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

skiego, Mickiewicza 5. Prenumieratę i ogłoszenia przyj- 

Reklamowe Stefana Grabowskiego, ' r 
, tei. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Mickiewicza 4, róg 

    

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pę. Dział cgłoszeniowy „Kurjera Wileń- 
skiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, 
Mickiewicza róg Garbarskiej I, Tel. 52, Czynne od 9 

kedaktor przyjmuje od Ż — 3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

— 4 w. 
administr:   

Cena 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, 

na 4-ej str. b-mio łamowy. Terminy druku mogą być przez 
zmieniane dowolnie.   

  

  

Kryzys ugody serbo-chorwaekiej 
Dymisja gabinetu Mikołaja Paszi- 

cza w Jugosławji jest bardzo cieka- 
wym wypadkiem politycznym ze wzglę- 

du na podstawy na których rząd ten 

się opierał, Składał się on z koalicji 

dwuch partji jeszcze przed rokiem 

toczących ze sobą zaciętą walkę — z 

radykałów serbskich i chorwackiej 

partji chłopskiej. Przywódca tej 0- 

statniej, Stefan Radicz na początku 

roku ubiegłego został z powodu swej 

separatystycznej działalności osadzo- 

ny w więzieniu, jako, przestępca po- 

lityczny, przez tego samego Pasicza, 

% którym w sześć miesięcy później 

utworzył koalicyjny gabinet. 

Znakomity wódz polityczny naro- 

du serbskiego, Mikołaj Pasicz, w któ- 

rego rękach niemal bez przerwy spo- 

ezywa władza w państwie jugosło- 

wieńskiem od chwili zjednoczenia 

Serbów, Chorwatów i Słoweńców ani 

chwili dłużej nie prowadził walki, niż 

to było konieczne. Skoro tylko Ra- 

dicz, siedząc w więzieniu, przekonał 

się, że, wobec postępów konsolidacji 

wewnętrznej i wzmacniania się pre- 

stiżu Jugosławji nazewnątrz, dalsze 

kontynuowanie jego rewolucyjnej tak- 

tyki żadnych pozytywnych wyników 

nie rokuje, zawarł z Pasiczem za po- 

średnictwem swoich wysłanników u- 

kład, mocą którego nieoczekiwanie 

dla wielu z więźnia stał się odrazu 

ministrem oświaty w koalicyjnym 

rządzie swego dotychczasowego anta- 

gonisty. Radykali serbscy w połącze- 

niu z partją Radicza utworzyli w 

Skupszczynie blok  rozporządzający 

210 głosami, czyli absolutną więk- 

azością. 

Zwycięstwo sędziwego Paszicza 

było niewątpliwem, lecz odniesione 

zostało nie kosztem  pognębienia 

przeciwnika. I)aleko sięgająca mąd- 

rość polityczna serbskiego wytraw- 

nego męża stanu znalazła w tym 

sposobie załatwienia  rozognionego 

sporu wewnętrznego swój najdobit- 

niejszy wyraz. Nie odstępując bynaj-' 

mniej od swej zasadniczej koncepcji 

unitarystycznego państwa В. H. 5., 

nie rezygnując nawet z umiarkowa- 

nego centralizmu, któremu zawsze 

hołdował, potrafił Paszicz znaleźć 

wspólną formułę z Radiczem. Głów- 

nemi składnikami tej formuły były 

wspólne interesa społeczne i gospo- 

darcze dwóch partyj chłopskich: serb- 

skich radykałów i republikanów chor- 

wackich, Republikanizm Radicza miał 

aresztą charakter względny, polegał 

przedewszystkiem na walce z trady- 

ejami monarchicznemi obcej dla chor- 

watów dynastji Habsburgów. 

Wchodząc do rządu Radicz musiał 

zrezygnować z postulatu rewizji kon- 

stytucji jugo-słowiańskiej w duchu 
federalistycznym. Z drugiej wszakże 

strony uzyskiwał decydujący wpływ 

na politykę wewnętrzną, której kilka 

portfeli powierzonych zostało człon- 

kom jego partji. Na tej drodze Chor- 
wacja miała szanse osiągnięcia zna- 

eznie większych korzyści, niż w okre- 

sie walki z centralnym rządem. któ- 

ry, licząc się % ówczesnym stanem 

umysłów w kraju, traktował jego 

potrzeby cokolwiek po macoszemu. 

Skonstruowany w ten sposób rząd 

wytrzymał próbę dziewięciomiesięcz- 

ną. Rozsadził go ten sam  Radicz, 

którego wybujała ambicja i gwałtow- 

ny temperament nie mogły dłużej 

znieść przewagi autorytetu starego 

Paszicza. Wykorzystał więc w tym 

celu drobny na pozór wypsdek zamie- 

szania syna premjera w jakieś ciem- 

ne sprawy fińansowe i zażądał, aby 

złożona z tego powodu interpelacja 

została rozpatrzona przez Skupszczy- 

nę w dniu S$ kwietnia. : 
Paszicz nie chciał się na to zgo- 

dzić, opierając się na uchwale po- 

przedniej, odraczającej obrady parla- 

mentu do pierwszych dni maja, Mini- 

strowie z partji Radicza złożyli wów- 

czas swe portfele, co pociągnęło za 

sobą dymisję całego gabinetu. 

Żądanie Radicza było raczej pre- 
tekstem do wywołania kryzysu, któ- 

rego istotne przyczyny zdają się le- 

żeć głębiej. Wyrosły ponad głowy 

wszystkich przywódców politycznych 

Jugosławji, dyktatorski niemal auto- 

rytet Paszicza skłonił opozycjonistów 

do ponowienia wysiłków, aby go oba- 

lić, Miał on zresztą w szeregach 

własnej partji zamaskowanych prze- 

ciwników, którzy niechętnie godzili 

się na ugodę z Radiczem. 

Ugoda serbo-chorwacka była dzie- 

łem dwóch przywódców. Szerokie war- 

stwy partyjne poszły za niemi, lecz 

niezbyt chętnie. Współpraca w rzą- 

dzie nie usunęła nieufności. Opozycja 

wewnątrz partji radykalnej, prowa- 

dzona przez Jowanowicza, coraz sil- 

niej wyrażała swe niezadowolenie. 

Stosunki osiągnęły takie naprężenie, 

że już przed wybuchem kryzysu mia- 

ła wierna Pasziczowi większość wy- 

kluczyć Jowanowicza z partji. 

Temniemniej układ sił politycz- 

nych w Jugosławji jest tego rodzaju, 

że utworzenie rządu wbrew Paszi- 

czowi nie ma widoków powodzenia. 

Rząd taki byłby zgóry skazany na b. 

krótki żywot, bowiem rozbieżności 

pomiędzy stronnictwami opozycji są 

zbyt wielkie, aby można je było na 

poczekaniu wyrównać. Stary Paszicz 

posiada bezsprzecznie największy au- 

torytet w kraju i nieograniczone za- 

ufanie u króla. Mówiono o nim zaw- 

sze, że nigdy mnie wypuszcza z rąk 

władzy w tym momencie, kiedy tego 

sobie życzą jego przeciwnicy. 

Można przypuszczać, że i obecna 

jego dymisja jest skutkiem przede- 

wszystkiem własnej decyzji. Odrzu- 

„cenie żądania Radicza jest powodem 

formalnym. W istocie rzeczy chodzi 

o przeprowadzenie nowego przetargu 

pomiędzy radykałami a partją chor- 

wacką. Zgóry bowieni można powie- 

dzieć, że nowa koalicja bez udziału 

jednej z tych partji nie powstanie. 

Tak więc, bez. względu na to, kto 

otrzyma misję tworzenia rządu jugo- 

słowiańskiego, oś, około której obra- 

cać się będą wypadki, stanowią dwaj 

ludzie, górujący swemi  polityczpemi 

wpływami i siłą swego osobistego au- 

torytetu — Mikołaj Paszicz i Stefan 

Radicz. Rewizja zawartej przez nich 

przed 9-ciu miesiącami ugody jest 

kluczem, który odrazu znów na pe- 

wien okres otwiera przed państwem 

jugosłowiańskiem perspektywy  dal- 

szego tak pomyślnie postępującego 

rozwoju. Testis. 
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Świeżo opuściła prasę 
aktualna broszura 

Witolda Staniewicza 

Lwiązek włościański w Szwajcari. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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W sobotę dnia 10-go kwietnia b. r. 

URZĄDZA 
ZIELONY KARNAWAŁ 

Zaproszenia można otrzymywać w Administracji 

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

REDUTY 

Reprezentacyjnego 

Przesilenie gabinetowe w Jugosławji: 
Dokoła kryzysu. 

BIAŁOGRÓD. 8 IV. (Pat.). Radicz odbył wczoraj rano dłuższą konfe- 
rencję z Pasiczem poczem udał się do pałacu królewskiego. 

Rozwiązanie kryzysu jest zdaje się uzależnione obecnie od. decyzji 
Pasicza. Przypuszczają, że sytuacja wyjaśni się w dniu dzisiejszym. 

Tworzenie gabinetu. 
BIAŁOGRÓD. 8.IV. (Pat.). Król Aleksander powierzył wczoraj wieczc- 

rem ministrowi robót publicznych misję utworzenia nowego gabinetu koali- 
cyjnego, który składać się ma z radykałów i chorwatów. : 

Dziś przed południem minister Uzunowicz rozpoczął narady z Pasiczem 
i Radiczem w sprawie ustalenia listy nowego rządu. 

Gabinet utworzony. 
BIALOGROD. 8.1V. (Pat.). „Avala“. Nowoutworzony gabinet złożył 

dziś wieczorem przysięgę na ręce króla. 
W skład nowego gabinetu wchodzą członkowie poprzedniego rządu 

z wyjątkiem prezesa Rady Ministrów Pasicza, 
dinowicza. 

Nowy premjer 
rownictwo Ministerstwa Finansów. 

Tekę ministra robót publicznych 
go Vujcic. 

Nowoutworzony gabinet 
układzie serbsko-chorwackim. 

oraz ministra skarbu Stoja- 

Uzunowicz z partji radykalnej: objął tymczasowe kie- 

objął członek stronnictwa radykalne- 

będzie prowadził nadal politykę opartą na 

Odezwa rządu rumuńskiego do ludności. 
BUKARESZT. 8.IV. (Pat.). Rząd 

wydał do ludności całego kraju o- 
dezwę, w której zaznacza, że reforma 
rolna zapoczątkowana przez poprzed- 
ni rząd zostanie rozciągnięta na ob- 
szary leśne i błotne. 

Odezwa podkreśla konieczność 
uzyskania przez kraj pomocy kapitału 
zagranicznego. 

Rząd ułatwiać będzie współpracę 
z kapitałem zagranicznym znosząc 
wszelkie utrudnienia wprowadzone 
przez poprzedni rząd, między innemi 
zaś utrudnienia w zakresie eksportu 
produktów gospodarki narodowej, 
oraz importu materjałów niezbędnych 
dla tej produkcji. 

Rząd dążyć będzie do rychłego 
przeprowadzenia stabilizacji _ waluty 
rumuńskiej, oraz do naprawy,i bu- 

dowy nowych dróg żelaznych przy 
pomocy kapitałów zagranicznych i 
prywatnych. 

Równowaga budżetowa zostanie 
zapewniona przez wprowadzenie Su- 
rowej kontroli wydatków. Odezwa 
dalej podkreśla, że reformy w admi- 
nistracji państwowej dokonane zosta- 
ną w duchu wielkiej liberalności w 
stosunku do mniejszości narodowej. 

Co dotyczy polityki zagranicznej 
kraju, to będzie to polityka pokojowa 
polegająca na niemieszaniu się Ru- 
munji do wewnętrznej organizacji in- 
nych krajów posiadających odmienny 
niż Rumunja ustrój, pod jednem wa- 
runkiem — uznania granic obecnych 
Rumunji stanowiących zewnętrzny 
wyraz jej praw do egzystencji naro- 
dowei. 

  

Stanowisko Sowietów w sprawie roz- 
brojenia zagraża. 
PARYŻ. 8.IV. (Pat). „Echo de 

Cziczerina, w sprawie konferencji rozbrojeniowej zaznacza, iż wobec 
że Rosja Sowiecka usuwa się od udziału w konferencji 

pokojowi Europy. 
Paris* nawiązując do przemówienia 

tego, 
rozbrojeniowej 

nikt nie będzie mógł zmusić Polski i Rumunji do zredukowania swych 
sił zbrojnych. 

„  „Wpłynie to również na stanowisko Francji, gdyż nie sposób jest usta- 
lić siły jakim będzie musiała się przeciwstawić Francja na wypadek zakłó- 
cenia pokoju Europy, dopóki za armją niemiecką stoi nieznana co do swej” 
siły armja rosyjska. 

Zdaniem dziennika, konferencja rozbrojeniowa winna być odroczona. 

  

Prawdopodobna dymisja Malvy'ego. 
„ PARYŻ. 8.IV. (Pat.). Malvy powrócił do Paryża, gdzie odbył konfe- 

rencję z Briandem poczem udał się do prezydenta Doumerguea bawiącego 
w Rambouillet. 

Agencja Havasa uważa za możliwe dymisję ministra spraw wewnętrz- 
nych, w którym to wypadku stanowisko to objąłby obecny minister rol- 
nictwa Durand. 

  

2 bitwy Kowieńskiej 
Podział Litwy pod względem 

administracji kościelnej. 

KOWNO, 8.IV. (Pat). Pod wzglę- 
dem administracji kościelnej Litwa 
podzielona została na arcybiskupstwo 
kowieńskie i cztery biskupstwa: w 
Wołkowysku, Poniewieżu, Telszach i 
Koszedarach. 

Kolejny protest Litwy. 

Jak donosi „Klta* litewski delegat 
przy Lidze Narodów, dr. Zaunius, 
złożył generalnemu sekretarzowi Li- 
gi, Drummond'owi nową notę z pro- 
testem przeciwko pogróżkom polskim 
(sic!) zajęcia pogranicznego mostku 
w Łokajach. 

Drummond miał odpowiedzieć, że 
zakomunikował półoficjalnie premje- 
rowi Skrzyńskiemu treść noty litew- 
skiej, zaznaczając przytem, że, jak- 
kolwiek nie może on wyrażać miaro- 
dajnych poglądów Rady Ligi, to jed- 
nak nie wątpi, że Rada oczekuje od 
obu stron wydania zarządzeń swoim 
organom, któreby zapobiegły powsta- 
niu nowego konfliktu zbrojnego i u- 
możliwiły zachowanie „status quo*. 

L Państw Baltyckieh. 
Łotwa. 

Amnestja pastora Needry. 

Skazany przed rokiem na 3 lata 
więzienia za stosunki z okupantami 
b. premjer łotewski z r. 1919, pastor 
Andrzej Needra został na mocy aktu 
amnestji Prezydenta Łotwy zwolnio- 
ny z więzienia i w dniu 7 kwietnia 
wyjechkł zagranicę. 

Amnestja nastąpiła z powodu groź- 
nego stanu zdrowia więźnia, co zo- 
stało niedawno potwierdzone przez 
komisję lekarską. Prezydent Czabste 
nie darował zupełnie karę lecz uwa- 
runkował zwolnienie niezwłocznym o- 
puszczeniem przez Neeirę kraju. 

Adwokat Borkowski, były minister 
w gabinecie Needry i skazany razem 
z nim. na 1 i pół roku więzienia, 
jednocześnie został ułaskawiony zu- 
pełnie. 

Zwolnienie Needry wywołało duże 
poruszenie w kołach politycznych ło- 
tewskich. Socjal-demokraci zamierzali 
nawet z tego powodu zażądać zwoła- 
nia sejmu. 

Zgon ks. Trasuna. 

Znany działacz łotewski w Łatga- 
lji, b. poseł do Dumy rosyjskiej, a 
obeenie przywódca łatgalskiej partji 
katolicko-ludowej, ks. Trasun. zmarł 
onegdaj w Rydze, 

Ks. Trasun należał niegdyś do: 
koła posłów polskich w Dumie, po- 
tem jednak stał się w Łotwie jed- 
nym z najbardziej nieprzychylnych 
Polakom działaczy politycznych w 
Łatgalji. 

Pogrzeb ma się odbyć w rodzin- 
nej wsi zmarłego, Sakstegale, w 
pow. Rzeżyckim. Nuncjusz papieski 
msg. Zechini, któremu proponowano 
wzięcie udziału w komitecie pogrze- 
bowym, dał odpowiedź wymijającą. 

Wiadomości polityczne. 
Z początkiem przyszłego tygod- 

nia odbędzie się pełne pósiedzenie 
kiubu P. P. S., na którem munistro- 
wie Barlicki i Ziemięcki udzielą in- 
formacyj o położeniu gospodarczem i 
politycznem.



Pose! Mareko rozterkach koalicyjnych. 
W wywiadzie, udzielonym współ- 

pracownikowi „Ilustrowanego Kurjera 
Krakowskiego* poseł Marek (P. P. S.) 
dość pesymistycznie ocenił spoistość 
koalicji rządowej. Podajemy poniżej 
niektóre ustępy z tego wywiadu: 

„Nastrój przesileniowy ostatnich 
dwuch tygodni nie był wywołany wy- 
łącznie tylko niezadowoleniem PPS. 
Niezadowolenie obejmuje szerokie sfe- 
ry społeczne także poza sferą wpły- 
wów PPS. Można śmiało powiedzieć; 
że przecie każda grupa społeczna jest 
w stanie niepewności i zdenerwowa- 
nia. Polityka Rządu koalicyjnego nie 
wniosła niestety żadnego uspokoje- 
nia w społeczeństwo. 

P. Minister Zdziechowski liczył 
wyłącznie na pożyczkę amerykańską, 
a gdy to zawiodło, stracił busolę po- 
lityczną. P. Minister / Zdziechowski 
zawiódł wszystkich, bo do tej chwili 
zaniechał ściągania zaległego podat- 
ku majątkowego, a nie wniósł przy- 
rzeczonego projektu ustawy 0 za- 
stępczym podatku majątkowym. 

| „W dziedzinie polityki wewnętrz- 
nej — okązał min. Raczkiewicz bar- 
dzo mało energji.Niesłychane szykany 
członków naszej partji i mniejszości 
narodowych na kresach — tych prze- 
cież żaden z okólników p. min. Racz- 
kiewicza nie mógł powstrzymać, P. 
Minister jest bezsilny wobec swoich 
niższych organów. Nic dziwnego, że 
ta polityka prześladowań stronnictwa 
rządowego i mniejszości narodowych 
na kresach — musiała w wysokim 
stopniu podniecić umysły klubu P.P.S. 

W dziedzinie wojskowości P. P. S. 
również się rozczarowała. Zapowie- 
dziany przez Rząd plan reorganizacji 
armji—nie został przez ministra Źe- 
ligowskiego wniesiony. Przeciwnie— 
p. minister Żeligowski wniósł projekt 
ustawy o poborze rekruta wedle siły 
liczebności z 1925 roku,czem postawił 
P. P. S. w przymusowem położeniu. 

P. P. S. nie tai, že do przepro- 
wadzenia reformy w armji, któraby 
nie naruszyła siły obronnej państwa 
— musi być powołany Marszałek 
Piłsudski. Fakt ten podniósłby auto- 
rytet gabinetu i zapewnił zrealizo- 
wanie wielu postulatów w tej dzie- 
dzinie. Dla P. P. S. powrót Marszał- 
ka Piłsudskiego nie jest kwestją po- 
lityczną, lecz przedewszystkiem kwe- 
stją fachowego kierownictwa i reor- 
ganizacji tej armji, którą Marszałek 
przecież stworzył". 
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„piorwszy bocian” nie zwiń. Po zamachu na Mussoliniego Simne grastowanie l . 
(z powodu konwentyklu politycznego 

w Zakopanem). 

W czasie świąt wielkanocnych od- 
były się w Zakopanem narady  poli- 
tyczne. 

Ustalenie charakteru tych narad 
jest o tyle utrudnione, iż główny 
w nich medjator pos. Witos w wy- 
wiadach prasowych wypowiada się 
z daleko idącemi zastrzeżeniami. 

Zapewnia więc pos. Witos prze- 
dewszystkiem, że zjazd polityków w 
Zakopanem nie był umówiony — że 
zwołał jedynie wybitniejszych przed- 
stawicieli swego stronnictwa, zarów- 
no posłów jak i pozaparlginentar- 
nych działaczy stronnictwa „Piasta*. 
Przyznaje jednak pos. Witos, że na- 
rady dotyczyły sytuacji ogólno-pań- 
stwowej.  Kategorycznie zaprzecza 
jakoby umówionemu spotkaniu się 
jego z gen. Sikorskim — uważa je 
za zupełnie przypadkowe. 

Pos. Witos zastrzega się wyraź- 
nie przeciwko jakiejkolwiek tendencji 
z jego strony rozbicia lub nawet 
uszkodzenia obecnej większości rzą- 
dowej. Podkreśla fakt, że „Piast* 
był współtwórcą koalicji, jednocześ- 
nie nie zaprzecza, iż w Zakopanem 
brane były pod uwagę iinne ewentu- 
alności. 

Faktem jest jednak, że poseł Wi- 
tos wraz z liczną grupą swych kole- 
gów piastowych prowadził dość długie 
i poufne narady z przedstawicielami 
Narodowej i Chrześcijańskiej Demo- 
kracji i że konferował również z gen. 
Sikorskim. 

Natomiast przedstawiciele N.P.R. 
pp. min. Chądzyński i Popiel, jak 
również prezes P.P.S. pos. Marek i pos. 
Bryl z „Piastem* nie konferowali. 

Zestawienie powyższych danych 
jedno ustala bezsprzecznie. Oto p. 
Witos zupełnie jawnie dąży ku na- 
wiązaniu ściślejszego porozumienia z 
prawicą, a w szczególności z Naro- 
rodową i Chrześcijańską Demokracją. 

Obozu lewicowego ostatnie skłon- 
ności pos. Witosa nie zaskoczyły: 
pierwszym bocianem tej  piastowej 
wiosny była już broszura przywódcy 
stronnictwa ludowego pt. „Czasy i 
ludzie* nikła objętością i uboga 
treścią. 

  

Z całej Polski. 
Zjazd nauczycielski we Lwow .e. 
/ LWÓW, 8.IV. (Pat.). Dziś otwarto 
tu w sali ratusza zjazd towarzystwa 
nauczycieli szkół wyższych przy 
udziale kilkuset delegatów z całej 
Polski. | 

Z ZAGRANICY. 
Wyprawa Amundsena ponad 

biegun północny. 
LONDYN, 8.1V. (Pat.). Z Rzymu 

donoszą, że bawiący tam słynny po- 
dróżnik norweski kapitan Amundsen 
uda się dziś na sterowcu Norge I w 
wielką podróż ponad biegunem pół- 
nocnym. 

Pierwszym etapem podróży Amund- 
sena będzie Polham w Wielkiej Bry- 
tanji, gdzie ekspedycja Amundsena 
wyląduje dla zaopatrzenia się w pa- 
liwo i tlen. 

Następnie 
do Oslo a stamtąd do Spitzbergenu, 

W podróży z Rzymu do Polhamu 
towarzyszyć będzie Amundsenowi ma- 
jor Scott. znany ze swych podróży 
przez Atlantyk, dokonanych na ste- 
rowcu angielskim R. 34. 

  

Gen. Plastiras poza prawem. 
PARYŻ. 8.IV (Pat.).. „Matin* do- 

nosi z Aten: Ogłoszono tu dekret 

        

Z teatru. 
„Reduta*: „Djabeł i karczmarka”, 
komedja fantastyczna w 3-ch aktach 

Stefana Krzywoszewskiego. 

W utworach tego rodzaju, co wy- 
mieniona w nagłówku komedja Krzy- 
woszewskiego nie należy szukać ja- 

kichś wartości literackich, a tymbar- 
dziej ideowych, choćby w znaczeniu 
najbardziej popularnem. Pomimo usi- 
łowań autora i 
„pogłębienia* swego dzieła zwłaszcza 
w drugim akcie, w którym pełno ka- 
lendarzowych aforyzmów na temat 
miłości, kobiety i psychologji, inte- 
lekt słuchacza drzemie niewzruszony, 
nie dając się sprowokować do roz- 
myślań i refleksji. „Djably“ Krzyža- 
nowskiego nie mają w sobie ani krzty 
demonicznej, mefistowskiej filožofji. 
Są to nasze poczeiwe djablęta takie, 
jakiemi przedstawia je bajarstwo 'lu- 
dowe i malatury jarmarczne, a więc 
djablęta w miarę przebiegłe i w mia- 

sterowiec skieruje się 

ustawicznych prób: 

stawiający gen. Plastirasa poza pra. 
wem i wyznaczający nagrodę za umo 
żliwienie aresztowania go. 

Pertraktacje w sprawie długu fran- 
cuskiego. 

WASZYNGTON 8-IV. (Pat). W 
tutejszych kołach politycznych  pod- 
kreślają, że dług francuski ma nieco 
odmienny charakter od długów in- 
nych krajów. 

Wstępne rozmowy sekretarza skar- 
bu Mellona z ambasadorem  francu- 
skim Berangerem posunęły znacznie 
sprawę naprzód. ° 

Słuszna propozycja. 

LONDYN. 8.IV. (Pat). „Evening 
Standard' donosi, iż rząd angielski 
zaproponuje „na mającej się zebrać 
dnia 12 maja w Genewie konferencji 
pasportowej powszechne zniesienie 
przymusu wiz. › 

Królowa rumuńska przyjęła pra- 
wosławie. 

BUKARESZT. 8.IV.  (Pat.). W 
"Wielki Czwartek królowa Marja ru- 
muńska przyjęła wyznanie prawosła- 
wne, Dotychczas należała 'ona do 
kościoła anglikańskiego. ' 

Królowa oświadczyła, że pragnie 
zbliżyć się doswych dzieci, które z0- 
stały wychowane w wierze prawo- 
sławnej. : 

rę głupie, dające się często wywieść 
w pole chłopskim sprytem. 

Natomiast modne: obecnie ocenia- 
nie utworów komedjowych z punktu 
widzenia wartości teatralnych i sce- 
nicznych w zastosowaniu do „Djabła 
i karczmarki* nie jest bezcelowe. 
Sam temat, połączenie świata fauta- 
stycznego z realnym daje pole reży- 
serowi do wykazania swej pomysło- 
wości i do zaimponowania widzom 
efektami natury dekoracyjno - kostju- 
mowej. j 

Tak też stało się w „Reducie*. 
W barwnej oprawie scenicznej, w po- 
mysłowem ukształtowaniu poszczegól- 
nych fragmentów zatarły się truizmy 
literackie Krzywoszewskiego, nie ra- 
ziły ucha oklepane frazesy djalogu i 
bez zbytniego zmęczenia można było 
wytrzymać całość widowiska. 

Gdyby całą rzecz podnieść o je- 
den stopień, co było jedynie w mocy 
autora, to znaczy umieścić całą akcję 
w płaszczyźnie jakiegokolwiek stylu: 
groteski, snu, baśni, pantomimy wre- 

Szczegóły z życia sprawczyni zamachu na Mussoliniego. 

LONDYN. 8.IV. (Pat.). Według 
szej rodziny miss Gibson była przed 

informacyj pochodzących od najbliż- 
trzema laty w jednym z angielskich 

zakładów dla umysłowo chorych przez sześć miesięcy. 
|. W lutym 1925 roku mieszkała w Delphi. 

a po wyleczeniu 
cierpiała na religijną manję prześladowczą. 

Następnie przebywała w Rzymie, 

czego kula przeszyła jej płuco, 
Podczas zamachu samobój- 

niedoszła samobójczyni 

gdzie nie była pod żadną obserwacją 
lekarską. Przeszła ona na katolicyzm i czas swój spędzała prawie wyłącz- 
nie na modlitwach. 

Ambasada angielska w Rzymie potępia zamach. 

RZYM. 8.IV. (Pat.). Tutejsza ambasada angielska ogłasza komunikat, 
w którym potępia jaknajostrzej zamach na Mussoliniego, wyraża oburzenie 
z tego powodu i ubolewa, że sprawczynią jest angielka. 

Ąmbasada angielska donosi 
zamachu przebywa jeszcze w Rzymie. 

dalej, iż nie wiedziała, że sprawczyni 

Pisma podają, że sprawczyni zamachu, až do października roku ubie- 
glego przebywała w zakładzie dla obłąkanych w Anglji skąd jednak ucie- 
kła do Włoch gdzie mieszkała stale w klasztorach. 

Nowe zapowiedzi Mussoliniego. 
RZYM. S.IV. (Pat). (Stefani). 

Wczoraj w pałacu Littorio na uro- 
czystości przedstawienia nowemu Dy- 

rektorjatowi sekretarzy prowincjonal- 
nych partji faszystowskiej, obecni 
byli wszyscy ministrowie, podsekre- 

tarze stanu i główny komendant mi- 

licjj narodowej.  Przybywającemu 
premjerowi zebrani zgotowali entuz- 
jastyczną owację. Premjer wygłosił 
dłuższe przemówienie, w którym po- 
wiedział co następuje: 

Należy utrzymać partję faszystów 
w pełni sił i żywotności. Żywotność 
ta winna stanowić eel naszej codzien- 
nej pracy. Partja musi uczynić naród 

włoski faszystowskim od góry do do- 

łu i od dołu do góry. Konieczna jest 
dyscyplina nie formalna lecz istotna. 
Winniśmy odsunąć od partji tych lu- 
dzi, którzy nie potrafią żyć bez sia- 
nia niezgody. Musimy więc posiadać 
dyscyplinę surową, która by się u- 

jawniła wszędzie cd góry do dołu i 

od dołu do góry, dyscyplinę głęboko 
wyczutą. Rząd jest najwyźśszym wy- 
razem obecnego ustroju dla tego też 
wszystko co pochodzi od rządu jest 
faszystowskim. 

Pogrzebaliśmy już dawny ustrój 
półliberalny, jesteśmy państwem, 
które sprawuje kontrolę nad wszyst- 
kiemi siłami tkwiącemi w łonie rzą- 
du. Wygraliśmy naszą bitwę wewnątrzi 
kraju. Możemy w zupełnej zgodzie z 
prawdą stwierdzić, iż dawne partje 
zostały zepchnięte na bezdroża, a 
dawny nastrój jest w stanie roz- 
kładu. 

Nasza bitwa nie jest jeszcze wy- 
grana po za granicami kraju. Nasza 
walka jest ciężka, a staje się coraz 
cięższą ze względu na okoliczności 
zarówno niezależne od woli ludzkiej, 
)&К i od niej zależne. Reprezentuje- 

y w świecie nowe zasady. Repre- 
zentujemy wyraźną kategoryczną i 
ostateczną antytezę Świata demo- 
kracji, płutokracji i wolnomularstwa, 
antytezę, która ujętą została w nie- 
śmiertelnych zasadach 1789 roku. 

To czego dokonał naród francuski 

'zabijcie mnie, jeżeli 

w r. 1789 dokonały dziś Włochy fa- 
szystowskie biorąc inicjatywę w swe 
ręce i głosząc Światu nowe słowo. 
Tę inicjatywę Włochy zachowają. 
Nie należy się dziwić, że ten świat 
nieśmiertelnych zasad braterstwa bez 
braterstwa, równości bez równości i 
wolności pełnej kaprysów, zrzesza 
się przeciwko nam, Jesteśmy istotnie 
w tym punkcie w którym walka sta- 
ła się ciężką, jednak ponętuąi ną, 
gdyż rozpraszanie pozostałości par- 
tyjnych we Włoszech było trudem 
niewdzięcznym. 

Zazwyczaj nie jestem optymistą. 
Widzę przed sobą okres trudny, lecz 
to zamiast przygnębiać winno napa- 
wać nas dumą. Jest to fatalne, a 
jednocześnie wspaniałe, że każda re- 
wolucja tryumfująca ma przeciwko 
sobie cały stary świat. Zerwiemy ten 
ewentualny łańcuch dokoła nas po- 
trójną akcją: 1) zachowując nienaru-' 
szoną naszą jedność moralną, oraz 
jedność narodu włoskiego, 2) biorąc 
za punkt oparcia system korporacyj- 
ny, tak, aby ani jedna odrobina 
energji ani pracy włoskiej nie zosta- 
ła zmarnowana, wreszcie jeżeli to się 
okaże koniecznem zerwiemy również 
łańcuch polityczny, ponieważ Wło- 
chy istnieją i domagają się prawa 
egzystencji w świecie, Jutre na po- 
kładzie okrętu „Cavour* mówić bę- 
dę do was jeszcze krótko, poczem 
wrócicie do waszych prowiucyj z 
„głębokiem przeświadczeniem, iż dążę 
i dążyć będę napewno za wszelką 
cenę do wypleniania wszelkich waśm 
i sporów w przekonaniu, że wszyst- 
ko co się dzieje dokoła mnie, znaj- 
dzie mnie niezmiennym. 

Za dewizę swego życia wybrałem 
zdanie: „4yj w niebezpieczeństwie*. 
Oświadczam wam, jako były uczest- 
nik wojny: „Jeżeli idę naprzód, po- 
dążajcie za mną, jeżeli się cofnę — 

umrę — po- 
mścijcie mnie*. 

Wychodzącemu z pałacu Mussoli- 
niemu olbrzymie tłumy. zgotowały 
imponującą manifestację. 

Demonstracja bezrobotnych w War- 
szawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

Wczoraj w godzinach południowych tłum, złożony z kilkuset bezro-. 
botnych demonstrował przed Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej. 

Demonstranci domagali się od min. Ziemięckiego, aby przyjął dele- 
gację bezrobotnych. Sekretarz ministra oświadczył, iż wobec tego, że min. 
Ziemięcki jest w ciągu dnia zajęty, będzie mógł przyjąć delegację w dniu 
następnym. 3 

Gdy delegaci wyszli z Ministerstwa i zakomunikowali 
misji, tłum odpowiedział hałaśliwem niezadowoleniem, wydając okrzyki pr 

rezultat pas 

testujące przeciwko odkładaniu sprawy. 
! Z tego skorzystali agitatorzy komunistyczni, którzy starali się dopro- 
wadzić do wałki tłumu z policją, rozpraszającą zgromadzonych. 

Żadnych ofiar nie było. 
awantury. 

szcie—artyści mieliby pracę znacznie 
ułatwioną i mogliby dać jednolitą li- 
nję. Przykładem może służyć nastę- 
pująca scena z II aktu, w której 
Rożnik — Osterwa po wyjściu „lub- 
czyka* przeistacza się z djabelskiego, 
wyrafinowanego uwodziciela karczmar- 
ki w djabła zakochanego. 

Otóż w pewnej chwili p. Osterwa 
probuje ująć moment tego przełomu 
dramatycznie, jak dyktowała popro- 
stu logika. Tymczasem autor w tym 
wypadku zawiódł! Nie dał treści od- 
powiedniej, dał kilka wodnistych fra- 
zesów, które ani rusz nie dało się 
pogłębić maską. Widownia wybuchnę- 
ła śmiechem! P. Osterwa w lot po- 
chwytuje to nastawienie widowni i 
w dalszym ciągu już wyraźnie gro- 
teskuje, harmonizując się z nastro- 
jem publiczności. Gdyby w tej sytu- 
acji znalazł się aktor mniej inteli- 
gentny, mniej czuły na fluidy, płyną- 
ce z sali, mogło nastąpić w tej sce- 
nie załamanie się postąci, fałsz, 
zgrzyt, dysonans!.. 

Zaaresztowano jedynie kilku realizatorów 

bliczności ukazanie się Wandy Mali- 
nowskiej-Osterwiny w roli Karczmar- 
ki, powitanej rzęsistym  oklaskiem i 
kwiatami. Powiał ze sceny nastrój 
subtelnej, finezyjnej gry, która zwłasz- 
cza w akcie LI i III obfitowała w 
momenty, czarujące poezją, o której 
nie śniło się, niestety, autorowi. Jej 
dykcja i gesty w duecie z Rożnikiem, 
noszące cechy wielkiego artystyczne- 
go umiaru, przepojone były czarem 
prawdziwej kobiecości, któremu nie- 
sposób się oprzeć. Cała rola opraco- 
wana została, jak widać drobiazgowo 
i posiadała swój własny, odrębny styl, 
do czego znowuż w niczem autor się 
nie przyczynił. ; 

Dobrą postać djabła Kuternogi dał 
p. Budkiewiez. Rola od początku do 
końca utrzymana została w formie 
właściwej. Natomiast liczne a po- 
mniejsze djabelstwo irytowało za- 
równo swem zachowaniem się na 
scenie jak i swemi strojami. Wrza- 
ski, epileptyczne skoki wcale nie 

Wielką satystakcję sprawiło pu- 

„Już raz miałem możność skonsta- 
tówać, że organ naszych monarchi- 
stów „Słowo*, gdy idzie o tę trady- 
cję, którą tak ubóstwia, popełnia ku 
powszechnemu zdumieniu błędy  ki- 
storyczne biograficzne i faktvezne, c0 | 
przystoi więcej plebejuszom, a nie 
przyszłym elektorom króla. 

I znowu niestety po niefortunnym 
występie w tak poważnym piśmie o 
„arcybiskupstwie Wileńskim*, sam 
pan „Cat* również zgrzeszył grubą 
niedokładnością. Oto w  „świąteez- 
nym numerze „Słowa* w końcowym 
ustępie ubolewa i rozdziera szaty 
nad tem, że w Polsce: piszą i mówią 
pan Sapieha, pan Czartoryski, pan 
Radziwiłł ete., chociaż w całej Eu- 
ropie wiedzą o tem wróble, że to 
książęce rody. 

Niestety historja inaczej mówi: w 
Polsce tytułów nie było (kiedyś na- 
turalnie byli Comes in Tenczyn, Co- 
mes in Melsztyn etc., ale te rody w 
większości wygasały lub zaprzestały 
używać tych tytnłów, które w szla- 
checkiej Polsce nie miały najmniej- 
szego znaczenia. Wszystkie tytuły, 
otrzymywane przeż rody polskie moż- 
nowładców lub szlacheckie, były im 
nadawane przez obcych monarchów, 
przyczem zwykle przywiązane były 
do ich posiadłości, a nie do nazwiska; 
to primo. Sekundo zaś król nie miał 
prawa zatwierdzać tytułów cudzo- 
ziemskich, a sejm zrobił to tylko 2 
razy przed samym upadkiem Rzecży- 
pospolitej dla Sapiehów i Massalskich, 
lecz setki lat znano ich bez tych ty- 
tułów. Reszta tytułów zostąła nadana 
prawie bez wyjątku przez władców 
państw zaborczych za zdradę, służal- 
czość lub służbę u zaborców, a w 
Austrji sprzedawano próżnej szlach- 
cie polskiej tytuły hrabiowskie każ- 
demu, bo skarb cesarski potrzebowal 
pieniędzy. Kilka rodzin otrzymało od 
papieży tytuły też za pieniądze, a 
ponieważ władza papieska nie jest z 
tego świata, śmiano się przed wojną 
z tych tytułów i żaden rząd ich nie 
uznawał, nawet arcykatolicki — aus- 
trjacki. Teraz jednak i te znaczą со- 
kolwiek w obrzydłych dla redakcji 
„Słowa* demokratycznych czasach. 

Nie hańbimy żadnej tradycji tak 
ubustwianej przez p. „Cata”, bo tra- 
dycji tytułowej u nas nie było, a 
została nam udzielona przez państwa 
zaborcze. Również orderami wal- 
czono u nas długo i tylko Augustowi 
II udało się wprowadzić tę modę, co 
się odnowiła nie wiadomo na co i 
po co. Otrząsnęliśmy tytuły i bar- 
dzo dobrze, a codoszlachectw i her- 
bów nikt nie zabrania interesować 
się heraldyką i przeszłością rodów — 
to rzecz prywatna śmieszną tylko 
jest rzeczą przywiązywanie do nich 
jakiegoś szczególnego realnego zna- 
czenia. | : 
„Nie ma co zatem narzekać panie 
Cat, jeszcze naszych "przeciętnych 
demokratów tytuliki b. nęcą. 
' /W innem miejscu  entrefilet „Sło. 
wa“ rozpacza, że ogłószono w, pe- 
wnem piśmie warszawskiem spis po- 
laków piastujących w ostatnich la- 
tach przed wojną— rosyjskie urzędy 
dworskie; przecież to też. „tradycja* 
choć zaborcza, a więc pocóż wyrze- 
kać?! Skonstatowano fakt i basta. 

Inną znowu karygodną okoliczno- 
ścią a może tendencją mściwą albo- 
wiem jednym głosem. Seweryna Cze- 
twertyńskiego v. Włodzimierza prze- 
szła znienawidzona reforma rolna w 
Sejmie nieznajomość biografji wybi- 
tnych członków arystokracji: ks. Wło- 
dzimierz Ozetwertyński był zesłany 
na Syberję nie w 1831 r., a wr. 1863. 
Co do nominacji na urzędy dworskie, 
to robiły się one .w ten sposób, że 
przedstawiali gubernatorowie lub je- 

- nerał gubernatorowie poszczególnych 
kandydatów chcąc zaś uniknąć niepo- 
rozumień—informowali o tem zainte- - 
resowane osóby. 

Peritus. 

przypominały piekielników nawet, w 
karykaturze, ale raczej gromadkę 
maskaradowych gości po nadużyciu 
napojów wyskokowych. Zielone skar- 
petki i czarne satynowe powłoki, za- 
pięte z tyłu na guziki nieco  prze- 
sądnych rozmiarów rozpraszały uwa- 
gę widza, ogłuszonego w dodatku 
przez nazbyt głośną muzykę, w któ- 
rej ginęły poszczególne partje : tej 
średnio-przeciętnej komedji. ! 
„Pomimo wszystko jednak nietrud- 

no stwierdzić postęp w linji repertu- 
arowej Reduty, która podobno nie 
mając zbyt wielkiego wyboru w ro- 
dzimej twórczości komedjopisarskiej, 
a z zasady stroniąc od obcej, często 
znajduje się w kłopocie, z którego 
jednak utwory w rodzaju „Sióstr* 
nie zawsze szczęśliwie ją wybawiają. 

Sprawa układu repertuaru wyma- 
ga dłuższego omówienia, co też war- 
to będzie uczynić przy innej spo- 
sobności. 
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Žycie gospodarcze. 
Stan handlu i przemyslu, a ilošci 

świadectw przemysłowych. 
ilość wykupionych świdectw prze- 

mysłowych za rok 1924 i 1925, więc 
ilość istniejących w państwie przed- 
siębiorstw handlowych, przemysło- 
wych. i rzemieślniczych wykazuje 
pewne zwiększenie — z 645.000 na 
651.000 świadectw. 

Z tej liczby ilość świadectw dla 
handlu, jednak, uległa znacznej re- 
dukcji, mianowicie z 417.400 w roku 
1924 zmniejszyła się do 410.500 w 
roku*1925. Zmniejszenie to tłumaczy 
się tem, źe w roku 1925, zlikwido- 
wały się' przedsiębiorstwa spekula- 
cyjne powstałe podczas inflacji i nie 
mające racji bytu. Oprócz tego sta- 
tystyka wykazuje przesunięcie przed- 
siębiorstw z wyższych kategorji do 
niższych. Mianowicie zmniejszył się 
handel hurtowy 1-ej kategorji, prze- 
chodąc na handel pół hurtowy i pół- 
detaliczny, Szereg sklepów II i LII 
kategorji przedszedł do niższych ka- 
tegorji wskutek tego, że jnż w po- 
czątku 1925 r. zarysowały się pierw- 
sze oznaki przybliżającego. kryzysu, 
co wywołało zmniejsżenie się obro- 
tów, zapaąów towarowych i handlu 
luksusowego. 

Z drugiej stromy przejście do niż- 
szych kategorji da się wyjaśnić tem, 
że w poprzednich latach władze skar- 
bowe wbrew ustawie zmuszały płatni- 
ków wykupywać świadectwa wyższe, 
wbrew ustawie. Aczkolwiek według 
obowiążujących przepisów każdy wy= 
kupuje świadectwo na własną odpo- 
wiedzialność, w praktyce Urzędy 
Skarbowe wyznaczały same kategorje 
Świadectwa, przeważnie wyższe, niż 
toby naleźłłó. Ohecnie wskutek ule- 
pszeń w administracji skarbowej i 
starań o wprowadzenie pewnej pra- 
worządności samowola Urzędów w 
tej dziedzinie została usuniętą, acz- 
kolwiek wypadki wyżej podane zda- 
rzają się do dnia dzisiejszego. 

Ilość świadectw wykupionych dla 
zakładów. przemysłowych i rzemieś|- 
niczych na rok 1925 wykazuje zwię- 
kszenie 'w stosunku do r. 1924 (Z 
209.400 do 222,000). Zjawisko to po- 
chodzi nie z polepszenia stanu prze- 
mysłu, który odwrotnie pogorszył się, 
lecz z pociągnięcia do wykupienia 
swiadectw większej ilości drobnych 
rzemieslników wobec ścislejszej kon- 
troli Władz Skarbowych, co zaś do 
„kategorji w przemyśle nastąpiło ró- 
wnież tak, jak i w handlu, przesu- 
nięcie z wyższych do niższych kate- 
goryj, oraz częściowe zmniejszenie 
ilości zakładów we wszystkich kate- 
gorjach, oprócz najniższej Vill-ej. 
Krysys gospodarczy już w początku 
1925 r. wywołał zmniejszenie pro- 
dukcji i ilości robotników, oraz za- 
mknięcie fabryk, 

W związku z tym wpływy za 
świadectwa na rok 1924 wyuiosły 
36.000.000 zł. na rok zaś 1925 tylko 

‚ 29.000.000 zł. 
Statystyka świadectw przemysło- 

wych w Wileńszczyźnie w porowna- 
niu 'z całym państwem przedstawia 
*się w špiosdb -następujacy: 

(nie licząc zajęć przemysłowych i 
kart rejestracyjnych na składy) 
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Pewne powiększenie ilości świa- 
dectw w okręgu wileńskim oraz w m. 
Wilnie zarówno dla handlu jak i dla 
przemysłu spowodowane zostało wy- 
łącznie pociągnięciem do opodatko- 
wania większej ilości przedsiębiorców, 
a to wskutek ściślejszej kontroli. 

Wobec tego w cyfrach za rok 1925 
nie ujawnił się jeszcze kryzys go- 
spodarczy, który w drugiej połowie 
tegoż roku doprowadził nas niemal 
do katastrofy. 

Zjawisko to znalazło swój: wyraz 

   

dopiero w ilości świadectw wykupio- 
nych ua r. 1926. 

Posiadamy narazie tylko cyfry do- 
tyczące m. Wilna: 

Handel 4942 świadectwa. 
Przemysł. 2305 świadectw. 
A więc ilość przedsiębiorstw hand- 

lowych zmniejszyła się na 1661 t. j. 
0 25 proc., zaś przemysłowych na 
1509 t. j. 0 40 proc. Ogółem na 3219 
świadectw, czyli o 30 proc 

O ile w handlu jedyną przyczyną 
zmniejszenia świadectw była likwi- 
dacja przedsiębiorstw wskutek całko- 
witej ruiny, w przemyśle bardzo 
znaczny procent zmniejszenia się tłu- 
maczy się również tą okolicznością, 
że nowa ustawa o podatku przemy- 
słowym zwolniła od obowiązku wyku- 
pywania świadectw przemysłowych 
rzemieślników prowadzących zakład 

najwyżej z jednym pracownikiem. 
Co do podziału przedsiębiorstw w 

Wilnie według narodowości, posiada- 

    

  

    

my dane z roku 1925-go. Z 10416 
przedsiębiorstw było: 
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Powyższym przedsiębiorstwom po- 
datku przemysłowego za I półrocze 
1925 r. nie licząc opłaty za świa- 
dectwa przemysłowe, 1.954.000 zł. z 
których na chrześcjan przypada 544.000 
zł, na Żydów — 1410.00 zł. 

Wymiaru podatku za drugą poło- 
wę 1925 jeszeze nie dokonano, jed- 
nak wskutek całkowitej ruiny życia 
gospodarczego naszego miasta należy 
oczekiwać, że wymiary, a szczególnie 
faktyczne wpływy podatku przemysło- 
wego będą znacznie niższe niż za o- 
kresy poprzednie. 6.` 

— Sprostowanie. Do artykułu p. M. G. 
„Zagadnienia gospodarcze w  prasie*, za- 
mieszczonego we wczorajsym numerze na- 
szego pisma, wkradły się błędy korektor- 
skie, które rniniejszem prostujemy. 
“Na szpalcie I wiersz 2 od góry zamiast 
praktycznego powinno być nieaktualnego, 
na szpalcie Il wiersz 42 od góry zamiast 
wolnego—walnego, wreszcie i:a szpałcie Ill 
wiersz 32 od góry zamiast kryjącego po- 
winno być kryjący. 

  

Kronika miejscowa. 

Obniżenie taryfy przewozowej drze- 
wa drogami wodnemi. 

W związku ze złożonym w swoim 
czasie przez Związek Kupców Leś- 
nych w Wilnie memorjałem do Mini- 
sterstwa Robót Publicznych w War- 
szawie w sprawie nadmiernych opłat 
za przewóz drzewa drogami wodne- 
mi, co utrudnia eksploatację terenów 
leśnychi pośrednio wpływa na wzma- 
ganie się bezrobocia — Ministerstwo 
Robót Publicznych przychyliło się do 
prośby Związku Kupców Leśaych ża- 
wartej w wspomnianym memorjale, a 
dotyczącej zniżenia opłat. 

p 

Naogół opłaty te zostały zniżone 
od 50 do 75 proc. I tak za pierwsze 
300 klm. opłata za przewóz wynosić 
będzio za 10 m* na wodzie 2 grosza 
od kilometra ponad 300 klm. 1 grosz 
za 10 m* na wodzie od kilometra. 

Przewóz drzewa na przestrzeni 
pierwszych 75 kilom. jest zupełnie 
wolny od opłaty. (zd) 

Kredyty drzewne dla drobnych rol- 
ników. 

Ministerstwo ' Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych okólnikiem swym do 
Wileńskiej Dyrekcji lasów państwo- 
wych zarządziło wydawanie drzewa 
właścicielom drobnych gospodarstw 
rolnych, z zaznaczeniem, że kredyt 
ten nie powinien przekraczać 250 zł. 
na 1 rok. (1) 

Kronika krajowa. 

Bilas Banku Polskiego. 
Bilans Banku Polskiego z dn. 31 

marca wykazuje nieznaczny wzrost 
zapasu złota — o 53 tysiące zł. — do 
sumy 134,09 miljonów złotych. 

Zapas walut i dewiz zmniejszył 
się o 5,3 miljony zł. brutto, osiągając 
sumę 49,3 milionów złotych. 

Zwiększył się o 6,5 miljonów zł. 
— do sumy 301,4 miljonów zł, port- 
fel wekslowy oraz zwiększyły się o 
3,8 miljonów zł.—do sumy 29,4 mil- 
jony zł. pożyczki zabezpieczone pa- 
pierami. 

Zobowiązania walutowe i reporto- 
we (wynoszące 16,9 miljonów zł.) 
wzrosły o 26,7 miljonów złotych. 

Rachunki żyrowe i inne zobowią- 
zania zmniejszyły się o 21,7 miljonów 
zł. (78,7 miljonów zł.). 

Obieg biletów bankowych powięk- 
szył się o 20,6 miljonów zł-—do su- 
my 389,4 miljony zł., przyjęty nato- 
miast do zapasu banku stan monet 
srebrnych i bilonu wykaznje zmniej- 
szenie o 363 tysiące zł. (609 tysięcy 
złotych). 

Stosunek procentowy pokrycia 
kruszcowego wynosi 32,68 proc. Inne 
pozycje nie wykazują większych zmian. 

Zaległości podatkowe, a Izby 
Skarbowe. 

Min. skarbu wyjaśniło, że do kom- 
petencji Izb skerbowych ' należy od- 
„raczanie i rozkładanie na raty zaleg- 
łości z tytułu podatku przemysłowe- 
go i dochodowego, bez względu na 
okres powstania zaległości, na termin, 
nie przekraczający trzech miesięcy, 
bez ograniczenia wysokości zaległego 
podatku i do sześciu miesięcy gdy 
suma zaległa (bez odsetek za zwłokę 
i dodatków komunalnych) nie prze- 
kracza dla każdego podatku oddziel- 
nie sumy 10.000 zł. Co się tyczy kom- 
petencji urzędów skarbowych — w 
miejscowościach, liczących ponad sto 
tysięcy mieszkańców, urzędy te mo- 
gą zezwaląć na odroczanie lub roz- 
PoE na raty, o ile suma podat- 
kowa nie przekracza 1.000 zł., w po- 
zostałych zaś miejscowościach, gdy 
zaległa suma podatkowa nie przekra- 
cza 500 zł. Odroczenie lub rozłożenie 
na raty może być przez urząd skar- 
bowy stosowane w okresie do trzech 
miesięcy. Terminy wskazane biegną 
od dnia złożenia podania. Przyznane 
terminy ulgowe nie mogą być po- 
nownie prolongowane. 

Zawarcie pożyczki dla dalszych 10 
miast. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
W Ministerstwie Skarba odbyła 

się konferencja, na której doszło do 
skutku zawarcie pożyczki od firmy 
„Ujlen and Company* dla dalszych 
10 miast w kwocie 10 milj. dol. Do 
miast tych należą między innemi Ka- 
lisz, Rłąbrowa, Tomaszów, Sosnowiec. 
Będzin, Tarnów, Rzeszów i inne. 

Warnnki pożyczki są identyczne 
z warunkami, na jakich otrzymały ją 
już miasta — Częstochowa, Piotrków, 
Lublin, Radom. Pożyczka użyta będzie 
na inwestycje miejskie, jako to kana- 
lizację, budowę rzeźni, łaźni ludowych 
i wodociągów. 

2 „Z Giełdy Warszawskiej w dn. 8-IV r. b. 
  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 8,40 8,42 8,38 
Funty szterling — — — 

' II. Dewizy. 

Belgja za 100 fr. — 
Berlin м -— 
Budapeszt „ — 
Bukareszt „ — 

L
A
S
T
 

Helsingfors 
Konstantynopol 
Kopenhaga 
Londyn | 

KI
 

FE
T 

4095 41,05 40,85 

1. Papiery państwowe. 
= Państw. pożyczka konwer. 130 
DZA » ” 34 

10% — » & kolejowa 130 
6% °„ 2 dolarowa 78 

” ” (w zł. 631,80)   

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

  
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 8 b.m. płacono za dolar 8.90 

sprzedaż kupno 

Praga | 24,95 25,01 24,89 
Holandja 337,75 338,59 336,91 
Nowy-York 8,40 8,42 8,33 
aryż _ 29,35 29,42 29,28 

Szwajcarja 162,65 163,05 — 162,25 
Stokholm — — — 

Wiedeń 119,10 119,40  118,80 
Włochy 33,90 33,98 33,82 

lil. Monety. 
Ruble złote = 451 
Ruble srebrne 44 
Gram złota na d. 8-1V 1926 r. 5.2505 zł. 

(M.P. Nr. 72 z dn. 7-IV 1926r. 

| IL Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8 Państ. Ban. Rol. — 

Ill. Akcji. 
Akcje Banku Polskiego 48,50—48,10   

  

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

  

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“) 

W sobotę 10 kwietnia 

Rewa Szukamy Króla 
w wykonaniu artystów warszawskich: 

K. Horbowskiej, R. Zabojkinej, 
M. Wawrzkowicza, W. Orwida 

i G. Skonecznego, 
Początek o g. 8-ej w. 

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. 

  

  

  

  

Pour les Fetes de Paqnex. 
W celu udostępnienia książek fran- 
cuskich na okres świąteczny ceny 
ich zostały do dnia 15 kwietnia r. b. 

włącznie znacznie obniżone w 

sięgarni $tow. Nauczycielstwa Polskiego       

3 
  

    

STRZĘPKI. 
P. I. M. 

Co to jest P. I. M? Jest to Polski In- 
stytut Meteorologiczny, który zajmuje się 
przepowiadaniem pogody i wytrącaniem 
ludzi najbardziej umiarkowanych z równo- 

wagi. 

Instytucja ta ma odwagę rozsyłać swe 

„komunikaty* do prasy, wybitnie przyczy- 
niając sią do ogólnej dezorjentacji społe- 
czeństwa, wywołanej drożyzną, kryzysem 

parlamentu, zamachem na Mussoliniego i 

spadkiem colara. 
Komunikaty te układane są oczywiście 

przez ludzi „zawianych“, to jest takich, któ- 
ryim przewiaiy przez głowę wiatry ze wszyst- 

kich kierunków świata. Według najnowszej 

przepowiedni w dniu dzisiejszym stan po- 
gody ma się przedstawiać jak następuje: 

„Umiarkowane wiatry w kierunku pół- 
nocno-południowo-wschodnim. Miejscowe 

opady i lekkie przejściowe zachmurzenie, 

chwilami ciepło, chwilami zimno. Lekki 
deszcz ze śniegiem. W południe cieplej, pod. 
wieczór prawdopodobnie chłodniej”. 

Jeżeli się to nie sprawdzi P. I. M. bę- 
dzie miał we mnie śmiertelnego wroga. Już 
skutkiem jego komunikatów, zapowiadają- 
cych podwyższenie temperatury, zastawi- 

łem zimowe palto w lombardzie, a teraz 
tręsę się z zimna. 

Jeden z moich przyjaciół dał mi spo- 
sób na tani i dobry barometr: wiesza się 
za oknem starą gazetę i obserwuje, jeśli 

gazeta zmoknie—to deszcz pada, jeśli sucha, 

to znaczy deszczu niema i można wyjść do 
miasta bez parasola i kaloszy. Instrument 
dotąd nie został opatentowany, więc każdy 

może go sobie zmajstrować. Kuba. 

| a 

Premjer Skrzyński jedzie do Pragi 
i Wiednia. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Skrzyński wyjeżdża w 
nadchodzący poniedziałek do Pragi i 
Wiednia. P. premjerowi towarzy- 
szyć będzie w podróży szef protokułu 
dyplomatycznege M. S. Z. p. Przež= 
dziecki i osobisty sekretarz p. Ki- 
sielnicki. 

Dwudniowy pobyt p. premjera W 
Pradze przewiduje między innemi 
śniadanie u prezydenta republiki p. 
Massaryka, obiad galowy i raut u 
prezydenta ministrów p. Czernego 
oraz przyjęcie u ministra Benesza, 

W czasie pobytu p. premjera W 
stolicy Czechosłowacji nastąpi wy- 
miana dokumentów  ratytikacyj- 
nych, dotyczących umowy arbitra- 
żowej i likwidacyjnej. 

Co się tyczy umowy handlowej i 

lotniczej, to prowadzone są obecnie 
w przyśpieszonem tempie rokowania 
polsko-czechosłowackie w Pradze. 
Tutejsze sfery polityczne są przeko- 
nane, iż rokowania zostaną definity- 
wnie zakońezone do czasu jrzybycia 
p. premjera do Pragi. W takim razie 
umowa handlowa między obu państ- 
wami weszłaby w życie na mocy roz- 
porządzenia rządu czechosłowackiego. 

14-go b. m. p. premjer udaje się 
na dwudniowy pobyt do Wiednia ce- 
lem złożenia rewizyty rządowi au- 
strjackiemu. Podczas pobytu p. pre- 
mjera nad Dunajem mają być rzu- 
cone pudwaliny pod traktat arbi- 
trażowy Polsko-Austrjacki. 

Powrót p. premjera do Warszawy 
nastąpi w przyszłą sobotę 

  

Olbrzymi pożar nafty w Ameryce. 
ST. LOUIS. 8.1V. (Pat.). Pożar, który wybuchł wczoraj w składach 

naftowych „Union oil Company" i objął początkowo cztery podziemne cy- 
sterny rozszerzył się dzisiaj i na cysterny pozostałe. W cysternach tych 
znajduje się sześć miljonów beczek nafty. Straty są olbrzymie. 

  а” 
Manifestacje iberyjsko-amerykańskie. 

SEWILJA, 8-IV. (Pat.). Dziś w południe w obecności króla ze świtą - 
przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego hiszpańskiego i amery- 
kańskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych, posła portugalskiego, amba- 
sadorów Hiszpanji w Londynie i Waszyngtonie oraz wielu innych wybit- 
nych osobistości odbyła się uroczystość przekazania przez burmistrza Se- 
wilji przedstawicielom Portugalji i Argentyny, terenów na których wybu- 
dowane zostaną pawilony wystawy iberyjsko-amerykańskiej. 

Przemawiali: burmistrz miasta Sewilji, poseł Portugalski Milo Baveto, 
Król Alfons XIII, komisarz wystawy Cruz Conde ambasador argentyński w 
Madrycie Estrada. W zakończeniu uroczystości król Alfons i hiszpańscy 
ministrowie marynarki i robót publicznych oraz ambasador Argentyny i po- 
seł portugalski podpisali protokuł o przekazaniu terenu. 

Uroczystość przekształciła się w manifestację wzajemnych uczuć 
hiszpańsko-portugalsko-argentyńskich. 

  

KUPCY OZEMYSŁOWCY RĘKODZIELNIĆ Yi ROLNICY! 
JEŚLI 

CHCECIE POCZYNIĆ DOGODNE ZAKUPY — ZWIEDZAJCIE 

MIĘDZYNAR.TAR6 w POZNANIU 
W CZASIE OD 2.00 9.V.26. 
„BILETY NA TARG SPRZEDAJĄ? 
ZWIĄZKI i ORGANIZACJE ZAWODOWE, 

BIURO PODROŻY „ORBIS“ i BIURO OGŁOSZEŃ, PAR” 

ZNIŻKI KOLEJOWE! MIESZKANIA ZAPEWNIONE! 

   

       

  

Linde przed sądem. 
WARSZAWA 8-1V. (Pat). W tutejszym sądzię okręgowym rozpoczął 

się dziś głośny proces przeciwko byłemu prezesowi P. K. 0.i byłemu mi- 
nistrowi skarbu Hubertowi Lindemu, oskarżonemu 0 popełnienie szeregu 
nadużyć służbowych na szkodę państwa przy czynnem współudziale szefa 
kontroli budowy gmachów P. K. O.'Hryniewicza oraz pośrednika w zawie- 
raniu różnych tranzakcyj ze szkodą skarbu Wilhelma Baua. 

Wobec niestawienia się szeregu ważnych świadków, a między innemi 
Marjana Lindego brata oskarżonego rzecznicy obrony wystąpili z wnio- 
skiem odroczenia procesu, sąd jednak wniosek ten odrzucił, zawieszając 
jedynie rozprawę do jutra celem dania możności stawienia się świadkom, 

Rozprawy potrwają prawdopodobnie tydzień. 

/
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Święcone w Sfrzelen. 

   

  

tutejszym Zw. Strzeleckim 

Wielkanoc obchodzono bardzo uro- 

czyście. 

Przed grobem (Chrystusowym, w 

kościele  po-Bazyljańskim, Strzelec 

odbywał wartę. Następnie kompanja 

honorowa brała udział w rezurekcji, 

z udziałem orkiestry wojsk 5 p. p. 

Rezurekcję odprawiał biskup polo- 

wy J. E. ks. Bandurski, 
W drugi dzień świąt w komendzie 

Zw. Strzeleckiego odbyło się Świę- 
cone dla Strzelców, w którem udział 

wzięli zaproszeni goście. J. E. ks. 

biskup Bandurski, d-ca 1 dyw. leg. 

płk. Popowiez, d-cy 1, 5 i 85 p. p. 

poseł Niedziałkowski z żoną i inni 

ze sfer wojskowych i tut. społ. 
Poświęcenia dokonał J. E. ks. bi- 

skup który w  podniosłych słowach 

nakreślił ideję i wartość moralną b. 

Zw. Strzeleckich przekształconych w 

r 1914 na Legjony i ich wodza Mar- 

szałka J. Piłsudskiego, w którym wi- 

dzimy nie tylko odrodzonego ducha żoł- 

nierza polskiego ale i odrodzonej du- 

szy polskiej. Marszałek zjednoczył 
w sobie niezłomność rycerską ks. 
Józefa Poniatowskiego i nieskalaność 

duszy Naczelnika Kościuszki. Zw. 

Strzelecki winien „być tą właśnie 

armją odrodzenia nie tylko Polski, 
ale i duszy polskiej. 

W imieniu Strzelców dziękował 

komendant Okręgu Zw. Strzeleckiego 

kpt. rez. Młodkowski. Poczem zasiedli 

wszyscy do suto zastawionych stołów. 

Ż uznaniem należy podnieść mrów- 
czą pracę sekcji kobiet, z niezmorvo- 

waną przewodniczącą p. W. Niedział- 

kowską-Dobaczewską na czele, w rę- 

kąch której leżało zorganizowanie 
święconego. 

Przy stole spędzono kilka godzin 

w miłymi serdecznym nastroju, przy 

śpiewach strzeleckich. 

——— 

W sprawie służby ochotniczej, 

   

  

Na zasadzie art. 62 i 68 Ustawy 

o powsz. obowiązku służby wojsk. z 

23.V-1924 r. Pan Min. Spraw Wojsk 
ogłosił zaciąg ocbotn. do służby w woj- 

sku stałem na następujących warun- 

kach: 1) do służby w wejsku w cha- 

rakterze ochotn, będą przyjmowani 

w r. 1926 urodzeni w 1905,7 i 8, 2) 

termin wnoszenia do P. K. U. podań 

przez osoby ubiegające się o przyję- 

cie na ochotników do służby w Armji 

lądowej i w Marynarce Wcjennej 

ustalony został do dnia 1 lipca 

1926 r., 3) podania ochotników, ma- 

jących warunki i prawa do półtora- 

rocznej służby wojskowej będa przyj- 

mowane do dnia 7 lipca 1926 r.. 

4) termin przyjmowania podań zgła- 

szających się ochotników do lotni- 

ctwa trwa do l-go sierpnia r. b., 

5) po podanych powyżej terminach 

podania zgłaszających się ochotników 

będą załatwiane odmownie, 6) ocho- 

tnicy mający warunki do prawa pół- 

torarocznej służby wojskowej nie 

mogą być przyjmowani do wojsk ae- 

ronautycznych, taborowych, samocho- 

dowych i intendentury, 7) przegłąd 

wojskowo-lekarski ochotników przez 

Komisje poborowe odbędzie się w 

terminie ogólnego poboru rocznika 

1905, przyczem termin stawienia się 

do Komisji poborowej będzie wska- 

zany w obwieszezeniach o poborze 

rocznika 1905, 8) po terminie ogól- 

nego poboru przeglądu lekarskiego 

ochotników będą dokonywały Komisje 

poborowe, 9) zasady dotyczące przyj- 

mowania ochotników, tryb składania 

podań, ich rozpatrywanie, oraz wsze|- 

kie. czynności władz wojskowych i 

cywilnych, związane 2 zaciągiem 

ochotniczym, przewidują S$ 387 do 
416 wł. Rozporządzenia  Wykonaw- 

czego. 10) uprawnienia przysługują- 

ce zgłaszającym się ochotnikom są 

wyszczeg. w $$ 390i 391 Rozp. Wyk. 

  

    

Е Dziś: Marji Egipcjanki. 
Piątek = 

Jutro: Ezechiela pror. 

kwietnia | Wschód słońca---g. 4 m. 38 
Zachód * g. 6 m. 03 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

powtarza dzisiaj barwną komedję fanta- 
styczną Stefana Krzywoszewskiego p. t. 

„Djabet i karczmarka“. 

Jutro komedja Al. Fredry „Dožywocie“. 
W niedzielę po poł. zamiast „Ewy“ Sza- 
niawskiego dany będzie potężny dramat 
St. Żeromskiego „Turoń*, wykazujący swą 
treścią zwycięstwo ducha narodowego nad 

podjudzoną przez wrogów  krwiożerczością 

ciemnych mas. Wieczorem sztuka poświę- 

cona współczesnym zagadnieniem psychicz- 

nym ludzi powojennych „Siostry* Adama 
Grzymały Siedleckiego. 

— Rewja w Teatrze Polski Jutro 
w sobotę ukaże się w Teatrze Polski naj- 
nowsza rewia p. t. „Szukamy króla" w wy- 
konaniu wybitnych artystów teatrów miej- 

- skich i „Qui pro quo* z Warszawy. W wy- 

konaniu bogatego programu weznią udział: 

Kazimiera Horbowska utalentowana prima- 
donna operetkowa, znana w Wiłnie z wy- 

stępów w okresie wojennym, Anna Zaboj- 
kina — świetna primaba lerina, w interpre- 

tacji ujrzymy szereg nowych produkcji ta- 

necżnych, Marjan '* Wawrzkowicz -- wybitny 

artysta teatru „Quo pro quo*, obdarzony 

nadwyraz pięknym głosem, W. Orwid—ar- 

tysta teatru Bogusławskiego, obdarzony 

niepospolitym humorem, oraz C. Skoniecz- 

ny—artysta teatrów miejskich, który Się 
zalicza do wybitniejszych artystów komed- 

jowych. 
‚ Сепу miejsc normalne. 

dziś. od g. 11 rano. 

KINA: 

Kino Miejskie: „Ucieczka”* (Dzieje sie- 

roty) dramat współczesny w 6 akt. Nad 
program komedyjka w 1 akcje. 

5 Kino „Beljos“. „Variete“—artystyczny 
film niemiecki w 10 akt. z udziałem Emila 
Jannings'a i Lyi de Putti. 

Kino „Połonja*. „Królowa Saba" —mo- 

numentalay film historyczny w 10 akt. 

Kasa czynna 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. 

  

MAROKA 
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|№ KOLNIGZY 
jedyne pismo poświęcone sprawomM | samanas 

rolniczym Ziem Wschodnich. 

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

KONTO CZEKOWE w P. K. O. N 4044. 18 

Adres Redakcji 1 Administracji : 

Ina, ul. W. Potwianka 7. Telefon 704. 
Prenumerata kwartalna zł. — 4 

ZNZNYNANZNYNZNZNANI 

KRONIKA. 
URZĘDOWA 

— W sprawie urzędników we- 

terynaryjnych. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych wydało rozporządzenie 

normujące sprawę uzyskania Sstano- 

wiska urzędnika I-szej kategorii w 

państwowej służbie weterynaryjnej. 

Według tego rozporządzenia dla uzy- 

skania wspomnianego stanowiska 

między innemi potrzebne jest ukoń- 

czenie wyższych studjów weteryna- 

ryjnych, odbycie służby przygotowaw- 

czej, złożenie egzaminu  praktyczne- 

go. (zd) , 
' MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie uchwały Rady 

Miejskiej. W dniu wczorajszym Wo- 

jewództwo  Wileńskie powiadomiło 

Magistrat m. Wilna, że Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych w porozumie- 

niu z Ministerstwem Skarbu zatwier- 

dziło uchwałę Rady Miejskiej z dnia 

17-go grudnia 1925 r. w sprawie po- 

boru w roku 1926 dodatków na rzecz 

m. Wilna, do opłat państwowych od 

patentów na wyrób i sprzedaż prze- 

tworów wódczanych i spirytusowych. 

— Prośba 0 zatwierdzenie u- 

chwały Rady Miejskiej. W _ dniu 

wczorajszym _ Magisłrat m. Wilna 

przesłał do Województwa Wileńskie- 

go protokuł uchwały Rady Miejskiej 

z dnia 31-go ub. m. z prośbą: 0 za- 

twierdzenie. (1). 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dniu 6-g0 

kwietnia r. b, załatwił następujące 

sprawy: w związku 2 wymówieniem 

od dnia 1-go dotychczas obowiązują- 

cej umowy zbiorowej z pracownika- 

mi apteki K. Ch. uchwalił delegować 

ze swego ramienia członków: Kruka, 

d-ra Rafesa i Zeydlera do prowadze- 

nia pertraktacji z temi pracownika- 

mi w celu zawarcia nowej umowy, 
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Wydawea Tow. Wydaw. „Pogof“ sp. Zz ogr. odp. 

    

udzielając swoim przedstawicielom 

wytycznych w tej sprawie: przyjmu- 

jąc do wiadomości pismo Okręgowe- 

go Urzędu Ubezpieczeń w sprawie 

kursów dokształcających, zorganizo- 

wanych przez Krakowski Związek 

Kas Chorych dła pracowników tych 

łastytucji, uchwalił w kursach udzia- 

ju niebrać: załatwił parę spraw po- 

szczególnych dotyczących przedłuże- 

nia świadczeń ustawowych oraz zwro- 

tu kosztów kuracji członkom Kasy 

Chorych i członkom ich rodzin. 

— le wydano pieniędzy na od- 

budowę domów. Miejski komitet 0d- 

budowy wydał dotychczas w drodze 

kredytu długoterminowego па odbu- 

dowę domów 1.155.735 żł. 

Podaś natomiast wpłynęło z proś- 

bą o pożyczkę długoterminową na 

ogólną sumą 2.359.572 za. (0). 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— „Człowiek a morze. Liga 

Mórska i Rzeczna Oddział w Wilnie 

(zaułek Bernard. 8) rozoczyna W nad- 

chodzącą niedzielę dn. 11 kwietnia 

r. b, zapowiedziany _cykl odczytów, 

mających na cełu bliższe zapoznanie 

społeczeństwa z tą całkowicie niewy- 

zyskaną przez nasze Państwo  dzie- 

dziną. 
Dnia tego o godz. 12-ej w po- 

łudnie w sali kino-teatru „Helios“ p. 

A. Uziembło, prezes Warszawskiego 

Komitetu L. M. i Rz., znany mówca 

i prelegent wygłosi ciekawy odczyt 

na temat „Człowiek a morze". 

Odczyt będzie urozmaicony filmem. 

Bilety w cenie 50 gr. i 1 zł. dla 

dorosłych i po 25 gr. dla uczącej się 

młodzieży i żołnierzy nabywać można 

w kasie kina „Heiios* od godziny 

10 i pół rano w dniu odczytu. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— „Zielony Karnawał" Raut-bal, 

urządzany z jnicjatywy Zespołu Redu- 
ty w dniu 10-ym b. m. w salach Re- 

prezentacyjnych Pałacu Rzeczypospo- 

litej, zapowiada się niezwykle intere- 

sująco. Popyt na bilety sprzedawane 

przez Pp. Gospodynie i Gospodarzy 

oraz w Zarządzie—wielki. Atrakcje 

artystyczne Zespołu Reduty urozmaicą 

zabawę. Listę Pp. Gospodyń i Gospo- 

darzy ze względu na to, że była drii- 

kowana w kilku częściach, podajemy 

dziś w całości. Zaproszenia będą wy- 

dawane również przy wejściu na salę. 

— Lista Pp. Gospodyń i Gospodarzy 

rautu „Zielony karnawał*. PP. Andrze- 

jewscy, Janostwo, Abramowicz Witold, Boh- 

danowiczówie Ignacostwo, Bochwicowie Sta- 

nisławostwo, Burhadtowie Aleksandrostwo, 

Bujałscy Władysławostwo, Buykowie Jano- 

stwo, Bobiatyński Stanisław, Bańkowski 

witold, Boreccy Juljuszostwo, dyr. Białas 

Stanisław, Cywiński Jan, Donassowie Felik- 

sostwo, L'ziewułscy Władysławostwo, Dwo- 

rakowscy Włodzimierzostwo, Englowie Mie- 

czysławostwo, Ehrenkreutzowie Stefanost- 

wo, Falkowscy  Eugienjuszostwo, Fiedoro- 

wiczowa Łucja, Fiszer Jan, Cape Piotr, Gie- 

czewiczowie Hipolitostwo, Gintowt-Dziewał- 

towscy, Grzegorzewscy Władysławostwo, 

Głowińscy Antoniostwo, Gorscy Janostwo. 

Houwaltowie Jerzostwo, Iwaszkiewiczowie 

Józetostwo, Dr. Iszora Eugenjus?, kom. 

iszora, Jankowscy Stefanostwo, Januszkie- 

wiczowie Aleksandrowstwo, Joczowie Kon- 

radostwo, Jundziłłowie Zygmuntostwo, Jes- 

manowie Stanisiawostwo, Jankowski Cze- 

sław, Jankowski Antoni, Kalenkiewiczowie 

Janostwo, Klottowie Janostwo, Kopciowie 

Witoldostwo, Kopciowie Adolfostwo, Kot- 

wiczowie Janosiwo, Kownaccy Piotrostwo, 

Kiewliczowie Marjanostwo, Kuleszowie Mar- 

janostwo, Krzyżanowscy Stanisławostwo, 

Gen. Lr. Kłott, Kłosowie Juljuszostwo, 

Lewakowscy Stanisławostwo, Laskowiczowa 

Celina,  Limanowski Mieczysław, Luto- 

sławscy Wincentostwo, Łabuńska Amelja, 

Łokucijewscy  Janostwo, Łukowscy Ludw. 

Mackiewiczowie Wacławostwo, Mackiewi- 

czowie Stanisławostwo, Malinowscy Olgier- 

dostwo, Maliszewscy Wiktorostwo, Maleccy 

Janostwo, Materscy Ignacostwo, Marcino- 

wscy Klemensostwo, azarakowie Adrjano- 

stwo, Meysztowiczowie SzymonostWo, Mey- 

šztowiczowie Oskarostwo, Moszyfscy Mi- 

chaiostwo, Miedzianowscy Wiadystawostwo, 

Mohłowie Stanisławostwo, Michniewicz Jan, 

Minkiewicz Michał, Miśkiewicz Tadeusz, 

Mohl Hieronim, Naleszkiewicz Alfred, Niio- 

sławski Janusz, Nowiccy Władysławostwo, 

Nowiccy Wacławostwo, Obiezierscy Marja- 

nostwo, Obiezierscy Mieczysławostwo, Oku- 

liczowie  Kazimierzostwo, Osterwowie Ju- 

Czytelników powoływać się 

©KEAZEIKOIKOJ KOJ KEAKOJ POKOJ KOJE 
ROA KOJKOACOACJA 

Śliczne! Rasowe TAKSY 
do sprzedania. 

(SUCZKI) żółte i czarne. Sp. Zz 0. 0. 

Pańska 25—3, do 12 rano. 
‘ 

SESI no. A | DRUKARNIA „PAX“ 
©ESJESIEOIKOJ CO COJCOJKOJKOJKOJROJKOJKOJCEJCEJ OJO 

UWAGA! 
Pp. BEZROBOTNI młodzi ludzie inte- 

ligentni, płci obojga 

mogą mieć dobry zarobek pracu- 

jąc na procentach przy zbieraniu 

ogłoszeń do pism i wydawnictw 

Zgłoszenia Biuro Reklamowe 

S. GRABOWSKIEGO, 
Garbarska 1, godz. 10—12 p. 21 

KOIKOJKOJKOJKEJKOJ KOJ KOJ KOJ KOJ COJ KOJ CEJ CEJ
 CEIKEJ 

Druk. „Pax”, zauł. św. Ignacego 5. 

  

  

ljuszostwo, Pietraszewscy  Janostwo, Pi- 

monowowie  Arseniuszost*o,  Popowiczo- 

wie Janostwo, Porzeccy Rudolfostwo, Pio- 

trowiczowie Wiktorostwo,  Praszałowiczo- 

wie Rudolfosswo, Przyłuscy Józefostwo, 

Romer-Ochenkowska Hel., Raczkiewiczowie 

Oktawjuszostwo,  Remerowie  Jerzostwo, 

Rzewuscy Stanisławostwo, prof. Rejcherowie, 

Ryniewiczowie Antoniostwo, Romerowa Bo- 

lesława, Romerowa Kazimierz., Romer Stan., 

Raue Paweł, Ruszczyc Ferd., Sęczykowscy 

Stanisławostwo, Safarewiczowie Aleksandr., 

Szczepkowscy Antoniostwo, Skinderowie 

Czesławostwo, Staszewscy Juljanostwo, Sta- 

niewiczowie Witoldostwo, Stabrowscy Piotr., 

Sumorokowie Leonostwo, Świętorzeccy Ka- 

zimierzostwo, Szmidtowie Wład., Szopowie 

Teofilostwo, Świętorzecka Stan., Staniszew- 

ski Michał, Szniolisowie Boiesławostwo, 
Sztrallowa Bolesława, Szyszkowski Stanisł., 

Suchecki Śtan., Tyszkiewiczowie Antonio- 

stwo, Tupalscy Andrzejostwo, Gen. Toka- 

rzewski, Uniechowscy Łudwikostwo, dyr. 

Urbanowiczowie, Wańkowiczowie Stanisł., 

Wimborowie Kazimierzostwo,  Węsławscy 

Stanisławostwo, Witkowscy  Lucjanostwo, 

Wyleżyńscy Adamostwo, Wojewódzka Wan- 

da, węsławski Witold, Szmurło Jan, Szachno 

Bohdan, Sumorok Restytut, Tyszkiewicz Jan, 

Torczyński Roman, Zawadzcy Adamostwo, 

Zdziechowscy / Marjanostwo, _ Zdrojewska 

Zofja, Dr. Zahorski Władysł., Generałostwo 

Pożarscy, Malinowski Wilhelm, Bułhak Jan, 

Dyr. Grzegorzews. i, Cywińscy Stanisław., 

Gen. Januszajtis, Płk. Kunicki, Linowscy 

Stanisławostwo, Szeligowski Tadeusz, Pułk. 
mdt, Wali- 

góra, prof. Władyczkowie, prof. ichejdowie 

Marjanostwo, dr. Jakubowscy Zygmuntostwo, 

Riessowie Stanisławostwo, Stefanja Wincz- 

Borowska, Bukowscy Kostantostwo, prof. 

Nowodworska, Pasławscy Stefanostwo, rof. 

Moszyński Marjan, dyr. Schmidtowie Wła- 

dysławostwo, Dyrektorstwo Zapaśnikowie, 

Red. Tottwen, Pos. Chomiński, Prof. Sła- 

wiński, Profesorstwo Kempistowie, Profe- 

sorstwo Marszałkiewiczowie. 

Z POCZTY. 

— Sprzedaż znaczków na dar 

narodowy 3 go maja. Główny Ko- 

mitet zbiórki na dar narodowy 3-80 

maja Poczt i Telegrafów na podstawie 

zezwolenia Generalnej Dyrekcji Poczt 

i Telegrafów zamierza powierzyć 

wszystkim urzędom i agencjom poczto- 

wym  rozsprzedaż $-cio groszowych 

znaczków dla zdobycia środków ma- 

terjalnych na cele oświatowe Towa- 

Piłsudski, Suchecki Stanisław, 

rzystwa Szkół Ludowych, Towarzy- 

stwa Czytelni Ludowych i Towarzy- 

stwa Macierzy Szkolnej. 
W okresie dokonywania sprzedaży 

wspomnianych znaczków zostanie 

wstrzymaną sprzedaż wszelkich innych 

znaczków na cele dobroczynne.Znaczki 

te będą sprzedawane publicznośći za- 

łatwiającej sprawy w urzędach poczto- 

wych. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

W Wilnie. 
— Kradzieże. Dn. 7 bm, Janowi Tau- 

czakowi, (Podgórna 8), skradziono z miesz- 

kania garderobę wart. 100 zł. oraz walizkę 
z bielizną nieustalonej wartości Zoiji Gi- 
rulskiej, zam. tamże, 

— Dn. 7 b. m. z podwórza domu nr. 5 

przy ul. Stromej na szkodę Zelika Kowal- 

skiego zam. tamże skradziono pas transmi- 

syjny oraz motorek elektryczny ogólnej 

wart. 500 zł. » 
‚ — Оп. 7 Бт. # pracowni  blacharskiej 

Gierasima Jakubsona, (ul. W. Pohulanka 5), 

przy pomocy uszkodzenia zamków, skra- 

dziono samowar, maszynkę „primus* oraz 
9 zł. gotówką. 

Poszkodowany ocenia straty na 250 zł. 

— Zaginigcie. Dn. 7 b. m. zaginął 14 

letni Edward Pietryk, uczeń szkoły pow- 

szechnej im. Piłsudskiego, zam. przy ul. 

Tartaki 28. 

Na prowincji. 

— Wyrodna matka. W nocy z 3 na 4 

bm. Elżbieta Radziusz, zam, we wsi Zawi- 

dzinięta, gm. Swirskiej, pow. Swięciańskie- 

go udusiła swe nowonarodzone dziecko. 
— Wykrycie potajemnej gorzelni. W 

nocy z I na 2 bm. w lesie około wsi Siwce, 
gm. krzywickiej, pow. Wilejskiego, st. post. 

Kenc wykrył potajemną gorzelnię w stanie 
czynnym.. 

Sprawca 
zbiegł. (I) 

,  — Pożary. Dn. 30 ub. m. wskutek wad- 
liwego stanu komina spalił za domu 

mieszkalnego oraz stodoła Bartoszewicza 

Jana, zam. w osadzie Bukiszki, gm. rze- 

szańskiej, pow. Wileńsko-Tr. 
Straty wynoszą 1000 zł. 
— Dn. 3 b. m. we wsi Pietrasiski gm. 

Aleksandrowskiej, pow. Swięciańskiego wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 

spalił się dom mieszkalny i zabudowania 

gospodarcze Adolia Łamuniewicza. 
Straty wynoszą 3,000 zł. 

korzystając z cien:nej nocy 

Ńr. 80 (528) 
r чаа ZODZE ZZ Z TOI 

Z sądów. 

Zbłońscy przed sądem apelacyjnym. 

Dnia 26 kwietnia b. r w sądzie Apela- 

cyjnym w Wilnie rozpatrywaną będzie spra- 

wa osławionych z popełnienia kilkudziesię- 
ciu morderstw na terenie Rzeczpospolitej— 

małżonków  Zbłońskich. Jak wiadomo 
Zbłońscy skazani zostali już kilka razy za 
cały szereg zabójstw. Obecnie zaś dodatko- 
wa rozpatrywaną będzie «sprawa zabójstwa 
p błońskich *obiety w 1920 r. naulicy 

alwaryjskiej. (zd) 

  

Sport. 

Sensacje sportowe z całej Polski. 

W obydwa dni Świąt Wielkanocnych 
mieliśmy moc sensacji sportowych w roz- 
grywkach meczy piłki nożnej: W Krakowie 
mistrz Polski „Pogoń* lwowska doznała 
dotkliwej porażki od „Cracovii* w stosunku, 

3:1 (3:0) 
która również jak i „Pogoń”, utraciła kiku 
swych najlepszyzh graczy wystąpiła w osła- 
bionym składzie. rezerwowych niedopi- 

sał tylko znany nam gracz na gruncie wi- 

łeńskim Nawrot (1 p. p. leg.). który zastę- 

pował Kałużę Natomiast Hyla również były 
gracz | p. p. leg. grający w pomocy Świe- 

tnie likwidował ataki „Pogoni* jemu też 
„Cracovja* w dużej mierze powinna za- 
wdzięczać zaszczytny ten wynik. 

„ Bramki dla „Cracovii* zdobyli: Ptak 2 
obie ślicznie strzelone głową, trzecią zaś 
sam sobie strzelił w 30-ej minucie podczas 
niebezpiecznej Sing)! podbramkowej naj- 
lepszy back Polski Olearczyk. 

Dla „Pogoni* honorową bramkę uzyskał 
w drugiej połowie Batsch, strzałem celnym 
lecz możliwym do obrony. 

Najlepszemi graczami na boisku byli 
skrzydłowi „Cracovii* Kuliński i Szperling, 
oraz z „Pogoni* bramkarz Lachowicz i 
środkowy napastnik Wacek Kuchar. 

Sędziowai dobrze p. Laudwinn. | 
Widzów do 4.000. (1) 

„Cracovia* — „Pogoń* 1:0 (0:0) 

Rewanżowe zawody wypadły na nieko- 
rzyść mistrza, który i w tym dniu przegrał 
w stosunku 

1:0 
zwycięską bramkę zdobył z rzutu karnego 
za faul Fichtla, Gintel. 

Gra w tym dniu była nieciekawa mo- 
notonna, pozbawiona żywego tempa i zaj- 

-mujących momentów. Drużyną lepszą w 
każdym razie była „Cracovia”, która prze- 
ważnie prowadziła grę na połowie boiska 
„Pogoni“. Ostatnie 15 minut meczu grała 
„Cracovia" w dziesiątkę, gdyż kontuzjowany 
Ptak musiał opuścić boisko. 

Sędzia p. kpt. Birol. 
Widzów około 5.000 osób, (1) 

Wyścigi konne z totalizatorem. 

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych udzieliło zezwolenia wileńskiemu 
towarzystwu hodowli koni i popierania 
sportu konnego na nie wyścigów 
konnych zjtotalizatorem. (1) 

Igrzyska. olimpijskie w Amster- 
damie. 

Holenderski Komitet Olimpijski uchwa- 
Mł, że oficjalne otwarcie 1X olimpjady w 
roku 1928 odbędzie się dnia 30.IV. 

Rozgrywki piłkarskie rozpoczynają się 
wcześniej, a mianówic e dnia 20,Vi, zawody 
lekkoatletyczne rozpoczynają się 9.VII, zaš 
zakończenie olimpjady wyznaczono na 
dzień 24.VII. (1) 

Bieg naprzełaj 6 narodów. 

„ Doroczny bieg na przełaj o nieoficjalne 
mistrzowstwo Europy t. zw. 
six Nations" wygrał anglik Harper (12 klm. 
44:17.4), bijąc francuza Guillemonta-o 250 
metrów. 

Dalsze miejsce zajęli: 3) Marchali, 4) 
z: (obaj trancuzi), 5) Mithell (Szkocja) 

inni. 
„W. konkurencji druż, nowej 

miejsce zajęła drużyna, „Francj 
przed Angliją (62 p.), dalej: Szkócj 
1 Belyja. (I) * 

pierwsze 
i- (32 pkt.) 

ja, Irlandja 

Rugby. 

Mistrzowstwo Europy w rugby zdobyła 
ostatecznie Szkocja po zwycięstwie nad 
Anglją 17:9. Drugie miejsce zajęła Irlandja, 
trzecie Anglja, o czwarte miejsce walczyły 
w dniu 5-go bm. w Paryżu Francja i Walja. 

Wyniku z tego meczu jeszcze nie otrzy- 
maliśmy. (1) 

Nowy rekord światowy w skoku 
w dal 

_ Rekordzista światowy i mistrz olim- 
pijski Hubbard osięgnął ostatnio na zawo» 
eh tet odległość 752 cm. w Skoku 
w dal, (1) 

  

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
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CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

K MEK 1 BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLA 

CENY NISKIE.   

  

WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

KATY 
DRUK! KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

ECO 

SPOEDZIELNIA | 
SPOŽYWCOW 
„Przedšwit“ 
Wilno, Dobroczynna 6- 

Poleca wszystkim 

artykuły 
świąteczne 
po cenach kon 

nych. 

Zgubiono 
rękawiczki zamszowe cie* 
mno żółte. Łaskawy zna: 
łazca zechce odesłać Ar- 

39 
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Żądajcie wszędzie „Kurjer Wileński”. 
senalska 4 „Kurjer Wi- 
leński" dla Wiszniewskie- 

go. 142 

Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski. 

„Gross des |


