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kwietnia 1925 r. Cena 15 groszy, 
  

   
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańsk« 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6.. Prenumeratę | 

reklamowe w kraju i zagranicą, 
Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze 
go, Mickiewicąć róg Garbarskie! 1. Tel. 82. Czynna od 9—6w. 

Reklamowym S. Grabowskie- 

i Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
e 

  

Cena ogłoszeń: Za wiersz 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łtmowy. Terminy druku mogą. 

być przez administrację 

| 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

milimetrowy na 1 str. groszy 

zmieniane dowolnie, 

  

mywal „Kurjer Wilefski" darmo przez 3 miesiące. 

Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie 
otrzymywał „Kurjer Wileński” darmo przez miesiąc, 

Kto zjedna 5 prenumeratorów na 3 miesiące, będzie otrzy- 

  

Kto chce kupić tanio książki treści beletrystycznej, naukowej i hi- 
| storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wilenski“. Otrzyma wtedy w Admi- 

| nistracji „„Kurjera Wileńskiego" książkę z kompletu o 50% taniej. 

  Ka z 

    i«ażdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- 
go“ codziennie rano o godz. 9—100 może zarobić do 100 zł. miesięcznie.   ` Kto chce mieć codziennie najświeższe. wiadomości z Warszawy, niech 

zaprenumeruje „Kurjer Wileński”.     

Н ineża zwlekać 1 ogłoszeniami śiteznani l! 
Ogłoszenia świąteczne do „łKKurjera Wiłeńskiego* oraz 
ogłoszenia do wszystkich bez „wyjątku pism, wychodzących Ji 
w Wilnie i na prowincji przyjmuje na ulgowych warunkach | 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego @' 
w Wilnie 

Garbarska L róg Ad. Mickiewicza, telefon 82 (I-sze piętro) 
SEGA KFOR FAT ЕЕ ЫОВ ERU ARS Ti AA A ASTA DRS ЕВЕ ПА ЧЕ КЕ 

D z HR £6 Na „Dzikich polach . 
Jedno z pism miejscowych poda» nistrów, były zapowiedzią „prania 

ło w dniu wczorajszym notatkę kro- ,brudów” na ziemiach wschodnich. 

nikarską, iż zostaliśmy pociągnięci | Lecz władze administracyjne roz- 
przez władze administracyjne i in- | poczynają i w tym wypadku stoso” 
stancji do odpowiedzialności za ar: | wać błędne metody, gdyż miast po- 
tykuł p. t. Złowrogi objaw umie: ; móc rządowi w jego ciężkiej pracy, 
szczony w Ne 75 (227) „Kur. Wileń: | łuszują wszelkie wybryki administra- 
skiego”. | cyjne, dając tem możność jednostkom 

Cytowany artykuł oświetlił dobit- | nieodpowiedzialnym dalszego działa- 

nie stosunki administracyjne, panu- | nia na szkodę Państwa. 

jące na Ziemiach Wschodnich, sta- Prasa demokratyczna, stawiając 
wiając jednocześnie pod pręgierz o- | interes państwowy ponad swe prze” 
pinji publicznej tych wszystkich, któ- | konania polityczne, nie może obo- 
rzy mają czelność poniżać presfige jętnie patrzeć na wysiłki rządu i sta- 
Państwa w województwach, które są | ra się wszelkiemi siłami dopomóc 
szczególną troską rządu otoczone. mu w tej pracy, świadoma swych 

Przytaczając stosunek ludności do |zadań, jako wyrazicielka opinii pu- 
władz państwowych i odwrotnie, | blicznej. 
chcieliśmy wykazać, że wykonawcy Władze administracyjne są zaś 
rozporządzeń rządowych nie liczą się | odmiennego zdania. 

zupełnie z intencjami rządu, a poj- Trzeba nałożyć kaganiec represyj 
mują je w swoisty sposób, jakgdyby | na prasę, by, broń Boże, władze сеп- 
chodziło o pokazanie pięści, o jakieś |tralne nie dowiedziały się o stanie 
uśmierzanie  iluzorycznych ruchów | faktycznym. 
narodowościowych, czy też przeja- Więc pociąga się do odpowiedzial- 

wów wolności obywatelskiej. ności pismo, mające odwagę posta: 

W takiego rodzaju gospodarce u-| wić sprawę korupcji kresęwej jasno 
derza przedewszystkiem brak zmysłu |i bez żadnych ogródek, żądające dla 
politycznego i poczucia tej szczytnej | dobra Rzeczypospolitej — ulepsze- 
roli, jaką odegrać mają i powinni u- nia administracji. 

rzędnicy polscy na ziemiach wschod- Kto więc utrudnia pracę rządowi? 
nich. Na to pytanie winna odpowiedzieć 

Qibrzymia ilość zgłoszonych inter- | opinia publiczna. 

jjuż się roz-   pelacji poselskich, w których, orjen:| My zaś ze swej strony dodamy, 
tujący się w życiu politycznem oby- | Że żadne kneblowanie nam ust, czy 

watel, znajdzie. najdokładniejsze odbi- |to drogą poufnie udzielonych wiado- 
cie, nurtujących w ludności miejsco- | mości w  „półurzędówkach partyj- | 
wej poglądów na stosunek swój doj nych” o pociągnięciu do odpowie- 

władz, oparty na strachu — świadczy dzialności, czy też wreszcie innemi 

dobitnie o istotnym stanie zapalnym, | Środkami, lawirującemi między prze- ; 
na który zapadła nasza administracja. | Konaniami politycznemi a suchą Ii- 

Już oddawna niektóre rozsądniej- | tera prawa—nie zdołają nas wstrzy- 
sze czynniki państwowe w urzędach | MAĆ w walce o prawdziwą sanację 
centralnych zwróciły uwagę na to. zabagnionych stosunków na ziemiach 

Posłowie w całym szeregu kon. | Wschodnich. 
ferencyj z przedstawicielami rządu Wszelką, rzuconą nam z jakiej. 

ilustrowali istotny stan rzeczy, sta- kolwiekbądź strony; rękawicę podej- 
wiając smutne horoskopy, jeśli nie mujemy, ufni że walczymy o słuszną 

przeprowadzi się sanacji stosunków. sprawę, a przedawszystkiem o dobro 

Ze względu na sanację skarbu, | QicZYZnY! 
I, 

która była najżywotniejszą potrzebą + 

chwili ówczesnej, teoretyczne  rozci- 
nanie „wrzodu kresowego“ rozpo- EPR SAS GSA 

częło się w lecie ub. r., a właściwa 

dopiero z początkiem roku bieżącego. 

Ostatnie posunięcia, jsk utworze 

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, 

kuchen. i części pojedyńczych 

8. ANCELEWICZ 
    nie Sekcji dla spraw mniejszości ma] 

© dowych, Komitetu Kresowego Mi: Wilno, ul. Niemiecką Mi 15. 

poza lu 4 A ių pak 

| Józef KŁODECKI | 
kowa (dawniej Wielka) Ne 17. 

8 Sklep z manufakturą i bławatanai poleca: 
kołdry, padus towary bieliźniane, sukna, zefiry, markizety, 

l bieliznę dams ką i męską oraz krawaty w wielkim wyborze. 
PBL GS GA BC KG A UA DJ CA ZE A (I 

Wiadomości polityczne. 
“ Moskiewska agencja 

ZO Z i „Rosta” donosząc o kon- 
przedstawi- ferencji przedstawicieli 
<lell Szta- sztabów — generalnych 
eau): państw bałtyckich w Ry- 

" dze dowodzi, o wrogim 
nastroju konferencje w stosunku do 
Sowietów: i do Niemcėw. 

Korespondent Rosty donosi, že 
na porządku dziennym konferencji 
znajdowały się punkty następujące: 

1) stworzenie wspólnego planu 
mobilizacyjnego państw bałtyckich na 
wypadek zbrojnego konfliktu z So- 
wietami, 

2) Kwestja zawarcia sojuszu wo- 
jennego przeciwko Sowietom i Niem: 
com, oraz po 3) utworzenie barjery 
pomiedzy temi państwami. (Pat.) 

Francuski minister 
Zmiana mi- finansów Clementel po- 
z: dał się do dymisji na 

Francji.  Posiedzeniu gabinetu, 
; na ktėrym Herriot zde- 

zawuował jego oświadczenie w spra- 
wie ewentualności powiększenia o- 
biegu banknotów. 

ząd przedstawił dziś rano do 
podpisu prezydentowi dekret mia- 
nującu sen. de Monzie ministrem 
finansów. (Pat.) 

Onegdajsze posie- 
Wielka bitwa di 

nie > fcancn- 
skiego, ktėre zakoriczy- 

poczęja: ło.się dymisją ministra 
finansów Ciementella, nie jest banal- 
nym incydentem parlamentarnym. 

Stanowi ono niejako pierwszy wy- 
strzał armnatni w wielkiej bitwie, o- 
czekiwanej oddawna, w bitwie poli- 
tycznej między izbą deputowanych, 
obraną 11 maja, w której przeważają 
socjaliści i radykali socjaliści oraz se- 
natem, gdzie dominują wpływy Mil- 
leranda, Francois Marcala i Poinca- 
rego. 

Bitwa ta wywiązała się obecnie 
na całej linji. 

W dniu jutrzejszym Millerand ma 
wejść do senatu jako senator z listy 
miasta Paryża. 

W poniedziałek rozpocznie się w 
senacie dyskusja nad sprawą amba* 
sady przy Watykanie. 

W całej Francji rozpoczęła się już 
kampanja wyborcza przed wyborami 
  

leniem działalności gabinetu 
sprawie w Peezywnolki żeli 

  

do władz miejskich, które mieć będą 
dla rezultatu tej walki decydujące 
znaczenie. 

Jeśli kartel lewicy odniesie zwy- 
cięstwo, to senatorowie, którzy po 
większej części obrani są przez rad- 
ców miejskich, zajmą niezawodnie 
wobec izby stanowisko bardziej po- 
jednawcze, jeśli jednak kartel lewicy 
zostanie pobity, to senat stanie się 
bardziej nieprzejednanym i sprawa 
rozwiązania izby mogłaby wówczas 
nabrać aktualności. Zrozumiałem jest 
przeto, że senat zazwyczaj spokojny 
okazywał onegdaj zarówno podczas 
posiedzenia, jak w kuluarach podnie- 
cenie zupełnie wyjątkowe. (Pat). 

Formalnie biorąc 
zgłoszenie dymisji przez 
ministra Clementela spo: 
wodowane zostało tem 

że Herriot czynił mu zarzuty z po» 
wodu złożenia w senacie przedwczes- 
nego oświaczenia o sytuacji skarbo- 
wej jeszcze przed ostatecznym usta- 

w tej 
kon- 

flikt finansowy i polityczny ma pod- 
kład o wiele głębszy. 

Od dwuch dni w łonie gabinetu 
ujawniła się znaczna rozbieżność po- 
glądów. Gabinet jednomyślnie uzna- 
wał konieczność stworzenia nowych 
źródeł skarbowych, gdy Clementel 
przewidywał jedynie zwiększenie nie- 
których istniejących pedatków, a mia- 
nowicie podatku od dochodów Jak 
również większe opodatkowanie al- 
koholu i tytoniu. 

Z Blałogrodu dono- 
szą, że wczoraj wieczo 
rem  przywódta chor- 
wackiego klubu posel- 

skiego Paweł Radicz został przyjęty 
przez króla na dwu i pół godzinnej 
audjencji. 

Fakt ten wywołał w Białogrodzie 
sensacyjne wrażenie. 

W kołach politycznych sądzą, że 
chorwacka partja chłopska wejdzie 
w ściślejszy związek polityczny z serb- 
skiemi radykałami. 

Przywódcy obu stronnictw podjęli 
już rokowania mająca na celu na: 
wiązania współpracy. 

Przyczyny 
dymisji Cie- 

mentela. 

Sensacja w 
flałogro- 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Po zabójstwie stołpeckiem. 

Napaści „Krasnoj Zwiezdy”. 

MOSKWA. 3.IV. (Pat.). Urzędowa 
wojskowa gazeta „Krasnaja Zwiezda” 
zamieszcza niesłychanie napastliwy i 
ostry w tonie, artykuł skierowany 
przeciwko Polsce. 

Autor artykułu niewątpliwie czło” 
nek Rewojensowietu grozi Polsce 
konsekwencjami 

armja oczekują w gotowości i doma- 

ga się dopuszczenia przedstawiciela 

Sowietów do uczestnictwa w komisji 
śledczej, która ma zająć się sprawą 
zabójstwa stołpeckiego. 

Artykuł zatytułowany jest: „Prze: 
razili się”, Autor tłumaczy rzekomo 
przerażenie Polski niepewnością jej 
granic zachodnich wrazie sowieckie- 

na które czerwona 'go Odwetu, 

оее 

| Oświadczenie rządu polskiego do- 
5tyczące przeprowadzenia śledztwa i 
ukaranie winnych, autor nazywa wy” 
biegiem i fałszem, 

Antypolskie demonstracje. 

MOSKWA, 3.IV. (Pat.), Antypol- 
skie demonstracje w Moskwie nie 
wywarły większego wrażenia na miej. 
scową ludność pomimo wielkich wy- 
siłków komunistów polskich i prasy 
sowieckiej, jak również wyzyskania 
odbywających się wyborów do so- 
wietu moskiewskiego. 

Demonstrujący nieśli transparen- 
ty w dwuch językach z. następują: 
cym hasłem: „Żadamy od rządu so- 
wieckiego zadośćuczynienia za za 
bójstwo naszych towarzyszy”, 

W Leningradzie odbyła się de- 
monstracja robotników i studentów 
polskich I rosyjskich, którzy doma- 
gali się zemsty „nad polskiemi ka 
tami". 

Wieczorem demonstranci. przer- 
wali kordon milicji i podeszli do 
gmachu, w którym mieści się dele: 
gacja polska. 

W Kijowie demonstracje zakoń” 
czone zostały powzięciem rezolucji 
domagającej się surowszego wymia- 
ru kar „na polskich przestępców", 
przeznaczonych do wymiany. 

Fresztowany na ulicy w Mińsku 
ks. (issas, został wczoraj wywieziony 
do Leningradu przez Moskwę, gdzie 
mają go zatrzymać. 

Przyczyny zmiany marszruty are- 
sztowanego, jak również czas poby* 
tu ks, Ulssasa w Moskwie są bliżej 
nie znane. 

Demonstracje w Mińsku. 

MIŃSK, 3.IV. (Pat.) Wczoraj przed 
opuszczeniem gmachu konsulatu pol- 
skiego przez księdza Usasa demon" 
stranci zbliżyli się do gmachu i po- 
wybijali w nim szyby. 

Jeden z rzuconych kamieni. prze- 
leciał tuż obok głowy konsula, który 
w związku z całym zajściam przesłał 
odpowiedni protest do komisarjatu 
spraw zagranicznych. 

Na skutek tego protestu pelno- 
mocnik rządu sowieckiego w Mińsku 
wyraził konsulewi ubolewanie obie- 
cując wzmocnienie ochrony gmachu, 
oraz wszczęcie śledztwa. 

Agencja Rosty donosi jednak, że 
"świadków tego zajścia odnaleść nie 
zdołano. 

Demonstranci nieśli transparenty 
w językach: polskim, żydowskim i 
białoruskim, -przyczem hasła na tran- 
sparentach były następujące: „Żąda- 
my odpowiedzialności za zabójstwo” 
„Za głowę jednego rewolucjonisty 
tysiące panów”. 

Sowiety chćą wydąlić konsula 
polskiego w Mińsku. 

MOSKWA. 3.V. (Pat.) Narkomin- 
dieł ogłosił w „prasie sowieckiej wer- 
balną notę, skierowaną do polskiego 
„poselstwa w Moskwie w sprawie ode- 
brania exequatur konsulowi w Miń- 
„sku. Karczewskiemu, wyrażając życze: 
nie, aby Karczewski opuścił granice | 
Sowietów. 

Losy księdza Ussasa. 

LENINGRAD 3. IV. (Pat). Lenin- 
gradzki sąd gubernjalny postanowił 
zatrzymać do rozprawy ks. Ussasa 
w areszcie zamykając go w więzieniu. 
przy ulicy Szapalernej. 

Władze sądowe zajęte są obecnie 
powoływaniem świadków. Proces   rozpocznie się w najbliższych: dniach,
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KURJ 

Z SEJMU. | 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) i 

Z wrażeń podczas wczorajszego 

posiedzenia Sejmu należy podkreślić 

skandaliczne zachowanie się prawi* 

cy, która przerywając przemówienie 

pos. Miedzińskiego zgoła niedowcip- 

nemi uwagami, świadczyła o tem, 
iż posłowie, którzy przypadkowo sie” 

dzą po prawej stronie Izby, nie ma- 
ją nie wspólnego z istotną prawicą 

parlamentarną, jaką spotykamy w 
parlamentach państw zachodnich. 

* * * 
* 

Na wstępie wczorajszego posie: 
dzenia omawiano sprawę opieki nad 
polskimi optantami wracającymi z 
Niemiec. 

Po przemówieniach referentki po- 
słanki Sokolnickiej (Z. L. N.), pos. 
Hertza (N. P. R.), ks. Kubika (Ch. 
N.) i Milczyńskiego (N. P. R.) przy- 

Patrząc na to, co się dzieje w, 

armji, wiemy, że kilkanaście tysięcy ; 

żołnierzy będzie się kształciło w; 

czyszczeniu butów oficerskich, w) 

służbie stróżowskiej, że podoficero= | 
wie nauczą się pisania na maszynie | 

i załatwiania papierków, lecz nie na- 

uczą się służby wojskowej. į 

Nie przeczę, że za rządėw p.| 

| Sikorskiego kancelarje funkcjonują | 

j sprawnie, że jast postęp w admini: | 
stracji. į 

Ale wojsko istnieje dla wojny, a 

nie dla administracji. į 

Zarzuczam p. ministrowi polskie- ; 

mu, przedstawicielowi wojska, zaję- 

temu uwydatnianiem swych zasług w ; 
prasie krajowej i zagranicznej oraz 
pomagającemu ministrowi spraw za, 
granicznych, że nie ma czasu myśleć 
o sprawach wojskowych. 

Jast on wysoce utalentowanym 

i 

  jeto w głosowaniu wszystkie rezolu- 
cje, uchwalone przez komisję oraz 
rezolucję pos. Brownsforda (Z. L. N.), 
wzywającą rząd do przeznaczenia dla 
reemigrantów, pracujących w warsz- 
tatach państwowych i dostawach rzą- 
dowych, wykonywanym obecnie przez 
obcych obywateli. 

Z kolei przystąpiono do spraw 
komisji Ochrony Pracy o wnioskach 
poselskich w sprawie zmiany ustawy 
o zabezpieczeniu na wypadek bazro- 
bocia. 

Po przernówieniach szeregu po- 
słów odrzucono wszystkie wnioski za 
wyjątkiem wniosku pos. Waszkiewi- 
cza (N.P.R.), wzywającego rząd do 
zabezpieczenia robotników, * pracują: 
cych w zakładach państwowych. 

Po przerwie obiadowej przystąpio* 
no do 3 czytania noweli do ustawy 
o scalaniu gruntów, którą przyjęto w 
3 czytaniu. 

Następnie przystąpiono do 3 czy: 
tania noweli do ustawy o rozbudowie 
miast. 

Przyjęto ustawę w 3 czytaniu we- 
dług brzmienia 2 czytania. 

chwalono rezolucje komisji, wzy: 
wające Rząd do obniżenia przynaj- 
mniej o 50%, taryfy kolejowej dla 
materjałów budowianych; aby rząd, 

nie naruszając ustawy o czasie pracy 
uregulował z czynnikami zalntereso- 
wanymi pracę w przemyśle budo- 
wlanym, wprowadzając system akor- 
dowy i ewentualnie pracę na dwie 
zmiany. - 

Wojsko czy poiltyka? 

Następnie przystąpiono do dal- 
szych obrad nad ustawą o poborze 
rekruta. 

Głos zabrał pos. Miedziński (Wyz- 
wolenie). 

Wotujemy temu rządowi rekruta 
dla tego, że musimy wziąć pod uwa- 
gę niezmiernie ciężką sytuację Рай- 
stwa w chwili, kiedy granice jego są 
zupełnie jawnie zagrożone. 

Jest to manifestacja na dowód, 
że nikt z zewnątrz nie może liczyć 
„na nasze wewnętrzne spory w chwili 
zagrożenia Ojczyzny. 

Pan minister spraw zagranicznych 
przedstawił nam pogorszenie naszej 

sytuacji zagranicznej, ale mam duże 
wątpliwości czy słowa jego. zostały 
należycie zrozumiane przez jago ko- 
legów w rządzie. 

Nie widzę tego zatroskania się u 
premjera. 

—————
—— 

Przed premjerą. 
„Przegląd Polski”, cytując łaska- 

wie moje recenzje, zaznacza iż chwa- 
lebnym jest zwyczaj przygotowania 
publiczności do nosej sztuki mało 
znanego, lub przeciwnie właśnie do 
utworu głośnego pisarza, który zjawia 

się u nas echem stolicy przyniesiony. 

Wobec powyższego, nie od rze- 
czy powiedzieć parę. słów o twór: 
czości dramatycznej Żeromskiego, ze 
względu na Przepióreczkę. Jakoś w 
1919 roku zapragnął laurów scenicz- 

nych wielki zutor Wiernej Rzeki i Po- 
piołów. Wypadki wojny ubiegłej, 
przewroty społeczne, które się doko- 
nywały w. psychice i stanowisku 
wszystkich sfer polskiego narodu, 
radykalne zmiany na Ziemiach 
Wschodnich, wszystko to, dało mu 
temat do Ponad śnieg. Już i przed- 
tem daje się zauważyć u Żeromskie- 
go pewne scenizowanie epizodycz- | 

ności, tak charakterystyczne dia jego 

talentu. Róża (Ksterli) i Sułkowski 
były to właściwie nie sceniczne dra- 
maty. w szeregu niezmiernie silnych, 

głębokich i plastycznych obrazów, 
ujmujące losy bohatera lub bistorję 
zdarzeń wstrząsających. Sułkowski, 

jak wiemy doczekał się wcale dobrej 

adoptacji teatralnej i jest grywany z 

powodzeniem. Można by i z Róży 
niejedną piękną scenę wykroić, ale 

nikt tego nie zrobił i spoczywa za- 

pomnianą. 

w taktyce politycznej, ale nie ma 
| czasu zająć się pracami Szt. Gen. 
l Winą p. Sikorskiego jest, że po: 
| winien się zorjentować, co do wła- 
/ściwych zdolności i wymusić na od- 
powiedzialnych sferach powrót Wo- 
dza do armii. 

Głosować będziemy 
rekruta. 

Po przemówieniach Wiszlińskiego 
(Ch. D.) i Nazaroka (Ukr.) zabrał 
głos min. Sikorski, zbijając zarzuty 
pos. Miedzińskiego. 

W zakończeniu mowy powiedział: 
„byłem atakowany 0 to, że pobyt 
mój w Paryżu był bez korzyści dia 
Państwa. 

Trudno mi to omówić na publi- 
cznem posiedzeniu, ale jeżeli pos. 
Miedziński sobie życzy, to mógłbym 

o o tem poufnie poinformować 
(okrzyki na prawicy: „lepiej niel”), 
wówczas zmieni on zdanie. Siła zbroj- 
na, konsolidacja wewnętrzna i utrwa- 
lenie sojuszów — oto program Rzą: 
du. Armja polska we wszystkich tych 
dziedzinach wynosi za sobą pozy- 
tywne walory. (Oklaski na prawicy i 
w centrum). 

Następnie zabrał głos pos. Lieber- 
man (PPS), który w doskonalem 
przemówieniu oświadczył, iż jego 
klub głosować będzie za ustawą, 
ponieważ jest przekonania, że Pań- 
stwo chce pracy i spokoju, lecz 
sprzeciwi się stanowczo każdej za- 
czepce na całość i bezpieczeństwo 

za poborem 

— Państwa. 
Po przemówieniu referenta Mą- 

czyńskiego przyjęto ustawę w 3 czy” 
taniu, 

Rezolucję posła Mączyńskiego, 
wyrażającą votum nieufności min. 
Sikorskiemu — odrzucono. 

Za rezolucją tą głasowały: Wy- 
zaclenie, mniejszości narodowe, N. 
P. Ch. i komuniści, 

Wynik głosowania lzba powitała 
oklaskami i burzliwemi manifestac- 
jami na cześć armii. 

Następne posiedzenie odbędzie 
się 22 kwietnia. 

Wicemarszałek Moraczewski, za” 
mykając posiedzenie życzył posłom 
wesołych świąt. 

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szastaj „groszami*! 
Szanuj złotegol 
To nie dawna „złotówka'! 
To półtrzeciej „złotówki*! 

Niestety, taki sam los czeka i 
inne sztuki Żeromskiego, już z całą 
świadomością dla teatru pisane. Jak 
dotąd zostać może na długie, długie 

lata, wiecznie świeżą, młodą i praw- 

dziwą tylko Przepióreczka, obraz pol- 
skiego, szlachetnego szaleństwa. 

Po nad śnieg jest okropnym me- 
lodramatem, w którym błędy pomy* 

słów zasadniczych (topienia rywala 
za pomocą podniesienia tamy)! łączą 
się z okropnošciami romantyzmu 
przejaskrawionego w 
dramatów W. Hugo. Zaledwie tu i 

złote pióro genjalnego pisarza, 
zresztą walory czysto literackie, 
nie sceniczne. 

Wogóle sztuka, 
trzymać, melodramat aż zgrzyta, 
je i... przewraca się własną niemocą 

z nadmiaru okropności. 

niemożliwości niesamowitemi kombi- 
nacjami, na temat, im gorzej — tem 
jepiej. Położyła się też nieszczęsna 
lak długa, na scenach stołecznych i 
niektórych prowincjonalnych. Do Wil- 
na nie doszła, jak i nie dowędrował 
Turoń, lepszy już jako budowa, jako 
pomysł, treść i postawienie charak- 
terów,aczkolwisk fantazjowa nie na te- ! 
mat znacej wszak postaci Szeliijego 
rodziny, przekraczało granice nawet 
poecie dozwolone. 

Naturalnie, że w bogatym dla 
siębie materjale okropności z epoki ;   

ER WILEŃSKI 

Ustawy przemysłowa i rzemieślnicza. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj- odbyło się w M. P. i H. posiedzenie Rady Rzemieślniczej 

przy M. P. i H. 
Е Omawiano sprawy projektu ustawy rzemieślniczej i ustawy przemy- 

słowej. 
W ostatecznej redakcji rządowej oraz organizacji rzemieślniczych do- 

staw rządowych. . 

Przyjeto do wiadomošci powyžszy projekt rządowy I wyrsžono žycze- 

nie, ażeby M. P. i H. opracowało jednocześnie ustawę o zamówieniach na 

dostawy i roboty rządowe. 

Odroczenie ćwiczeń rezerwistów. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). - 

Min. Spr. Wojsk. odroczyło termin ćwiczeń dla rezerwistów r. 1899 i 

1900 do roku przyszłego. 
Zapowiedziane zaś ćwiczenia oficerów rezerwy rocznika 1894 odbędą 

się we właściwym czasie. 

Obława na bandytów. 
LACHOWICZE, dn. 3.IV, (od własnego korespondenta z pogranicza). 

Władze Województwa Nowogródzkiego, chcąc oczyścić z bandyckich ele- 

mentów tereny pograniczne, zarządziły wielką obławę. 

Dnia 1 kwietnia 2 kompanje piechoty K. O. P. szwadron kawalerji 

K. O. P. oraz 150 policjantów rozpoczęło przetrząsanie lasów i przeprowa- 

dzenie ścisłej rewizji podejrzanych wiosek pogranicznych. Obława odby- 

wała się na terenie powiatu Wołożyńskiego i szła z południa na północ. 

Chcąc zabezpieczyć się przed ucieczką rozstawiono nad granicą i w 

powiecie silne posterunki, zarządzając również obławę z północy na po» 

łudnie, w której wzięła udział szkoła policyjna z Wilna oraz 100 policjan- 

stylu z epoki ; 

tów XVI okręgu. 
Rezultat obławy był olbrzymi. 

prawosławnego i nauczyciela ludowe 
dużą ilość broni. 

Rewizja po wioskach wykryła również pokaźne ilości broni i amunicji, 

jak granaty ręczne i inne utensylja 
Nie obeszło się bez 

partjach znaleziono. 
„literatury” 

Ujęto 64 osoby w tem duchownego 
go w mieszkaniach których znaleziono 

służące do akcji dywersyjnej. 
komunistycznej którą w wielkich 

Wszystkich aresztowanych skuto i odstawiono pod silnym konwojem 

do Nowogródka. 
Podczas całej akcji, władze zdołały zauważyć silny ruch agitacyjny 

prowadzony przez bolszewików wśród ludności pasa pogranicznego. 

Wiele rzeczy wskazuje na to, Ż 
na pogranicze polskie. 

e Sowiety szykują nową falę napadów 

„Drutowanie* granicy. 
STOŁPCE. 3.IV, (od własnego korespondenta z pogranicza). W celu 

uniemożliwienia przechodzenia przez granicę tam, gdzie patrole K. O. P. 

nie mogą zawsze docierać ze względu na teran, władze nasze zarządziły 

zbudowanie zagród z drutu kolczastego. 
Zarządzenie to wprowadzone zostało w życie i jest już na ukoń- , Kowna. 

czeniu. 
Niewątpliwie utrudni tow wysokim stopniu „szwarcunek” bandytów. 

Wystąpienie ech senator 
1 „Wyzwolenić 

Dn. 24 ub. m. wpłynęło do pre* 
zydjum „Z. P. S$. . Wyzwolenie i 

Jedność Ludowa” następujące oświad- 
czenie: 

Wbrew stanowisku zarządu i klu- 

bu „Z. P. S. L. Wyzwolenie i Jed- 
ność Ludowa”, aby przy rewizji pro: 

gramu stać na gruncie obowiązują 

cej Konstytucji, na zjeździe delegatów 

przeforsowano żądanie natychmiasto- 

wego wywłaszczenia ziemi bez wy- 

kupu. : 

Przeczy to Konstytucji, która 

uznaje prawo własności „jako jedną 

z najważniejszych podstaw ustroju 

społecznego” a dopuszcza wywłasz- 

czenie tylko za odszkodowaniem. 

Pozatem obietnice niewykonaloe na 

drodze legalnej są tylko zwykłą de- 

magogją wzglądem wyborców. 

Z uwagi, że w ten sposób w ło- 

stronnictwa została uchwalona 
ideologii, ża ta 

nie 
zasadnicza zmiana 

galicyjskiej „rabacji”, zaczerpnął Że- 

romski hojną dłonią, nia żałując so- 

bie i słuchaczom rezunów, pożarów, 

zgliszcz, kurzu krwi bratniej, matoł- 

ków, miłości syna Szeli do panny ze 

dworu etc. etQ. 
Turofi... Co tu ukrywać, położył 

się też jak długi na oba boki. Kogo, 
po takiej wojnie na jaką patrzyły 

oczy nasze, po rzeziach ukraińskich, 

bolszewickich  niewolach, głodach, 

| czerezwyczejkach, Butyrkach i innych 

| 
Nie lepiej się powiodło Białej rę- | utworach, 

kawiczce, znów przeladowanej do: królewski. 

pogodną mimo głębokiej 

niepospolitych urażeniach, kogo py- 

tam, mogły wzruszać, interesować, 

ówdzie, w ostathim akcie, zabłyśnie , lub wstrząsnąć, dawno zamarłe zda- 

dając | rzenia, przerażające ale właśnie dla 

a j tego drażniące tylko. Bo każdy so 

bie mówił: phli.. lepsze tj. gorsze 

że trudno wy-| widzieliśmy rzeczy w tem rodzaju, 

wy- ;to nam nie zaimponuje i po co to 

już wspominać. 
Aż wreszcie po tych nieudanych 

otrzymaliśmy dar iście 

Śliczną, pełną słońca i łez, jak 

letni dzień polski, złotą i porywającą, 
tragedji 

serc... Przepióreczkę. Zaśpiewała swą 
czystą, kryształową piosenkę nad 

łanem polskiego zboża, zapełniła 

serca wzruszeniem szczerem, współ: 
życiem współczesnem dla bohaterów, 
głębokim do nich ukochaniem. 

Wionęło ze sceny od dawna nie 

odczutą czystą atmosferą uczuć szla- 

chetnych, pięknych, a jako codzien- 

nych, tak na pozór pospolitych. 

Bo cóż? Ot historja jakich nad- 
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2 IKowna. 
Proces polityczny. 

W najbliższej przyszłości odbędzie 
się w wojskowym sądzie okręgowym 
proces sześciu osób, oskarżonych o 
szpiegostwo na rzecz Polski. 

Hiektórym oskarżonym grozi kara 
śmierci. 

„Litwini a papież, 

„Lietuvos Żinios” Nr. 69 podaje: 
Według komunikatu rzymskiego pis- 
ma „Messagero” biskup i kapituła 
kowieńska wyraziły Papieżowi ubole- 
wanie, że w Kownie odbyły się nie- 
przyjazne Watykanowi manifestacje, 
w związku z podpisaniem konkorda* 
tu polskiego. 

W sferach dyplomatycznych. 

Litewska agencja urzędowa „Elta* 
donosi: Rrząd norweski postanowił 
założyć konsulat generalny w Rydze, 
który będzie  przedstawicielstwem 
Norwegji w Litwie, Łotwie i Estonii. 

Konsul duński w Litwie p. Bie- 
ring wręczył Litewskiemu Ministerst- 
wu Spraw Zagranicznych notę, mocą 
której zostaje on akredytowany przy 
rządzie litewskim, jako chargć d'af- 
faires. 

W nocie się zaznacza, że pełno- 
mocny minister duński w Litwie p. 
Scavenius przybędzie do Kowna na 
wiosnę. 

Układy finansowe między Kow- 
nem a Kłajpedą. 

|. 

„Dzień Kowieński” donosi: Ukła- 
@у я sprawie wykonania $ 35 kon- 
j wencji Kłajpedzkiej po trzech tygod- 
jniach przerwy, w czasie której z obu 
stron zostały dodatkowo przedsta- 
wione potrzebne dokumenty, we 

|czwartek w Kownie znów się rozpo- 
, częły. Członkowie Dyrektojjum  kra- 
jowego Klajpedzkiego Jozupajtis i 
Sohultz, radca wydziału skarbowego 
Dyrektorjum dr. Gehihaar i główny 

się do 

  
(sekretarz Gajgałajtis udali 

Represje litewskie. 

„Lietuvos Żinios* Nr. 70 podają: 
Izmiana pozostaje w sprzeczności z Dnia 26 marca r. b. do lokala litew- 
j wyznaniem wiary, którem kandydaci skiego seminarjum nauczycielskiego 

na posłów i senatorów wiązali się w Taurogach przybyła policja w celu 

wobec wyborców 1 całego kraju; z wybadania uczniów w sprawie kon- 

uwagi, że uchwała powyższa jestroz- fliktu z nauczycielem muzyki p. Der- 

bieżna z uchwałą powziętą przez ten * ginczysem. Kilku uczniów zostało а- 

sam zjazd delegatów, iż polityka resztowanych, następnie jednak 

ludowa musi być zasadnicza, moral- , wszystkich zwolniono. Uczniowie na= 

na i twórcza państwowo — co przy- dali telegram do członków frakcji 

jęty na zjeździe program bliżej usta- , sejmowej włościan'ludowców z proś 
la i uzasadnia — my niżej podpisa: .bą o pomoc. Przybył poseł do Sejmu 

ni w przeświadczeniu, że propagan-, Kwieska (włośc.-lud.). 

da nowej ideologji wyjdzie na szko- | 
dę sprawie ludowej RACE : 

pujemy ze stronnictwa „Z.P.S.L. Wyz- | 7 jnicjatywy burmistrza m. Kow- 
woaie i Jedność Ludowa”, aby ZAŚ- na odbyło się zebranie działaczy spo- 
wiadczyć,żetrwamyprzy dawnym sztan-  łęcznych, przedstawicieli handlu, prze- 
darze, że chcemy, aby postulaty ru- mysłu i prasy, poświęcone sprawie 

chu ludowego, wywalczającego lep- | utworzenia funduszu szkolnego. 
szą przyszłość dla ludu i państwa, | Fundusz ten ma być przeznaczo- 

urzeczywistniały się na płaszczyźnie ny na polepszenie bytu materjalnego 

państwowo twórczej. | szkół początkowych. 
Idziemy za uchwałą Zjazdu dele- 

jgatów, który uznał za naczelną za” EEA AS PEBEDNSKOMA RRT EBS EK 

Paskarstwo zniknie | sadę naszego programu: Dobro Rze- 
czypospolitej — najwyższem prawem ,, 

gdy będziesz szanował złotegol Licz 

„się z groszem! Nie pozwalaj „za- 

Senatorowie: 

okrąglać”! Pięć groszy to bułka. 

Fundusz szkolny. 

Bolesław Wysłoucb. 
Dr. Gustaw Dobrucki. 
Stanisław Gaszyński. 

a ————————-——————————-——————, 

miernie wiele. Młedy, piękny, miły ce przeprowadzić, bowiem proceder 

entuzjasta, złoty chłopiec, co wierzy , był ryzykowny. I tylko bajecznie mło 

w każdą chimerę i o dziwo, zna na- dzieńcza, szalona w swem entuzjaz- 

wet zaklęcie, które ją wciela w Ye mie gra Osterwy, zdołała te sceny 

taki Bayardzik polski, rozkochał w, utrzymać w granicach prawdopodo- 

sobie, samą swą obecnością słonecz- | bieństwa. Grać bowiem tę rolę trze- 

ną, młodą wiochnę polską, źonę na- 

wołu roboczego. W koło kilku pro- 
fesorów ideowców i jakaś niepotrzeb- 
Va księżniczka. 
| Z początku, to tylko zachwyt naj- 
"ezystszy do młodego mistrza a z 
|jego strony miłe, poufałe koleżeń- 
stwo. Ale nasuwa się jak chmura 
brzemienna piorunami, 
Żeromskiego. Tragiczność leżąca jak 
zwykle u niego w krzywdzie czło- 
wieka i w łamaniu się idei z życiem 
i uczuciami osobistemi. 

Krzywda męża i poniekąd dziecka, 
krzywda całego zespołu pracowników 
społecznych, uczniów, którzy w swe- 
go wodza wierzą, jak w Boga. Więc 
cóż? Ten młodszy brat Judyma i 
Nienaskiego (Ludzie bezdomni i Wo- 

  uczyciela wiejskiego, przeciętnego ; 

tragiczność ; 

ba lekko, lekko, i z urokiem, z uśmie- 
chem młodzieńczego zapamiętania się 

„do fikcji, do bezgranicznych poświę- 
ceń, do upajania się własnym bólem, 
byle był piękny. 

Jak św. Sebastjan, który szyty 
; strzałami przez własnych łuczników 

z rozkazu Cezara, wołał: „Więcej, 
więceji Dla Chrystusa!” Tak fanatyk 
polski, szarpie swe serce, byle nie 
splamić własnej duszy i nie rzucić 
cienia na swą świetlaną drogę ży” 
wota. 

Po raz pierwszy od bardzo dawna 
patrzyliśmy na sztukę, kędy nie upa- 
dek w upojenie zmysłów, ale zwy- 
cięstwo nad sobą było udziałem bo- 
haterów i... głęboko wzruszyło to lu= 
dzi słuchających. 

Nie raziło nawet, to może dzięki 

rek Judaszów) rzuci swą Ideę pod | świetnej grze, dzięki przeżywaniu ar- 

j nóżki ukochanej polnej różyczki I | tystów sceny teatru Narodowego ca- 

pójdą w świat, zostawując za sobą łej tej historji, zamykającej się w 

płacz i przekleństwa, oraz bolesne  jadnym dniu, nie dziwiło nawet, że 

zdziwienie? Nie, tego nie może zro- Żeromski znalazł takich ludzi w po 

bić młody entuzjasta. Raczej znisz- | wojennej Polsce paskopiastów. Nie, 

czyć się w oczach ukochanej kobiety, j wierzyło się święcie że są tacy, że 

raczej wydrzeć z jej serca i wyobraźni | żyją i pracują, | ogarniała chęć szu- 

swój promienny obraz i ukazać się | kania ich i dziękczynienia że ich 

w roli lekkoducha, karjerowicza, | stworzyło polskie serce autora. 

chaotycznego fiksata. Н. R, 
Dość trudno daje się to w sztu- —    
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Wschód słońca— g. 5 m. 06 
Zachód »„ — 9. 6 т. 15 

Bibijoteki I muzea- 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—lniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wlecz., 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. 

rozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielę 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- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

oniedziałków rano) od 10 rano do Bwiecz. 

e przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 1 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. ' 

od 8—9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. 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. 
Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 

cy następujące apteki: 
Rugustowskiego— Mickiewicza 10. 
Ajzensztadta | Sapoźnikowa—Zawaina 41 
= Stefańskiej). 

lurkowskiego (dawn. Mikutowicza) — WI- 
łeńska 8. 
Rodowicza Ostrobramska 4. 
Paka — Antokolska 54. 
Stekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra = Tojdoczk 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

MIEJSKA. ' 

— w sprawie akcyj Banku Pol- 
„ skiego. Wobec poruszonej w miejs- 
cowej prasie sprawy akcyj Banku 
Polskiego nabytych przez nauczyciel: 
stwo, Kuratorjum Szkolne prosi o 
umieszczenie w kronice wiadomości, 
że dnia 10, XII. 1924 zostały przedło- 
żone do Ministerstwa W. R. I O. P. 
w celu sprawozdania — imienne wy- 
kazy urzędników, którzy opłacili na- ; 
leżność za subskrybowane akcje Ban- | 
ku Polskiego, wraz z pokwitowania- 
mi Kas Skarbowych na ogólną sumę 
zł. 40.506 gr. 85. 

Następnie  Kuratorjum pismem 
swojem z dnia 2.III. 1925 Ne 4238/25 
O.R., prosiło Ministerstwo W.R.i O.P. 
© nadesłanie opłaconych przez sub- 
skrybentów akcyj i otrzymało odpo- 
wiedź z dnia 11. Ill. 1925 r. Ne 2589 
(O.R.) 25, że listy subskrybcyjne Ku- 
ratorjum Wileńskiego zostały prze- 
słane do Ministerstwa Skarbu, zaś 
akcje oryginalne w niedługim czasie 
będą wydane Ministerstwu Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, ' 
a następnie przesłane do Kuratorjum 
dla doręczenia subskrybentom. 

(Zapytanie Redakcji: Czy w licz* 
bie „urzędników” znajdowali się i 
oz o Lie 

— gotowania do świ 
3 mój Orzadzacja społeczne, któ- 
re organizują obchód 3 go maja r. b. 
zwróciły się do delegata rządu p. 
Władysława Raczkiewiczą z prośbą 
o zwołanie konferencji wszystkich 
zainteresowanych organizacji obcho= 
du uroczystości narodowego święta 
w tym dniu. 

Pan Delegat Rządu wyznaczył 
konferencję w tej sprawie na dzień; 
7 kwietnia r. b. (x) 

Prowincjonalne obrazki. 
Oświecony sąsiad. 

Jadę... W wagonie ciepło, miło, 
nogi sobie człowiek wyciągnął oparł 
się o poduszkę siedzenia i roją mu 
się w głowie różne mysli cudaczne... 
Jakieś wspomnienia młodości—sny o 
przyszłości... 

Cicho... ciepło... upaja miarowy 
turkot kół i przytłumiony gwar ludzki 
z dalszych przedziałów. 

Wzrok utkwiłem w oknie, w któ- 
rym przeglądała się bezmierna ot- 
chłań ciemności nocnej na tle któ- 
rej fantastycznie igrały iskry prędko 
gasnące... 

I myślałem, że życie ludzkie to 
jak te iskry..—i my tak lecimy, ści- 
gając się i gasnąc w ciemnościach 
życia, cel nieznany i niedościgniony... 

„. Blask latarni wpadł przez okno 
do przedziału, rozświetlił błyskawicą 
wnętrze przedziału i zginął. 

Parę zgrzytów... jasno... stoimy. 
Stacja... parę miaut... 
„Jazda*! szarpnięcie, zgrzyt łań- 

guchów.. jedziemy. 

  

+ Polski teatr objazdowy. W dniu 
"1 bm. odbyło się w lokalu kurator” 
jum okręgu szkolnego wileńskiego 
(organizacyjne posiedzenie komisji 
, teatru objazdowego ziem wschodnich, 
| obejmującego województwa wileńskie, 
' nowogródzkie i poleskie. 

Komisja, w skład której wchodzą 
naczelnik wydziału szkolnictwa śred- 
niego, okręgu szkolnego Wileńskiego 
p. Świderski, rejent Klott, p, Zygmunt 
Nagrodzki, p. Zbigniew Ś miałowski, 
p. inż. Juljusz Narkowicz — jako 
przedstawiciel kolejnictwa wyłoniona 
została przez Towarzystwe popierania 
sceny. 

| * Na zebraniu uchwalono powołać 
do życia teatr objazdowy, który 

Iby miał za swą siedzibę Wilno, po- 
zostawał by w ścisłym kontakcie z 
dyrekcją teatru dramatycznego, jed- 
nakże posiadał własny budżet, własne 
kierownictwo artystyczne i własny 
zespół dramatyczny. 

Opracowanie budżetu i koszto* 
rysu powierzono panu Zbigniewowi 
Śmiałowskiemu. 

U LITWINÓW. 

— Ogólne zebranie Lit. T-wa 
Naukowego. W dniu 15 marca od- 
było się ogólne zebranie członków 
Litewskiego T-wa Naukowego w 
Wilnie. 

| Po załatwieniu zwykłych formal- 
ności zebrani wysłuchali trzech bar- 
dzo ciekawych referatów, które zo* 
stały wygłoszone przez d-ra Basano- 
wicza, d ra Olsejkę i ks. d ra Wiskonta, 

Pierwszy referat wygłosił patry- 
archa litewskiego ruchu odrodzenio: 
wego dr. Basanowicz na temat: „O 
Dedalu i Ikarze“ („Apie Dajdaliu ir 
Ikara*). 

Następnie przemawiał dr. Olsejko 
na temat: „Zdrowie a zagadnienie 
długiego żywota”. 

Wreszcie trzeci i ostatni referat, 
dotyczący dziejów litewskich, wygło- 
sił ks. dr. Wiskont na temat: „Witold 
Wielni Książe Litewski i Unja Horo: 

delska“. 7 
— [lu jest litwinów w Polsce? 

Jak wykazała ostatnia statystyka u- 
rzędowa na ogólną liczbę 28 miljo- 
nów ludności Polska liczy tylko 
258.855 Litwinów. 

U_ BIAŁORUSINÓW 

— Zamknięcie białoruskiego 
zgromadzeniaobywatelskiego.Roz- 
porządzeniem Delegata Rządu w dniu   
2 b. m. zostało zamknięte biełoru- 
skie zgromadzenie obywatelskie za 
uprawianie gry hazardowej. (x) 

|  — Obchód narodowy. Celem 
uczczenia 7-mej rocznicy ogłoszenia 
niezależności Białor. Republiki Lu- 
dowej, (obecnie nie istniejel) oprócz 
solennego nabożeństwa w kościele , 

„św. Mikołaja, odbyło się jeszcze uro- 
czyste posiedzenie Białor. Komitetu 
Narodowego o godz. 12, 25 marca rb. ! 

Posiedzenie było zamknięte. į 
Mėwcy  zobrazowali caloksztalt , 

zdobyczy białoruskiego ruchu naro- 
dowego w roku ubiegłym. 

Odczytano również szereg de- 
pesz  gratulacyjnych od działaczy 
białoruskich na emigracji. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

ków U. 5. В. Walne Zgromadzenie 
Koła Rolników W. S. B. w Wilnie, 
w dniu 18 marca b.r. wybrało nowe 

e Koła w następującym skła- 
zie. 

Zarząd: prezes Jeliński Władysław, wi- 

Do przedziału wszedł jakiś jego” 
mość, chrząknął, coś mruknął, splu- 
nął i siadł na przeciwko. 

Zapalił fajkę, kłęby dymu puścił 
w moją stronę i zaczął mi się przy- 
patrywać... 

— Szlag by cię trafił — myślę. 
Wlazł tu... nie mógł gdzieindziej się 
ulokować... Zapaliłem papierosa i 
Patrzę na niego. 

— Pan daleko?—słyszę. 
— Niel a Pan?—pytam. 
— Do Wilna, 
— A skąd? 
— ZWiłejki. 
— Mała mieścina ta Wilejka? — 

pytam ostrożnie, bo wiem że ci z 
prowiacji, zwykle są bardzo uczucio- 
wi gdy się mówi o tych mieścinach. 

— Mieścinal? — zdziwił się mój 
sąsiad — Paniel Pan nie ma pojęcia 
co to za miasto. 

— Coprawda to nie wiem — 
myślę sobie, a głośno się pytam — 
ładne okolice ma? 

— (Co okolice! — oburza się są 
siad—to źródło kultury, to ognisko 
cywilizacji, nigdzie Pan nie spotka 
tak ideowej pracy jak u nas.   

SPRAWY AKADEMICKIE. | 

— Nowy zarząd Koła Rolni- | 

  — Czyżby?—zdziwiłem się, klnąc 

ceprezes administracyjny Bądzkiewicz Wła- 
dysław, wiceprezes naukowy asyst. Czer- 
niewski Jan, sekretarz Mazarakówna Stefa- 
nja, skarbnik Korsak Konstanty, bibliotekarz 
Lamprecht Henryk, kronikarz Grabowska 
Walentyna, kierownik sekcji praktyk Fiewe- 
ger Bolesław. Kom. rew.: przewodniczący 
Grabowiecki Jan, członkowie Sobieszczań- 
ski Piotr, Doboszyński Edmund. 

Z KOLEI. 
— Uruchomienie pocięgów dla 

ruchu świątecznego. Dyrekcja Wi- 
leńska „K. P. komunikuje w celach 
informacyjnych, że w przewidywaniu 
wzmożonego przedświątecznego ru- 
chu podróżnych, będą uruchomione 
w okresie świątecznym od 8 — 15 
kwietnia r. b. następujące dodatko- 
we pociągi: 

Ne 313/314 linji Wilno—Łuniniec, 
Ne 511/512 linji Wilno—Podbrodzie— 
Królewszczyzna, JM 911/912 
Brześć—Baranowicze. 

Powyższe pociągi będą kursowały 
według egzystującego rozkładu jazdy, 
a mianowicie: poc. Ne 313 odjazd z 
Wilna o godzinie 19 minut 15, poc. 
Ne 314 przyjazd do Wilna o godz. 8 
min. 05, poc. Ne 511 odjazd z Wilna 
o godz. 9 min. 50, poc. N+512 przy- 
jazd do Wilna o godz. 19 min. 00, 
poc. 8911 odjazd z Brześcia o gadz. 
16 min. 55, poc. Ne 912 przyjazd do 
Brześcia o godz. 9 min. 05. 

Niezależnie od tego dla przejazdu 
podróżnych z Mołodeczna do Wilej- 
ki Powiatowej i z powrotem, urucha- 
miają się, poczynając z dniem 5 go 
kwietnia r. b. dla codziennego ruchu 
pociągi lekalne NeNe 851/852 na szla- 
ku Mołodeczno—Wilejka, skomuni: | 
kowane na stacji Mołodeczno z po* 
ciągami Ne 811/812 komunikacji War- 
szawa— Wschodnia—Mołodeczno i z 
pociągami Ne 451/452 komunikacji 
Wilno—Mołodeczno—Olechnowicze. | 

Odjazd poc. Na 851 z Molodecz-: 
na o godz. 1 min. 45, przyjazd do * 
Wilejki o godz. 2 min. 24, odjazd 
poc. M 852 z Wilejki o godz. 2 min. ' 
45, przyjazd do Mołodeczna o godz. 
3 min. 25. 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Cena drzewa na odbudowę. 
Ministerstwo robót publicznych wy- 
jaśnia. że w razie zajęcia na cele 

|odbudowy drzewa w lasach prywat: 
nych ponad normę ustaloną w roz: ; 
porządzeniu ministerstwa, ma być 
właścicielom lasów płacona cena oz- 
naczona miesięcznie przez wojewódz: . 
kie komisje, a nie cena oznaczona 
dla daniny leśnej. (x) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Pożyczka dla sejmiku Świę- 
ciańskiego. Ministerstwo skarbu u: 
dzieliło 50 tysięcy złotych związkowi 
komurnalnemu w Święcianach, tytu- 
łem krótko. terminowej, oprocento- 
wanej pożyczki zwrotnej, za zabez 
pieczenie zwrotu na wpływach z do- 
datków komunalnych do podatków 
państwowych za rok 1925, : 

Termin zwrotu pożyczki do dnia 
30 września r. b. (b) 

— Zjazd lekarzy sejmikowych 
ziemi Wileńskiej. W dniach 4 i 5 
kwietnia r. b. w urzędzie delegata 
rządu odbędzie się pierwszy zjazd 
lekarzy sejmikowych ziemi Wileń- 
skiej, celem omówienia: : 

1) sposėb walki z epidemjami 
2) działalności organizacji sani- 

| tarnej. 
3) organizacji rejonów lekarskich. 
4) zadania i potrzeb powiatowych 

organizacji sanitarnych na terenach 
województw wschodnich. 

5) sytuacji medycyny wiejskiej 
w województwach wschodnich. 

6) sprawy opieki lekarskiej nad 
szkołami powszechnemi w starostwach 
województw wschodnich. 

7) sprawy wydawnictwa lekarstw 

w duchu jego i tą Wilejkę.. spać 
mi się chce, a ten gadu... gadu. 

U nas panie kultura, oświata daw' 
(no już osiągnęła najwyższy szczebel 
rozwoju, a w szczególności w ostat- 
nim czasie podniosła się ogromnie, 
Mamy już teraz trzech inspektorów. 

— No to nie dużo? 
— Ale panie oświatowych i to 

pan nazywasz niedużo, 
— Achl tak! czyż to nie za dużo? 
— Od przybytku głowa nie boli— 

śmieje się mój sąsiad — wprawdzie 
łuny światłości jeszcze nie widać, ale 
upewniam para, żę wkrótkim czasie 
oślepi wszystkich. 

— Jak to?—pytam zdziwiony. 
— Pan nie rozumiel Otóż pro- 

mień tej światłości już padł przede- 
wszystkiem na iateligencję wilejską i 
skonstatował, że posiadamy aż dwa- 
dzieścia pięć rodzia oświeconych, a 
z tego pięć rodzin, stojących ponad 
poziomem ogólnym rozwoju umysło* 
= z naszem społeczeństwie. 

07. 
Sąsiad mój widząc, że mi im- 

ponuje, gorączkowo tłumaczy mi kul- 
turalne zadanie swego rodzimego 
miasta. 

linji 
) ;chomiona agencja pocztowa Małwy, , 

w przychodniach lekarskich samorzą- 
dów powiatowych. 

8) uregulowania spraw 
skich. 

9) sprawy opłacania przez gminy 
i sejmiki kosztów kuracyjnych za 
niezamożnych chorych. 

10) szereg spraw organizacji wew- 
nętrznej związku lekarzy sejmikowych. 

z POCZTY. 

— Nowe połączenia. Z dniem 
21 marca r. b. zaprowadzono służbę 
telegraficzną w agencji pocztowej Kru* 
bewioze pow. Łuninieckiego. 

28 III. br. zaprowadzono służbę te- 

felczer- 

pocztowej Dubrowa pow. Stolpeckie- 
go. 

dniem 28 marca b. r. została uru- 

w pow. Brasławskim. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt posła dr. N. Lieber: 
mana. Staraniem Oddziału Wileń- 

| skiego Towarzystwa (lniwersytetu Ro- 
| botniczego, w niedzielę, 5 b. m., o 

g. 123*/a pp, w sali kina „Heljos” 
odbędzie się odczyt posła d-ra N. 
Liebermana na t. „Położenie mię* 
dzynaredowe Polski”. Ze względu na 
temat oraz osobę prelegenta odczyt 
ten budzi duże zaciekawienie. Ceny 
miejsc 50 i 20 gr. Dla bezrobotnych 
wstęp bezpłatny. 

  

  RÓŻNE. 
— Na Czytelnię im. T. Zana. 

Dzisiaj w Domu Oficera Polskiego o 
godz. 5ej popołudniu odbędzie się 
„Wieczór Szczęścia” urozmaicony 

, wieloma atrakcjami. Pp. Kurnakowicz 
i Osoba będą deklamowali, p. Rze 

ganka, hisduska i hindus będą wró- 
żyli. Czynna będzie urządzona po 
staropolsku karczma. Podczas wie- 
czoru przygrywać będzie orkiestra. 

j_. Wejście 2 zł. dla młodzieży—1 zł. 
: Bilet wejściowy będzie uprawniał do 
, wzięcia udziału w loterji. 
‘ Każdy bilet wygrywa. 

| Teatr i muzyka. 
Występy Aleksandra Zelwero - 

wicza. Dzisiaj Teatr Polski występuje z 
premierą sztuki Żeromskiego, „Óciekła Mi 

: Przepióreczka*. Każda nowa sztuka znako - 
mitego pisarza wzbudza wielki zaintereso- 
wanie. Według zdania krytyki ostatnia sztu- 

, ka Żeromskiego „(iciekła Mi Przepióreczka” 
* jest najlepszym utworem scenicznym tego 
znakomitego pisarza, to też w stolicy cie- 
szy się zupełnie wyjątkowem powodzeniem. 
W Teatrze naszym powinno być zaintereso* 
wanie publiczności podwójne, a mianowi- 
cle zarówno niezwykłą premjerą, jak i zna- 
komitym gościem A. Zelwerowiczem, który 
kreować będzie rolę główną. A. Zelwero- 
wicz przybył do Wilna na cztery tylko wy: 
stępy. 

— Przedstawienie szkolne. Jutro 
po raz ostatni w sezonie „Ogniem i Mie- 
czem” o g. 4 ej pp. w Teatrze Polskim. Ce: 
ny najniższe. 

— Pożegnalne występy L. Mes- 
sal, Dziś L. Messal wystąpi w swej najlep- 
szej kreńcji „Ostatni Walc* — Strausa. Bę- 
dzie to zarazem ostatnie przedstawienie o: 
peretkowe przed świętami. Znakomita ar- 
tystka jutro opuszcza Wilno. 

— Z opery. Jutro dana będzie ope- 
ra narodowa „Falka” z pp. Perkowiczem, 
Zamorską i Krugłowskim w rolach głów- 
nych, oraz z udziałem znakomitego zespo- 
w : baletowego. który wkrótce opuszcza 

ilno. 
— „Don Jaan* — Gliicka. Zespół 

baletowy w poniedziałek powtarza „Don — 
Juana" z muzyką Glucka, który tak bardzo 
był oklaskiwany na premierze. 

— Koncert B. Hubermana. Zapo- 
wiedź Koncertu znakomitego skrzypka — 
wirtuoza Br. Hubermana. wywołała zrozu: 

miale zainteresowanie. Znakomity ten ar: 
tysta o sławie wszechświatowej wykona kom- 
pozycje Beethovenń, Mendelsohna, Chopina 
i Czajkowskiego. 

Koncert zapowiedzieny został w Teat- 
rze Polskim na poniedziałek 18 go bm. o 
godz. 8-ej wiecz. Bilety już są do nabycia 
w kasie zamawiań 11—1 I 3—9 w. 

i — 

  
  

‚ = My, panie, posiadamy dwa 
| gimnazja, dom ludowy, coprawda 
|nie odpowiadający swemu zadaniu, 
ale zawierający w swych ścianach 
FAlma Mater powszechne i zrujnowaną 
scenę. W najkrótszym czasie otwie- 
ramy muzeum gimnazjalne i już w 
tym celu zakupiliśmy szopę. Prawde, 
drogo nas kosztowała i dużo było z 
nią przykrości, ale panie — szopa ro- 
dzsju żeńskiego, a z kobietami to... 
he... he... trudno, pania tego. Nie- 
prawda? 

— Może—mruknąłem. 

— Młodzież nasza gimnazjalna, 
panie tego, zorganizowała swój klub, 
w któram pracuje nad rozwojem 
swego ducha, studjując najświeższe 
„Szczutki”, „Muchy”, „Światowidy” 
it. d. 

— Co? 
— Pan się dziwi? — wola wesoly 

sąsiad — u nas panie i gęsi nawet 
mają głos w sprawia oświatowej. 

— Co takiego? — 
— Jaktol — przerywa zgorszony 

sąsiad—pan historję znasz? 
— Nol 
— Nie no, ale powiedz pan, znasz!   

legraficzną i telefoniczną w agencji ' 

— Nowa agencja pocztowa. Z: 

wuski odtańczy taniec plastyczny. Cy* | 9 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Południe”. Ukazał się w sprzeda- 
ży księgarskiej Nr. 2-gi kwartalnika artysty- 
cznego „Południe* pod redakcją Stanisława 
Wožnicklego. Na obfitą treść zeszytu skła- 
dają się arkaty oryginalne: Wacława Hu- 
sarskiego— Posąg Matki Boskiej w Kazimie- 
rzu, M, L.—Przebudowa Gmachu Prezydjum 
Rady Ministrów w Warszawie, Jerzego Sien= 
nieklego — Kościół Sw. Trójcy w Lublinie 
dokończenie), Adama Dobrodzickiego — 
rzestrzeń sceniczna (ze stanowiska współ- 

czesnego śmiałe | trafne projekcje najbar- 
dziej odległych możliwości sztuki teatrai“ 
nej) oraz tłómaczone: M. Majkowskiej — O 
stylu wzniosłym, Józefa Strzygowskiego — 
Płyta grobowa Hegezo (wzorowa analiza 
krytyczna dzieła sztuki), Waldemara Ge- 
orge'a—Stan współczesnego malarstwa fran- 
cuskiego (rzeczowa charakterystyka sztuki 
europejskiej w jej obecnym rozwoju). 

yczerpująca kronika zawiera szereg 
sprawozdań z dziedziny malarstwa, archi- 
tektury I teatru, informuje o ruchu artysty- 

(eznym zagranicą, podaje przegląd książek, 
: czasopism I t. p. 

Zeszyt wydany wytwornie na papierze 
czerpanym, bogato jest ilustrowany repro- 

*dukcjami (na kredzie) dzieł artystów pol- 
skich I obcych (Trzecińskiej-Kamińskiej, L. 
Sleńdzińskiego, K. Kwiatkowskiego, A. De- 
rain'a, P. Picasso | innych) oraz licznemi 
zdjęciami fotograficznemi. 

  
W Wilnie. 

— Skutek niezabezpieczenia stu- 
dni. 3 bm. o g 5 popol. Faje Fajba, lat 
45, zam. przy ul. Pożarowej 15, biorąc wo- 
dę w studni wpadła do niej. Po wydobyciu 
z wody przez Pogotowie, lekarz udzielił mu 
pomocy i pozostawił w domu. 

— Podrzutki. 3 bm. obok domu M 28 
przy ul. Turgielskiej znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej, którego przesłano do przy- 
tułku „Dzieciątka Jezus”. 

— 2 bm. około domu X 21 przy ulicy 
Subocz znaleziono podrzutka płci męskiej, 
p z przesłano do przytułka „Dzieciątka 
Jezus”. 

— Skutki nieuważnej jazdy, czy 
niedbałej opieki nad dziećmi. 2 bm. 
Nowicki, przejeżdżając ulicą Rudnicką prze- 
jechał dziecko żydowskie. Tłum żydów ścią- 
nął z dorożki Nowickiego I oj 

dotkliwie ich pobił, w trakcie tego Nowic- 
kiemu skradziono 200 złot. Dziecko odwie- 
ziono do szpitala żydowskiego, gdzie stwier- 
dzono lekkie uszkodzenie ciała. 

— Kr. „ Koc Leon-Wacław, zam. 
przy ul. Warszawskiej 76, zameldował, iż w 
d.-2 bm. skradziono mu ze strychu bieliz- 
nę, wart. 650 zł. 

— Ziatkowicz Mowsza, zam. przy ul. 
Niemieckiej 33, zameldował do policji o 
kradzieży ze sklepu skór futrzanych, wart. 
1000 zł. O kradzież poszkodowany podej- 
rzewa Andrzejewską Annę, zam. przy ulicy 
Wilcza Łapa 8. 

— Na szkodę Sawicz Marji, zam. przy 
ulicy W.-Pohulanka 6, skradziono ubranie, 
bieliznę 1 biżuterję, wart 550 zł. Dochodze- 
nia w toku. 

Na prowincji. 
— Nie udala się pielgrzymka do 

„raju” sowieckiego. 29 marca o 4. 5 
sterunek policji w Okłowiczach zatrzymał 
osobników, którzy usiłowali przekroczyć 

granicę do Rosji. Po stwierdzeniu tożsamo- 
ści ustalono, że zatrzymani są mieszkańca- 
mi gminy Wilejskiej: Sylwanowicz Piotr i 
ligiewicz Włodzimierz ze wsi Cyniewicze I 
Pokudo Aleksander ze wsi Żołdki. Wymie- 
nieni mieli przy sobie przepustki do „G.P. 
U. Kurańskiej oblasti" do 'nstruktora zbroj- 
nego. 
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Jan Wokulski j ód 

Wielka 9 tel. 152, 

ZA GAGA TEG LUA Saša JSK GA . ЕРБ DE IZ AMI 

Dr. 6 Glsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 popoł, 

z a oh = 

— Warjat czy co? — myślę. — No 
znam! 

— No więci Gęsi uratowały Ka- 
pitol, to dlaczegoż i my teraz nie 
możemy w nich szukać natchnienia, 
to takie mądre ptaki, a i garną się 
chętnie do oświaty. 

— proszę ja kogo — ciągnie nie: 
zmordowany sąsiad przygodny. — U 
nas, pańie tego, wszystko ludzie o- 
świeceni, ideowi i rnocno stoją na 

straży swych placówek kulturalnych. 
Pan nie wierzy! Panie, my dla nich 
nawet już ziemię zakupiliśmy na 
cmentarzu, tu im umierać i tu żyć... 

1 długo, długo coś mówił jeszcze, 
ale ten błogi, tajemniczy szept wa- 
gonów, zesłał mi boga Morfeusza na 
ratunek... i śniłem już.. i tylką toś 
jak przez sen słyszałem echo zdala... 
a na jego falach widziałem kulturę, 
muzea i gęsi we frakach, w zielonych 
krawatach—symbol lsaderów oświaty 

„ wilejskiej... _ Dobranoc... obywatelu 
i sąsiedzie. 

A. Tuliwa.   

WYPADKI i KRADZIEŻE. ›
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Wźzrost kosztów utrzymania. 

WARSZAWA. 3.1V. (Pat.) Komisja 
do Badania zmiany kosztów utrzyma- 
nia na posiedzeniu w dniu 2 kwiet- 
nia 1925 r. ustaliła, iž koszty utrzy- 
maria w mieście Warszawie w m':cu 
Marcu w porównaniu z m-cem lutym 
wzrosły o 0.670/o. 

Kłamstwa sowieckie. 

MOSKWA 3. IV. (Pat). Prasa:so- 
wiecka zamieszcza opowiadanie przy- 
byłego z Polski niejakiego Alėk- 
sandrowa 0 pobycie Bagińskiego w 
więzieniu we Wronkach. 

Opowiadanie przepełnione jest 
niebywałemi kłamstwami o torturach, 
morzeniu głodem i t. d. Prasa 50- 
wiecka twierdzi, jakoby wszyscy 
więźniowie polityczni w Polsce prze- 
chodzili podobne cierpienia. 

To już jest śmieszne. 

MOSKWA. 3.1V. (Pat). Przed- 
stawiciel polskich komunistów Wil- 
kowski złożył w Kominternie protest 
z powodu zabójstwa stołpeckiego, 
Składając za to odpowiedzialność na 
rząd polski oraz PPS, która jakoby 
przygotowała dodatni grunt do za- 
bójstwa procesem Łańcuckiego. 

Protest podkreśla, że to ostatnie 
wydarzenie pobudzi komunistów pol- 
skich do silniejszej wałki o sowiecką 
Polskę, 

Bodaj to szczerość. 

„, BERLIN. 3,1V. (Pat.) Komitet kre- 
sów wschodnich Ostmarkverein-oglo- 
sił w dniu wczorajszym rezolucję 
oe przeciwko wszelkim kro* 
m mógącym utrwalić obecne gra- 

nice wschodnie Niemiec. 
Jednocześnie komitet wykonaw- 

czy niemieckiej partji konserwatyw- 
nej ogłosił rezolucję stwierdzającą, 
że dążeniem partji jest obalenie trak- 
tatu Wersalskiego i wynikających z 
niego zobowiązań a jednocześnie 
sal ka przeciwko paktowi bezpieczeń- 
stwa proponowanemu przez rząd 
niemiecki i przeciwko planowi Da- 
vesa. 

Braun prezesem pruskiej rady 
ministrów. 

BERLIN, 3.1V. (Pat) Na  dzisiej- 
szem , porczwni sejmu pruskiego 
socjalista Braun został wybrany pre- 
'zesem pruskiej rady ministrów 220 
głosami na 432 głosujących. 

Może ma I rację. 

RZYM, 3.V. (Pat.) Mussolini wygłosił 
wczoraj w senacie mowę, w której 
wskazał na to, że mniemanie jakoby 
wojna światowa była ostatnią wojną 
jest. piękne, ale niebezpieczne. 

Wojny będą się toczyły nadal nie 
pozostaje więc nic innego jak przy: 
po się do nich w czasie po- 

oju. 

  

wę: „HELIOS* | Motto: 
uł. Wileńska 38. 

Anglja zbroi się a Francja czyni] 
nadzwyczajne wysiłki w tym  kie- 
runku. 

Czy I tam siąga ręka sowietów. 

tafli dortószą, że wczoraj w tamtej: 
szym urzędzie celnym nastąpił silny 
wybuch. Szkody wyfioszą kilka mil- 
jonów dynarów. W Skutari ogłoszo- 
no stan oblężenia. Kilka osób, którym 
udowodniono udział w zamachu stra- 
cono, na mocy wyroku sądu doraź: 
nego. 

Straszny wypadek. 

MADRYT. 3.IV. (Pat.) W jednej 
ze szkół miejskich załamała się po- 
dłoga, wskutek czego 8 dzieci zosta- 
ło zabitych, pozostałe zaś obecne w 
klasie odniosły ciężkie obrażenia. 

R 

Książki nadesłane do 
Redakcji. 

Ester Stablberg Niedziela. Prze: 
kład z szwedzkiego Zofji de Bondy z 
przedmową Z. Dębickiego. Nakł. 
Księgarni A. Gmacbhowskiego Często- 
chowa 1925 r. 

Powieść finlandzka, egzotyczno- 
ścią swą przewyższająca opowieści o 
środkowej Afryce, gdyż o tym sąsia“ 
dującym z nami, dzielnym kraju o- 
pierającym się wraz z nami rusyfikacji, 
wiemy bardzo mało. A powinniśmy, 
jako o druhach, wiedzieć wszystko. 
Cennym więc zabytkiem jest powieść 
wytwornie i swobodnie przez de Bon- 
dy przetłumaczona, a której oryginał, 
odrazu wydany w dwóch krajowych 
językach, fińskim i szwedzkim, (słu: 
chajcie mieszkańcy historycznej Li- 
twyl) ma już za sobą kilkanaście wy: 

  
  

dań i sporo tłumaczeń na obce 

(języki. : 
Autorka jest żoną prezyderita 

Rzeczypospolitej Finladskiej i powieść 
jej jest po trochu autobiografją,ponie- ' 
waż p. sieninė Mopoi 2. 
wała się pracą pedagogiczną i adop: , 
towała woje bezdomnych dzieci. | 
Uiczucia przybranej matki opisuje z; 
tkliwyrn sentymentern subtelnej ko: ; 
we 

istorja stosunku przybranej mai- | 
ki.do małego, wzrastającego i rozwi- 
jającego się Jórgena, jest zajmującą | 
i trafną analizą uczuć kobiecych, 
stawiającą odważnie tezę, že nie sam | 
fakt fizjologicznego wydania na šwiat ; 
potomstwa, tworzy ów idealny sto: | 
sunek matki do dziecka, jaki opisuje 
autorka. Tamto sprawił los, tylekroć | 
ślepyl W tym zaś wypadku istynkt | 
serca, wybór dobrowolny i chęć przy: | 
jącia ma siebie obowiązków, z całą! 
świadomością ich ciężarów, odpowie- | 
dzialności i stron szczęśliwych. | 

Wysoki' poziom moralny, miłość   

  

z okszji, niż temu, kto nie skorzysta wcale. 

sób ujmowania zjawisk życiowych, 

Kobieta raczej wybaczy ternu, 
kto zbyt pochopnie skorzysta 

BIAŁOGRÓD. 3.1V. (Pat.) Ze Sku- |- 

Rocznik pedagogiczny. Serja Il — 
Tom II. Rok 1924 (Z Kroniką i Bi- 
bliografją za lstn 1922 i 1923)-Księż : 
nica. — Atlas. Warszawa—Lwów. 

Duży- tom 576 stron zawierający, 
pod względem treści przedstawia się 
bardzo zajmująco. Komitet redakcyj- 
ny skłudający się z M.S. Dicksteina, 
Dr. J. Joteyko. M. J. Prejtsza, St. 
Swidwińskiego, Br, Kozłowskiego i H. 
Orsza—Radlińskiej — zgromadził do: 
„robek usiłowań pedagogicznych w 
Polsce na parę lat ostatnich, w wy- 
czerpującej bibliografji. | 

Po za tem rocznik zawiera działy: 
Nauki pedagogiczne i kształcenie na- 
uczycieli, z zagadnień szkoły twór” 
czej. Wychowanie fizyczne. Naucza: 
nie i programy szkolne. Oświatę po- 
zaszkolną. Wychowanie i szkolnictwo 
u innych. Opieka nad młodzieżą. In- 
formacje o szkolnictwie. Kronikę kra: 
jową i obcą. 

H. R. 

  

Święto miłości w sercu 
Sahary. 

W grudniu 1923 i styczniu 1924 
roku dwuch podróżnych francuskich: 
G. M, Haardi i L. Acdouin Dubreil, 
przebyło na automobilach specjalnej 
konstrukcji po raz, pierwszy pustynię 
Saharę. Obaj podróżnicy wydali o 
becnie książkę p. t. „Pierwsza pod- 
róż przez Ssharę w.automobilu”, 

Mając możność szybkiej lokomo" 
cji, zwiedzili oni niemal wszystkie 
ciekawsze miejsce, zapoznali się z 
tamtejszemi plemionami  arabskiemi 
i natrafili na doroczną uroczystość, | 
obchodzoną przez. plemie tuaregów, 
przypominającą żywo średniowieczne 
trybunały miłości. Kto wie nawet, czy 
owe dawne igraszki dworów magnac- 
kich i dyskusje na temet miłości, nie 
pochodzą od arabów, którzy w okre- 
sie naszego średniowiecza stali u sa- 
mego szczytu kułtury i wykwintu. 

Urządzeniem święta miłości zaj- 
mują się kobiety tuaregów. 

One to recytują poematy, sła- 
wiące wierność, poświęcenie i żary 
miłosne, w rymowanych słowach o: 
powiadają o karach na złych kochan- 
ków, a o nagrodzie dla dobrych i 
czułych. 

Uroczystość zaczyna się wznio- 
słym hymnem na cześć miłości, wy- 
głoszonym przy akKompanjan encie 
muzyki bardzo tkliwej I sentymen= 
talnej. Sam obchód Gdbywa się po 
zachodzie słońaa, a wokół rozpalone 
ogniska dodają. uroku i podnoszą 
nastrój chwili. 

Długim rzęderh, jedna przy dru: 
giej, siedzą kobiety. Twarze ich przy: 
słonione bialemi woalami. Ale po 
gibkości kształtów i smukłej linji cia- 
ła można poznać, iż są to osoby 

umęczonej ojczyzny szlachetny spo- | młode, dla których miłość jest tre- | 
ścią istnienia. Grupa starszych ma- 

Wyrafinowana kusicielka 

wi Mahometa. Sposobności jest bo- 
wiem więcej niż kiedykolwiek. 

Na uroczystość przyjażdżają mło- 
dzieńcy i mężowie zodległych stron, 
setki wielbłądów wypoczywa w cie- 
niu palm, a panowie ich w pysz* 

chują się pieśniom i wierszom, aby 

ków i mężów pragną mieć kobiety 
arabskie i co czynić wypada, aby do- 
stąpić miłości. 

Nie należy jednak przypuszczać, 
iż tematem tych śpiewów i dekla- 
macji są tylko głębokie sentymenty. 
Uczuciami platonicznemi nie zadc- 
wala się arabka: gra w niej gorąca 
ktew córy pustyni i w miłości chce 
znaleźć ukojenie dla wzburzonych 
zmysłów. Więc pieśni i poematy roją 
się od słów, któreby skreślił ołówek 
najpóbłaźliwszego nawet cenzora eu- 
ropejskiego. 

  

Pe   
Z sądów. 

Sprawa podkomisarza Zaborow= 
skiego, aspiranta Kiedrzyńskiego, 

" wyw. Szoszyna i Alpsrowiczą. 

1-y dzień rozpraw. 
W dniu wczorajszym wydział karny Są* 

du Okręgowego w Wilnie rozpairywał spra- 
wę podkom. Eksp. Urz. Śl. Zaborowskiego 
Konstantego, lat 40, aspir. Kledrzyńskiego 
Bogusława, lat 35, wywiadowcy Włodzim. 
Szoszyna, lat 47 i Aleks. Alperowicza, lat 
29, oskarżonych: dwaj pierwsi o wymusze- 
nie waluty obcej |! brylantów od kilku ucie- 
kinierów z Bolszewjł, Szoszyn e współu- 
dział w uplanowanem z góry bezprawnem 
sprowadzeniu tychże uciekinierów do Eksp. 
Urz. Śl. Alperowicz zaś o pośrednictwo w 
wyłudzeniu pieniędzy I brylantów. 

Zaborowski został oskarżony z art. 51 
К. К; Kiedrzyński — z art: 657 cz. ił, Sżc= 
szyn — z art 639, K. K, Alperowicz zaš— 
z art. 51 | 595 cz. II K. K. 

Skład Sądu orzekaj: 
pezący sędzia Owsiańko; 
wicz I Łopaciński. —. 

Pióro sekretarskie trzymał aplikant sąd. 
Wismont. 
NA pprokurator Sakowicz. 

sprawy powołano 52 świadków, z 
któżych w pierwszym dniu rozpraw przasłu- 
chano 5-u. 

* Szczegółowe sprawozdanie z biegu roz: 
| praw podamy w numerze następnym. 

go: przewodni- 
dziowle: Jodze- 

  

  

Teatr Polski   | Występy znakomitego artysty 

Aleksandra Zelwerowicza 
Dziś PREMJERA 

i w» 

„ciekła mi przepióręczka 
komedja Żeromskiego 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Jutro o godz. 4ej pp. 

przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
po cenach najniższych 

„OGNIEM I MIECZEM” 
Obraz dramatyczny w 5 odsłonach 

z powieści H. Slenkiewicza 

  

wielki romans w 7 akt. odsła- | 
nia drastyczne strony współcz. 
małżeństw Reżys. E. Lubicza | 

  ч Dz 

Lap oset R | gmiakszy BIAŁA SIOSTRA 

Naj- Swietlana Lii jana Gish w 9 akt. dramacie m/łości I poświęcenia p. t. 
(W ogniu Wezuwjusza)— Wybuch We- 
zuwjusza — Trzęsienie ziemi — Zalew 

miasta przez wodę i lawę. Obraz | 
nagrodzony na konkursie filmow» l 

najwyższą nagrodą. | 
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IE MIESZKOWSKI 
Najtańsze ceny 
i największy wybór 
ostatnich modeli wiedeńskich. 
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sp. z ogr. odp. 

  

nych odświętnych strojach przysłu | 

dowiedzieć się z nich, jakich kachan= ̀ 

 Beklamacji | dykcji 
tach ! oddzielnie. 

  

      

  

„WAŁÓLNA PRAGA" 

| Kobiety w parlamencie japoń- 

Barwny obraz różno kolorowych kimon 
'ożywił niedawno na jednem posiedzeniu 
; trybuny parlamentu w Tckjo. Liczne zastę- 
py kobiet i dziewcząt zjawiły się w odświet- 
nych szatach, by uczestniczyć w posiedze- 

niu, 1 rozdawały posiom kartki ułotne i 
; małe chorągiewki, prosząc, by ujęli się za 
,leh prawami. W dniu tym bowiem obrado- 
jwano nad 3 ustawami, dotyczącemi praw 
kobiecych w Japonji. Jeden wniosek doma- 
gał się przyznania kobietom prawa głoso- 
wania, drugi żądał zniesienia rozporządze- 
nia, zabraniającego kobietom udziału w ze- 
braniach politycznych, a trzeci wniosek do- 
magał się dla kobiet tego samego wyższego 
wykształcenia szkolnego, z którego korzy- 
stają mężczyźni. Penieważ wnieski te po- 
parte były jedynie przez mniejszość paria- 
mentarną, wykluczenie było ich natychmia- 
stowo uchwalone, lecz kobiety mimo to 
zademonstrowały za swemi prawami. 

  

  

  

  

Ze sportu. 
— Z Wileńskiego Tow. Cyklistów 

I Łyżwiarzy. Wybrany przez Walne Ze- 
, branie w dniu s2 marca r. b. Zarząd Wil. 
| T-wa Cyklistów I Łyżwiaży ukonstatował się 
,w następujący sposób: Prezes — Boimski 

, Stanisł-—handlowiec, Wice-Prezes— Kulesza 
Edward— inżynier, Sekretarz—Salmonowicz 
Henryk— buchalter, Skarbnik—Worono An- 

„toni—urzędnik, Kapitanowie: Moroz Bronl- 
sław—handlowiec, Abramowicz. Feliks—u= 

!rzędnik, Zastępca kapitana—Balul Jerzy— 
„handlowiec, Gospodarz—Felitan Aleksan- 

| der—kandlowiec, Komisja rewizyjna: Zacha- 
; rewicz Michał, Andrukowicz Wacław, Sztrall 
„ Jąn I Ptaszyński Zygmunt. 

    

Z rynku. 
| Ceny rynkowe z d. 3-IV 25 r. 

Ceny na rynku wileńskim w dniu: wczo- 
rajszym były za kilo: 

Chleb biały—66 gr., stołowy—50, razo* 
| wy—37, mąka 50 proc.—58 gr, mąka 70 pr. 

, —59 I razowa—36, mięso: wieprz.—1.80 gr., 
| cielęcina—L10, wołowe | gat.—1.60, wołowe 

H! g.—1 zł., masło przywozowe— 650, miej- 
scowe—5.50, słonina k 1 g.—240, amer. 
—2.35, cukier kostka—1.50, cukier kryształ — 
1 18, R ser—1.50, ryba od 20 do 2.90, 
mleko: ltr=35, jaja dzies.—1—1.20, żyto sto 
kilo—80 zł:;owies—27 zł i jęczmień sto kilo— 
29 zł, drzewo metr—9 zł. 4. 

Giełda warszawska 

z d. 3—1V 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kuj 

Belgja 26,81 20,37 28,25 
Holandja 207,12 207,62 206,62 

Londyn 24,831/a 24,90 24,77 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,30 21,35 21,25 

j Kopenhaga  94,88%/ą 95,12 94,65 
„Funty ang. 24,83 24,89 24,77 
Franki fr. 26,621/a 26,69 26,56 

' Paryż 27,34 27,41 27,27 
Praga 15,421/3 15,46 15,35 
Szwajcarja 1C019/2 _ 100,45 99,94 
Stockholm 3 140,48 139,78 
Poż. konwers. 81—82 
Poż. kolej. 89—90 | 
Pożyczka zł. 8,50—8,45 
Poż. dolar. _ 64 
41/8/0 listy z. Tow. Kred. Z, przedwoj. — 29,25 
5% listy z. warsz. przedw, 19,90 — 20,00 
4Ма %о warsz. przedwoj. 0,35 
64/0 obligacje Warszawy z 16 r. 15,87— 6,75 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

udzielę artystka teatru 
Polskiego“ w kompie- 

Micklewicza 19 m. © — 
godz. 5—6 pp. 

Do 500 złotyc 
miestęcznie może każ 
zarobić łatwo 1 nie ode 
łując się od swych zwyk 
łych zajęć. Kapitału I spe- 
cialnych umiejętności nia 
potrzeba. Szczegóły wys 
syłamy natychmiast po 

  

Mickiewicza Nr. 5—3, (I piętro) tel. 335. 
Na święta poleca wielki wybór najmodniej- 
szych kapeluszy na sezon wiosenny I letni. 

Suknie, bluzki, kostjumy I palta według 

Kostjumki, palta, sukienki, fartusz- 
ki, obuwie, bieliżna, czapeczki, рой- 
czochy, skarpetki, trykotarze. san- 

  

   

      

   

  

otrzymaniu 1 złotego 
gotówką lub znaczkami. 
Adresować do firmy 

Sp. z ogr. odp. 

ODDZIAŁ w WILNIE 

= 
ii 
l |- 
i e | dały I dla niemowiąt =ce-wu“ 

ul. Mickiewicza 23, Tel. 2--99 sa ešas ie Avinai Sa sam E AŠ 
į tylio W magazynie Dbiórów dziecięcych Sprzedaż na warunkach ulgowych. | Porzebni są 

DZIAŁ MEBLOWY: э пЕа 6 nA kasjerk 
i Wielki wybór mebli do mieszkań i t.p. od najskrom- Ę | ке Ё w 0 

niejszych do najwykwintniejszych. I й "Ш”"Ё obiady jarskie kc 

bardzo smaczne po 1 zł. 25 gr. wydeje 
Mickiewicza Nr. li. 

A ZO GIO TRE GI A (AA 

Blurowe meble amerykańskie po cenach fabrycznych. 

Umeblowanie i urządzenie: Instytucyj, Biur, Internatów. iš 
Oferty i kosztorysy na žądanie. 

Ponieważ wszelkie defekty, jakle mogą powstać w meblach 
z winy materjału lub wykonania uwidaczniają się najpóźniej w ciągu 
1 roku, odpowiadamy przez ten okres czasu za kupione u nas mebie. 

DZIAŁ MANUFAKTUROWY: 
Wielki wybór materjałów krajowych i zagranicznych: weł: 
nianych, bawełnianych, białych fantazyjnych i jedwabnych. 

Ubrania I palta wiosenne, gotowe i na zamówienie. 

Spółdzielniem, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom 
ulgowe warunki. 

Przy regulacji gotówką kasa odlicza od wszy 
stkich cen 7 proc. rabatu. 

Magazyn obecnie czynny jest bez 
przerwy obiadowej, to jest otwarty 

z kaucją do poważnego 
interesu. Zgł. się od 5—6 
do Blura Ogłoszeń 5. Ju- 

tana, Niemiecka 4. 

Do 100 zł mie- 

k slęcz: . 
nie zarobią chłopcy, któ- 
rzy zgłoszą się codzien 
nie w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego*. 

i Bylrzebni chłopcy 
do sprzedaży gńzet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjera 

Wileńskiego" od godz. 
10 do 14 ppal.“ 

Pierwsżorzędny 

krawiec damski 

M. KORSA 

Wiino, ul. Niemiecka № 21, 
wejście od ulicy, Ż:gle piętro' 

W sobotę sklep otwarty od godz. 4 po poł. 

MALARZ 
pokojowy i szyldów 

„Artystyczna — 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

  
W. Woźnicki 

Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres malarstwa i szyldóów wchodzące. 

  

  

Rutynowany bankowiec, 

т
 

Druki kolorowe i ilustracyjne ul. Kalwaryjska 7—16 d ( ) Ž < Specjainošė: KOSTJUMY ( ) g. rai 10 do g. w. i b. pełnomocnik w Instytucji bankowej z ukoń Światłodruki. 1 PŁASZCZE. 
il czoną Rkademją Handlową poszukuję posady. Od I stycznia obstajunki Zna język francuski I niemiecki. Łaskawe oferty 

SZK BROK ko CZAT RS К НЕНЕ НАН FOZZ od W. do Administracji „Kurjera Wileńskiego” a 4 mz - НЕ КЕС ОНЕ LJ Р l | 
są przyjmowane ze zniż- LŽ | mo nnn             

ке Wydawca w imieniu wspóiwiaścięieii Józef Batorowicz. 

 


