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Cena prenumeraty : miesięcznie zł, 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
rzyjmują: Księgarnia w. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papie:u 

W. iewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reł.lamowe Steiana Grabowskiego, 
Gatbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Czynna 
skiego" 

Mickiewicza 4, róg 

    
Mickiewicza róg Garbarskiei 1, 

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileń- 
Kiaze Reklamowym S. Grabowskiego, 

Tel. 82. Czynne od 9 — 4 w. 

od g. 9 do 3 
mieści się prz, 

Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena 

na 4-ej str. 8-mio łamo! 

    

ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, 
na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za wiersz 
milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 

administrację zmieniane dowolnie. 
. Terminy druku mogą być przez 

    

  

„ Od Administracji. 
Upraszamy Szanownych Czytelników o uregulowanie zaległych 

należności i o wpłacenie prenumeraty na miesiąc kwiecień. W prze- 
ciwnym razie będziemy zmuszeni przerwać wysyłanie pisma. 

    

Krytyczna chwila. 
(Przemówienie sen. B. Krzyżanowskiego, wygłoszone w Sena- 

cie dnia 31 marca). 

Imieniem Klubu, do którego mam 

zaszczyt należeć składam oświadcze- 

nie, że Klub mój uważa za konieczne 

i będzie głosował za uchwaleniem 

prowizorjum budżetowego, Uweżam 

jednak za potrzebne zaznaczyć i pod- 

kreślić, że robi to z tego powodu, iż 

w grę wchodzą konieczności państwo- 

we (głosy: brawo) w najgorszem ro- 
zumieniu tego słowa, to jest w tym 

sensie, że dziś w ostatnim terminie, 

niemal w ostatniej chwili składa się 

to prowizorjum i odmówić, kiedy w 

grę wchodzą iateresy państwowe i 

grozi sytuacja ex lex, niema możności 

z tych względów opowiadamy się za 

niem. Jednak w tym właśnie momen- 

cie uważam za potrzebne zaznaczyć 

nasze ujemne stanowisko w stosunku 

do polityki rządu w dziedzinie go- 

spodarczej, budżetowej,  waiutowej, 

skarbowej i t. d. 

To prowizorjum nie jest wyrazem 

tego, co obiecywał tu obecny mini- 
ster p. Zdziechowski, nie jest wyra- 

zem tego, o czem z dumą z tej try- 

buny mówił p. premjer Skrzyński. W 

swej pierwszej mowie z d.10 grudnia 

p. Minister Skarbu mówił: „chwila, w 

której objąłem tekę Ministra Skarbu, 

jest tak trudna dla finansów, że ich 

dźwignięcie wymaga ogromnych wy- 

siłków, bo wysiłków wszystkich. Je- 

żeli Rząd, ciała ustawodawcze i całe 

społeczeństwo pójdą ramię przy ra- 
mieniu, to potrafią stworzyć warunki 

skoordynowanego działania, utrzymać 

to, co zostało stworzone ciążkiem wy- 

siłkiem sił pracujących w kraju, bez 

czego niema drogi do rozwoju, do- 

brobytu narodu — do zdrowego pie- 

niądza”. Otóż jesteśmy tego zdania, 

że właściwie te warunki, o których 

mówił p. Minister, istnieją, ale ist- 

nieją w karykaturze; jak również jst- 

nieją skutki w karykaturze, jak ka- 

rykaturą jest pieniądz, bo zdrowego 

pieniądza niema. 

Prowizorjum obecne jest wyrazem 

bezideowości, bezplanowości, jest wy- 

razem kierowania nawą państwową 

po linji najmniejszego oporu. Chciał- 

bym to troszeczkę rozwinąć. Bezide- 

owość i bezprogramowość wyraża się 

po pierwsze — w wiecznej nadziei 

zdobycia pożyczki, nadziei beznadziej- 

nej, która się nie zrealizuje. 

(5. Nowodworski: Contra spem 
spero). Tak, contra spem speramus, 

ale jeżeli to jest użyte w. znaczeniu, 

w jakiem użył Wyspiański, to w tem 
niema nie wspólnego z jego stano- 

wiskiem, po drugie wyrzucaniu na 

bruk ludzi, połączonem z brakiem 

wszelkich kroków, wszelkich zarzą- 

-dzeń w dziedzinie zatrudnienia wy- 

rzuconych z posad, z brakiem dzia- 
łania organizacyjnego w kierunku u- 

ruchomienia warsztatów pracy. Twier- 

dzę, że to uruchomienie jest możliwe, 

twierdzę, że w Polsce, tu w Warsza- 

wie, byli ludzie, którzy występowali 

z tego rodzaju inicjatywą, jednak to 

wszystko umierało, Wszystko się re- 

dukuje do tego, że bezrobotnym się 

wypłaca rozmaite zasiłki, ale w dzie- 

dzinie uruchomienia warsztatów pra- 

cy, w dziedzinie stworzenia takiej 
sytuacji, przy którejby robotnik miał 

pracę i normalny zarobek, nie albo 

tak dobrze jak nic się nierobi. 

Następnie posuwa się po linji 

najmniejszego oporu wyraża się w 

kilku przejawach. Więc jednym z 
takich przejawów, to jest kojarzenie 
rzeczy nie do skojarzenia, jak np. 

zagadnienie z jednej strony redukcji 

płac, z drugiej strony demagogja. 

Mnie się zdaje, że niczem innem nie 

można wytłun aczyć stanowiska jed- 

nego ze stronnictw, które wchodzą 

w skład rządu i które domaga się 

zachowania pensji grudniowych dla 
pewnej kategorji urzędników. Tylko 

demagogja tu wchodzi w grę, dąże- 
nie do tego, żeby zdobyć, prawdopo- 

dobnie — względy ewentualnych wy- 

borców, ale to niema nic wspólnego 

z jakimkolwiek planem. 

Na takiem stanowisku stać rządo- 

wi nie wolno; To jest słabość nie 

do przebaczenia. Rząd powinien zro- 

zumieć do czego się idzie, że tego 

rodzaju zarządzenie nie jest niczem 

innem, jak popieraniem nierówno- 

mierności, niepraworządności, idących 

z góry, z ramienia ustawy. Dalej 

jest to rzecz, która przyniesie roz- 

goryczenie itd. Czy to jest ta siła, 

o której mówił Minister Skarbu w 

pierwszem przemówieniu? Pan Mi- 
nister Skarbu mówił, że „zamiast 

slów — czyny, a zamiast zgody — 
wola“, 

Następnie skutek jest ten, że po- 

nieważ niema polityki czynu, polityki 

siły, niema woli, więc niema walki 

z korupcją. Wspomnę chociażby tyl- 

ko aferę Głąbińskiego i wszystko co 

jest połączone z „Pociskiem*, Nie 

się nie robi, bo Rząd jest słaby. Po- 

lityka gospodarcza wyraża się w dal- 

szym utrzymywaniu kosztowności pro- 

dukcji w tej liczbie i kosztowności 

świadczeń socjalnych, ciężarów, ob- 

ciążających ponad miarę. Nie jesteś- 

my przeciwnikami wogóle obowiąz- 
ków w dziedzinie świadczeń  socjal- 
mych, ale uważamy, że są one za 
duże, a w odniesieniu do poszcze- 

gólnych dziedzin życia, są nad- 

mierne. 

Jaki jest rezultat tego wszystkie- 

go? Mamy kryzys skarbowy, walu- 

towy i gospodarczy; tejtezy nie roz- 

wijam, bo ona jest dostatecznie zna- 

ną. Zwracam tylko uwagę, że na 

skutek tego wszystkiego o czem mó- 
wiłem, o czem zresztą wszyscy wie- 

dzą, jest coraz dalej postępujące 
ogólne zubożenie ogólne niezadowo- 
lenie, ogólny brak wiary w przy- 

szłość w możność ratowania sytuacji 
i co za tem idzie, co jest jeszcze 
gorsze od tego wszystkiego co ро- 
wiedziałem, — to wprowadza coraz 
dalej postępującą izolację Polski w 
świecie. 
DEER GRN 

Agentury „Kurjera Wileńskiego": 
w Nowo- Wilejce — w Domu 
Ludowym przy ul. 3-go Maja 10, 
w Duniłowiczach — przy ulicy 

Wileńskiej Nr. 14, 

ZESPÓŁ 

  

W sobotę dnia 10-go kwietnia b. r. 

w Salach Pałacu Reprezentacyjnego 

URZĄDZA 

RAUT: ZIELONY KARNAWAŁ 

Zaproszenia, można otrzymywać w Administracji 

Teatru na Pohulance od godz. 11 rano do 5 pop. 

| 

REDUTY 
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DOM HANDLOWO- 
KOMISOWY 

Reprezentacja: 
  | 

| 
“ mat, ul. 

AIR lefon Nr. 627. Adres—telegr. 
э Londexpc co Wilno. 

Cookson Produce & Chemical Comp. Ltd. London. 
Dickinson Renouf % Comany Inc. New-Jork. 

Na mocy zezwolenia Ministerstwa Skarbu z dn. 5.VIII.1925 r. za L. DOP 
6099/111 i z dn. 12.XII.25 za L. DOP/10212/1il zostaje przez nas otwarty 

wydział la finansowania różnych tranzakcji towarowyh, 
jak również dla DYSKONTA — REDYSKONTA PZ krajowych i az 

nicznych. Biuro czynne od 9— 2 pp. i od 4—7. 
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Wielka 32. Te- 

  

    

Wiadamości polityczne. 
(Telef. od własn. koresp, z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż kwota 2 mil. 
złotych, jaka jest przewidziana w bu- 
dżecie kwietniowym na uruchomie- 
nie i wznowienie robót publicznych 
i budowlanych, będzie rozdzielona 
według planu przedstawionego na 
wczorajszem posiedzeniu Rady Mini- 
strów przez min. Barlickiego. 

Rozdziału dokona Komitet Mini- 
strów dla spraw bezrobocia, który 
zbiera się we środę poświąteczną. 
Plan rozdziału powyższej sumy u- 
względnia głównie samorządy, które 
przedstawiły kosztorysy projektowa- 
nych u siebie robót publicznych oraz 
kilka robót rządowych. 

Na skutek interwencji rządu pol- 
skiego i posła Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Pradze p. Lasockiego rząd 
czechosłowacki ma cofnąć sprawę za- 
kazu przewozu i tranzytu bydła pol- 
skiego. 

Po zlikwidowaniu tego konfliktu 
podróż p. premjera Skrzyńskiego do 
Pragi jest obecnie wielce prawdopo- 
dobna. P. premjer wyjechałby do 
z 12 kwietnia i zabawiłby tam 
2 dni. 

Podczas pobytu p. premjera w 
Pradze byłaby dokonana ratyfikacja 
układów polsko-czechosłowackich, a 
mianowicie — układu handlowego, li- 
kwidacyjnego i arbitrażowego. 

© 
Minister rolnictwa p. Kiernik 

zwrócił uwagę wszystkich wojewe- 
dów na konieczność możliwie przy- 
chylnego traktowania przez władze 
administracyjne wszelkich form  ru- 
chu współdzielczego wśród ludności 
wiejskiej. Władze administracyjne 
mają ułatwiać w ramach obowiązują- 
cych ustaw i rozporządzeń współ- 
dzielczym organizacjom rolniczym 
ich prace i działalność 

Wczoraj w godzinach południowych 
nastąpiła w Warszawie wymiana do- 
kumentów ratyfikacyjnygh konwencji 
konsularnej pomiędzy Polską a Z.S SR., 
podpisanej w Moskwie dn. 18 lipca 
1924 r, 
Wymiany powyższej dokonali ze 

strony polskiej p. premjer Skrzyń- 
ski, ze strony Z. S. ». R. poseł во- 

wiecki w Warszawie p. Wojkow. 

© 

Dnia 31 marca dokonano w War- 
sząwie wymiany dokumentów  ratyfi- 
kacyjnych umowy o obrocie prawnym, 
zawartej pomiędzy  Rzeczypospolitą 
Polską a Rzeszą Niemiecką w War- 

szawie w dniu 5 marca 1924 roku. 
Jednocześnie dokonano w Berli- P 

nie wymiany dokumentów ratylika- 
cyjnych umowy w sprawach opie- 
kuńczych zawartej również w War- 
szawie w dniu 5 marca 1924 roku. 

Umowy te były oddawna ratyfiko- 
wane przez lzby ustawodawcze w 
Polsce i w Niemczech, jednak nie 
mogły być wprowadzone w życie 
wskutek braku wykazu władz powo- 
łanych do legalizowania dokumentów. 

Wykaz tych władz został wreszcie 
po długich pertraktacjach ułożony w 
początkach ubiegłego miesiąca. 

Umowy wejdą w życie w drugim 
miesiącu po wymianie dokumentów 
S czyli zdniem 1 czerw- 
ca r. b. 

Obie te umowy podpisali: pełno- 
mocnik p. dr Prądzyński z polskiej 
i p. von Stokhammer —z niemieckiej 
strony. (Pat.) 

© 
Prezes państwowego Banku Rol- 

nego p. Wilkoński podał się do dy- 
misji. Dymisja ta w dniu wczorajszym 
została przyjęta. 

® 

Na ostatniem posiedzeniu komitetu 
nadzwyczajnych delegatów ministra 
skarbu do spraw oszczędnościowo-or- 
ganizacyjnych rozpatrywano program 
gospodarki wytwórni wojskowych o- 
raz wysłuchano referatu delegata p. 
Gutowskiego w sprawie wyżywienia 
armji. 

W dalszym ciągu posiedzenia zaj- 
mowano się sprawą akcji oszczędno- 
ściowej w państwowej służbie zdro- 
wia 

© 
Z okazji 5-lecia Rady Związków 

towarzystw uczestników powstania w 
latach 18—19 w Wielkopolsce, stowa- 
rzyszenia te nadesłały do p. prezesa 
Rady Ministrów depesze z uchwałami, 
że rząd może liezyć na członków sto- 
warzyszenia i że pragną oni być ob- 
rońcami i twierdzą w walce z anar- 
chją. 

NASIONA 
koniczyn (bez kanianki), tymot- 

ki, seradelli, peluszki, łubinu, 
buraków i marchwi pastewn., 
tudzież różnych nasion warzywn. 

z najlepszych Źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

     
   

    

     
  

B bituy Kowieńskiej 
Nowy poseł francuski w Kownie. 

Do Kowna: przybył 
euski posel p. Puaux. 

nowy fran- 

Kompanja wyborcza. 

Najdalej do 3 bm. mają być zło- 
żone wszystkie listy wyborcze. 

Wszystkie partje szybko kończą 
wszelkie przygotowania i pertraktacje 
w sprawie sformowania list wybor- 
czych. 

B Paūstu Bałtyckich. 
Estonja. 

Senator Raynald w Estonji. 

Z Rewla donoszą: Dnia 81 marca 
rb. przybył do Rewla francuski se- 
nator Raynald. | я 

Senator Raynald wygłosił tegoż 
dnia wieczorem odczyt na temat 
„Francja i Państwa Bałtyckie. 

Jeżeli pogoda dopisze senator 
Raynald ma zamiar udać się aeropla- 
nem do Helsingforsu. 

Pro. I. Raudonin de Cótrienay, 
W N-rze 60 z dn. 1 kwietnia „No- 

wego Kurjera Polskiego* zamieszcza 
na str. 4-ej odezwę p. t. „Do Współ- 
towarzyszy  Niedoli*. Jednocześnie 
rosi On inne pisma odezwę tę prze- 

drukować, streścić lub zwrócić na 
nią uwagę. 

W odezwie swej Czcigodny Uczo- 
ny zwraca się do społeczeństwa w 
sprawie następującej. 

Z całego mienia Czcigodnego Pro- 
fesora, pozostawionego latem r. 1918 
jw Petrogradzie ocalała bibljoteka, 
rękcpisy, materjały naukowe i t. p. 

Wszystko to wzięte zostało na 
przechowanie przez „Koło opieki nad 
zabytkami przeszłości”, 

Pod koniec r. ub. nadeszło to 
ocalałe mienie do Warszawy i za po- 
średnictwem ekspozytury delegacji 
polskiej w Moskwie i Leningradzie 
zostało wydane właścicielom w sta- 
nie następującym: zamiast 42 pak — 
89, (w tej liczbie — cudze), Przed 
oddaniem pak i skrzyń delegacji pol- 
skiej sprawdzano ich zawartość i przy 
tej ezynności, przy wyrzucaniu ksią- 
żek, pozamieniano je na cudze. 

Wsród swych rzeczy znalazł Czci- 
godny Profesor objekty należące m. 
in. do 8. p. prof. Merczynga, do pani 
Straszewiczowej, do 8. p. Kutylo- 
wskiego, do p-stwa Babcewiczów, do 
pp. Nowowiejskich, do prof. Ptaszy- 
ckiego, do księży b. profesorów aka- 
demji duchownej w Petersburgu, lub 
do całych instytucji jak np. do uni- 
wersytetu Lubelskiego. 

Odwrotnie wiele książek, rękopi- 
sów i t. p. Cz. Profesora znalazło się 
w cudzych pakach nietylko w War- 
szawie ale także w Lublinie. Wiele 
z tych objektów noszą wyraźne znaki. 
nij gara ich do Cż. Profesora. 

ekspozyturze delegacji pol- 
skiei do spraw reewakuacyjnych — 
Warszawa Elektoralna 2 — pozo- 
stawi Cr. profesor dokładny wykaz 
książek, rękopisów i t. d., które, al- 
bo bez żadnej wątpliwości stanowią 
się cudzą własność, albo też, co do 
których Cz. Profesor waha się, czy 
należały do Niego, czy też do kogo 
innego. 

Wzamian przypuszcza słusznie Cz. 
Profesor, że inne osoby, którym się 
dostały rzeczy do nich nie należące, 
postąpią również lojalnie i przedsta- 
wią podobne wykazy powyższej eks- 
pozyturze delegacji polskiej. 

Adres prof. J. Baudouin de Cour- 
tenay — Warszawa, Smolna 28 m.6. 

Podzielamy w zupełności pogląd 
Czcigodnego Uvzonego, że odezwa ta 
„ma poniekąd znaczenie społeczne* 
i zamieszczając powyższe jej stresz- 
czenie jednocześnie zwracamy na tą 
odezwę uwagę innych pism i całego 
społeczeństwa,
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KOMUNIKAT 
Tymczasowej Rady Organizacyj Społecz- 
nych i Gospodarczych Ziem Wschodnich. 

Vandervelde uznaje słuszność żądań 
Polski. 

PARYŻ LIII (Pat.) Belgijski minister spraw zagranicznych Vandervel- 
dó w rozmowie z korespondentem „Figaro*, wyraził życzenie, aby komisja 

Na posiedzeniu w dn. 26 marca 
"1926 r. Tymczasowa Rada Organiza- 
cyj Społecznych i Gospodarczych 
Ziem Wschodnich, uchwaliła wydać 
komunikat następującej treści: 

Stojąc na stanowisku uchwał po- 
wziętych na Zjeździe w Grodnie w 
lutym r. b., które dały wyraz koniecz- 
ności zjednoczenia wysiłków społecz- 
nych i gospodarczych na Ziemiach 
Wschodnich cełem skutecznej obrony 
interesów tych ziem i ludności je za- 
mieszkującej bez względu na narodo- 
wość i wyznanie, Tymczascwa Rada 
Org. Społ. i Gosp. Ziem Ws.hodnich 
uważa: 

1) że stan obecny slosunków 
ogólnych na Ziemiach Wschodnich, 
wywołany brakiem wyraźnej i kon- 
sekwentnej polityki administracyjnej, 
gospodarczej i społecznej, budzi u- 
zasadnione cbawy, że rozwój tych 
stosunków może pójść w kierunku 
sprzecznym z żywotnemi interesami 
Rzeczypospolitej; 

2) że w przedstawicielstwie parla- 
mentarnem interesy Ziem Wschod- 
nich nie znajdują dostatecznego 
zrozumienia; 

3) że również brak należytego za- 
interesowania społeczeństwa polskiego 
Ziemiami Wschodniemi, jako też do- 
tychczasowa bierność społeczeństwa 
kresowego spowodowały upośledzenie 
w zaspokojeniu ich potrzeb i stały 

się przyczyną nieprzystosowania po- 
lityki państwowej do odrębnych 
właściwości narodowych, wyzna- 
niowych i gospodarczyci tych Ziem. 

Wobec powyższego Tymcz. Rada 
Org. Społ. i Gosp. Ziem Wsch. przy- 
chodzi do wniosku: 

1) że zespolenie wysiłków całej 
ludności Ziem Wschodnich winno być 
pierwszym krokiem do uzdrowienia 
stosunków obecnych i ugruntowania 
praworządności oraz punktem wyjścia 
do zgodnej o rony wspólnych in- 
teresów i urzeczyw stnienia praw, 
zagwarantowanych przez Konstytucję 
wszystkim obywatelom Rzplitej bez 
różnicy narodowości i wyznania; 

2) że organizacje społeczne i go- 
spodarczė są przedewszystkiem powo- 
łane do odegrania roli czynnika kon- 
solidującego celem skutecznego wy- 
pełnienia zadań powyżej wymienio- 
nych. 

Podstawę do tej pracy winien dać 
Zjazd przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych i gospodarczych Ziem 
Wschodnich, którego zwołanie w 
czerwcu r, b. jest też najpilniejszem 
zadaniem Rady. > 

Tymcz. Rada Org. Społ. i Gosp. 
Ziem Wsch. żywi głęboką nadzieję, 
że wszystkie czynniki twórcze i de- 
mokratyczne okażą pomoc i należyte 
zrozumienie dla tej pracy. 

  

О
Т
О
Т
О
Т
О
Т
О
Т
О
Т
О
Т
О
Т
О
 

  

Sklep kwiatow WELERA 
ul. Zawalna 18 

poleca na święta ogromny wybór 

najśliczniejszych 

KWIATOW 
CENY DOSTĘPNE. 
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P. Paul Boncour w Polsce. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

w Warszawie. 

P. Paul Boncour przybywa dziś do Warszawy. W godzinach połud- 
niowych p. premjer Skrzyński 
nastąpi zwiedzenie miasta. 

ędzie podejmował gościa śniadaniem, poczem 

_ ‚ М sobotę p. Boncour wyjeżdża na 8-dniowy pobyt do Krakowa, 
stamtąd 6 kwietnia do Lwowa, zaś w środę 7 kwietnia do Wilna przez 
Kowel i Białystok. 

w Wilnie, 

W dniu 8 kwietnia odbędzie się w Wilnie o godz. 12 w południe śnia- 
danie na cześć gościa z udziałem przedstawicieli miejskich władz i czyn- 
ników politycznych. O godz. 2 w południe w tym samym dniu projektowa- 
na jest wycieczka do granicy litewskiej, zaś o godz. 7 wiecz. wojewódz- 
two wydaje na cześć gościa obiad. Po ebiedzie odbędzie się raut z udzia- 
łem sfer politycznych i towarzyskich Wilna. 9 kwietnia odbędzie się wy- 
cieczka do granicy rosyjskiej, która zajmie cały dzień. 

Następnie o godz. 10.40 wiecz. p. Bancour wyjeżdża z Wilna z powro- 
tem do Warszawy. 

  

Prasa gdańska o traktacie polsko- 
rumuńskim. 

GDAŃSK 1.ILI (Pat.) Tutejsza prasa niemiecka bardzo obszernie zaj- 
muje się sprawą odnowienia traktatu polsko-rumuńskiego. 

Zdaniem „Danziger Neueste Nachrichten* traktat ten w dotychczaso- 
wej formie był dla Polski bardzo niekorzystny i powodował dla niej rozma- 
ite nieraz poważne trudności. Obecnie Polska w mistrzowski sposób dopro- 
wadziła do zmiany tego traktatu, podporządkowuje go bowiem wprost po- 
stanowieniom statutu Ligi Narodów. 

  

* 
* * 

— „Z darogi, dwojka—tuz idiot!" 

— „Kazyrnaja dwojka tuza bjotl" 

Puszkin— Mickiewicz. 

Pan Prezes (zesław Jankowski 
uznał zasłuszne wypowiedzieć z oka- 

zji swej wczorajszej filipiki przeciw- 

ko zamieszczonemu w środowym nu- 

merze „Kurjera Wileńskiego* arty- 

kułowi p. t. „Objaw kulturalnej bar- 

barji* kilka soczystych i figuralnych 

uwag pod moim osobistym adresem. 

„W otwarte karty*? Bardzo chęt- 

nie, panie Prezesie. Właśnie o to 

chodziło w tamtym artykule „Kurje- 
та“! Na wstępie słów kilka co do 

formy owej gry. 

Jeżeliby „Kurjer Wileński* miał 

kiedykolwiek potrzebę uczyć się Wy- 

twornego tonu w polemice, to nie 

sądzę, aby feljeton p. Jankowskiego 

mógł mu służyć wzorem. Po pierwsze 
dlatego, że artykuł „Kurjera* nie był 

polemiką, a tylko kwalifikacją pew- 

nego zjawiska w dziedzinie stosunku 

do rzeczy publicznych, po drugie dla- 

tego, że inną jest sprawą kwalifiko- 

wanie takiego społecznego zjawiska, 

na którego zaistnienie składa się su- 

ma wielu rozmaitych poglądów indy- 

widualnych i pokutujących w społecz- 

ności naszej przesądów, a inną znów 

—osobiste wycieczki, nauczki i obra- 

zowe dygresje. 

Ze słów p. prez. Jankowskiego wi- 

dać, że uznaje siebie za współtwórcę 

zjawiska, które nazwanem zostało w 

artykule „Kurjera*—po imieniu. Nie 

było jednak tego artykułu intencją i 

z jego treści dla człowieka zachowu- 

jącego równowagę nie wynika, aby 

wszelkie użyte tam określenia synte- 

tycznego rezultatu „poufnych* obrad, 

miały się stosować osobiście do pana 
Czesława Jankowskiego, lub kogokol- 

wiek z innych obecnych na zebraniu 

osób. 

Rozumując podług metody p. Jan- 

kowskiego należałoby oczekiwać, „že 

każdy członek Magistratu wileńskiego 

lub poseł do Sejmu będzie na dosad- 

ną krytykę działalności tych instytu- 
cyj, zamieszczoną w dzienniku, « rea- 

gował w -stosunku do redaktora tego 

dziennika w sposób, którego tak wy- 

mowny a nie zachęcający przykład 

powołana do zbadania sprawy 
słuszne interesy krajów takich, jak Belgja i Polska, 
„newralgicznych* punktach Europy. 

rozszerzenia Rady Ligi wzięła pod uwagę 
które położone są w 

Lord Cecil reprezentantem Anglji na 
konferencji rozbrojeniowej. 

LONDYN. 1.1V. (Pat). Przedstawiciel rządu oznajmił w Izbie Gmin, iż 
lord Cecil reprezentować będzie Wielką Brytanję w Genewie na przyszłej 
konferencji w sprawie rozbrojenia. 

Delegat angielski przedstawi 
rozbrojenia. 

  

BUKARESZT. 1.IV. (Pat) 
urzędowanie. 

propozycje 

Program nowego rządu | rumuńskiego. 
Członkowie nowego rządu objęli 

zmierzające do ogólnego 

  

wczoraj 

W tych dniach nastąpi ogłoszenie programu rządowego. W dziedzinie 
polityki zagranicznej dotychczasowe wytyczne pozostaną w mocy. Rumunja 
utrzyma 
traktaty. 

swój związek z państwami sojuszniczemi i zachowa istniejące 

Co dotyczy Małej Ententy, to rząd będzie usiłował skonsolidować ten 
związek i o ile możności rozszerzyć go przez wciągńięcie doń Polski. Nie 
ulega wątpliwości, że nowy minister spraw zagranicznych Mitilencu będzie 
dążył do zawarcia traktatu przyjaźni z Włochami. W tym celu wyjedzie on 
zaraz po świętach do Rzymu. 

W sprawie stosunków z Rosją Sowiećką rząd będzie dążył do utrzy- 
mania status quo. Jest on również skłoney nawiązać stosunki dyplomatycz- 
ne z Rosją, pod warunkiem jednak, że nie poruszy ona żadnej ze spraw 
terytorjalnych. 

Pod względem finansowo-politycznym gabinet będzie się starał zmie- 
nić system podatkowy w duchu demokratycznym. Minister skarbu przedsię- 
weźmie w najbliższym cząsie podróż do Paryża i Londyńu. 

Cła eksportowe mają być zniesione. Taryfy wwozowe zostaną narazie 
utrzymane. Długi wewnętrzne mają być możliwie szybko spłacone. 

  

STRYJ. 31.111. (Pat). 

Krwawe demonstracje w Stryju. 
O godzinie 

   

13 min. 30, tłum bezrobotnych 
w ilości około 1000 osób przerwawszy kordon policji wtargnął do budynku 
starostwa. 

Policja rozpoczęła pertraktacje. Usiłowania te trwały godzinę. Tłum 
jednak zaczął przybierać groźną postawę, aż wreszcie natarł na policjantów. 
Policja dała salwę. Padło z pośród demonstrantów 4 osoby zabitei 12 cięż- 
ko rannych, z których 3 wieczorem zmarło. Tłum rozbiegł się. 

Egzamin dojrzałości w języku li- 
tewskim, białoruskim i rosyjskim. 

Z. polecenią Min. W. R. i O. P. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie przeprowadzi w okresie wiosen- 
nym 1926 r. egzamin dojrzałości w 
jęz litewskim, białoruskim i rosyj- 
skim. 

Egzamin przeprowadzony będzie 
według części lil-ej Regulaminu egza- 
minów dojrzałości (Dziennik Urzędo- 
wy Min. W. R. i O. P. r. 1926 Nr. 2) 
z tą różnicą, że oprócz przedmiotów 
wymienionych w Regulaminie odbę- 
dzie się również egzamin piśmienny i 
ustny z jęz. litewskiego, wzgl. biało- 
ruskiego, wzgl. rosyjskiego, oraz że 
egzamin—z wyjątkiem następujących 
przedmiotów: jęz. polskiego, historji 
i geografj:, które przeprowadzone bę- 
dą w języku polskim — odbywać się 
będzie po litewsku, białorusku lub ro- 
syjsku. 

Zakres wymagań przy egzaminie 
określony jest w Ministerjalnym pro- 
gramie Gimnazjum Wyższego odpo- 
wiedniego typu (program do nabycia 
we wszystkich księgarniach); co się 
tyczy wymagań z języka litewskiego, 
białoruskiego i rosyjskiego to ustalo- 
ny on jest przez program tych przed- 
miotów w szkołach litewskich, biało- 
ruskich i rosyjskich tut. Okręgu. 

Do egzaminu mogą się zgłosić 

daje p. Jankowski w swojej replice 

Jowiszowy więc gniew pana Prezesa 

płynąć musi z jakichś szczególnych 

powodów czy okoliczności, których 

odgadywanie nie jest moim w tej 

chwili zadaniem. Przywileju „noli me 

tangere" dla każdej sprawy w której 
udział bierze, lub swoje stanowisko 

wypowiada p. Czesław Jankowski, nie 

mogę, niestety, Mu przyznać, pomimo 

mego wysokiego szacunku dla Jego 

osoby. Tak też i co do Habimy. 

' Zdaniem p. Jankowskiego, popeł- 

niłem, jako redaktor, „wiełki nietakt, 

wywlekając na forum publiczae spra- 

wę widowiska Habimy na scenie Re- 

duty“. Zarzut całkiem osobisty, tło 

jego — wysoce subjektywne. Pogiąd 

p. Jankowskiego na drażliwą kwestję 

taktu jest niewątpliwie interesujący 
z uwagi na bogate w swej rozmai- 

tości doświadczenia Jego na tem po- 
lu. Lecz — śmiem mniemać — pozo- 

stanie mimo tb poglądem własnym 

p. Jankowskiego, czysto subjektyw- 

nym, którego promowanie na kryte- 

rjum ogólno-obowiązujące choćby tyl- 

ko w Wilnie, i to nawet pod groźbą 

dezeuropeizacji śmiałka, który mu się 

        

kandydaci narodowości litewskiej, bia- 
łoruskiej lub rosyjskiej, wyznania 
rzym.-katol,, prawosławnego lub pro- 
testanckiego, którzy do dn. 1 maja b. 
r. ukończyli 17 i pół roku życia, za- 
mieszkują na terenie tut. Okręgu, lub 
kształcili się w szkołach tut. Okręgu. 

Podania kierować nalezy do Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego w Wilnie, 
ul. Wolana 10 do dnia 1 maja 1926 r. 
Podania, które wpłyną do Kuratorjum 
po tym terminie, nie zostaną umzglę- 
dnione. 

W podaniu (zgodnie z $62 Regu- 
laminu) wymienić należy, jakiego ro- 
dzaju egzamin kandydat zdawać prag- 
nie, oraz dołączyć do podania nastę- 
pujące załączniki: 

1) metrykę urodzenia, 

2)- życiorys własnoręcznie w jęz. 
polskim napisany, z dokładnem wska- 
zaniem, gdzie kandydat się uczył, 
gdzie, kiedy i jakie składał egzaminy, 
jak przygotowywał się do egzaminów 
dojrzałości, 

3) świadectwa szkolne, 
posiada, 

4) wykaz lektury z 
skiego i jęz. obcych, 

5) kwit Kasy Skarbowej, šwiad- 
czący o wpłaceniu na rachunek Ku- 
ratorjum Wileńskiego taksy egzami- 
nacyjnej w wysokości 60 zł., 

6) dwie nienaklejone fotografje, 
opatrzone własnoręcznym podpisem, 

1) świadectwo moralności, wy- 

o ile je 

języka pol- 

niepodporządkuje, byłoby pomysłem 

cokolwiek zbyt śmiałym. 
Pragnąc jednak uchronić p, Cz. 

Jankowskiego od rozczarowań w przy- 

szłości spowodowanych moją niepo- 

jętnością dla Jego prelekcji publicz- 

nych z dziedziny taktu, proszę Go o 

przyjęcie do łaskawej wiadomości co 

następuje: 

„Kurjer Wileński* natrafiając na 

tendencje w naszem życiu społecznem, 

które stosunek do tworów kultury i 

sztuki zależnem czynią od względów 

nic wspólnego % kulturą i sztuką nie 

mających nie będzie pomijał go mil- 

czeniem i ukrywał pod  korcem, 

zwłaszcza wtedy, kiedy ci ludzie, któ- 

rzy te tendencje kultywują, zdradzają 

niechęć do wzięcia na siebie jamnej 

odpowiedzialności za swoje stano- 
wisko i za swoje argumenty. Inaczej 

atmosfera u nas nigdy sie nie oczy- 

ści, Szanowny Panie Prezesie! Ina- 

czej nigdy nie nastąpi ten czas, o 

którem Pan pisze, że „jeszcze nio 
przyszedł”. 

Grajmy w otwarte karty, ale od 
początku, nie po „niedyskretnem* do- 

piero ujawnieniu dokonanych„poufnie* 

STRZĘPKI. 

Mnożnik i rozmnożenie. 
Między poborem rekruta, a poborami 

urzędnika jest, pomimo pozornego podo- 
bieństwa wyrazu, duża różnica. Zostawmy 

na uboczu fakt, że rezultat poboru rekruta 

zależy od rozmnożenia ludności, a wyso- 
kość poborów urzędniczych jest w scisłym 
związku z mnożnikiem drożyznianym, błęd- 
nie nazywanym: mnożną (niczem nieuspra- 

wiedliwiony w tym wypadku rodzaj żeński!) 
Różnice są głębsze. Na ich podłożu wy- 

nikają ostre konflikty między jednostką a 

państwem, między obywatelem a jego ro- 
dzonym rządem. O ile bowiem rozmnoże- 

nie cieszy się specjalną opieką władz państ- 
wowych (budowa przytułków dla podrzut- 

ków, prześladowanie mijających się z po- 

wołaniem akuszerek, lub wreszcie specjalne 
premje dla osób szczególnie uzdolnionych 

i zasłużonych na tem poiu) o tyle mnoż- 

nik, względnie mnożna sprawia wiele kło- 

potu, zagrażając żywotnym interesom skar- 

bowym. 

Nasze przesilenie, jakłe nam grozi od 
kilku dni, wywołane zostało sporem o mnoż- 

ną, czy też o mnożnik. Szereg wybitnych 
osobistości głowi się nad rozwiązaniem 

tego węzła, jaki się na mnożniku, względ- 

nie mnożnej zadzierzgnął. 
Mojem zdaniem sprawę można by za- 

łatwić kompromisowo w ten sposób: im 
większe kto położy zasługi na polu roz- 

mnożenia tem wyższy mnożnik mu się na- 
leży za wybitnie energiczną działalność 

wypłacana będzie gratyfikacja. 
Spowoduje to również ożywienie w 

dzialę robót publicznych. Powstanie konie- 
czność budowy nowych przytułków, stacji 
dokarmiających, ruszy wreszcie przemysł 
smoczkowy, uruchomi się szereg wytwórni 
pieluszek i ceraty—kraj cały zakwitnie! 

Kuba. 

    

stawione przez władze kompetentne 
miejsca zamieszkania. 

Zgłoszenia do egzaminu uczniów 
klasy ósmej, kształcących się w r. b. 
w gimnazjach litewskich, białoruskich 
lub rosyjskich, może być załatwione 
zbiorowe za pośrednictwem Dyrekcji 
szkoły. Taksa egzaminacyjna w tym 
wypadku wynosi 12 zł. od ucznia. 

# ZAGRANICY. 
Ciężkie walki pod Pekinem. 
Jak donosi „Times* pod Pekinem 

toczą się ponownie walki. W stolicy 
Chin słychać strzały ciężkiej artylerji. 

Armja narodowa pod dowództwem 
gen. Fenga, który osobiście objął na- 
czelne dowództwo, walcząc zaciekle 
z przeważającemi Siłami, cofa się w 
kierunku Kalganu po linji kolejowej 
Pekin—Kalgan. 

„Daily Mail* podaje, że w odleg- 
łości 16 mil od Pekinu wre obecnie 
ciężka walka pomiędzy wojskami sprzy- 
mierzonych generałów Czang-Tso-Lina 
i WuPei-Fu a wojskami Feng-Ju- 
Hsianga. 

QEEIESZKOZKOAKOJ KOJ KOJCOJ KOI COJKOJKOJCOJO 

Świeżo opuściła prasę os В 
aktualna broszura 

Witolda Staniewicza E 

wiązek wtošciaiski W Šzwaliarji. В 
b Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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Pour les Feteg de Paqieg. 
W celu udostępnienia książek fran- 
cuskich na okres świąteczny ceny 
ich zostały do dnia 15 kwietnia r. b. 

włącznie znacznie obniżone w 

Księgarni Stow. Nauczycielstwa Polskiego       

  

faktów. 4 podniesiouą przyłbicą, a 

nie z głową wstydliwie pod skrzy* 
dełkiem pieczołowitej troski o dobro 

polskiej na Wileńskim gruncie sztuki 

ukrytą! Kazimierz Okulicz. 

Zamieszczając artykulik o poczy- 
naniach nacjonalizmu Wileńskiego na 
tle kulturalnem w związku ze sprawą 
przyjazdu teatru Habima do Wilna— 
nie spodziewaliśmy się, żę tak żywe 
i.. długie znajdzie w „Slowie“ echo. 

Niezawsze widać ma zastosowanie 
przysłowie: „uderz w stół — noży- 
ce się odezwą*, Gdy całe nasze wy- 
stąp enie bylo skierowane dla scha- 
rakteryzowania kołtuństwa i zaśnie- 
działości nacjonalistycznego świstka 
endeckiego, w którem grzęźnie dziś 
Wilno jak i znaczna część Polski — 
odezwał się w tonie, jak na tak wy- 
trawnego pisarza mocno rozdražnio- 
nym i niepowściągliwym... p. Czesł. 
Jankowski. 

Czem się uczuł On dotknięty? 
Tem, że stwierdziliśmy, iż w spra- 

wach kultury znalazł się w jednym 
rzędzie z przedstawicielami braku 
kultury. Przykre to bardzo dla praw- 
dziwego europejczyka, za którego sie- 
bie — i słusznie — uznaje p. C. J. 
Ale nie nasza w tem wina, tylko te- 
go co z nimi głosował. Czemutak u- 
czyniłł Odpowiedzią ma być blisko
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Žycie gospodarcze. 
Zakaz przywozu bydła z Polski do Cze- 

chosłowacji. 

Z dniem 1 kwietnia r. b. wpro- 

wadzony został zakaz przywozu do 

Czechosłowacji i zakaz przewozu przez 

Czechosłowację inwentarzy żywych z 

Polski. Krok ten, umotywowany z0- 
stał przez rząd czechosłowacki rze- 

komą obawą zawiezienia z Polski 

przyszcycy (choroby racic i pysków), 

która jednak nietylko że się w Pol- 

sce w chwili obecnej nie rozszerza, 

ale owszem w ostatnich czasach 
znacznie się zmniejszyła, cezywiste 

powody zakazu są głębszej natury, o 
których w danej chwili pisać nie bę- 
dziemy. 

Zakaz przywozu i przewozu bydła 
i świń do Czechosłowacji uderza nas 
całkiem niespodziewanie i dotkliwie. 
I to nietylko nas, ale i Austrję, która 
swe zapotrzebowanie własne co do 
nierogacizny w 95 proc. pokrywała 
importem z Polski. Jak wiadomo, eks- 
port zwierząt żywych z Polski wzra- 
stał w latach ostatnich nieustannie, 

zajmując coraz to poważniejsze po- 
zycje w naszym bilansie handlowym. 
W r.1925 wywieziono z Polski zwie- 
rząt żywych na 111 miljonów, z tego 
bydła 20 milj. i 75 milj. Do jednej 
Czechosłowacji wywieziono w ostat- 
nim roku około 100.000 szt. bydła i 
182.000 szt. świń, do Austrji zaś, 
tranzytem przez Czechy 10.000 szt. 
bydła i 688.000 świń. Oszywista unie- 
możliwienie eksportu do tak poważ- 
nych krajów odbiorczych, dotkliwie 
odczuje nasze rolnictwo, zwłaszcza 

drobne, które dostarcza przedewszyst- 
kiem na rynek zarówno bydło, jak i 
nierogaciznę. 

Ajenci eksporterów, nawet u nas 
w Wileńszczyźnie, zaprzestaną sku- 
powania bydła na rynkach, co wywo- 
ła znaczną zniżkę cen, zapotrzebowa- 

nie bowiem na mięso na rynkach 
wewnętrznych, wobec powszechnego 
zubożenia jest nieduże. W ten spo- 
sób drobny rolnik nie będzie mógł 
zrealizować swego inwentarza na opła- 
cenie wiosennej raty podatku grun- 
owego, oraz na wydatki związane z 
tasiewami wiosennemi, eo pogorszy 

znacznie i tak już ciężkie położenie 

zw rolnictwie, odbijając się z kolei 
na bandlu i przemyśle. Osłabienie 
zaś naszego życia gospodarczego 0d- 
bije się przedewszystkiem na wpły- 
wach podatkowych skarbu, co znowu 
pogorszy i tak już deficytowy budżet 
na kwiecień i dalsze wiosenne mie- 
siące. 

Dalej uniemożliwienie eksportu 
zwierząt żywych ujemnie wpłynie na 
nasz bilans handlowy, który wobec 
wyczerpania się zapasów zboża na 
eksport, uniemożliwiających ten ostat- 
ni i robót polowych w wiosennych 
miesiącach, mógłby, jeżeli chodzi o 
rolnictwo, być utrzymywany w stanie 
czynnym tylko przez eksport zwierząt 
żywych, a zwłaszcza nierogacizny. 
Nie potrzebujemy pisać, iż ujemne 
saldo w bilansie handlowym, a co za- 
tem idzie i pogorszenie się bilansu 
płatniczego, fatalnie wpłynie na losy 
naszej waluty, i tak już znajdującej 
się w pewnem niebezpieczeūstwie, 

ze względu na przewidywaną nową 
emisję biletów skarbowych na pokry- 
cie kwietniowego deficytu budżeto- 
wego. : 

To też zarówno organizacje rolni- 
cze, jak i inne instytucje gospodar- 
cze,reprezentujące przemysł i handel, 
winny wywrzeć jaknajenergicznie.2,zy 

  

800 wierszy druku wynoszący felje- 
ton w „Słowie*. Przykro nam, że no- 
si on podpis p. Czesława Jankow- 
skiego. 

On, rara avis na podwórku wileń- 
skim, człowiek o rzadko światłym po- 
glądzie na sprawy mniejszości w 
Polsce, om, wytworny europeen (p. 
Cz. J. „oceni, sądzimy, naszą kurtu- 
azję, że w rozmowie z nim wyraża- 
my się tak“) staje z Dr. Dem- 
bowskim nagle po stronie nacjona- 
listów, którzy zadanie życia zrobili 
sobie z ujadania na wszystko, co nie 
jest ich stempla i przerasta ich mia- 
rę a czego p. Cz. J., jak sam o sobie 
pisze, ma „ślady na calutkiej skórze*. 

Jest się czemu zdziwić. Wolno 
wyrazić zdumienie, postawić pytanie. 

Ale p. Cz. J. jest widać . zdania, 
że wszystko co czyni jest uznania 
godne. Mimo całego szacunku, który 
dlań żywimy, nie trafia to nam do 
przekonania. Tak jak i wczorajszy 
feljeton, pełny nie tylko nieścisłości 
ale i sprzeczności, 'To dowiadujemy 
się, że niefortunnie jest przypuszczać 
iż wyrażona we foyer Reduty opinja 
może pozostać w tajemnicy — to 
znów podkreśla, że omawiane posie 
dzenie było poufne, a za nietakt 
uważa ujawnienie tego, co się tam 
działo (a na co była zaproszona Prasa?). 

nacisk na rząd nasz, by zażądał od 
Czechosłowacji cofnięcia powyższego 
zakazu, podyktowanego albo względa- 
mi polityki wewnętrznej, polegające- 
mi na ustępstwach dla stronnictwa 
agrarjuszy, lub też jakiemiś innemi 
względami, bliżej nam nieznanemi, 
pragnąc świadomie narazić nasze ży- 
cie gospodarcze na ciężkie przesi- 
lenie. 

Z satysfakcją stwierdzić pragnie- 
my, iż w sprawie powyższej klub 
Piasta na posiedzeniu Sejmu w dniu 
29 marca wniósł interpelację i wnio- 
sek nagły — chodzi o to, by wniosek 
ten znalazł w rządzie zrozumienie i 
energję do wcielenia go w życie. 

* Rusticus. 

Kronika krajowa. 

Zapasy złota i walut w różnych 
Bankach emisyjnych państw euro- 

pejskich. 

„Przegląd Kupiecki* podaje kilka 
cyfr co do zapasu złota i walut w 
bankach emisyjnych Niemiec, Austrji, 
Węgier, Czechosłowacji i Polski. 

Bank niemiecki Rzeszy posiadał 
w zapasie złota i dewiz: 1 stycznia 
1925 1.013,000.000, w rok później 
1.610,000.000. 

Austrjacki Bank Narodowy: 1-go 
stycznia 1925 roku 380,000.000, 1-go 
stycznia 1926 514,000,000 szylingów. 

Węgierski Bank Narodowy: 1-go 
stycznia 1925 roku 142,000.000 pengo, 
1 stycznia 1926 267,000.000 pengo. 

    

  

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Kredyt dla małorolnych na 
zagospodarowanie. 

Państwowy Bank Rolny przystąpił 
w myśl poleceń Ministerstwa Rolnietw 
do uruchomienia kredytu skryptowe- 
go, udzięlanego małorolnym na za- 
gospodarowanie. Kredyty owe będą 
spłacane w terminie rocznym, a u- 
ruchomienie ich jest pierwszym kro- 
kiem do odbudowy kredytów długo- 
terminowych. 

Drzewo na kredyt dła drobnych 
rolników. 

Ministerstwo Rolnictwa upoważ- 
niło Dyrekcję Lasów państwowych w 
Warszawie, Wilnie, Radomiu, Siedleu, 
Łueku, Białowieży do sprzedaży 
drobnym rolnikom na ich własne 
potrzeby drzewa użytkowego i opa- 
łowego na kredyt jednoroczny. 

Jeden rolnik może uzyskać kre- 
dyt stosownie do swego stanu ma- 
jątkowego do wysokości 250 zł. na 
zasadzie pisemnego zobowiązania, 
poręczonego przez innych gospoda- 
rzy. Na udzielanie powyższych kre- 
dytów upoważnieni są nadleśniczy 
tych państwowych rewirów leśnych, 
w których obrębie znajdują się dane 
osiedla. 

Czechosłowacki Urząd Bankowy: 
1 stycznia 1925 1.701,000.000, 1 stycz- 
nia 1926 2.277,000.000. 

Zaś w Banku Polskim 1 stycznia 
1925 887,000.000 zł, a 1 stycznia 
1926 56,000.000 zł. (?) 

Jednocześnie tenże Przegląd po- 
daje tabelkę obiegu banknotów Banku 
Polskiego i Bilonu. 

  

            
  

  

Data Bi Waluty Srebro Obieg Obieg 
i rok | wskarbcu zagranicą | i dewizy | i bilon biletów bilonu 

1924 

10. V. 704 2072 4111 1506 
81. XII. 108'4 2690 275 550:9 189:0 

1925 

31. III. 116:8 25914 28:2 5632 2180 
30 VI. 120:2 1198 249 508'2 268'8 | 
80. IX, 804 51:6 71:7 10:9 396*5 396'4 
31.XIL 78:7 54'9 69:7 — 3814 4400 
1926 
10. I, 788 54'9 721 0:5 36572 4200 
20. I. 715 623 63:8 05 8543 3960 
35 1 565 773 613 11 3620 387:0 
10. IL. 56 4 775 58:1 06 3505 4220 
20. II, 564 775 455 3:9 850'0 3700 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 1-IV r. b. 

Dewizy i Waluty. 
1. Waluty. sprzedaż kupno 

` sprzedaż kupno | polsndja 3li58 31835 31615 Dolary St. Zjedn. 7,90 — 7,92 188 Ja " 4 у 
Funty szterlingi — — — = ao 2762 8 ga 

i Dewizy: Szwajcarja 152,58 _ 15296 _ 152,20 
. Stokholm 212,50 213,03 211,97 

Belgja za 100 fr. — = ч Wiedeń 111,71 111,98 111,44 
ES in ” SE s = Włochy 31,88 31,96 31,80 
udapeszt „ — — — 

Bukareszt „ — — — II. Monety. 
Helsingfors - — — Ruble złote 4,30 
Konstantynopol = — -— Ruble srebrne — 
Kopenhaga — — — Gram złota na d. 1-IV 1926 r. 5.2505 zł. 
Londyn 38,51 38,60 38,42 Nr. 72 z dn. 31-III 1926 r. 

Papiery wartościowe. 

1. Papiery państwowe. I. Listy zastawne. 
8%0 Państw. pożyczka konwer. 116 8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. — 
2 а kom Ak 8%, „ Państ. Ban. Rol. — 

6% » „ dolarowa 14 : III. Akcji. 
6 5 (w zł. 584,60) | Akcje Banku Polskiego 47,35—47,60     

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 1 b.m. płacono za dolar 8.10 
  

Złym jest rozdrażnienie doradcą. 
Jak scharakteryzować podług prezesa 
Związku Literatów Wileńskich ten- 
dencję zawartą w zdaniu, że p. C. J. 
musiał aż „odradzać p. Osterwie za- 
bawiać się w krzewiciela (*!1) w Wil- 
nie kultury teatralnej żydowsko- 
rosyjskiej“? Czy jednak, jak na Euro- 
pę, nie za mocno powiedziane? (Dzien- 
nika Wileńskiego do Europy, ma się 
rozumieć, nie zaliczamy — a tem by 
to zdanie przecie nikogo nie raziło). 

Biedny ten Osterwa — na począt- 
ku szpalty 5-tej feljetonu „Slowa“ 
„powtórzono raz jeszcze najdobitniej*, 
że mógł postąpić jak chciał, bo „żad- 
nego nikt ha p. Osterwę nacisku nie 
czynił*. A na tejże szpalcie jak i na 
6-7 trzeba było temuż Osterwie aż 
dwukrotnie „odradzać* odstąpienie 
gmachu teatru „Habimie* w czasie 
gdy „Reduta* na prowincję się wy- 
biera z artystycznem fournóe. Więc 
był nacisk czy nie? A p. Zawadzki 
jako właściciel gmachu czy miał głos 
w tej sprawie? 

Albo znowu z tym Stanisławskim! 
Dotychczas słyszeliśmy, że zdobycze 
tego teatru z przed 20 lat — weszły 
w krew i ciało wszystkich odrodzo- 
nych artystycznie teatrów na całym 
świecie. Więc zarówno nasza „Redu- 
ta“, jak i „Habima* i wiele innych 

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

teatrów różnych narodów z niego się 
wyrodzi. Czy przez to już mają być 
odrazu „rosyjskiemi*? 

Roi się ten feljeton od takich 
nie zawsze nawet smacznych — za 
przeproszeniem nieścisłości (wysokość 
odstępnego, wypominanie subsydjów 
Reduty i t. p.). Przyjemniej by nam 
było ażeby podpisane było—mniej wy- 
trawne pióro. Ale wróćmy do meri- 
tum sprawy. 

Mimo oburzenia na propozycję 
„usprawiedliwiania się* przez przed- 
stawicieli endeckiej kultury, którzy 
dotychczas milczą—usprawiedliwia się 
ze swego kroku p. Czesł. Jankowski. 
Dochodzi mianowicie do punktu, o 
który—zresztą słusznie bardzo — jak 
sam pisze—chodzi „Kurjerowi“, czyli 
merytorycznie zgadza się z nami, ! 
uważa jedynie, że „jeszcze nie przy- 
szedł czas na takie eksperymenty”. 

Więc różnica miedzy nami, a sę- 
dziwym weteranem spraw teatralnych 
polega jedynie na kwestji czasu? W 

„takim razie, czy warto było aż w ta- 
kie wpadać rozdrażnienie z powodu 
tak małej różnicy poglądu? Wogóle, 
w sprawach teatru, pod względem 
właśnie czasu nie możemy jakoś z p. 
Cz. Jankowskim dotychczas dojść do 
porozumienia—może później ono na- 

stąpi. M. 

Marysin, dnia 31 marca 1926 r. 

Jednym z najbardziej ruchliwych 
Kółek Rolniczych w pow. Nowogródz- 
kiem, jest K. R, w Marysinie, skła- 
dające się przeważnie z osadników. 
Ostatnio w dniu 19 marca t. b. Kół- 
ko zorganizowało akademję na cześć 
Marszałka Józeja Piłsudskiego. Na 
uroczystości tej byli obecni przed- 
stawiciele Okręgowego i Wojewódz- 
kiego Związku Kółek Rolniczych w 
osobach instruktorów p. Witolda Su- 
ryna i p. Marjana Białkowskiego. 

Po uroczystym otwarciu akademii 
i zakomunikowaniu o wysłanej depe- 
Szy z powinszowaniem imienin i zło- 
żeniem hołdu od Kółka przez preze- 
sa Kółka R. p. Rąkawka, zabrał głos 
p. M. Białkowski, w swoim przemó- 
wieniu scharakteryzował życie Wiel- 
kiego człowieka Patrjoty Wodza i 
Naczelnika Państwa, obecnie odosob- 
nionego.—Pierwszego Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego. Na zakończenie 
wzniósł okrzyk „Niech żyje Józef 
Piłsudski* podniesiony niemilknący 
okrzyk „Niech żyjeś igromkie oklas- 

   

TIGOONIA 
Wychodzi w Wilnie 1-go 

Adres Redakcji   

  

L posiedzenia Rady Miejskiej 
Onegdajsze posiedzenie Rady Miej- 

skiej miało przebieg naogół spokojny, 
co wynikało z charakteru spraw, ja- 
kie się znajdowały na porządku dzien- 
nym. Po ustaleniu wymaganego przez 
ustawę quorum przystąpiono do umo- 
rzenia drobnych zaległości podatko- 
wych, ograniczając się do formalnej 
akceptacji przedłożonego wniosku. 
Żywą dyskusję wywołała sprawa zwol- 
nienia instytucyj dobroczynnych od 
dodatkowej dopłaty za energję elek- 
tryczną na fundusz bezrobocia. Wnio- 
ski szły w kierunku rozklasyfikowa- 
nia instytucji. W rezultacie zwolnio- 
no od tej dopłaty instytucje opieku- 
jące się dziećmi i subsydjowane przez 
Magistrat. Po udzieleniu przez Radę 
1500 złotych subsydjum dla Reduty 
i 840 zł. dla żydowskiego teatru wi- 
leńskiego z dochodów od kinemato- 
grafów przystąpiono do rozpatrzenia 
dodatkowego preliminarza w wyso- 
kości 60.000 złotych na pokrycie ko- 
sztów robocizny przy budowie kana- 

    

KRONIKA. 
= Dziś: Wielki, 

a Jutro: Wielka, Ryszarda b. 

kwietnia | Wschód słońca---g. 4 m. 53 

Zachód ” g. 5 m. 52     
Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

dzisiaj i jutro nieczynna. Repertuar šwią- 
teczny przedstawia się następująco: niedzie- 
la, 4 kwietnia o godz. 8-ej „Fircyk w zalo- 
tach* komedja Fr. Zabłockiego zakończona 
sceną operową „Il matrimonio segretto* 
Dominika Cimarosa i scenką baletową Boc- 
cheriniego. Poniedziałek, 5 kwietnia o godz. 
3.30 po poł. „Siostry" sztuka w trzech ak- 
tach Grzymały Siedleckiego. Wieczorem o 
godz. 8-ej wieczór Beethovenowski w wy- 
konaniu pianisty p. Wiktora Łabuńskiego, 
we wtorek „Dożywocie” Al. Fredry. W śro- 
dę po raz pierwszy komedja fantastyczna w 
trzech aktach Stefana Krzywoszewskiego 
„Djabeł i karczmarka*. 

Zarząd Reduty najuprzejmiej zawiada- 
mia, że bloczki zniżkowe wydane na ma- 
rzec są ważne nadał aż do odwołania. 

— Teatr Polski „Łutnia'. Gościna tru- 
py operetkowej, która tylko na cztery 
przedstawienia zjeżdża do nas, wzbudziła 
zainteresowanie niezwykłe. Zarówno sen- 
sacyjna nowość „Królowa nocy*—W. Kollo, 
jak i wykonanie z W. Dobosz-Markowską 
i L. Sempolińskim na czele—dają rękojmię 
że przedstawienia te będą się cieszyć wy- 
jątkowem powodzeniem. 

Pierwsze przedstawienie odbędzie się 
w poniedziałek o g, 4-ej pp. Ceny miejsc 
normalne. Bilety do nabycia od dziś w ka- 
sie Teatru Polskiego od 11—1 i 3—9wiecz. 

KINA. 
Kino Akademickie. W Ognisku Akad. 

(Wielka 24) „Gaiilejczyk*—wielki misterjuim 
religijne. Obraz ten będzie wyswietlany co- 
dziennie w przeciągu całego Wielkiego Ty- 
godnia z odpowiednią ilustracją muzyczną. 

Kino Miejskie: nieczynne w przeciągu 
całego Wielkiego Tygodnia. 

Wieści i obrazki z kraju. 

PRZPYZO02AY2DYZNY2 0220022092 ЕИ 

jedyne pismo poświęcone sprawom 
rolniczym Ziem Wschodnich. 

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

Wilno, ul. W. Pobulanka 7. Telefon 704. 
Prenumerata kwartalna zł. — 4 

ki świadczyły jak drogim jest to Imię 
członkon Kół. Roln. i osadnikom. 
Uroczystość zakończoną była wyświet- 
laniem przezroczy o Piłsudskim. Po 
akademji odbyły się pogadanki na te- 
mat „Hodowla drzew owocowych” wy- 
głosił p. Białkowski i „Hodowla in- 
wentarza żywego* wygłosił p. Suryn. 

Po skończonym zebraniu, które 
przeciągoclo się kilka godzin — gro- 
no najbliższych przyjaciół zebrało się 
przy herbatce towarzyskiej, gdzie 
przypominano sobie „Dziadka* Ko- 
mendanta, przebyte z nim trudy wo- 
jenne i zwyciestwa. Tak to osadnicy 
czł, Kół. Roln. w zapadłej dziurze 
kresów wschodnich, starają się odna- 
wiać wspomnienie i nawiązywać nić 

ze swoim „Dziadkiem*. 
Obecny. 

LIDA. — Walne zebranie człon- 
ków banku spółdzielczego osadni- 
ków wojskowych w Lidzie odbędzie 
się dnia 18 kwieinia b. r. Na porząd- 
ku dziennym sprawozdanie starego 
zarządu i wybór nowego. (zd) 
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łów, budowie wodociągów, przy ro- 
botach  automobilizacyjnych straży 
ogniowej i na urządzenie jednodnio- 
wego spisu ludności, który ma prze- 
prowadzić na własny koszt Magi- 

strat. A 

W sprawie wniosku radnego God- 
woda o wyjednanie 3.000.000 złotych 
na roboty publiczne dla zatrudnienia 
bezrobotnych wyjaśniło się, iż Magi- 
strat czynił starania u odnośnych 
władz i ma przyrzeczoną pożyczkę w 
wysokości 1,500,000 zł. po otrzyma- 

8 przystąpi do uruchomienia 
robót. 

Po uchwaleniu sumy 200.000 zł. 
na zakup kafli podziemnych w firmie 
zagranicznej Rada Miejska przyjęła 
do wiadomości przyznanie magistra- 
ckim pracownikom kontraktowym do 
poborów dodatków ekonomicznych ja- 
kie pobierają urzędnicy etatowi. Jako 
delegatkę do żeńskiej szkoły zawodo- 
wej im. św. Józefa wybrano p. Kie- 
wliczową. Po odłożeniu referatu o 
działalności komitetu rozbudowy mia- 
sta posiedzenie zakończono. (zd). 

URZĘDOWA 

— Godziny urzędowania dziś i 
jutro. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
praca w urzędach państwowych w 
piątek dnia 2-go kwietnia kończy się 
0 godzinie 18-tej po południu w so- 
botę zaś o godzinie 12-tej w połud- 
nie. (zd.). 

-— Zmiany osobowe w urzędzie 
wojewódzkim. Na skutek ustąpienia 
ze służby państwowej na własną 
prośbę naczelnika wydziału admini- 
stracyjnego p. Stanisława Rzewus- 
kiego czasowe kierownictwo Wydzia- 
łu Administracyjnego obejmie na 
skutek polecenia p. wojewody wileń- 
skiego Naczelnik Wydziału budżeto- 
wo-gospodarczego p. Włodzimierz 
Hryhorowicz. Czynności zastępcze ma 
pełnić radca p. J. Monkiewicz. (zd.). 

MIEJSKA. 

— Magistrat zaciąga pożyczkę 
w wysokości 170.000 zł. Magistrat 
m. Wilna otrzymuje w tych dniach 
170000 zł. pożyczki od Komisji Roz- 
budowy m. Wilna na budowę gmachu 
szkolnego przy zbiegu ulic Szepty- 
ckiego i Piłsudskiego. (zd) 

— Kuratorzy sanitarni. Komisarz 
Rządu na m. Wilo podaje do ogólnej 
wiadomości, że w IV Komisarjacie 
P.P. m. Wilna zostali mianowani ku- 
ratorami sanitarnymi pp. Otto-Juljan 
Fuks, Michał Giedrojć, Leonard Mi- 
kosza, Zorach Świrski, Adolf Pieślak, 
Władysław Rakowski, Aleksander 
Szyszkowski i Jan Bielat, 

— Dezynfekcja hoteli, pensjona- 
tów i t. d. Zgodnie z rozporządze-
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niem Ministerstwa Spraw Wewnetrz- 
nych Komendant Policji Państwowej 
m. Wilna wydał zarządzenie przypo- 
minające iunkcjonarjuszom ich obo- 
wiązek dopilnowania przeprowadzenia 
dezyniekcji hoteli pokojów umeblo- 
wanych, pensjonatów i t. d. | 

— Do kobiet polskich Komitet 
Wojewódzki „Chleb dzieciem* zdecy- 
dował się zwrócić, prosząc, je gorąco 
by szykując święcone dla siebie, prze- 
znaczyły cośkolwiek i dla biednych 
dzieci. 

Gdyby każda gospodyni wileńska 
ofiarowała parę jaj, jedną bułeczkę, 
trochę okrasy — n:ielibyśmy Święcone 
we wszystkich schroniskach. 

Dla ułatwienia zbiórki Komitet 
wyznaczył następujące punkty, dokąd 
można przynosić swe dary: 

Ul. Uniwersytecka 6—oficyna Pa- 
łacu Reprezentacyjnego — piątek od 
godz. 9 do 6 wiecz, 

Ul. Śniadeckich 4—6, mieszk. p. 
W. Wojewódzkiej — piątek od godz. 
9 do 6 wiecz. 

— Cech Rzežnikėw i Wedlinia- 
rzy podaje, co następuje: Dria 31 
marca b.r. w „Dzienniku Wileńskim" 
Nr. 74 w artykule pod tytułem „W 
obronie drobnego handlu mięsnego” 
Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy w 
Wilnie poczyniono niesłuszne zarzuty. 

Cech Rzeźników występuje prze- 
ciwko drobnym handlarzom jedynie 
dlatego, iż ci jako ludzie niefachowi, 
trudniący się przedtem szewstwem 
lub krawiectwem, stawszy się wędli- 
niarzami utrzymują swe pracownie w 
stanie antysanitarnym, przygotowując 
swe wyroby w brudnych nieckach i 
chlewach, z nieświeżego mięsa, do- 
wodem czego może służyć szereg 
protokułów, . sporządzonych przez 
Komisję Sanitarną. 

Co zaś do niższych cen na pro- 
dukty wędliniarskie u drobnych han- 
dlarzy to takowe tłumaczą się tem, 
iż sprzedają oni towar znacznie gorz- 
szy, wyrabiany z mięsa niewiadome- 
go pochodzenia, podczas gdy człon- 
kowie Cechu ponoszą odpowiedzial- 
ność za dobroć swych plombowanych 
wyrobów i wskutek tego używają 
najlepszego mięsa. 

„Dziennik Wileński*, nie mając 
wyczerpujących danych w tej sprawie 
umieścił krzywdzący artykuł. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebrarie debitu pocztowe- 
go. Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych odebrało prawo debitu poczto- 
wego czasopismu ukraińskiemu wy- 
chodzącemu w Charbinie p. t. „Ukraiń- 
skie Žytia“. (I) 

— Wycieczka dziennikarska do 
Rumunji. Związek Syndykatów Dzien- 
nikarzy Polskich zawiadamia Syndy- 
katy, które delegowały swych  człon- 
ków na wycieczkę do Rumunji, że 
zgodnie z życzeniem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych wycieczka zo- 
stała odroczona do 5 maja r. b. Wy- 
jazd z Warszawy dnia 3 maja wiecz. 
Wyznaczone delegacje pozostają bez 
zmiany. (Pat.) 

WOJSKOWA 

° — W kinach wojskowych rów- 
nież mogą przebywać i osoby cy- 
wilni. Dowództwo Obszaru Warow- 
nego zezwoliło dowódcom oddziałów 
wojskowych na urządzanie w kine- 
matografach wojskowych, poza przed- 
stawieniami dla żołnierzy i ich ro- 
dzin, przedstawienia za pewną opła- 
tą dla osób cywilnych. (l). 

K U 

— Nominacja. Pułkownik lekarz 
Józef Szezepan Ordyłowski. został 
specjałnem rozkazem Dowództwa 
Obszaru Warownego zatwierdzony 
kemendantem szpitala O. W. Wilno z 
równoczesnym pełnieniem obowiąz- 
ków naczelnego lekarza garnizonu m. 
Wilną. (1). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie Akademickiego Ko- 
ła Żydowskiego w Wilnie odbędzie 
się 10 kwietnia b. r. przy ul. Mickie- 
wicza 20 dla omówienia całego sze- 
rego spraw wewnętrznych Koła. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Tydzień ucznia. Wileński 
urząd wojewódzki zezwolił Centrali 
Opieki Szkolnych Średnich zakładów 
Naukowyeh w Wilnie na urządzenie 
w okresie od dnia 9 do 15 maja r.b. 
Tygodnia Ucznia za pomocą zbiórki 
na ulicach i w lokaiach publicznych. 
Zezwolenie ważne jest na cały teren 
województwa Wileńskiego. (1) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Komitet z przedstawicieli sto- 
warzyszeń i związków składa podzię- 
kowanie pp.: W.  Hendrychównie, 
A, Ludwigowi, kpt. Bombińskiemu, 
M. Limanowskiemu ze zespołem Re- 
duty, Chórowi pp. oficerów 1i5 p.p. 
Leg., p. Reszke z orkierstry 6 p. p. 
Leg. za uświetnienie swoim udziałem 
Wieczornicy dn. 20.III ku uezczeniu 
Imienin Pierwszego Marszałka Pol- 
ski Józefa Piłsudskiego. 

— Związek Emerytów Cywil- 
nych Obywatei Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dniu 22-go marca r. b. 
został zarejestrowany w Wojewódz- 
twie Wileńskim pod Nr. 385 Oddział 
w Wilnie Związku Emerytów Cywil- 
nych Obywateli Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, zarząd którego czasowo mieści 
się przy ulicy Wiwulskiego Nr. 3 m 5. 

Zadaniem Związku jest niesienie 
pomocy emerytom i ich rodzinom 
przez udzielenie bezpłatnych infor- 
macyj co do ich praw emerytalnych. 

Związek. obejmuje wszystkich 
emerytów cywilnych prócz wojsko- 
wych na całym terenie Województwa 
Wileńskiego. 

— Piąty Zjazd Wainy Związku 
Strzeleckiego odbędzie się w dniu 
11 b. m. w Warszawie. 

Program Zjazdu obejmuje 10 pun- 
któw. 

Poczyniono wszelkie przygotowa- 
nia, aby obrady zakończyć w ciągu 
jednego dnia. Przewidywanych jest 6 
komisyj zjazdowych. 

Na czele zadań — sprawa Za0- 
patrzenia w dostateczną kadrę instru- 
ktorską organizację, która w ostatnun 
miesiącu wchłonęła 50.000 nowych 
członków; sprawa ustawy o powszech- 
nym  _przysposobieniu  wojskowem; 
sprawa broni i jej dyslokacji dla od- 
działów Związku Strzeleckiego; spra- 
wa stworzenia Kadry referentów kul- 
turalno-oświatowych i wychowania 
obywatelskiego. 

Zjazd spodziewany bardzo liczny. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— „Habimach* w Wilnie. Dnia 
14 b. m. odbędzie się w Sali Miej- 
skiej pierwszy występ teatru hebraj- 
skiego „Habimach*. Odegrany zosta- 
nie „Dybuk'—Anskiego. „Habimach* 
da w Wilnie w ciągu 8 dni 10 przed: 
stawień. 

Uli 
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W wywiadzie udzielonym tutejszej 

prasie żydowskiej dyrektor teatru 
hebrajskiego p. Kaszuk podkreślił bar- 
dzo życzliwy stosunek do „Habimy* 
ze strony kierowników „Reduty" pp. 
Osterwy i Limanowskiego, dzięki któ- 
rym zezwolenie p. Komisarza Rządu 
na przedstawienia „Habimy* w Wil- 
nie zostało udzielone w bardzo szyb- 
kim tempie. 

ROŻNE. 

— Dziś ostatni dzień misterjum 
religijnego w kinie akademickim. 
Cieszący się dużym powodzeniem 
film religijny, wystawiany przez Brat- 
nią Pomoc pol. mł. akadem. U. 5. B. 
w lokalu „Ogniska Akademickiego 
(ul. Wielka 24) p. t. Galilejczyk, po 
dzisiejszym dniu zejdzie z' ekranu. 
Obraz ten o ogromnych walorach ar- 
tystycznych, wart jest bezwzględnie 
ujrzenia, to też chętnie radzimy 
wszystkim, którzy obrazu tego jesz- 
cze nie widzieli o skorzystanie z 
dzisiejszego przedstawienia. Niskie 
ceny od 50 gr. do 1 złotego, udo- 
stępniają widzenie tego obrazu abso- 
lutnie wszystkim. Dzisiejsze przed- 
stawienie rozpocznie się o godzinie 
18-ej, ostatni seans o godzinie 9.30. 

— Oficerowie nie potrzebują 
składać kaucji. Zarząd bibljoteki 
wileńskiej przy ul. Zawalna 1 posta- 
nowił wypożyczać książki pp. ofice- 
rom bez kaucji lecz tylko za okaza- 
niem legitymacji wojskowoj. (1) 

— Prima Aprilis. Wczoraj w go- 
dzinach rannych na ulicę Ostrobram- 
ską koło domu pod którym znalezio- 
no ślady barbakanu gromadzili się 
goniący za sensacją liczni ciekawi, 
dopytując się znajdujących się tam 
przypadkowo policjautów, gdzie się 
znajdują odnalezione onegdaj w bar- 
bakanie skarby w postaci korony, 
berła, monet i pergaminów  history= 
cznych 0 czem donosił wczorajszy 
„Kurjer Wileński", Całą odpowiedzią 
policjantów było pobłażliwe wzru- 
szanie ramion. Niezależnie od iego 
szereg osób zgłaszało się @0 ро- 
szezególnych komisarjatów po prze- 
pustki uprawniające do oglądania 
skarbów. Przedstawiciele wymienio- 
nych organów państwowych w odpo- 
wiedzi również wzruszali tylko po- 
błażliwe ramionami. Zaaferowana pu- 
bliczność wileńska tajemniczem  za- 
chowaniem się urzędników z jednej 
strony i wolnem przeparciu przez 
ulicę Ostrobramską, pomimo, iż „kKu- 
rjer Wileński" powiadomił, iż ulica 
ta będzie zamknięta kardonem  poli- 
cja zgromadziła się w naszej redak- 
cjii tu im wyjaśnione że był „Pri- 
ma Aprilis". (zd.). 

— Z dorocznego wałnego ze- 
brania T-wa Przeciwgrużliczego. 
Dnia 30-go b. m. o godzinie 18 m. 30 
wieczorem odbyło się doroczne wal- 
ne zebranie Towarzystwa Przeciw- 
gruźliczego. Przewodniczył zebra- 
niem p. Latwis inż. intendentury u- 
niwersyteckiej. 

Po otwarciu zebrania nastąpiło 
sprawozdanie starego zarządu, przy- 
czem przemawiałi p. prof. dr. Wła- 
dyczko dotychczasowy prezes T-wa, 
kierownik przychodni p. Borowski 
Antoni, asystent kliniki uniwersytec- 
kiej i t. d. 

Jak wynika ze sprawozdania T-wo 
Przeciwgruźlicze musiało się w cią- 
gu ub. roku borykać z trudnościami 
finansowemi tak, że dochodziło do 
tego, iż służba przez długie tygodnie 
nie otrzymywała wynagrodzenia. Jed- 

  

nak pracę, służba wykonywała, odda- 
jąc się jej z poświęceniem i san:0- 
zaparciem się. W ciągu roku udzie- 
lono 5028 porad. Sposoby badania i 
leczenia stosowano według najnow- 
szych zasad naukowych (specyficzne 
badanie krwi, preparaty złota, satro- 
crisin). Dochodziło do tego, że dr. 
Borowski udzielał 3-ch porad na go- 
dzinę. Był on jak się wyraził p. prof. 
Władyczko duszą T-wa. 

Na ten rok ma T-wo lepsze per- 
spektywy. Magistrat daje pieniądze, 
T-wo nosi się z zamiarem kupna a- 
paratu Rentgena i ustawienia 2 lam- 
py kwarcowej, założenia sanatorjum 
i wybudowania szpitala w górach Po- 
narskich. Dr. Orłowski daje do dy- 
spozycji T-wa kilka łóżek w swojej 
klinice dla prądkujących chorych na 
gruźlicę, w końcu dokonano nowych 
wyborów, przyczem w skład prezy- 
djum weszli p. prof. Władyczko, dr. 
Borowski, dr. Brochowski, p. Wasi- 
silewski i p. Jakóbienówna. (zd.). 

NADESŁANE. 

— „Sair“ pod tą firmą został о- 
tworzony w Wilnie przy ul. Wielkiej 
N 32 przy Domu Handlowym spe- 
cjalny wydział dla finansowania róż- 
nych tranzakcji towarowych, jak rów- 
nież dla dyskonta i redyskonta wek- 
sli krajowych i zagranicznych. Firma 
„Sair” prócz tego reprezentuje po- 
ważne firmy handlowe amerykańskie 
i angielskie, rozpoczęła swoją dzia- 
łalność na mocy zezwolenia Minister- 
stwa Skarbu z dn. 5.УШ 1925 г. 

Z POGRANICZA. 

— Z polskiego policjanta dy- 
wersant bolszewicki. W roku ubieg- 
łym po szeregu nadużyć uciekł do 
Rosji sowieckiej st, przodownik pol. 
państw. w pow. dziśnieńskim Chytrasz. 
Jak się dowiadujemy obecnie piastuje 
on godność komisarza bolszewickiego 
w nadgranicznem miasteczku Orze- 
chowo, gdzie wsławił się strasznemi 
psześlacowaniami i torturowaniem 
tych, którzy ośmielają się nazywać 
polakami, 

Obecnie Chytrasz uformował ban- 
dę dywersyjną składająca się z 400 
osób, która w ubiegłym tygodniu 
otrzymała z G. P. U. Witebsk 10 ka- 
rabinów maszynowych. Banda ta roz- 
pocznie swą działalność jeszcze 
w b. m. (1) 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W Wilnie. 

— Wykrycie fałszerzy pieniędzy. 
W dniu 31-go ub. m. naczelnik urzę- 
du śledczego p. nadkomisarz Jan- 
czewski zatrzymał Jana Dobrowol- 
skiego zam. przy ul. Połockiej 96-a 
jako podejrzanego o fałszerstwo mo- 
net 1 zł. i 50 gr. 

Podczas rewizji znaleziono u nie- 
go większą sumę fałszywych monet 
mistrzowsko wykonanych formy do 
odlewania tych monet oraz ogromną 
ilość materjału surowego. 

Podczas badania aresztowany cał- 
kowicie przyznał się do winy zazna- 
czając, że takiego jak on mistrza w 
podrabianiu pieniędzy, niema drugie- 
go na świecie, prosząc jednocześnie 
o przyniesienie mu pewnej ilości gi- 
psu za co też obiecał zrobić foremki 
do podrabiania pieniędzy. 

W toku dalszego dochodzenia po- 
licyjnego został zatrzymany wspólnik 
Dobrowolskiego, niejaki Piotr Kudu- 
kis zam. przy ul. Filarecóiej 21. 

Nr. 76 (624) 

Zaaresztowani są pracownikami 
(ślusarzami), wojskowych zakładów 
samochodowych przy ul. Szeptyc- 
kiego. (1) 

— Kradzieże. Dn. 31 ub. m. Edwardo- 
wi Czywilowi, (Chocimska 44), skradziono 
ubranie i bieliznę wart. 120 zł. 

— Dn. 31 ub. m. Zacharjaszowi Juta- 
nowi, (Skopówka 11), skradziono aparat 
fotograficzny i garderobę ogólnej wart. 800 
złotych. 

— Dn. 31 ub. m. Hirszowi Kozakowi, 
(Szkaplerna 52), w nocy z dn. 30 na 31 ub. 
m. skradziono 9 kur, 2 kaczki i 1 indyka 
wart. 100 zł. 

Na prowincji. 

— Pożary. W dniu 27 bm.we wsi Pod- 
kłonie, gm. Wojstomskiej, pow. wilejskiego, 
wskutek wadliwego stanu komina spalił się 
dom mieszkainy Michała Gajki i stodoła 
Pawła Leoszki. Straty wynoszą 2.000 zł. 

— W nocy z 26 na 27 bm. w chutorze 
Januszewo, gm. krzywicki:j, wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem spa- 
lit dom mieszkalny Władysława Dragona. 
Straty wynoszą 800 zł. 

W dn. 27 bm. we wsi Borki, gm. grau- 
żyskiej, pow. oszmiańskiego, wskutek wad- 
liwego stanu komina spalił się dom n iesz- 
kalny i chlew Jana Zdanowicza. Straty wy- 
noszą 800 zł. 

— Wypadek czy swawola.W dn. 28 bm. 
Bury Kasper, lat 17, zam. w Słobódce, pow. 
brasławski, wystrzałem z iloweru ranił w 
piersi Donata Maciszanka lat 17, zam. tam- 
że. Rannego przewieziono do przychodni 
lekarskiej w Brastawiu. S, rawcę zaś aresz- 
towano. (I) 

  

Z sądów. 
Po czterech latach nareszcie roz= 

prawa i wyrok—uniewiniający. 

Głośnem echem odbiła się za czasów 
Litwy Środkowej w Wilnie sprawa ówcze- 
snego inspektora szkół powszechnych m. 
Wilna i powiatu Wileńsko- Trockiego p. Ma- 
siejewskiego Kazimierza. Owczesny Kura- 
tor Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. Gą- 
siorowski wytoczył mu sprawę z art. 636 
cz. | i 666 cz. | o rzekome nadużycia jakich 
on miał się dopuścić w inspektoracie. 

P. Masiejewski został natychmiast zwol- 
niony (weaług ustawy można go byio tylko 
zawiesić w czynnościach służbowych, az do 
rozpatrzenia sprawy w sądzie) lecz sprawie 
nie nadawano w ciągu kilku lat toku. Do- 
piero interpelacja w sejmie doprowadziła 
do doręczenia p. Masiejewskiemu aktu 
oskarżenia i onegdaj rozegrał się epilog 
sprawy: Prokurator starał się pomniejszyć 
znaczenie zeznań swiadków i przekonać sę- 
dziów w osobach pp. sędziego Okulicza, 
Kontowta i honorowego Czapskiego, że 
oskarżony jest oupowiedzialny za drobne 
niedokładności, których jak ustalił przewód 
sądowy dopuscił się rachmistrz. jece'as 
Engel w druzgoczącej przemowie zbił punkt 

lo punkcie žarzuty p. prokuratora, pod- 
reślając że jak prezes szdu nie jest odpo- 

wiedzialny za aterę jednego z prokurato- 
rów tak i p. Masiejewski nieodpowiada za 
niedokładności których się dopuścił rach- 
mustrz. 

W rezultacie sąd wyniósł wyrok unie- 
winiający. (zd) 

  

Sport. 
Byt ojcem „jedenastki*. 

Niedawno umarł w Anglji, przeżywszy 
lat 80, jeden z pionierów sportu p. Tho- 
mas—Charles Coversdale. | я 

Nazwisko to związane jest z najorygi- 
nalniejszym może, jaki kiedykolwiek miał 
miejsce, ni:eczem piłkarskim 12 bowiem lat 
temu—w marcu 1914 r. w. miescie Hull — 
spotkały się dwie cudownie zgrane aruży- 
ny: jedenastu synów p. Coversdala i jede- 
nastu synów p. Charlesvorth. 

Pierwsi po ostrej walce pokonali dru- 
gich w stosunku 2:1. 

Gdy jednak zawezwała ich do walki 
trzecia drużyna „braterska“ nie mogli do 
zawodów stanąć, gdyż brat najstarszy wyje- 
chał wówczas ao Australji, a zastępcy wy- 
kwalifikowanego znaleźć było nie sposób, 
gdyż pan Coversdale miał własnie tylko je- 
aenastu synów. 

Nie odbyte zawody. 
Zapowiedziane na dzień 30 i 31 ub. m. 

zawody piłki nożnej pomiędzy teamami Ma- 
kabi, a Wilji, nie oobyły się z powodu złe- 
go stanu boiska „Makabi“. (I) 

  

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

KINO Akademickie 
Bratniej Pomocy 
pol. mł. akad. U. S. B. Po raz pierwszy w Wiinie. Początek: godz. 

128 _ WIELKA 24. 4.ta, 5.30, 7-a 18.30. Bilety od 50 gr. do 1 zł. 
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Dom Handlowy 

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

Poleca wyszczególnione trunki i towary spożywcze 
w-g niżej podanych cen: 

od 2.25 ь Węgierskie słodkie 
Sauternes . . . . 
Ikiem . 
Madera . 
Portwejn 
Wino wytrawne 
Malaga . 
Wermouth . 
Kahors . 
Tokaer . SA 
Franvuskie białe 
Czerwone . . . . 
Koniak 0,7 V.P.S. . 
Wiśniówka 0,6 409/0 
Likiery /e litra . >» 
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3.50 

Prosimy zwrócić uwagę na ceny naszyeh towarów 
J. Bukowski i I. Dagis. 

Wyświetla od dziś w wielkim tygodniu 
prześliczne mis- 
terjum religijne 

  

Galilejczyk 
„Sala dekorowana. 

Nastrój ciszy, spokoju i natchnienia. 

    

        
    
        

      

KOLONJALNE: 
PUGÓR SG.» FRL 0A 200 
Cukier drobny . . „1.85 
Kawa palona . . . „8.00 
Kakao angielskie . „3.40 
Kompot 1 kg. . . „3.00 
Mąka kg +. 055, 88 
Migdały słodkie. . „14.00 
Orzechy włoskie » 3.00 

й chińskie „ 2.40 
T tureckie „3.60 

Rodzenki drobne „ 5.20 

Codziennie šwieže droždže 

| | 
| 

124 
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a Perfumeryjnych, 

T-wo 
  

„.B. SEGALL' 
SKLEPY DETALICZNE: . 

1) ul. Trocka 7, 
2) ul. Zamkowa 26, 
3) ul. Mickiewicza 5, Tel. 878. 

Poleca na nadchodzące ŚWIĘTA 
bogaty wybór towarów 

Kosmetycznych 
i Galanteryjnych 

firm krajowych i francuskich. 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 

OPŁATKI dla PIECZYWA 
oliwa nicejska i sezamska, esencja Octowa, sza- 
fran, wanilja, kordamon, goździki, cynamon, spi- 
rytus denaturowany (skażony), środki do czysz- 
czenia metali, środki do prania bielizny i inne. 

Farbka i lakier do jaj. 

Czy zapisałeś się na członka 
Ł.OZRZPZ 

135 

  

    
     

centami i kosztami. 
138 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Zamkowej w d. N: 15, zgodnie z art. 1080 
U. P. C. ogłasza, że w dn. 9 kwietnia 1v26 r. 
o g. 9-ej rano w domu M 5, przy zaułku 
Szwarcowym w Wiinie, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej ruchomości, składają- 
cej się z towarów bławatnych i urządzenia 
mieszkaniowego, należącej do dłużnika Nach- 
mana Małyszkiewicza, oszacowanej dla licyta- 
cji na sumę 286 złot., na zaspokojenie pre- 
tensji Josela Mullera w sumie 390 zł. z pro- 

Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 

SPÓŁDZIELNIA 
SPOŻYWCÓW 

„Przedšwit“ 
Wilno, Dobroczynna 6. 

Poleca wszystkim 

artykuly 
świąteczne 

po cenach mk 
nych. 23 

Wszystko na 
ŚWIĘTA! 

Polecam likiery, wód- 
ki, winą zagraniczne i 

  

  

  e 

dza się. 

Wilno dn. 10 marca 1926 r.     

OGŁOSZENIE. i 
Walerja i Marja £azarewówny, urodzone w 

Petersburgu; Walerja dn. 27 grudnia 1886 r., Marja 
dn. 4 sierpnia 1809 r., córki Piotra i Wincenty, z 
zawodu nauczycielki, zamieszkałe w Wilnie, wnio- 
sły prośbę o zmianę nazwiska rodowego Łazarew 
na nazwisko Łazar. Wileński Urząd Wojewódzki, 
podaje powyższą prośbę do powszechnej wiado- 
mości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 Ustawy 
z dn. 24 października 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88 
poz. 478) wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić 
do Ministerstwa Spraw wewnętrznych zarzuty, 
które podać należy do Urzędu Wojewódzkiego w 
Wilnie w przeciągu dni 90 od dnia ogłoszenia w 
Monitorze Polskim, które równocześnie zarzą- 

Za wojewodę (—) Wacław Makarow 
Radca Wojewódzki 

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

Edward DŹWILL, 
Ponulanka 31. 101 

Wspólnika 
do restauracji poszukuję. 
Kapitał od pięciu tysięcy 
zł. Wiadomość AWA 

ska 16 m. 3. 1 

Zgubiono 
rękawiczki zamszowe cie- 
mno żółte. Łaskawy zna- 
lazca zechce odesłać Ar- 
senalska 4 „Kurjer Wi- 

      

  

B 140 leński* dla Wiszniewskie- 
go. 142 
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