęli 
objeżdżać powiaty i z pośpiechem 
organizować Powiatowe Towarzystwa 
Rolnicze, wciągając do tychże wy- 
łącznie ziemian. Jednocześnie Cen- 
tralne Towarzystwo Rolnicze wystą- 
piło z prośbą o zasiłki dla powsta- 
„jących Tow. Roln. i ówczesny Mini- 
ster Rolnictwa p. Gościcki, główny 
działacz Centr. Tow. Roln. jnż w li- 
pcu 1923 r. polecił wypłacać znaczne 
zasiłki na rzecz kresowych Towa- 
rzystw Rolniczych Województwa No- 
wogródzkiego. Charakterystycznym w 
danym wypadku jest to, że zasiłki 
otrzymywały nawet nie istniejące 
prawnie Tow. Roln., ER statuty 
niektórych z nich były zalegalizowa- 
ne dopiero na jesieni 1923 r. 

W rezultacie tych rozporządzeń 
P. Ministra widzimy, że 6 Tow. Roln. 
nie prowadzących żadnej pracy real- 
nej otrzymało w drugiej połowie 1923 r. 
16.386 zł. 

Natomiast Wojewódzki Związek 
Kółek Rolniczych, który już w 1923 r. 
obejmował kilkadziesiąt Kółek z kil- 
koma tysiącami członków, pomimo 
usilnych starań otrzymał tylko 1081 
zł. subsydjum za cały 1923 rok. Na 
początku 1924 r. stosunek  Minister- 
stwa Rolnictwa do Wojewódzkiego 
Związku Kółek i Towarzystw Rolni- 
czych w sprawie subsydjowania tych 
organizacji mało się zmienił, gdyż w 

a 
a 
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z kraju. 
styczniu i lutym tego roku, Związek 
Kółek otrzymał tylko 1220 zł. zapo- 
mogi, -6 zaś Towarzystw Rolniczych 
otrzymały 6611 zł. Tylko w maju 
1924 r. Wojew. Związek otrzymał 
830 zł., 6 zaś Tow. Rolniczych -1680 
zł. W drugiej połowie 1924 r. Mini- 
sterstwo Rolnictwa zaczęło miesięcz- 
nie wypłacać Związkowi Kółek po 
1500 zł., wszystkim zaś Tow. Roln. 
po 1800 zł. 

Podział _ zasiłków dokonywany 
przez Ministerstwo Rolnictwa w 1923 
i 1924 r. był wysoce niesprawiedli- 
wym, gdyż Min. Roln. jednemu -Po- 
wiatowemu Towarzystwu dawało wię- 
cej, niż Wojewódzkiemu Związkowi 
Kółek Rolniczych z kilkoma tysiąca- . 
mi członków, bo często Towarzystwa. . 
Rolnicze były mniejsze od poszezė- 
gólnych Kółek. 

W początkach 1925 r. podział za- 
siłków został uskuteczniony przez P. 
Wojewodę, który wyznaczył część 
zasiłków, oprócz Towarzystw  Rolni- 
cyych, jeszcze innym organizacjom, 
jak Związek Hodowców Bydła Czer- 
wonego, Włókno Nadniemeńskie i in- 
nne. W maju 1925 r. Ministerstwo 
Rolnictwa przeprowadziło podział za- 
siłków samodzielnie, zwiększając nie- 
znacznie kwotę zasiłków Związkowi 
Kółek Rolniczych, gdyż w myśl Usta- 
wy Skarbowej na rok 1925, zasiłki 
muszą być udzielane tylko instytu- 
cjom działających wśród drobnych 
rolników i na cele podniesienia kul- 
tury rolnej wyłącznie tychże drob- 
nych rolników. 

Jednocześnie Ministerstwo — Во!- 
nictwa poleciło Wojewodzie wypła- 
cać Związkowi Kółek określoną su- | 
mę stosownie do dokonanego po- 
działu. 

Inaczej Ministerstwo Rolnictwa 
nie mogło postąpić, wykonując ściśle 
Ustawę Skarbową. 

Wstrzymanie części zasiłków Wo- 
jewodzkiemu Związkowi Kółek Rolni- 
czych w październiku r. b. przez P. 
Wojewodę w myśl wskazówek Tow. 
Roln. było bezpodstawne i samowol- 
ne i Ministerstwo Rolnictwa poleciło 
te wszystkie zapomogi / ostatecznie 

wypłacić. ; 

Narzekania przedstawicieli Towa- 
rzystw Rolniczych i jednocześnie 
Związków Ziemian, co do nieudziela- 
nia im odpowiednich zasiłków, zu- 
pełnie są bezpodstawne i nie_ zasłu- 
gują na żadne uwzględnienie. 

Na zakończenie muszę zaznaczyć, 
że utyskiwanie p. A. R. w „Słowie* 
na nieodpowiednie budowanie Polski 
z jego punktu widzenia i z punktu 
widzenia interesów jego warstwy 
na Ziemiach Wschodnich może są i 
słuszne, gdyż Panowie ci utożsamiają 
Polskę z nieliczną rzeszą obszarni- 
ków, interesa których, uważają za 
interesa całej Polski. My zaś uważa- 
my, že interesa szerokiego ogółu 
drobnych rolników, którzy stanowią 
80 proc. ludności całego Państwa, są 
to interesa Polski i w obronie tych 
interesów występując—bronimy inte- 
resów całego Państwa. t 

    

KRONIKA. 
  

  

ok Dziś: Kwiryna m. 

30 Jutro: Kornelji i Balbiny. 

marca | Wschód słońca---g. 5 m. 09 
Zachód ‚ g. 5 m. 47     

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj 1.0 raz piaty komedję w trzech 
aktah Al. Fredry „Dožywocie“. Jutro po 
raz trzeci sztuka w trzech aktach Adama 
Grzymały Siedleckiego „Siostry*, których 
przeżycia psychologiczne budzą niesłabnące 
zainteresowanie. Przedstawienie to wyjątko- 
wo rozpocznie się o godz. 7.30. 

KINA. 
Kino Akademickie. W Ognisku Akad. 

(Wielka 24) „Galilejczyk“---wielki misterjum 
religijne. Obraz ten będzie wyswietlany co- 
dziennie w przeciągu całego Wielkiego Ty- 
godnia z odpowiednią ilustracją "muzyczną. 

URZĘDOWA. 

— Biura Wydziałów powiato- 
wych i urzędów starościńskich mu - 
sza być razem. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych nakazało, by  biu- 
ra Wydziałów powiatowych i biura 
urzędów Starościńskich znalazły po- 
mieszczenie w tych samych budyn- 
kach. 

Jest to pierwszy etap akcji zmie- 
rzającej do całkowitego zespolenia 
tych biur. (zd) 

MIEJSKA. 
— Godziny handlu w dnie przed- 

świąteczne zostały przez Ministerst- 
racy przedłużone do godz. 9-ej 

wieczorem. (zd) 
— 27 protokułów w ciągu jed- 

nej doby. Policja m. Wilna w ciągu 
ostatniej doby bezalkoholowej spisała 
27 protokułów za opilstwo i zakłóce- 
nie spokoju publicznego. (1) 

— Przedstawiciel magistracki w 
kolegjum Wodno-Prawnem. W dniu 
wczorajszym Komisarjat Rządu zwró- 
cił się do magistratu m. Wilna o wy- 
delegowanie przedstawiciela do kole- 
gjum Wodno-Prawnego przy urzędzie 
Komisarjatu Rządu na m. Wilno, (1) 

— Kontrola liczników na takso- 
metrach. W dniu 1-go kwietnia b. r. 
odbędzie się w Wilnie kontrola licz- 
ników na taksometrach, których plom- 
bowanie zostało ukończone. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia Wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego. Na ostatniem posiedzeniu Wy- 
działu powiatowego sejmiku Wileńsko- 
Trockiego przewodniczył starosta po- 
wiatu p. Witkowski. W. pierwszym 
rzędzie przystąpiono do omówienia 
sprawy lecznicy weterynaryjnej i w 
wyniku obrad postanowiono ze wzglę- 
dów oszczędnościowych przenieść ją 
z ul. Kalwaryjskiej do gmachu sejmi- 
kowego przy ul. Wileńskiej, 

Następnie zatwierdzono w osta- 
tecznej formie budżety gminne z do- 
stosowaniem ich do preliminarza bu- 
dżetowego sejmiku, przyczem posta- 
nowiono w najbliższych dniach prze- 
słać je poszczególnym gminom. 

Po wybraniu 2 członków jako de- 
legatów sejmikowych do wojewódz- 
kiego Zarządu Funduszu Bezrobocia 
w osobach p. p. Wędziagolskiego i 
Węckowicza przystąpiono do omó- 
wienia sprawy porządku dziennego 
posiedzenia plenum sejmiku. Termin 
posiedzenia ustalono na dzień 17-go 
kwietnia.
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Na porządku dziennym prócz drob- 

nych sprawa znajdzie się sprawa za- 

twierdzenia preliminarza budżetowego 

sejmiku i wniesienia dodatkowego 

preliminarza, zmiana statutu podatko- 

wego i wybory delegatów do poszcze- 
gólnych komitetów społecznych dzia- 
łających poza sejmikiem. Na tem po- 
siedzenie zakończono. (zd) 

— Posiedzenie Wydziału powia- 
towego seimiku Wileńsko-Trockie- 

go odbędzie się w dniu 13 kwietnia 
1926 r. (zd) 

SPRAWY PRASOWE. 

Zatwierdzenie konfiskaty. 
Sąd Okręgowy w Wilnie na posie- 

dzeniu sesji gospodarczej w dniu 
29-go b. m. zatwierdził: konfiskatę 

tygodnika Nr. 6 p. n. „Życie Ludu" 
z dnia 16-go b. m., która była zarzą- 
dzona przez Komisarjat Rządu na m. 
Wilno. (I) 

Z POLICJI, 

— Redukcja wyższych funkcjo- 
narjuszy policyjnych. Na mocy roz- 
porządzenia Min. Spraw Wewnętrzn. 
w najbliższych dniach w wojewódz- 
twie wileńskiem zostanie zredukowa- 
no 27 wyższych funkcjonarjuszy po- 
lieyjnych, z czego z m, Wilna —3, 
między innemi aspirant z ekspozytu- 
ry śledczej p. Osfald Żuk. (I) 

WOJSKOWA 

— Święcone dla oficerów urzą- 
dza Stowarzyszenie pań „rodzina 
wojskowa* w dniu 4-go kwietnia r.b, 
Święcone odbędzie się w oficerskim 
kasynie garnizonowym. (1) 

— Próbne strzelanie  artylerji 
odbędzie się w okolicach m. Wilna 
w dniu 31-go marca r. b. Będą to 
pierwsze wiosenne ćwiczenia polowe 
artylerji. (zd) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Statut m. Wilna o poborze 
podatku od posiadania przedmiotów 
zbytku zatwierdziło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. (zd) 

12 KOLEJI. 

— Komunikacja kolejowa z Ro- 
sją. Począwszy od dnia 20-go czerw- 
0a r. b. na linji kolejowej Wilno — 
Homel i Wilno — Leningrad rozpo- 
eanie się komunikacja kolejowa. (1) 

" . Z POCZTY. 

— Wileńska Dyrekcja Poczt'i 
Telegrafów donosi, że z dniem 21 
marea b. r. zaprowadzono służbę te- 
legrafiezną i telefoniczną w agencji 
poeztowej Rudniki koło Prażany, pow. 
Prużańskiego. 

SRAWY ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie komisji w spra- 
wie zatrudnienia bezrobotnych robot- 

ników m. Wilna odbędzie się w czwar- 

tek 1-go kwietnia 0 godz. 8-ej wie- 

czór w lokalu magistratu m. Wilna. (1) 

— 5536 bezrobotnych м Wil- 

nie figurowało w Państwowym Urzę- 

dzie Funduszu Bezrobocia w dniu 27 

marca b. r. w tem 4374 mężczyzn i 

1162 kobiet. Dnia 17 marca figuro- 

wało 5625 bezrobotnych. Czyli w cią- 

gu dziesięciu dni bezrobocie zmiej- 

szyło się o 109 osób. Tłumaczy się 

to zatrudnieniem tej liczby bezrobot- 

nych w robotach związanych ze zbliża- 

jącymi się świętami. (zd) 

— 200 bezrobotnych będzie za- 

trudnionych przed świętami. Magi- 
strat m. Wilna chcąc przyjść # ро- 

mocą bezrobotnym robotnikom oraz 

dania możności zarobienia im na 

święta, postanowił zatrudnić w prze- 

ciągu tych kilku dni” przedświątecz- 

nych 200 robotników. (I) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Z walnego zebrania Kreso- 

wego Związku byłych wojskowych. 

W niedzielę dnia 28 b. m. o godzinie 

10-ej rano w małej sali Krengla odby- 

ło się walne zebranie Kresowego 

Związku byłych wojskowych, które 

trwało do godziny 3-ej po południu. 
Obrady rozpoczęły się od sprawo- 

zdania starego zarządu, przyczem prze- 

mawiał chor. Dyc Dominik, poczem 

omówiono sprawę zmiany statutu i 

ograniczenia liczby członków do by- 

łych wojskowych, którzy, jako ochot- 

nicy służyli w armji polskiej z wyłą- 

czeniem poborowych. 

Do zarządu przy ostatnich wybo- 

rach weszli mjr. rezerwy Kozłowski, 

por. rez. Stecki, por. Mroczkiewicz, 

chor. Dyc, sierż. Świętlicki, Masiukie- 

wicz, Markiewicz i Warsza. Prezesem 

komisji rozjemczej wybrany został p. 

Zdanowicz. Ponadto wybrano specja]- 

ną komisję, która zajmie się sprawą 
gorzelni, która jest własnością związ- 

ku, a którą p. Burzyński przepisał 

bezprawnie na swoje imię. Komisja 

ta po zbadaniu tej sprawy, skieruje 

ją do prokuratora. 

Następne walne zebranie odbędzie 

się 2 maja b. r. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie w sprawie ure- 

gulowania sprawy parku sporto- 

wego im. Żeligow skiego odbędzie 
się we środę dnia 31-go b. m. o go- 
dzinie 5-tej po południn w gmachu 
Kuratorjum (zd) 
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U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Z zebrania emigracji rosyj- 

skiej w Wilnie. W niedzielę o godzi- 

nie 12-tej w sali Krengla przy ul. 

Ludwisarskiej odbyło się zebranie e- 

migracji rosyjskiej w Wilnie dla wy- 

brania. delegatów na zjazd w Paryżu, 

który ma ustalić termin wystąpienia 

zbrojnego przeciwko bolszewikom. 

Zebranie to jest już trzeciem z rzę- 

du, gdyż wyniki poprzednieh wybo- 

rów zdaniem emigrantów niedzielne - 

go zebrania nie były prawomocne, 

gdyż w głosowaniu brali udział Ros- 

janie obywatele polscy, którzy przez 

fakt przyjęcia obywatelstwa polskiego 

stracili charakter emigrantów. 

Przewodniczącym wybrany został 

pułkownik armji rosyjskiej Reinhard, 

do prezydjum weszli p. Podkładczy- 

ków i Strygało. 

Zebranie miało charakter spokoj- 

ny, nie mniej jednak obfitowało w 

ciekawe efektowne momenty. Zebra- 

ni obwieszeni orderami  carskiemi. 

Mówcy podnoszą w swych przemó - 

wieniach, że Rosja jest tym morzem, 

w którem zlać się muszą wszystkie 

narody słowiańskie a między innemi 

i pobratymeza plemiennie najbliższa 

Rosji „Polska“. Przemėwienja овсу- 

lują dookoła osoby Mikołaja Mikoła- 

jewicza. On jest tym, który „wywie- 

dzie naród rosyjski z niewoli bolsze- 

Avizmu w lepsze jutro”. 

W rezultacie wybrano 3-ch dele- 

gatów na zjazd: Reinharda, pułkow- 

nika sztabu generalnego rosyjskiego 

Gofmana i esauła Jakowlewa. 

Tymczasem o godzinie 3-ciej po 

południu nadszedł telegram z War- 

szawy od p. Siemionowa, że przedo- 

stanie posiedzenie emigrantów w 

Wilnie było ważne. Tem samem na 

zjazd w Paryżu pojadą stójkowy i 

pułkownik w jednej osobie p. Zub- 

kow, p. Jermakow i p. Myślin. (zd) 

— Wyjazd arcybiskupa Teodoz- 
jusza. W sobotę dnia 27.go b, m, 
wyjechał do Warszawy arcybiskup 

Teodozjusz kierownik Wileńskiej e- 

parchji prawosławnej, colem wzięcia 

udziała w obradach Synodu prawo- 
sławnego, które trwać będą do dnia 
dzisiejszego. (I) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

—- Zatwierdzenie statutu. Komi- 
sarz Rządu na m. Wilno p. Kazimierz 
Wimbor zatwierdził "statut nowego 
stowarzyszenia żydowskiego  sjoni- 
stycznego p. n. „Waad Hajszywes“.(I) 

— Otwarcie Wystawy Higjenicz- 
nej T-wa „Oze“. We šrodę. 31-g0 
marca o godz. 7-ej wiecz. odbędzię 
się w gmachu Gminy Żydowskiej u- 

  

roczyste otwarcie Wystawy Higjenicz- 

nej „Oze* w obecności przedstawicie- 

li władz rządowych, komunalnych jak 

również przedstawicieli polskich i ży- 

dowskich higjenicznych, lekarskich i 

innych organizacji spałeczrych. 

Od czwariku, 1-go kwietnia Wy- 

stawa Higjeniczna będzie otwarta w 

dni powsz«dnie od 5-ej do 10-ej w., 

w niedzielę, soboty i święta od 10-ej 

rano do 10-ej wie:z. Wejście 30 gr. 

Dla grup—ulgi po poprzednim poro- 

zumieniu się. 
ROŻNE. 

Misterjum Religijne w Ki- 
nie Akademickim ul. Wielka 24. 
Bratnia Pomoc pol. mi. akad. U.S. B. 
wyświetla od dnia wczorajszego w 
okresie Wielkiego Tygodnia, specjal- 
nie sprowadzony obraz religijny p. t. 
Galilejczyk. Przypuszczać należy, iż 
społeczeństwo wileńskie chętnie po- 
prze dążenia naszej młodzieży aka- 
demickiej, która wielkim kosztem 
chce dać możność najszerszym wa- 
rstwom publiczności ujrzenia rzeczy 
ładnej i rzadkiej w dzisiejszych cza- 
sach, tembardziej, iż akademicy wy- 

stawiają obraz ten z odpowiednią 

ilustracją muzyczną (muzyka kościel- 
na) w ładnie dekorowanej sali, wpro- 
wadzając widza w nastrój pełny po- 
wagi i skupienia. Ceny biletów wstę- 
pu od 50 gr. do 121. Pocz. seansu 0d 
godz. 4-ej ccdziennie. 

— Posiedzenie okręgowej ko- 
misji ziemskiej. Według otrzyma- 
nych wiadomości przed świętami od- 
będzie się posiedzenie okręgowej ko- 
misji ziemskiej, celem rozpatrzenia 
szeregu spraw związanych z akcją 
scaleniową. (1) я 

Jaja tanieją. W ostatnich 
dniach na rynku wileńskim zauważo- 
no zmianę cen na jaja w stosunku do 
ubiegłego tygodnia 0 80 groszy na 
dziesiątku. (1) 

— Sprostowanie, W sprawozdaniu z 
Reduty, wydrukowanem w niedzielnem wy- 
daniu „Kurjera* powinno być w 1 szpalcie 
zamiast „całość była jednak* — „całość by- 
ła jeno” i t. d. W 2szpalcie zamiast: „upły- 
nął termin" powinno być „upłynął tydzień”. 

Z POGRANICZA. 

— | Litwini obsadzają granicę 
wojskiem. Z dniem 1 maja b. r. po- 
lieyjna litewska straż graniczna ma 
być podobno zastąpioną przez oddzia- 
ły wojskowe. (zd) 

— 8 osób przekroczyło w 2 ch 
dniach granicę litewską. W ciągu 
dwuch ostatnich dni przylapane z0- 
stały i aresztowane następujące о8о- 
by, które nielegalnie przekroczyły 
granicę polsko-litewską: Jadwiga Jac- 
kiewicz, Rekuć Emilja, Marja i Jad- 
wiga rąbczewskie,  Oczkanjerowa 
Marja, Pigus Zofja i Helena. (zd) 
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WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

, — Kradzieże. W dobie ubiegłej okra- 
dziono nasiępujące mieszkania: I) Seara 
Kozłowi (wileńska 15), skradziono z kre- 
densu 1100 zł; 2) fryzjerowi Karolowi Za- 
weben (Gościnna róg Kolejowej) skradziono 
przyrządy fryzjerskie wartości 400 zł; 3) 
Aleksandrowi iwanowskiemu, (Antokolska 
24) skradziono ze strychu bieliznę wartości 
100 zh; 4) Chai Emis, (Jatkowa 6), skra- 
dziono palto wartości 13V zł; 5) Benjami- 
nowi Brzozowskiemu (W. Stefańska 21) 
skradziono różne rzeczy wartości 200 zł. 

— Zaginięcie. W dniu 20 bm. wyszedł 
z domu i dotychczas nie powrócił sya Не- 
leny Bebrykowej (Subocz 37) 14-letni Anatol. 

— Podrzutek. Dnia 27-g0 bm. w domu 
Nr. 3 przy ul. Szyszkińskiej w miejscu ustę- 
powem znaleziono niemowlę 2-miesięczne 

płci A które odesłano de zakładu 
Dzieciątka Jezus. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 2i-go 
bm. wpadł do siudni przez nieostrożność 
Kazimierz Kotapko, (Ponarska 4) i uiegł 
ogólnemu potłuczeniu. Pcszwankowanego 
odesłano do szpitala św. Jakóba. 

— Przejechanie. Dn. 28 bm. przy zbie- 
gu ulic Zawalnej i Straszuną przejechany 
został przez auto Micheł Chantorn (Piłsud- 
skiego 13). Numeu auta nie ustalono. 

Poszwankowanego odwicziono do szpi- 
tala żydowskiego. (1) 

— Skutki redukcji. W dniu wczoraj- 
szym w godzinach rannych zastrzelił się 
p dziśnieńskiego Bernard Liniewski, 

lat 27. 
Samobójstwo popełnione zostało w ho- 

telu Cukiermana (ul. Gościnna 1), gdzie de- 
nat się zatrzymał przed pójsciem do Ko- 
mendy m. Wilna celem załatwienia spraw 
związanych z redukcją. (I) 

— Czy znowu szpieg litewski. Dnia 
26 bm. przez policję 3-go komisarjatu m. 
Wilna został aresztowany w Wilnie niejaki 
Hofman Stanisław w stanie nietrzeźwym i 
bez żadnych dowodów. Po. szczegółowem 
zbadaniu go okazało się iż jeszcze przęd 
miesiącem przekroczył on granicę polsko+ 
litewską, a na zapytanie, co tu w tym cza- 
sie robił nie mógł dać konkretnej odpowie- 
dzi. Zachodzi podejrzenie, że jest on szpie- 
giem litewskim. (zd) 

Na prowincji. 

— Ostrożnie z bronią. We wsi Rukon- 
ty gm. Trockiej pow.  Wileńsko- Trockiego 
szeregowiec II kompanji 22 Baonu K. O. P. 
Henryk Demnin został przypadkowo _ рога- 
niony przez drugiego szeregowca. Docho- 
dzenie prowadzą władze wojskowe. 

— Znalezienie trupa. W zamarzniętym 
bagnie należącym do wsi Adamowo, gm. 
Słobodskiej pow. Brasławskiego znaleziono 
trupa kobiety, której tożsamości narazie 
nie ustalono. (I) 

    

Sport. 
Walne Zgromadzenie W. K. S. 

„Pogon“. 

„ Dnia 31-IIl o godz. 17 w kasynie gar- 
nizonowem Oubędzie się doroczne Walne 
Zgromadzenie W. K. S$. „Pogoń", z nastę- 

pujacym porządkiem dnia: 
1) Zagajenie prezesa. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji re- 

Nin ei 
) Wybór władz Klubu. 

4) Wolne wnioski. 

Przy zakupach świątecznych prosimy naszych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

    

      

       

  

Dom Handlowy 

J. Bukowski i I. Dagis 
Wilno, ul. Wielka 8, tel. 441. 

    

  

   

    

0GZWGO0 IGE: 

MANUFAKTURA 
MEBLE 

   
Łóżka angielskie f-y Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka 
Krzesła wiedońskie, garnitury salon., meble gięte 

Materjały wełniane na damskie i męskie 
kostjumy i palta. — Jedwabie, zefiry, 
satyny i t. d. — Materjały obiciowe. 

  

       
      

  

w wielkim 

wyborze 

   TANIO 

     

  

   

  

  

  

  

  

  

     

  

    

  

  

          
  

Ё Poleca wyszczególnione trunki i towary spożywcze Materace, otomany, kozetki własnej wytwórni, 
ų M и ок w-g niżej podanych cen: Szafy, stoły, kredensy i t. p. 

ęgierskie słodkie od 2.25 | : na najdogod- 

Sauternės.: ZL : „8.26 KOLONJALNE: ® ® sp. z ogr. Odp., Р 

Ikiem —. "4595 || Pudor «> ..2 2. od 220 D|H. F. Mieszkowski ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. niejszych 
Madera . » 2.50 Cukier drobny 2 5480 — — - — warunkach. 

Portweja . . . . „2.50 Kawa palona . „ 8.00 Punktualne i solidne załatwienie zleceń z prowincji. 

Wino wytrawne białe „ 2.00 Kakao I aglolckie 3.40 й = a 

МЕа рн ; :: 275 Kompot 1 kg. = 3.00 T PDM DSA CESONDNINIII 

Wokardkti „BLR ao Mąka Inks. у ВВа : W S 

Raho | 0 7978 | Мч sfodkie. > 21400 KOMPLETNY — DOKŁADNY SPOŻYWCÓW Skład » 
Tokaet . . ... . „3.00 Orzechy włoskie „3.00 е ° ° ее ! 

Francuskie białe „3.75 „+ chinskie „2.40 A i i „Przedšwit SZKEA 

Czerwone BZ, 4.00 b tureckie „ 3.60 || Wilno, okiennego. Sprzedaż po 

york e > = ZY: OE „ 5.20 , Rai Dobroczynna cenach konkurencyjnych. 

Likiery 1a litra O.  , 350. || Codziennie świeże drożdże „Rzeczypospolitej Polskiej". Nr. 6. _ SZKLENIE 

Prosimy żwrócić uwagę na ceny naszych towarów Р : od 5 złot. metr kw. 
1. Boski DM S ės 154 Cena 6 zł. plus WE przesyłki poczt. Poleca wszystkim Woźnicki, Wileńska 17. - 

000OGDRGDWGOWGOWGE 0 WYSYLA i moi ok | artykuły || "„a-——————u= 

KINO Akademickie | Y?*7iet!a ой dziś w wielkim tygodniu Dom a” dawniczy Fr. Głowiński i S-ka świąteczne Wsa sko na 

Ы prześliczne mis Galilejczyk w Lublinie, Skrz. poczt. 117. 127 SZYSIKO „na. 

Bratniej Pomocy | ośzewiednia ości S po cenach ŚWIĘTA! 
J y Odpowiednia kościelna muzyka. Sala deko- Na każde żądanie tis i fi ik i i * ; 

pol. mt. akad. U. S. B. | ovana. Nastcój ciszy, sżobója | natchniesie żądanie gra ranco cennik innych wydawnictw KonkUreni l Polecam likiery, wód- 
2 й WIELKA 5 „ B. | po raz pierwszy w Wilnie. Początek: godz. ważnych dla firm handl. przem., banków, samorządów i t. p. A JJ 2 wan 

4-ta, 5.30, 1-a 18.30. Bilety od 50 gr.do I zł. (8:   
  

  

miody, towary spożyw- 
czo-kolonjalne, świeżo 
otrzymane lakier i far- 
by do malow. jajek. 

Edward DŹWILL, 
Pohulanka 31: 101 

‹ 3 

pensjonat 
„LILIANA* w parku 
zakładowym. Odży- 

wianie z uwzględnie- 
niem dyet dła dzieci. 
Werandy. Kanalizacja. 
Wodociągi. Telef. M 6. 

122 

CUKIERNIA 

A. HEMPLA 
Ul. Wileńska 16. 

Poleca na święta wielki wybór wyrobów cukier- 
niczych i — jak innych lat — różne ozdoby do ciast. 

Ceny konkurencyjne. 125 

1-W0 
WYDAWNICZE     

  

TIGODNIA ROLNIGZY 
jedyne pismo poświęcone sprawom 

rolniczym Ziem Wschodnich. 

Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-go każdego miesiąca. - 

KONTO CZEKOWE w P. K. O. N 4044. 

Adres Redakcji 1 Administracji: 

Vilno, ul. W. Pokulanka 7. Telefon 764. 
Prenumerata kwartalna — 4 zł. 

  

Sp. z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX 
WILNO, 'zauł. Św. IGNACEGO 5. 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

  

  

Wędlina prawdziwa wiejska 
znana ze swej dobroci i smaku — szynki, polędwica, 
karkowina i OZ — zbadana przez wydz. lekarski 
i ostemplowana. W dvżym wyborze otrzymał D./H. 

K. Rymkiewicz, Ad. Mickiewicza 9. 126 

Fortepjan 
: na cztonka 

do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. = O. FG PF 

18 CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. - 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

39 
Czy zapisałeś się     

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'' sp. z ogr. odp. Druk. „Pax”, zauł. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sekełewski.     
 


