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Orygina!lne szwedzkie 

jak to: Alfa-Lawal, 
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Samorząd w prajekłach „komisji (rzechi 
*Powołana przez Rząd Komisja 

dla reorganizacji naszej administracji 

uwieńczyła swe prace odpowiedniemi 

projektami ustawodawczemi, popar- 

temi uzasadnieniem. 

Mimo, jak mówi sprawozdanie, 

„zgodnego chóru głosów... za najda- 

lej idącą reformą" słychać teraz, 

zwłaszcza w prasie prowincjonalnej, 

którą ta sprawa, jako tycząca admi- 

nistracji lokalnej, szczególnie winna 

interesować, rzadkie głosy, 0ce- 

niające opracowane projekty. Oczy- 

wista, nie chodzi tu o tak częste 

głosy, z którychby, jak stwierdza 

sprawozdarie, „każdy wykluczał z tej 

reformy pewną dziedzinę*, bo wów- 

czas rzeczywiście pokazałoby się, 

że żadna reforma praktycznie nie jest 

možliwą“. 
Autorzy, poruszający te sprawy, 

ograniczają się przeważnie do admi- 

nistracji państwowej, eliminując zu- 

pełnie ze swych rczważań samorząd, 

zasługujący chyba na niemniejszą 

uwagę; o nim więc chciałbym  przy- 

pomnieć. 
Twórcy projektów, nie zapomina- 

jąc o względach oszczędnościowych, 

wychodzili z zasadniczego założenia: 

przystosowania machiny zarządu pań- 

stwowego, rozbudowanej przed u- 

chwaleniem Konstytucji, do proklą- 

mowanych przez nią w tej dziedzinie 

zasad. 

Na pierwsze miejsce wśród nich 

wysuwa się obejmująca zakresem 

działania całość władczych funkcyj 

Państwa zasada decentralizacji — 

przekazania przez Państwo szero- 

kiego zakresu funkcyj bardziej u- 

względniającemu potrzeby lokalne 

samorządowi; z istoty tej koncepcji 

wypływa ścisły z nią związek sprawy 

organizacji samorządu. Cóż о tem 

mówi Komisja? 8 
Zagadnieniem decentralizacji, jako 

takiem, Komisja nie zajmowała się, 

zapewne ze względu na niewspół- 
mierność tego zagadnienia z rozpo- 

rządzalnym czasem. Fragmentarycz- 
nie porusza tę sprawę projekt orga- 

nizacji niektórych większych miast 

wydzielonych (należy do nich Wilno): 

kompetencje starostów projekt w 

miastach tych oddaje Prezydentom; 

wyjątek stanowiłyby sprawy  bezpie- 
czeństwa publicznego, jako nienada- 

jące się do powierzenia organom, 

pochodzącym z wyboru; byłyby one 

powierzone pieczy bądź specjalnych 

„starostów grodzkich*, bądź staro- 

stów odpowiednich powiatów, zależnie 

od rozporządzenia  ministerjalnego. 

Komisja wprowadza więc tu jaknaj- 

dalszą możliwą decentralizację, hoł- 

dując poniekąd wzorom niemieckim i 
austrjackim; takie rozwiązanie skom- 

plikowanego zagadnienia administracji 

miast wydzielonych jest teoretycznie 

najlepsze ze wszystkich. 
Jednak pomiędzy teorją a prakty- 

ką jest czasami dystans nadto wielki. 
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WIRÓWKI DO MLEKA 

„DIABOLO“ 
oraz różne inne maszyny i przybory mleczarskie poleca 

Lygmini Kagrodzki W Filie, wm. zawatna Nr. 11-a. 
Oprócz wirówek „DIABOLO“ sklad posiada różne inne 
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To tež pomimo pesymizmu co do zdol- 
ności administracyjnych urzędów pań- 
stwowych (szczególnie w dziedzinie 
gospodarczej), przerażenie ogarnąć 
może każdego na samą myśl, że 
funkcje Komisarjatu Rządu na m. 
Wilno miałyby zostać u nas przelane 
na nasze władze miejskie. Zdaje się, 
że taki ryzykowny eksperyment był- 
by do pomyślenia chyba w wypadku 
gruntownego odświeżenia atmosfery 
magistrackiej i odnowienią składu 
osób, swą nieudolnością utrzymują- 
cych Wilno na poziomie obumierają- 
cej mieściny. 

Nie omawia również Komisja ca- 
łokształtu organizacji Samorządu, 
stawiając natomiast. szereg  postulą- 
tów o charakterze środków antysep- 
tycznych dla ropiących ran naszej 
machiny komunalnej. Przedewszyst- 
kiem domaga się Komisja wykoń- 
czenia budowy samorządu przez 
wskrzeszenie samorządu powiatowego 
w Małopolsce, z prowizoryczną ordy- 
nacją wyborczą, oraz powołanie do 
życia w b. zaborze austrjackim i ro- 
syjskim samorządu wojewódzkiego, 
reprezentowanego narazie przez su- 
rogaty w postaci znanych już Rad 
Wojewódzkich,  któreby  wyłaniały 
trzyosobowe wydziały,  obradujące 
pod przewodnictwem wojewodów. W 
samorządzie powiatowym nadają się 
do skasowania, zdaniem Komisji, biu- 
ra wydziałów powiatowych, funkcje 
których objęłyby biura  Starostw. 
Palącą sprawą samorządu gminnego, 
z którą Sejm nie może się uporać, 
Komisja chce oddać Sejmikom Woje- 
wódzkim (z warunkiem najszybszego 
uchwalenia ustawy o nich), stanowią- 
cym w tej materji w granicach sej- 
mowej ustawy ramowej, gdyż: „jedno- 
litość ustroju gminnego, od Pomorza 
aż do Wołynia, nie jest rzeczą ko- 
nieczną i nie jest też wskazaną”; nas 
o tem przekonywać nie trzeba.. 
Szkoda tylko, że to zerwanie z manją 
unifikatorską, jakgdyby przemyca się 
pod płaszczykiem względów oportu- 
nistycznych: bezwładu Sejmu. 

Zarówno z przytoczonych, jak i 
z pominiętych, szczegółów, wynika, 
że „całej reformie samorządu przy- 
świeca myśl uchylenia dwutorowości 
władzy, powodującej szkodliwy zamęt 
i zbędne koszta*. 

Wybituą zaś cechą projektów Ko- 
misji w interesującej nas materji jest 
zrozumiała prowizoryczność propono- 
wanych przez nią urządzeń. Tem nie 
mniej zasługują one, jak każde pro- 
wizorjum nasze, t. zn. mające powaž- 
ne nadzieje na matuzalowe lata, na 
zainteresowanie i dyskusję, co oby 
było wynikiem powyższych luźnych 
uwag. T. Jac—Ski. 

  

  
  

Agentury „Kurjera Wilenskiego“: 
w Nowo- Wilejce — w Domu 
Ludowym przy ul. 3-g0 Maja 10, 
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Sprawa rekonstrukcji Rady Ligi w Radzie 
Ministrów Rzeszy. 

BERLIN. 6. IV. (Pat.) Vorwarts donosi, że najbliższe posiedzenie ga- binetu Rzeszy odbędzie się w przyszły wtorek. 
Rada Ministrów zajmie się wynikami akcji dyplomatycznej w sprawie 

rekonstrukcji Rady Ligi. 
W ciągu bieżącego tygodnia przedstawiciele Niemiec w Londynie 

i Brukseli podejmą takie same kroki jakie poczynił ambasador niemiecki 
w Paryżu. 

Demarche Niemiecw oświetleniu L'Avenir. 
PARYŻ. 6. IV. (Pat.), W związku z demarche jaką podjęli ambasado- 

rowie Rzeszy w celu zapoznania się z charakterem i programem specjalnej 
komisji mającej zbadać sprawę rozszerzenia Rady Ligi Narodów, L'Avenir 
zauważa: jeżeli Niemcy uzyskają wstęp do wspomnianej komisji na stopie 
równości, będą one mogły choć nie są członkiem Ligi Narodów przeszkodzić 
przyznaniu miejsca innym krajom, będącym od początku członkami Ligi 
Narodów. ; 

W ten sposób—pisze dziennik—kraj który wyrządził światu najwięcej 
zła i dla zwalczenia występków którego powstała właściwie „Liga Narodów, 
przyjęty zostanie do Ligi z takiemi względami jakich nie posiada żaden 
inny kraj, 

      

Kryzys rządowy w Jugosławji. | 
BIAŁOGRÓD. 6.LV. (Pat). Kryzys "rządowy ma przebieg normalny. 

Król zawezwał do siebie przewodniczącego Izby Trifkovica oraz odbył 
w dniu wczorajszym narady z przewodniczącym parlamentarnej grupy partji 
radykalnej Jifkovicem i przywódcą partji demokratycznej Davidovicem. 

Pozatem król wezwał do siebie przewodniczącego partji muzułmań- 
skiej Spaho oraz przedstawiciela grupy ludowców słowiańskich Kuloveca. 

Radykali jugosłowiańscy chcą zawrzeć 
koalicję z partją chłopską. 

BIAŁGOROD 6-IV (Pat). W kołach stronnictwa radykalnego wysu- 
wany jest projekt koalicji partji radykalnej z chorwacką partją chłopską, 
przyczem na czele rządu miałby stanąć dr. Nincziez albo prezydent Skup- 
szczyny Trifkovie. 

Pangalos ma duże szanse. 
ATENY. 6.IV. (Pat). Agencja 

bory na prezydenta Republiki. 
W 12-tu okręgach Pangalos 

głosów. 

Ateńska donosi: Wczoraj odbyły się wy- 

otrzymał około 90-ciu proc. oddanych 

  

Abd-El-Krim proklamuje wojnę świętą. 
PARYŻ. 6 IV. (Pat). Pisma donoszą z Tangeru, że Abd-El-Krim Wy- 

stosował do podwładnych mu kaidów odezwę proklamującą wojnę świętą 
i wzywającą do wymordowania wszystkich chrześcijan. 

    
Ameryka i jej traktat z Turcją. 

WASZZNGTON 6-IV. (Pat) W odpowiedzi na petycję 110-u biskupów 
amerykańskich wzywają senat do odrzucenia traktatu z Turcją z powodu 
prześladowań chrześcjan, odpowiedział sen. Borah, że gospodarcze interesa 
Ameryki wymagają przyjęcia tego układu. 

Wysokie odznaczenie japońskie dla gen. 
komisarza Strassburgera 

GDANSK. 6. IV. (Pat.) W pierwsze święto Wielkiejnocy przybył tu 
z Warszawy japoński charge d'affaires Jiro Kurosawa celem zwiedzenia 
Gdańska i wręczenia generalnemu komisarzowi Rzeczpiitej Polskiej Strass- 
burgerowi wielkiej wstęgi orderu „Wschodzącego Słońca*. 
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Krwawa demonstracja bezrobotnych 
w Lublinie. 

8 osób ciężko rannych. 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

Wczoraj w godzinach porannych Lub in stał się widownią demon- 
stracji bezrobotnych. 

O godz. 9 rano odbyło się zgromadzenie bezrobotnych, poczem tłum, 
złożony z 1000 osób, udał się w demonstracyjnym pochodzie pod gmach 
państwowego urzędu pośrednictwa pracy. Skonsygnowana policja przeszko- 
dziła tlumowi wedrzeć się do wewnątrz gmachu. Wówczas tłum cofnął się 
w stronę Krakowskiego Przedmieścia i podążył w kierunku ratusza do ma- 
gistratu. Mimo, iż wejścia do magistratu strzegło kilku wožnych i policjan- 
tów, wtargnęło do środka gmachu okolo 300 demonstrantów. Na spotkanie 
ich wyszedł wice-prezydent miasta, p. Kubecki, członek P. P. $. 1 począł 
uspokajać wzburzonych demonstrantów, poczein odbył z delegatami bezro- 
botnych konferencję. 

Podczas tej konferencji część tłumu powybijała szyby w magistracie i 
zdemolowała urządzenie w kilku pokojach biurowych. Przybyła policja 
przystąpiła do rozpraszania demonstrantów. W starciu, które wynikło pod- 
czas rozpraszania tłumu, zostałojrannych ciężko 3 policjantów, jako też 
5 osób cywilnych. 

Wezwane wojsko opanowało sytuację. Do dalszych zaburzeń nie do- 
szło. Mimo to sytuacja w Lublinie jest naprężona. 
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D bituy Bowieńskiej 
W Litwie obecnie 2.229 874 iud- 

nošci 

Na 1 stycznia 1925 r. w całej 
Litwie było 2.208.812 ludności, z 
których  1.050.649 mężczyzn i 
1.152.668 kobiet. Przyrost ludności 
za 1925 r. stanowi 26.564 osoby, 2 | 
nich 13.867 mężczyzn i 13.197 t4Q" 
biet. W ten sposób па 1 stycznia 
1926 r. na terytorjum Litwy znajdo- 
wało się 2.229.876 ludności, 

Liczba ludności w poszczególnych 
powiatach wyraża się w  następują- 
cych liczbach: pow. Olicki—113.569, 
Birż -Poswolski—118.084, Kowieński 
— 102.882, Kowno miasto — 94.405, 
Kiejdański—88.280, Kretyngowski — 
96.771, Marjampolski — 102.147, Mo- 
żejkowski — 72.971, Poniewieski — 
128.044, Poniewież miasto — 19.700, 
Rosieński—111.229. Rakiszkowski — 
85.284, Sejneński — 39,510, Szakłow- 
ski — 69.148, Szawelski — 181.719, 
Szawle miasto — 21.878, Taurogow- 
ski — 114.159, Telszewski — 82.778, 
Trocki — 81.508, Uciański—111.900, 
Wyłkowyszkowski — 82.773, Wiłko- 
mierski — 118.883, Wiłkomierz mia- 
sto — 10.861, Jeziorski — 44,020, 
Kłajpedzki — 30.668, Kłajpeda mia- 
sto — 36,041, Pogieglowski=39.179 
i Szyłokarczemski — 36.595, 

Rozpoczęcie prac nad gatunkowa- 
- niem ziemi. 

Jak donosi „Elta*, na mocy roz- 
porządzenia ministra rolnictwa, prace 
komisji powiatowych dla gatunkowa- 
nia ziemi rozpoczną się 10 kwietnia. 
W tym przedmiocie Departament Rol- 
niczy skierował do wszystkich agro- 
nomów powiatowych przepisy w spra- 
wie utworzenia komisji gatunkowania 
ziemi, oraz wynagrodzenia ich człon- 
ków. 

Rejestracja koni rasy ardeńskiej. 

T-wo hodowli koni rasy ardeńskiej 
w Litwie na wiosnę rb. zamierza do- 
konać rozgatunkowania i rejestracji 
koni rasy ardeńskiej, W tym też celu 
będzie działała specjalna komisja, 
która według zatwierdzonych przez 
ministerstwo rolnictwa instrukcji do- 
kona w Kownie i na prowincji prze- 
glądu ogierów i klacz rasy ardeńskiej. 
Prace komisji odbędą się w Kownie 
6 kwietnia, w Kiejdanach — 7 kwiet- 
nia i w Żyżmorach—8 kwietnia, 

Klęska powodzi w Kownie dolknęła 
700 rodzin. 

„Elta* donosi; Według dokonanych 
obliczeń, liczba ofiar, objętych tego- 
roczną powodzią w Kownie wynosi z 
górą 700 rodzin, w powiecie zaś — 
200 rodzin. Wszycy poszkodowani ze 
względu na poniesione straty są po- 
dzieleni na 4 kategorje: 

30 marca odbyło się posiedzenie 
istniejącego przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Centralnego Komi- 
tetu niesienia pomocy ofiarom powodzi. 
Na posiedzeniu tem uchwalono prosić 
Ministra Spraw Wewnętrnych o prze- 
kazanie z wyasygnowanych przez Ga- 
binet Ministrów na ofiary powodzi 
100.000 lit. awansu w wysokości 
50.000 lit. dla powodzian miasta Ko- 
wna i 12.000 lit. — powiatu. Z tych 
funduszów Komitet tymczasem uchwa- 
lił wydawać awans poszkodowanym 
I kategorji po 100 lit. i II kategorji 
po 75 lit, 

Rewolta więźniów w pociągu. 

Z Kowna donoszą. 29 marca byli 
przewożeni więźniowie z Kiejdan do 
Szawel. Podczas ruchu pociągu na 
odcinku między Gudziunami a Bejsa- 
gołą więźniowie napadli na straż 
policyjną. 

Z napadających więźniów 1 został 
zabity, 1 ciężko i 1 lekko ranny, 

Zbiec nikomu z nich nie udało się; 
ranni jak również pozostali przy Žy- 
ciu zostali odstawieni do Szawel.
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Paul Boncour w Polsce.  iatomości polilyczne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

w Krakowie. 

P. Paul Boncour spędził święta w Krakowie, w gościnie u posła Zyg- 
munta Marka. 

Podczas swego pobytu w Krakowie p, Boncour zwiedził szczegółowo 
Kraków, wyrażając kilkakrotnie zachwyt dla wspaniałych pamiątek podwa- 
welskiego grodu. 

Powrót do Warszawy i wyjazd do Wilna. 

5 kwietnia o godz. 10 wieczorem wybitny polityk francuski wrócił do 
Warszawy, zaś wczoraj rano wyjechał do Wilna, 

Przybycie do Wilna. 

W dniu wczorajszym o godz. 6-ej wieczór przyjechał do Wilnap Paul 
Boncour celem zbadania stosunków społecznych, ekonomicznych oraz handlo- 
wych, gdzie zabawi przypuszczalnie 2 dni. P. Paul Boncour ma zamiar 
również zwiedzić pogrenicze litewskie. 

Program pobytu w Wilnie —zamiar wycieczki na Polesie. 

P. Paul Boneour przybył w towarzystwie córki i syna. 
Panu Boncour'owi towarzyszą p. p. Wyszyński i Miulstein z M. S. Z 

oraz z ramienia wojskowości pułkownik Sztabu Gen. Bek. 
Na dworcu powitali przybywającego gościa przedstawiciele władz rzą- 

dowych i komunalnych, członkowie stowarzyszenia Przyjaciół Franeji, re- 
prezentanci miejscowej prasy, palestry i szeregu organizacji miejscowych. 

W dniu .7 b. m. p. Boncour zwiedzić ma w godzinach rannych osobli- 
wości miasta. 

Po południu na cześć gościa wydany zostanie przez p. wojewodę Ma- 
linowskiego obiad, wieczorem zaś odbędzie się raut, który zgromadzi świat 

ge czny i towarzyski naszego miasta. 
Dnia 8 b. m. p. Boneour zamierza udać się przez Lidę na Polesie. 

Zapowiedź wielkiego odczytu politycznego w stolicy. 

9 kwietnia p. Boncour wróci do stolicy, 
wielki odczyt polityczny. 

* 
* 

Przyjazd do naszego miasta sta- 

łego delegata Francji przy Lidze Na- 

rodów, p. Pawła Boncour'a jest wy- 
padkiem szczególnej wagi. Musimy 

z całym naciskiem podkreślić donio“ 

słość zetknięcia się ze społeczeń- 

stwem wileńskiem polityka i mówcy 
tej miary, co nasz dzisiejszy znako- 

mity gość francuski. 

Poza znaną i cenioną sympatją i 

przyjaźnią, którą odznacza się sto- 

sunek p. Boncour'a do Polski, a której 

liczne dowody można zanotować z 

czasów działalności jego jako przed- 

stawiciela Republiki Francuskiej przy 

Lidze Narodów, reprezentuje on naj- 

pełniej i najszczeżej te tendencje no- 

woczesnej demokracji europejskiej, 

które swój wyraz znajdują w usilo- 

waniach oparcia współżycia narodów 

europejskich na nowych rozumnych 

zasadach pokojowej współpracy i so- 

lidaryzmu. 

Od tego, jakiemi drogami pójdzie 

w najbliższych latach rozwój stosun- 

ków europejskich, zależy w pierw- 

szym rzędzie czy przodujący dotych- 

czas w dziedzinie kultury półwysep 

Eurazji zachowa swą rolę w świe- 

cie, czy też stanie się politowania 

godnym widowiskiem zanikania sił 

twórczych we wzajemnej walce i 

niszczenia resztek swego cywilizacyj- 

nego prymatu. 

W obliczu naradzających się po- 

tęg materjalnych innych części świa- 

ta, pogrążona we własnej nędzy i 

rozdzierana przez śmieszne w swej 

      
    

Między wierszami prasy wileńskiej. 

Pomimo ogólnego narzekania na 
ciężkie warunki wydawnicze, pisma 
polskie wyszły w zdwojonej objętości, 
dając swym czytelnikom na okres 
świąteczny obfitą i urozmaiconą stra- 
wę. Z tych dziennikarskich placków 
i przekładańców warto wyłuskać ten 
i ów rodzynek, uszezknąć taki czy 
owaki papierowy kwiatek, przedłuża- 
jąc w ten sposób jego żywot o całe 
24 godziny. Okazale wystąpiło „Sło- 
wo*, podając swym przyjaciołom na 
stół kilka okazów, z monarchicznego 
ciasta upieczonych, suto przybranych 
arystokratycznym lukrem. 

P. Cat. w artykule wstępnym 
rozdziera szaty nad profanacją, obra- 
żającą jego rasowe instynkta: „Umarł 
Filip książę Orleański, którego roja- 
liści z L'Action Francaise uważali za 
swego króla... Wszystkie. dzienniki 
paryskie większego tirażu (2) przyno- 
szą fotografję zmarłego... Żadne pi- 
smo nie napisało mr: Orleans Tam 
się nie pisze jak w b olszewji „pułko- 
wnik Nikołaj Romanow”. 

Przecieramy oczy: cóż to? p. Са 
w roli obrońcy rodowego honoru ca- 
ra Mikołaja I1+ P. Cat żąda resty- 
tucji tytułów: Jewo  Impieratorskoje 
Wieliczestwo, Nikołaj Wtoroj. Car i 
Samodzierżca Wsierosijskij, Car Pol. 

gdzie 11 kwietnia wygłosi 

* 

małości nacjonalistyczne czy impe- 

rjalistyczne ambicyjki Europa prze- 

żywa kryzys, który przezwyciężony 

być może tylko przez obudzenie się 

poczucia wspólnego, solidarnego inte- 

resu, w którym każdy z narodów 

europejskich mógłby znaleźć należyte 

gwarancje swej niezawisłości we- 

wnętrznej oraz możność najpełniej- 

szego rozwoju swoich sił twórczych. 

Europa stać się musi wolnym i nie- 

przymuszonym związkiem narodów, 

które z arsenału środków rozstrzy- 

gania swoich sporów wykluczyć po- 

winny wojnę. Należy więc stworzyć 
autorytet niezachwiany w swym ob- 

jektywiźmie i posiadający dostateczną 

egzekutywę, aby móc swój syntety- 

czny werdykt w każdej sprawie przy- 

oblec w kształt realny. 

Jest to bezprzecznie narazie ideał, 

droga zaś do niego — żmudna i da- 

leka. Lecz świadomość konieczności 

wejścia na tę drogę narasta w oczach. 

W miarę postępowania tego procesu 

organizują się i konsolidują siły tej 

idei wrogie, dopatrujące się w czło- 

wieku tylko — pomimo pozorów — | 

nieodrodnęgo potomka swego zwie- 

rzęcego protoplasty, nie wierzące w 

dobre pierwiastki natury ludzkiej. 

Przyszłość Europy, a może nawet 

przyszłość ludzkości na kuli ziemskiej 
rozstrzygnie się na tle walki dwóch 

wiar: wiary w człowieka i wiary w 

bestję. Jesteśmy w przededniu tej 

walki. Okres obecny jest tylko przy- 

gotowaniem programu, teoretycznem 

skij i proczaja*. Ach, ci bolszewicy! 
Nic nie umieją uszanować. O tak zna- 
komitym człowieku piszą poprostu: 
połkownik! Horror! Albo zgoła Niko- 
łaj Krowawyj... Apfe! Ale niebiosa 
sprzysięgły się na ludzi, ogarniętych 
manją tytułów. 

„U nas — pisze p. Cat. — ząb- 
kujący, śmieszny, czepurny repu- 
blikanizm jest w całem pięknie 
swego młodzieńczego rozkwitu. 
(Dziękujemy za komplement, bo 
monarchizmowi zęby już wypaały 
ze starości). U nas, z zachwytem 
strasznie republikańscy reporterzy 
piszą p. Radziwiłł, pan Sapieha, 
pan Czartoryski, przed nazwiska- 
mi, które historycy całej Europy 
znają jako nazwiska książęce. Oóż 
zrobić. Jest to szczegół oczywiście, 
ale szczegół dowodzący czego: oto 
szalonego snobizmu, snobizmu ta- 
kiege specyficznego warszawskiego 
typu“. 
W istocie, nietakt szalony!, jak 

mówią pensjonarki w chwilach 0s0- 
bliwego podniecenia, czego jednak 
nie należy brać poważnie i nie nale- 
ży obawiać się jakichś szalonych 
czynów w następstwie! Sami bowiem 
„poszkodowani* nie zdają się przy- 
wiązywać zbytniej wagi do swych 
tytułów. „Cóż po tytule — mówi słu- 
sznie przysłowie, jeśli pustki w szka- 
tule?“... 

W świątecznym numerze konser- 
watywnego „Czasu* słynny ze swych 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Normalne posiedzenie Rady Mini- 
strów, które miało się odbyć dziś, 
zostało odwołane. 

© 

Min. spraw wewnętrznych p. Racz- 
kiewicz powrócił wczoraj z wywczasów 
świątecznych z Kieleckiego do War- 
szawy. Również min. pracy i opieki 
społecznej p. Ziemięcki powrócił 
wczoraj do Warszawy i objął urzędo- 
wanie. W nadchodzący czwartek po- 
wracają z Zakopanego ministrowie 
Chądzyński i Osiecki, którzy wyjeż- 
dżali tam na odpoczynek świąteczny. 

© 

W Atenach odbyło się uroczyste 
otwarcie izby handlowej polsko- 
greckiej. Zadaniem tej izby będzie 
ożywienie stosunków handlowych 
między obu państwami. 

  

  

Z ZAGRANICY. 
4-ty międzynarodowy kongres pra- 

cowników umysłowych. 

WIEDEŃ, 6.IV (Pat.). W obecno- 
ści prezydenta republiki d-ra Heini- 
scha, przedstawicieli świata dyploma- 
tycznego oraz członków rządu austry- 
jackiego, rozpoczął dzisiaj obrady 
4-ty międzynarodowy kongres pra- 
cowników umysłowych. 

Polskę reprezentują wice-dziekan 
rady adwokackiej w Warszawie czło- 
nek komisji kodyfikacyjnej prof. Zyg- 

      

Sowiety a Liga Narodów. 

WLAN SE! 

munt Nagórski oraz adwokat dr. Józef 
'Langrod. 

Oczekiwany jest również przyjazd 
d-ra Woronieckiego z Paryża. 

Na porządku dziennym obrad znaj- 
dują się między innemi sprawy ochro- 
ny własności umysłowej położenia 
pracowników umysłowych oraz umów 
zbiorowych i indywidualnych. 

Bis'upi amerykańscy przec wko 
traktatowi turecko - amerykań- 

skiemu. 

PARYŻ. 6. IV. (Pat.) Pisma do- 
noszą z Nowego-Yorku, że 110-ciu 
biskupów amerykańskich podpisało 
petycję domagającą się od Senatu, 
aby unieważnił traktat turecko-ame- 
rykański, poniważ — jak zaznacza pe- 
tycja—miljon osób psdło ofiarą okru- 
cieństw tureckich. 

Międzynarodowy kongres monar- 
chistów. 

BERLIN 6-IV. (Pat). „Welt am 
Montag* donosi, że w Monachjum 
odbył się ostatnio kongres niemiec- 
kich, rosyjskich i węgierskch monar- 
chistów. 
* W kongresie wzięło udział 20-tu 
delegatów różnych stowarzyszeń mo- 
narchistycznych z tych trzech krajów. 

Malwersacje niemieckich urzędni- 
ków kolejowych. 

BERLIN, 6-IV.(Pat). Sprawa mal- 
wersacji dokonanej przez urzędników 
kolejowych Rzeszy, zatacza coraz 
szersze kręgi. Około 60-ciu wyższych 
i niższych urzędników dyrekcji Erank- 
furtu nad Odrą, stoi pod zarzutem. 
oszustwa i sprzeniewierzenia. 

Wyjaśnienia Cziczerina w sprawie sowieckiej polityki 
zagranicznej. i 

MOSKWA. 6 IV. (Pat.). Cziczerin udzielił wczoraj przedstawicielom 

prasy zagranicznej wyjaśnień w sprawie polityki zagranicznej Rosji sowiec- 

kiej a w szczególności w stosunku do Ligi Narodów. 

Powtórzył on, że rząd moskiewski nie mógł przyjąć zaproszenia do 

udziału w konferencji rozbrojeniowej ponieważ konferencja ta odbyć się ma 

na terenie szwajcarskim. Zwołanie konferencji 
wykluczających udział unji sowieckiej 

oczekiwane w warunkach 

dowodzi, że mocarstwa nie mają 

poważnego zamiaru rozbrojenia się i że cała konferencja jest tylko ma- 
newrem. 

Liga Narodów dowiodła, że nie jest zdolna do rozwiązania poważnych 

zagadnień politycznych a wyniki ostatniej sesji zdyskredytowały ją. Wątpli- 
wem jest czy sytuącja we wrześniu poprawi się. 

Chamberlain usiłuje odegrać w Europie 
a ostatecznym jego celem 

sowieckiej. 

jest 
rolę dyktatora i rozjemcy 

stworzenie jednolitego frontu przeciw uniji 

Dla Francji—mówił dalej Cziczerin—Locarno oznacza to, że po bezpo- 
średnim porozumieniu się z Niemcami, 

temi państwami. 

Anglja będzie rozjemcą między 

Obawa wyrażona przez Brianda, że rząd sowiecki ma coś 

przeciw takiemu zbliżeniu, pozbawiona jest wszelkich podstaw. 

Obecnie po bankructwie w Genewie doprowadzenie do bezpośred- 

niego porozumienia między Francją a Niemcami jest wątpliwe. 

      

  

     

poszukiwaniem i formułowaniem jego 
głównych tez. 

P. Paweł Boncour jest przedsta- 

wicielem tych grup społecznych, któ- 

re w imię wiary w człowieka, podej- 

mą kiedyś walkę 0 przezwyciężenie 

w nim bestji. Jest świetnym, wymow- 
nym propagatorem i obrońcą zasad, 

które pomimo chwilowego niepowo- 

dzenia i pomimo niedoskonałej formy 

arystokratycznych obyczajów prof; J. 
Mycielski, zmieszcza artykuł i podpi- 
suje się publicznie: „Jerzy Myciel- 
ski*. Hrabia został w domul.., 

Ale wróćmy do ś p. Filipa Or- 
leańskiego! : › 

„Slowo“ podobnie jak dzienniki 
paryskie „większego tiražu“ (nie 
dawno posiada własnego, bardzo pra- 
cowitego korespondenta... w Paryżu!) 
nie zamieściło wprawdzie portretu 
zmarłego, ale poświęciło mu specjał- 
ny artykuł, uzupełniony cenną tabli- 
cą genealogiczną Filipa Orleańskiego. 

De mortuis nil nisi bene, ale trze- 
ba przyznać, że z tym artykułem 
wyrwał się poczciwy organ naszych 
żubrów jak Filip z konopi!... 

'Tablica genealogiczna zaopatrzona 
została wkońcu uwagą, że „pominięto 
w tym szkicu książąt, którzy nie- 
mieli potomstwa, oraz młodsze linje...* 

Będzie z tych pominiętych dobry 
materjał do przyszłego wielkanocnego 
numeru „Słowa*. Nie można przecież 
ludu krzywdzić! 

Skoro mowa już o sprawach fran-' 
cuskich, warto zwrócić na wydruko- 
wany na miejscu naczelnem artykuł 
z szumnym tytułem: „Paryż, 27-g0 
marca". 

Ta korespondencja nożycowa dziw- 
nie przypomina styl Jana Kantego 
Skierki, który siedząc za biurkiem w 
redakcji pisze sobie korespondencje 
z Rygi (o co najłatwiej!), z Paryża, 
Genewy, Londynu i Inturek, dając 

— są zapowiedzią wyzwalania się 
psychiki ludzkiej z bestjalskich na- 

rowów. 

Witamy znakomitego gościa jako 

szczerego przyjaciela naszego naro- 

du, a zarazem jako jednego z najwy- 

bitniejszych przedstawicieli nowej 

powstającej do życia idei demokracji 
europejskej. 

: Testis. 

jednocześnie baczenie na operetkę w 
Wilnie, którą reklamuje przy lada 
okazji: 

„Na operetkę człek sobie pój- 
dzie, to się choć wieczorkiem ro- 
zerwie. Daj im, Panie Boże, zdro- 
wia w Lutni, że choć tam powese- 
leją nam jaja Wielkanocne! 

Mlasnąłem językiem. 
— Sempoliński! Dobosz Markow- 

ska!l.. Znam, wiem...* 
Ta zdumiewająca umiejętność prze- 

bywania jednocześnie w kilku punk- 
tach globu ziemskiego pozwala mnie- 
mać, iż p. Skierka mógłby z powo- 
dzeniem zastępować medjum na se- 
ansach spirytystycznych. Może ów 
słynny Franek Kluski a nasz Skierka 
to jedno? 

Ze „Słowa* przejdziemy do „Dzien- 
nika Wileńskiego*, który od pewnego 
czasu bardzo. interesuje się literatu- 
rą. Przed dwoma tygodniami ukazał 
się w tem pismie „dodatek literacki*, 
doskonale parodjujący wszelką lite- 
raturę. 

O motywach. które skłoniły re- 
dakcję „Dziennika* do tego rozpaczli- 
wego kroku, pisze p. J. O. 

„Pobieżny rzut oka przedewszyst- 
kiem na nasze czasopiśmienniet- 
wo, poczynając od organów prze- 
znaczonych dla dzieci i młodzieży, 
kończąc na poważnych pismach li- 
terackich, artystycznych czy nawet 
naukowych przekona nas o tem. 
Pod formą ponętną, często zbyt- 
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STRZĘPKI. 

Refleksje poświąteczne. 

Im dłużej się człowiek zastanawia nad 

dzisiejszymi czasami, tem bardziej nabiera 
otuchy i skłonny jest do optymizmu. 

Nie trzeba szukać daleko. 
Święta Wielkanocne zaczęły się i prze- 

szły pod znakiem redukcji. Ta redukcja do- 
tknęła przedewszystkiem wielu tradycji świą- 
tecznych a z pośród nich przedewszystkiem 

tradycji powszechnego i wzajemnego obże- 
rania się (za przeproszeniem). Człowiek 
szedł na wizytę lekki i wracał jeszcze lżej- 

sza z miłem świergotaniem kiszek, zawie- . 
dzionych w swej zachłanności. 

Ale wygląd pomimo to miał świąteczny. 
Twarz ogolona, włosy ostrzyżone, ciało 
grzeszne wyparowane w łaźni. 

| mieszkania miały wygląd odświętny. 
Okna, drzwi i podłogi wyszorowane, kurze 
pościerane, dużo świeżego powietrza i czy- 

stości. 
Tak bowiem każe tradycja. 
Spowiadać się przynajmniej raz koło 

Wielkiejnocy i w tym samym czasie mniej 
więcej doprowadzić do porządku całą swą 
zewnętrzność, 

Od tego są święta. 

Jeżeli gdzieindziej porządkowanie takie 
jest na porządku dziennym, to nie powód 

byśmy musieli innych naśladować. Po czem 

bowiem poznano by u nas, że są święta?... 
Stąd pochodzi, nieznane podobno za- 

granicą wyrażenie: 
Odzież odświętna, i mieszkanie przy- 

bierające wygląd odświętny. 

Teraz mamy czas ąż do następnych 
świąt. 

Kuba. 

Ofenzywa przeciwko armji Kuo- 
Min-Chuna. 

PEKIN, 6.IV (Pat.). Sprzymierzo- 
ne wojska chińskie mają rozpocząć 
jutro ofenzywę przeciwko armji Kuo- 
Min-Obuna. 

Przedstawiciel marszałka Wu-Pej- 
Fu odbył wczoraj wieczorem konfe- 
rencją z Bu-Chung-Linem, przywód- 
cą Kuo-Min-Chuna, poczem zdał spra- 
wę marszałkowi z przebiegu konfe- 
rencji. 

Rozruchy w Kalkucie. 

KALKUTTA, 6.1V. (Pat). Dzisiaj 
wciągu dnia panował spokój, jednak- 
że o godz. 16-ej rozruchy rozpoczęły 
się na nowo zwłaszcza w północnej 
części miasta. 

Podczas starć między mahometa- 
nami a hindusami ci ostatni Zaatako- 
wali jeden z meczetów mahometań- 
skich. 

Cała dzielnica została natychmiast 
izolowana przez oddziały wojska i 
policji. 

Obecnie odbywają się już tylko 
drobniejsze starcia. 

Od pierwszego dnia rozruchów do 
dzisiejszego wieczora, zabitych zostało 
w walkach ulicznych 35 osób a ran- 
nych 400. 

TEATR POLSKI (ała „Lutnia“) 

Dziś po raz ostatni 

„Królowa Nocy* 
operetka Kollo 

z W. Dohosz - Markowską 
w roli tytułowej.   

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

   

kowną, w umiejętnej redakcji, po- 
trafią one nieznacznie wpajać tru- 
ciznę destrukcji, która przenikając 
duszę i ciało, rozkłada je. 

Przeciwko tej zgubnej, antyna- 
rodowej robocie musimy dziś stanąć 
do walki decydującej, wysoko pod- 
nieść sztandar nasz narodowy, pod 
tym sztandarem skupieni, ramię 
przy ramieniu, silni wiarą w nie- 
śmiertelność i słuszność dobrej 
sprawy naszej* i t. d. 
W tym celu na Wielkanoc „Dzien- 

nik* wydał drugi „dodatek literacki“ 
w którym tenże p. J. O. drukuje 
swoje złote myśli. Jedną z nich trze- 
ba zacytować: : 

„Na jakimkolwiek bądź stano- 
wisku czyń bez przerwy dobrze w 
przeciągu życia całego—w naj- 
lepszym razie ludzie ci to przyznają 
i bardzo prędko przejdą nad tobą 
i twoją działalnością do porządku 
dziennego. Jeżeliś popełnił choć 
jeden błąd, niezapomną ci go i nie 
darują nigdy i jeszcze w  nekro- 
logach wypomną*. 
To cenne ostrzeżenie brzmi za- 

gadkowo; wygląda bowiem na to, że 
autor aforyzmu czytał już własne ne- 
krologi, w których wypomniano mu 
jego błędy, więc dobrodusznie z tamte- 
go świata ostrzega swych prenume- 
ratorów. Cała zaś sentencja wcale nie 
zachęca do «notliwego życia...4 

(Kit.)
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Žycie gospodarcze. 
O sanację bankowości w Polsce. 

Przed paru dniami redakcję na- 
szego pisma odwiedził pewien cudzo- 
ziemiee, przedstawiciel zachodnio-eu- 
ropejskiego świata politycznęgo, ce- 
lem zasięgnięcia różnych informacji 
o stanie naszego kraju. 

W pogawędce, która się następnie 
wywiązała, potrącona została sprawa 
naszego przesilenia gospodarczego i 
konieczności uzyskania przez Polskę 
większej pożyczki zagranicznej. Sza- 
nowny nasz gość wypowiedział przy- 
tem szereg trafnych uwag, któremi 
podzielić się pragniemy z naszymi 
czytelnikami. > 

Otóż twierdził on, że Polska nie 
może otrzymać pożyczki zagranicznej 
nie dla tego, żeby finanserja zachod- 
nio-europejska lub amerykańska nie 
wierzyła narodowi polskiemu lub po- 
siadała wątpliwości co do losów pań- 
stwa polskiego lub jego możliwości 
gospodarczych. Odwrotnie, twierdził 
on, że zagranica doskonale rozumie 
te wielkie znaczenie, jakie Polska 
posjada dla Europy, tworząc wał od 
Rosji sowieckiej, która przez sam 
fakt istnienia Polski, wyrzec się mu- 
siała ekspansji wojującego komuniz- 
mu na Zachód. ; 

Jeżeli jednak Polska nie otrzymu- 
je pożyczki, to dlatego, że zagranica 
straciłła zupełnie zaufanie do aparatu 
finansowego naszego kraju, a przede- 
wszystkiem do naszych banków pry- 
watnych. Przytaczał sz. nasz intelo- 

kutor szereg faktów, z których wy- 
nikałoby, że każdy niemal cudzozie- 
miec, który się zbliżył z naszemi 
bankami, doszedł do wniosku, że po- 
stąpiono z nim niezgodnie z etyką i 
zwyczajami bankowemi na Zachodzie, 
by się nie wyrazić daleko ostrzej. 
Przytaczał szeregi faktów, tak zna- 
nych, niestety, nam dobrze operacji 
inkasowych, niesumienności w akre- 
dytywach, przetrzymywania tygodnia- 
mi na nasze banki przekazywanych 
telegraficznie pieniędzy i t. p. smut- 
nemi faktami, które wysłuchiwać mu- 
sieliśmy rumieniąc się ze wstydu. 
Zakończył wreszcie serdecznym Žy- 
czeniem, by Polska potrafiła sano- 
wać bankowość, stawiając na jej cze- 
le uczciwych, energicznych i umiejęt- 
nych ludzi, a wówczas obce kapitały 
same zabiegać będą о lokatę w Pol- 
sce, gdyż wy tu—zakończył—„może- 
cie tak łatwo robić złoto, co jest już 
trudnem u nas na Zachodzie*. 

Niestety w duchu musieliśmy mu 
przyznać słuszność, ale tem niemniej 
winniśmy się zastanowić głębiej nad 
słowami cudzoziemskiego obserwato- 
ra. I po zastanowienia się uderzyć 
na alarm i zwrócić uwagę społeczeń- 
stwa na zło, które właściwie jest 
glębszym powodem tragicznych wy- 
padków w Stryju. 

„Nieuczciwość jednych, glupota 

Kronika krajowa. 

Zapas złota Banku Polskiego. 

(Telef. od wł. koresp.) 

Według bilansu Banku Polskiego 
z dn. 31 marca b. r. zapas złota wy- 
kazuje wzrost 53 tys. zł. (do sumy 
134.09 mil. zł.). Stosunek procento- 
wy pokrycia kruszcowego—32.68 proc. 

Akcja oszczędnościowa w zakresie 
Min. Pracy i Opieki Społecznej. 

Tel. od własn. koresp. z Warszawy. 

Na ostatniem posiedzeniu komitetu 
nadzwyczajnych delegatów ministra 
skarbu do spraw oszczędnościowo- 
organizacyjnych rozpatrywano wnioski, 
dotyczące akcji oszczędnościowej w 

drugich, niedbalstwo nas wszystkich”, 
powiedział czcigodny Rektor Zdzie- 
chowski w swej słynnej mowie rek- 
torskiej, jest powodem ciężkiej sytu- 
acji obecnej. 

To samo jest w bankowości. Są 
ludzie nieuczciwi, ci miejsce znaleźć 
powinni na Łukiszkach. 

Energję, z jaką niektóre banki 
przystąpiły do tępienia zła, widzie- 
liśmy tu niedawno w Wilnie, i to nas 
napawa otuchą na przyszłość. Pod- 
kreślić pragniemy jednak tylko, że 
tępienie nadużyć bankowych jest 
ciężkiem i trudnem zadaniem nad 
wyraz. W wypadku bowiem, o którym 
wspominamy, nieuczciwy prokurent, 
potrafił drogą pożyczek, różnych u- 
przejmości mniej lub więcej niefor- 
malnych, uzależnić od siebie cały niż- 
szy personel bankowy, który milczeć 
musiał, choć dużo wiedział. Miał ta- 
koż jakieś dziwne poparcie w innych 
bankach, jakby na jakiejś solidarnoś- 
ci zawodowej oparte. I tylko umie- 
jętności rewidenta oraz bezwzględnej 
woli, energji i kryształowemu cha- 
rakterowi dyrektora miejscowego od- 
działu należy zawdzięczać, że winni 
trafili za kratę. 

A dalej głupota; ta ostatnia na 
stanowisku wyższem w organizacjach 
bankowych jest również jeżeli nie 
bardziej szkodliwą niż nieuczciwość. 
To też banki na stanowisko dyrekto- 
rów powoływać winni nie tylko uczci- 
wych i zacnych safandułów, ale mą- 
drych i wyrobionych finansistów, któ- 
rzy nie dadzą się wodzić za nos byle 
sprytnemu prokurentowi. 

Wreszcie niedbalstwo nas wszyst- 
kich. Niedbalstwo — ileż to razy bo- 
wiem szeptamy sobie na ucho 0 róż- 
nych kawałach bankowych, jakież to 
rozmowy o bankach prowadzimy przy 
partjach bridża. A czy ma kto odwa- 
gę wystąpić publicznie, by napiętno- 
wać zło i domagać się kary dla tych, 
którzy dotąd bezkarnie łamią prawo, 
prowadząc kraj cały do zguby, zaś 
podnosząc zasługi tych, na szczęście, 
istniejących banków, które uczciwie 
i rzetelnie służą naszemu życiu g0s- 
podarczemu. 

To też niech słowa zagranicznego 
gościa będą dla nas przestrogą i 
wskazówką. Niech społeczeństwo całe 
wymaga od bańków chociaż tego mi- 
nimum uczciwości kupieckiej, która 
przyjęta jest w bankach zachodnich. 
Niech pilnie baczy na ich działalność 
i wszelkie nadużycia, wszelką nieucz- 
ciwość publicznie piętnować. 

A wówczas sanacja banków rychlo 
nastąpi! Przywrócone zostanie zaufa- 
nie zagranicy, które da nam to, o co 
się bezskutecznie ubiegamy, tak ko- 
nieczną dla naszego życia gospodar- 
czego pożyczkę zagraniczną. 

zakresie Min. Pracy i Opieki Spo 
łecznej. 

Wnioski te idą między innemi w 
kierunku pewnych redukcji personelu 
ministerjalnego. 

Podwyżka kolejowej taryfy towa- 
rowej. 

(Telefonem od wł. korespondenta). 

Najbliższe posiedzenie komitetu 
ekonomicznego Rady Ministrów, któ- 
re się odbędzie z końcem bieżącego 
tygodnia, zajmie się rozpatrywaniem 
sprawy podwyżki kolejowej taryfy 
towarowej. 

Komitet ma zdecydować o samej 
zasadzie podwyżki, zaś Ministerstwo. 
Kolei opracuje odnośne szczegóły. 
Podwyżka taryfy może wejść naj- 
wcześniej dopiero pierwszego maja. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 6-IV r. b. 
  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 

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

П. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. = 
Berlin и — 
Budapeszt „ = 
Bukareszt „ > 
Helsingfors — 
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Konstantynopol 
Kopenhaga 
Londyn 38,51 38,60 — 382 

1. Papiery państwowe. 
8% Państw. pożyczka konwer. 117 
POZ ы $ 34,25 
10% —„ ч kolejowa 128 
605 5 dolarowa _ 74 

w s (w zł. 584,60)   

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

  

sprzedaż kupno 

Praga 23,412 | 23,53 23,42 
Holandja > 2 > 
Nowy-York 7,90 1,92 1,88 
Paryž 21,55 21,62 21,48 
Szwajcarja 152,60 152,98  152,22 
Stokholm — — — 

Wiedeń 111,75 112,02 111,48 
Włochy 31,88 31,96 31,80 

+ III. Monety. 
Ruble ztote 22 
Ruble srebrne == 
Gram złota na d. 6-IV 1926 r. 5.2505 zł. 

(M. P. Nr.72 z dn. 5-1V 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. — 
8% —› < Państ. Ban. Rol. — 

III. Akcji. 
Akcje Banku Polskiego 47,35—47,60   

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 6 b.m. płacono za dolar 8.40 
  

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

# lė) Polski. 

1 Wolnej Wszechnicy Polskiej 
Zapisy na Studjum Pracy Społe- 

czno-Oświatowej Wydziału Pedago- 
gieznego Wolnej Wszechnicy Polskiej 
rozpoczynają się dn. 15 kwietnia r. 
b. w lokalu głównym W. W.P. (War- 
szawa, Sniadeckich S) i trwać bę- 
dą do dnia 30 czerwca r. b. Podo- 
bnie jak w roku bieżącym przewidy- 
wana jest specjalizacja w organizo 
waniu życia kulturalnego, (nauczanie 
dorosłych i młodzieży pracującej, 
różne zakresy pracy instruktorskiej 
i opieki społecznej, bibljotekarstwo. 

Słuchaczem rzeczywistym może 
zostać osoba, która odpowiada wszy- 
stkim warunkom peniżej wyszczegól- 
nionym: i 

1) złoży egzamin wstępny na je- 
den z Wydziałów W. W. P. (od eg- 
zaminu powyższego zwolnione być 
mogą osoby, które przedstawią šwia- 
dectwo ukończenia pełnego kursu 
szkoły średniej, ew. seminarjum na- 
uczycielskiego po dwu latach pracy 
w szkole). 

2) wykaże wyrobienie umysłowe 
w zakresie wyższym niż średni, udo- 
wodnione studjami conajmniej dwu- 
letniemi w jakiejkolwiek szkole wyż- 
szej lub kolokwium wstępnem. 

3) posiada conajmniej 
praktykę pracy społeccznej. 

Słuchacze są imatrykulowani na 
Wydziale Pedagogicznym W. W. P. 
Kurs trwa dwa lata, lecz obejmuje 
tylko rok wykładów, drugi—prakty- 
czny, na własnej placówce pracy 
poświęcony ma być specjalizacji i 
przygotowaniu się samodzielnemu do 
egzaminu dyplomowego. 

W organizowaniu i prowadzeniu 
studjum współdziałają z wolną wszech- 
nicą polską instytucje. społeczne: biu- 
ro zjazdów samorządu ziemskiego, 
centralne biuro kursów dla dorosłych, 
centralny związek kółek rolniczych, 
związek spółdzielni spożywców R. P., 
związek bibljotekarzy polskich. 

Kandydaci, którzy pragną się u- 
biegać o stypendja, powinni przedsta- 
wić polecenia organizacyj społecz- 
nych lub instytucyj samorządowych. 
Część słuchaczy ma zapewnione mie- 
szkanie w Ognisku pracy oświatowej, 
założonem przez Skarb Pracy Oświa- 
towo-Kulturalnej. 

Egzaminy wstępne można zdawać 
w czerwcu i we wrześniu, 

Pożar garażu woj- 
skowego w War- 

szawie. 

Żołnierz czyścił mundur i spaiił 
garaż. 

W mocy z soboty 'na niedzielę 0 
godz. 1-ej wielka łuna zajaśniala w 
Warszawie nad Powiślem obok wia- 
duktu mostu ks. Józefa Poniatowskie- 
go. Jak się okazało, olbrzymi pożar 
wybuchł w I dyonie samochodowym 
min. spr. wojsk. przy ulicy Smolnej 
N 2 róg Książęcej, gdzie palił się 
garaż z samochodami osobowemi, 

Na ratunek przybyły cztery od- 
działy straży ogniowej. Pożar, zna- 
lazłszy łatwopalny materjał, rozsze- 
rzał się z szaloną szykością, mimo 
to straż ogniowa zajęła się energicz- 
ną akcją ratunkową. W pół godziny 
pożar zlokalizowano, zaś o godz. 2 
w nocy całkowicie ugaszono. Doga- 
sanie zgliszcz trwało do godziny 5-ej 
rańo. 

W czasie, gdy strażacy byli zajęci 
energiczną akcją w celu niedopu- 
szczenia ognia na dalsze sąsiadujące 
garaże, miejscowi żołnierze wyciągali 
auta ciężarowe oraz cysterny na 
autach, ratując w ten sposób wielkie 
wartości garażów. 

Wkrótce na miejsce katastrofy 
przybyli przedstawiciele władz woj- 
skowych i policji. 

Z przeprowadzonego przez żandar- 
merję dochodzenia okazało się, że w 
spalonym garażu znajdowali się w 
chwili wybuchu pożaru: telefonista 
Antoni Merski i wartownik Anto- 
ni Kmiecik. Badany Merski  przy- 
zneł się, że czyścił sobie mundur 
benzyną w pobliżu rozpalonego pie- 
cyka żelaznego, 
prószył ogień i spowodował wybuch 
bańki z benzyną, poczem rzucił pło- 
nący w jego rękach mundur, sam zaś 
uciekł z Kmiecikiem; wszczęli oni 
alarm i wartownicy garażu poczęli 
strzelać. Pożar jednak rozszerzał się 
tak szybko, że miejscowa straż woj- 
skowa nie zdążyła nawet schwycić 
za narzędzia, gdy ogień ogarnął cały 
garaż. 

Po dokładnem obliczeniu stwier- 
dzono, że spaliło się ogółem 29 aut 
osobowych i 2 motocykle. Kilka aut 
zostało nadpalonych. Straty w przybli- 
żeniu wynoszą pół miljona złotych. 
W czasie akcji ratunkowej zranili 
się: st. sierżant Bek i strażak z 
I oddziału Ziółkowski. Sprawcę kata- 
strofy, szeregowca Merskiego, 0sa- 
dzono w więzieniu. 

roczną 

wskutek czego za- 
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Wieści i obrazki z kraju. 
Sadownictwo w województwie No- 

wogródzkiem. 

Związek Kółek Rolniczych ziemi 
Nowogródzkiej, mając na względzie 
poprawienie stanu sadownictwa na 
terenie swojego działania, dąży do 
zorganizowania grupy osób, interesu- 
jących się zagadnieniami pomologicz- 
nymi, celem wspólnego systematycz- 
nego zajmowania się badaniem sa- 
downictwa na terenie wojew. Nowo- 
gródzkiego i do opracowania na pod- 
stawie tych badań kierunku rozwoju 
tej produkcji roślinnej. Grupa ta we- 
szłaby w skład członków Wydziału 
Ogrodniczo - Pszczelniczego Związku 
ez Rolniczych ziemi Nowogródz- 
iej. 

W tym celu Z. K. R. z. N, zwra- 
ca się do wszystkich interesujących 
się zagadnieniami sadownictwa tutej- 

szego (produkcji i zbycia) o podanie 
piśmienne swoich adresów celem na- 
wiązania kontaktu i zwołanie Zjazdu, 
na którem omawiane będą sprawy 
wspólnie nas obchodzące. Projektuje- 
my zwołać Zjazd wiosną r. b. 

W wymienionych sprawach prosi- 
my zwracać się pod adresem Związku 
Kółek Rolniczych ziemi Nowogródz- 
kiej, Nowogródek, Zamkowa 10. 

M. Białkowski, 
Instruktor Ogrodniczo-Pszel-ni- 
czy Z, K. R. z. Nowogródzkiej. 

MOŁODECZNO—Kina. Przez pięć 
lat w m. Mołodeczno było tylko jed- 
no kino kolejowe, które się cieszyło 
ogromną frenkwencją. Obecnie do- 
wództwo 86 p. p. otwarło nowe kino 
w koszarach. Obrazy wyświetlane są 
treści kulturalno-oświatowej. 

  

Przyjmę przedstawicielstwo na Łotwę. EB 
Posiadam pierwszorzędne stosunki w Rydze. 

Władam językami: 
polskim, rosyjskim, niemieckim i łotewskim. 

Załatwię wszelkie sprawy w państw. urzędach łotewskich. 
Oferty: Riga, L. Reformatu iela 14, dz. 3, dla A. K. 51 

  

        

i Ze świata. 

Walka ze statkiem kontraban- 
dzistów. 

LONDYN, 6.IV (Pat.). „Reuter* 
donosi z Singapoure: Załoga statku 

wiozącego kontrabandę kauczuku, za- 
atakowała statek straży celnej, ści- 
gający kontrabandzistów wzdłuż Ja- 
hore, 

W wyniku walki 2-ch strażników 
zostało zabitych, kapitan statku 
strażniczego ranny, 2-ch kontraban- 
dzistów zabitych, inni zaś odnieśli 
rany. 

Statek kontrabandzistów, korzy- 
stając z ciemności nocy, uciekł. 

Zwycięski lot poprzez Atlantyk. 

MADRYD. 6.IV. (Pat.). « Donoszą 
z Huelvi: Wczoraj o godz. 10-ej rano 
wpłynął do portu krążownik argentyń- 
ski Buenos-Ayres, przywożący lotni- 
ków hiszpańskich którzy odbyli zwy- 
cięski lot poprzez Atlantyk. 

Król Alfons oczekiwał lotników na 
pokładzie krążownika hiszpańskiego 
*Capaluna". Krążownik argentyński 
eskortowany przez okręty wojenne 
hiszpańskie oraz samoloty, przepłynął 
przed krążownikiem królewskim. Lot- 
nicy z pułkownikiem Franco na czele 
byli serdecznie powitani przez króla, 
który składał im gratulacje. 

Następnie król w towarzystwie lo- 
tników oraz załogi krążownika argen- 
tyńskiego udał się do klasztoru fran- 
ciszkanów w La Rabida, miejscowo- 
ści skąd odpłynęły w roku 1492 okrę- 
ty Krzysztofa Kolumba. Miejsce to 
wybrano w celu podkreślenia symbo- 
licznego charakteru powrotu lotników 
hiszpańskich po odbyciu podróży na- 
powietrznej do Ameryki. W klaszto- 
rze odbyła się, w obecności. króla, 
przedstawicielirządu i korpusu dyplo- 
matycznego, wielka uroczystość zor- 
ganizowana przez akademię im. Krzy- 
stofa Kolumba. 

Król Alfons wygłosił przemówie- 
nie w  którem powiedział między 
innemi: Z pełną wzruszenia radością 
witam 4-ch oficerów, którzy przebyli 
Atlantyk drogą powietrzną i którzy 
wprawdzie nie odkryli nowego świata, 
jednakże zjednali dla Hiszpanji serca 
Ameryki. Wykazali oni nadto, co po- 
trafi 4-ch ludzi z których 3-ch wnosi 
wiedzę, czwarty zaś pracę—gdy dzia- 
łają w braterskiej harmonji a pracy 
ich przyświeca ideał Ojczyzny dla 
której wszyscy winniśmy pracować. 

Biuletyn bibliograficzny. 
Lutosławski Wincenty. Wojna 

wszechświatowa jej odle- 
gle przyczyny i skutki. 
1925 

  

0.65 
Okręt Leon. Proces Bispinga „ 0.30 
Opoczyński Kazimierz Dr. 

Diagnostyka histologiczno- 
patologiczna Podręcznik 
dla studentów med. 1925 „ 11.— 

Ossendowski Antoni. Płomien- 
"na północ t. 1I 1926 

Papee Stefan Teatr Stefana 
Zeromskiego 

Rodziewicz Marja. Niedobit- 
kowski z pogranicznego 
bastjonu Ё » 3.60 

Sue Eugenjusz. Żyd wieczny 
tułacz 0.96 

Szmydtowa Zofja Norwid wo- 
bec tradycji literackiej 
1925 

Twain Mark, Pretendenz Ame- 
ryki 

Do nabycia w księgarni Stow. Naucz. 
Polskiego. 

Uchwały zjazdu aktorów. 
Trzydniowe obrady ósmego walne- 

go zjazdu Z. A. b. P-u, zakończyły się 
w sobotę, późnym wieczorem. Ubieg- 
łego dnia dopełniono jeszcze wybory 
do organów związkowych, powołując 
sąd koleżeński, do którego weszli pp.: 
J. Chmieliński, H. Zboińska-Ruszkow- 
ska i M. Frenkiel (członkowie), T.Trap- 
sz0-Krywultowa, Wł. Neubelt i J. Ko- 
tarbiński (zast.) oraz Komisję rewiz.: 
A. Wiśniewski, L. Lipiński i Br. Nie- 
szporek (członk.), St. Daczyński, M. 
Windheim i F. Norski (zastępcy). 

W ostatnim dniu obrad, załatwiono 
pozatem szereg ważnych spraw, m.in. 
zatwierdzenie preliminarza budżeto- 
wego na r. 1926, przyczem przezna- 
czono potrzebne sumy na wydawnic- 
two biblioteki pedagogicznej i mono- 
grafji o Modrzejewskiej i Rapackim, 
omówiono i przyjęto sprawozdania 
komisyj: 1) interpretacji kontraktów 
i konwencyj, 2) statutowo-regulami- 
nowej, 3) pośrednictwa pracy, przy- 
czem uchwalono powołanie do życia 
ajencji teatralnej, na specjalnych za- 
sadach obmyślanej. 
"W sprawie listu Zarządu Związku 
Autorów Dramatycznych odnośnie nie- 
przyjęcia roli w sztuce Witkiewicza 
przez artystę teatru Polskiego, pana 
Samborskiego--Zjazd przyjął rezolucję 
według opracowania komisji artystycz- 
nej pod przew. Jerzego Leszczyń- 
skiego. 
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Świeżo opuściła prasę 05 
aktualna broszura 

Witolda Staniewicza 

Wśród książek. 
Henri Berand. Ce que j'ai vu a Mo- 

scou. qu mille Paris. 
Pan Berand Syn robotnika fran- 

cuskiego, miał w Paryżu silne sym- 
patje komunistyczne. Pisał sobie po- 
wieści (Męczeństwo tłuściocha i Vi- 
triol księżycowy) brał nagrody Gon- 
court'6w i niezgorzej mu się żyło. 
Wyrzekał od rana do nocy na „ce 
sale gouvernement” i „ces sales bo- 
urgois“ sławiąc wschodnie odrodze- 
nie ludzkości, niczem politykon z ka- 
wiarni Loursa i wiecownik z Gęsiej. 
Aż pojechał z ciekawości (i z sympa- 
tji) do Moskwy! I dopiero. I dopiero! 
Najbardziej zajmującą stroną książki, 
pisanej jednak dość płytko, po dzien- 
nikarsku, ale szczerze, odważnie i 
dowcipnie, jest nie obraz bardzo by- 
strych obserwacji autora, ale jego 
przemiana. To co czuł ten zburżu- 
aziały robociarz na widok wcielenia 
zasad komunizmu, jest warte... farsy, 
Bezgraniczne, dochodzące do pasji i 
rozpaczy zdumienie, ogarnia tego 
krewkiego, ale zrównoważonego syna 
zachodu, na widok tego, co z życiem 
ludzkiem potrafili zrobić obłudni, nie- 
dołężni, niewolniczy synowie wschod- | 
niej słowiańszczyzny. 

„Nigdy by robotnik francuski nie 
Ścierpiał takiego życia”, woła Berand, 
ze zgrozą oglądając tłum niedzielny, 
który się wcale nie śmieje, nie żar- 
tujel Ta ponurość, ten smutek, któ- 
rego on, w swoim kraju tak umęczo- 
nym wojną i kryzysem finansowym 
nie widzi nigdzie, przeraża tego roz- 
sądnego i zdrowego Francuza. Poza- 
tem zdziera on bezwzględną dłonią 
wual z tajemniczych zasad sowiec- 
kich. Inne mają oni podstawy tych 
zasad dla siebie, inne na export. Mi- 
litaryści wściekli, za granicą głoszą 
rozbrojenie i defetyzm; wrzeszcząc
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wszędzie O zniszezenie kapitalu, by 
wywołać ferment Wśród mas, u sie- 
bie uprawiają w całej ohydzie kapita- 
lizm stanu, rzucając np. ludności 
wezwanie do pożyczki państwowej 
na 5 milj. rubli. Dowcipnie wyśmie- 
wa się francuski publicysta z komu- 
ny kelnerów, w której dyktator bie- 
rze napiwki, mimo że się mówi 50- 
bie towariszcz! 

A żebraków, których moc w Mo- 
skwie, cóż to znów za objaw komu- 
nizmu? Encien roqime tak pokutuje? 
Ależ jeśli są pozbawieni dóbr, to sta- 
li się proletarjatem i jako taki mają 
prawo do równych podziałów zapo-. 
móg itp. Tu Kremlin, świątynia 
„Równości ekonomicznej* a obok 
Rzędy, gdzie wre giełda sprzedaży i 
interesów. W gazetach, wszystkich 
pod najsroższą cenzurą, co się w 
głowie Francuza nie mieści, enun- 
cjacje o wojnie, o supremacji mili- 
taryzmu, jakich by Hindenburg nie 
śmiał wypowiedz eć. Ale Trocki śmie, 
bo naród niewolników z tradycji, 
słucha. 

A wszędzie smutek, brud, wódka, 
tytuniowy dym, siemiaczki, smród 
niemytych ciał, ponura cichość zdep- 
tanych, pół żywych dusz i rejterada 
zasad na każdym kroku. Chłopski, 
bierny opór nacjonalizacji ziemi (nie 
chcieli uprawiać tego, co nie było 
ich) sprawił ustępstwa, uznanie włas- 
ności, uznanie w fabrykach dawnego 
porządku z małemi zmianami. Zbur- 
żuaziały komunizm, jest czemś po- 
twornem w swem nonsensie. Zupeł- 
ny brak swobody: we Francji komu- 
niści chodzą wolno, nawet mówią i 
piszą, w Rosji antikomunista daje 
głowę przy pierwszej sposobności. 
Prasa jest trupem. Cały ten wielki 
naród wydaje się w letargu mag- 
netycznym, zahipnotyzowany grobow- 
cem Lenina, do którego pielgrzymu- 
je dzień i noc, szukając Boga, które- 
go pod władzą tyranów zatracił. 

Zresztą o porażce komunizmu, o 
niemożliwości wtłoczenia życia, na- 
wet za pomocą tylu mordów, do 
prawideł komunistycznych, mówią 
sami przywódcy. Liczą na inne ludy, 
nieznające jeszce dobrodziejstw syste- 
mu, że wspomogą słabnącą moc za- 
sad, które urąyają zdrowemu rozsąd- 
kowi. Nie zdaje się jednak by próba 
takiego absurdu była możliwą w in- 
nym kraju jak Rosja, dziedzinie 
wszelkich niemożliwości, i ojczyźnie 
ludzi nie umiejących żyć zdrowo i 
normalnie. P. Berand wraca z komu- 
nizmu uleczony radykalnie. Co inne- 
go jest gadać o tem w ciepłej salce 
paryskiego klubu robotniczego, a co 
innego marznąć w Moskwie. 

— Wyszedł z druku tom 1-szy „Рое- 
zyj* Artura Oppmana (Or-Ota), obejn:u- 
jący pod wspólnym tytułem „Stare Miasto" 
utwory poświęcone murom i ludziom sta- 
rej Warszawy. O książce s i jej autorze 
pisze Zdzisław Dębicki w „Kurjerze War- 
szawskim* z dn. 4.lil b. r.; „Nauczył nas 
kochać i czcić pamiątkowość i pomniko- 
wość naszej stolicy. Nauczył nas także Od- 
czuwać i rozumieć jej ducha, jej utajone 
dążenie do wolności, jej dumę i dostojność 
w cierpieniu. Dlatego też nietylko jego 
oczyma patrzymy dzisiaj na starą Warsza- 
wę, lecz i przez pryzmat jego duszy do- 
strzegamy niezmiennie polskie tej Warsza- 
wy oblicze, wyszlachetnione przez długo- 
letnie cierpienie i długą tęsknotę do sa- 
moistnego życia. (Nakł. Gebethnera i Wolifa. 
Cena zł. 5). 

— „Teatr szkolny Lucjusza Komar- 
nickiego — jest nowością w naszej litera- 
turze pedagogicznej. Autor postawił sobie 
za zadanie zwrócić uwagę pedagogów na tę 
nader doniosłą sprawę, jaką jest niewątpli- 

  

Dziś: Epifanjusza b. 

Jutro: Dionizego b. 

Wschód słońca---g. 4 m. 40 
Zachód я g. 6 m. 02 

Teatr i muzyka. 
Niedyskrecje Redutowe. 

Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że 
w dzisiejszej premjerze „Djabła i karcz- 
marki“ St. Krzywoszewskiego wystąpi Jul- 
jusz Osterwa. 

Jednocześnie ukaże się w roli karczmar- 
ki Wanda Osterwina, poraz pierwszy w se- 

zonie bieżącym. Niewątpliwie wiadomość 
ta wywoła poruszenie wśród teatralnej 
publiczności wileńskiej i ze względu na 
udział tak świetnych artystów ściągnie tłum 
miłośników teatru. 

— Teatr Polski *Lutnia*. Dziś po raz 
ostatni ukaže się operetka  Kolio 
„Królowa nocy*, która doznała nad- 
wyraz entuzjastycznego przyjęcia ze względu 
na doskonałą grę warszawskich artystów, 
jako też malowniczą wystawę. W głównych 
rolach wystąpią: W. Dobosz - Markowska, 
J. Kozłowska, M. Dąbrowska, L. Sempoliń- 
ski, T. Wołowski, Br. Witowski i inni. W ak- 
cie 2-gim wykonany zostanie najnowszy ta- 
niec „Charleston*. Orkiestrę prowadzi prof. 
A. Piotrowski. Kasa czynna od 11—1 i 3—9 w. 
Początek o g. 8-ej w. 

MIEJSKA. 

— Liczba taxisów zwiększa się. 
W związku z nadeszłą wiosną liczba 
taxisów zwiększa się z dniem każ- 
dym. Przed swiętami było ich 57, zaś 
w dniu wczorajszym liczba taxisów 
wynosiła 70. (1) 

WOJSKOWA 

— Święcone w K. O. P. W cza- 
sie świąt Wielkiej Nocy vice wojewo- 

  

  

KRONIKA. 

wie teatr szkolny, o którym niewiele się 
u nas p i mniej jeszcze myśli*. Książka 
prof. Komarnickiego uwzględnia zarówno 
ogólne założenia, jak i praktykę i teorię 
teatru szkolnego, ozdobiona jest 12 ilustra- 
cjami i uzupełniona nutami. Wywoła ona 
niewątpliwie wśród pedagogów żywą a płod- 
ną wymianę zdań na powyższy temat. (Nakł. 
Gebethnera i Wolifa). Cena zł. 5,50. 

— Ukazał się tem prac historycznych 
prof. Adama Skałkowskiego p. t. „Z dzie- 
16w insurekcji 1794 r.*. Zawiera On nastę- 
pujące artykuły: „Legenda o broni insurek- 
cyinej“, „Obrona Narwi w r. 1794", „Ucze- 
stnicy walk o oswobodzenie nA: 
„Stanisław August wobec powstania” i „Fi- 
nis Poloniae". Profesor Skałkowski, oddzie- 
lając starannie prawdę historyczną od legen- 
dy, rzuca w swych pracach wiele nowego 
światła na historię powstania kościuszkow- 
skiego. Sięgnął on przytem po raz pierwszy 
po materjał źródłowy, który dotąd nie był 
zupełnie zużytkowany. (Nakł. Gebethnera 
i Wolfia. Cena zł. 6,50). 

  

da wileński p. Olgierd Malinowski 
nie był obecny w Wilnie z powodu 
wyjazdu na granicę litewską, dokąd 
udał się w pierwszym dniu świąt w 
towarzystwie d-cy 6 Brygady Ochro- 
ny Pogranicza pułkownfka Pasław- 
skiego, starosty  wileńsko - trockiego 
p. Witkowskiego i porucznika Cym- 
mera. P. wojewoda zawiósł żołnie- 
rzom K. O. P. święcone. Na pogra- 
niczu powitali p. wojewodę d-ca ba- 
taljonu, stacjonowanego w Trokach 
mjr. Budrewicz, oraz kwatermistrz i 
d-ca odcinka. W Wiłuniszkach p. wo- 
jewoda spożył święcone wspólnie z 
żołnierzami K. O. P. (I) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Odroczenie oplaty podatku 
przemysłowego. Ministerstwo Skar- 
bu powiadomilo poszczególne Izby 
Skarbowe, iż termin opłaty podatku 
przemysłowego może być odroczony 
do 1-go maja tylko na skutek złoże- 
nia indywidualnych podań w tych 
Izbach. (zd.). 

SRAWY ROBOTNICZE. 

— 126 bezrobotnych umysłowo 
pracujących otrzymało zasiłki. Na 
skutek przyznania na Okręg Wileń- 
ski przez Główną Dyrekcję Fundu- 
szu Rezrobocia na miesiąc marzec 
7.000 złotych dla bezrobotnych  pra- 
cująch umysłowo — tutejszy Zarząd 
Funduszu Bezrobocia wypłacił zasił. 
ki dla 180 osób, Wobec tego, że 0- 
gółem zarejestrowanych jest do po- 
bierania zasiłków 800 osób z których 
120 niema wypełnionych dostatecz= 
nie formalności Fundusz Bezrobocia 

w Wilnie zwrócił się du Dyrekcji w 
Warszawie z prośbą o dodatkowy 
przydział odpowiedniej sumy pienięż- 
nej dla wypłacenia zasiłków pozosta- 
łym 120 bezrobotnym. (zd.). 

Z_ POLICJI. 

— lłu policjantów zredukowa- 
no w Wilnie? Według statystycznych 
danych z dniem 1-go b. m. W Ko- 
mendzie m. Wilna zostało zredukowa- 
nych 100 niższych funkejonarjuszy 
pol. państw. oraz 3-ch oficerów. (1). 

ROŻNE. 

— Żyto drożeje, W ostatnich 
dniach zauważono wzrost cen na 
żyto. 

Tłumaczy się to, wywozem zagra- 
nicę. (1). 

— Ruch budowlany w  Wileń- 
szczyźnie. Według statystycznych 
danych w ciągu 5 ostatnich lat w 
Wileńszczyźnie odbudowano 5606 do- 
mów. 

Pozostaje zaś jeszcze do odbudo- 
wania 40,221 domów. (1). 

Warto by wyjaśnić. Przy 
ulicy Wileńskiej jest predstawicielstwo 
samochodów „Forda* z czę-Ściami 
samochodowemi, które sprzedaje je- 
dno koło (bez gum) w cenie 104 zł. 
Natomiast w Warszawie w firmie Bor- 
kowskiego („Elibor“), takież same 
koło można nabyć za 83 zł. 

Czyżby więc przesyłka jednego koła 
z Warszawy do Wilna wynosiła aż 21 
złotych? (I). 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

W Wilnie. 
— Postrzelenie. Dn. 4 b. m. Antoni 

Skowroński (Majowa 72), przechodząc ul. 
Bobrujską około g. 21 został postrzelony 
w piersi przez nieznanego osobnika w 
ubraniu wojskowym, jadącego dorożką przez 
tą że ulicę. 

Skowrońskiego w stanie ciężkim prze- 
wieziono do szpitala św. Jakóba. 

— Samobójstwo kaprala. Dn. 4 b. m. 
w koszarach Piłsudzkiego pozbawił się ży- 
cia wystrzałem z karabinu kapral 1 p. p. 
leg. Aleksander Wilczyński. Powód samo- 
bójstwa narazie nie ustalony. 

— Zamachy samobójcze. Dn. 3 b. m 
Stefanja Grzywicka, lat 75, dozorczyni do- 
mu Nr. 5 przy ul. Sapieżyńskiej usiiowala 
pozbawić się życia przez wypicie esencji 
octowej. 

Pogotowie ratunkowe odwiozło despe- 
= w stanie ciężkim do szpitala św. Ja- 

kóba. 
— Dn. 4 b. m. w celach samobójczych 

rzucił się z mostu Zielonego do Wilji Jar- 
mułowicz Władysław (Plutonoma 1). Despe- 
rata wydobył z wody post. Cielbała Stani- 
sław, pełniący służbę na moście, 

— Podrzutek, Dn. 3 b. m. w pobliżu 
domu Nr. 12 przy ul. Słowiańskiej znale- 
ziono 1 dn. niemowlę płci męskiej, które 
odesłano do zakładu Dzieciątka Jezus. 
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— Zaginięcie. Dn. 3 b. m. Bronisław 
Mołodecki (Połocka 1) zameldował policji 
że dn. 2 b. m. wyszedł z domu Synowiec 
jego Mołodecki Józef, lat 19 i do tej pory 
nie powrócił. 

— Zatrzymanie złodzieja. Stanisława 
Drewenis zam. (Stara 5) zameldowała policji, 
że skradziono jej walizkę ręczną, która 
wypadła podczas jazdy coiożką. Walizka 
zawierała 400 z. gotówką, złoty zegarek, 
bieliznę oraz dokumenty. Sprawcy kradzie- 
ży Marcin Sieniako (Plutonowa 37) za- 
trzymany. 

— Kradzież papierosów. Dn. 3 b. m. 
o g. 14 Szmulowi Stempelkowskiemu, zam. 
w m-ku Rudomino, tejże gminy skradziono 
z wozu na ul. Bazyljańskiej, paczkę z pa- 
pierosami, wart. 125 zł. Podejrzenia brak. 

— Kradzież w śródmieściu. Dn. 3 b. 
m. z okna wystawowego sklepu Artura Gu- 
stawa, przy ul. Wielkiej Nr. 6, przez wybitą 
szybę skradziono różne towary bławatne 
wart. 359 zł. 

„ — Kradzież garderoby. Dn. 5 b. m. 
nieznani złodzieje skradli z mieszkania Ka- 
rola Maleckiego (Arsenalska 62) garderobę 
i bieliznę wart. 100 zł. Dochodzenie w toku. 

— Kradzieże. Dn. 3 b. m. Feliksowi 
Usewiczowi (Tatarska 13) skradziono różną 
bieliznę i garderobę wartości 860 zł. 

Na prowincji. 

— Rabunek. Dn' 1 b. m. o g. 17 m.30 
na drodze z Niemenczyna na 7 klm. do Wil- 
na został napadnięty przez 4 osobników 
Jerzy Wawiel, (ul. Witoldowa) któremu zra- 
bowano 532 zł. (l) 

    

Sport. 
Iskra—Makabi II 1:2 (0:0). 

W niedzielę dnia 4-go b. m. na boisku 
Makabi odbyły się zawody w piłkę nożną 
pomiędzy Iskrą I a Ma: kabią II. Zwycięstwo 
aczkolwiek nie zasłużone odniosła nad le- 
piej grającą technicznie Iskrą, Makkabi II. 

Przegraną swą może całkowicie przepi- 
sać swemu bramkarzowi Rynkanowi, który 
w tym dniu nie dopisał. 

Sędziował p. Sznejder. 
Publiczności około 600 osób. (1). 

Wilja | — Makkabi I 1:0. 

Z ogromnym zainteresowaniem oczeki- 
wano pierwszego w b. sezonie w kołach 
sportowych występu Wilji, która przez całą 
zimę trenowała się w sali „Ogniska“ kolejo- 
wego. Lecz niestety podczas meczu nikt nie 
widział tych „zimowych treningów". 

Co do samej gry, to była prowadzona 
przez cały czas w tempie pogrzebowym, 
dopiero w 20-ej minucie Nikołajew z poda- 
nia Leszczyńskiego uzyskał bramkę, która 
została przyjętą niemilknącemi oklaskami 
przez licznie zebraną publiczność. 

Innego jednak zdania byli Makkabiści, 
którzy oświadczyli sędziemu, że niebędą 
ao ponieważ Nikołajew przedtem „zrobił 
rękę”. 

Wobec czego sędzia p. Cis-Bankiewicz, 
zasygnalizował valkover na korzyść Wilji. 

Poczem obie drużyny wybrały sobie 
sędziego p. Kaca i rozpoczęły zawody ną 
nowo, jednak bez skutku, | 

Ciekawą jest rzeczą w jaki to też spo- 
sób zareaguje na to wydział gier i dyscy- 
pliny. (1). 

  

zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się ma ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
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KĄPIELE solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, elektro — 

  

Każdy demokrata winien czytać 

„GŁOS PRAWDY” 
Największy radykalny tygodnik polityczny pod redakcją 

Wojciecha Stpiczyńskiego. 
Prenumeratę i opłatę w wysokości 

2 zł. miesięcziiie, 6 zł. kwartalnie, 
przyjmują urzędy pocztowe, księgarnie, administracja „Głosu Prawdy” 

Warszawa, Szpitalna 1, m. 3. 

i wodolecznictwo, wziewalnia. 

LECZY: 

nerwowegc, 

kłe zapalenia kości, 

tkanki 

©2
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| Frekwencja do 

В 

wadliwą przemianę materyi (dna, otylošė, cukrzyca), 

gošciec stawowy, cierpienia kobiece, choroby układu 

stawów, 
podskórnej, choroby górnego odcinka dróg 

oddechowych, choroby skórne. 

narządu krążenia i trawienia, przewle- 

okostnej, gruczołów, 

Informacji udziela Komisja Zdrojowa i Zakład 

Zdrojowy w Ciechocinku. 

| 
40.000 asóh 

| 
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Po SĄ Malarz pokojowy i szyldów 

„Ciechocinek Zdroj 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

| Sezon od 1-g0 maja do 31-go października 
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W. Woźnicki, Wileńska 17, 
przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty w zakres 
malarstwa wchodzące. „ Ceny konkurencyjne. 

SOLEC : zakład wód mineral- 
nych siarczano- słon. 

i kąpieli błotnych znanych ze swej skute- 
czności w reumatyźmie, artretyźmie, cho- 
robach skórnych, nerwowych, przymio- 

cie, otwarty będzie 

od 1 maja do i października 
Informacje i prospekty wysyła zarząd Solca, 

poczta Solec - Zdrój 

Konkurs. 
Wobec zachodzącej—w związku z rozszerzeniem 

Oddziału Banku Rolnego w Wilnie-—potrzeby przenie- 
sienia Dyrekcji Lasów Państwow. z dotychczasowej 
siedziby w lokalu przy W, Pohulance M 24, Dyrekcja 
Lasów Państw. w Wilnie ogłasza niniejszem kankurs 
ofert na kupno gmachu odpowiedniego do roziniesz- 
czenia wchodzących w skład Dyrekcji Oddziałów. 

Należycie stemplowane oferty, jedynie od osób 
uprawnionych do sprzedaży, na objekty wolne od 10- 
ійаюг(ш—па!еіу składać w kancelarji D. L. P. pokój 

r. 12—do 15 maja r. b. 
Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję w skła- 

dzie przedstawicieli Min. Roln. i D.P., Robót Publ. i 
Skarbu nastąpi przed dn. 1 czerwca rb. 

Wszelkie pośrednictwa wykluczone. 
Dyrekcja Lasów Państw. w Wiln 

Czy zapisałeś się na członka L. O. P. P.? 

WNZNZNANZNZNANZZNZNZNZNZA 

TIGODNIK 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: 

Wilno, ul. V. Pohulanka 7. Telefon 784. 
Prenumerata kwartalna zł, — 4 

41 związane z mieszkalnictwem. 
Przyjmuje wkłady od 1 zł. 

ści bankowe dokładnie i tanio. 

    

Spółdzielnia Kredytowa Lokatorów 
i Rozbudowy w Wilnie, ul. Wielka 36. 

Udziela swoim członkom pożyczki, na cele 

Prowadzi operacje oszczędnościowe, przy 
pomocy znaczków oszczędność. od 5 groszy. 

Przyjmuje na inkaso weksle i inne doku- 
menta i załatwia wszelkiego rodzaju czynno- 

Zapisy na członków przyjmują się w go- 
dzinach biurowych codziennie od g. 9—8 pp. 

Udział członkowski—zł. 15 i wpisowe zł. 3. 

Jadwiga 
i Konstanty 

Stelniccy 
poszukiwani przez Ma- 
rję Stelnicką. Każdy, 
ktoby znał miejsce ich 
pobytu, proszony jest 
o zgłoszenie do admi- 

nistracji „Kurjera 
Wileńskiego*, 10-154 

18 LO O| O] O|O|2| 

SPÓŁDZIELNIA 
SPOŻYWCÓW 

„Przedświt« 
Wilno, Dobroczynna 6. 

Poleca wszystkim 

artykuły 
świąteczne 
po cenach konkurencyj- 

nych. 123 
| 0>|0-0>|-0>|-0>|-0> | -0>| 

Potrzebna 57 
od 5 do 9 wieczór 

pierwszorzędna 
doświadczona 

krawcowa, 
posiadająca własną praco- 
wnię, dla kierownictwa 
szkołą ZE: 
się od środy 7-IV od 12 

  
157 

  

156   
Т- МО 

Sp. z 0. 0. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI. RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 155 
ie. TABELE, BILETY, PLAKATY, 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
CENY NISKIE.   

1 Gaš DI 

DRUKARNIA „PAX“ 
WILNO, zaut. Sw. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

do 3 i 6—9. Subocz 19 
147 

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

go. 142 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

39 rzecze 12—11. 

PERECA: 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

  

    

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń! sp. z ogr. odp. Druk. „Pax“, zaul. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski. 

 


