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KURJER WILEŃSKI 

  

opłacona ryczałtem. 

Wilno, Sobota, 6 czerwca 1925 r. 

Wyehodzi eodziennie próe» dni poświąteecznyeh. 

Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumoratę 

: KAISSArAJA Ww. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- przyjmują: 
pieru Borkowskiego. Mickiewicza 5. 

ują ; Biuro Rekiamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

„e Da akiai, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, tslef. 605, Biuro ogłoszeń E. 
róg Gar 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 i wszystkie 

  

Ogród 

po-Bernardyński 

Prenumeratę i ogłoszenia 

  biura rekl. w kraju 1 zagr. 

Dziś w sobotę 7 czerwca 
odbędzie się 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

— 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mleści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

  

nserwatorjum Wileńskiego). 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

KONCERT Wil. Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją A. WYLEŻYŃSKIEGO, (dyrektora Ko 

Cenń 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 l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mlo łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

Początek o godz. 8 ej wiecz. 

  — -- 

CYRK WARSZAWSKI 

Dziś w sobotę 6 go czerwca 

2 przedstawienia o jednakowym programie 
o godz. 4 popoł. I 

I Zygmunta 
( 

St. Mroczkowski, Ludsisarska 4. 

BREITBARTA 
KROLA ŽELAZA). 

2 o godz. 8.30 wiecz. 

Na przedstawienie popołudniowe każda osoba ma prźwo wprowadzić jedno 

dziecko bezpłatnie, lub dwoje dzieci za jednym biletem, 2 uczni za jednym bl: 
letem, 2 żołnierzy za jednym biletem. 

| UL. L RS 

mamie c: URE 25: 005 S UR GA AJ 

Biuro Prz 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

L Ceny bardzo przystępne. 
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Listy Z 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się $ i 
episywań | 

Ё 
i 

nii 

Sejmu. 
Warszawa, 4 czerwca 1935, 

l. 

Smutny przyczynek do sprawy poziomu naszego życia pań- 
stwowego. Obrazek ilustrujący 

stwowego. Srodowe 

Posiedzenie to było widowiskiem 
nieładu, w którem wszystkie, bodaj, 
czynniki kierownicze w życiu pań- 

stwa wykazały niesłychane ubóstwo 

myśli i konsekwencji, a co gorsza, — 

jakże mało zmysłu państwowego. | 

Rozważano sprawę koncesji szyne | 
karskich. Na podstawie pełnomoc- 
nictw Rząd Grabskiego wydał w gru- 

dniu rozporządzenie Prezydenta z 

mocą ustawy, mocą którego wszyst 
kie dotychczasowe koncesje szynkar- 

skie ulegają redukcji, a przy nowych | 

nadaniach pierwszeństwo otrzymują ' 

osoby uprzywilejowane, t. |. inwali- | 
dzi, | 

Rozporządzenie to, napisane na 

kolanie, nie uwzględnia stosunków 

wytworzonych wieloletnim wykony- 

waniem zawodu — szczególniej w by*: 

łej Galicji. Uczuli się niem dotknięci 

przedewszystkiem żydzi, przewidujący ; 

z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 

przedewszystkiem przeciw nim ono 
w skutkach się zwróci, choć wedle 

danych referenta komisji, na 70.000 

istniejących koncesji, tylko 30.000 

znajduje się w ręku żydowskiem. 

Dość że sejmowe „Koło Żydow- 
skie” złożyło w lutym wniosek o 
zniesienie powyższego rozporządzenia 

Prezydenta. Rząd za swej strony, 

mający w ręku ustawę, lecz widząc 

jej braki, nie wydał do niej rozpo" 

rządzenia wykonawczego, oczekując 

rozwoju wypadków w Sejmie. Komi- 

sja Skarbowa po dłuższych debatach 

odrzuciła żądanie żydowskie — nato- 

miast poczyniła w 2-giem czytaniu 
szereg poprawek w owej ustawie— 

rozporządzeniu i przyjęła te popraw- 

ki w drugiem czytaniu, a Rząd te 
poprawki przyjął za swoje. 

Wedle nich koncesje miały być 

zachowane w ręku tych, którzy je 
wykonywali w ciągu 20 lat, lub o ile 

koncesjonarjusze przekroczyli wiek 55 

letni — a wykonywali swój zawód od   

& ki l - posiedzenie Sojmu. u 04 
ły być odebrane. Żydzi sprzeciwiali 
się temu załatwieniu „dla zasady”, 

choć przyznawali pocichu, że chodzi 
im o tempo, a nie o samą treść, 
gdyż rozumieli dobrze, że do tego 
dojść musi. 

To był akt pierwszy o tyle o ile 
kompromisowo, a przytem ze zdro- 

wym sensem, poczuciem sprawie- 

dliwości i zmysłem państwowym 
załatwiony. 

Przychodzi akt drugi. 

Przed trzeciem czytaniem w Ko- 
misji Skarbowej przychodzą do niej 

j, wedle dowcipnego wyrażenia prezesa 
komisji posła Byrki = specjaliści od 
inwalidów, zamiast specjalistów od 
Skarbu. Wnioski przyjęte w Il-em 
czytaniu odrzucają, tak że idą te 
uchwały, poprzednio przez Rząd przy- 
jęte jako „wnioski mniejszości”, for- 
-mowane przez wice-marszałka Mora: 
czewskiego z PPS, Referentem ko- 
misji na plenum Sejmu zostaje poseł 
Polakiawicz z „Wyzwolenia*, wedle 
nowego stanowiska większości Sejmu. 
Rozporządzenie Prezydenta ma po- 
zostać bez zmian, 

Marszałek w ciągu pięciu miesię- 
cy nie wprowadza sprawy na plenum 
Sejmu. Rząd rozpoczyna pertraktacje 
z żydami i zaprasza w tym celu z 
Londynu wybitnego działacza Ży- 
dowskiego p. Lucjana Wolffa. 

Wreszcie akt trzeci: 

W przeszłym tygodniu nagle spra- 
wa znajduje się na porządku dzien- 
nym posiedzenia sejmowego, forso- 
wana przez „Wyzwolenie”, które na- 
gle zapałało wielką namiętnością do 
obrony na tem polu praw inwalidów 
choć wykonywanie tych praw leży 
całkowicie w rękach rządu, który, 
jak zwykle stara się usunąć w cień 
przy każdej sprawie drażliwej, Na 

skutek postanowienia Konwentu Se- 

njorów przekłada się na prośbę Klubu   „at 10. Wszystkie inne koncesje mia* żydowskiego mającego nadzieję sfi- 

nalizowania układów z Rządem całą 

Sprawę na środę obecnego tygodnia. 

Pan Lucjan Wolff przyjęchał, kon- 
feruje z Rządem w osobach pp. 

Stanisława Grabskiego i min, Skrzyń- 

skiego, który rozumie  doniosłość 

tych rokowań. 

W środę do południa niebo wy- 

daje się względnie jasne, Sejm w 

wyborze między stanowiskiem swo: 

jera w Komisji Skarbowej w Ill-em 
czy li-em czytaniu (czyli między 
uchwałami komisji, a wnioskami 

mniejszości pos, Moraczewskiego) ma 
przychylić się do tego ostatniego, 

zabiega o to premjer Grabski u re- 
ferenta posła Polakiewicza (Wyz.) — 
zgadzają się na to stanowisko nawet 

endecy, popiera takie załatwienie 

sprawy p. Marszałek Sejmu. 

Rozpoczyna się posiedzenie. Nie- 

bo się zachmurza. Po odrzuceniu 

wniosku formalnego koła żydowskie- 

go, żądającego przejścia do perządku 

nad wnioskami większości komisji 

żydzi rozpoczynają dziką | wściekłą 
obstrukcję, walą pulpiiami, biją no- 

gami, krzyczą, gwiżdżą trąbią... 

Przypatruje i przysłuchuje się 

temu z galerji, zbejkotowany przez 

koło żydowskie „za kompromisowe 

stanowisko” zlekceważony przez Rząd, 

p. Lucjan Wolff... 
Marszałek, który w podobnych 

okazjach niesłychane środki repre- 
syjne względem innych klubów sto- 
sował najspokojniej przygląda się 

temu, łagodnie przywołuje niektórych 

posłów do porządku i... udziela gło- 

su referentowi p. Polakiewiczowi, 

który przy niesłychanej wrzawie coś 

wkrzykuje do ucha stenografowi w 

ciągu pół godziny... Halas i chaos 

istnie piekielny. Ale Rząd istotnie 

jest skompromitowany, <co zdaje się 

p. Marszałkowi nie czynić zbytniej 

przykrości, sądząc z jego uśmiechu. 

Wreszcie przerwa. Konwent sen- 

jorów. zydzi obiecują się uciszyć. 

Marszałek namawia, by powrócić do 

projektu komisji w II-em czytaniu i 

wnioski posła Moraczewskiego ode- 

słać z powrotem do komisji. Opiera 

się temu *Wyzwolenie“, opętane 

nagle antysemickim szałem w licy- 

tacji jeszcze jednego demagogicznego 

hasła z prawicą. Gorąco przemawia 

ironizując poseł Byrka (Piast) ze 
stanowiskiem, mogącem uratować 

sytuację. Prawica zbytnich trudności 

nie czyni, żąda tylko — potwierdze: 

dzenia publicznego przez Rząd swego 

stanowiska z ll-go czytania, przyczem 

wszyscy widzą, że Rządowi ogromnie 

O takie właśnie załatwienie chodzi, 

że od rana lata po Sejmie totumfac- 

ki premjera p. Kauzik, a sam prem- 

jer prosił o to referenta. 
Wszyscy rozchodzą się z Kon- 

wentu Senjorów pod wrażeniem za: 

łatwienia sprawy. 

A po 4-0 godzinnej dyskusji w 
nieobecności żydów, którzy zaniechali 

obstrukcji — Sejm wszystkiemi gło- 

sami od N. D. do „Wyzwolenia” 
uchwala: odrzucić wszystkie wnioski 

i sprawy nie ruszać z miejsca, 
Dlaczego? 

Bo... Bo Rządowi zabrakło w o-   statniej chwili powagi jawnie wyrazić 

  
\ 
i 

swe stanewisko, od czego „chrześci . 

jańskie” kluby prawicy  uzależniły 

swoje głosowanie; bo prezes Związ- 

ku Ludowo-Narodowego p. Głąbiński 

znalazł sposobność, aby wsadzić 

szpilkę swemu koledze partyjnemu 

min. Stan. Grabskiemu (inicjatorowi 
rokowań z żydami i zaproszenia z 

Londynu p. Wolffa); bo „Piast” nie 
wytrzymał nacisku obustronnej de- 
magogji „Wyzwolenia” i endeków i 
głosował wbrew oświadczeniu na 

konwencie swego członka, p. Byrki 

(N. B. złożonemu wobec milczącej 

aprobaty p. Witosa); bo zwyciężyła 

wogóle w Sejmia demagogja na ca- 

łej linji... od której nic lżej nie bę: 
dzie inwalidom, gdyż Rząd, który od 

pół roku zwleka z wydaniem ele: 

mentarnego rozporządzenia wyko- 
nawczego, bez którego ustawa pozo* 

staje martwą literą, Rząd który po- 

wstydził się publicznie wyrazić swe 

zapatrywania forsowane pół oficjal- 

nie— przecie nic inwalidom nie da— 

a sprawa znów odwlecze się ad ca” 
lendas grecas... 

A żydzi, którzy formalnie prze- 

grali, nie mają wcale najgorszej mi- 

пу... 
Istotnie poszkodowane jest pań- 

stwo w całości, a w szczególe, ku 

radości prawicy, jedyny członek Rzą- 

du, mający poczucie uczynionej nie: 

opatrznie państwu krzywdy — mini- 

ster spraw zagranicznych Skrzyński, 

o którym lotny dowcip sejmowy 

wnet ukuwa dowcip skrzydlaty: przy- 

najmniej jedna oszczędność — zlikwi- 

dowana będzie propagandowa prze- 

jażdżka do Ameryki p. Skrzyńskiego, 

bo czyż ulegająca wpływom žydow- 

skim Ameryka zechce słuchać mini- 

stra takiego państwa... й 

Zle się bawicie... 

Czyż wysunięte przez „Klub Pra- 

cy” dla uzdrowienia życia publiczne- 

go i parlamentaryzmu w Polsce — 

hasła: precz z demagogją i koniecz- 

ność brania odpowiedzialności zą swe 

czyny nie są jedynym sposobem za: 

wrócenia z błędnej i zgubnej drogi, 

na którą nawet sfery kierownicze 

państwa, ciągle wkraczają. 

Świadomie daliśmy nieco przy- 
długi opis środowych zajść jako wiel- 

ce charakterystycznych dla metod 

głównych aktorów polskiego życia 

publicznego: Rządu bojącege się od- 

powiedzialności; Marszałka. załatwia- 

jącego przytem animozje do Rządu; 

Sejmu opanowanego bezprzykładną 
demagogją zarówno na prawicy, cen- 
trum jak i w nieprzytomnem „Wy- 

zwoleniu”... : 
A zabawa ta skrupiła się na pań- 

stwie... : 

Oj, źle się bawicie... 

L. Cb. 
  

wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników 

kuchen. I części pojedyńczych 

$. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka X 15. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

  

  

Wiadomości polliytzne 
Ambasador niemiec- 

ki zaprzecza pogłosce, 
przeczają. jakoby pow.adomił Mus- 
soliniego, że o ile Rzesza uzyska 
zezwolenię na połączenie Fustrji z 
Niemcami, to mogłaby rozciągnąć 
gwarancje, ofiarowane Francji rów" 
nież i na granice czechosłowackie i 
polskie. / 

Paryżu donoszą: 
P> W dniu 4 bm. odbyło 
„honoris Cau- się oficjalne wręcze- 
= z” mis płk. House b. 
sytatu ю spół - =akaukiūgo, wspėlpracownikowi pre: 

zydenta Wilsona dy- 
plomu „honoris causa“ Uniwersytetu 
Poznańskiego, przez delegację, zło- 
żoną z rektora Dobrzyckiego, dzie- 
kana Sajdaka i prof. Penczalskiego 
inicjatora mianowała płk. House do* 
ktorem honorowym Ūniwersytetu w 
Poznaniu. 

W uroczystości wzięli udział am* 
basador Chłapowski i b. prezes Rady 
Ministrów Paderewski, który przybył 
specjalnie w tym celu ze Szwajcarji. 

Przebieg uroczystości był jedno- 
cześnie prosty i wspaniały. 

Rektor Debrzycki wygłosił prze” 
mówienia po polsku i francusku, 
prof. Penczalski po angielsku, dziekan 
Sajdak po łacinie, wręczając dyplom, 
zredagowany również w języku ła: 
cińskim. 

Płk. House, wzruszony głęboko, 
odpowiedział po angielsku, stwier= 
dzając uczucia sympatji dla Polski i 
wyrażając radość, że mógł służyć 
sprawie jej odrodzenia. 

Po uroczystości wręczenia dyplo* 
mu odbyło się śniadanie w;ścisłem 
kole (Pat.). 
DEE OI 

1 Rosji Sowieckiej 
Przypomnieli sobie. 

24 maja Sąd Najwyższy miał roz* 
patrywać głośną sprawę. Szulewa, 
Jużkowa, Strzelcowa i Goleniszczewa 
którzy zajmowali różne stanowiska 

„na Murmanie w czasie okupacji przez 
Aljantów. 

Sprawa ta powstała, po powrocie 
Szulera do Rosji z Londynu, dokąd 

on się udał po opuszczeniu Pėlno- 
cnego kraju przeż anglików, 

Wywóz nafty sowieckiej. 

Według danych syndykata „Neft“ 
wywóz rosyjskich przetworów nafto- 
wych przez Batum wynosił w roku 
1923 24 32,057,266 pudów, kiedy w 
roku 1913 37,845,501 pudów. 

Najpoważniejszym odbłorcą. była 
Anglja, później idą Nemcy, Francja, 
Włochy i inne kraje. 

KTO 
chce wiedzieć 

o której godzini: pociągi 
odchodzą lub przychodzą do 
Wilna, jak również jakie są 
ceny biletów do główniej: 

szych stacyj 

niech kupi 

NAJNOWSZY 

ROZKŁAD JAZDY. 

Cena tylko 30 gr. 

  

Nabyć można w księgarniach, 
w składach materjałów piśmien= 
nych, w kioskach i u sprzedaw* 

ców ulicznych.   1 skórne, Przyjmuje 9—12 I 5—8. 
ul. Miekiewicza 24, m. 4. 
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Ustawa o uposażeniu wojskowych 

na Komisji Wojskowej Sejmu. | 
Mowa pos, Kościałkowskiego. | 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmowej Komisji Wojskowej obradowano 

nad sprawą uposażenia oficerów, podoficerów i szeregowców. I 

Wnioskowsł w tej sprawie pos. Kościałkowski (Klub Pracy) podno- 

sząc, iż dodatki funkcyjne, na które liczyli oficerowie, nie zostały wypła- 

cone. Należy wogóle zrewidować ustawę o uposażeniach, gdyż wojsko- 

wych nie można traktować narówni z urzędnikami cywilnymi. ' 

Ustawa ta była ustanowiona w okresie dewaluacji w którym jaknaj- 

dalej idace oszczędności były nakazem chwili. 

Wprowadzona została wówczas mnożna, która w normalnych 

warunkach państwowych przy stałej walucie istnieć nie powinna. 

Ustawa z d. 9 października 1923 r. zamiast polepszyć byt osób woj- 

skowych znacznie go pogorszyła. 

W obecnej chwili doszło to do stanu katastrofalnego. 

Prawie wszyscy wojskowi zawedowi są zadłużeni. W szcze 

gólności najtrudniejszem jest położenie tych, którzy posiadają ro 

dzinę, gdyż na żonę i na każde dziecko przypada dodatek w wy- 

sokości aż 18-cie złotych miesięcznie. 

Zmiana mnożnej w bieżącym miesiącu i podwyższenie 100 proc. po- 

datku dochodowego zmniejszyła to uposażenie w stosunku do ubiegłego 

miesiąca, jak np. dla odkomenderowanego kapitana o 45 zł. 

W szeregach wojska panuje rozgoryczenie z powodu nędzy. Od 2ch 

i 

į 

miesięcy zawodowi wojskowi karmieni byli nadzieją podwyższenia ich bytu. == 

Dodatki funkcyjne podniosłyby ich uposażenie o 50 proc. miesięcznie. 

Zapowiedziane dodatki muszą być wypłacone, sprawa ta jest paląca i mo- | 

żemy ją już dziś rozstrzygnąć. 

Wniosek swój mówca dzieli na 2 części: 

1-a dotycząca natychmiastowego doraźnego polepszenia bytu. 

2-a zmierza do zasadniczego rozstrzygnięcia omawianej sprawy. 

Mówca proponuje wybrać specjalną podkomisję, która przygotuje 

odpowiednie wnioski co do polepszenia uposażenia oficerów i podofice- 

rów, tak, by mogły być uwzględnione w budżecie 1926 r. 

Następnie min. gen. Sikorski w dłuższym wywodzie wskazał że, po- 

prawa bytu zawodowych wojskowych jest konieczna. 

Przedstawiciel Min. Skarbu wice-min. Markowski zaznaczył iż sprawa 

uposażenia zarówno urzędników cywilnych jak i wojskowych domaga się 

! zajść 

Dalszy przebieg przesilenia, 
P.P.S. żąda stanowczo usunięcia min. Ratajskiego 

i powolnego nazbyt wpływom Endecji min. Tyszki. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sytuacja przesileniowa nie dała w d. wczorajszym żadnych zmian. 

P. Premjer Grabski oczekuje przybycia do stolicy: Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej, który jak wiadomo przebywa w Spale, 

Przewidywanem jest iż dopiero w nadchodzący poniedziałek mogą 

oczekiwane od 2 tygodni zmiany w gabinecie. 

Wczoraj p. premjer Grabski przyjmował delegatów Klubu parlamen- 

tarnego P.P.S$. w osobach posłów Barlickiego, Niedzialkowskiego | Hausne- 

ra w Sprawie sytuacji przesileniowej posłowie zawiadomili p. premjera iż 

w związku z 2-u dniowymi naradami swego klubu domagają się natych- 

miastowego usunięcia min. Ratajskiego i min. kolęl Tyszki. 

Jak się dowiadujemy powodem tych żądań są uroszczenia endecji 

którym p. Tyszka zanadto się poddaje. 

      

  

    

  

  

Rezolucje Sejmowej Komisji Oświatowej 
w sprawie zajść w gimn. Lelewela. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W sprawie wypadków w gimnazjum im. Lelewela w Wilnie Sejmowa 

Komisja Oświatowa przyjęła rezolucję następującą: 

„Sejm przyjmuje wyjaśnienia rządu w sprawie wypadków w gimnazjum 

Lelswela do wizdomości”. - 

Inna rezolucja wzywa rząd eby z początkiem roku szkolnego 1925-26, 

nie obniżając poziomu, przeprowadził niezbędną redukcję programu na- 

ukowego tak w szkołach średnich ogólno kształcących jak i w szkole po- 

wszechnej. 
Pozstem przyjęto rezolucję w sprawie zreformowania egzaminów 

dojrzałości oraz w sprawie nowelizacji ustawy uposażeniowej nauczycieli. 

im. 

    

Podróż Marszałka Piłsudskiego do 
Lublina i Brześcia. 

(Telefonem od własnego korespondenta Z Warszawy). 

Marszałek Józef Piłsudski wyjechał wczoraj do lubelszczyzny, do ma 
jątku jednego ze swoich znajomych. 

Z tamtąd Marszałek udaje się w niedzielę 

będzie obecny na poświęceniu szkoły rolniczej, 
się w dalszą podróż do Brześcia n/B. 

Marszałek Piłsudski odbędzie w Brześciu narady z przedstawicielami 

poszczególnych pułków stacjonujących na terenie D. O. K. Brześć w spra- 

wie nadania orderów Virtuti Militari 4-ej klasy. 

poz 2 

rano do Chełma gdzie 
poczem wieczorem uda 

  

gwałtownej reformy, należy jednak tą sprawę traktować w związku z ogólną | Anglija przyznala Francji swobodę w za- 
sytuacją budżetową. 

Trzeba tedy, by podkomisja wojskowa rozpatrzyła tę sprawę łącznie 

z przedstawicielami komisji budżetowej i skarbowej. 

Zakończył poseł Kościałkowski wnioskiem, który brzmi: 

„Komisja wojskowa, wyłania z siebie podkomisję, złoźoną 

z 5 członków dla opracowania noweli do ustawy z dnia 9 paździer- 

nika 1923 r., polepszającej uposażenie wojska. Podkomisja ta ma 

być uzupełniona przez takąż liczbę człenków komisji budżetowej 

1 skarbowej”. 

Prócz tego przyjęto wniosek pos. Kościałkowskiego z dodatkiem pes. 

Załuski: : 

„Do czasu ostatecznego _ uregulowania sprawy uposażenia 

wojska, co powinno być traktowane przy budżecie 1926 roku. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych winno z uzyskiwanych oszczędności 

wypłacić zawodowym wojskowym remunerację, analogiczną, jak to ma 

miejsce w miesiącu czerwcu, zaś szeregowym do wysokości 6 gr. świad- 

czeń miesięcznych”. : 

Zarówno brzmienie tych wniosków, jak i wyjaśnienia przedstawicieli 

rządu, wskazują, że zasadnicza zmiana w uposażeniach wojskowych może 

nastąpić dopiero w roku 1926. 

chowaniu jej zóbowiązań wobec Polski 
i Czech. 

PARYŻ, 5,VI. (Pat). „Petit Parisien* zaznacza, że nota francuska wy- 

słana w dniu wczorajszym do Londynu, wyraża zadowolenie z powodu 

osiągniętej już zgody co do pewnej cząści odpowiedzi francuskiej na pro- 

pozycje rządu Rzeszy, dotyczące paktu gwarancyjnego. 

Nota wyszczególnia, w jaki sposób Francja zamierza korzystać z przy 

znanej jej przez Fnglję swobody w zachowaniu całości jej zobowiązań 

wobec czeskich i polskich sprzymierzeńców. Zadaniem dziennika, różne 

zapewnienia, udzielone przez Anglję Francji w sprawie tej swobody, zostaną 
przypuszezalnie ujęte w formułę piseraną. 

f£ mundsen nie daje znaku życia. 

BERLIN, 5.VI. (Pat). „Vossische Zeitung" donosi ze Spitzbergu: 

Z pokładu okrętu „Fram* nadszedł w dniu wczorajszym telegram 

iskrowy, który głosi: 
Dziś upłynął okres czasu dwutygodniowy, który Amundsen wyznaczył 

jako ostateczny termin swego powrotu z bieguna północnego. 

Obecnie okręt zaczyna poszukiwania wzdłuż lądu, aby móc przyść z 

2 prasy lifewskiej. 
Przyczyny przegrania sprawy 

Wileńskiej. 

(Odczyt prof. A. Woldemarasa). 

W niedzielę 17 maja r. b. w sali 
Teatru Narodowego prof. A. Wolde- 
maras wygłosił odczyt na temat 
„Przyczyny przegrania Wilna”. 

Sprawa Wileńska przez szereg lat 
stanowiąca przedmiot sporu polsko 
litewskiego, nie schodząca ze szpalt 
prasy, z trybuny dyskusyjnej, ze słów 
konferancji nie przestała i dzisiaj 
być centralnem chociaż obliczonem 
już na dalszą metę, zagadnieniem 
polityki litewskiej. Prelskcja jednak 
mie obudziła znacznego zainteresowa- 
nia wśród publiczności: niewielka sa 
la teatru „Wilkolska" zaledwie była 
pełna, mimo popularne imię prele: 
genta, dobrago mówcy, umiejącego 
zainteresować słuchaczy nader obra- 
zowem, ścisłem i loglcznem ujęciem 
tematu, człowieke, który jako b, mi- 
nister spraw zagranicznych, był do- 
statecznie wtajemniczony w srkana 
polityki Itewskiej, by móc dzisiaj wy” 
dawać o tem kompetentne sądy. 

Treść odczytu prof. Wołdema- 
rasa jest następująca: 

Dła jednych sprawa wileńska jest 
dzisiaj nieprzyjemnem  wspomnie- 
niem, dla drugich znów są to zagasłe 
węgle, pod któremi żar jeszcze tli, 
chociaż ognia już nie widać, Tak lub 
inaczej, jeśli sprawa ta jest przegrana, 
jeśli wzniesiono już nad nią pomnik 
w postaci zbioru dotyczących jej do- 
kumentów, wydanych w trzech tomach 
przez rząd, to dzisiaj pozostaje wyja- 
Śnić dlaczego tak się stało, należy 
wyciągnąć dla siebie z tej przegra- 
nej odpowiednią naukę. 

Chociaż objektywne warunki uzy: 
skania Wilna dla Litwy na samym 
już początku jej istnienia niepodle- 
glago były niezwykle niesprzyjające, 
jednak z drugiej strony sami Litwini 
w znacznej mierze przyczynili się do 
tej przegranej. 

Jak trudna była Sytuacja Litwy 
od samego początku świadczy cho- 
ciażby taki fakt: Niemcy, będąc od- 
wiecznym, zaciekłym wrogiem Pola" 
ków, jednak wprew od Anglji i Fran- 
cji uznali niepodległość Polski i Wil- 
no przyznali włączonem do jej gra. 
nic wschodnich. Jeszcze w jesieni 
1918 r. gen. Ludendorff pisał do nie- 
mieckiego ministra spraw zagranicz- 
nych, że Wilno należy oddać Polsce. 

Polacy już w czasie wojny podzie- 
lili między sobą role: jedni opierając 
się na Eatentę, drudzy — na Niem- 
cy i Fustrję, trzeci znów na Rosję, 
mieli jeden wspólny cel — by w ra- 
zie rozpadnięcia w gruzy Rosji opa- 
nować po niej puste miejsce w Euro- 
pie Wschodniej i stworzyć wielką 
niepodległą Polskę. Polacy odrazu 
zrozumieli swoją sytuację, potrafili 
wykorzystać ją i wzmocnić się. Ja- 
snem bylo, że jeśli uda się im za- 
brać Wilno, Mińsk, a nawet, być mo-   pomocą lotnikom o ileby byli zmuszeni do odbycia drogi powrotnej   piechotą. 

  

że, Smoleńsk, nikt już ich stamtąd 
nię usunie. Pragnęli oni odbudowy 

ZZ ZZ ZZ 
NN, 

Z muzyki. 
Premjera operetki Al. Wilińskiego 

p. t. „Potęga miłości" w teatrze let- 

nim — koncert symfonicznej orkiestry 

z udziałem solisty skrzypka p. Kon- 

| wów, to jednak tem odbija od współ- 
j czesnych, że nie zatapia się cała w 
! walcu i foxtrocie, ale czulsze poru- 
sza struny i reminiscencjami więcej 
wskazuje na wpływy muzyki rodzi- 

| kompozytora, niż na nakazy 
Wiednia i Berliinal Doskonale pro- 

,wadzone chóry, szczególniej w koń- 
torowicza — śpiew artystki opery P. cowym zespele drugiego aktu, jed- 
Krużanki i refleksje na czasie. 

Zasłużony Kapelmistrz tuł. ope- 

retki p. Aleksander Wilińśki, już przed 

dwoma laty na wieczorze swym ju* 

bileuszowym, urządzonym w równie 

przykrem położeniu teatru, jak obec- 

ne, na Pohulance, przedstawił bo- 

gaty dorobek kompozytorski, u sze: 

reg artystów wykonywał wtedy jego 

pieśni, wyjątki — z operetsk (finale 

z „Potęgi miłości*), nawet operę i 

wówczas to nie szczędzono uznania 

(niestety tylko moralnego!) muzyko- 

wi, który z przerwami od lat w Wil- 

nie pracował i zżył się tym miastem 

i jego kulturą. 
Dobry instrumentalista, obdarzo- 

ny z natury (lub artystą śpiewakiem) 

inwencją melodyjną i kompozytor,za- 

łwodu dyrygent bliżej związany z dzia- 
nem  operatkowym, jako pieśniarz, 
iepospolite wykazuje zalety, często 

alekie od kabaretowego piosenkar- 

Stwa z zużytej na tem polu maniery. 

Taksamo i w „Potędze miłości”, w 

operetce wystawionej już swego cza- 

su w „Nowościach* w Warszawie, a 

obecnie reprezentowanej Wilnu w ca- 
łości, oryginalna pieśń Wilińskiego 
niemałą  stanewi okrasę i podnosi 

wartość dzieła, zwłaszcza w wykona: 

niu takich potentatów głosowych, jak 
р.р. Kawecka i Krugłowski. 

W pieśniach i dziełach przeważa 
ton rzewny i widać, że natchnienie 
i inwencja kompozytora płynęły wię 

cej ze źródła słowiańskiego uczucia 

i chociaż muzyka Wilińskiego nie 

wolna jest zupełnie od obcych wpły- 

| nością brzmienia i pomysłowej har: 
| monizacji, przekraczają granice ope- 
retki i dziełu Wilińskiego nadają cha- 

| rakter muzyki poważnej. 
! Farsowa część operetki, w pier- 
|wszym akcie może nieco przydługa, 
|w szybkim tępie gry aktorów ożywia 
j się i często do szczerego pobudza 
śmiechu, a takie paradne sceny, jak 
p. Jasińskiej przekomicznej w roli 
'doktorowej Pikli, p. Kurnakowičza, 
' który śpiewa i tańczy, jak stary ope- 
retkowicz, konkurencyjnie zastępu- 
jąc nieobecnego Dowmunta;ałbo po- 
mysłami interesującego i sympatycz- 
nego Piwińskiego i gra świeżo z dra- 
matu pozyskanej p. Wrońskiej, uroz- 
maicająt całość i poruszając z hu- 
morem akcję, zapewniają operetce 
Wilińskiego stałe powodzenie na sce- 
nie teatru letniego. 

Naturalnie, że śpiew p. Kaweckiej, 
jej dystynkcja i indywidualność ar- 
tystyczna, panują nad całym zespo- 
łem — i ta świeżość, co płynie z ust 
i z postaci tej niepospolitej artystki, 
to najmilsza przynęta teatru naszego 
„Zrzeszenia” i powab dzieła muzycz- 
nego kompozytora, który chyba nie 
mógł marzyć o lepszej przedstawi- 
cielce roli swej bohaterki. 

|  P. Kaweckiej sekundował dzielnie 
p. Krugłowski, który udowodnił, że 
nie tylko na operowych koturnach 
mu do twarzy... 

Tym razem szybując po wysokich 
registrach swego partu uwydatnił 
wszystkie zalety swego pięknego,   potężnego głosu, a nawet — mó- 

wiąc prozę deminował nad zespołem 
ciepłym tonem swego organu. 

Wyróżnili się również zaszczytnie 
trafną interpretacją drugiej pary we: 
sołków 1 Śpiewam, utrzymanym w 
granicach umiaru artystycziego pp. 
Kosińska i Witowski. 

I czegož tam nie bylo w operat- 
ce Wiliūskiego? I krążek elektryczny, 
i zabawne na nim fruwasie p. Jasiń- 
skiej, Kosińskiej i uroczych naszych 
pań z chóru... | taniec na widowni 
wśród publiczności — i.. i.. moc nie: 
spodzianek i uciechy! Proszę zoba- 
czyć, ci, co byli na premjerze, go 
rąco oklaskiwali wykonawców, a p. 
Wilińskiemu, w jednej osobie kom- 
pozytorowi i zasłużonemu muzyko- 
wi, oraz kapelmistrzowi, który, roz- 
porządzając minimalną orkiestrą, do 
skonale całość zmontował i przepro* 
wadził, szczerą zgotowali owację 
kwiatową. » 

Wtorkowy koncert symfonicznej 
orkiestry w ogrodzie po'bernardyń: 
skim pod dyrekcją p. Wyleżyńskiego, 
zgromadził znowu sporo chętnych 
słuchaczy. Program, na który złożyły 
się produkcje utworów więcej popu- 
larnych, odpowiedział w zupełności 
zamiarom i siłom organizatorów. 

Poznać to zaraz z zasłuchania 
szerszej publiczności... „Peer Gynt" 
Grlega, subtelnie wycieniowany przez 
dyr. Wyleżyńskiego, nie nużył prze- 
sytem ogranych po kawiarniach — 
melodyj; Mendelsohna uwerturę or« 
kiestralną „Hebrydy”, Webera (iwer- 
turę do  „Oberona* — wykonano 
stylowo; Masseneta „Scenom malo: 
wniczym* brakło skrzypiec i wiolon- 
czeli, „Tańcom” Dworzaka tempera- 
mentu. 

Solista skrzypek p. Konforowicz 
w „Rondo capriccioso” Saint- Szónsa 
przedstawił się bardzo korzystnie. 
Mimo, że p. K. stał na froncie est-   rady muszli, szeroki ton jego gry 

chetne pociągnięcie smyczka, znacz- 
na już technika i temperament, 
miarkowany refleksją — wskazywały, 
że młody artysta z dobrej wyszedł 
szkoły I pięknie rokuje nadzieje, Za 
wykonanie Rouda Salnt-Saćns'a na- 
leży mu się pełne uznanie i poklask. 

Orkiestra, Towarzysząca p. Kon- 
torowiczowi pod dyr. p. Wyleżyńskie: 
go grała dyskretnie, ze zrozumieniem 
i wyczuciem kompozycji i solisty. 
Zaraz można było poznać, że dyry: 
gent jest sam skrzypkiem i pieczo- 
łowicie potrafi zaopiekować się instru* 
mentu tego popisem. 

Rzecz ważna. Wprawdzie skrzypek 
— dyrygent nie musi być wirtuozem, 
jednakże jest to możliwe. Tak samo 
z fortepianem. * 

Spotkał mnie niesluszny zarzut 
jednej z moich koleżanek z konser: 
watorjum nauczycielki gry na fortep- 
janie, że pisałem w superlatywach o 
pianistce p. Girszewiczowej, gdy sły* 
szałem ją tylko, jak towarzyszyła 
swym uczniom na drugim fortepianie. 
Otóż koleżanka moja jest w błędzie. 

Akompaniament akompaniamen- 
towi nie jest równy, a także różne 
są faktury kompozycji, przeznaczonej 
na drugi, towarzyszący soliście for- 
tepjan. Co innego zwykły akompa- 
niament do pełni, skrzypiec it.d. ale 
Szymanowskiego pieśniom akompa- 
niować może tylko artysta odtwórca 
głębiej czujący, niż sam solista, któ: 
ry mniejsze trudności 

harmonji snuje wątek melodyj i in- 
terpretacji. z 

Faktura fortepjanowa, zastępująca 
orkiestrę w utworach  Azeńskiego 
Cbopina, Beethovena i Liszta, nie jest 

wało mojej koleżance.   Zresztą wirtuoza poznaje się na 

rozlewał się soczyście w przestrzeni, . 
a uwerturą orkiestralną pewne, szla” ; 

ma do poko: i 
nania i dopiero z ducha zawiłych 

tak łatwa I bezduszna, jakby się zda: 

pierwszy rzut oka po kilku uderze- 
niach klawiszy po technicznym opa- 
nowaniu instrumentu, a przedewszy- 
stkiam po duchowem napięciu Wy- 
konawcy. 

Chećby w drobnostce, choćby w 
drobnym nieznacznym szczególe... 
Zawsze będzie mi miłem obcowanie 
z wybitnym artystą, chociażby sie- 
dział przy... czwartym fortepjanie I 
tego się nie wstydzę. Chciałbym tyl- 
ko zawsze umieć dobrze słuchećl 

Z powodu premjery w teatrze let- 
nim, nie mogłem być na czwartko- 
wym koncercie symfonicznym, ale w 
antraktach słyszałem znaną śpiewacz- 
kę operową p. Jadwigę Krużankę, 
która wykonała kilka aryj operowych 
z towarzyszeniem orkiestry, głos jej 
brzmiał miło, donośnie, słowa wyraź” 
nie, a przejmujące zimno nie deto- 
nowało cenionej artystki, 

| Nie będzie teatru muzycznego w 
Wilnie, a w Polsce trzy tylko figuru- 
ją dla reprezentacji, to trzeba się 
wcześniej przyzwyczajać i zaprawiać 
do śpiewania „na wolnem powietrzu". 
Może i to się kiedy przyda polskim 
śpiewakom, pozbawionym domu we 

własnej ojczyźnie... 

Trzeba i tu w Wilnie nad tem się 
zastanowić — przynajmniej w stosun* 

„ku do teatru drametycznego, bo gdy 
‘о postanowieniach przyszłego dyr. 
Osterwy już teraz rozmaite krążą 
wieści, co będzie, gdy w ostatniej 
chwili zawiadomi, że nie może przy 
jechać, że zmienił plany I. t. d.? 

Należałoby już teraz sprawą tak 
pokierować, aby przyjęte przez dyr. 
Osterwę zobowiązania, były ważne i 
trwałe by nie powtórzyła się w ostat- 
niej chwili historja lat ubiegłych i 
teatr nie został bez planu, repertuaru, 
zespołu i środków do egzystencjił 

Caveant consules... 
(A. L) 
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MIGAWKI. 

Jeszcze słówko. 

Od osób zainteresowanych proszeni 
jesteśmy o jeszcze parę wyjaśnień, zawzlę= 
temu na ludek wileński, arystokracie ze 

„Słowa”. 

1) Ogród Botaniczny jest parkiem spor- 

towym, po którym nikt nie spaceruje bo 

I niema gdzie. 
2) Na placu Łukiskim odbywają się 2 

razy tygodniowo targi, jest otoczony do= 

mami więc chyba jeszcze mniej odpowled- 

ni na zabawy ludowe niż miejsce zddrze- 

wione, leżące wśród ogrodów. 

8) Karuzele, limonjady, landrynki i tym 

podobne rozkosze ludowych zabaw, są od- 

wiecznym ich przywilejem 1 cechą w naj- 
rozmńjitszych krajach, | chyba na koronację 

Sykstusa, urządzi „Słowo” zabawę dla pod- 
danych królewskich z winem francuskim, 

marcepanem niemieckim, włoską tarantellą 

i austryjackim ananasem! 

Z i MAS A DEE POM 
LTC — 

  

swych granic z r. 1772, chociaż od- 
nośnie granic wschodnich były to 
właściwie granice Litwy. Hasło: „Nie 

może być Polski bez Litwy, jako jej 

prowincji”, znalazło poklask nietylko 
w samej Polsce, lecz I wśród wiel 
kich mocarstw. Litsie więc groziło 
zajęcie przez Polskę. 
® Jakiż tedy musiał być program 
polityczny Litwy w tych ciężkich dla 
niej warunkach? 

Przedewszystkiem jedność, Wła- 
śnie tylko zawdzięczając temu du- 
chowi jedności Litwa nie była zlikwi- 
dowaną w pierwszych latach swego 
istnienia. Jedność tę należało zacho: 
wać i nadal. Niestety, jednak, nade- 
szły czasy, gdy porzucono hasła je- 
dności i zaczęto dzielić społeczeństwo 
na dobre owieczki, które należy wy- 
nagrodzić i błędne owce, które trze: 
ba ukarać. Nic też dziwnego, że za- 
graniczna opinja więcej miała zaufa: 
nia do Polski. Brak jedności najwię- 
cej, być może, przyczynił się do 
przegiania Wilna. 

Po wtóre, wielkiej chęci, wielkie- 
go poświęcenia się dla odzyskania 
Wilna niebyło. Odwrotnie,, istniały 
nawet tendencje odseparowania się 
od Wilna. Wypadło mi na ten temat, 
opowiada prelegent, prowadzić dy: 
skusję w ciągu kilku godzin z pewną 
kierowniczą osobistością w Litwie, 
prawie dyktatorem jej. Dowodził on: 
Po co nam Wilno? Bez Wilna jest 
lepiej. Nie potrafimy niem rządzić. 
Co innego kowieńskie państewko, — 
małe, ale zato czysto litewskie... A 
było to w tym czasie, gdy Wilno 
zajął Żeligowski... Lecz byli i tacy, 
którzy utrzymywali, że walka nie 
ustanie, lecz Łędzie ona się toczyła 
już e. Kowno. Przegranie Wilna jest 

* tylko cofnięciem się na gorsze ро- 
zycje. Potem, po przegraniu Kowna, 
być może, wypadnie cofnąć się do 
Szawel i wreszcie przegrać całą Li- 
twę. z 

Dzisiaj niektórzy już przejrzeli i 
zrozumieli, że Wilno było pierwszym 
fortem, który zdobyła Polska. 

Polska zrozumiała, że odrazu do- 
konać aneksji całej Litwy nie spo- 
sób, postanowiła więc to uczynić 
stopniowo. Zrozumiano to i zagra” 
nicą. 

Gdyby Litwini w swoim czasie 
byli przewidzieli te cele, zupełnie 
inaczej  prowadzonoby układy w 
sprawie Wileńskiej.  Krótkowzrocz- 
ność — oto zasadniczy błąd naszej 
polityki. 

W pierwszej części prelekcji prof. 
Waldemaras przedstawił psychologi- 
czne motywy, które się przyczyniły 
do przegrania Wilna. Drugą część, 
po przerwie, poświęcił on rozważaniu 
błędów, jakie poczyniono w toku 
prowadzenia całego sporu Wileń- 
skiego. 

Jak wynika z powyższego, jeśli 
niema jasno określonego stanowiska, 
jednej twardej woli całego narodu— 
nie można liczyć na powodzenie. 
W takich okolicznościach układy sa- 
me stały się korespondencją kance- 
laryjną, wypadły pstro, zagranicą nie- 
zrozumiano programu Litwy. 

Wśród wielu błędów, zrobionych 
podczas układów, prelegent wskazuje 
między in. na brak należytego uza-, 
sadnienia sprawy; Litwini wciąż twiere 
dzili, że się nie zgadzają, ale dla ze- 
go niewiadomo. Pozatem obrady by- 
ły prowadzone często w nieodpo- 
wiedniej chwili, bez uprzedniego przy 
pania sprawy i zbadania gruntu, 

granicą występowały oficjalne oso- 
by i delegacje, któremi faktycznie 
jednak kierowały osoby nieodpowie- 
dzialne w kraju. Pozatem cała kwe- 
stja bez żadnej potrzeby została 
przez Litwinów rozszerzona: z czysto 
etnograficznego sporu, sporu O gra: 
nice, co też przyznawali sami Pola- 
cy, sprawa weszła na tory ekonomi- 
czne i in. Chwiejność, brak jednej 
linji postępowania cechowały polity-' 
kę litewską. Waldemaras oświadczył 
jedno, przyjeżdżał pe nim Puryckis 
i zajmował pozycję wręcz przeciwną. 

dzą czego chcą i jaką drogą muszą 
iść. 

Po ukłsdach w Brukseli w kwestji 
Wileńskiej, z inicjatywy Galwanauska- 

isa wyłoniła się niespodzianie sprawa 
Kłajpedy. 

Wobec tej chwiejności, państwa 
„zagraniczne nabrały wrażenia, że 
Litwa nie broni swych interesów, że 
są to tylko słowa oficjalnego patrjo- 
tyzmu. Dlatego sprawę wileńską prze- 
grano. 

i Prawda, objektywne warunki dla 
polityki litewskiej były nader nieko- 
rzystne. Lecz gdyby polityka ta była 
dobra, gdyby nie poczyniono tyle 
błędów, chociaż nie mielibyśmy Wil: 
pa w swem ręku, jednak nie zosta- 
łoby ono oficjalnie przyznane Polsce, 
— sprawa pozostawałaby wciąż o- 
twartą. Dzisiaj droga dyplomatyczna 
jėst juž.Zsmknieta dla odzyskania 
Wilna. Pozostaje tylko jedna droga 
oręże. Dla tego zaś trzeba wojny, 
które jest zawsze wielkiem niebez- 
pieczeństwem. 

Jeśli też dziś poświęcamy swoją 
uwagę smutnym wspomnieniom spra- 
wy wileńskiej, to po. to, by wyciąg 
nąć naukę za swych błędów na 
przyszłość, by nie utracić reszty. 

Zakończył prelegent w tonie op: 
tymistycznym, oświzdczając, iż Litwa 
nigdy Wilna nie wyrzeknie się, iż 
Wilno musi należeć do niej i trzeba 
żywić nadzieje, że chwila ta nastąpi. 
Tak np. Włochy nie odrazu odzy 
skały swoją stolicę Rzym, nie odrazu 
z małego Pjemontu wyrosły w wiel- 
kie zjednoczone Włochy. Ale dla 
tego potrzeba było jeślinie setek, to 
w każdym razie kilku dziesiątków 
lat. (Wil. B. I.) 
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Z Kowna. 
Sejm odrzucił poprawkę do 
szkół mniejszości narodowych. 

Ma ostatnim posiedzeniu Se|- 
mu była rozpatrywana w drugim 
czytaniu ustawa o szkole ludowej. 
11 paragraf tej ustawy opiewa, że 
w szkołach mniejszości narodowych, 
utrzymywanych przez rząd lub samo- 
rządy, wykłądy muszą być prowa- 
dzone w języku litewskim. Ten punkt 
był jednogłośnie przez Sejm odrzu* 
cony ku zadowoleniu mniejszości na- 
rodowych zamieszkujących na tery- 
torjum Litwy. 

| Lecz została przyjętą druga po- 
prawka — prawicy, że w szkołach 
mniejszościowych mogą się kształcić 
tylko dzieci danej mniejszości. Po- 
stanowienie to specjalnie godzi w 
szkoły, polskie, niemieckie i resyj- 
skie, w których skład uczących się 
jest mieszany. 

| Protestacyjny wiec żydowski. 
| W Kownie się odbył żydowski 
wiec protestacyjny z powodu prowa- 

„dzenia handlu podczas świąt żydow- 
iskich przez niektórych właścicieli 
' sklepów—żydów. 
| Na końcu zapadła decyzja zwrócić 
się do tych kupców, aby na przy- 

jszłość w seboty i dni świąteczne ży- 
' dowskie mieli sklepy zamknięte. 

O ile się nie zastosują do tych 
_ postanowień, będą wykluczeni z gmi- 
ny żydowskiej, niewpuszczani do sy- 
nagogi oraz rabini nie będą im da- 
wać ślubów i t' d. 

Rozszerzenie kompetencji mi- 
| nisterjum spr. wewn. 

  

  

Sejm litewski przyjął w tciemrze 
czytaniu ustawę o wzmocnionej obro: 
nie państwa. Ustawa ta rozszerza 

; bardzo poważnie kompetencje mini- 
į sterjum spraw wewnetrznych, 

Napad na naczelnika Kowień- 
skiego więzienia. 

Jak się okazało, według następ- 
nych wiadomości, naczelnik kowień- 
skiego więzienia p. Mikuckis, na któ- 
rego urządzono napzd, nie był zabity 
lecz ciężko ranny. Lekarze podają 
ma szybkiego powrotu do zdro- 

, wia. 
{ Zamachowcem jest nauczyciel Ro- 
manowski,który jako przyczyne napa- 
du podaje — zazdrość. 

   

Otwarcie miejscowości kuracyj- 
nej Birsztan. 

Z wielką pompą, w obecności 
przedstawicieli władz, organizacji spo- 
łecznych i prasy, została otwarta 
miejscowość kuracyjna Birsztany. 
Kurortam będzie zarządzał litewski 

Czerwony Krzyż. 
Birsztany są położone niedaleko 

od Kowna i są najlepiej urządzoną 
miejscowością kuracyjną na Litwie. 

Zamknięcie opery. 

Zimowy sezon w rządowej operze 
został zakończony. Reżyser Arbenin 
wyjeżdża do Rygi, dokąd został za-   Wyglądało, że Litwini sami nie wie- 

ъ 

angažowany, 

KURIZWE ii 

Po odesłaniu do komisji w I czy- 
taniu ustawy o wypuszczeniu bile- 
tów skarbowych, do | czytania usta- 
wy przemysłowej zabrał głos pos. 
Pryłucki (Lud. Żyd.) dowodząc, że 
projekt ustawy spotkał się z miaż- 
dżącą krytyką sfer miarodajnych. 

Ustawa ta jest niepraktyczną i 
stwarza niepotrzebne trudności. Mów- 
ca wnosi o odrzucenie ustawy w 
I czytaniu. 

W trakcie przemówienia posła 
Pryłuckiego wstępuje na trybunę 
jakiś przyzwoicie ubrany człowiek 
przerywa mówcy i sam zaczyna mó- 
wič o Mickiewiczu i  Mickiewiczow- 
skiem 44. 

Marszałek przerywa posiedzenie, 
a straż marszałkowska przy pomocy 
członków biura wyprowadza z sali 
posładzeń owego osobnika. 

Po przerwie poseł Pryłucki do- 
wodzi dalej, że ustawa nie nadaje 
się do przyjęcia. 

Poseł Reger (P.P.S.) uzasadnia 
również wniosek o odrzucenie usta- 
wy w lczyt. zaś w wypadku nieprzy- 
jącie tego wniosku, prosi marszałka 
o odesłanie ustawy do Komisji Och- 
rony Pracy. 

Poseł Rudnicki (Z.L.N.) zauważa, 
że jakkolwiak ustawa nie jest dosko- 
gałą, to jednak rzeczą Sejmu jest u- 
sunąć jej braki, 

Peseł Michalak (N.P.R.) uważa, 
że ustawa ta uwzględnia tylko inte- 
resy rzemiosł, zorganizowanych w ce- 
chy. Mówca przyłącza się do wnio- 
sku posła Regera. 

W głosowaniu wnioski posłów 
Pryluckiego i Regera © odrzuceniu 
ustawy upadły. Ustawę odesłano do 
komisji przemysłowo handlowej, od- 
rzuczjąc również wniosek posła Re- 
gera o odasłaniu jej do komisj pra- 
cy. 

Przyjęto następnie w IIl czytaniu 
ustawę o przerachowaniu wkładek 
oszczędnościowych w PKO. 

Przyjęto w Il i Jil czytaniu nowelę 
do rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o wierzytelnościach w 
walutach obcych i w złotych, w zło 
cie zabezpieczonych hipotecznie. 

Następnie przyjęto w II i III czyt. 
ustawę o ulgach podatkowych dla 
kapitałów zagranicznych, lokowanych 
na obszarze Rzeczplitej. 

Następnie poseł Tabaczyński (Z. 
L. M.) referował 3 ustawy: 1) w spra- 
wie odstąpienia gruntu kolejowego 
m. Bielska. 2) W sprawie sprzedaży 
gruntu przy stacji Łodygowce. 3) W 
Sprawie zamiany gruntu przy stacji 
Węgierska Góra. 

Komisja prosi o przyjęcie tych 3 
ustaw. 

W powyższej sprawie zabrał głos 
| pos. Putek (Wyzw). który wskazał na 

to, że w sprawę sprzedaży gruntów 
przy stacji Łodygowce wmieszana 
jest osoba posła Dobiji, i wniósł o 
odesłanie sprawy do komisji komu- 
     

     

Dziś—Klaudjusza. 
Jutro—Trójcy Przenajśw. 

Wschód słońca— g. 3 m. 18 
Zachód „ — 7 т. 51 

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—-Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
T-wa) w środy, piątki i niedzielą od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 
warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

iśnka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
poniedziałków rano) od 10 rano do 8wiecz. 
bez przerwy. W poniedziałki od 3—8, 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady iekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wiina i N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
pieczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
(Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
ой 8—9. 
Poradnia Polsk. Žrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, ll piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

Rugustowskiego—Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25. 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4 
Wysockiego — Wielka 3. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. е 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 

Zajączkowskiego—Z wierzyniec, Witoldcna 

Czerwiec 
  

  
KRONIKA. 

E: S Kt 

Z SEJMU. — ‹ 
(Telefonem od własnego koresponderta z Warszawy). 

nikacyjnej, któraby wspólnie z komi- 
sją regulaminową jeszcze raz tę spra- 
wę rozpatrzyła. 

Przeciw temu wnioskowi opowie” 
dział się pos. Tabaczyński. 

W głosowaniu I i [il ustawę przy” 
jęto w II i III czytaniu. 

Przy ustawie |l-ej wnosek posła 
Putka odrzucono 83 głosami przeciw- 
69. Następnie głosowano nad przyję- 
ciem ustawy. 

Wobec tego, że stosunek głosów 
był niezupełnie jasny, zarządzono 
głosowanie przez drzwi. Okazał się 
brak quorum—148 obecnych posłów. 

Wobec tego za zasadzie regula' 
minu wicemarszałek Osiecki odro- 
czył głosowanie nad tą ustawą. Gdy 
zsś następnie zarządził przystąpienie 
do dalszego punktu porządku dzien- 
nego pos. Głąbiński i inni posłowie 
prawicy głośno protestowali, twier- 
dząc, że wobec braku quorum nie- 
ma posiedzenia. 

Wicemarszałek Osiecki odpowie- 
dział na to, że regulamin mówi tyl- 
ko o quorum dla głosowania. Na to 
endecja gremjalnie opuściła salę. 

Nestąpiło sprawozdanie komisji 
skarbowej o trzech wnioskach: P.S.L. 
Piasta, posła Fisensztejna, oraz posła 
Hertza i Milczyńskiego, żądających 
zniżenia wygórowanych opłat celnych 
od starej odzieży, przesyłanej przeż 
krewnych z Ameryki, aibo przywožo- 
nej przez emigrantów polskich do 
kraju. ‚ 

Komisja wniosła rezolucję, wzy- 
wającą rząd, aby używane odzież i 
obuwie przesyłane z zagranicy, lub 

przywożone przez emigrantów dla 
ich własnego użytku zwolnione były 
od opłat celnych. Glosowanie nie 
odbyło się, ponićwsż pos. Kwiatkow- 
ski zakwestjonowsł guorum. 

Po obliczeniu okazało się, że o- 
becnych jest na sali 60 posłów. 

Marszałek zapowiedział, że wobec 
tego na przyszłość zarządzać będzie 
odczytywanie nazwisk z trybuny sej- 
mowej, tak, że to będzie korygowało 
listę obecności wyłożoną na sali dla 
podpisów. 

Poseł Dubanowicz (Ch. N.) zauwa- 
ża, że trzeba to będzie omówić na 
konwencie senjorów. Marszałek od- 
powiedział, że będzie starał się ten 
projekt przeprowadzić, gdyż inaczej 
nie będzie mógł brać odpowiedzial- 
ności za prawidłowość obrad. 

Następne posiedzenie we wtorek 
o godz. 4 po południu. 

; Popierajcie 

Zeglugę Morską i Rzeczną! 

  

    

  

Zapisujcie się 

ma członków Ligi Morskiej i Rzecznej,       
URZĘDOWA. 

Zjazd Prezesów Izb Skarbo- 
wych. Prezes Wileńskiej lzby Skar- 
bowej p. Jan Malecki, wyjechał na 
kilka dni do Warszawy, na zjazd 
Prezesów wszystkich Izb Skarbowych 
w Państwie. 

MIEJSKA. 

— Przyjazd metropolity Djoni- 
zego. W dniu wczorajszym przybył 
do Wilna metropolita prawosławny 
Djenizy, w asystencji biskupa  piń- 
skiego Aleksandra. 

Na dworcu metropolitę powitali 
Delegat Rządu p. Władysław Racz- 
kiewicz, delegat prokuratorji gene- 
ralnej p. Adolf Kopeć, kurator okrę- 
gu szkolnego p. Zygmunt Gąsiorow- 
ski, prezydent miasta Wilna p. Wi- 
told Bańkowski, prezes urzędu ziem- 
skiego p. Naleszkiewicz, dyrektor 
dróg wodnych p. Bosiacki, Komisarz 

oraz licznie zebrani przedstawicieje 
kolonji Rosyjskiej w Wilnie, 

Przy monastyrze świętego Ducha 
* uroczyście powitało metropolitę du- 
ichowieństwo prawosławne z arcybie 
' skupem Teodorjuszem na czele, po: 
czem króżkie modły odprawił me- 
tropolita Djonizy. Na nabożeństwie 
w monastyrze byli obecni p.p. Dsle- 
gat Rządu, Kurator Okręgu Szkolne- 
go, Prezydent miasta Wilna. 

W godzinach południowych me" 
tropolita Djonizy złożył wizytę p. De- 
legatowi Rządu, p. Kuratorowi Szkol- 
nemu i p. Prezydentowi miasta. (x). 

— Preliminarz miasta Wilna. 
Magistrat miasta Wilna przesłał do 
urzędu delegata rządu do zatwier- 
dzenie przeliminarz budżetu miasta 
Wilna na rok 1925, (x).   
Rządu na miasto Wilno p. Wimboy, : 

3 

[Teatr Polski. 
„Ja tu rządzę”, krotochwila w 3-ch 

aktach W, Rapackiego. 
Naturalnie publiczność, recenzen- 

ci, słowem: ludzie, nie są nigdy za- 
dowoleni. Dajesz im bajkę, to za du- 
żo śmierci, to za malo gwary; daje 
się nastrój rosyjski, to krzyczą żeich 
nerwy rozstraja i draźni gruczoł pa* 
trjotyzmu. 

Rżną nieszczęśni artyści farsę pol- 
ską, zakalcowaty troszkę balaganik, 
krzywią się, że się poniewierają ta- 
lenty i „przeciwnie im* oglądać 
Amelję Słowackiego w fartuszku na 
kostiumie kąpielowym, śpiewającą 
„Ciotkę* (p. Jaroszewska), a z Bra* 
niekich hr. Zygmuntową Krasińską 
z Nieboskiej (p. Grabowska) w roli 
majstrowej szewieckiego kunsztu. 

I cóż ty zrobisz taj wileńskiej pu- 
bliczce? Niema gorzej na całej kuli 
ziemskiejl.. Śmiech czy płacz na 
scenie, a ona woli siedzieć w domu, 

Jednak było, mimo premiery w 
operetce, (czemu tego samego dnia 
dwie premjery)l? sporo esób w Lut: 
ni i... głupio to czy mądrze, wznio" 
śle, czy płasko, tem gorzej dla obec- 
nych, czy tem lepiej, ale w myśl 
wskazań recenzenta ze „Slowa“, na 
tym „bałaganie*, huragan śmiechu 
przelatywał widownię. Zwłaszcza uka- 
zanie się „Ciotki”, i niestety... arcy- 
dzieła Pronaszkowego, spleśniałego 
z wilgoci Mickiewicza, którego w ża 
@еп sposób nie dało się skarykatu- 
rować, jako że już jest szczytem ka* 
rykatury, wywołało takie niedystyn- 
gowane wrzaski, oklaski i ryki na 
widowni, że czuć było iż wreszcie 
wzruszyła się obojętna wileńska pu- 
bliczność, 

Śpiewała razem z artystami „Ciot- 
kę, pękała ze śmiechu na widok 
Wyrwicza-tenora, podziwiała p. God- 
lewskiego w niebywałej charaktery: 
zacji jako dyrektora,  oklaskiwsła 
p. Jaroszewską w stroju gargonne, 
i p. Grabowską majstrównę z tempe- 
ramentem, i uroczego terminatora 
p. Kijowskiego, i p. Wołłejkę majstra, 
i cały ożywiony, ruchliwy zespół. 

Trochę za szybko mówili wszyscy 
w 1-ym akcie. Fabuła naiwniutka 
i nie zawiła, dobra na widowiska po- 
pularne, ale że grane tak starannie, 
mogą sią i „wyższe sfery" pofatygo- 
wać. Warto zobaczyć „Ciotkę Pro- 
naszkotworu”. Hro. 
mm Z Z a Z 

— Konserwatorzy w Wilnie. 
Od dwóch dni bawiący zjazd konser- 
watorów, odbywa codzienne  posie- 
dzenia oraz zwiedza szczegółowo za* 
bytki naszego miasta. 

Dziś cały zjazd udaje się auto: 
mobilami do Trok, zaś po południu 
do Werek. 

— „Tydzień Bandery”. Jutro w 
niedzielę dnia 7 czerwca na terenie 
całej Polski rozpocznie się „Tydzień 
Bandery”, całkowity dochód z które- 
go przeznacza się na budowę floty. 

Program tego dnia w Wilnie jest 
następujący: godz. 10 m. 30 uroczy” 
sta msza św. z kazaniem w Katedrze. 
godz. 1 p.p. Akademja w sali Šnia- 
deckich U. S. B. Przemawiač będą: 
Prezes wileńskiego oddz. L, M. i R. 
p. K. Wimbor, prof. Fr. Bossowski i 
prof. F. Koneczny. W dziale koncer: 
towym udział biorą: p. W. Kawecka 
(śpiew), p. Krugłowski (śpiew) i p. 
S. Purzycki (deklamacja) akompanja- 
ment p. dr T. Szeligowski. Na za- 
kończenie chėr „Lutni" odšpiewa kil- 
ka utworów o morzu. Wstęp na Aka- 
demję bezpłatny. 

Godz. 4 p.p. Wielka Zabawa w O- 
grodzie po-Bernardyńskim. Moc nie- 
spodzianek i atrakcji, Wielka loterja 
fantowa, niezwykle cenne fanty: 0- 
brazy art. mal. M. Czepity, aparaty 
fotograficzne, gramofony; palta mę- 
skie i damskie, galanterja, kosmetyka 
it. p. Wieczorem pełna ilumuaacja 
ogrodu oraz ognie sztuczne (w wy: 

Wstęp na zabawę dla dorosłych 
zł. 1. Dla młodzieży i żołnierzy 50gr. 

— Z posiedzenia urzędu roz- 
jemczego do spraw najmu. W 
dniu 4 b. m. odbyło się posiedzenia 
urzędu rozjemczego do spraw naj- 
mu, na posiedzenie tym zostało o: 
kreślone podstowowe komorne я 
następujących sprawach: 1) za dwu: 
pokojowe mieszkanie przy ul. Fnto- 
kolska—podbrzeżna Nr. 8, ustalono 
120 rb. rocznie zamiast 240 rb, żą: 
danych przez właścicieli, 2) za dwu- 
pokojowe mieszkanie z kuchnią przy 
ul. Straszuna 7. ustalono 260 rb, ro= 
cznie, 3) przy tejże ulicyi w tymże 
domu mieszkanie dwupokojowe z 
kuchnią zamiast żądanych przez 
właściciela 280 rb. rocznie 220 rb., 
4) za 3 pokojowe mieszkanie z ku: 
chnią przy ul. Nowogródzkiej 4, za” 
miast 360 rb. rocznie określono 260 
rb., 5) za dwupokojowe mieszkanie 
z kuchnia przy ul. Zarzecznej 12, z 
244 rb. rocznie określono 280 rb. 
Oprócz tego urząd postanówił w 2 
sprawach wysksmitować lokatorów 
za niepłacenie komornego i za za- 
kłócenie spokoju, (I). 

    
konaniu pirotech, W. Żyźniewskiego). 
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— Z Wileńskiego Okręgowego 
Urzędu Miar i Wag. Przez Wileń- 

ski Okręgowy Urząd Miar i Wag w 
miesiącu kwietniu dokonano nastę: 

pujących prac: 1) zgłoszono do lega- 

lizacji 3587 sztuk narzędzi mierni- 

czych, 2) zatrzymano przy rewizjach 

196 szt. narzędzi mierniczych, 3) do- 

konano rewizji 571 razy, 4) sporzą- 

dzono protokółów za niestosowanie 
się do przepisów obowiązujących w; 
miernictwie 107 razy, 5) policja prze- 
kazała 3 protokuły, i 16 spraw wła: 
dzom sądowym z oskarżenia z art. 
363, 36 i 38 K. K. 

Zgodnie z nadesłanymi w kwiet-; 
niu r. b. uprawomocnionymi wyro- 
kami sądowemi: 1) skazano 54 oso- 
by, 2) unieważniono i umorzono 4 
sprawy, 5) skonfiskowano 211 sztuk 
narzędzi mierniczych jako nielegal- 
nych i nierzetelnych 4) wymierzono 
615 zł. grzywny. (1). 

— Posiedzenie piekarzy. Dzi- 
siaj o godz. 6 po poł. w urzędzie 
Delegata Rządu odbędzie się posie- 
dzenie komisji rzeczoznawców bran- 
ży mączno-piekarnianej przy Obywa- 
telskim komitecie de walki z lichwą 
i spekulacją, celem przeprowadzenia 
ostatecznej kalkulacji cen na mąkę 
i chleb. (x). 

— Łazienki rzeczne na Wilji. 
Za kilka dni będą otwarte na Wilji, 
naprzeciw przystani statków, pierw- 
sze kryte łazienki rzeczne. Łazienki 
urządzone według 
wymagań posiadają dwa baseny o- 
gólne, osobno dla kobiet i męż- 
czyzn, oraz 12 kąpieli pojedyńczych, 
poczekalnię i bufet. 

Dojazd do Łazienek od ul. Nad- 
brzeżnej łódkami, za 10 groszy. (I). : 

— Autobus „Autodar”. 
był do Wilna autobus firmy 
liet” dla spółki dorożkarzy wileńskich 
„Autodor“ nie mający dotychczas 
koncesji na prowadzenie przedsię 
biorstwa autobusowego. 

Autobus został przez władze za- 
kwalifikowany. (x). 

Przy- 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Kurs dla nauczycieli szkół 
dokształcających przemysłowych 
i handlowych. Ze względu na brak 
kwalifikowanych sił nauczycielskich 
dla szkół dokształcających, Zarząd 
Główny Zw. Pol. Naucz. Szk. Pow. 
urządza w Krakowie kurs od dnia 
6 lipca do dnia 15 go sierpnia 1925, 
na który mogą być przyjęci nauczy- 
ciele i nauczycielki z całej Polski. 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji 
udziela za nadesłaniem zaaczka po- 
cztowego, Komisja Zarządu Główne" ; 
go, Kraków Rynek 1, 29 II p. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademicki Obóz Wojsko- 
wy. Przypomina się kolegom iż w 
dniu dzisiejszym upływa ostatni ter- 
min zapisów na akademicki obóz 
przysposobienia wojskowego mający 
się odbyć w terminie od dnia 1.VII 
do 15.VIII 25 r. 

Biorący udział w obozie otrzymu- 
ją całkowite utrzymanie i umundu: 
rowanie. * 

; Uwaga: Obóz szczególnie obcho- 
dzi rezerwistów powołanych na ćwi- 
czenia wojskowe, gdyż takowe za: 

  

  

Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, 

markizety, 

Gotowe ubrania I 

roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. 

w dziale meblowym 
MEBLE cd najwykwintniejszych do najskromniej- 
szych. Spółdzielniem, kooperstywom oraz stowarzy 

szeniom udziela się ulgowych warunków. 

Od dnia 1-go czerwca r. b. z powodu 
czynne od 9 rano do 1 po poł, I od 8—? wiecz. - ‚ 

GORZELANY 
z długoletnią praktyką Polak-Kaszuba, ka- 
waler, obeznany z wszelkiemi maszynami gorzelni- 

czemi, znający się na reparacjach tychże, poszuku- 

je odpowiedniej posady w Ziemi Wileńskiej. Na ży- 
czenie służy poważnemi referencjami. Łaskawe zgło- 
szenia uprasza pod adresem: Augustyn Dunst, 
Gdansk, ul. Milchkannengasse 13, lil piętro. 

nowoczesnych | 

„Ber- ; 

kamgarny ubraniowe I paltotowe, 

  

: mienia. Zapisy przyjmuje Komenda; 
' rozpatrywana sprawa kilkunastu wi-gw sobotę 6-go czerwca w ogrodzie 

leńskich odszczepieńców od cerkwi. i poBernardyńskim odbędzie się kon- 

i 

Akzdemickiej Legji Wojskowej kol. 
Bujwid (Magistrat, Sekcja Rynków i 
Rzezni), oraz Sekretarjat Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. 
ul. Wielka 24 w godz. od 8—9 wiecz. 

| ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Małoletni bezrobotni. W dniu 
jl bm. w państwowym urzędzie po- 
średnictwa pracy było zarejestrowano 

| małoletnich bezrobotnych, poszuku- 
| jących pracy: 4 w przemyśle konfek- 
icyjnym, 1—w przemyśle włókienni: 
czym, 5 robotników nie wykwalifiko- 
wanych, 3 subjektów handlowych i 3 

tw innych profesjach. (x) 
— Bezrobocie w Wilnie. Na 

idzień 1-go bm. w państwowym u- 

„rzędzie pośrednictwa pracy było za- 
rejestrowano hutników — 18, meta 

|lowców—178, pracowników przemy: 
'słu włókienniczego 19 — wszystkie 
kobiety, przemysłu budowlanego — 
124, drzewnego—59, przemysłu skór- 

: nego--129, spożywczego—33 i prze- 
; mysłu konfekcyjnego—27, w tem 23 

' kobiety, robotników nie wykwalifiko- 
| wanych—581, z czego 427 mężczyzn 

i 215 kobiet, służby domowej—274, 
|z czego mężczyzn 59 I kobiet 215 
slużby folwarczanej—22, w tem 1 ko- 

i bieta, pracowników sezonowych 44, 

w tem 1 kobieta, pracowników ko- 
munikacyjnych 12, w tem 2 kobiety, 
ofiejalistów rolnych—19, nauczycieli— 
8, w tem 3 mężczyzn i 5 kobiet, biu- 

| ralistów— 181, w tem 160 mężczyzn ' 
21 kobieta, techników—21, subjektów 

handlowych—24, w tem 16 mężczyzn 
i 8 kobiet, praktykantów terminator 
skich 6, wtem 5 mężczyzn i 1 ko 

i bieta i innych pracowników—43, z 
|czego 34 mężczyzn i 9 kobiet. (x) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Delegacja białorusinów w 
Warszawie. „Sielanskaja Wola" z 
Baranowicz donosi, że delegacja 25 
włościan z Polesia i Nowogródzkiego 
w Warszawie dnia 3 maja brała u- 
dział w uroczystościach i złożyła 
wieńce na grobie Nieznanego ŹŻołcie 
rza z napisem „Nieznanemu Žolaie- 
rzowi — od białorusinów i u stóp 
pomnika Adama Mickiewicza „Plda 
mowi Mickiewiczowi — od bialorus!- 
nów z Nowogrėdzkiego“. 

— Udział białorusinów w uro- 
czystości 3 maja w Baranowi- 
czach. Włościanie - białorusini w Ba- 
ranowiczach uczestniczyli w ureczy- 
stości. Miejscowy duchowny Mackie- 

lwicz odprawił nabożeństwo i  wy- 
t głosił kazanie, na uroczystej 
FAkademji w imieniu prawosławnych 
mieszkańców zabrał głos jeden z du- 
chowych vw imieniu białorusinów 
przemawiał p. Jan Samatyj. 

„Sielanskaja Wola”. Pod tym 
tytułem 20 kwietnia - zaczęła wy 
chodzić w Baranowiczach nowa bie- 
łaruska gazeta. Drukowana jest kiry- 
licą. Jako hasła wysuwa: odbudowa, 
kultura i demokracja. Do posłów- 
białorusinów w Sejmie ustosunkowuje 
się krytycznie. 

U ROSJAN WILEŃSK ICH 

— Posiedzenie Synodu. Jak się 
dowiadujemy w tych dniach ma się 
odbyć w Wilnie posiedzenie Syncdu 
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jadwabie, bstysty, muśliny, 

palta. Wykonuje wszelkie 

urlopu personelu magazyn i Biuro 

Skradziono 
karta demobil. przez Ill 
kadrę Zapas. Taborów w 
Grodnie w 1921 r. na im. 
Grzegorza Popowa, „zam. 
w Wilnie przy uł. Zwie- 
rzynieckiej 31, uniew. się. 
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CZE ZZOZ DOO 
Wydzwsa w imienia współwłaściciel! Sózaf Rntarawinz, 

  

prawosławnego, na którem ma być 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

warzystwa pod nazwą „Związek Ho- 
dowców Drobiu Ziemi Wileńskiej” 
założycielami którego są: р.р. Тайе 

usz Žemojtel, Stanisław Osiecimski 
oraz Paweł Sarniewicz. Związek po- 
wyższy pracę będzie prowadził razem 
z Kółkami Rolniczemi, lecz jak nam 
wiadomo, to już istnieją dwa takie 
same towarzystwa, więc czy nie le- 
piej by było je połączyć w jedno, a 
nie rozpraszzć się? (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Polskiego Tow. History- 
cznego. W niedzielę dn. 7 b. m. o 
godz. 1l-ej rano w lokalu Seminar- 
jum Histor. (Zamkowa 11) odbędzie 
się zebranie Wileńskiego Oddziału 
Polskiego Towerzystwa Historyczne- 
go z referatem P. Rektora A. Par- 
czewskiego „O monografjach histo- 
rycznych lokalnych". 

Goście mile widziani. 

  

RÓŻNE. 

— Filmy naukowe. W dniu 
7.VI b. r. o godzinie 12-tej w połu- 
dnie w kinie „Heljos” odbędzie się 
wyświetlenie filmów: 

1) fabrykacja tarcz karborundo- 
wych; 

2) kopalnie siarki; 
3) użycie ścieśnionego powietrza 

w przemyśle. 
Wejście dla uczniów i uczenie 50 

groszy. 
— Odbiór fantów z „Pudełek 

Szczęścia*. Oddział Wileński Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża zawiada- 
mia, że wygrane fanty z „Pudełek 
Szczęścia” wydają się codziennie od 
godz. 10—13 i 15—18 w lokalu Kre- ; 

'tograf gen. L. sowego Związku Ziemian, uł. Zawal- 
na Nr. 1. 

Ostateczny termin odbioru fan- 
tów upływa w sobotę d. 6 b. m. 

-— Sprostowanie. We wczorajszym 
feljetonie mylnie zostało wydrukowane naz- 
wisko księży Borodiczów. Powinno być 
Borodzicz. 

Z. PROWINCJI. 

— Nowe wybory w Trokach. 
Na skutek nie uznania przez p. Da- 
legata Rządu wyberów, które się od- 
były przed paru tygodniami, onegdaj 
odbyły się wybory ponownie. 

Na burmistrza wybrano p. Budre 
wicza i na zastępcę p. Mickiewiczs. (x). 

Teatr i muzyka. 
— Redutowcy w Wilnie. Już 

przyjechali! Dla obejrzenia wszelkich 
stron technicznych związanych z te- 
atrem, przybyli do nas Ż J. Kossow- 
ski, p. Iwo Gall, p. Zbyszewski, i 
mają zamiar pozostać do wtorku, by 

dokładnie i ostatecznie uświadomić 
sobie, jakie pociągnie za sobą kosz- 

ty. doprowadzenie gmachu na Pohu- 

lance i pałacu w Werkach do stanu 
użyteczności teatralnej. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 | 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Nerwowi, Neurastenicy, 
którzy cierpią na drażliwość, słabość woli, 
brak energji, melancholję, przesyt życia, bez- 
senność, ból głowy, przesadzoną wrażliwość 
nerwów, śledziennicę, 
serca i żołądka, 

szurę Dra Weisago 

łserwatorjum wileńskiego. Początek o 
;  — Nowe towarzystwo Zwią- | geg;, az g 3 
-zek Hodowców Drobłu Ziemi Wi ; 

, teńskiej. Do p. Komisarza Rządu ; Rapackiego (syna). W czwartek Teatr Pol- 

wpłynęło podanie z prośbą о zatwier- , ski wystawił krotochwilę pod powyższym ty- 

dzenie statutu nowopowstającego to- | fułem, która niezmiernie przypadła do gu- 

i cza miała wprost huragenowe oklaski. Są 

i szych. Dla szkół | jednostek zbiorowych — 

— Koncert symfoniczny. Dziś 

cert wil. ork. symfonicznej pod dy- 
rekcją Ad. Wyleżyńskiego, dyr. kon- 

— Teatr Poiski. „Ja tu rządzę —W. 

(sta publiczności. Akt drugi, urozmaicony 
produkcjami. kabaretowemi, z których 
„Hello... cictka*, wykonana przez Z. Jaro- 
szewską, a zaktulizowana przez K. Wyrwi- 

dząc z wyjątkowego przyjęcia, „Jė tu rzą- 
'dzę*, nie prędko zejdzie z repertuaru, gdyż 
jak się okazało, najlepiej jest dostosowana 
sztuka do obecnej pory letniej. Dziś i jutro 
„Ja tu rządzę” z pp. Grabowską, Jaroszew- 
ską, Cybowską (występ gościnny  choreo- 
graficzny). p.p. Kijowskim, Godlewskim, 
Wołłejką I Wyrwiczem, reżyserem tej no- 
wości. 

— „Połęga miłości* operetka A.   wilińskiego. Melodyjna | barwna operet- 
ka A. Wilińskiego „Potęga miłości", w któ- 
rej W. Kawecka, na czele doskonałego ze: ; 
społu, święci nowy tryumf artystyczny, gra- | 
na dziś będzie w dalszym ciągu w Teatrze ; 
Letnim. Operetka jest przyjmowana bardzo 
gorąco przez publiczność, która najwięk- | 
szemi oklaskami darzy kompozytora A. Wi- 
lińskiego, oraz stałych ulubieńców pp. Kru- 
głowsklego, Kurnakowicza, . Witowskiego, 
Kosińską, Jasińską i Innych. 

— „Jak Wicuk wlieńczuk smierć 
pognębił'* — pelna humoru I poezji baśń 
fentsstyczna dla młodzieży I dzieci, grana 
będzie po raz ostatni w niedzielę najbliż- 
szą w Teatrze Polskim po cenach najniż: 

ceny specjalne. Początek o g. 4-e] pp. 

— 

      

Rcigžki nadostane do Redakcji 
Wydawnictwo U. S. B. 

Alma Mater Viinensis, cza- 
sopismo akademickie zeszyt 5, wyda 
wnictwo zrzeszenia K. O. £. Nauko 
wych Uniwersytetu Stefana Batorego 
Wilno 1925. 

Okładka, na szarem tle, w pąso 
wych. polach, białe zarysy Orła i Po   

į tuł, 

goni, oraz granatowemi literami ty: 
pomysł p. Z. Kaliszczaka. Na 

pierwszem miejscu sympatyczny aur 
Żeligowskiego, tchną- 

cy odpowiednim do natury wydaw- 
nictwa optymizmem. Po nim dowcip- 
ny i trafny w poglądach list p. Wła 
dysława Mickiewiczs. 

Następują artykuły: rektora Wł. 
Dziewulskiego, R. Dybowskiego, R. 
Rauze'go (o bolszewickim kodeksie 
karnym), 5. Matusiaka, J. Andysza, 
list T. Zana do 1. Domejki. Pruca o 
„Dziadach” Ż. Falkowskiego. 

W części literacko poetycznej czy-, 
tamy z przyjemnością fragmenty: W 
Charkiewiczs, wiersze I. Widawskiego 
i J. Wyszemirskiego, H. Matejkówny 
i H. Obiezierskiej, J. Wokulskiej, W. 
Nowodworskiej, St. Kunca, Z. Fal- 
kowskiage. J. Wachicz daja Rozmo- 
wę, Z. Falkowski z werwą pisze o 
Muzie Akademickiej,  „trutynując” 
swych kolegów i koleżanki. 

Obfity dział informacyjny, spra 
wozdanie z Międzynarodowego Kon 
gresu Studentów w Warszawie, z 
Katolickiego Tygodnia społecznego 
w O. S. B. Oto bogata traść zeszytu. 

Wydawnictwo na wytwornym pa- 
pierze w firmie „Lux* wydaae, zdo- 
bią linoryty: Obserwaterjum, kościół 
św. Stefana, fragment zaułku św. Mi-     

  

nerwowe zaburzenia 
otrzymają bezpłatnie bro- 

„Cierpienia nerwów”. 
sa "m" & Co. Gdańsk, Am Leegen Tor 15. 

Niewyczerpane źródło adresów! 

Wyszłóz druku 1 jest do nabycia Księ- 
ga. Randlowo-Przemysłowo-lnformacylna „, 
dająca szczegółowe Informacje o handlu | przemy- 

śle Ziemi Wileńskiej, opracowana przez b. Inspek= 

tora Skarbowego A. Skarzyfisklego. 
600 stron z przesyłką 7 zł 
oraz w księgarniach. Wilne, ul. Garbarska 1. 1. tel. 82. 

ЫНО 
— Księga 

Do nabycia w Redakcji 

chalskiego p. R. Jachimowicza. Foto- 

  

l Przeznaczenie. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: Imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową a 
nalizę charakteru, okreś 
lenie zalet, wad, zdolno- 
ści, przeznaczenie. Ana: 
lizę wysyłam po otrzy- 
maniu 3 zł. Osobiście 
przyjmuje 12 — 7. Proto- 
kuły, odezwy, podzięko- 
wania  najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psycho Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

w Ognisku 

  

z długoletnią praktyką 
poszukuje pracy na dom. 
Na życzenie służy po- 
ważnemi referencjami. 

Ui. Popowska 28, m.5, 
Helena B. 

    

Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

odbędzie się ostatnia 

rabawa tóne(ZnA 
Początek o godz. 9 m. 
30 w. Wstęp dla człon- 
ków Br. Pomocy. 
  

1) świadectwo przemy- 
słowe, 2) sekcja zdrowią, 
3) prawo wyjazdu na m, 
Wilno, 4) kwitopłaty ryn- 
kowej za miesiąc maj, 
5) legitymację z kołoru- 

* chu m. Wilna za 36 42. | DISKO 

grafje wykonał p. Skurjat, zaś dyplom 
doktorski gen. L. Żeligowskiego re- 
produkował p. B. Lenart. Inicjały jak 
również ckładkę rysował p. Z. Ка- 
liszczak. 

Całość pod względem treści i for- 
my, stanowi przyjemny wyjątek wśród 
przygodnych wydawnictw dorocznych, 
mających zwykle cechy banalności. 

RUCH WYDAWNICZY. 

— Almanach szkolnictwa Ziemi 
Wileńskiej 1919—1925. Wlino, wy- 
dawnictwo Józefa Mackiewicza. Do- 
chód przeznaczony na zakup biblioteczek 
dla szkół powszechnych Wileńszczyzny, 

_ Dobrą myś! mieli organizśatorowie i wy: 
dawcy Almanachu, że zamiast niepotrzeb- 
nej i beztreściwej jednodniówki, wydali 
kslążkę, którą każdy powinien kupić i prze- 
czytać. = : 

В uczyni to z pewnością z radością 
rzetelną. Wszak to dzieje naszych wysiłków 
1 trosk najserdeczniejszych, niejako historja 
dzleci naszych. w latach wojen, zmian, 
trosk i niepewności. Mężnie przetrwało 
Wilno wszystkie klęski, nie łatwo ugina się 
ludność tutejsza pod ciężarem, kocha nie 
lexkomyśnie, ale trwale i głęboko. Dało 
dowód jak kocha swe szkeły. 

Książka ozdobiona gustowną winietą p. 
M. Rauby zawiera artykuły i statystyki od- 
nośne do przedmiotu. A więc szkolnictwo 
w Wileńszczyźnie szkolnictwo powszechne, 
srednie ogólno-kształcące, zawodowe, higje- 
nę, historję macierzy szkolnej na terenie 
wiłeńszczyzny, p. Bogusza. 

Artykuły p. D-r. W. Węsławskiego, M. 
Reutt I Hel. Romer o ubiegłych latach pra- 
cy oświatowej i epoce okupacji P. Kamiūs 
skiego o związku młodzieży wiejskiej ziemi 
wileńskiej. P. Mydlarz pisze o czytelni To- 
masza Zana, p. A. Wareński o kursach ma- 
turalnych. 

W przedmowie wydawcy wspominają o 
zamiarze corocznego wydania jaknajobszer- 
niejszego „sprawozdania z _— działalności 
szkolnictwa polskiego w Wileńszczyźnie. 

Myśl dobra i warta poparcia. 

      

Rozmaiłości. 
Nowe odkrycie archeologiczne w 

Pompei. 

W czasie prac rozkopowych w Pompei 
niespodziewanie natrafiono na bronzową 
figurę Apolina. Wobec widocznej już na 
wstępie szczególnej wartości artystycznej 
tej rzeźby, wezwano z Neapolu dyrektora 
Muzeum Narodowego, który osobiście kie- 
rował wydobyciem rzeźby. Rzeźba ma 1 m. 
80 cm. wysokości i według opinji znawców 
stanowi jeden z najpiękniejszych tego ro- 
dzaju okazów wśród znalezionych wykopńe 
lisk we Włoszech W najbižszych dniach 
zbierze się komisja profesorów dla szcze- 
gółowege zbadania ciekawego wykopaliska. 

  

Giełda warszawska 

z d. 5—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja | MST 25,01 2491 
Dolary 5,18!/2 5,20 5,17 
Holandja 208,85 209,35 208,35 
Londyn —  25,251/4 25,82 25,19 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 

Paryż 26,331/2 25,40 25,27 
Praga 15,42 15,45 15,39 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 20,72 20,78 20,67 
Szwajcarja 100,70 100,95 100,45 
Stockhoim* 139,20 139,55 138,85 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang. 25,25 25,31 26,19 
Franki fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Pož. konwers. 75—77, 
Poż. kolej. | 90-—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,—62 i pół 
41/80/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 23,4—23,6— 
50/0 listy z. warsz. przedw. 17,60—18, 
41/a 0 warsz. przedwoj. 16,50—16,75 
6/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,15—5,80 

| BRET ZAATWTEŃ 

Redsktor Józef Batorowicz. 
„wewn 

  

Lama nnn ma 228 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ A 
Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

Dziś 6 czerwca 1925 r. 
Fikademickim I I. Narjan Nienicki 

| Choreby weneryczne, sy- 
filis i skórne. Wileńska 

34, m. 8. Od 4—7. 

PRACOWNIA 

zębów sztucznych 

L. Minkier 

  

Zgubiono 
Zdolna z Kujalisa Ale- UE Wilenska, Mi AL, 

krawcowa | Ksandra na targ Iodami | 82 —7007————— 
Kto požyczy 5C0 zlotych 
odnajmię mieszkanie na 
1/2 roku w Zwierzyfcu. 
Dowiedzieć się J. Jasiń- 
skiego 10 — 21 Pawlo- 

wiczowa. 

Drak, „kux”, Żeligewskiege |, — 

 


