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Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 927(244) 
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Wilno, Piatek, 24 kwietnia 1925“r. Cena 15 groszy. 

  

KURJER WILEKSKI 
Wychodzi eodziennie prócz dni poświątecznyeh. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

WRODER A SZET ROWIE PES DK AE 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zi anicą zł. 6. Prenumeratę 

я Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
rzyjmują: 
z w Borkowskiego, 

przyjmują Biuro Reklamowe 
róg Garbarskiej, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 

Mickiewicza 5. 
Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

, telof. 605 | wszystkie biura 

roklamowe w kraju i zagranicą. Į 

Prenumeratę 1 ogloszenia 

Redakcja i Adiministracja: WILEŃSKA 15, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za 
20, na „a stronie 10. 

82. Czynne od $—Sw. wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popol,   
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

groszy. Układ ogłoszeń na 1-eį str. 

  
  

    

       
      

słynnego pisarza rosyjskiego, autora 

Sobotą 

„Teatralizacja žycia“ — 

    
Bilety zawczasu do nabycia w 

    
     

    

     

  

      
        
      
      

      
     

  

     

  

    
    

    

zostały uruchomione 

jowych i zagranicznych). 
Dział ogłoszeń. 

Dział żurnali mód. 

Dział turystyki. 

wództw. 

     a 

$ Pp. Mecenasom, 

Nowy gabinet francuski, który 

wystąpił świeżo z programem swym 

przed Izbą Daputowanych składa się 

z 5 senatorów, 14 deputowanych i 

1 nieparlamentarzysty p. Józefa Call- 

laux. 

Premjer nowego gabinetu, piastu- 

jący jednocześnie tekę wojny jest 

wybitnym profesorem uniwersytetu 

paryskiego. Ogłosił on szereg prac 

z dziedziny mechaniki i matematyki 

Urodzony 5 grudnia 1863 r. od roku 

1900 jest członkiem Akademii Nauk. 

Karjerę polityczną rozpoczął dopiero 

w r. 1910, wszedł do izby Deputowa- 

nych, jako poseł młasta Paryża. Do 

rządu wszedł po raz pierwszy w 1915 r., 

jako minister oświaty i wynalazków 

gabinetu Brianda. W r. 1917 był mi- 

nistrem wojny w gabinecie Ribot'a. 

13 sierpnia tego roku staje na czele 

rządu, który przetrwał do 13 listopa- 

da 1917 r. Ostatnio piastował god- 

ność marszałka Izby Deputowanych. 

Aristide Briand ma lat 65, W cią: 

gu długiej swojej karjery politycznej 

jest poraz 12ty ministrem a 7 razy 

stał na czele rządu. W.r. 1902 wszedł 

po raz pierwszy do Izby Deputowa- 

nych od departamentu Loire'y utrzy* 

mując ten mandat w latach 1905, 

1910, 1913, 1919, 1924. — W skład 

rządu powołany zostaje poraz pierw- 

szy, jako minister oświaty: w r. 1902. 

Pozatem bywał ministrem sprawied- 

liwości, ostatnio występował jako de- 
jegat Francji w Lidze Narodów. 

Józef Cailleaux urodzony w roku 

1863, jest doktorem praw. Był in- 
spektorem ministerstwa skarbu i pro- 

fesorem szkoły Nauk Politycznych, 

Sala Klubu Handlowo - Przemysłowego 
ul. Mickiewicza 33-a. 

Jutro w sobotę 25 i niedzielę 26 kwietnia r. b. dwa odczyty 

„To co najważniejsze" i Innych utworów 

Mios JEWREINOWA 

Początek o godz. 845 wiecz, 
Księgarni „Lęktor”, ul. Mickiewicza 4, 

w dzień odczytu przy wejściu. 

ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszym zawiadamiamy Sz. 

biuro Polskiego Tow. księgarni kolejowych „RUCH' S. A. 

zostało przeniesione do lokalu przy ul, 
następujące działy: 

Dział dzienników (prenumerata i sprzedaż detaliczna pism kra- 

Dział reklamy kolejowej (na stacjach kolejowych, w 

osobowych poc. P. K. P. na zewnątrz budynków. kol.). 

Wielki wybór gotowych krojów bibułkowych. 

Dział wydawnictw urzędowych. 
Urzędowy rozkład jazdy, mapy kolejowe, 

Własne wydawnictwa albumowe i pocztówkowe. 
     

inżynierom, Kupcom i Praemystowcom ! 
polęca się : 

i Biuro Przepisywań 
Wilno, Aarbarska 1; Tei. 82. 

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

Ceny bardzo przystępne. 

> UE CES ао СЕН СОН СЕНО ОНЕ А 3 ЕОБ НЫ СЕН СЕН EN ЕНЕ CZEKA SZR 

(kład nowego gabinetu trancuskiego. 

   

na 
tematy: 

Niedziela 

„Tajemnica Rasputina'. 

Publiczność, że z dniem 18b. m. 

Ludwisarskiej Nr. 5, gdzie 

wagonach 

plany miast i woje- 

  

    

    

literackie 

Powołany poraz pierwszy do rządu 

przez Valdeck Rousseau w charakte- 

rze ministra skarbu, tekę tę piasto- 

wał później kilkakrotnie, ostatnio w 

abinecie Doumergue'a. W rządzie 

1911—1912, na którego stał czele, 

był ministrem spraw wewnętrznych. 

Gailiaux był członkiem Izby Deputo- 

wanych od r. 1895 do 1918, W rok 

Najwyższego Trybunału pozbawił go 

mandatu, jak wiadomo Caillaux znaj- 

dował się pod zarzutem zdrady stanu 

i dopiero gabinet Herriota przyniósł 

mu amnestję. 

Anatol de Monzie urodzony w r. 

1876, jest adwokatem, wybitnym pu: 

blicystą, był ministrem oświaty i 

sprawiedliwości. W Izbie Deputowa- 

nych zasiadał od roku 1909 do 1919. 

W r.1920 wybrany został do senatu. 

| Przed rokiem odbył podróż do So- 

wietów, celem stwierdzenia możliwo- 

ści nawiązania z nimi stosunków. 

liwości, urodził się w r. 1863, był 

profesorem w Sorbonnie. W r. 1904 

wchodzi do izby Deputowanych od 

Paryża, a od r. 1914 jest wybierany 

stale do senatu, Był ministrem oświa- 
ty w kilku gabinetach i ministrem 

spraw wewnętrznych w gabinetach 

Poincare i Milleranda. Ostatnio pia- 

Bir ia ла 

Steeg, obecny minister sprawied- || 

TELEGRAMY. 
Prasa francuska o wizycie Benesza 

'w Warszawie, 
£ 

PARYŻ. 23.IV. (Pat) Omawiając wizytę ministra Benesza w Warsza- 
wie „Petit Parisien* podkreśle, że Francja przyjmie z najwyższą sympatją 

szczere | trwałe zbliżenie dwóch narodów, mających tyle wspólnych intere- 

resów, a z któremi Francja związana jest jaknajściślejszemi układami oraz 

utworzenie na wschodzie Europy, dzięki porozumieniu polsko-czechoslo- 

wackiemu, będącemu naturalnym uzupełnieniem porozumienia polsko-ru- 

muńskiego, bloku czterech narodów, mających jedyny program, którym 

jest poszanowanie traktatów i utrzymanie pokoju. 3 

Zdaniem „Journala“, wobec ewentualnego wejścia Niemiec na teren 

spraw międzynarodowych, Polska i Czechosłowacja zrozumiały konieczność 

sios * p: t 
ziennik kończy przypomnieniem, że Francja była łącznikiem pomię- 

dzy Polską a Czachodiiiwacje. a a 

Tak im się zdaje. 

KOWNO. 23.VI. (Pat). Kongres socjal-demokracji litewskiej przyjął re- 

zolucję w sprawie Wilna. 
Partja stoi na dawnem stanowisku, to znaczy, że sprawa wileńska 

zdaniem  partji może być rozstrzygnięta tylko wrazie zwycięstwa socjal- 

demokracji. 

Demonstracja bezrobotnych w Szawlach. 

KOWNO. 23.IV, (Pat). W Szawlach bezrobotni urządzili demonstrację, 

przyczem przyszło do starcia z policją. 
Trzech bezrobotnych oraz kilka osób z publiczności odniosło rany. 

Aresztowano 23 osoby. 

—- Kowno obmyśla kary. 
KOWNO. 23.IV. (Pat.) Do sejmu litewskiego wniesiono projekt usta- 

  

Wiadomości poliiyczne. 
Wczoraj o godz. 10 

i pół, odbyło się w 
prezydjum Rady Mini- 
strów podpisanie umów 

polsko-czechosłowackich. 
Ulmowę handlową podpisali ze 

strony czechosłowackiej min. Benėsz, 

ze strony polskiej pp. ministrowie dr. 

Aleksander Skrzyński i Józef Kiedroń. 

Umowę o kontylacji i arbitrażu— 

p. min. Skrzyński i p. min. Benesz. 

Umowę likwidacyjną ze strony 

czechosłowackiej podpisali p. Hoksa 

i minister pełnomocny dr. Vjaksa ze 

strony polskiej pos. Lasocki i prof, 

Kutrzeba. 
Przy podpisaniu umów był obec- 

ny p. minister Thuguti oraz szereg 

wyższych urzędników M-stwa Spraw 

Zagranicznych i M:stwa Przemysłu i 

Handlu, jak również Prezydjum Rady 
Ministrów, ze strony czechoslowac- 
kiej,członkowie poselstwa i delegacji 

па czele z posłem p. Fliederem. | 

Bezpośrednio po podpisaniu umów 

udał się p. minister Benesz wraz ze 

swojem otoczeniem na dworzec. 
W salonie repcepcyjnym  oczeki- 

wali ministra Benesza przedstawicie- 

le rządu na czele z ministrami, Skrzyń* 

skim, Kiedroniem i Janickim, pos. 

i Lasockim, dyrektorami departamen= 

tów Bertonim i Baderem, Tennenbau- 
mem, szefem protokułu dyplomaty” 

cznego Przeździeckim. 
Przybili również ambasador fran* 

cuski p. de Panafieu pos. Jugosto- 

Podpisanie 
polsko-cze- 
skiej umowy. 

  wy, przewidujący za zabójstwo prezydenta republiki, dowódcy armji lub 

urzędnika państwowego karą śmierci. : 

Za udział w organizacjach, mających na celu 

przestępstwa grozi ciężkie więzienie. 

, Za K broni i materjałów wybuchowych — więzienie do 

at trzech. 
Winni zabójstwa 

Litewski aeroplan nad teryforjum 
polskim. 

W dn. 9 b. m. o godz. 11 m. 40 ukazał się ze strony wsi Wielkiej 

(Litwa) aeroplan litewski i leciał w kierunku do granicy polsko-litewskiej 

na odcinku Poster. Gr. Nr. 12 Symuniszki Polskie, gdzie przeleciał granicę 

1 opuścił się dość nisko nad terytorjum polskiem i doleciał do Symoniszek 

Ruskich, skąd poleciał z pewrotem na terytorjum litewskie. 

Skazanie na Śmierć komunistów. 

LIPSK. 22.IV. (Pat). W procesie przeciwko komunistom trybunał ogło* 

sił wyrok, skazując Neumana na śmierć i osiem lat więzienia Poegego na 

śmierć i siedem lat wiązienia, a Skoblewskiego na śmierć i 12 ląt więzie- 

nia. Pozostali oskarżeni skazani zostali na więzienie od 15 do 3 lat. 

М ала bokzowidim w Mułyaji 
Znowu mord polityczny. 

SOFJA, 23.V. (Pat). Przywódca partji chłopskiej Prutkin, który za 

czasów Stambolijskiego był szefem policji w Sofji oraz były minister wojny 

w gabinecie Stambolijskiego Murawjew zostali wczoraj zamordowani. 

Pomocnik Minkowa zastrzelony. 

SOFJA. 23.V. (Pat). Czuntułow, jeden z główniejszych współpracowni- 

ków Minkowa w akcji terrorystycznej został wykryty przez policję. 

Na wezwanie policji do poddania się odpowiedział on kategoryczną 

odmową, w wyniku czego został następnie wśród walki zastrzelony. 

Jugosławia grozi zerwaniem stosunków 

dyplomatycznych z Bulgarją. 

PRAGA. 23.IV. (Pat). Czeskie biuro prasowe donosi z Białogrodu: 

Wczoraj wieczorem odbyła się rada ministrów, na której omawiano 

zajścia w Bułgarji, 
Jak słychać z powodu podejrzeń, rzuconych przez bułgarskiego mini- 

wykonania ciężkiego 

z motywów politycznych karani będą śmiercią. 

  
stował urząd generalnego zarządcy w | 

Figierze. 

A. Schrameek, urodzony w r. 1867, 

ma za sobą wieloletnią wybitną Каг-, 

jerę administracyjną. Był prefektem 
w kilku departamentach. Reprezen- 

tował Francję na konferencji prawa 

międzynarodowego w Waszyngtonie.   | Od r. 1921 jest senatorem. 

stra spraw wewnętrznych Russewa w Sobranju przeciwko poselstwu jugo- 

słowiańskiemu w Sofji, rząd jugosłowiański zażądał wyjaśnień, a w razie, 

gdyby one były nmiezadawalniające, zerwie stosunki dyplomatyczne 

7 3 
Bułgarją. 

Angora wyraża współczucie Bulgarji. 

SOFJA. 23.IV. (Pat). Sesja Sobranja zostaja przedłużona do 6 czerwca. 

Po uchwaleniu budżetu nastąpi w obradach przerwa. 

Zgromadzenie narodowe w Angorze przesłało Sobranju w 

z ostatńiemi wydarzeniami depeszę z wyrazami współczucia, 
związku 

„| granicy czechosłowackiej 

wiański Simitch, pos. rumuński а* 

cowaki, poselstwo czeskie in corpore 

z posłem Fliederem, na czele, gen. 

Suszyński, szef sztabu generalnego 

! gen. Haller, cały szereg wyższych u* 

| rzędników oraz przedstawicieli Kolon- 

jji czeskiej i towarzystwa kultury sło- 

| wiańskiej z profesorem Kurnatowskim 
na czele. 

Po serdecznem pożegnaniu się ze 

, wszystkimi obecnymi p. minister Be- 

| nesz i członkowie delegacji Czecho* 

| słowackiej odjechali pociągiem kur- 

jerskim do Pragi o godz. 11 min. 40. 

W podróży towarzyszy p. ministro- 

wi Beneszowi z ramienia polskiego 

ministerstwa spraw zagranicznych do 
dr. Jan 

Fryling. (Pat). 
Herriot, obajmując 

Mowa za godność przewodniczą- 

A cego Izby Deputowa- 
nych. nych wygłosił przemó- 

wienie, w którem za” 

znaczył, że będzie się kierował zaw- 

sze bezstronnością, ale równocześnie 

będzie wierny swoim przekonaniom 

demokratycznym i pokojowym, co, 

jak ma on nadzieję, pozwoli wyna- 

leść w duchu. sprawiedliwości spo* 

łecznej i solidarności międzyludzkiej 

jaknajszybciej lekarstwa dla zaradze- 

nia wszelkiemu złemu, które źro- 

dziło się dla niewinnej Francji w wy* 

niku katastrofy wojennej. (Pat). 

; „Vossische Zeitung" 

RE: zamieszcza  oświadcze 
nie swego rzymskiego 

o: korespondenta, który 

został upoważniony ze strony kół 

watykańskich do kategorycznego za- 

przeczenia, jakoby: Stolica Apostolska 

wyraziła jakąś opinię w sprawie 

zjednoczonej akcji _ niemieckiego 

centrum oraz socjal-demokracji pod- 

czas kampanji wyborczej przy wybo- 

rach Prezydenta Rzeszy. Watykan 

bynajmniej nie myśli o jakiemśkole 

wiek mieszaniu się do czysto-we- 

wnętrznych spraw, dotyczących sto- 

sunków pomiędzy stronnictwami 

niemieckiemi, (Pat). 

SPSS NASA i V DAS 

Dr. B Oisejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł,   
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Hindenburg czy kredyty ? 
LONDYN. 23.IV. (Pat.) Nowojorski sprawozdawca „Westminister Ga- Ё > ® а : dto art, Zette“ potwierdza doniesienie, że związek bankierów amerykańskich tele- a ominie a ic T iau © s: ratyfikacji graficznie zawiadomił Stressemana,. źe wszystkie kredyty dla Niemiec będą 

posłów wystosowało do obecnego na układu przez Sejm, a o Śenacie 
posiedzeniu p. ministra kolei Tyszki, niema mowy. Z kolei mówca wska- 
interpelację. zuje, 

Między innemi poseł Zagajewski niezgodne z interesem państwa. Ро- 
(Z.L.N.) zainterpelował p. ministra w zatem stwarza on przywilej dla du- 
sprawie drugiej katastrofy pod Rogo- | chownych, zwalniając ich od służby 
wem, zaś poseł Tabaczyūski (Z.L.N.) wojskowej. Wreszcie mówca oświad- 
zapytywał jakie zostały wydane w tej cza w imieniu stronnictwa, że uważa 
mierze zarządzenia. į ten konkordat za akt niekonstytucyj- 

Z udzielonych przez p. ministra ny i będzie głosować przeciwko 
wyjaśnień wynika, że nie ulega wąt: | niemu. 
pliwości, iż w tym wypadku ma się! 
do czynienia ze złą wolą, zamachem. że art. 14 konkordatu daje możność 

Dalszemi szczegółami prowadzo- ingerencji w życie państwa, wywie- ; 
nego w tej sprawie śledztwa p. mi- j rając wpływ na szkołę. Artykuł ten 
nister podzieli się z komisją na jed- jest punktem centrowym, dla którego 
nem z jej najbliższych posiedzeń. !P.P.S$. głosować będzie przeciwko 

Poseł Kapeliński (Wyzw.) stawiał konkordatowi, na wypadek zaś od- 
szereg zarzutów pod adresem p.' rzucenia tego wniosku stawia rezo- 
wice ministra kolei Eberhardta. Ko- lucję interpretacyjną. 
misja przyjęła postanowienie zawie- | Sen. Koskowski (Z.L.N.) wykazuje 
szające moc rozporządzenia Prezy- że żadnych walk religijnych cywili- 
denta Rzeczypospolitej w sprawy wy: zacja nowoczesna nie pragnie, i na- 
odrębnienia kolei, a nadto uchwaliła dawanie wolności kościołowi kato- 
rezolucję, na której podstawie Sejm lickiemu jest tendencją nowego 
ma wybrać specjalną komisję celem świata. 
opracowania nowogo rozporządzenia| Sen. Thullie (Ch. D.) wyraża ży- 
w tej sprawie. czenie, ażeby rząd rychło rozpoczął 

* rokowania ze Stolicą Apostolską co 
8 * do sprawy iura stolae, zniesienia pa- 

Sejmowa Komisja FAdministracyj-  tronatu, zrównania kalendarza grecko- 
na przed przystąpieniem do porząd-, katolickiego z kalendarzem ormiań- 
ku dziennego, to jest dalszego ciągu skim i zniesienia wielu uroczystości 
dyskusji nad gminną ordynacją wy- ruskich. Klub Chrześcijańskiej De: 
borczą przewodniczący pos. Putek ; mokracji głosować będzie za raty- 
(Wyzw.) odczytał przeszło sto petycyj, fikacją. 
nadesłanych przez poszczególne rady | Sen. ks. Maciejewicz (Bezp.) do- 
gminne, które oświadczają się za wodzi, że, stawiając pojedyńczym 
równością prawa wyborczego a prze- jednostkom zarzuty, nie można ich 
<iwko pluralności. 

* 

* * 

Sejmowa Komisja  Konstytucyj- 
na przystąpiła do dyskusji szczegóło- 
wej nad projektem ustawy o zgroma- 
dzeniach, Przyjęto art. I w stylizacji, 
zaproponowanej przez referenta pos. 
Konopczyńskiego (Z.L.N.) nad art. 2 
i 3, dotyczącemi zwoływania zgroma- 
dzeń publicznych pod gołem niebem, 
odbyła się dłuższa dyskusja, w wy- 
niku której wybrano podkomisję ce- 
lem uzgodnienia dwuch sprzecznych 
postanowień. 

* 
* * 

Sejmowa Komisja Skarbowa przy- 
stąpila do dyskusji ogėlnej nad pro- 
jektam noweli do ustawy o podatku 
przemysłowym (obrotowym). 

92-ie posiedzenie 
Senatu. 

WARSZAWA, 23. IV. (Pat). Na 
dzisiejszem posiedzeniu Senat przy- 
stąpił do rozprawy nad konkordatem. 
Sen. Woźnicki (Wyzw.) ma wątpli- 
wości natury konstytucyjnej co do 
dopuszczalności obrad nad konkor- 

, datem, a to dlatego, że ustawa od- 
nośna nie poddaje środków pokrycia 

127777 

jednak uogólniać i stawiać z tego 
powadu zarzuty całemu kapłaństwu. 

Sen. Kalinowski (Wyz.) sprzeciwia 
się konkordatowi, który wprowadza 
nauczenie religii we wszystkich szko” 
łach publicznych. 

Sen. Jackowski (Z.L.N.) protestuje 
przeciwko wypowiedzianym w czasie 
dyskusji słowom, charakteryzującym 
konkordat, jako „targ o dobro ma- 
terjalne". 

Po końcowem przemówieniu spra- 
wozdawcy sen. Nowodworskiego 
(Ch. D.), ustawę o konkordacie przy- 
jąto, jak również uchwalono szereg 
rezolucyj. 

Przewodniczący wice « marszałek 
Stychel, stwierdzając przyjęcie ustawy, 
wyraził pragnienie, ażeby zasady, 
ustalona przez konkordat, przyczy” 
niły się do zgodnego współżycia ko- 
ścioła z państwem. 

‚ Następnie lzba przyjęła uchwałę, 
zapowiadającą wniesienie przez Se- 
nat zmian do projektu ustawy o 
zmianach w urzędowaniu sądow- 
nictwa w postępowaniu cywilnem w 
b. zaborze rosyjskim i do przepisów 
tymczasowych o kosztach sądowych. 

Ustawę o uchyleniu artykułów 
1176—1190 ustawy lekarskiej przy- 
jęto bez zmian. 

Następne posiedzenie dnia 29 
bm., o godzinie 4-ej popołudniu. 

NSZ — -2————— 

  
Hindenburg— Marx. 

BERLIN. 23.IV. (Pat.). Wobec zbliżania się dnia wyborów prezydenta 
Rzeszy, walka wyborcza wzmaga się. 

(_ Zarówno lewica jak i prawica wezwały swych zwolenników do wywie- 
szenia chorągwi. 

Na wielu domach Berlina powiewają czarno-biało-czerwone flagi, na- 
tomiast chorągwie o barwach republikańskich wywieszono tylko w zniko- 
mych ilościach. 

Zwolenicy marszałka rozdają wśród publiczności małe chorągiewki 
z napisem „Hindenburg“. 

Samoloty formalnie zasypują ulice tysiącami ulotek. 
W Berlinie odbyły się dzisiaj 52 zgromadzenia. Jutro o godz. 8-mej 

wiecz. w Hannowerze będzie przemawiał przez radio Hindenburg, a o godz. 
8-mej min. 30 wygłosi mowę Marx. 

„me Eri ZN 

że w konkordacie są rzeczy |. 
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cofniete, jeżeli Hindenburg zostanie obrany Prezydentem Rzeszy. 

Nic się nie zmieni. 
BERLIN.» 23.IV. (Pat.) „Die Zeit” ogłasza list d-ra Stresemana, w któ» 

rym zaznacza on, że według umowy londyńskiej opróżnienie Zagłębia Ru- 
hry nastąpi dnia 15 sierpnia r. b. 

Herriot, pisze Streseman, jeszcze w końcu swoich rządów oznajmił, 
że rząd francuski dotrzyma umowy zawartej z Londynem. 

Obecny francuski minister spraw zagranicznych Briand, zawiadomił 
rząd niemiecki że zamierza kontyonować wobec Niemiec dotychczasową 

Sen. Kopciński (P.P.S.) podnosi, politykę francuską. 

Japonja ratyfikowała konwencję kłaj- 
pedzką. 

KŁAJPEDA. 23,IV. (Pat). Donoszą, że Japonja, ratyfikowała kon- 
wencję kłajpedzką. 

Zajście na pograniczu. 
W dn. 20 b. m. o godz. 18 posterunek P.P. w Dołhinąwie został po- 

wiadomiony przez d:cę plutonu O. P. stacjonującego w  Wardomiczach 
o napadzie bandy składającej się z 4 osób na patrol wojskowy w lesie 
pomiędzy wsią Niebyszyno a Wardomiczami. Banda dała kilka strzałów do 
patrolu z rewolwerów i fuzji. 

Patrol odpowiadał strzałami, wskutek czego zabity został jeden czło- 
nek z bandy, w którym poznano Łukjanowicza Aleksandra, zam. w maj. 
Niebyszyno. 

Patrol wojskowy szwanku nie odniósł. 
Przeprowadzonem dochodzeniem posterunek P. P. w Dołhinowie usta- 

lił, że dnia 20 b. m. o godz. 19 m. 30 we wsi Wardomicze, młodzież miej- 
scowa urządziła zabawę za zezwoleniem miejscowego Zast. Komendanta 
strażnicy w której brali również udział żołnierze. 

W czasie zabawy pomiędzy zast. k-ta strażnicy plutonowym (nazwisko 
nie podane) a cywilnym Łukjanowiczem wszczęła się sprzeczka. 

Plutonowy zawezwał do pomocy żołnierzy, którzy poczęli bić cywil- 
nych. 

Cywilni ratowali się ucieczką a żołnierze w ślad za uciekającymi roz- 
poczęli strzelaninę, w trakcie której zabito Łukjanowicza Fleksandra. 

Dochodzenie w toku. (I). 

Katastrofa kolejowa pod Rogowem. 
WARSZAWA. 22.IV. (Pat). . W dniu 21/22 kwietnia r. b. o godzinie 

1-ej wykoleił się pod Rogowem pociąg kurjerski Ne 5 kursujący między 
Warszawą a Krakowem. Większych wypzdków z ludźmi nie było. Zgłosiło 
się około 15 osób lekko poszwankowanych. 

Z panstw baltyckich. 
komunistów, oskarżonych o należe- 
nie do partji komunistycznej i przy- 
gotowanie spisku antypaństwowego, 
mającego na celu zburzenie istnieją- 
cego ustroju społecznego 1 prókla- 
mowanie republiki sowieckiej. 

Po kilkudniowych rozprawach sąd 
zatwierdził wyrok | instancji, skazu- 
jący oskarżonych na 3 lata twierdzy 
każdego. 

Bezrobocie znika. 

Wobec wielkiego zapotrzebowa- 
nia robotników do robót polnych, 
bezrobocie na Łotwie znika szybko. 

Rząd przedsięwziął cały szereg ro- 
bót publicznych, obliczonych na je- 
sień i zimę, tak, że sprawa bezrobo- 
cia na Łotwie zostanie wkrótce  zli- 
kwidowana. 

Łotwa. 

Odsakodowanie za wywłasz 
<zoną ziemię. 

Projekt ustawy 0 odszkodowa- 
niach dla właścicieli zienaskich — 
cudzoziemców został już opracowa- 
my i wkrótce zostanie wniesiony na 
posiedzenie rady ministrów. 

Według obliczeń ministerstwa 
rolnictwa wywłaszczono u obywateli 
polskich 129,239 ha. 

Projekt przewiduje, że skarb ło: 
tewski będzie musiał wypłacić wszyst: 
kim b. właścicielom ziemskim sumę 
4.000.000 łatów. 

Proces 13 komunistów. 

Przed kilku dniami rozpatrywał 
Sąd FApelacyjny w Rydze sprawę 13 

  
Z Rosji Sowieckiej. 

Urzędowo donoszą, że ogółem 
zakupiono zagranicą 20 miljonów pu- 
dów mąki pszennej. 

W Ameryce zakupiono 12 miljo: 
nów pudów. 

Całą mąkę zładowano do okrętów 
niemieckich. 

  

Zinowjew - generał- gubernato- | 

rem Petersburga. 

W Petersburgu zakończył się gu- 
bernjalny zjazd sowietów, na którym 
wybrano nowy komitet wykonawczy. 

Na czele jego stanęli poprzedni 
członkowie, a mianowicie: Zinowjew, 
Komarow i inni. 

  

  

Nasza twórczość dra: 
MAlyCZNA. 

Sezon teatralny się kończy... Pierw- 
sze promienie wiosennego słońca pa- 
dły już na ziemię, nadeszły święta 
Wielkiejnocy, potem maj królewicz 
zawita do nas z pieśnią słowików i w 
wieńcu rórz, przyjdzie upalne mniej 
lub więcej lato — i dla teatrów zacz- 
ną się ogórki... W tym okresie coraz 
mniej już będzie premjer oryginal- 
nych, właściwy sezon teatralny nale- 
ży uważać za skończony a porę obec- 
ną za najwłaściwszą, aby rzucić okiem 
wstecz i spojrzeć krytycznie na naszą 
twórczość dramatyczną, której wyra- 
zem były premjery w teatrach stolicy 
w ostatnim roku... 

Powiedzmy odrazu — stan Rze- 
czy nie przedstawia się zbyt różowo. 
W ubiegłym i obecnym  dobiegają- 
cym kresu sezonie zaledwie kilkanaś- 
cie sztuk ujrzało światło kinkietów w 
teatrach warszawskich włączając w to 
już sztuki grane na Pradze, w teatrze 
imienia Fredry i teatrze Popularnym 
a więc w teatrach mniejszych dostęp- 
nych i tylko dia pewnych warstw pu- 

  

,bliczności bądź przez swój charakter, 
„bądź ze względu na teren działania. 

Jeżeli odrzucimy wznowienia lub 
sztuki dawniej (pisane): Zmartwienie 
p. Hamelbsina, „Djabeł i Karczmar- 
ka”, Krzywoszewskiego, „Promienie 
F. F.” Winawera, „Dzisiejsi” | „Poca- 
lunek wojny* Kiedrzyńskiego, „Wyg: 
nany Eros” Tadeusza Kończyńskiego, 
„Kniaź Patiomkin” Micińskiego, „Lek- 
komyślna Siostra” Perzyńskiego, „Ca- 
rewicz* Zapolskiej, „Głupi Jakób” 
Rittnera i wiele innych — to liczba 
premjer oryginalnych sprowadza się 
do bardzo nikłej liczby; z tej liczby 
jeden autor (p. Bronisław Bakel) na- 
pisał sztuk cztery („Rzeź Pragi”, „Re- 
duta Woli”, Śmierć Okrszei", Niez- 
nany Žolnierz"), wystawione w tea- 
trze Praskim w okresie mniej więcej 
trzymiesięcznym. Są to utwory nie 
pozbawione talentu pisarskiego, do- 
bre w pomyśle, surowo w fakturze, 
które grzeszą brakiem techniki, wy- 

nych znajomości sceny. 
Z tych którzy dawniej święcili na 

scenach polskich triumfy kliku za- 
milkło już od dłuższego czasu. Za* 

| polska, Rittner, 
— odnszlį 
Milczy Gorczyński,   

Żeromskiego „Uciekła mi przepió- 
reczka” grana w Teatrze Narodewym. 
Z utworów scenicznych znakomitego 
pisarza, ten właśnie ma może naj- 
więcej teatralności: świadczy o tem 
zwłaszcza akt Il wybornie napisany, 
zajmujący i sceniczny  nawskroś. 
Pierwszy akt jest dość słaby, nikły, 
wątły w akcji, trzeci nie stoi na wy- 
sokošci II. Całości można stawiać 
pewne zastrzeżenia (choćby ze wzglę- 
du na ideologję Żeromskiego, na u- 
jęcie zbyt ostre i bezwzględne mo- 
że problematu. poświęcenia) należy 
jednak uznać ten utwór za najcie- 
kawszy i wybitny. : 

Debiutami w istotnem tego słowa 
znaczeniu były sztuki Magdaleny Sa- 
mozwaniec „Malowana żona” Zy- 
gmunta Tępki Nowakowskiego „Ta- 
jemniczy Pan”, Antoniego Ossen- 
dowskiego „Żywy Budda” z Kossa- 
ków Pawlikowskiej „Szofer Archibald*, 

Konczyński, Kiedrżyński. Napróżno 
(i dość już dawnol) czekamy na no- 
wo sztuki Krzywoszowskiego, Perzyń- 
skiego, na nową kronikę historyczną 
Nowaczyńskiego, 

Prawda, gdzieindziej jest inaczej, 
jest lepiej, a choć na usprawiedliwie- 
nie tego stanu rzeczy możnaby po-| 
wiedzieć, że u nas i publiczność i 
nawet krytyka zajmuje w stosunku 
do autorów swoistych stanowisko 
wręcz bezwzględne i surowo, stawia- 
jąc b. wysokie wymaganie tym 
wszystkim, którzy pragną ujrzeć na 
scenie przejawy swego talentu, je- 
dnocześnie zaś zachwyt iście cielęcy 
ogarnia większą część publiczności 
dla takich sztuk, jak obrzydliwy fe- 
nomenalnie głupi „Kurnik* lub nie 
wiele mądrzejsza „farsa” p. £. „Žna- 
leziono nagą kobietę” — serce nie 
mniej boli, gdy widzi się, że na tem 
Polu zaczynamy pozostawać w tyle 

    
robienia pisarskiego, rutyny, dokład: | centami, 

| 

Stanisław Kozłowski ciągu ostatniego roku na pierwszy 
na spoczynek wieczny. plan, 

Jan Adolf Hertz : suwa się niewątpliwie sztuka Stefana 

Rytwiana „Syn szpiega" (W Odmęcie) 
Wiecheckiego 
„Śmierć Mikołaja II” oraz Władysła- 
wa Marczewskiego „Fjentka bolsze- 
wicka”. Do innej kategorji należą 
sztuki Kaweckiego i Grubińskiego. 

za innemi i przestajemy być produ- 
których wytwórczość po- 

żądanem jest nabytkiem dla swoich 
i obcych. 

Wśród tych sztuk, które dano nam 
było ujrzeć na scenach polskich w 

które niewątpliwie powstały w ostat: jako utwór najgłębszy, — wy 

nich czasach i nigdzie przedtem gra-   
  

„Generał Sowiński” i | 

„w „realizacji 
O tych nowych sztukach polskich, ' 

80 
U BIAŁORUSINÓW. 

Rozłam w „Tymczasowej 
Radzie Białoruskiej". 
W łonie „Tymczasowej Rady Bia: 

łoruskiej" p. Pawlukiewicze, ostatnie- 
mi czasy zachodziły ostre tarcia po- 
między poszczególnymi jej członka» 
mi, na tle taktycznem i osobistem, 

Tarcia te doprowadziły w rezulta- 
cie do rozłamu. Członkowie, którzy 
się usunęli z Rady nadesłali do re- 
dakcji „Hromadzkiego Hołasu” nastę- 
pujący komunikat: 

Do Tymczasowej Rady Bialorus- 
kiej. 

Deklaracja. 
Biorąc pod uwagę: 
1. iż T. R. B. jako instytucja spo- 

łeczna miała za cel obronę praw 
Narodu Białoruskiego w granicach 
Rzeczpospolitej Polskiej i realizację 
idei zgodnego współżycia Narodu 
Białoruskiego z Narodem Polskim, 

2. iż T. R. B. za cały czas swego 
istnienia celu swego nie tylko że nie 
dopięła, lecz nawet straciła znaczenie 
i powagę wśród społeczeństwa pol- 
skiego, nie umiejąc w godny jej spo- 
sób postawić sprawy obrony biało- 
ruskiego odrodzenia narodowo-ludo- 
wego wobec kół rządowych, bo na- 
wet nie wywalczyła otwarcia Bialo- 
ruskich Kursów Nauczycielskich, 

3. IŻ masowe areszty 1 obławy 
pośród włościaństwa białoruskiego 
zniszczyły ostatecznie możliwość nie- 
sienia idei T. R. B, na wieś, wyka- 
zując brak państwowej myśli poli- 
tycznej w sferach rządowych w sto- 
sunku do kwestji białoruskiej, 

4. iż Prezes T. R. B. p. Pawlukie« 
wicz podczas aresztów tych ujawnił 
zbrodniczą bezczynność, a w pracy 
swej zeszedł z drogi zasad społecz- 
nych, prowadząc samozwańczo, bez 
decyzji Rady pertraktacje z Ukraiń- 
cami i zawierając z nimi, bez pole- 
cenia i aprobaty Rady jakąś umowę, 
stosując względem poszczególnych 
członków Rady haniebne metody 
korupcji, nie składając Prezydjum 
sprawozdania ze swej pracy, nie 
przedstawiając rachunkowości w przyj- 
mowaniu i wydatkowaniu pieniędzy, 
czyniąc z Rady, instytucji społecznej, 
swą własną gospodarkę. ‚ 

Wobec wyżej wymienionego ko- 
munikujemy o naszem ustąpieniu z 
Rady, jednocześnie prosząc o wydru* 
kowanie tej deklaracji w „Hromadz- 
kim Hołasie* (Organ Rady Red.) by 
nie być zmuszonymi uciec się do pra- 
sy obcej. 

Podpisali: Ą. Łappo — 
ki; H. Konopacki; J. Bekisą, 

_ Deklaracja ta poziada wielkie zna- 
czenie dla dalszej egzystencji Rady, 
bowiem musi wywołać bezwzględnie 
dymisję p. Pawlukiewicza, co może 
stać się hasłem do całkowitego roz. 
Padnięcia się Rady, 

Jednocześnie dowiadujemy się iż 
„popularny* p. Wolejsza zabiega 
około stworzenia nowego białoruskie- 
go stronnictwa politycznego, przy- 
chylnego Polsce p. t. „Biełaruskaja 
Demakratycznaja Partyja“, formowa- 
nie się którego jest już w toku. 

W Niemczech i Anglji zakupiono 
8 miljonów pudów. 

Prócz tego zakupiono w Ameryce 
8 mil. pudów żyta, 

tarzeniec- 

Nadużycia celne w Baku. 

Proces o nadużycia celne w Baku 
został zakończony. 

Główni oskarżeni: inspektor rejo- 
nu celnego i pewien kupiec — ska- 
zani zostali na karę śmierci. 
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ne nie były, jak również o napisa- 
nym przed kilku laty a wystawionym 
obecnie w teatrze lm. Fredry utwo- 
rze St. I. Witkiewicza „Jan Maciej 
Karol Wścieklica” należy pomówić. 
Są one bowiem istotnym wyrazem 
najnowszej twórczości dramatycznej 
polskiej. 

Czarujący humor Magdaleny Sa- 
mozwaniec, która wsławiła się, Jako 
autorka głośnej, istotnie dowcipnej 
parodji „Na ustach grzechu* zabły: 
snął zlekka tylko w „Malowanej żo- 
nie”, komedji która jest zrącznym 
konglomeratem starych i nowych ka: 
wałów i żartów. Jako utwór scenicz- 
ny jednak jest to sztuka, posiadająca 
dużo braków, trochę płytka i pusta, 
powierzchowna. O wiele cekawszą, 
jako twór komedjowy jest krotochwila 
drugiej panny Kossakówny, siostry 
Samozwańca p. Pawlikowskiej „Szo- 
fer Frchibald", Mniej tu żartów, do- 
wcipów, błyskotliwych powiedzeń, 
mocniej związana akcja, i lepiej na- 
rysowane typy. 

„Tajemniczy Pan” Nowakowskie- 
go — dobry w pomyśle — słabszy 

pomysłu — jest bez 
wątpienia utworem kulturalnym i no- 
szącym piętno talentu pisarskiego,   „Żywy Budda” — dramat egzotycz 
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Tajemniczy Dżems sztuka w 4-ch 
aktacb J. Miranda. 

Chociaż ta sztuka filmowo detek- 
tywno:rzezimieszkowa, typowo ame- 
rykańska ze swem moralnem i szczę: ; 
śliwem zakończeniem, nie jest nowo: 
ścią, ale odpowiada dotąd gustom 
przeciętnej publiczności, gdyż obfi- 
tuje w momenty emocjonalne, I przy- 
znać trzeba, nie najgorszego gatun: 
ku. Dlatego też dobrze zrobiła dy-' 
rekcja, zwłaszcza mając takiego od- 
biorcę roli Dżeka w osobie p. Wyr- 
wicza, że wznowiła ten stary kawał 
z kasami, szlachetnym włamywaczem 
It. p. Literatura sensacyjna na tle 
przestępstw kryminalnych, ma swą 
historję w powieściepisarstwie swe fa- 
zy i mody, jak każdy inny temat. 
Goboriemo Fedal, Montepiu, pisali 
tasiemcowej drugości romanse kry- 
minalne, kędy się roi od trupów, 
uciętych rąk i głów, uwiedzionych 
dziewic i porzuconych dzieci, Wyż- 
szy stopień fantazji i większy roz- 
mach w malowaniu ran społecznych, 
potężniejsze charaktery utrwalił | Sue 
i Balzac, tworzą: pierwszy nieśmier- 
telny typ Rodin'a w Żydzie wiecznym 
Tułaczu i ks. Rudolfa w Tajemnicach 
Paryża, zaś Bslzac Vantrin'a. 

Obecnie rywalami w tego rodzaju 
opowieściach są Conan Dayle ze 
swym _—przesławnym _— detektywem 
Scherlok Holmes'em i Leblanc z 
włamywauczem-romantykiem Arsenem 
Lupin. We współczesnych powieściach 
kryminalnych mniej jest może mor- 
derstw i okropności, mniej naciąga- 
nych fantastycznych zdarzeń, a na: 
tomiast większa zręczność w zagmat: 
waniu intrygi, istnej łamigłówki my- 
ślowej, która mi zwalcza, tem milej 

„ widziana. 

„Tajemniczy Dźems”, wykazuje 
te właśnie zalety zręcznie powikłanej 
intrygi, która daje widzom zacieka- 
wienie, nie pozwala się domyśleć w 
3-m akcie kto popełnił kradzież, w 
2-m, a ostatni antrakt napełnia ta- 
kiem wzruszeniem, że tkliwsze ser- 
duszka biją i jęki dają się słyszeć: 
„Ach prędzej, prędzejl Co tam się 
teraz stanie”! 

Przytem pogodny, dziecinny tro- 
chę humor, ożywia całą tę sztukę 
dla dużych dzieci pisaną, z domie* 
szką tkliwości, sentymentu, miłości, 
nawrócenia grzeszników etc. 

Na czoło zespołu wysunął się 
wczoraj nie uroczy Dżems, aczkol: 
wiek p. Godlewski grał go dystyngo- 
wanie i poprawnie, (bez tego jednak 
ciepła i uroku, które musi mieć ten 

* dżentelmen — włamywacz), ale p. 
Wyrwicz, oklaskiwany za wyborną 
mimikę, giesty, głos I całą postać 
Dżeka rudogłowego | cienkiego „fra- 
jera*. P. Kurnakowicz, dość banalną 
rolę trzeciego „brata po witrychu”, 
odegrał ze swobodą, to samo da się 
powiedzieć o innych pomniejszych 
rolach, spoczywających w rękach p. 
Jaroszewskiej i Molskiej, oraz p. Pu: 
rzyckiego, p. Kijowski był dobrym 
detektywem, całość szła żwawo. 

Nie można tylko w scenie okra- 
dania kasy zupełnie zciemniać wi- 
downi, drzwi od gabinetu muszą 
zostać otwarte, przez nie pada pro- 
mień światła i dostrzega się dwie 
ciemne postaci, skradające się, wpa- 
dające na siebie, walczące; daleko to 
efektowniejsze niż te zupełne ciem- 
ności. W końcowej scenie 3'go aktu 
zatarli wpadający towarzysze słowa 
o katastrofie i nikt nie mógł zrozu* 
mieć co się stało; mały braciszek 
sprawca złego też musi się ukazy- 
wać i lamentować, 

Drobne te braki "należy usunąć, 

Teatr Polski. KRONIKA. 
  

Dziś — Fidelisa M , Aleksandra 
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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, 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 A RAGAY (prócz j 
pono rano) od 10 rano do 8 wiecz. 
ez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna i N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

ой 8—9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il 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 tygodnia dyżurują: 
Chomiczewskiego—W. Pohuianka 19, 
Chrościckiego—Ostrobramska 25, 
Miejska— Wileńska 28, 
Oitowicza —Wlelka 49. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Sieklerzyńskiego—Zarzecze 20. 
OZ Yas Świat, Targowa 9 

Szantyra — Legjoeowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘOOWA. 

— Zastępcy starostów. Sprawa , 
zastępstwa starostów, w byłym zabo- 
rze rosyjskim nie byla dotychczas 
odpowiednio uregulowaną, gdyż nie 
został dotychczas dokonany podział : 
urzędników starostw i urzędów woje- 
wódzkich według 3 kategorji, t. j. na 
urzędników refrendarskich, średnich ! 
i kancelaryjnych, wskutek czego czę- 
sto starostę zastępował urzędnik kan- 
celaryjny (manipulacyjny), z pomi- 
nięciem innych urzędników refren- 
darskich (konceptowych). 

Obecnie ministerstwo spraw we- 
wnętrznych wydało w okólniku Ne 36 
zarządzenie, dotyczące byłego zaboru 
rosyjskiego, według którego starostę 
ma zastępować z reguły. najstarszy 
służbowo referent administracyjny I 
kategorji tegoż starostwa. W razie 
gdyby względy służpowe wymagsły 
wyznaczenia starosty, z pominięciem 
powyższej zasady, wówczas zastępcę 
ma wyznaczyć indywidualnie mini- 
ster spraw wewnętrznych na walosek 
wojewody (delegata rządu). 

Rzeczywiście dziwić się należy, 
dlaczego aż minister ma wyznaczyć 
zastępcę starosty, wyznaczając na 
wniosek wojewody, skoro znacznie 
prędzej I prościej, mogłby w myśl 
tych przepisów, uskutecznić to woje- 
woda (delegat rządu). 

a całość tak dobrze zgrana zapewni 
zupełne powodzenie.  Ppremjerowa, 
dość liczna publiczność, gorąco o- 
klaskiwała p. Wyrwicza i innych wy- 
konawców. 

Hel. Rom. 

  

ny, który obecnie święci tryumfy na 
scenach zagranicznych — słaby w 
konstrukcji, posiada barwne malo- 
wnicze tło i wprowadza nas w nie- 
znany, niesamowity świat Mongolji 
dalekiej. „Poczekalnia pierwszej kla-   sy” Zygmunta Kaweckiego — w po- 
łowie komedja, w połowie farsa jest : 
bezpretensjonalną sztuką, która za 
cel postawiła sobie wywołanie weso- 
łości i wesołość tą budzi. Mamy tu 
szereg figur dobrze pomyślanych i 
zarysowanych wyraziście, Dużo do- 
wcipu i humoru ma „Podatek ma- 
jątkowy” krotochwila A, Grzymaly- 
Siedleckiego. 

Ślady talentu znać niewątpliwie 
w „Synu Szpiega” utworze owianym 
uczuciem głębokiej troski o dobro 
kraju i szlachetnym w tendencji, w 
sztukach Gozdawy-Wiecheckiego i w 
„Fijentce” dr. Wł. Maleszewskiego, 
gdzie parę scen i kilka dobrze zary- 
sowanych postaci (dziewczyna Iwow- 
ska) przemawiają żywo i z siłą wyra- 
zu do serc słuchaczy, 

Jan Maciej Karol Wścieklica daje 
w skrócie scenicznym historję czło* 
wieka mocnego, którego talent wy- 
rasta ponad poziom zdolności jego 

los zakreślił. Jest to tragi komedja 
jednostki mimo wszelkie zastrzeżenia 
napisane w sposób dziwaczny i 
mętny lecz z wybitnym talentem, 

Na zakończenie tego krótkiego 
przeglądu słów kilka o „Niewinnej 
Grzesznicy” Grubińskiego. Dla nie- 
których to moral insanity dla wszyst- 
kich, którzy kochają teatr i troszczą 
się o rozwój twórczości rodzimej — 
to najdoskonalszy, najlepiej napisa- 
ny, najświetniejszy pod względem 
sceniczności, kultury i dowcipu utwór 
teatralny ostatnich czasów. Drga w 
nim odbicie prądów współczesnych, 
błąkają się echa dzisiejszych poglą- 
dów na świat i życie, jest on wier- 
nym obrazem tego, co wojna i cza- 
sy powojenne uczyniły z życia i lu- 
dzi, tworząc a właściwie wskrzesza- 
jąc zasadę: użyj życia... [Doskonały 
analityk i zręczny obserwator daje 
Grubiński w napozór powierzchow- 
nym i błyskotliwym a pustym utwo- 
rze — sztukę o głębszym podkładzie 
psychologicznym pisaną z tempera- 
mentem i werwą. i   pioczenia i rozsadza ramy, jąkie mu 
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Z UNIWERSYTETU. 

— Odznaczenie prof. Ziemac- 
kiego. Dnia 18 kwietnia r. b. Dele- 
gat Rządu p. Władysław Raczkiewicz 
wręczył prof, Uniwersytetu Wileńskie» 
go Józefowi Ziemackiemu odznaki 
Krzyża Komandorskiego Orderu „Od- 
rodzenia Polski", Ze względu na sła- 
by stan zdrowia odznaczonego uro- 
czyste doręczenie Orderu odbyło się 
w mieszkaniu prof. Ziemackiego w 
obecności Dziekana Wydz. Lekar: 

kiewicza, zastępującego chorego Rek- 
tora Uniwersytetu i w obecności Za- 
stępcy Delegata Rządu p. O. Mali- 

; nowskiego. 
Wręczając odznaki Orderu, P. De- 

jlegat Rządu podkreślił zasługi prof. 
Ziemackiego, położone na obczyźnie 
na polu pracy narodowej i społecz- 
nej, kiady to w najcięższych chwilach 
prof. Ziemack! potrafił zogniskowač 
dokoła siebie ruch polski i odegry: 
wał poważną roję w kolonii polskiej. 

; Następnie P. Delegat Rządu scharak- 
„teryzowal zasługi prof. Ziemackiego 
na polu wskrzeszenia i organizacji 
Uniwersytetu Wileńskiego, któremu 
poświęcił całą swoją bogatą wiedzę i 
zdobyte doświadczenie, będąc jednym 
z najbliższych współpracowników 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w po: 
dźwignięciu Uniwersytetu. W uznaniu 

„tych zasług Pan Prezydent Rzeczy: 
| pospolitej odznaczył prof. Józefa Zie- 
| mackiego w dniu 1 stycznia 1925 r. 
Krzyżem Komandorskim Orderu „,Po- 
lonia Restituta" (x). : 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Egzaminy dla nauczycieli 
szkół powszechnych. Do egzami- 
nów dla nauczycieli szkół powszech- 
nych, które się odbędą dnia 27 bm. 
о g. 5 po poł. w gmachu seminarjum 

, nauczycielskiego męskiego w Wilnie, 
zostało dopuszczone 101 osobę, z 
pośród tych, którzy nie posiadają 
pełnych kwalifikacji, (x) 

MIEJSKA. 

posiedzenia komisji dla 

  

= 
; handlu detalicznego olejami mine- 
ralnemi. W dniu 21 kwietnia w lo- 
kalu komisarjatu — Rządu odbyło 
się posiedzenie pód przewodnictwem 
referenta komisaijatu — Rządu p. 
Ignacego Szczemińskiego, w sprawie 
koncesjowania sklapów olejami mi- 
neralnymi, ropą naftową i produkta- 
mi jej dystylacji przyczem postano- 
wiono co następuje: Magistrat m. 
Wilna będzie uskuteczniał udzielania 
koncesji na sprzedaż wyżej wymie- 
nionych artykułów (zgodnie z art. 
193 ustawy przemysłowej), 2) Komi- 
sarz—Rządu poda do publicznej wia: 
domości, że sprzedaż wymienionych 
artykułów jest dozwoloną wyłącznią 
za pośrednictwem magistratu i po: 
dania o koncesje winny być składa- 
ne do magistratu przez właścicieli 
sklepów do dn. 15 maja b. r. 3) 
magistrat po otrzymaniu podań wi- 
nien poddać lokale przedsiębiorstw 
oględzinom komisji, która będzie się 
składać z przedstawiciela magistratu, 
b) komendanta straży ogniowej i kie- 
równika odnośnego komisarjatu po- 

licji państwowej względnie jego za- 
stępcy, 4) zależnie od wymiaru oglę- 
dzin i decyzji komisji będą wydawa- 
ne koncesje przez magistrat. Termin 
koncesji wyznaczony został na dzień 
31 grudnia b. r. poczem będzie pro- 
longowany bez ponownych oględzin. 

— Z posiedzenia Zarządu Ka- 
sy Chorych m. Wilna. W dniu 21 
b. m. odbyło się posiedzenie Zarzą- 
du Kasy Cherych na którem między 
innymi pozostały uchwalone nastę- 
pujące sprawy: 1) uchwalono skiero 
wać na radę Kasy Chorych wniosek 
o zmianę paragrafu statutu, dotyczą: 
cy obniżenia niniejszej grupy zarob: 
kowej do normy płacy ustawowej — 
75 gr. 2) wysłuchanie sprawozdania 
komisji rewizyjnej co do bilansu i 
zamknięcia rachunkowego za rok 
1924, 3) dokonaniu w myśl artykułu 
68 ustawy wylosowania 1/a członków 
zarządu i zastępców w wyniku któ: 
rego zostali wylosowani: z grupy u- 
bezpieczonych — przewodniczący M, 
Eoagiel, członek F. Kućko, i zastępcy 
A. Zasztowt oraz J. Majewski, a z 
grupy pracodawców — członek E. 
Kowalski, oraz załatwiono szereg 
spraw dotyczących świadczeń człon- 
kom kasy. Reszta porządku obrad, 
wobec spóźnionej r" (godz. 3 nocy) 
została odłożona do następnej sesji. 

— Rada Kasy. Chorych m. Wil- 
na na sesji w dniu 22 b. m. zatwier- 
dziła protokół poprzedniego posie. 
dzenia; wybory Przewodniczącego 
Rady nie zostały dokonane wobec 
niezgłoszenia kandydatów; wybory 
sauga Sao części członków Komi: 
sji Rewizyjnej zostały zdjęte z po- 
rządku dnia jako nieaktualne wobec 
ukończenia kadencji wyborczej tej 
Komisji i potrzeby dokonania no:   

wych wyborów na następnej sesji. 
Inne punkty porządku obrad nie zo- 
stały załatwione wskutek  stwierdzo- 
nego braku wymaganego quorum, 
stanowiącego połowę radnych z gru: 
pu ubezpieczonych. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Ruch budowlany. Wydział 
budowlany przy urzędzie delega rzą- 
du opracowal projekty budowy w se- 
zonie bieżącym: 

1) domów mieszkalnych dlą urzę- 
dników, którzy zajmują w gmachach 
rządowych lokale przeznaczone na 
urzędy, jak województwo, starostwa skiego Uniwersytetu prof, A. Janusz- it d. 

2) gmachów na urzędy i szkoły 
państwowe, które obecnie zajmują 
lokale w domach prywatnych. 

3) gmachów państwowych dla u: 
rzędów, . według opracowanego już 

, projektu budow, obliczonej na kilku 
lub kilkunastoletni okres czasu, w 
myśl zapotrzebowań urzędów, a któ: 
re to budowle należałoby rozpocząć 
w bieżącym roku, oraz budowy tych 
gmachów państwowych, której po* 
trzeba wyniknie na skutek przewidy- 
wanej dyslokacji urzędów paristwo- 
wych. (x) 

— Wystawa drobiu. Od dnia 
wczorajszego do dnia 3 maja odby- 
wać się będzie w Wilnie, przy ul. 
Mickiewicza 2, pierwsza specjalna 
wystawa drobiu; kur, gęsi, kaczek 
indyków, perlic, bażantów, gołębi, ka- 
narków, oraz zbiorów wchodzących w 
zakres hodowli i ornitologji. 

Zaznaczyć należy, że wszystkie 0- 
kazy na wystawę przyjęte zostały bez 
żadnej opłaty za miejsca, a drób od- 
žywiany jest na koszt Polskiego To" 
warzystwa hodowców drobiu. (3) 

— Cła wywozowe. Cło wywo- 
zowe od jęczmienia, owsa i wszelkich 
otrąb podwyższone zostało z 10 do 
15 złotych za 100 klg. Dla paszy sztu- 
cznej ustalone zostało cło w wyso: 
kości 15 zł. za 100 klg, Cło wywozo- 
we od smalcu i słoniny zostało znie- 
sione, (x) 

В В ( З З ( ЛЬ О 2 Н оо о овю dniu 26 b. m. w 
ĘĘ 'imenia Joahima Lelewela zabawę 
f szkolną pod nazwą „Fichl”. 

Ostatni wyraz modyl 
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Z_KOLEI. 

— Zjazd zawiadowców stacji i 
kierowników ruchu dyrekcji wi- 
leńskiej. W dniu 26 b. m. o godz. 
1 popol., w lokalu Koła Polek przy 
ul. Ostrobramskiej 5, odbędzie się 
zjazd zawiadowców stacji i kierowni* 
ków ruchu dyrekcji wileńskiej z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybory prezydjum. 2) 
Sprawozdanie z działalności zarządu 
sekcji. 3) Dyskusja nad sprawozda- 
niem. 4) Wybory zarządu sekcji okrę- 
gowej. 5) Wybory obrońców do ko- 
misji dyscyplinarnej, dyrekcyjnej i 
oddziałowej. 6) Zaszeregowanie za- 
wiadowców stacji i kierowników ru- 
chu. 7) Dodatki funkcyjne i necne. 
8) Sprawy zawodowe i organizacyjne 
9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie 
zjazdu. (1). 

— Zjazd nadzorców drogowych 
1 zastępców dyrekcji wileńskiej. 
W dniu 26 kwietnia o godz. 10 rano 
odbędzie się zjazd nadzorców @годо- 
wych i zastąpców dyrekcji wileńskiej 
w lokalu przy ul. Kolejowej 7-a. Na 
porządku dziennym: 1) Zagajenie i 
wybory prezydjum. 2) Sprawozdanie 
przedstawiciela sekcji nadzorców dro- 
gowych i zastępców z Warszawy z 
działalności sekcji i dyskusja. 3) Wy- 
bory zarządu sekcji Okręgowej. 4) 
Zaszeregowanie, umundurowanie i 
dodatki funkcyjne. 5) Sprawy zawo- 
dowe i organizacyjne. 6) Wolne wnio- 
ski. 7) Zamknięcie zjazdu. (I) 

Z POCZTY. 

— Zwolnienie urzędników ma- 
hometan na święta. W dniu 25, 
26 i 27 kwietnia r. b. przypada u 
mahometan święto religijne „Uraza 
Bajram” wobec czego Dyrekcja poczt 
i telegrafów poleciła aby wszystkich 
funkcjonarjuszów wyznania maho- 
metańskiego w miarę możności u- 
wolnić od zajęć w dnie wyżej wy- 
mienione. (/). 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Termin składania egzami- 
nów urzędniczych. Termin składa: 
nia egzaminów przewidzianych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 
26 czerwca 1924 r. został przedłużo-   ny do dnia 30 czerwca 1925 r. (x). 

Bieliznę 
Trykotaże ! 
Rękawiczki B 
Krawaty 
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MIGAWKI. 

Jarmark kwiatowy. 
Ma Nicea swoje walki kwiatowe, Rzym 

swoje floraje, Barcelona namble dei fiori, 
co my gorszego? 

Sprzedajemy „ziółki” na „Jurka* | ta: 
kle same „serdca piernikowa* jak na Ka- 
zluka, A obwarzanki! Góry—fury! Małe, 
duże, większe, największe, kruche, słodkie, 
1 z czarnuszką. Tam kandrki w klatkach, 
tu.. aż świnki morskie! Tam aloesy, pe- 
largonje, mirtki, róże, kaktusy jak potwory, 
laki. lilie, cynerarje, | czego tam niema... 

A nasion ile dusza zapragnie: wszak 
wlosenka Juž błyska błękitem 1 zielenią, 
słoneczko przygrzewa, trzebaż o inspektach 
I grządkach pomyśleć, warzywa dla strawy 
1 kuchni, a kwiatuszki dla duszy i senty- 
mentu oraz swoistej estetyki sadzić, 

Więc tłumy babinek, pań 1 panienek, 
młodzieży I staruszek tłoczy się i kolebie 
na całym placyku, targuje i kupuje. 

Ruchliwa P, Macierz Szkolna swój stra- 
ganik z książkami umieściła dobrze, wszak 
tu tylu ludzi, może ktoś kupi. Tam hand- 
larz zachwala reperacje miednicę, owdzie 
„chiromant* zaprasza kartkami do swej 
pracowni... 

Ruch, życie, wiosna! X. 

  

  

Najlepszy środek odżywczy 

KAKAO 
fabryki „PAC“ 

Żądać wszędzie! 
  

. SPRAWY EMIGRACYJNE 

— Na roboty do Francji. Jak 
się dowiadujemy Urząd Pośrednictwa 
Pracy w Wilnie, projektuje w pręd- 
kim czasie wysłać 220 bezrobotnych 
z okręgu administracyjnego wileń- 
skiego, na roboty do Francji. (x) 

RÓŻNE. 

— „Achl* Dyrekcja i opieka spo- 
łeczna państwowego gimnazjum imie- 
nła Adama Mickiewicza urządza w“ 

sali gimnazjum 

  

Dochód z powyższej zabawy prze* 
znacza się na rzecz niezamożnych 
uczniów tego gimnazjum. (x) 

Z_ PROWINCJI. 

— Kino w Mołodecznie. Wła- 
dze wojewódzkie zezwoliły na otwar* 
cie kina kolejowego w Mołodecznie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Samobójstwo. Dnia 21 b. m. o 
godz. 24 do spitala św. Jakóba dostarczo- 
na została Miłaszewicz Kidudja, zam. w 
N. Wilejce, przy ul. 3 Maja 19, która usi- 
łowała pozbawić się życia przez przyjęcie 
morfiny. Stan chorej nie jest groźny. Przy- 
czyna samobójstwa —ciężkie warunki ma- 
terjalne. Dochodzenie w toku. 

— Złapani na gorącym uczynku. 
Gulbinowiczowi Władysławowi, zam. w zaśc. 
Gladkieszki podczaś pobytu jego na ui. 
Wiłkomierskiej wyrwano z rąk portfel za- 
wierający 250 zł. Sprawcy kradzieży Benda 
Gurwicz zam. przy ul. Słomianka 20 I Jan 
Domieszewicz, zam. przy ul. Ogórkowej 4 
zostali zatrzymani. Dochodzenie w toku. 

— Zgrana kompanja. Przeprowa* 
dzone dochodzenie ustaliło, iż kradzież na 
szkodę Sidelnika w biurze Pacific, o czem 
już donosiliśmy, popełniły Dziśnieńska Fi- 
lomena, Zgudonowa Eleonora i Jarmołow- 
ska Jadwiga, które pozostały zaaresztowd- 
ne i z aktami skierowane do sędziego 
śledczego 3 okr. w Wilnie. Skradzioną ma: 
nufakturę odnaleziono i zwrócono poszko - 
dowanemu. ; 
cj — Kradzieże. W nocy z dnia 21 na 
22 b. m. ze strychu Ziemskiej Malwiny, 
zam. przy ul. Mickiewicza 62, za pomocą 
włamania skradziono bieliznę ogólnej war- 
tości 1500 zł. Dochodzenie w toku. 

— Kirtlkiisowej Janinie, zam. przy ul. 
Sierakowskiego 14, za pomocą włamania 
skradziono ze strychu bieliznę ogólnej war: 
tości 1.500 zł. Dochodzenie w toku. 

Na prowincji. Na 
— Nieszczęsiiwy wypadek z po- 

cisklem. W dn. 10.IV. r. b. Puhacz Juljan, 
lat 15, mieszk. wsi Wielkie Sioło, gm. Her- 
manowickiej, powracając z pola do domu 
znalazł zapalnik armatni. W mieszkaniu 
chcąc dowiedzieć się o jego zawartości po- 
czął uderzać młotkiem, skutkiem czego na- 
stąpłła eksplozja, powodując ciężkie obra- 
żenie cielesne i pomimo udzielenia natych- 
mlastowej pomocy w krótkim czasie zmarł. 
Przeprowadzone ORA ustaliło nie- 
szczęśliwy wypadek. 

= Samobójstwo prostytutai. W dn. 
20 kwietnia r. b. o godz. 16 prostytutka 
Bronisława Łowcewicz zam. w m. Głębo- 
kiem przy ul. Zamkowej Nr, 9 w celu poz- © 
bawienia się życia zażyła sublimatu. Despe- 
ratkę w stanie groźnym odstawiono do 
szpitala w Głębokłem. Przyczyna samobój- 
stwa zniechęcenie do życia. Dochodzenie 
w toku. 

— Samobójstwo. W nocy z dn. 18 
na 19 b. m. o godz. 2 Orłowicz Paweł. 
mieszk. m. Krasnego, popełnił samobójstwo 
wystrzałem z karabinu krótkiego syst, ro- 
syjskiego. Przyczyna samobójstwa zajście 
na tle podziału mająlku. Dochodzenie w 
toku. 

— Zgon w pociągu. Przeprowadzone 
dochodzenie o którym już przedtem KM 
waliśmy ustaliło, iż  Dynersztejn Dawid 
zmarł w dniu 3 b. m. w pociągu na st. 
Mołodeczno wskutek starości I wady serca. 

— Utonięcie. Przeprowadzone docho- 
dzenie o którym już e podawaliśmy 
ustaliło, iż Anton! Grynkiewicz utonął w 
dniu 31.III r. b. w jez. około wsi Myszki 
wskutek załawania się lodu.



            

Z prasy litewskiej. 

„Lietuvis“ Ne 15 umieszcza arty- 
kuł niejakiego Saulenssa który oma 

wia kwestję pielgrzymki litewskiej do 

Rzymu w sposób następujący. 

Zapówne wszyscy Litwini wiedzą 

o tem, że w końcu czerwca r, b.ma 

się odbyć z Litwy (pielgrzymka do 

Rzymu, pod przewodnictwem księdza 

Narjowskiego. A więc za cenę 600— 

700 litów. nadarza sią okazja рсто 

dlenia się w kościołach świętego Rzy- 

mu, ujrzenia pięknych Włoch i we- 

góle obejrzenia się po świecie, 

Wszystko to byłoby bardzo. pięk: 

ne, gdyby nie ów bolesny konkordat 
Watykanu z Polską, usiłujący wydrzeć 

świętość narodu litewskiego — Wilno. 

Niedarmo też nawet organ chrzaści- 

jańskiej demokracji „Ritąs” odpowie: 

dział się w swoim czasie przeciwko 
owej pielgrzymce litewskiej do stoli- 

cy Ojca św. Przecież, tak czy owak 
filozofując.. nad motywami papieża 
przy podpisywaniu konkordatu pol- 
skiego, fakt pozostanie faktem,. że 
papież, a nie kto inny, podpisał ów 
konkordat uświęcający bezprawne za- 
grabienie litewskiego Wilna i przez 
to bardzo boleśnie Litwinów, jako na- 
ród, zadrasnął. Czyżby dzisiaj syno* 
wie tego skrzywdzonego narodu, za- 
pominając o zadanej im przez kon- 
kordt ranie, z pomocą nawet włas 

nego rządu, Śpieszyli o tysiące kilo- 
metrów w najwięszy upał, szukać bło- 
gosławieństwa w zakurzonym Rzymie? 
Byłoby to zgoła niezrozumiałem,'czy 
też obłudnem. Litwini bardzo często 
biadają nad tem, że Polacy wszędzie 
i zawsze potrafią zamydlić światu 
oczy i zręcznie wyzyskać na korzyść 
swego państwa każdy najmniejszy in- 
cydent polityczny. 

Dlaczegóż Litwini tego nie potra- 
fią? Czyż trzeba łepszej okazji Litwi 
nom do okazania, jak dalece drogiem 
jest dla nich Wilno? Okazja przed- 
stawia się w postaci niejechania do 
Rzymu, niezależnie od tego, że Li- 
twini są dobrymi katolikami. Prze- 
cież skoro rząd litewski posłał Ojcu 
Św. notę z protestem przeciwko kon- 
kordatowi polskiemu, to cały naród 
litewski powinien, również protesto- 
wać tak, jak to czynił, bezpośrednio 
po dowiedzeniu się o konkordacie. 
O ile jednak Litwinom nie zależy na 
tem, kto i jak się z nimi obchodzi, 
w takiem razie niewątpliwie mogą 

jechać nietylko do Rzymu, lecz także 
do Warszawy. - 

Przecież niesłychane były wrzaski 
i rzucania się na Litwie, po dowie 
dzeniu się. o konkordacie. Nawet 
księża w organach urzędowych śmia- 
ło pisali: „Jeżeli Ty Ojcze Św. po- 
stępujesz względem nas w ten spo- 
sób, to i my odpłacimy Ci podobnie: 
los von Rom", zaś_po kilku dniach 
bęc na kolana |: „mea culpa...* Je- 
den Bóg „raczy- wiedzieć co to za 
„culpa. Jednem słowem sytuacja 
przedstawia się wcale nte pięknie. 
O ile zresztą Rzym jest dla Lijqwinów 
droższy od Ostrej Bramy, to niech 
jadą do Rzymu. Niech jednak nie 
zapominają, że prawdziwi Litwini i 
katolicy nie bedą od serca życzyli 
pielgrzymom . szczęśliwej podróży w 
tej nieszczęśliwej dla narodu litew- 
skiego godzinie. (Wil. B. I.) 

    

KINO - Г 66 | Wiel w 6 akt w roli gł g!. Brunno Kastner 
TEATR „HELIOS | program! 2 Ferry Sykla i Georg Alexander. 

u ska 38. Dramat erotyczny w 5 akt. z udziałem Ketihęen Williany i Roberta Wazwlen. 

kl podwójny , Zakazana miłość 7*"* 

  

PRA mozna ZA 

Włocty a niemiecki „Orany nach Osten”. 
(Koresp. wł. „Kutjera Wileńskiego”). 

Rzym, w kwietniu. 

W ostatniem swam przemówieniu 

na posiadzeniu senatu o gotowości 

wojennej Włoch Mussolini ošwiad- 
czył między innemi: 

„Należy pilnie baczyć jakl obrót 
wezmą rokowania w sprawie paktu 
bezpieczeństwa ... ". 

Powściągliwość w określaniu pla: 

nów i zamierzeń włoskich w związku 

z ukonstytuowaniem się sił politycz- 

nych w Europie powojennej nie wy: 
pływa bynajmniej z braku zaintere- 

sowania Włoch tą sprawą, lecz z tej 

delikatnej sytuacji, w jakiej się one 
znajdują. Stosunki francusko-włoskie 

wobec całego szeregu sprzecznych 
interesów przestały być oddawna sto- 
sunkami sprzymierzeńców wojńy i 
pokoju. Nie mniejsze trudności stają 

na przeszkodzie wcieleniu w życie 

włosko - jugosławiańskiego traktatu 
przyjażni 1 współpracy, nie mówiąc 
już o zbliżeniu dwuch państw w myśl 
wiele _obiecującej nazwy traktatu. 

Stan taki na wypadek nowej burzy 

europejskiej mógł postawić Włochy 

w-sytuacji przykrej. Pozostaja granica 

z Austrją, dzisiaj niazdolną do żad- 

nych wystąpień agresywnych, wy- 

jąwszy wypadek, gdyby stała się do- 

meną polityki Zjednoczenia „byłych 

ziem niemieckich". Hasła tej polityki 

rozbrzmiewają coraz wyraźniej w Ber- 

linie. 
Sytuacja nakazuje więc sferom 

rządzącym jak najdalej idącą prze- 
zorność. Tradycyjna rola arbitra mię- 
dzy Francją a Anglją nadaje głosowi 
Włoch w sprawie układów gwaran- 
cyjnych poważne znaczenie. W cza- 
sie dyskusji genewskiej delegat wło- 
ski poparł tezę angielską, idąc po 
wyraźnie akcentowanej dziś linji po- 
lityki Rzymu, której hasłem jest zbli: 
żenie z Anglją. 

Nastąpił okres wyczekiwania od- 
powiedzialnych czynników włoskich, | 

co przeszkadza, że sprawa bezpieczeń - 
stwa nie schodzi ze szpalt prasy I 
nie przystaje być jednym z zasadni- 
czych tematów rozmów politycznych. 

Stan, jaki się wytworzył po dy- 
skusjł genewskiej, pozostawił pewną 
próżnię z jednej strony protokuł ge: 
newski, który Włochy oficjalnie uzna- 
ły za niemożliwy do przyjęcia, z dru- 
giej strony propozycje niemieckie. 
Zdawałoby się, ża pójście po ich II- 
nil byłoby dla państwa alpenińskiego | 
jednym wyjściem logicznem. Tak je- 
dnak nie jest. 

„Pakt pięciu, iub ewentualnie czte- 
rych (bez Włoch) mna dla nich pewne 
strony ujemne. Przedewszystkiem więc 
Włochom zależyć musi na opóźnie: 
nia chwil wejścia Niemiec do Ligi 
Narodów, gdyź od tego cząsu utra- 
ciłyby. stanowisko języczka uwagi. 
Ponadto podanie w jakiekolwiek po- 
średnej nawet drodze w wątpliwość 
granic polsko-niemiieckich lub polsko- 
czeskich prowadziłoby w  konsenk- 
wencji do nowej wojny z czego w | 
Rzymie zdają sobie sprawę aco nie 
może być na rękę Włochom, dążą: 
cym do wzmożenia swych sił gospo- 
darczych i wyleczenia z ran zadanych 
przóz wojnę, Bez polityki wyraźnie 

RJER WST EŃ S$ 

miec z Austrąlją. Ten punkt  рго- 
gramu niemieckiego nawet w wy: 
padku odłożona później jego realiza- 
cji stwarza niebezpieczeństwo dla zdo- 
bytej w wielkim trudem i poświęce- 
niem obecnej granicy północno: 
wschodniej Włoch. 

Mimo więc zasadniczej skłonno' 
ści ku porozumieniu z Niemcami, 

nienależy oczekiwać poparcia ich dą- 
żeń przez Włochy. Nie grając pierw- 

czeństwo są one zainteresowane u: 

trzymaniem równowagi europejskiej, 

której zachwianie odbiłoby się w ten 

lub inny sposób na bezpieczeństwo 
ich własnych granic. 

Z. Gniewicz. 

ML М! Ija P. I. I. 
Celebrowaną przez J. E. biskupa 

Bandurskiego uroczystą Mszą rozpo- 

czął się 2-gi dzień Zjazdu, poczem 
od rana odbywały się obrady admi- 

nistracyjnej i szkolnej komisji. 

Na popołudniowem planarnem po- 

siedzeniu przedyskutowywano wnio: 

ski komisji; uchwalono wzmożenie 

akcji bibljotekarskiej przez powiększe- 

nie bibljotek i kolportaż książek, 

zwrócenie pilnej uwagi na rozwój 

gospodarski i pomoc w tym kierun* 

ku, oraz postanowiono wezwać mło- 

dzież uniwersytecką do pracy oświa- 
towej, odczytowej i t. p. 

Uchwalono abselutorjum I podzię- 
kowanie ustępującemu zarządowi. 

Powzięto uchwałę co do uczęszcza- 

nia nauczycieli szkół Macierzy na 

wakacyjne kursy rządowe, oraz wnio- 
ski odnośnie do wizytacji szkół, bu: 

      

  

  

downictwa gmachów szkolnych, pl- 
semka „Gwiazdka” i t. p. 

Referowali p. dyrekt. Ciozda i dr. 
* Staniewski. 

Nastąpiły wybory nowego zarządu, 
jw skład którego weszli: dr. Węslaw- 
ski, p. Korolec, p. T. Szopa i p. Wł. 
Jastrzębski. Do rady nadzorczej p.p.: 
A. Burhardt, M. Czarkowska, ks. J. 
Songin, J. Klott, dr. Wł. Zahorski. 

Na zakończenie przemawiał p, 
|Turkowski o zadaniach pracy oświa: 
towej na Kresach Rzeczypospolitej i 
o wzmiaćnianiu stanowiska Państwa 

"Polskiego przez szerzenie polskiej 
* oświaty, 3 

Na tem Zjazd zamknięto. 

    

RADIJO 
„Program konęertów Stacji radjo- 

fonicznej P, Т, R. War$zawa. 
Fala 386 mir. 

(słyszane w całej Polsce). 
Piątek, 244V. Koncert zespoły or 

kiestral. P. T. R. Okier. A. Adamusa. 
1) „Ariezjanka*—Bizet. Suita I! część. 
2) Solo fortepjanowe, p. A. Goldfeder 

Chopin—Preludjum. Różyczki—„Legenda". 
Szymanowski—Etuda. 

3) „Stcaszny Dwór* Moniuszki (wyjątki 
z opery). 

4) Shimmy z operetki 
гвазсе“, 

Komunikat PAT. 
Biuletyn metereologiczny. 
Koncerty trwają od godz. 18 do 19. 

  

„Księżniczka w   

pokojowej jast to niemożliwem. Po": 

zostaje wreszcie moment najważniej: ; 
szy — dążenia do połączenia się Nie- | 

szych skrzypiec w sporze o bezpie-. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Poiski. Dziś | jutro ostatnia 

nowość naszego repertuaru „Tajemniczy 
Džems“ — Miranda, šwletnie grany przez 
cały zespół. Na premjerze publiczność zgo- 

towała wykonawcom owację, widowisko to 
specjalnie rekomenduje się tej części pu- 
bliczności, która szuka wrażeń w sensącjach 
kinemėtograficznych. 

— Teatr im. Fredry w Warszawie. 
Z najlepszym swolm dorobkiem artystycz- 
nym Teatr Im. Fredry zjeżdża do nas, aby 
wykonać rewelacyjną sztukę Witkiewicza, 
która znałszła wyjątkowe uznanie w War- 
szawie „Jan, Maciej, Karol Wścieklica”. 

Pierwsza reprezentacja w niedzielę 26 bm. 
— Popołudniówka popularna. W 

niedzielę o g. 4-ej pp. w teatrze Polskim 

grany będzie po cenach zniżonych „Tejem- 

niczy Dżems*. 
— Premjera „Modelki* w Teatrze 

wielkim. W sobotę Wiktorja Kawecka po 

raz pierwszy wystąpi w Wilnie w swej zna- 
komitej kreńcji, jako „Modelka (rola tytu- 
łowa w operetce tego samego tytułu). Re- 

żyserja operetki dokłada starań aby „Mo- 
delka“—Suppė zajęła w naszym repertuarze 
operetkowym równoznaczne miejsce z „Ma- 

ricą“. Popisowe role w „Modełce* objęli , 
p. Kozłowska, Jaworska, Dowmuntowa, | 

Elempollński, Marjański, Brusikiewicz, Pi- 
wiński, oraz Dowmunt który tę nowość wy- 

stawia. Również bardzo efektownie będzie 

reprezentowany balet. 
— Opera „Demon! dia Inteligencji 

pracującej. Dziś opera nasza daje po ce- 

nach zniżonych egzotyczną operę Rubin* 
steina „Demon“. Opera ta ujrzy Światło 
kinkietów po raz ostatni. 

— „Halka“ jako popołudniówka. 
W niedzielę o g. 4*ej pp. w Teatrze Wiel- | 

kim ukaże się po raz ostatni narodowa 

opera Monluszki „Halka*. Ceny miejsc 
zniźone. 

| 

i 
į 
' 

  

Teatr Polski 

  

Dziś 

„Tajemniczy Džems“ 
sztuka Miranda. 

Początek o g. 8-6) w. 

  

W niedzielę 26 kwletnia 

Występ warszawskiego Teatru imie- 
nia Fredry w sztuce Witkiewicza 

„Jan, Maciej, Karol Wścieklica 

List do Redakcji. | 
Likwidacja zatargu, i 

Związek muzyków erkiestrowych łącznie 

z Związkiem Filji Z. A.S.P. Teatru Wielkie: ° 
go w Wilnie, oraz Dyrekcją Teatrów Wi-: 

leńskich, na posiedzeniu wspólnem odbye 

tem w dniu 22 b. m. — po wszechstronnem | 

rozpatrzeniu konfliktu, mającego miejsce ж , 

sdn. 16 b. m. uznali incydent całkowicie za 
zlikwidowany, pociągając jednocześnie win- ; 

nych członków do odpowiedzialnošci orga- 
nizacyjnej. į 

Jednocześnie zebranie pomienionych 

organizacji stwierdziło, że zarzuty skierowa- 
ne Las ani przeclyko p. Režysero- 
wi Dowmuntowi, ani przewodniczącemu p. 
Zasztsgmanowi nie mają uzasadnienia. 

—) Franciszek Rychłowski 
—) K. Krugłowski. 
(=) Witold Elektorowicz 
jen. sekr. Związku Zaw. Mue 
yków Rzeczypospoi. Polskiej. 

Wiino, dn. 22.1V—25 Т: 

    

  

Z sądów. 
W dniu wczorejszych odbyła się rozpra- 

wa sądowa w miejscowym sądzie pokoju p. 
Władysławy Lewandowskiej (Zawąłna 16) 
pracowniczki jednego z prywatnych Banków 
miejscowych,z oskarżenia prywatnego.W wy- 
niku rozpraw zapadł wyrok skazujący Wła- 
dysławę Lewandowską na 2 tygodnie wię   zienia. Kara została zawieszoną na przeciąg 
dwuch lat. 

  

Ki. POLONIA 
Mickiewicza 22. Dyr. Slepjan 

Ma „Piccadiliłyć 
Į UL. WIELKA 42. | 

Ia Palska Loleja Pańciwowa 
Losy do I-ej klasy jūž nadeszly 

Główna wygrana 350.000 zł. 
Bilety do nabycia u kolektora 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9. 

Cena LOSU całego 32 zł. — '/ 8 zł. 

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. 

  

  

Dziś 2-ga i ostatnia serja 
słynnego obrazu podług powieści H. Sienkiewicza 

Eagle, Psyche—tancerka Katarzyny Il. 
mow. Tajemnice dworu 

KupėziozZs IO IA 
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Quo Vadis..?! 57577 

słynnej cesarzowej. Ceny zniżone — od 60 

WAPNO 
  

palone w bryłach budowlane | mielone 
na mączkę nawozowe 

polecają: 

Iakłady Przemysłowe „Chęciny , S-ka Akt. 
stacja „„Chęciny', z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ * 

Wstrząsający dramśt 
glėwn.: Olga Gzowska, Runicz I Czer- 

w 8 aktach W roll 

groszy. 

sam legitymację, 
Zgub. Nr 4681, wy- 
daną w 1920 roku przez 
Starost. pow. Grodzień- 
sklego w Grodnie na im. 
Konstantego _Gryciuka, 
zamieszkałego w Wilnie 
przy ul. Tartaki 19, m. 3. 

= 
2 pokoje 

ze wszystkimi wygodami 
do wynajęcla dla samot- 
nego. Adres w biurze 
ogłoszeń S$. Jutana, Nie- 

miecka 4. 

  

RER e 

Ze sportu. 
Bieg okrężny. - 

W dniu 3-go mają r. b. urządza W.K.S. 
„Pogoń” (Wilno) pierwszy bleg Okrężny 
(ogrodowy). Warunki biegu: 

1. Trasa biegu: zaczyna się z mostu na 
Wilejce (około przystani wioślarskiej), wzdłuż 
brzegu Wiiejki, poprzez ogród Botaniczny, 
do-koła ogrodu Bernadyńskiego, ui. Kró- 
lewską, I przez Cielętnik. 

2. Start o godz. 13-ej z mostu na Wi- 
łejce. 

3. Meta w Bleji „Cielętnika” naprzeciw 
pałacu Tyszkiewicza. 

4, Regulamin biegu zostanie dodatkowo 
ogłoszony w dziennikach. 

5. Zgłoszenia zawodników należy prze- 
syłać pod adresem: Dow. 5 p.p. Leg. „Kie- 
rownictwo Biegu Okrężnego”. 

6. Sześciu pierwszym przybyłym do mety 
wręczone zostaną pamiątkowe medale. (x) 

  

Teatr Wieiki 

Dziś 
dla inteligencji pracującej 

  

  

po cenach zniżonych 

DEMON 

Występ Wiktorji Kaweckiej 
Jutro premjera 

opera Rubinsteina 
Początek o godz. 8 wiecz. 

„Modelka 
operetka Suppć 

W niedzielę o g. 4 popoł. 
po cenach najniższych 

HALKA 
opera S, Moniuszki. 

  

Rozmaitošci. 
Młodociany ojcobójca. 

Przed paryskim sądem dla małoletnich | 
stanął dwunastoletni chłopiec Ludwik Jolli- 
vet, oskarżony o zamordowanie swego ojca. 

Okoliczności, wśród których morder- 
stwo nastąpiło, uznał jednak sąd za łago- 
dzące i prawdopodobnie małoletni zbrod- 
niarz zostanie uniewinniony. Ludwik Jolli- 
vet ujął się bowiem za swoją matką, która 
rozwiodła się z swoim mężem, gdyż ten 
był pijakiem I brutalnie się z nią obcho- 

dził. ROC dnia mąż jej przyszedł do 
niej i zażądał, aby cofnęła skargę rozwo- 
dową. Gdy żona nie chciała się na to zgo- 
dzić, brutel rzucił się na nią i chciał ją 
udusić. Wtedy młody Jollivet stanął w 
obronie swej matki i wbił nóż kuchenny 
w serce swego Ojca. 
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Giełda warszawska 
z d. 23—1V 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 26,26 26,38 26,20 
Dolary 5,18%/2 5,20 5,17 
Holandja 207,80 208,30 207,30 
Londyn 24,53%/4 26,00 2487 
Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 27,20 27,37 27,18 
Praga 15,44/2 15,48 15,41 

i Wiedeń › 73,18 73,36 73,00 
Wiochy 21373 21,40 21,80 
Szwajcarja 100,65 100,98 100,40 
Stockholm 140,10 140,45 139,75 
Kopenhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang.  24,86/4 24,921/2 2481 
Franki fr. 27314 | 27,88- 27,35 
8 proc. Pož. konwers. 50 

| Poż. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż: dolar. 58—57 
4i/20/0 listy z. T. Kred. Z, przedw. —24,75 
50/0 lsty z. warsz. przedw.  19,— — 18,1/4 
41/8 %0 warsz. o ю — 19,25 
6/0 obligacje Warszawy z 17 r. — 6,60—6,50 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

uKusicielka | Alla guan us sun оо m | 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 208. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

Pintroligatorskie szybko 1 dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodruki. 

Só PES BE IK 
  

Stanisław Giebultowski, Wilno, 
Słowackiego Nr, 10. 

  

MEBIE 
Łóżka angielskie, krzesła, szafy, sto- 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t. d. poleca 

D.-H. Wacław Mołodecki 
Wiino, ul. Wileńska 8. 

Własne warsztaty: tapicerski i stolarski, 
pod osobistym chowem kierownictwem.   
   

  

Postakoje wspólnlka 
do interesu—sklep z obu- 
wiem. Wiademość w biu- 
rze egłoszeń S. Jutana; 
Niemiecka 4, telefon 222. 

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy 
zarobić łatwo i nie ode 
łując stę od swych zwyk 
łych zajęć. Kapitału I spe- 
cialnych umiejętności nie 
potrzeba, Szczegóły wy= 
syłamy natychmiast po 
otrzymaniu 1 złotego 
gotówką lub znaczkami. 
Adresować do firmy     Warszawa, Leszno Ne 27. 

krawiec damski 

M. KORSAK 
ul. Kaiwaryjska 7—16 
Specjalność : KOSTJUMY 

i PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

Nrawtowa z Wal$zawy 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 

Szklana) M 12, m. 4 
M. Lewandewska.   

Bolrzeny pokój 
umeblowany w śród- 
mieściu. Zgłaszać się 
do „Kurjera Wileńskie- 
go”, tel. 99 od godz. 

10 do 3 po poł.       

  

Potrzebni Chłopcy 
do sprzedaży gazet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjera 

Wileńskiego" od godz. 
10 do 14 ppoł. 

  

Wydawca w imieniu współwiaścisieli Józef Baterowigz, 

  

Drak, „kux“, Żeligowskiego i, 

 


