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Warszawa, 24.g0 kwietnia. 

Akcja lewicy w celu utworzenia 

błoku opozycji zawiodła. Kiub pos. 

Dąbskiego, głównego inicjatora bloku, 

którego zadaniem miało być demar- 
chć u p. Prezydenta Rzeczypospolitej 

ostrzegające przed n ebezpieczeństwem 

pozostawienia u steru rządów gabi- 

netu „kadłubowego* ogłosił dziś 

komunikat, w którym stwierdza że: 

— „Stronnictwa lewicy nie zdecy- 
dowały się na ten krok* i że „Stron- 
nictwo Chłopskie spełniło swój obo: 

wiązek”. Mimo wyjaśnienia sytuacji 
z tej strony, pozycja gabinetu p. Skrzyń* 
skiego pozostaje nadal w  zawiesze- 

niu. Premjer ma zamiar podobno 

jeszcze raz ponowić próby w celu 

rozszerzenia koalicji i zapewnienia jej 

trwałych podstaw. jeżeli ie „wysiłki 

zawiodą poda się do dymisji. Mo: 

mentem rozstrzygającym będzie zdaje 

poniedziałkowe posiedzenie sejmu w 

sprawie prowizorjum budżetowego 

na maj. Podczas debaty określą się 

niewątpliwie stanowiska „tych grup, 

na pozyskanie których liczy piemjer. 

Według krążących pogłosek P. P, 

S. demonstracyjnie ma opuścić po- 

siedzenie, inne zaś kluby iewicy będą 

robiły obstrukcję. Socjaliści w ciągu 

dnia wczorajszego kontynuowali roz- 

mowy z klubami mniejszości i lewi: 
cy na temat zorganizowania zwartej 

opozycji. Rozmowy nie dały rezulta- 

tów 1 ani Żydzi ani Ukraińcy, Biało - 

rusini czy Niemcy nie udzielili osta- 

tecznej odpowiedzi odkładając ją na 

poniedziałek lub później. | 

„Robotnik* po ogłoszeniu mani- 

festu, inaczej spowiedzi generalnej z 

czasu grzesznego współżycia w koa- 
licji nabiera coraźż bardziej bojowego 

tonu. Premjera Skrzyńskiego w tej 

chwili inaczej nie nazywają socjaliści 

jak: „premjerem reakcyjnej intrygi". 

Zważywszy to wszystko stwier- 

dzić należy, że tydzień ;trzygodzinne- 

go przesilenia kończy się nader mglis 

to i niepewnie. 3 

Pewną ilustracją do rozmów i wy- 

padków w kuluarach sejmowych są 

przygotowania socjalistów do Świę: 
towania 1-go maja. Równocześnie z 
wyjściem z gabinetu ministrów So: 
ejalistycznych przedstawiciele klaso- 

wych związków zawodowych tram- 

wajarzy rozpoczęli agitację za święto: 

waniem 1-go imaja. Agitacja ta jednak 

nie ma wielkiego powodzenia wśród 
tramwajarzy nienależących do zwią 

zku i wobec tego na ostatniej konie- 
rencji z Dyrekcją przedstawiciele 
związku zaznaczyli,że nie będą wy: 
wierali presji na robotników którzy 
zechcą pracować. 

Proces «fabrykantów kalek» lub 
«pacyfistów za dolary» jak ochrzciły 

dzienniki stołeczne sprawę Fuksa, 
Zapłatyńskiego i comp. jest w całej 
pełni.  Przesłuchano długi szereg 
Świadków i wczoraj stanęli przed są- 
dem eksperci psychjatrzy, którzy 
wydali zgodne orzeczenie, że Zapła- 
tyński mimo umiejętnej symulacji jest 
zupełnie poczytalny. Proces Fuksa i 
Zapłatyńskiego pociągnie się jeszcze 
dobrych kilka dni, sąd bowiem ma 
wysłuchać opinii biegłych grafologów 
i chirurgów a następnie dopiero 
udzieli głosu oskarżycielowi publicz: 
nemu. Zainteresowanie sprawą „pa: 
cyfistów za dolary* nadal jest og: 

Nr. 80259 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Podwójna gra. 
Niemałą sensację, nie tylko w 

krajach nadbałtyckich, ale i w Polsce, 
Niemczech, Anglji i t. d. wzbudziła 
wiadomość 0 specjalnych rokowa- 

niach pomiędzy Rosją sowiecką i 

Litwą. Wiadomość ta jest w dalszym 

ciągu wałkowana przez prasę, zwła- 

szcza nad wybrzeżem bałtyckiem, i 

przez ostatnie wynurzenie ministra spr. 

zagranicznych Litwy nabrała wyjątko- 

wej wagi i znaczeniaa—Co to ma 
być za traktat i jakie sfery pierwsze 
żaalarmowały  opinję publiczną o 

przygotowaniach do jego zawarcia? — 

Wiadomość o tem ukazała się pierw- 

sza w Rydze i to w niemieckiej „Ri- 

gasche Rundschau“, a następnie lo- 
tem błyskawicy przeniosła się na 

szpalty berlińskiej «Vosische Zeitung», 
od własnego korespondenta ryskiego. 

Niewąpliw ie więc w inspirowaniu tej 

wiadomości i jej ogłoszeniu zaintere- 
sowane były sfery ryskie, i to właśnie 
ryskie-niemieckie. Sensacja jaką 
gazeta wywołała, iłumaczy się prze- 

dewszystkiem tem, iż wypadła w 

trakcie tajemniczych rokowań  nie- 

miecko-sowieckich, a przez to, że 

według informacji „Rigasche Кипс- 
schau*, traktat  litewsko:sowiecki 
miał być rzekomo skierowany i prze- 

ciw Niemcom, cała sprawa przybraia 

charakter jakiejś niesamowitej powi- 
kłanej historji. 

Niemcy bałtyccy odegrali му @а- 
nym wypadku podwójną grę. W ich 

interesie osobistym leżało dotychczas 

wejście Niemiec do Ligi Narodów, 

po czem obiecywali sobie dużo tak 
baron Fircks, twórca skargi do Ligi 

Narodów, jak też leader Niemców 

baityckich , dr. Schiemann.: Z drugiej 

strony .Niemcy ci za wszelką cenę 

usiłowali spowodować sojusz trzech 
państw bałtyckich, z udziałem Litwy 

a bez udziału Polski, któryby państwa 

te oddał pod całkowitą lub częściową 

suwerenność Niemiec, co by się nie- 
wątpliwie stało gdyby związek trzech 

doszedł do skutku po myśli Kowna. 

Pierwszym realnym krokiem w tym 

kierunku była konferencja mniejszości 
narodowych w Rydze, w styczniu 

r. b., na której to konferencji zwoła- 

nej n. b. z inicjatywy Niemców, usi- 

łowano. przeprowadzić rezolucję o 

koniecznej współpracy ekonomicznej 

mniejszości tych państw z wyreźnem 
zastrzeżeniem, że mowa tu o „trzech 

państwach”. Rokowaniami niemiecko- 
sowieckiemi Niemcy bałtyccy zostali 
niejako zaskoczeni. Obawiali się, że 
ewentualny. sojusz dojdzie do skutku 

bez ich wiedzy i udziału. Jeszcze 
większe zaniepokojenie wzbudziła po- 
głoska, że w traktacie ma się rze- 
komo znajdować punkt, przewidujący 

ta 

romne. Sale sądu przpełnione i pu* rozciągnięcie sfery- wpływów sowiec- 
bliczność żywo dyskutuje przebieg kich na państwa bałtyckie. W takiej 
procesu. kombinacji, Litwa zajęła by niewątpli- 
|чооалрин СЛОСОЛИПТЫ: ИБННЫВИЕЛИСОНОННЕЙ СЛЗИКИРЫЫТЫНАСЯН ° : 

wie sianowisko naturalnego, poli- 
CASCARINE tycznego mostu pomiędzy Niemcami 
LEPRINCE i Rosją Sowiecką, ześ rzucone na 

pastwę losu Łotwa i Estonja, nolens 

volens, rzuciłyby się w ramiona War- 
szawy, l, o ile Łotysze i Estończycy 
mieliby wszelkie dane, aby liczyć na 

skuteczną pomoc i poparcie Polski, 

zwłaszcza wobec obecnie przez Skrzyń- 

DRUSK 
zdrojowisko położone nad Niemnem i 

EĘECZE 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych, 

Wyjątkowo Tanio! Na samych najdogod- 
niejszych osa е 

różne w wyborze dużym 
M e b l e poleca. skład NA say Ra 

i Wilno ul. Niemiecka $. Aneelewicz (w podwórzu). 
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Mieszkania 
w okolicy placu Katedialnego, Mickie* 
wicza, Wileńskiej, Uniwersyteckiej 
i przyległych ulic 5 — 6 pokojowego 
ze wszelkiemi wygodami poszukuje. 
Dzierżawę opłacę za czas dłuższy z 
góry. Szczegół  oteriy  Bonsfrater- 

ska 6 — 3. 
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ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 

KA W. Zdr, P. Nr 31. 

    borowinowe, | sowęglowe, 
powietrzne. «Plaża na 

Lefniska 

Ч Niemnem. Kąpiele kaskadowe. 
SUCHO, SŁONECZNIE, w ESOŁO, TANIO! 

Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 
> Sezon od 15-g0 maja do 20 września, 

Przed wyjazdem lub wynajęciem mieszkania prosimy zasięgnąć informa- cji, porad i wskazówek w biurze Zarządu: Warszawa, Marszałkowska 130 
1-sze piętro. 

  

Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

skiego uprawianej polityki, o tyle 

Niemcy bałtyccy utraciliby ostatni 

grunt pod nogami. Idea „związku 

trzech* przestałaby istnieć i wszelki 

kontakt z Kownem, najbardziej ciążą- 

cem ku Niemcom— zerwany. 

Tymczasem pogłoski o rokowa- 

niach kowieńsko-moskiewskich przy- 

bierały coraz bardziej realne kształty. 

Wiadomość, piszczona z Rygi o 

tych knowaniach, w tej formie jak ją 

podała „Rigasche Rundschau*, t. zn. 
że zwrócone są one nietylko przeciw 

Polsce ale i Niemcom i Łotwie, mia- 

ła za zadanie; Przestrzec Berlin przed 
zbyt ślepą ufnością względem Mo- 

skwy, a państwa bałtyckie przed nie- 

bezpieczeństwem: dotychczasowej po- 

lityki polonofilskiej, grożącej w osta- 
tecznej formie, przełamaniem „wspól- 

nego frontu bałtyckiego”, i zerwania 
Kowna. 

Jednakże, ani Łotwa, ani Estonja, 
pogłoskami temi zastraszyć się nie 

dały. W wyraźnej formie zaznaczyły 

one, że o propozycjach sowieckiego 
paktu bezpieczeństwa traktować będą 

wspólnie z innemi państwami bał- 
tyckiemi i Polską, zaś dałej, poseł 

łotewski w Kownie Bałodzis zazna- 
czył aż nazbyt wyraźnie... co myśli o 

współpracy z Polską i radził nie- 

dwuznaczne Litwie, ażeby swe stare 

dąsy i pląsy niezgrabnej polityki 

swych ministrów raz już wreszcie 

zaprzestała... m. 

Į i i] 

Układ Litwinów z So- 
wietami. 

«Elta» ogłasza następujący wywiad 
z min. spraw zagranicznych w Spra- 
wie rokowań litewsko:sowieckich. 

—Czy prawda, Panie Ministrze, że 
Litwa prowadzi układy z ZSSR? 

— Jeszcze w czasie pobytu p. 
Czyczerina w Kownie, odpowiedział p. 
Minister, zaprojektowano zawarcie u- 
kładu politycznego pomiędzy Litwą i 
ZSSR. Treści układu wówczas nie u- 
stalono i kwestję tę pozastawiono 
inicjatywie obu stron. Później ZSSR 
zaproponował traktat polityczny ta- 
kiego mniej więcej rodzaju, jaki za- 
warł z Turcją, Litwa roztrząsa obec- 
nie te propozycje. 

— Czv jest to propozycją analo- 
giczną do tej, jaką ZSSR poczynił 
Finlandji, Estonjj; Łotwie, Polsce i 
Niemcom? 

— Nie wiem dokładnie w jakiej 
kwestji rokuje ZSSR. z Polską i 
Niemcami. Lecz co do  Finlandji, 
Estonji i Łotwy, to poczyniona tym 
państwom przez ZSSR propozycja i 
wynikłe z niej układy nie różnią się 
niczem od rokowań, prowadzonych 
przez Litwę z ZSSR. 

— W prasie zagranicznej ro- 
zeszła się pogłoska,, jakoby cel ukła: 
dów Litwy z ZSSR był przeciwny 
idei związku państw bał yckich oraz 
że jest on nawet zwrócony przeciwko 
niektórym państwom bałiyckim. Czy 
istnieje jakaś podstawa do takiej po- 
głoski? 

— Żadnej, odpowiedział p. mini: 
ster. Litwa nie zamierza ani zmieniać 
ani rewidować swej polityki wzglę- 
dem państw bałtyckich. Litwa, jak 
była, tak i pozostanie nadal zwolen- 
niczką związku państw - bałtyckich, 
naturalnie, bez Polski. Jednak Litwa 
sądzi, że ZSSR i państ.a bałtyckie 
nie są wrogami i dlatego Litwa 
może żyć dobrze i z jednym iz dru- 
gimi. 

LENIKIĄ 
otoczone olbrzymiemmi lasami sosno- 

„„MWemi. Radjoczynne solanki. Chlorotbromowe. Kąpiele: solankowe, kwa- 
Hydropatja.     Elektroterapja. Kąpiele słoneczno- 

               
        

     

  

  

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 — 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziernian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| za tekstem 10 groszy. 

  

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa 1 | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui. 3-50 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14 | 
WILEJKA POWIATOWA--ui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 ar 

ы Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 

Nowe Rapallo. 
Podpisanie układu niemiecko.sowieckiego. 

BERLIN, 24 IV. PAT. Dziś w godzinach popołudniowych 
podpisany tu został traktat iiemiecko-sowiecki. Imieniem rządu niemieckiego podpisał go dr. Stresseman, a imieniem rządu 50 wieckiego— tutejszy poseł Unji sowieckiej Krestinskij. Komunikat 
urzędowy o podpisaniu będzie ogłoszony wieczorem. 

Przed południem odbyło się posiedzenie gabinetu Rzeszy, 
na którem przyjęto przedstawiony przez dr. Stressemana tekst 
traktatu. Po posiedzeniu minister Stresseman udał się do pre- zydenta Hindenburga, który, po wysłuchaniu sprawozdania z po: 
siedzenia rady ministrów, udzielił dr. Stressemanowi pelnomoc- 
nictwa do podpisania traktatu. 

O godz. 13-ej Stresseman przyjął przedstawicieli stronnictw i zakomunikował im tekst um owy. Ogłoszenie traktatu nastąpi— 
jak przypuszczają—w poniedziałek z okazji dyskusji nad nim 
w komisji spraw zagranicznych Reichstagu. 

Dalszy ciąg ofenzywy, sowieckiej. 
Przebieg dotychczasowych rokowań z Paryżem. 

PARYŻ, 24IV. PAT. Udzielając wywiadu w sprawie przebiegu i 
rezultatów dotychczasowych prac konferencji francusko-sowieckiej minister 
de Monzie oświadczył przedstawicielowi Havasa, że traktat niemiecko: 
rosyjski w niczem nie zmienia przebiegu rokowań francusko sowieckich, 
dotyczących uregulowania kwestyj finansowych, ekonomicznych i poli- 
tycznych. 

„ Następnie minister de Monzie przypomniał, że delegacja sowiecka 
oświadczyła, iż jest gotowa wziąć pod uwagę francuskie żądanie pozo- 
stające w związku z zobowiązaniami dawnego imperjum rosyjskiego wzglę: 
dem francuskich posiadaczy rosyjskich walorów. Różnice poglądów obu 
delegacyj, dotyczą jedynie sposobu zadośćuczynienia żądaniom francuskim 
i środków uregulowania zobowiązań. Dalej minister de Monzie zaznaczył, 
że „Francja nie jest w stanie dostarczyć środków pieniężnych dla zaspoko- 
jenia pretensyj francuskich wierzycieli dawnego cesarstwa rosyjskiego. Co 
się tyczy spraw naitowych to temi sprawami komisja zupełnie się nie 
zajmowała. 

„ Ambasador sowiecki Rakowski udzielając wywiadu na ten sam temat 
oświadczył, że w dotychczasowych rokowaniach już osiągnięto bardzo 
poważne postępy, a dla ostatecznego uregulowania sprawy długów duch 
pojednawczości jest nieodzowny. Traktat niemiecko-rosyjski jest tylko odpo- 
wiedzią na traktat locarneński. Ambasador ma nadzieję, że rokowania z 

mk państwami bałtyckiemi doprowadzą do zawarcia identycznych 
traktatów. 

Przygotowania do traktatu włosko-sowieckiego 
MOSKWA, 241V (PAT). Według doniesień dzienników,  Cziczerin 

odbył rozmowę z ambasadorem włoskim w sprawie podjęcia przygoto- 
wawczych rokowań do zawarcia traktatu rosyjsko-włoskiego. Rokowania 
mają być prowadzone przez ambasadorów w Moskwie i Rzymie, 

Łotwa prosi o szczegółowe propozycje. 

RYGA, 24.IV W odpowiedzi na propozycje "zadu sowieckiego w 
sprawie zawarcia układu gwarancyjnego Łotwa oświadczyła, że aprobuje 
w zasadzie ten projekt i prosi o przedstawienie szczegółowych — рго- 
pozycyj. 

Likimo 

Turcja na rozdrożu. 
Współpraca z Anglją czy Rosją? 

LONDYN, 24.1V [PAT]. Korespondent dyplomatyczny «Daily Herald» 
pisze, że w krótkim czasie oczekiwać należy zawarcia umowy między 
rządem angielskim a tureckim. Chamberlain jest gotów przyjąć kilka pro: 
pozycyj tureckich. Tiaktat będzie mógł wejść-w życie tylko pod warunkiem, 
że Turcja postawi natychmiast wniosek o przyjęcie do Ligi Narodów i 
zaniecha współdziałania z Rosją wzamian za współpracę z Anglją. 

„Daily, News* donosi, że kontr-propozycje Angory domagają się 
większych zmian granicy mossulskiej, niż to przewidziane jest w noce 
angielskiej, z pozostawieniem Anglji eksploatacji źródeł naftowych. 

no 

Przygrywka do powstania w Indjach 
Antagoni' m między hindusami i mahometanami rośnie: 

ALLAHABAD, 24 IV, PAT. «United Press» don2si, że rozruchy w 
Kalkucie stają się coraz poważniejsze. Tłum zaatakował koszary policji, 
zabijając jej szefa. W czasie starcia śmierć poniosło 12 osób, a 85 osób 

raniono. W ciągu dnia doszło w. szeregu punktów. miasta do walk ulicz- 
nych. Położenie jest bardzo groźne, ponieważ niepokoje rozszerzają się na 
całe Indje północne. Obawiają się, że są one przygrywką do wielkiego 
powstania. 

Część ludności domaga się od rządu drakońskich zarządzeń, kon- 
centracjj wojsk i proklamowania stanu obłężenia. Antagonizm między 
Hindusami a mahometa nami rośnie. Długoletnie wysiłki Ghandiego celem 
doprowadzenia do pojednania są — jak się zdaje — bezskuteczne, Na 
ulicach miasta Delphi rozrzucają obie strony pisma ulotne, wzywając 
awnie do gwałłów. W. Allahabadzie panuje wielkie wzburzenie, 

Przywódca Hindusów Nalavia wzywa do natychmiastowego tworze- 
nia korpusów ochotniczych, ponieważ wojska angielskie okazały się nie- 
zdolne do obrony Hindusów. Propozycja ta została przyjęta z entuzjaz- 
mem.g W Kalkucie i innych miastach ustał zupełnie ruch handlowy. Kup- 

cy zamknęli swe sklepy. , 

Bunt w afrykańskich posiadłościach Włoch. 
RZYM, 24 IV. PAT. Stefani. W północnym Somalisie prowadzone 

są w dalszym ciągu operacje wojskowe, mające na celu zajęcie terytorjum 
Nogalu. Powstańcy rankiem 19 kwietnia zostali zaatakowani i zmuszeni 
do ucieczki, Miejscowość ta została zajęta przez kolonjalne wojska włos- 
kie. Szeik Omar Mahmud zgłosił uległość. 

Postawiono mu następujące warunki: wydanie broni i wszystkich 
buntowników oraz zajęcie całego terytorjum przez wojska włoskie. Straty 
po stronie włoskiej są nieznaczne, podczas gdy powstańcy mieli wielu 
zabitych. Po umocnieniu wybrzeża wojska włoskie przystąpią do zajmo- 
wania terytorjim Nogala aż do pogranicza z Somalisem Brytyjskim, 
kładąc w ten sposób ostateczny kres zajściom granicznym. 

„Straty wojsk włoskich i powstańczych, 
RZYM, 24 IV. PAT. Akcją wojskowa, mająca na celu stłumienie 

powstania, które wybuchło w południowej części Syrenajki uwieńczona 
została pomyślnemi iezultatami, Straty wojsk włoskich wynoszą 6 żolnie- 
rzy zabitych i 28 rannych, straty powstańców 150 zabitych wraz z kilko- 
ma dowódcami. 

Cziczerin konterował z gen. 
Seecktem. 

LONDYN, 24IV. PAT. „Daily 
"Telegraph" wyraża zapatrywanie, że 
ogłoszenie tekstu politycznego trakta- 
tu między Rosją a Niemcami nie roz-. 
prasza obaw, czy oprócz tego trak- 
tatu nie. zewarto również traktatu 
wojskowego, na co wskazywałaby 
konferencja między Cziczerinem a 
gen. Seecktem, o której swego czasu 
doniosły dzienniki. 

Sejm i FEząd. 
Zamierzenia premjera Skrzyń: 

skiego! 

WARSZAWA,24.V. (tel. wł, Słowa). 
Premjer Skrzyński w nadchodzącym 
tygodniu rozpocznie układy o wzno- 
wienie podstaw ewentualnie o  roz* 
szerzenie koalicji, Zadania tego premjer 
podejmuje się z uwagi na to że zga- 
dzając się na nieprzyjęcie dymisji ga - 
binetu uczynił to tylko pod kątem 
widzenia odbudowy koalicji. Jeżeli u- 
kłady zamierzone nie doprowadzą do 
skutku, p. Skrzyński natychmiast po 
załatwieniu prowizorjum budżetowe 
go przez Senat zgłosi dymisję. Jako 
motyw powyższej dymisji p. prem- 
jer poda rozbicie koalicji i niemoż* 
ność jej wznowienia. 

Prowizorjum budżetowe. 

WARSZAWA, 24.1V. (żel.wł, Słowa) 
Dziś o godzinie 2 ej premjer Skrzyń* 
ski poinformował marszałka Rataja o 
przyjęciu przez Radę Ministrów  pro- 
wizorjum budżetowego i porozumiał 
się co do załatwienia tego prowizor- 
jum przez Sejm. 

Pogłoski o wycofaniu ustawy 
o najwyższych władzach woj- 

skowych. 

WARSZAWA 24.V (żel. wł Słowa) 
W kuluarach Sejmowych krążą po: 
głoski że premjer Skrzyński ma za- 
miar po pierwszym maja postawić na 
porządku dziennym Rady Ministrów 
wniosek o wycofaniu z Sejmu usta- 
wy o organizacji najwyżsych władz 
wojskowych. 

Na kongres leśny. 

WARSZAWA 241V (tel, wł. Słowa) 
W dniu 27.-go nastąpi otwarcie kon- 
gresu leśnego w Rzymie. Z ramienia 
rządu polskiego wyjechali dyrektor 
departamentu leśnego w  Minister- 
stwie Rolnictwa p. Jan M-klaszewski 
i inżynier Mieczysław Baranowski. 
Po skończonych obradach kongresu 
delegaci nasi udadzą się. na otwarcie 
wystawy międzynarodowej leśnictwa 
w Medjolanie 

Z Rady Ministrów, 

WARSZAWA, 24 IV. Pat. Rada 
Ministrów na posiedzeniu w dniu 
24 b. m. uchwalila projekt ustawy 
o środkach zapewnienia równowagi 
budżetowej, projękt ustawy w spra- 
wie zatwierdzenia zmian statutu 
Banku Polskiego, projekt ustawy w 
Sprawie unormowania emisji bilonu 
i biletów zdawkowych, projekt usta- 
wy w sprawie prowizorjum budżeto- 
wiego za czas od 12 do 30 czerwca 
1926 roku i wniosek ministra skarbu 
w sprawie zmiany okresu budżeto+ 
wego ;oraz wniosek ministra kolei w 
sprawie: kredytów na roboty publicze 
ne w celu zatrudnienia bezrobotnych. 

Konferencja w sprawie zapa- 
sów zboża. 

WARSZAWA, 241V [PAT]. Dnia 
17 kwietnia r. b. odbyła się w Mini- 
sterstwie Rolnictwa i Dóbr Państwo- 
wych, pod przewodnictwem ministrą 
Kiernika przy współudziale wicemi- 

nistra d'ra Raczyńskiego konierencja 
mająca na celu zasięgnięcie opinii 
sfer miarodajnych co do  rozporzą-: 
dzalności posiadanych w kraju zapa- 
sów zboża oraz organizowania środ- 
ków zabezpieczających dostateczną 
podaż na rynkach wewnętrznych. W 
konferencji wzięli udział przedstawi- 
ciele centralnych organizacyj rolni- 
czych oraz instytucyj rolniczo-handlo- 
wych który zadeklarowali, że w razie 
udzielenia im odpowiednich kredytów, 
gotowi są dostarczać do miast i 
ośrodków przemysłowych wskazaną 
przez rząd: każdą ilość zbóż chlebo- 
wych potrzebną do wyżywienia lud- 
ności, 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWĄ, 24.IV. (tel. wł. Słowa) 

Dziś tendencja dla dolara słabsza Na 
czarnej giełdzie płacono 10.20, w obro- 
tach [międzybankowych płacono 9,70 a 
Bank Poiski 9,60 zł.
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ECHA KRAJOWE 
Kupiectwo grodzieńskie 

— Korespondencja Słowa — 

Kupiectwo grodzieńskie zrzeszone 
w Oddziale Związku kupców polskich 
dotychczas, należy to stwierdzić z 
ubolewaniem, nie wykazało zbytniej 
aktywności jeżeli chodzi o wspólną 
działalność zarówno na polu gospo- 
darczem, jak społecznem. Istniejąca 
od trzech lat organizacja zw. kupców 
polskich pracowała anemicznie, nie 
dając o sobie znać ani społeczeństwu 
ani organizacjom w innych miastach 
Ziem Wschodnich. Dopiero teraz 
zdaje się nastąpił zwrot, który jak 

można się spodziewać ożywi działal. 

ność organizacji kupieckiej. Takim 

punktem zwrotnym było posiedzenie 

walne członków związku kupców, na 

którem po wyborach nowego zarządu 

zabrał głos p. Jastrzębski, krytykując 
niedołężność Zarządu i indolencję 

zrzeszonych. : 

Trzyletnia drzemka związku zdy: 

skredytowała go w oczach kupiectwa 

i całego społeczeństwa. Mówca na- 

kreślił ramowy program przyszłej 
działalności: żywy i aktywny udział 

w życiu społecznem i samorządowem, 

organizacja kredytu, fachowa pomoc 

prawna, energiczna propaganda na 

rzecz związku, akcja oświatowa, or: 

ganizacją życia towarzyskiego. i 

P, Jastrzębski wezwał do odrobie- 
nia tego, co przez niedbalstwo nie 

zostało zrobione, w terminie miesię- 

cznym, stawiając konkretny wniosek 

w tej mierze. W tymże terminie bę: 

dzie mógł zarząd przed zwołanem 

ponownie zgromadzeniem wykazać 

swoją dobrą wolę i umiejętność kie- 

rowanią związkiem. : 

To przyszłe walne zebranie może 

dokonać zasadniczego zwrotu w «<hi- 

storji» związku. Chaotyczny bez za- 

mierzeń głębszych i bez fachowego 

dotąd kierownictwa związek może 

stać się przy wytężonej i świadomej 

celów pracy nowych działaczy powa- 

żną i użyteczną organizacją. 
Kupiectwo polskie jest słabe finan- 

sowo i fachowo, dziś jest już jednak 

dostatecznie liczne, aby pomyśleć o 

rozwoju własnej Organizacji, która 

nietylko skupi pojedyńcze i rozbieżne 

często wysiłki, ale swoim wpływem 

i doświadczoną radą wzmocni nie 

jeden warsztat pracy, niejeden stwo: 

rzy, rozszerzy życie gospodarcze, któ- 

re nabiera z każdym dniem większej 

wagi w naszem Życiu państwowem, 

wkrótce powstanie konstytucyjnie prze- 

widziana Najwyższa izba Gospodar- 

cza (a obecnie już istnieje tymczaso- 

wa Izba), a wraz z nią w całym kra- 

ju Izby przemysłowo-handlowe. . 

I wstyd będzie, jeśli „Grodno, je- 

dno z największych miast na da- 

wnych ziemiach wschodnich, udziału 

w tym ruchu nie przyjmie. Będzie 

to ze szkodą dla tutejszego kupiectwa. 
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Śliezne Letnisko 

w Jaszunach, willa piętrowa 5 pokoi 

lub 3 i 2 oddzielnie las sosnowy, 

rzeka, pół klm. od stacji. Wiado- 

mość w kantorze maj. Jaszuny lub 

w Wilnie u kasjerki hotelu 

Georges'a 

0929626292 

Dom „MURPOL“ 
Handit 

Wilno. Mickiewicza 34, tel. 370. 

Poleca wszelkie artykuły budowlane: 
Wapno 
Cement : 

Papę dachową i smołę 

Okucia do okien, drzwi i 
pieców 

Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks 

z dostawą do domów. 

Opinja społeczna naszej 
stała ostatnio poruszona wiadomoś- 
cią, która w niespełna kilka godzin 
obiegła całą gminę, o niesumiennem 
wywiązywaniu się ze swych obowiąz: 
ków wójta Borysiuka. 
wójt gminy Czeczewicze od dłuższe: 
go już czasu ściągał osobiście po- 
datki gminne. 
był zatarg, Jak się teraz okazało, Bo- 
rysiuk 
przekazywał ich do odnośnych kas. 
Szczegółowa rewizja kasy gminnej i 
księgowości wykazała, że wójt Bory- 
siuk zdefraudował 5 tysięcy złotych. 
Cała sprawa nie nabrała by 
rozgłosu gdyby nie faxt, że rozmaici 
agitatorzy komunistyczni 
tali dla swych celów defraudację, na- 
mawiając włościan aby mówili, że już 
uiścili 
zdefraudowane przez Borysiuka, który 
im pokwitowań nie wydał. 
latne śledztwo w wielu wypadkach 
stwierdziło, iż twierdzenia tego rodza* 
ju są kłamstwem 
nych pociągnięto za oszustwo do 
odpowiedzial ności. 

idą powoli w zapomnienie. 
bardziej ludność miejscowa zaczyna 
sobie zdawać sprawę, iż wszelkie 

Grodno, 23 go kwietnia, 

Młody związek kupiectwa polskiego 
należy otoczyć opieką. Nietylko go 
poprzeć w zamierzeniu, 
mu często i inicjatywę, 
aby rozbudzona ambicja czynów nie 
zanikła 
martwocie i lenistwie. 

ale poddać 
dopilnować 

w naszej przysłowiowej 
N. 

CZECZEWICZE 
pow. Łuniniecki. 

Wójt defraudantem. 
gminy zo- 

— (w) 

Jan Borysiuk 

Nie jeden na tem tle 

pieniądze ściągał lecz nie 

takiego 

wykorzys- 

podatki i ich sumy zostały 

Skrupu- 

i wobec tego win- 

WASIUNY. 

— Mamy pasterza. Nareszcie 
paraija nasza doczekała nowego pro- 
boszcza, jest nim ks, Miszsinis. No- 
wy proboszcz parafji jest tak samo 
jak poprzednik jego narodowości 
litewskiej. Mimo toe w przeciwstawie- 
niu do ks. Ercjusza cechuje go, przy- 
najmniej 
poznaniu, umiar i takt w tem co mó: 
wi i robi. 

przy pierwszem przez nas 

Niema tej ślepej nienawiści, niema 
szowinizmu, którym nacechowane by: 
ło :postępowanie podžegacza ks. 
Ercjusza. 

Spory i waśnie między ludnością 
polską i litewską parafji Wasiuńskiej 

Coraz 

spory i wszelkie nieporozumienia za- 
łatwić można na drodze polubownej, 
że nieprzezwyciężoną zda się prżesz- 
kodę da się usunąć gdy niema po- 
stronnych podżegaczy, jakim bez wąt- 
pienia był ks. Ercjusz. Zapanowało 
ogólne uspokojenie, a ludność na- 
szych wsi, oddawna pragnąca za: 
przestania bezcelowej walki, oczekuje, 
że z ambony Wasiuńskiej płynąć bę- 
dą na całą parafję słowa miłości bra- 
terskiej, słowa które każą każdemu 
zapomnieć o tem co było w czasie 
gdy parafją rządził zaśiepiony niena- 
wiścią nie prawdziwy Litwin ale li- 
twoman. (w) 

BARANOWICZE. 

— Budowa kaplicy. Ponieważ 
dotychczasowy kościołek garnizono: 
wy w Baranowiczach ze względu na 
szczupłość nie odpowiada swoim 
potrzebom, miejscowy ks. kapelan 
major Walasek, dzięki składkom 
miejscowego obywatelstwa i ofice- 
rów, począł w koszarach Kościuszki 
budować obszerną kaplicę, poświę- 
cenie której nastąpi w dniu 9 maja r.b. 

Wysiłkom społeczeństwa Kurja 
Biskupia W, P. przyszła z pomocą 
ofiarowując dla nowej kaplicy 
dzwony. 

Kierunek techniczny przy budo- 
wie kaplicy objął p. inż. Stokowski. 
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W przededniu jubileu- 
szu Czesława Jankow= 

skiego. 
W lipcu roku bieżącego mija pięć- 

dziesiąt lat znakomitej działalności na 
polu pracy literackiej, dziennikarskiej 
i społeczno - obywatelskiej Czesława 
Jankowskiego. 

Pracy pełnej zasług zarówno dla 
piśmiennictwa polskiego, jak i dla 
społeczeństwa, dokonanej w warun: 
kach częstokroć trudnych i zawikła: 
nych, obarczającej poważną odpowie- 
dzialnością i najeżonej niebezpieczeń - 
stwami, 

Związek Zawodowy Literatów pol- 
skich oraz Syndykat Dziennikarzy 
polskich w Wilnie, pragnąc uczcić 
tak nispospolite zasługi prezesa Cze- 
sława Jankowskiego, wystąpiły z ini- 
cjatywą uczczenia jego działalności, 
której pół wieku właśnie upływa. 

W związku z powyższem odbyło 
się w Klubie Szlacheckim zebranie 
przedstawicieli społeczeństwa, władz 
cywilnych i wojskowych, duchowień: 
stwa, sfer naukowych,  liierackich, 
dziennikarskich i artystycznych, na 
którem  iednomyślnie dano wyraz 
swych sympatyj i szczerego uznania, 
jakiemi cieszy się Jubilat oraz posta: 
nowiono uczcić go, jak przystało na 
chwilę obecną, skromnie a serdecznie. 

Prezes Wł, Zahorski zagaił zebra- 
nie, na które przybyli między innemi 
przedstawiciele władz rządowych i 
komunalnych z wicewojewodą Olg. 
Malinowskim i wice-prezydentem J. 
Łokuciewskim na czele. : 

Na przewodniczącego zebrania 
powołano prezesa Hip. Gieczewicza, 
poczem p. W. Piotrowicz odczytał 
życiorys Czesława Jankowskiego, pre- 
zes Zahorski zaś zreferował projekt 
zamierzonej uroczystości. 

Uznano, iż najodpowiedniejszym 
dniem obchodu półwiekowego jubi- 
leuszu Czesława Jankowskiego bę: 
dzie dzień 2 czerwca r. b., oraż po- 
stanowiono urządzić w dniu tym 
bankiet i raut na część Jubilata. Po» 
nadto wysunięto projekt złożenia 
Jankowskiemu adresu i wydania książ 
ki pamiątkowej Oba projekty uznane 
przez obecnych za nader pożądane 
i szczęśliwe przekazano komitetowi 
wykonawczemu do opracowania. 

Następnie dokonano wyboru ko: 
mitetu uczczenia  pięćdziesięciolecia 
pracy dżiennikar$kiej i literackiej Cze- 
sława Jankowskiego. 

Do prezydjum obrani zostali: J.E. 
ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz, 
J. E. ks. biskup dr. Władysław Ban- 
durski, wice-wojewoda Olgierd Mali- 
nowski, J. M. rektor U. S.B. Marjan 
Zdziechowski, prezydent miasta Wi- 
told Bańkowski, prezes Aleksander 
Meysztowicz, prezes Syndykatu dżien: 
nikarzy polskich Konstanty Bukow- 
ski, prezes dr. Władysław Zahorski, 
prezes Hipolit Gieczewicz, sędzia Sta- 
nisław Łopaciński, kurator dr. Antoni 
Ryniewicz, gen. Olgierd Pożerski, dyr. 
Bohdan Szachno, prezes Tadeusz 
Miśkiewicz 

Do komietu zaś zostali powołani: 
członkowie zarządu Związku zawodo- 
wego literatów polskich pp. Helena 
Rome:-Ochenkowska, Wanda Nie- 
dzialkowska-Dobaczewska i Wiktor 
Piotrowicz, członkowie Syndykatu 
dziennikarzy polskich w Wilnie pp. 
Michał Józefowicz i Stanisław Kodź, 
nas'ępnie redaktorzy naczelnych pism 
wileńskich pp. Jan Obst, Stanisław 
Mackiewicz, Kazimierz Okulicz, Ma- 
rek Latour oraz pp. Antonina Bilin- 
ska, prof. Franciszek Bossowski, dyr. 
Piotr Hniedziewicz, rejent Jan Klott, 
dyr. Józef Korolec, wice prezydent 
Jan Łokuciewski, dyr. Klemens Mar- 
cinowski, płk. Stefan Pasławski, pre- 
zes Jan Popowicz, radca Paweł Raue, 
prof. jerzy Remer, prof. Ferdynand 
Ruszczyc, Ludwika Życka. 

Komitet powołał na przewodni: 
„czącego prezesa Konstantego Bukow* 
skiego oraz dokonał wyboru dwu 
komisyj: gospodarczej i prasowej, 

Olbrzymi lokaut w Norwegji. 
30 tysięcy robotników bez pracy, 

OSLO, 24—VI. Pat. Wobec odrzucenia przez robotników propozycyj 
pojednawczych w sprawie uregulowania zatargu robotników z przedsię- 
biorcami na temat płac praca zostanie dziś wieczorem przerwana. 

OSLO, 24—VI. Pat. Wobec zerwania rokowań prowadzonych przez 
robotników i przedsiębiorców ogłoszono lokaut obejmujący 30 tysięcy 
„obotników przemysłu metalowego, włókienniczego i górnictwa. 
  

Ruch wojsk litewskich. 

Przygotowania do obsadzenia granicy polskiej, 

Jak już swego czasu podawaliśmy, władze centralne litewskie noszą 
się z zamiarem obsadzenia swej granicy oddziałami wojska, 
wzór naszego K. O. P. zastąpiły dotychczas 

i któreby na 
pełniące ochronę oddziały 

policji granicznej. Obecnie wiadomości te potwierdzają się. 
Według otrzymanych przez nas 

zostaną obsadzone przez wojskowe oddziały litewskie odcinki pow. 
Do miejscowości nadgranicznych 

tych dniach Ściągnięte znaczniejsze oddziały wojska 
ciańskiego i Brasławskiego. 

informacji w pierwszym rzędzie 
Świę- 

zostały w 
litewskiego. Stwier- 

dzono iż oddziały te stanowią poszczególne szwadrony 3 pułku konnych 
strzelców kowieńskich, stacjonowanych 
oddziałów litewskiej straży granicznej 

ostatnio w Wiłkomierzu. Wśród 
zapanowało przygnębienie gdyż 

według zarządzeń władz centralnych oddziały te zostaną zlikwidowane. 
Ludność polska po tamtej stronie granicy z niepokojem oczekuje 

mających nastąpić zmian, Spodziewane 
litewskich oddziałów wojska. 

są gwałty i nadużycia ze strony 

Nowa falą terroru litewskiego. 
W tych dniach centralne władze litewskie zarządziły wysiedlenie ca- 

łego szeregu osób narodowości polskiej będących stałymi 
Kowieńszczyzny. 

mieszkańcami 

ltak w dniu 20 b.m. w rejonie Giinciszekw pow. Wileńsko-Trockim litewska 
policja graniczna przerzuciła na nasz teren Jankowskiego z żoną i trojgiem 
drobnych dzieci. W dniu 22 b.m.w rejonie tychże Glinciszek przerzucono 
1 osobę i w miejscowości Piikiszki 19 osób. W dn. 23 b.m. do miejsco- 
wości granicznej Rykonty zostało wyrzucone 6 osób. Ofiary gwałtu litew- 
skiego znajdują się w opłakanym stanie, nie posiadają niezbędnych dia 
egzystencji środków żywnościowych, gdyż straż pograniczna 
bestjalski sposób obrabowała nieszczęśliwe ofiary kowieńskiega 

litewska w 
rządu. 

Wysiedleńcy ze łzami w oczach witali nasze oddziały K.O.P., które 
w podkreślenia godny sposób zaopiekowały się prowizorycznie wysiedlo- 
nymi. Spodziewane jest dalsze znęcanie się Litwinów nad mieszkańcami 
Litwy narodowoścr polskiej. 

„AMERDEBEZA 

Spółdzielnia Rolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
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„VESTA“ 
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 
od Ognia i Gradobicia w Poznaniu 

ubezpiecza ziemiopłody od-gradobic 1а 
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które zajmą się realizacją zamierzone- 
go programu. 

W dniach najbliższych komisje 
opracują szczegóły uczczenia znako- 
mitej działalności nestora polskiej pu- 
blicystykii podadzą je do wiadomości 
publicznej. 

na warunkach najkorzystniejszych. 

Bezkonkurencyjne niskie premje. 
Największe Towarzystwo gradowe w Polsęe, liczy 23000 ubezpieczonych na 

ogólną sumę zł. 155 miljonów. Korzystne wyrównanie ryzyka. 
Z organizacjami rolniczemi zawiera specjalne korzystne umowy. 

Dyrekcja główna w Poznaniu, św. Marcin 61. 

Wnioski przyjmują i wystawiają polisy Oddziały: w Wilnie, ul. Jagiellońska 8, > 
w Pożóayfe, al, B Ratajczaka 36, w Bydgoszczy, Dworcowa 73, Grudzę: 2 
dzu, ul. 23 Stycznia 10, Katowicach, ul. 3 Maja 36a; Krakowie, ul. Stra: py 

D szewskiego 23, Lublinie, Krak. Przedmieście 39, Lwowie, ul. Długosza 1, 
Warszawie, ul. Mazowiecka 13. 
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artysta 

Jan Bułhak |: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Ceny zniżone.       

  

Sprawy i kwestje tea- 
tralne. 

NIECO O „CZYSTEJ FORMIE" WITKIE- 
WICZA JAKO WSTĘP DO UWAG O 
WARSZAWSKIM INCYDENCIE Z „TUMO- 
REM MOZGOWICZEM* A DALEJ 0 WI- 
LEŃSKICH WYSTĘPACH HABIMY, £Ą- 
CZĄCYCH SIĘ HARMONIJNIE Z PORU- 

SZONYM TEMATEM. 

Przespacerujmy się oczami po 

książce Stanisława Ignacego  Witkie- 

wicza zatytułowanej  „Teatr“, wyda: 

nej trzy lata temu, gdzie [autor „Tu. 

mora Mózgowicza*, „Wšcieklicy“, 

„Pragmatystów” etc. wtajemnicza 

nas w istotę swojej teorji czystej 

formy, którą rad by widzieć stoso- 

waną zarówno w malarstwie jak w 

literaturze a osobliwie w utworach 

pisanych dla teatru. 
Niema dzieł, któreby były wyra- 

zem Witkiewiczowskiej teorji. Z tem 

jeszcze nie bieda! Gorzej jest, iż sam 

Witkiewicz, zaraz na wstępie do swe- 
go traktatu daje wyraz przekonaniu, 

iż rzeczą jest wątpliwą „czy kiedy- 

kolwiek będą*... ‚ : 

Mniejsza. ldźmy odważnie dalej. 

In magnis voluisse sat est. Е 
Teatr z jego konwenansaini, Z 

dzisiejszem pojęciem  sceniczności i 

akcji, z jego teraźniejszą podstawą 
psychologicznej konstrukcji sztuki 

teatralnej — przeżył się. Nuda dziś 

w teatrze — pisze Witkiewicz — pa- 

nuje niepodzielnie. Wszystko jedno: 

czy to dawana będzie tragedja grec- 

ka jak ją wystawiali Grecy, czy Szeks- 
pir „po szekspirowsku*, czy Ibsen 
ujęty w „klasyczne* formy czy Ajs- 
chyłos zmodernizowany, czy będzie 
na scenie absolutny realizm rodem z 
Monachjum lub z Moskwy... Wszyst- 
ko to już znane, opatrzone, nie wy- 
wierające wrażenia. 

Wobec Szekspira, Moljera, Sło- 
wackiego, Wyspiańskiego — powia- 
da Witkiewicz na innem miejscu — 
nie możemy przeżywać uczuć metafi 
zycznych; my chcemy innej formy. 

Niepodobna sobie wyobrazić, jak 
ludzie mogą sobie bez wstydu patrzeć 
w oczy w antrakcie podczas sztuk rea- 
listycznych i psychologicznych, lub 
też kiedy są nabierani na różne stra- 
szne „nastroje“ albo głęboko symbo: 
liczne machinacje! Teatr jest dziś 
stekiem najpotworniejszego kłamstwa, 
jest upadlającym narkotykiem, nawet 
jeśli przedmiotem awantury scenicz- 
nej są najwznioślejsze uczucia. Co 
to wszystko kogo obchodzi! 

Potrzeba nam na gwałt czegoś 
nowego, niebywałego! Nietylko w 
teatrze lecz naogół w Sztuce. Zada- 
niem teatru jest, według Witkiewicza 
wprowadzanie widza w stan wyjąt- 
kowy. ‚ 

Trzeba spróbować... Nuż Czysta 
Forma potrafi dokonać tego, co już 
przestało udawać się nawet Szekspi- 
rowi, nawet Szopenowi, nie wspomi- 
nając już o Matejce. 

Witkiewicz jest tego pewny. 
«Twierdzimy — pisze — że moż- 

ne żadną logiką. Nie chodzi 

liwa jest sztuka teatralna, w której 
samo stawanie się, uniezaležnione 
od spotęgowarego obrazu życia, 
może wprowadzić widza w stan poj- 
mowania metafizycznego uczucia.» 
A dalej: Dosyć już „mamy tej prze- 
klętej konszkwencji charakterów fi tej 
„prawdy* psychologicznej, która zda- 
je się wszystkim bokami wprost wy- 
łazić. My chcemy być w teatrze w 
zupełnie innym Świecie Chcemy o: 
glądać coś, co nie jest uwarunkowa- 

o to 
aby sztuka teatralna była koniecznie 
bezsensowna, tylko aby raz przestać 
krępować się istniejącym dotąd  sza- 
błonem, opartym jedynie na žycio- 
wym sensie... 

| rozprawia Witkiewicz o swobo- 
dnem deformowaniu życia dlatego 
aby stworzyć całość której sens był- 
by tylko określony wewnętrzną, czys- 
to sceniczną konstrukcją, a nie wy* 
maganiem konsekwentnej psycholo: 
gji i akcji. 

Mętne to? Niebardzo zrozumiałe? 
Jakże by mogła wyglądać taka sztu- 
ka teatralna przy zastosowaniu «de- 
formacji psychologji i działania»? 

Sam Witkiewicz szkicuje plan ta- 
kiej sztuki rozgrywającej się w šwie: 
cie kompletnie urojonym, nieodpo- 
wiadającej żadnym stosunkom na 
ziemskim globie. Oto np. — wcho- 
dzą tczy osoby czerwono ubrane i 
kłaniają się niewiadomo komu. Jed- 
na z nich deklamuje. Wchodzi ła- 
godny staruszek z kotem na sznurku, 

е R. 
Dotąd było wszystko na tle czarnej 
zasłony. Zasłona rozsuwa się i wi- 
dać włoski pejzaż. Słychać muzykę 
organów. Staruszek mówi coś z pos- 
taciami, coś, co musi dawać odpo- 
wiedni nasirój. Ze stołu spada szklan- 
ka, Wszyscy rzucają się na kolana i 
płaczą. Staruszek zmienia się w roz: 
juszonego '„pochronia* i morduje 
małą dziewczynkę, która tylko co 
wpełzła z lewej strony. Na to wbie- 
ga piękny młodzieniec i dziękuje sta- 
ruszkowi za to morderstwo, przy- 
czem postacie czerwone Śpiewają i 
tańczą. Poczem młodzieniec płacze (i 
nad trupem dziewczynki i mówi rze- 
czy niezmiernie wesołe, na co siaru- 
szek znów zmienia się w łagodnego 
i dobrego i śmieje się w kącie, wy- 
powiadając zdania wzniosłe i przej- 
rzyste. Ubrania mogą być zupełnie 
dowolne; podczas niektórych części 
może być muzyka,.. 

Co to? Szpital war atów? 
Nic nie szkodzi uspokaja 

Witkiewicz. Tą metodą, pisząc sztukę 
na serjo (mniejsza, dramat, farsa, 
groteska) i wystawiając ją odpowie- 
dnio, można stworzyć rzeczy nieby- 
wałej (cytuję dosłownie) dotąd pię- 
kności. 

Nie należy się sensem życiowym 
w konstruowaniu czystej formy  krę- 
pować.. (Str. 57)... Niestety, najczys- 
Sza forma zawsze jest trochę žycio- 
wo.zbrudzona... W sztukach teatral- 
nych pewien sens życiowy psycho- 

logji i działań jest nie do uniknięcia 
(str. 59). 

Do dzieł mających tendencje (wy- 
łącznie) formalne nie należy przykła- 
dać _ kryterjów _ naturalistycznych 
(str. 81). 

Zgodzono się że temat jest ni- 
czem, wszystkiem jest talent. Teraz 
próbuje Witkiewicz wyperswadować 
ludziom, że niczem jest treść a 
wszystkiem — forma. 

Ciężko przyzwyczaić się do tego. 
Na razie trudno nawet,sztukę posia- 
dającą wyłącznie tylko Czystą Formę, 
inaczej: w Czystej Formie)— zrozu- 

mieć. A no,.. trzeba się otrzaskać, 
patrzeć, patrzeć, chodzić do teatru i 
chodzić. Wówczas nad taką sztuką, 
wyzutą z pospolitego sensu, o zde- 
formowanych kształtach rzeczywistoś- 
ci.. zacznie „przyświecać łagodne, 
niezmienne, z Nieskończoności pro- 
mieniujące światło Wiecznej Tajemni- 
cy Istnienia“. 

Czyliż by to mogło komu nie 
wystarczać? 

A już najciekawsże jest to, że np. 
kubista bynajmniej nie widzi Świata 
takim — jakim go maluje. Głośny 
kubista Picano spytany czy widzi 
Świat w kubach? — zawołał: „Ależ 
to byłoby okropne! * 

Pytanie przeto dlaczego pp. ku: 
biści, futuryści, ekspressjoniści, formiś- 
ci i im podobni uwzięli się pokazy: 
wać nam na scenie w teatrze coś, 
czego by widoku oni sami po za te- 
atrem nie znieśli? Przecież to jest jakieś 

„wznosząc gronikie okrzyki. 
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Ostatni dzień Smoka. 
Dziś zakończy swój żywot i przestanie 

trapić Wilnian i truć ich zgniłemi wyziewy. 
Liczny zjazd rycerstwa ze wszystkich stron 
miastą napełnił serca mieszkańców radością. 
Dawno już, bardzo dawno nie widzieliśmy 
na ulicach Wilna takich tłumów jak wczo- 
raj wieczorem. 

Zaczęły się one gromądz ć na placu Ka- 
tedralnym już od godziny 5 tej wyczekując 
cierpliwie przybycia rycerzy. Gay zmrok za- 
padł i dobrze gwiazdy zajasniały, z czterech 
stron Świata rozległo się dalekie echo fan- 
far, a w chwnię później błysnęły pochodnie, 
Orszaki rycerskie otoczone gawiedz ą uliczną 
zbliżały się powoli do piacu 

Od strony Zamku Trockiego ciągnęły 
zastępy litewskie. Konie spasione, źmudzkie, 
małe. W rękach rycerzy dzidy i pochodnie 
a na czele wódz poprzedzany fanfarami. Od 
Rusi traktem połockim z ulicy św. Anny 
wywinął się jak wąż srebrzysty pochód pan- 
cernej jazdy. Niebawem u wyłotu ulicy Zam- 
kowej ukazał się oodział rycerstwa iechic- 
kiego, buńczuczny, pewny siebie, jak zawsz 
lechici, A w końcu przybyli ci najbardzie 
interesujący ze wzslędu na swe losy, błędn. 
rycerze—jechali od Antokola. 1 

Fanfary grzmiały donośnię obwieszcza- 
jąc mieszkańcom Wilna, że rycerstwo już 
się zjechało i smokowi nie przepuści... Z 
chwilą gdy pizebrzmiały ostatnie słowa he 
rolda iłum zebrany dał wyraz swej radości 

Zjazd rycerstwa 
zakończył się pięknemi śpiewami chóru mę- 
skiego «Echo», który wykonał szereg pieśni. 

Bez przesady rzec można, że «sprawa 
smoka» poruszyła cate Wilno. Szeroko 
ją komentowano wczoraj przyglądając się 
rycerzom lub maszkarom jeżdżącym na ro- 
werach już od południa po mieście. Dużo 
bowiem było rzeczy dziwnych. Oto trudno 
domyśleć się dlaczego niektórzy rycerzy (na- 
si kochani ułani) mieli fizjonomje umalowa: 
ne na czarno. P.szący te słowa sam słyszał 
jak w tłumie głośno zapytywano się: «Pa- 
trzaj, patrzaj murzyny jadon. Były również 
i głosy jakby niezadowolenia lub zgorszenia. 
Oto jakie dwie babuleńki groźnie wyrzeka- 
ły, «že jak arcybiskupa niema to pod kate- 
dron smoków chwalo». 

Naogół jednak stwierdzić trzeba, ž> spra- 
wa smoka stała się sprawą Wilna całego, 
spragnionego wesołości beztroskiej, której te- 
raz trudno zaznać. 

WT. 
* 

— | niebo przyjmie udział w waice 
ze smokiem. Dowiadujemy się w ostatniej 
chwili, że na dzisiejszą walkę ze Smokiem 
zlecą do Vilna całe stada ogromnych  pta* 
ków z ciepłych krajów. 

— Hymn na cześć św. Jerzego. Dzi- 
siaj na placu Orzeszkowej po wręczeniu ta- 
jemniczego zwierciadła Św, Jerzemu będzie 
odegvany p:zez połączone oskiestry trzech 
pułków pod batutą p. Reszkego hymn, spe- 
cjalnie na ten dzień skomponowany przez 
p. Eug. Dziewulskiego z «Reduty», 

— <Smokowe> misterjum na uli- 
cach Wilna. Następujący jest przebieg 
«zdarzenia», kló. e w dniu dzisiejszym zostanie 
odtworzone na ulicach Wilna. 

Godz, 1-a popoł. Dziedziniec Uniwersy- 
tecki im. Skargi. Kapłani, rycerze, lnd. Na- 
rada nad tem, co uczynić ze Smokiem. Po 
raradzie pochód ruszy na Baksztę. 

Po ewent. zabiciu smoka pochód ruszy 
na plac przed stary ratusz w celu spalenia 
potwo a. 

Godz m'ędzy 2-ą a 3:4 popoł. Pochód 
rusza w dalszą drogę ulicami Wielką, Zam- 
kową, przez pi. Katedralny, Mickiewicza na 
pl. Łukiski. Po drodze na pl! Orzeszkowej 
tajemnicze zwierciadło będzie oddane Św. 
Jerzemu, przyczem będzie odegrany hymn 

w. Jerzego, skomponowany przez p. Dzie. 
wulskiego. . 

Na placu Łukiskim sąd nad tem, co u- 
czynić z cejskiem S$ noka. 

W ciągu całej uroczystości będą się 
unosiły nad miastem samoloty, które także 
wezmą udział w walce. 

Pozatem będą sprzedawane znaczki po 
20 groszy, które będą uprawniały do udzia - 
łu w zdarzeniu. Całkowity dochód przezna- 
czony na dokarmianie dzieci bezrobotnych. 

Katastrofa lotnicza pod 
Radomiem. 

Inspektor lotnictwa wojskowego 
pułk. Serednicki zabił się na 

miejscu. 

W piątek po południu zdarzyła 
się pod Radomiem katastrofa lotni. 
cza z samolototem prowadzonym 
przez inspektora lotnictwa wojsko- 
wego putk, Serednickiego. 

Z tragicznie zmarłym pułk. Sered- 
nickim schodzi do grobu jeden z 
wybitnych naszych lotników wojsko 
wych, który tak na polu kierownictw | 
IV departamentu, jak i w samem lot 
nictwie odznaczył się dużemi zasłu” 
gami. 3 

  

sadystyczne, 7 premedytacją branie lu- 
dzi na tortury! 

Lecz sztuka teatralna w Czystej 
Formie jest czemś samem w sobie! 
Przez swoją Czystą Formę wywołuje 
w nas — uczucie metafizyczne. Kto 
jednak może zdobyć się na „wewnę- 
trzne nastawienie na Czystą Formę* 
(bez czego niema sposobu być nią 
olśnionym), jeśli Czystej Formy... nie- 
podobna sobie wyobrazić! 

Nie może być! Owszem. Olo co 
pisze sam Witkiewicz (Str. 130): 
„Czysta Forma w absolutnej swej 
czystości nie istnieje". Jednak o Czys: 
tej Formie danego dzieła mówić moż- 
na w abstrakcji od- życiowych jego 
Składników tak, jak o kolorze jabłka 
mówić można w uniezależnieniu od 
jego formy i naodwrót, mimo, że w 
rzeczywistości dwóch tych elementów 
oddzielnie wyobrazić sobie niepo. 
dóbna'. 

Pozwoliłem sobie podkreślić. Je- 
żeli przeto niepodobna wyobrazić 
sobie oddzielnie; formy jabłka i jego 
koloru, to i niema sposobu wyobra- 
zić sobie oddzielnie formy i treści 
Sztuki teatralnej, czyli i Czystej jego 
Formy, albowiem czego sobie nie 
można wyobrazić, to chybaż nie ist- 

nieje? я 
Drogi panie, chciałoby się powie- 

dzieć, czego pan szuka io, niestety 
nie istnieje. Nie tędy dioga do uczuć 
i wzruszeń metafizycznych. A w do 
datku, nie trzeba aż tak dużo zuży- 
wać słów dla wyjaśnienia rzeczy nie
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KURJER GOSPODARCZY 

Zagadnienia gospodar- 
cze Kresów Wschod. 

6. Przemysł rolniczy. 

Przemysł rolniczy, zniszczony pod: 
czas wójny, obecnie prawie że nie 
istnieje, w każdym bądź razie liczba 
„uruchomionych zakładów przemysło- 
wych nie dosięga jednej trzeciej liczby 
tych zakładów, które czynne były 
przed wojną. Naogó! pod względem 
przemysłowym, a w szczególności 
przemysłu rolnego są Kresy wschod- 
„nie niezmiernie upośledzone i dąże- 
„Niem czynników kierowniczych w 

aństwie winno być pobudzenie do 
życia zakładów przemysłowych, któ. 
re przetwarzałyby na miejscu surow- 

ich obszaru dzięki parcelacji i wy- 
właszczeniu na osadnictwo wojsko 
we, a także wskutek ekstensywnych 
warunków gospodarowania znacznie 
mniejsza niż przed wojną liczba bez- 
rolnych lub małorolnych znaleźć mo 
że zatrudnienie. Sytuacja niewątpliwie 
poprawiłaby się znacznie gdyby w 
prędkim czasie można było przepro- 
wadzić scalenie gruntów i wsie poza- 
mieniać na kołonje, dało by to bo- 
wiem ludności impuls do przejścia 
od ekstensywnych form gospodarki 
do bardziej intensywnych, wymaga 
jących większego nakładu pracy. W 
chwili obecnej liczyć się jednak na- 
leży z istnieniem na wsiach nadmia- 
ru rąk robotniczych, które w jakikol- 
wiek sposób należy zatrudnić, gdyż o 

ce i płody rolne przynajmniej na pół. ile ręce te nie pracują, strata stąd 
fabrykaty. W szczególności mam na powstała jest stratą nietylko tych 
Myśli niewyzyskaną zupełnie gałęź jednostek, ale straią narodową i pań. 
produkcji i przerobu Inu tak na Stwową, prowadzącą do ogólnego 
włókno, jak też na olej, co dla Wi. zubużenia kraju. 
leńszczyzny stać by się mogło praw: 
dziwem błogosławieństwem i pod- 
niosłoby znakomicie dobrobyt ludno- 
ści, zatrudniając jednocześnie część 
zbytecznych na roli rąk roboczych. 

7. Handel. 

Handel prowadzony jest przeważ- 
nie artykułami pierwszej potrzeby 
©raz surowcami i płodami gospodar- 
Stwa rolnego i koncentruje się w 
miasteczkąch, z racji zaś znacznych 
odległości i złych dróg nosi charakter 
zupełnie specyficzny w innych dziel- 
nicach Polski nie spotykany. W kilku 
punktach powiatu w miasteczkach 
odbywają się raz w tygodniu w 
pewne określone dnie tak zwane 
„kiermasze“ czyli targi, na które 
zjeżdża po kilkaset do paru tysięcy 
furmanek chłopskich. _ Włościanie 
przywożą na rynek zboże, len, siemię 
lniane, owoce, skóry, drób, jaja, grzy* 
by, wełnę, nierogaciznę i cielęta oraz 
przyprowadzają konie i bydło na 
sprzedaż, zakupują  żaś artykuły 
pierwszej potrzeby i maszyny  rolni- 
„cze. Miasteczka przedstawiają wów- 
czas wielkie ożywienie, po to by 
przez pozostałe 6 dni w tygodniu 
pogrążyć się w kompletnem nieomal 
uśpieniu, Skup płodów i produktów 
gospodarstwa wiejskiego piowadzo- 
Ny jest nieomal wyłącznie przez ży- 
dów, którzy zbierają partje całowa- 
gonowe lnu, owsa i siemienia Inia- 
nego i odprzedają je dalej. Z powo- 
du niedostatecznego czyszczenia ziar- 
na przez włościan i skupu, prowa- 
dzonego małemi partjami, towar jest 
bardzo niejednolity. i naogół pod 
względem czystości wiele pozostawia 
do życzenia. 

*8. Nadmiar rąkgroboczych i wy- 
chodźtwo. - 

O ile dotychczas omawiane spra- 
wy dotyczyły objektów gospodar- 
czych i poszczególnych gospodarstw, 
źle wprawdzie  prosperujących, ale 
posiadających zasadnicze dane do 
zdrowego rozwoju i doskonalenia się, 
O tyle zażnaczyć należy, że istnieje 
znaczna ilość warsztatów pracy nie- 
wystarczających do wyżywienia ro- 
dziny, powstaje zatem zagadnienie 
zatrudnienia zbędnych rąk roboczych, 
Чбге we własnem gaspodarstwie nie 
znajdują pracy. Wychodźtwo z Wi- 
eńszczyzny było przed wojną silnie 
Tozwinięte i skierowywało się bądź do 
Ameryki północnej, bądź w głąb Ro- 
Sji do fabryk i miast. Obecnie emi- 
racja tak do Ameryki, jak i do 

Mosji jest zamknięla, przynajmniej o 
ile chodzi o emigrację sezonową. 
Tzyczyn wychodźtwa szukać należy 

W niskim rozwoju kultury rolnej, w 
> Braku istnienia przemysłu, wreszcie w 

Silnym przyroście ludności. Wobec 
zrujnowania gospodarstw  folwarcz- definitywnego 
Mych i znacznego zmniejszenia się 

(D. C. N.) 

D-r. Wł. Chudzyński, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (t) Podatek od budynków 

w gminach wiejskich nie będzie 
pobierany. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych wyjaśniło, że pobiera- 
nie podatków od budynków w gmi- 
nach wiejskich nie może być w roku 
bieżącym uskuteczniane, z tego po- 
wodu, że budynki te jako Ściśle zwią- 
zane z produkcją rolną, nie mogą 
stanowić przedmiotu odrębnego opo- 
datkowania, natomiast powiatowe 
związki komunalne mają możność 
ustalania i pobierania dodatku do 
państwowego podatku od budynków 
dochodowych, przyczem ministerstwo 
spraw wewnętrznych ustaliło, że ob. 
ciążenie tych budynków nie powinno 
łącznie z innemi opłatami ra rzecz 
samorządn przekraczać 50 proc. po- 
datku państwowego. 

Odczyt o pien'ądzu. W 
ubiegły piątek senator p. Stanisław 
Gaszyński wygłosił w przepełnionej 
sali St-nia Techników dłuższy odczyt 
o konieczności wprowadzenia w 
Polsce nowego pieniądza, osnutego 
nie na złocie jak dotychczas lecz nie- 
ruchomym majątku państwa. Odczyt 
obfitował w szereg nadzwyczaj cie- 
kawych momentów i szczegółów, 
budząc żywe wśród zebranych, nie 
wyłączając przeciwników nowej te- 
orji, zainteresowanie. Omówienie 
projektu, propagowanego przez p. St. 
Gaszyńskiego z wielką energją i od- 
daniem się sprawie, odkładamy na 
później. 5 "> 

— W sprawie uiszczenia po- 
datku majątkowego. Prezes Wi- 
leńskiej lzby Skarbowej podaje do 
wiadomości, że, zgodnie z zarządze- 
niami Ministerstwa Skarbu płatną 
była dołychczas jedynie '/4 część 
różnicy pomiędzy płatnemi trzema 
definitywnemi ratami (od płatników 
od 5 stopnia wzwyż w. 1 grupie 
kontyngentowej — 60 proc. tych rat), 
a wpłatami uskutecznionemi w formie 
zaliczek i prowizorycznych rat po- 
datku majątkowego. 

Obecnie, zanim zmiana poboru 
podatku majątkowego nie zostanie 
rozstrzygnięta w drodze ustawodaw- 
czej, wyznacza Ministerstwo Skarbu 
terminy płatności pozostałej części 
wspomnianej różnicy i rozkłada ją 
ną dwie równe raty, płatne: 1-sza 
do końca maja 1926 r. 2ga do 
końca października 1926 r. 

Zarazem Ministerstwo Skarbu ko- 
munikuje, że pobór powyższych rat 
od płatników od 5 stopnia wzwyż, 
których majątki zaliczono do 1-ej i 
3ej grupy kontyngentowej, został 
ograniczony na razie do wysokości 

wymiaru podatku 
zwyżki kontyn- majątkowego bez 

tąk już okrutnie skomplikowanej. 
Twórca i apostoł teorji Czystej 

Formy spróbował wyjaśnić o co mu 
chodzi popularnie, w wywiadzie u- 
dzielonym p. J. D. w Zakopanem w 
bieżącym miesiącu bieżącego roku — 
dla warszawskiego <Naszego Prze 
glądu»—i udało mu się wybornie. 

| — Dzieło sztuki — powiedział — 
Powinno lub może działać wzrusze- 
niowo swoją konstrukcją formalną 
Samą przez się, niezależnie od mate- 
"jalu trešciowego. 

No, chwała Bogu! = Dobilišmy 
gładko i szczęśliwie do portu. 

Rzecz cała w tem, że Witkiewi- 
Czowi wystarczają w widowisku Sce- 
nicznem: emocje i podniety, iimpressje 
i smaki, subtelne i suggestyjne sym- 
bole wywoływane przez same tylko 
kształty, w które utwór teatralny jest 
па scenie spowity, wystarcza mu ka- 
lejdoskop póz, akcentów, gestów; 
wystaiczają mu inwencja reżyserska, 
temperament aktorów, gra kolorów, 
Symbolika emocjonalności i drętwień, 
SToteskowości 1 bezwładów; wystar- 
cza mu, aby użyć najgwałtowniejsze- 
go skrótu—interpretacja sziuki, tem 
dla niego ciekawszej im szersze daje 

gg dla rozwinięcia konstrukcyjnych 
inezyjj a przedewszysikiem sztuki 
ajecznie kolorowej. 

ё Dyr. Szytman umyślił — miesiąc 
(Mu—zagrać w swoim warszawskim 

A. ySAtrze Małym trzyakiowy <aramat» 
iikiewicza zatytułowany  «Tumor 
Śzgowicz» nie będący pur sang 

t 

produktem Czystej Formy lecz w do- 
statecznej mierze do niej przystoso- 
wanym aby bezsensowna treść wołała 
o ujęcie jej w oszałamiające kształty 
przez aktorów i reżyserję. 

Niema reżysera, któryby nie po- 
kwapił się na wystawienie rzeczy 
choćby najbardziej niewystawialnej. 
Im większy „majstersztyk* tem prze: 
cie lepiej! 

Natomiast aktorowie, znalazłszy 
się wobec «awantury scenicznej* sto- 
jącej na głowie, powiedzieli: Nie, my 
tego grać nie będziemy. Dia tej 
prostej przyczyny, że my tego—za 
przeproszeniem— nie rozumiemy! 

. Widocznie artyści Teatru Małego 
nie mogą jeszcze przemódz się aby 
grać byle co„. ho, ho, ho jak! Nie 
chodzi im o „ho, ho, hoi* widowni 
steroryzowanej niebywalemi sztucz- 
kami stylizacji, režyserji, interpretacji. 

Artyści warszawskiego Teatru 
Małego są jeszcze o Sto mił od ide- 
ologji hebrajskiej Fiabimy! Tam już 
gra się—całkiem na zewnątrz. Habi- 
ma tylko pod względem gerezy swej 
i organizacji technicznej zbliżona jest 
do naszej Reduty; duchowe zaś po- 
krewieństwo nie z Redutą ją łączy, 
lecz z Witkiewiczowską koncepcją 
Czystej Formy. 

Co postaram się Ściślej określić i, 
Spodziewam się, uwidocznić. 

ZY 

gentowej (przedz 2 kol. 1 i 3 nakazu 
płatniczego wzór Nr. 25 wzgl. kol, 
3 nakazu płatniczego wzór Nr. 26). 

Dla właścicieli domów, podlega- 
jących ochronie lokatorów, utrzy- 
muje się w mocy wyznaczone po: 
przednio terminy płatności wspomnia- 
nej różnicy, a mianewicie: 1-sza ratą 
do dnia 15 lutego 1926 r., 2-ga rata 
do dnia 15 maja 1926 r, 3cia rata 
do dnia 15 sierpnia 1926 r., IV-ta rata 
do dnia 15 listopada 1926 r. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
24 kwietnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 

Dotary 9,70 9,72 2,68 
Eelgja 35,63 35,12 35,54 

Hołandja 390,20 _ 391,18 398,22 
Londyn 41.26 4100 47.15 
Nowy-Vork — — — 
Paryż 32,63 32,75:7443259 
Praga 28 80 28,87 28,73 
Szwajcarja 187,80 188.27 18733 
Stokholm = = 2 
Wiedeń 137,15 137,49 136,81 
Włochy 39,12 39,22 39,02 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 74,76 (w złotych 717,80 

kolejowa 155,00 

32,50 5 pr. pożycz konw. 
5 pr. pożyczk, konw, 
5 proc. listy zast. J 
ziemskie przedw. 22,20 22,75 23,25 

Katastrofa automobi- 
lowa. 

W piątek o godzinie 6-ej wie- 
czorem no 4 tym kim. szosy Kalwa- 
ryjskiej taksometr Nr. 14177 pro- 
wadzony przez szofera Leona Bu. 
turlina (Zarzecze) najechał na fur- 
mankę kierowaną przez Konstancję 
Jankowską (zaść. Osikła pow. W!i- 
leńsko - Trockiego). Zderzenie było 
tak silne, że siedząca w wozie аП- 
kowska została wyrzucona o kilka 
metrów na szosę, a konowi zła 
mano nogę. Pasażerowi taksometru i 
szofer również zostali wyrzuceni do: 
znając cięższych i lżejszych obrażeń 
ciała. 

Dochodzenie stwerdziło, że przy- 
czyną wypadku był stan nietrzeźwy 
szofera. ОНагот wypadku pogotowie 
ratunkowe udzielio pomocy. (z) 

wo 

  

  

  

Gustaw Molenda i Syn 
FABRYKI 

w BIELSKU 

Skład Fabryczny 
na całą ziemię Wileńską 

SUKNA i 
(ŚLĄSK CIESZYŃSKI) 

WYROBÓW  KAMGARNOWYCH 
ROK ZAŁOŻENIA 1850. 

Wiino, przy uł. Wielkiej Nr 36, tei. 949 

Sezon lefni 1926 
WIELKI WYBÓR 

Rajmodniejszych materjnłów sukiennych I kamgarnowych 
na ubrania i 

  

po cenach 

  

SPRZEDAŻ DETALICZNA 

fabrycznych 

palta męskie i damskie 

  = a 

Wlasne sklady fabryczne 
we .iwszystkich większych 

  

  

"KRONIKA 
NIE -ZIELA 

25 Dziś Wsch, si, o g. 4 m. 48 

3 po W. Mar Zach. sł, o g. 6 m. 26 
Jutro 

Aleta i Marc. 

Ę KOŚCIELNA. 

— Porządek nabożeństw 
wschodniego obrządku według 
wschodniej Paschałji w kościele po- 
Augustjańskim Pocieszenia M. Boskiej 
podczas Wielk. Tygodnia i Wielkiej 
nocy. : 

26 kwietnia W. Poniedziałek, 
27 kwietnia W. Wtorek 28 kwieinia 
W. Środa: 9 godz. rano Liturgja 
poprzednio oświęconych Darów; 6 
wiecz. Jutrznia, 

29 kwietnia W. Czwartek 9 rano 
Liturgja św. Bazylego Wielkiego 7 
wiecz. 12 Ewangielij. 

30 kwietnia W. Piątek 9 rano Psal- 
my Pokutne, 2 we dnie Uroczyste 
złożenie do Grobu, 7 wiecz. Nabo- 
żeństwo Męki Pańskiej (Pasje). 

1 maja W. Sobota 10 godz. rano 
Liturgja św. Bazylego Wielkiego, 11 
i pół wiecz. Rezurekcja w połączeniu 
z uroczystą Mszą św. Wielkanocną, 

podczas której będą przeczytane Wiel- 
kanocne Ewangielje w językach: gre- 
ckim, łacińskim, słowiańskim, polskim 
i rosyjskim. 

2 maja Niedziela 5 godz. wiecz. 
Wielkanocne nieszpory. 

3 maja Poniedziałek 10 godz. rano 
Liturgja wielkanocna, 5 godz. wiecz. 
Wielkanocne nieszpory. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Funkcje zastępcy staro- 
sty pow: Wil.- Trockiego pełni p. 
Montwiłł. jak się dowiadujemy, do 
pełnienia funkcji zastępcy starosty 
pow. Wil.-Trockiego, w miejsce urlo- 
powanego czasowo dotychczasowego 
zastępcy p. Michała Łukaszewicza, 
delegowany został z Województwa 
Wileńskiego b. zastępca starosty 
pow. Święciańskiego p. Montwiłł, 
który w dniu 23 bm. objął urzędo- 
wanie. 

MIEJSKA 
— (x) Wyjazd p. wiceprezyden- 

ta m. Wilna do Warszawy, W dniu 
26 b. m. po południu p. wiceprezy- 
dent Łokuciewski wyjeżdza do War- 
szawy na posiedzenie Rady Polskiego 
Tow. Wzaj. Ubezp, W związku z 
pobytem w Warszawie p. wicepre- 
zydent został upoważniony do pro- 
wadzenia pertraktacyj z Bankiem Go- 
spodarstwa Krajowego w sprawie 
warunków pożyczki w sumie 178,000 
zł na budowę szkoły powszechnej 
w Wilnie. Jak wiadomo, Bank Gosp. 
Kraj. pożyczkę powyższą Magistra- 
towi przyznał, lecz na warunkach dla 
Magistraiu niedegodnych. 

— (n) Pokrzywdzenie Vilna. 
Na ostatniem posiedzeniu Rady miej- 
skiej podczas dyskusji nad sprawoz- 

daniem Komitetu rozbudowy m. Wil- 
na wyjaśniło się, że suma otrzymana 
na ten cel z Banku Gospodarstwa 
Krajowego nie przewyźSzą procentów 
od sumy, płaconej przez m. Wilno 
na rzecz rozbudowy a przelanej do 
ogólnych funduszów. 

Z powodu takiego pokrzywdze- 
nia Wilna uchwalono na wniosek 
radnych Studnickiego i Engla zwró: 
cić się do Min. Skarbu z żądaniem 
aby BGK. sprawiedliwiej traktował 
Wilno przy podziale kapitałów, przez- 
naczonych na rozbudowę. 

— |[n] Sprawa studni na przed- 
mieściach. Podanie mieszkańców 
Rosy o wznowienie dawnej studni, 
jak już donosiliśmy, Rada miejska od- 
rzuciła, wystawiając za powód tej 
odmowy istnienie w tej dzielnicy ma- 
gistrali _ wodociągowej, do której 
właściciele domów mogą przyłączyć 
swoje posesje. 

Wobec takiej motywacji odmowy 
mieszkańcy dzielnicy Raduńskiej i 
przyległych okolic wielkiego Wilna 
mają nadzieję, że w ich dzielnicy, 
nieposiadającej jeszcze magistrali wo- 
dociągowei, Magistrat urządzi stud« 
nie dla wygody mieszkańców i bez- 
pieczeństwa pożarowego, o którą to 
studnią starają się już oddawna, lecz 
bezskutecznie. 

— () W sprawie budowy 
kiosków. Rada Miejska na ostatniem 
swem posiedzeniu zatwierdziła od 
danie budowy i wydzierżawienie 
kiosków do gazet na terenie m. Wil- 
na zarządowi wileńskiego związku 
inwalidów wojennych na warunkach 
następujących: 

1) Termin dzierżawy ustalono na 
lat 6, czyli do 1-go października 
1932 r. 

2) Związek inwalidów zobowiąza- 
ny jest wybudować w poszczegėl- 
nych miejscach m. Wilna 12 kiosków, 
według wzoru Magistratu, własnym 
kosztem; 

3) Tenuta dzierżawna wynosi rocz- 
nie 10.000 zł. opłacane za rok z gó- 
ry. Ponadto Związek inwalidów wo- 
jennych złożył kaucję tytułem zabez- 
pieczenia wykonania umowy w su* 
mie 6.000 zł, 

—(x) Zatwierdzenie protokułu 
Rady Miejskiej. P. Wojewoda Wi- 
ieński zatwierdził w tych dniach pro- 
tokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 
dnia 31 marca r. b. 

— (x) Poświęcenie miejskiego 
domu noclegowego. W dniu 
wczorajszym o godz. 12 w poł. od 
było się uroczyste poświęcenie miej. 
skiego domu nociegowego t. zw. 
azylu przy ul. Połockiej nr. 4. Po- 
święcenia dokonał jeden z miejsco: 
wych oo. Bronifratrów. W powyż- 
szej uroczystości wzięli udział wice- 
prezydent m. Wilna p. Łokuciewski, 
p. dr. Dmochowski, naczelnik wy- 
działu opieki społecznej przy Dele- 
gaturze Rządu p. Jocz, oaz cały sze 

miastach  Rzeczypospolit 
Polskiej i E eta zagranicą. 
  

reg przedstawicieli poszczególnych 
instytucji dobroczynnych i spolecz- 
nych m. Wilna. 

Zaznaczyć należy, iż wspomniany 
azyl, który został zorganizowany 
staraniem miasta, według najnowsze- 
go wzoru zachodniego pomieści 60 
łóżek dla bezdomnych i otwarty zo- 
stanie do użytku z dniem 26 bm. 

Zarząd azylu powierzony został 
00. Bonifratrom, 

— (n) Stan chorób zakaźnych 
w Wilnie. W ciągu ubiegłego ty- 
godnia zachorowało w Wilnie na ty- 
fus brzuszny 7 (zm. 1), plamisty 1 
[zm. 1], nieokreślony 1, płonicę 7, 
błonicę 1, ospówkę 2, odrę 18, różę 
2 i gruźlicę 5 (zm. 2) osób. 

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 
— (t) Inspekcja w biurze fun- 

duszu bezrobocia. W dniu wczo: 
rajszym przybył do Wilna inspektor 
Dyrekcji funduszu bezrobocia p. Ła- 
niewicz celem przeprowadzenia ścisłej 
kontroli dzialalności obwodowego 
biura funduszu bezrobocia. Pobyt pa- 
na inspektora potrwa około tygodnia. 

— (x) Na rzecz bezrobocia. 
Kierownik urzędu pocztowego w 
Trabach p. Antoni Mianczyc zrzekł 
się jprawa pobierania dodatkowego 
wynagrodzenia z tytułu tantjemy  te- 
legraficznej na rzecz funduszu beze 
robocia. 

— (x) Zapomogi dla przytuł- 
ków dziecinnych „A Wilnie” Wa: 
dze ministerjalne wyasygnowały w 
ostatnim czasie 8.817 zł., tytułem 
zapomogi dla prżytułków dziecinnych 
w Wilnie za m-c kwiecień r. b. 

— Z Kasy Chorych m. Wilna. 
Zarząd K. Ch. na posiedzeniu w dniu 
23 b.m. powziął decyzję w sprawie 
niestosowania regulacji diożyźnianej 
do płac pracowników apteki Kasy 
Chorych i opracował kolejno punkty 
umowy głównej ze Zrzeszeniem Le- 
karzy K. Ch. oraz wyznaczył następ- 
ne posiedzenie Komisji Porozumie- 
wawczej do spraw z lekarzami na 
wtorek 27 b. m. 

WOJSKOWA. 
— (x) Wyjazd Dowódcy KOW. 

do Warszawy. Dowódca K. O. W. 
w Wilnie p. gener. Pożerski wyjechał W 
w dniu wczorajszym do Warszawy 
w sprawach służbowych. 

— (x) Rekrutacja rocznika 1905 
W czasie od 10 maja do 30 czerwca 
r. b. przeprowadzoną zostanie przez 
władze wojskowe w Wilnie rek:utacja 
rocznika 1905. 

POCZTOWA. 
— (x) Urzędy pocztowe wy- 

płacą zaopatrzenie emerytalne w 
dniu 1 maja. Na podstawie rozpó- 
rządzenia Ministerstwa Skaibu zao- 
patrzenia emerytalne i renty inwalidz- 
kie za m:c maj rb. będą przez urzę. 
dy pocztowe wypłacane wyjątkowo 
w dniu 1-go maja, Zaopatrzenia i ren* 
ty były doiąd wypłacane na poczcie 
zwykle dopiero po dniu 2 każdego 
miesiąca.   

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 

— Obchód 3 maja. Okr i- 
leński Zjednoczenia Polskich dg 
rzyszeń w Wilnie, po porozumieniu 
się z władzami administracyjnemi, 
wzywa wszystkie organizacje posia- 
dające sztandary (oprócz sportowych), 
które zechcą wziąć udział w nabo- 
żeństwie oraz w pochodzie w dn“ 
3 maja — jąko Święta Narodowego, 
o konieczne zarejestrowanie się do 
dn. 30 kwietnia włącznie w sekretar- 
jacie Z. P. S. przy ul. Dąbrowskiego 
pod Nr. 3 — 6 codziennie od godz, 
3 do 5 po poł. : 

„Przedstawiciel Z. P, S, wyznaczy 
miejsca zarejestrowanym organiza- 
pie = aw pochodzie, oraz 

а edził za i - md utrzymaniem po 

a= zaś które nie zareje- 
się w terminie po 

pochodzie udziału tie O” я wezmą. 
— Poświęcenie sztanda 

Zw. Inwalidów. Zarząd Oleg, 
Koła Z. Inw. Woj. Rz» Pol. w Wil- 
nie powiadamia, iż w dniu 3 maja 
b. r. (poniedziałek) odbędzie się 
poświęcenie sztandaru pod protekto- 
ratem p.p. ministra Spraw Wewn. 
Władysława Raczkiewicza i ministra Saw Von. pcie Żeligow- 
skiego w bazylice św. Stani 
godz. 10-tej. ad 

Zbiórka zarejestrowanych człon: 
ków w dniu 3 maja b. r, punktual- 
nie o godz. 9 m. 30 w lokalu Związ- 
ku przy ul. Ostrobramskiej 19. 

Upraszamy wszystkich członków 
o uregulowanie wkładek, gdyż tylko 
członkowie z  legitymacjami z roku 
bieżącego będą mieli prawo brać 
udział w walnem zebraniu, które 
odbędzie się tegoż dnia w godzinach 
popołudniowych po uroczystej Aka- 
damji. 

ssa SZKOLNA 
— IX| Flerwszy poranek mu- 

zyczny dla dzieci szkolą. W 
dniu wczorajszym o godz. 1 m. 30 
odbył się w sali miejskiej pierwszy 
poranek muzyczny, wykonany przez 
zespół artystów „Reduty*, dla dzieci 
szkolnych, Poranek ten urządzono 
bezpłatnie i to specjalnie dla dzieci. 

czasie przerwy naczelny lekarz 
szkół powszechnych m. Wilna p. Dr. 
Brokowski wygłosił przemówienie na 
temat dokarmiania dzieci w szkołach 
powszechnych m. Wilna. Po skoń: 
czonym poranku dokonano zbiórki 
na rzecz dokarmiania dziecj. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
‚ — Odczyt. W niedzielę 29 kwie 

tnia w Domu ludowym P. M. S. 
przy Białym zaułku № 8 odbędzie się 
odczyt p. Kalenkiewiczówny o Francji. 

Wykład będzie ilustrowany prze: 
zroczami. Wstęp bezpłwtny. 

Początek o godz. 7 wieczorem. 
„—_ Wieczór” oświatowy. W nie- 

dzielę” dn. 25 kwietnia rb, w lokalu 
Domu Ludowego Polskiej Macierzy 
Szkolnej im. ks. biskupa Bandurskie- 
go przy ul. Nowa Aleja 2 o godz. 6
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wiecz. odbędzie się wieczór oświato- Władysław de Bondy, napisał nową Kino-Teatr sė E JUTRO PREMJERA! Rekordowy film i BĄLET. : m 39 
wy dla młodzieży. sztukę, p. t. „Światło w oknie". Jest ° « $$ Genjalna POLA. AE W Pięt no kr w 12 ORA Oy NY "7: ro: di = Na program złoży się: 1] poga- to krotochwila romantyczna w 3 H syej najnowszej: krool os e оЙВ жа ВНО kinius | Roboty malarskie 
danka na temat; „Jak założyć ogród aktach, której premjera została wyzna- э elios sė a ERA łe o Akai ai kiej p. Wiktogji ŽERANSKI informacje 6 Dec POKOJOWE. 
owocowy* wygłosi p. Tokaj, 2] „Baj- czona na T maja r. b. w Teatrze miejscu pobytu Roza-| SZYLDOWE   

ka o wiośnie*, 3] gry i zabawy. Odrodzonym w Warszawie. Kino Kameralne @@ Któjowa a: Wiera Chołodnają spe WI. Połoński i 0. Runicz is Tuskichvon Zen. wykonywa jak w busz (Sengbusz) żon i 2 Ž 
Wstęp wolny. ewa Zagbkaaj mieście taki na prot ią“ sė w erotycz- R = r z z A Śp | 

NADESŁANE. S P O R T, „Polonja 22 nem Wieczór cygańskich romansów ostatnio zamieszkałej | Wincii pracownia p. 

  

    

        

ATR ul. Mickiewicza dramacie w r. 1922 w Mohyle- | 
— Nowe cenniki. Komitet Wal- З : 17 : > ‹ wie (Rosja sowiecka) лА ki z lichwą zatwierdził nowy  cerinik Makabia - Cresovia 3:3 (2:0) $ Film ilustrowany śpiewem Słynna piefń A. M. WERTYŃSKIEGO p. t. «BŁĘKITNY NEGR»; w r, 1026 w-Hoómlu. ы NSS | 
оо a y > ‚ pošwiecona W. CHOLODNEJ odšpiewana bedzie przez znanego tenora p. Winczys-Wo į CZYSA:upiasza się o ich na- dod 1 na towary spożywczoskoloniałne. Cen. _ Sprawozdanie szczegółowe z me- —— T z : Dziś będzie wyślet Królowa gór”. (486: | dramat w ID aktach desłanie pod: adrėsem NE? | С > Ы : апу т entucky) | w 1olach tytułowych: Wilno, awalna nik ten jest do nabycia w Związku czu wczorajszego Makabia - Cresovia łany fil g Kentucky) | h tytułowych: Wil Zawalna 11 « 

Kupców W. Pohulanka 3. ! wyniki którego. podajemy wyžej, zę В L Ё ANITA STEWART i MAHLON HAMIETON. Kolegjum  Ewangieli- 

we ZABAWY względów technicznych zamieścimy KULTURALNOOŚWIATOWY Nad program: «AMERYKAŃSKI DENNIK FILMOWY Nr 44» w 1 akcie, cko-Reformowane. na 
— Podwieczorek towarzyski. w numerze następnym. d SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) Podczas seansów wykonają szereg pieśni artystki Opery p. Janina Korsak-Targowska WARUNKACH | 

W niedzielę dnia 25,1V.26 r. w górnej E3 — Dzisiejsze rozgrywki. Dziś i p, Helena Zubowiczowa, š kuszerka Okuszko.| UL GOWYCH L 
sali hotelu Georges'a SAT 2% się rozgrane będą następujące mecze: z Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego Zwierzyniec, ul.| (Ma R A T Y) 

i i rozgrywek o mistrzostwo A — klas Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 3 m. »0. Moniuszki Nr.28. Tamże 
towarzyski podwieczorek na rzecz P BY Wilii R 3 y Początek seansu; w niedzieję od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej. Przyjmuje od 9 — 6. szkło okienne 
dzo da zwą kre Pal- E kas Br bi BZ No CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pómoć bezrobotnym Parter 60 or Amfiteatr i balkon 30 gr W. Z.P. 24, Sprzedaż — szklenie, 
skiego od godz. 19'do 23. Shkój wi- || — — abi II — Ogi 1 ITS SI TIT UEN ISIN S AD NEAT i 
zytowy. Wstęp zł. 3, a się 1 p. p. Leg.; wyjechał do Bia- EP 
młodzież 2 zł. Bilety z powołaniem łegostoku celem rozegrania meczu z 

się na gospodarzy przy wejściu. 42 p. p. (t) 
RÓŻNE. Z SĄDÓW. 

— . Dziennikarze angielski i sprawa o nadużycia w policji miej. : 5 = 
niemiecki w Wilnie. Wczoraj P skiej przed SiE Apelacyjny. „Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wydział Cywilny ogłasza, iż na żądanie żę RE keęeecz 
przybyli do Wilna w celu zaznajo- Proces o nadużycia w policji wi- Marji, Józefa, Leona | Ludwiki Broel-Platerów, decyzją z dnia 29 kwietnia у mienia ię ze stosunkami miejscowe. |edakiej aa twedickoastztli! sponódię- 192 = pasow die dokonywania jakichkolwiek tranzakcji — 
mi mister Darsie Rute Herford Gillie . + P 3 : oraz wpłat z następujących tytułów na okaziciela: z 4 i pół proc. listów * Е 

korespondent londyńskiej „Marinę. wadę rzędu Iprokamtowkio | RA TUJCIE ZDROWIE | zastaanych Wilehskiego Banka Ziemskiego: wasnošė Leona Broa.nien  /Mieszkanie 
ost* i Karol baron de Soden ko* 

przyjmuje tanio 
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w stosunku oskarżonych Tolpyhy, Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że po 1000 rb. serji 2-ej Nr. 1174, serji 4ej Nr. Nr. 13363, 13364, 13887, w, centrum 
respondent „Germanji“. Obaj dzienni- S.olca, Rymkiewicza i Kułakowskie: || 75 chorób powstaje z powodu obstrukcji 13888, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546, 15547, 15548, 15540, pasta o kilkaset kro | 

э karze zabawi iešciė е : Ci żołądek jest główn stania najroz» 15595, 15598, 15599, 15600, 15601, 15602, 16754. serji 5ej NeNr. cza : w Ž b AB awią w naszem mieści go, z drugiej, skargą ębtżóari i za” a, zaczjaca raj ach = o 20708, 20723, 22450, 22460, 122461, 225,0, 22501, 22502, > 2503, z : s: = S i see 

— Osobiste. Delegat Prok. Gen Bo ATB i Slynne od 45 lat w Galii świece 2 22516, 22517, 22518, 22572, 22618, 22619, serji 6-ej _Nr.Nr. 30832, d: AE zm . NR * ^ ii „ei K fBKA ro; — Adolt Kopeć wyjechał w dniu wczo- b, nadkom. Pawłowicza i 5-cio mi „ serji 7:ej Nr.Nr. 33954, 35084 35085, 35086, 35087 35088, 35080. wanyjąkiej, 105 Ka 1ak 4 czą mie- 35090, 35091, 35092, 35093, 35094, 3509 i 8 ej PEWNO S rajszym na kilka dni do Warszawy sjęcznym żyda policyjnego Izaaka i a po 500 rub. serji 8-ej Nr.Nr. 10507, 10908 10418, anų ы 0461%3)3,гь4653е7г%: i na lożbowich бар | 9-ej Nr. 33222, serji 12-ej Nr. 40900, serji 15-ej Nr. 45171, serji 166; N.. [| „Cthiska — Lichiwa aptekarska. Jeden brady sądu otworzył wczoraj 474 i >. 5 

z piacowników „Słowa” używa stale jako próżadniicąch sędzia Sawicki, jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Dry Ley- RE Żale a ah Amga po 1000 rb. BD. Jaszuny, m. 

środka przęciwastmatycznego „Asth- no prawej jego stronie zasiadł sędzia [B den. Dr Martin, Dr Hochiloster i wielu a nia zojądka || 40716, 46713, 46718 46719, 46T20,4GJ2L 4GT22 ОЛа o ADIDk. doli k as ю « » 5 42 3 > $ m śro! Ww > , 5 * у „ miejsc, sosa. las, н 

min motor“. Jest to tytoń z ziół, Stulgiński, po lewej sędzia Bądzkie- |] ааа "gvstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym |] 40726, 46727, 46728, 46729, 46730, 46731, 46732, 46733, 46734, 46735 ka.pod. Św. jakób. 
w le o fa- wicz, na Aoielų oskiężygeie publicz- | grodkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów |] 46736, 46737, 40738, 46739, 46740, 46741, 46742, 46743, 46744, 46745, Ska 16, m. 1. Wi. Kon- 

tycznie paczkach. nego podpr. Przyłuski. S trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 46746, 46747, 46748, 46749, 46750, 46751, 46752 46753. я ; fer: 

Cena fabrykalu na rynku aptecz: Na ławie obrońców zauwažyliš- Zioła z gór Harcu D.ra Lauera usuwają cierpienia @ 46756, 46757, 46758. 46759, 46760, 46761, 46762: dał 6754, 46755. mami mm 
Н ek, kamieni žėlci h, cierpienia hemoroi- tb. serji Sej 

nym w Wilnie wynosi zł.4.50. W my znanych adwokatów z procesu |] uco”y;matyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty! liszaje. |] Ne.Nr. 10505, 10599, 10600, serji 17-ej Nr. 36815, serji 2Ż.ej Nr. 30361, SiUdent "yy" 
tej cenie kolega nasz kupuje stale pjerwszej instancji: Chądzyńskiego, Zioła z gór Harcu D.ra Lauera zost: ły nagrodzone Własność Ludwiki Broel-Platerówny: po 1000 rb. serji S-ej szukuje kondycjł „ Astmin* w jednym z poważniejszych Szjęskwakicyń, Grądzkiewicza i na a ai lekarskich najwyższemi odznaczeniami I 46360, 46361, 46362, 46363, 46663,40604, 46665, r Gd) ae, oł na wsi posiada do- 

składów aptecznych. || Czernihowa. złotemi medalami w ARA RA Nala aa 46670, 46671, 46672, 46673, 46674, 46675, 46676, 46677, 46678, 46670, i, języki. Ciara + 

gro obce wyczerpania sę zapasów, Po formalnościach wsięprych, z, |] Ben ių nai Žau aiš veiki 10080 40681: 15682, 46083, Ašeat, 46665 46086. 46687, 40088, 46030, tysia. mity 
rodka w S - znaczonych nieprzyzi 3 4 , - 4, „ 46696, 46! chętnie wyjedzie 

cił się on po „Asihmin* do apteki winy oskarżonych [za wyjątkiem ży- Cena pół pudełka zł. 1.50, 46700, 46701, 46702, 46708, 46704, 40705, 46706, 46707, 46708, 46109, wek. Łask, zsłoszenia 
p. Augustowskiego (ul. Mickiewicza gą policyjnego Sznejdera] nastąpiło podwójne pudelko zł. 2.50. 46710, 46711, 46712, 91037; po 500 rb, serji S-ej Nr.Nr. 10596. 10601, 994 POWYŽzYm adre- 
10, Oświadczono mu że medyka- zaprzysiężenie nowopowołanych -do Sprzedaź w- aptekach i składach aptecznych. 10602. Własność Józefa Broel-Platera: po 1000 B serji 8.ej Nr.Nr. 46351, m M 
ment podrożał o_30 proc. i że CENa sprawy świadków i referat sprawy, na. |: UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych miśadowniciw. |] 46352, 46353, 46354, 46355, 40356, 46357, 46358, 46370, 4637!, 46312, 
iego wynosi zł. 7.50. i p ję: który złożyło się odczytanie aktu s PE „dale | Rae RZ a 46497, 46498, 46490, 46500, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505, BD wedstawiciel 

iezadcwolony ym  wyjaśnie- skarżenia, skarg apelacyjnych i przy 46506, 46507; 46508, 46509, 46510, 46511, 46512, 46513, 46514; 46515, 
niem apteki co do ceny, kolega nasz pomnienie niektórych szczegółów z 

  

  

| 46516, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46522, 46523, 46524, 46525, _ din roznowszechaie nia wysłał służącego nakazując mu za Pierwszego przewodu są owego: I 46526, 46527, 46528, 46520, 46530, 46531, 46532, 46533. 46534, 46535, tykułów | kolonija). 
żądanie rachunku. Pierwszy zeznawał Świadek o- 

: Р > S ю s; s 5 В З: + žej šredniego. Wyma» 
nek wydała, rachując jednak towar publicznego z ministerstwa Spraw | maszyn i rowerów (dom własny) 23932, serji 12-ej Nr.Nr. 40910, 40912, serji 2l-ej Nr. 51883, serji 2B<ej wanie refegencje jon: 
nie w cenie zł. 750 (jak 'pierwotnie. wewnętrznych Mackiewicz, który po: | Poleca Ča ks A Rowery „Royal Enfield" | Nr. 62495. Wzywa się przeto wszystkich each prawa do syta biste. Zakłady Prze- 
żądała), ale tylko zł, 5 (pięć). . za przypomnieniem niektórych zna: | z0n: zna Paaiepazk rowery <Wanderer> | in. firm. wymienionych tytułów, aby w przeciągu lat trzech od daty pierwszego mysłowe A. Ketczera. 

Ciekawi jesteśmy, czy daną nie- nyeh faktów z dochodzenia policyj- | Na składzie lakże: maszyny do pisania, maszyny do szycia, | Ogłoszenia w „Monitorze Polskim* złożyli je w Sądzie lub zgłosili sprze- OWA T. 
odosobnioną zresztą sprawą, Woje- nego nic właściwie nowego do Sspra- | gramofony, płyty rozmait. fabryk, orsz wszystkie poszczegėl | ciwy. Nr. spr. Z—214]24, AT 
wódzki wydział zdrowia zajmie SIĘ wy nie wniósł. ne części. Przy Macazyge Spociałęę K A Sekretarz. Jdaóóóś a d d 

równie skrupulatnie i równo stricte Drugi świadek oskarżenia, b. post. | dla naprawy maszyn do yo P > Letnisko pod | 
Wilnem 

1 i ń Najstarsza firma p 46536, 46537, 46538, 46713; po 500 rubli serji 8-ej Nr.Nr. 10503, 10594, nYch, ustosurkowany, Apteka p. Augustowskiego rachu* skarżenia, inspektor bezpieczeństwa SPRZEDAŻY L ACKI WILNO, įWieika 5 | serji 12-eį Nr. 31006, serji 17-ej Nr. 36814; po 100 rubli serji 8-ej Nr. wykształcenia nie ni- 

” 3 ы i ów. 

trzymając się litery rozporządzeń i policji Wasilewski, dorzucił kilka Zowecew, 
  

  

  
  

    

    

    

  

      
praw, jak to czyni z kontrolą prze- obciążających osk. Tołpyhę szczegó« BEI z ogrodem, przy 

cinków w ogłoszeniach medykamen: iów iecć zeznanie jego zbladło wo- f] DARMO DARMO KURO PRZEMYŁOMY REKOCZENG ŁAKO T Akuszerka pa A 
towych publikowanych w prasie wi- bec złożenia dowodów przez obronę, NY TU, KC = A В W.Smiaiowska [nie za rownowar- 
leńskiej. „že Świadek ten w drodze dyscyplinar- ъ d A d Z JEJLICKCECE POCZYMIĆ DOGODNE 2А - ZWIEDZAJCIE | przyjmuje 04 godz. tość około 1.009 

Gorąco  życzylibyśmy ogółowi nej był w swoim czasie z policji wy- O О Mliedzynarod. do; 19.- Mickiewicza | dolarów. une letnh 
osób leczących się w Wilnie, aby gąlony, a obecnie pozostaje w stanie ię. ZEN 020104 wió m. 6 | posiadą 
wspomniany urząd był jednakowo Oskarżenia o zdradę stanu. 3 DARMO 2 o ZP Nr 63. Dom Handl,-Kom; 
„gorliwy“ we wszysikich przejawach Świadkowie, nadkom, Janczewski, Każdy może nabyt wszelkie potrzebne przedmios ag OZON „ZACHĘTA“ 
swej szczupłej działalności. kom. Pra 38. e zde ty dak: ubiory gotowe, „anufakturę bawełnianą ZERO SZCZE RZEZ b 8 ady Pao a 9—05, i przed sądem niektóre -ze- i jedwabną bieliznę, konfekcję, perfumerję, galan- я ° ‹ elef. 0—05, 

TEATR i MUZYKA, ro w oskarżonych z de: biżaterję, ŚrLYKUŻY spórtowe, Wkdżznej wczasie od Ź.do 4, U26Ł PRYWATNE PATTY 

— Reduta w gmachu na Pohulance cząsu przewodu w Sądzie Okręgo: A. rowery, maszyny do szycia, instrumenty 
dzisiaj w niedzielę dn. 25-g0 punktual- wym muzyczne i t. p. BILETY, NA TARG SPRZEDAJĄ : najzdrowsze i smaczne 

gra | 20: ym. Dokładne informacje i -prospekty wysyłamy po Mickiewicza 5 (w Letniska Kalas 
nie o godz. 3:ej dla młodzieży szkolnej po i ju dokład d czk BIURO PODRÓŻ DPK BO ASA B A” odwórzu) od g. 2—4 i 
cenach 075 proc. zniżonych kcmedję stylo" W ślad zatem zeznawało_ kilku nadesłaniu dokła 015 A L SERRA ‚ 5 ** у 0SZEN, PA EL Ą A okolicach Wilna, 
wą Fr. Zabłockiego <Fircyk w zalotach». Świadków odwodowych, z których Nie šinšilos gBiekon acto alb ZNIŻKI KOLEJOWE! KIESTKANIA ZAPEWMIONE! blisko stacji (nie dalej 

Wieczorem tegoż dnia komedja fanta: zeznanie jednego niejakiego Kacare- gub. książ wojsk, 3 kilometrów) w ład- 
jabeł i ь : 55 d, BUS nė S atejschd 

styczna St. Krzywoszewskiego <Djabełi SQ wywołało poprostu na Sali sen- Adresować: AGENTURA POLSKA, ŁÓDŹ LTE IEEE TS S šuns Kiri ka wia 
> $ i * : Potrzebne są b reg M dnia 26g0 pó raz SaCję: Świadek ten z całą słanowczoś- Skrzynka pocztowa Nr 270 Antoniego Wolodko, 4 ea eko 

e . : e т 

i ilnie Zespół Reduty cdegra cią Oświadczył w obrónie Tołpyhy, DARMO ISU CIE gj to L 0 zam. we wsi Bitinach Zgłoszenia Mickiewi- 
Idejo WR Sziajawikiego - <Lekkos 26 Sód FAllACyCh zeznawać w są. gł DARMO AR Ё й m... Niemenczyńskiej, czą 42 m. IT, 
duch» graną w Warszawie 75 razy z rzędu. jzję funkcjonarjuszy policji prowa: 17 ——-———73 I I ROR się. 

— Nowa sztuka Władysława dzona była agitacja w celu wystawie- 
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й чп : i Aż mrowie przeszło po sali, gdy 21) A k tvni set wiorst od swoich — było to promieniami, przedzierającemi się bezwujaszka. 
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Obuwie niony obywatel wileński p. Umias- mej drodze, wiodącej ku „miastu pie-. nika? a taki gruby i nadęty| Czemu chodnie trzymali w ręku takież lam. łem, płynącem smugą czerwonawą й 
* PA towski, ktory będąc powolany  przez kia“. Turfan byt miastem podziemnem. żołnierze mają koła na piersi? Jaki pęczki, ubrani byli biało. Przypomi- okien. „jamyniu“, 
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