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stycznia 1925 r. Cena 15 groszy. 

  

* Cena ogłoszeń na 1 str. za wiersz milimetrowy groszy 20, na 4-ej stronie 

' za wiersz milimetrowy 10 groszy. Kornunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 50 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 4-0 łamowy, 

na 4-ej str. 6-clo łamowy. Terminy druku mogą być przez administrację 

| zmieniane dowolnie. Prenumerata miesięczna 3 złote. 

  

LEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteecznych 

  

I! KOMUNIKAT !! 
W Sali Miejskiej, nie na płótnie, ale żywa, piękna 

artystka Teatru Stanisławskiego 1 cudowny bohater ekranu 

-OLGA GZOWSKA || włodzimierz GAIDAROW 
Tylko dwa przedstawienia z działem koncertowym, 

Program pierwszego wieczoru w Niedzieię 18 stycznia: „Życie Człowieka* 

dram. Andrejewa II akt. „Filantropi” sztuka: solo fortepianowe wykona prof. 
P. Padwa; Taniec i wiele in. i 

Program drugiego wieczoru w Poniedziałek 19 stycznia „Przestępstwo i 

"Kara" akt. z kom. Dostojewskiego; „Wzajemnie kształcenie się” wod. w 1 

akcie Tarnowskiego oraz bogaty dział koncertowy. 

Bilety zawczasu do nabycia w Księgarni „Lektor” Mickiewicza 4. 

Marszałek Plsndski organizacji Wajwyższych 
władz wojskowych. 
(od własnego korespondenta). 

} 

Teraz przechodzę do drugiego 

pytania łaskawie mi postawionego 

przez p. Anusza a dotyczącego szta- 
_ bu generalnego. 
  Każdy dowódca ma swój sztab, 

“| Hannibai czy Aleksander Mscedoń: 
ski, dowódca naszej dzisiejszej kom- 

panji czy też ówczesny wódz naczel- 

ny musiał i musi mieć sztab t. j. 
pomocników. 

Pomysł sztabu generalnego jest 

pomysłem niemieckim. Co prawda 

miał go już Napoleon ale tam sztab 

był w specyficznych warunkach i nie 

miał tego charakteru co dziś. 

Zastanawiałem się niejednokrotnie 

nad wyborem Bertier'a na szefa szta 

bu przez Napoleona. Przyszedłem 

do przekonania, iż było to spowo- 

dowzne wyjątkową umiejętnością 

Bertier'a w przystosowywaniu się do 

metody precy Napoleona, a to było 

prawie niepodobieństwem. Napoleon 

bowiem nie miał nigdy okrešlo 

nych godzin pracy, snu i posiłku. 

Bertier miał natomisst nadzwyczajną 

własność, iż mógł być budzony po 
14 razy na noc, a zawsze wyświeżo: 

ny fizycznie i umysłowo wstawał na 

wezwanie Napoleona do pracy. Na 

poleon pozostawił po sobie obraz 

wielkiego wodza, za którego metodą 

pracy nikt nie mógł radążyć. 

Faktyczny sztab generalny pow- 

stał dopiero w pruskim wojsku przy 

Moltkem. 

Cały śwłat był zainteresówany u- 

żytecznością kolei. Wojsko dążyło do 

opanowania kolei jako nowego szyb- 

kiego transportowego środka. Do о- 
perowania kolejami potrzebni byli 

specjaliści. Cywilnym inżynierom wło: 
żońo mundury, wcielono do sztebu, 

Była to komórka naukowa licząca i 

rąchującą. A i dziś sztab generalny 

liczy, liczy i rachuje. Są to funkcje 

nieodzownie konieczne do przygotc= 

wańić planów wojennych ze wszyst- 

kiemi otaczającemi sąsiadarni. Sztab ' 

Ii. 

wywaniem wojny. 

Po rozwinięciu się sztabu, Moltke 

narchy, 

trudem. Odtąd król rozstrzygał 

wynikające między szefem sztabu 4 

ministrem. 
| Omawiając następnie projekt Ra- 

; dy obrony państwa, Marszałek wy 

stąpił z szeregiem uwag krytycznych, 

uważając, iż instytucja, która nie 

uwzględńłia dostatecznie autorytetu 

Prezyderta Rzeczypospolitej oraz nie 

ogarnia działalności tych resortów, 

które wchodzą w grę na wypadek 

wojny, nie może być uważana za 

potrzebną i pożądaną. 

Co do trzeciego pytania Marsza- 

łek oświadczył, iż nie. chce poruszać 
w krytyce tych spraw, które wyma- 
gają zmiany konstytucji, wychodząc 

z założenia, że konstytucja, lubo 

może być niedostatecznie dobra, jest 

faktem dokonanym i liczyć się z nią 

musi każdy, kto dobru publicznemu 
chce służyć. 

Hucznemi oklaskami i niemilkną- 

cemi długo wiwatami dziękowano 

Marszałkowi za Jago słowa, wyreża- 

jąc jednozgodnis będące nakazem 

chwili, w przyszłość sięgające prag- 

nienie, aby Marszałsk powrócił do 

czynnej służby dla stworzonej przęz 

niego ku chlubie i potędze Polski— 

armii. 
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W niedzielę 18 stycznia o g. 4 ppoł. 

przedstawienie szkolne 

Widowisko baletowe 
pod'kier. J. Cieplińskiego.   

generalny jest stale zajęty przygoto” | 

  

         

wyjednał swój osobisty referat u mo- | 

przyszło mu to z wielkim | 

  

WARSZAWA. W ministerjum spr. 
wewnętrznych robione są już przy- 
gotowania do zmian, jakie poczynio- 
ne być mają w województwach 
wschodnich, celem wprowadzenia 
wojewodów cywilnych na miejsce 

LONDYN. Z Waszyngtonu dono- 
szą, że Prezydent p. Coolidge ©- 
świadczył gotowość utworzenia w 
Izbie Reprezentantów osobnej Komi- 
sji, któraby się zajęła ustaleniem 
warunków, pod jakimi Stany Zjed- 
noczone uznałyby rząd Sowietów. 

W myśl propozycji p. Coolidge'a 
warunki te, które zresztą są uzgod- 
nione z warunkami senatora Borah'a, 
są następujące; 

Protest rządu 

PARYŻ. Stosunki francusko - so- 
kie były w ostatnich dniach sil- 

nie naprężone. Naprężenie to wywo- 
łała ostatnia mowa Zinowjewa, który 
wzywał do wzmożenia propagandy 

| komunistycznej w armji francuskiej. 

P. Herriot polecił ambasadorowi 

PARYŻ. Krasin wyjechał do Mo- 
Skwy na 14 dni. 

Prasa nadaje wyjazdowi temu spe- 
cjalne znaczenie, gdyź jednocześnie 

MOSKWA. G.P. (I. moskiewskie 
zwolniło z więzienia kilkudziesięciu 
„trockistów ”, aresztowanych w grude 
niu 1924 r. 

PARYŻ. Na ostatniem posiedze- 
niu Izby został wybrsny ogromną 
większością głosów, Painlevć na pre- 
zydenta. 

BERLIN. Późnym wieczorem zło- 
żył Luther Prezydentowi Rzeszy spra- 
wozdanie z przebiegu rokowań, с- 
świadczając równocześnie, że może 
się. podjąć misji. utworzenia rządu. 

W kołach parlamentarnych ucho- 
dzi następująca lista rządu Luthera 
za pewną: Kanclerz — Luther (Nie- 
miecka partja ludowa), sprawy zagra- 
ńiczne — Stressemann (Niem. partja 
lud.), sprawy wewnętrzne — Schiele 

TALLIN, W nocy z 13 na 14 
stycznia niewykryci sprawcy "apadli 
na posterunek wartowniczy przy ma- 
gazynach mundurowych w  Wałku. 

Napastnicy dali szereg strzałów 
rewolwerowych, nie wyrządzając jed: 
nak żadnej szkody.   

  

TELEGRAMY. | 
Sprawa województw wschodnich. 

obecnych generał - wojewodów. Ist- 
nieje projekt aby wojewódżtwo no- 
wogródzkie i wileński okręg admi- 
nistracyjny na pewien czas powie- 
rzyć delegatowi rządu w Wilnie p. 
Raczkiewiczowi. 

Warunki uznania Sowietów 
przez Amerykę. 

1) rząd Sowietów uzna dług ro- 
syjski w sumie 250 miljonów dola- 
rów wraz z procentami, zaciągnięty! 
przez rząd Kiereńskiego, 

2) uzna roszczenia odszkodowaw: 
cze obywateli amerykańskich w Ro- 
sji i zwróci im skonfiskowaną wlas- 
ność, 

3) wstrzyma się cd propagandy 
bolszewickiej w Stanach Zjednoczo- 
nych. 

francuskiego. 
francuskiemu w Moskwie p. Herbet- 
te'owi zaprotestować przeciwko tej 
mowie. ‹ 

W razie, gdyby Sowiety nie u- 
względnily tego protestu, wówczas 
rząd francuski podejmie dalsze za- 
rządzenie. 

Krasin wyjechał do Moskwy. 
wezwani zostall do Moskwy przėd- 
stawiciele sowieccy z Berlinagi Lon- 
dynu. 

Zwolnienie „Trockistów*. 
Dalsze dochodzenie spoczywa w 

ręku gubernialnej komisji kontrolnej. 
Śród zwolnionych znajdują się 

dwaj sekretarze osobiści Trockiego. 

Painlevć — prezydentem Izby 
deputowanych 

Przeciwko niemu głosowali jedy- 
nie komuniści. 

Blok narodowy nia brał udziału 
w głosowaniu. 

Przypuszczalny skład gabinetu Luthera. 
(Deutschnational), fiaanse—Saemisch 
(Niem. psr. lud.), gospodarka—Neu- 
hand (Deutschnationel), praca—Bra- 
uns (centrum), sprawiedliwość i o: 
kupowane obszary—Scholler, poczta 
—Stingel (Bawarska partja ludowa), 
aprowizacja i rolnictwo—Kanitz (De- 
utschnational). 

Brak jedynie kandydata na stano- 
wisko ministra komunikacji. 

Napady w Estonii. 
Posterunek wojskowy e z 

zaslarmowanym oddziałem wartow- 
niczym dali salwę karabinową. 

Bandyci zbiegli. 

Mimo usilnych kroków i ener- 
gicznego śledztwa, sprawcy pozostają 
dotychczas niewykryci.



"u premjera. 

KOBE ROUTEPROCEW. 

Wiadomości polityczne. 
W związku z sytuacją, 

jaka wytworzyła się w 
Gdańsku, odbyło się w 

Balwederze posiedzenie Komitetu Po- 
litycznego Rady Ministrów. |Przewod- 
nictwo objął p. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej, który wrócił wczoraj ze Spały. 

Po zreferowaniu raportu, otrzyma- 
nego w ciągu popołudnia od Jene- 
ralnego Komisarza Rzeczypospolitej, 
p. Prezes Rady Ministrów przedstawił 
plan działania Rządu na wszelką 
ewentualność, zwłaszcza na wypzdek 
o ileby ze stróny władz W. M. Gdzń- 
ska nastąpiły kroki, mogące naru 
szyć prawny nasz stan posiadania 
i prestige Panstwa Polskiego. Plan 
przedstawiony przez Prezesa Rady 
Ministrów, został przez Kornitet Poli+ 
tyczny zaakceptowany, W Komitecie 
politycznym. poza ministrami, wcho* 
dzącymi w jego skład, brali udział 
również min. Przemysłu i Handlu 
Kiedroń oraz min. Kolei Tyszkz. 

Komitet po- 
lityczny. 

Premjer konferował 
przedstawicielami 

państw reprezentowa- 
nych w Lidze Narodów w sprawach 
związanych z obecną sytuacią w 
Gdańsku. Najdłużej trwała konferen- 
cja z posłem angielskim p. Max Mul- 
lerem, z którym, według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, omawiał kwe- 
stję ewentualnego odwołania komi- 
sarza Mac Donnella. 

P. Wicepremier Thu- 
gutt przyjął  wczorej 
pos. Kętrzyńskiego uda 

jącego się w tych dniach na naszą 
placówkę w Moskwie, orez prof. 

Konferencja ‚ 

Konferencje 
up. Thugutta. 

FAskenzzego, b. przedstawiciela Pol- 
ski przy Lidże Narodów. 

Bezpośrednio po: posiedzeniu Ko- 
mitetu Politycznego, p. Thugutt od- 
był konferencję poświęconą sprawom 
odbudowy Kresów. Narazie powzięto 
uchwałę w sprawie wykorzystania la- 
sów państwowych na potrzeby lud- 
ności. 

W naradach uczestniczyli: wice- 
minister Smólski, min. Rob. Publ. 
inż. Rybczyński, jen. dyrektor odby- 
dowy inż. Kruk, oraz p. Zabierzowski, 
urzędnik do spraw kresowych przy 
Radzie Ministrów. 

Komisja reform rol 
nych dyskutowała w 
dalszym ciągu nad no- 

welą do projektu ustawy o scalaniu 
gruntów. W dyskusji nad artykułem 
czwartym komisja wobec niezgodno- 
ści tego artykułu z niedawno uchwa- 
lonym projektem ustawy o mierni- 
czych przysięgłych postanowiła dy 
skusję odroczyć i polecono referen' 
towi uzgodnienie tego artykułu z 
ustawą o mierniczych przysięgłych. 
w sprawie Na konferencji od- 
szkolnictwa bytej w dniu 11 b. m. 

Z Komisji re- 
form rolnyci. 

| blałoruskie- u ministra Thugutta z 
go. p. kur. Gąsiorowskim 

i Zawidzkim ustalono iż kursa dia 
nauczycieli białoruskich w Bydgosz- 
czy zostają przeniesione do Krakowa 
i Wilna. Na uniwersytecie Jagielloń: 
skim ma być utworzona katedra bia- 
łoruskiego języka, zaś na un. St. Ba- 
torego lektoraty. W Wilnie mają 
powstać w najbliższym czasie dwie 
pierwsze klasy  utraktyfistycynego   gimnazjum białoruskiego. 

  

  

Sprawy Gdańskie. 
Protest rządu polskiego. 

WARSZAWA. Rząd polski prze- 
dłożył sekretarjatowi generalnemu 
Ligi Narodów obydwie noty werbzl: 
ne, jakie wymienili między sobą Ko- 
misarz Generalny Rzeczypospolitej w 
Gdańsku, oraz p. Mac Doneli. Tak 
samo równocześnie przedstawił rząd 
nasz protest przeciw znanemu za- 
chowaniu się p. Mac Donella oraz 
wyłożył całe stanowisko swoje w 
sprawie pocztowej. 

% Narady rządu. 

WARSZAWA. Dowiadujemy się, 
że z polecenia rządu generalny Ko- 
misarz p. Strassburger pozostał w 
Gdańsku. Przybył natomiast do \Маг- 
szawy radca handlowy generalnego 
komisarjatu p. Feliks Hilchen, który 
był przyjęty przez premjera Grab- 
skiego i wicepremjera Thugutta. 

Wicepremjer Thugutt udał się do 
Ministejum spraw zagranicznych, 
skąd porozumiewał się z Gdańskiem, 

„a następnie odbył naradę z kierow- 

nikiem departamentu politycznego 
p. Baderam. 

według ioformacji jakich mogli- 
śmy zaczerpnąć, od wczoraj do dzi- 
siejszego posiedzenia sytuacja w 
Gdańsku nie zmieniła się. 

Sejm w sprawie Gdańska. 

WARSZAWA. Na wtorkowem po- 
siedzeniu Sejmu postawione będą 
nagłe wnioski w sprawie incydentów 
gdańskich. W wnioskach ma być 
poddany rewizji cały dotychczasowy 
stosunek rządu polskiego do sprawy 
Gdańskiej. 

Liga Narodów — a Gdańsk. 

WARSZAWA. Szef sekcji infor- 
macyjnej przy Lidze Narodów p. Col- 
ban, który od paru dni przybywa w 
Warszawie i stale porozumiewa się 
z rządem o przebiegu incydentu   gdańskiego — wyjechał via Gdańsk 

| do Genewy. Przed wyjazdem rozma- 
| wiał z wicepremjerem Thuguttem. 

  

  

< КО 1 А.. 
Pożyczka amerykańska. 

Zarząd miejski upełnomocnił d-ra 
Winika, litewskiego attachć handlo- 
wego w Ameryce, do prowadzenia 
pertraktacyj z finansistami amery- 
kańskimi w sprawie udzielenia po- 
życzki 2 miljonów dolarów dla Ko: 
wna. 

Uzyskana pożyczka zużytą będzie 
na przeprowadzenie wodociągów i 
kanalizacji. 

Proces demonstrantów. 

W czwartek rozpoczął się w Sza: 
wlach wielki proces uczestników de- 
monstracji 1 maja r. ub. 

Do odpowiedzialności 
pociągnięto 100 osób. 

Część oskarżonych znajduje się 
w więzieniu. 

Proces trwać będzie kilka dni. 

sądowej 

| Zjazd agronomów. 

W końcu stycznia odbędzie się 
w Kownie wszechlitewski zjazd a- 
gronomów. 

Odebranie debitu pocztowego 
„Vossische Zeitung”. 

Na podstawie rozporządzenia de- 
partamentu obrony obywatelskiej 
przy ministerstwie spraw wewnętrz- 
nych odebrano debit pocztowy ber- 
lińskiej „Vossische Zeitung” za pu- 
blikowanie szeregu artykułów, wro- 
gich Litwie. 

Towarzystwo obrony Wilna. 

Grupa litewskich działaczy spo- 
łecznych przystąpiła do organizacji 
nowego „Towarzystwa obrony Wilna”. 

Statut towarzystwe przedstawiony 
został odnośnym władzom celem le- 
galizacji.   
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„KRONIKA. 
  Dziś — Antoniego. 

Sabota Jutro — Kat. św. Piotra. 

17 Wschód słońca— g. 7 m. 36 

RYC | ZRRódZ o 530058 
MIEJSCOWA. 

— Konkurs na budowę gra- 
chu gimnazjum im. Szymona Ko- 
narskiego. W wykonaniu uchwały 
Wileńskiego Synodu Ew. Reformo- 
wanego ogłoszony został przez kola- 
gjum miejscowego zbioru na wydzia* 
le Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego konkurs z nagrodą 
zachęty 1000 zł. 

Gmach powstanie na terenach o' 
becnie zajmowanych przez Wil. Tow. 
Kol. przy ul. Zawalnej 9. 

O ile konkurs ten nieda dodat- 
niego wyniku projekt zostanie po- 
wierzony kilku znanym polskim ar- 
chitektom. 

— Akeademja gruzińska w Wil- 
nie. Niepodległościowcy gruzińscy ze 
znanym działaczem i poetą Kurie- 
szwilem na czele zamierzają w naj- 
bliższym czasie urządzić akademję 
celem zaznajomienia z dziejami wa- 
lecznej Gruzji. 

— Wycieczka robotników war- 
szawskich organizowana przez T.U.R. 
przybywa do Wilna dn. 1 lutego i 
będzie zwiedzała nasze miasto w 
ciągu dwóch dni. Przyjmuje wyciecz- 
kę miejscowy Oddział T. U. R. 

Gościn i pomoc udzieliły Tow. 
Krajoznawcze i P. Z. P. 

— Sobótki T. U. R. Kolejna so: 
bótka odbędzie się w nadchodzącą 
sobote t. |. dn. 17 stycznia r. b. o 
godz. 7 wieczorem w lokalu T. U. R., 
Kijowska 9. 

Program następujący: odczyt z 
literatury polskiej p. Nawojskiego, 
żywy dziennik, deklamacje i tańce. 

— Koszty utrzymania policji. 
Stosownie do sporządzonego prelimi- 
narza na rok bieżący utrzymanie po- 
licjj państwowej na terenie woje- 
wództwa wileńskiego wynosi około 
8000000 zł. 

Samorządy w województwie obo- 
wiązane są pokryć jedną czwartą 
kosztów czyli około 2.000.000 zł. 

Ż sumy tej na magistrat m. Wil- 
na przypada 634000 zł., które muszą 
obciążyć budżet miasta na r. b. 

— Starania T-wa tanich miesz: 
kań. Zarząd T-wa tanich hygjenicz- 
nych mieszkań w Wilnie (ul. Subocz 
Ne 29) zwrócił się do magistratu z 
prośbą o zwrócenie wpłaconego w 
swoim czasie do kasy miejskiej ty- 
tułera podatku lokalowego za miesz- 
mia utrzymywane w kwocie 1,118 
złotych. 

Jednocześnie zarząd prosi o przy” 
znanie T-wu stałego subsydjum w 
wysokości 1,500 zł. rocznie. Prośbę 
tę opiera Zarząd na tem, iż przed 
wojną otrzymywał od miasta 500 rb. 
rocznie. 

— Z Ligi Morskiej. Zarząd Wi- 
leńskiego Oddziału Ligi Morskiej i 
Rzecznej podaje do wiadomości pp. 
członków i sympatyków Ligi, że w 
niedzielę dnia 18-go b. m. o g. leej 
p. poł. w gimn. im. J. Lelewela 
(plac Łukiski) odbędzie się publicz- 
ne rozdanie przez Ligę, 35-ciu na- 
gród młodzieży szkolnej, Państwo- 
wych Zakładów Naukowych w Wilnie, 
za najlepsze wypracowania na temat 
„O ważności morza dla Polski”. W 
uroczystości powyższej weźmie u- 
dziuł przedstawiciel Marynarki Wo: 
jennej — p. komandor Mieczysław 
Burhardt. Wstęp bezpłatny. 

— Ludność składa dar dia Pol: 
skiej Macierzy Szkolnej. Nieźmier- 
nie miły dar otrzymała Polska Ma- 
cierz Szkolna Z. Ws. Ludność wsi 
Januszowo, gm. Krzywięka, pow. Wi- 
lejski ofiarowała na szkołę polską, 
zaznaczając wyraźnie, iż na szkołę 
Polskiej Macierzy Szkelnej, - półtora 
hektara ziemi i nadto zobowiązało 
się do wszelkiej potrzebnej robociz- 
ny przy zwiezieniu budulcu i posta 
wieniu budynku szkolnego. Dar ten 
wymownym jest dowodem, jak na 
Kresach naszych usposobioną jest   

ludność wiejska, jak tam idzie uświa- 
domienie narodowe i zrozumienie 
ważności pracy Polskiej Macierzy 
Szkolnej. 

— Raty. P. Grbski dokonał cudu. 
Po dziesięciu latach wojny, głodu i 
chłodu zapanowały w Palsce możli- 
liwe stosunki. Nawet Wilno, zahu- 
kane biedą, ospałe i gnuśne ruszy” 
ło się. 

Pewnego z którychś jak dziś po- 
ranków gruchnęła wieść... kredyt I 
raty odnowiono. Jaki, taki zaczął się 
nareszcie po dziesięciu latach przy- 
musowej śpiączki meblować, ubie- 
rać, a przedewszystkiem jeść. 

Dziś jednak mamy już pierwsze 
oddźwięki utyskiwań i żalów kupców 
wileńskich... że w ciągu krótkiego 
czasu konsumenci już tak się „od- 
kuli”, że sklepów ich niaodwiedzają. 

Znając budżety wielu domów i 
poddaszy wileńskich, wiemy dlaczego 
tak się stać musiało. 

Przyszedł termin płacenia rat — 
a tu niema z czego. 

Raty i wszelkiego rodzaju „orde- 
ry”—stały się anomalją, rujnującą już 
dziś spokój przeciętnych śmiertel- 
ników. (eś) 

— Sprostowanie. Do wczorajszego 
artykułu wstępnego p. t, „Marszałek Piłsud- 
skl o organizacji najwyższych władz woj- 
skowych”, wkradła się kilka przykrych błę- 
dów korektorskich, Najważniejsze z nich 
zmieniające zasadniczą treśc artykułu w 
ustępie zaczynającem się od słów: „W rę- 
kach Naczelnika Państwa i t. p,” ninlejszem 
prostujemy, Ustęp ten zasadniczo brzmięć 
winien: „W rękach Naczelnika Państwa 
znajdowała się władza wojskowa I cywilna 
gdy wszystkie inne państwa miały te dwa 
dziaiy rozgraniczone, Podobną jednooso- 
bową władzę miała Europa w dawniejszych 
czasach za Napoleona. Ani Mikołaj, Wil- 
helm czy Karol austrjacki nie byli faktycz- 
nymi wodzami”, 

— Podziękowanie. Centralny Zarząd 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. Ws. składa 
niniejszem serdeczne podziękowanie mie- 
szkańcom wsi Januszowo, gm, Krzywicka, 
pow. Wiiejski, za ofiarowane sobie półtora 
hektara gruntu pod budowę szkoły, oraz za 
obietnicę przyjęcia ną siebie wszelkiej ro- 
bocizny .przy wzniesieniu budynku szkol- | 
nego. 

Oby ten czyn obywatelski znalazł od- 
dźwięk w całym naszem społeczeństwie i po- 
zwolił nam w każdej wsi mieć jasną, wy- 
godną szkołę, w którejby dziec! polskie wy- 
chowały się na zacnych i wiernych synów 
naszej Ojczyzny. 

RUCH WYDAWNICZY. 

„— Pismo dla dzieci. Dzieci wi- 
leńskie, orez całych naszych Kresów, 
nie mają własnego pisms, tego czyn- 
nika riezmiernie wychowawczego. 
Już książka jest dla dziecka myślą: 
cego najmilszym przyjacielem i naj- 
większą rozrywką. Pisemko własne, 
odpowiednio redagowane i pisane 
językiem jasnym, przystępnym, sta- 
nowi najwyższą uciechę. Już to sa* 
mo, że dziecko odbiera je stale co 
tydzień pod własnyra adresem spra- 
wia uciechę wielką, cóż dopiero jeśli 
do tego pisma można pisywač sa- 
memu i odbierać od niego odpo" 
wiedzi. Rozumiejąc doniosłość i nie 
odzowną potrzebę pisma dla dzieci 
i młodzieży, Centralny Zarząd Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z. Ws, wzna* 
wia wydawnictwo „Gwiazdki" które 
w roku 1919/20 przez sześć miesięcy 
swego istnienia i zdobyła sobie mi- 
łość i uznanie wśród swych młodych 
czytelników. Pierwszy numer „Gwiazd- 
ki” ma się pojawić w d. 25.1-1925 r. 
Redaktorką odpowiedzialną będzie 
p. Marja Reuttówna. Wydawczynią z 
upoważnienia Centralnego Zarządu 
P. M. Sz. M. Czarkowska. Redakcja 
i Administracja w lekalu Centralnego 
Zarządu P. M. Sz. Z. Ws. Benedyk* 
tyńska 2—3. Rodzicom, wychowaw= 
com oraz nauczycielstwu szkół po- 
wszechnych polecając wydawnictwo 
Macierzy, życzymy mu jak najlepsze- 
go rozwoju. 

WOJSKOWA. | 

— Sąd nad generałem Latini- 
kiem. W związku ze sprawą gen. 
Latinika, dowiadujemy się, iż roz* 
prawa przed sądem honorowym ge 
neralskim, która miała się odbyć w 
najbliżsym czasie, została skutkiem 
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prośby gen. Latinika odłożoną. — 
Gen. Latinik zawiadomił bowiem 
-sąd generalski, iż prosi © zwłokę do 
chwili ukończenia procesu w karnym 
sądzie przemyskim, jaki wytoczył 
przeciw swym  oskarżycieiom. Sąd 
generaiski ze względu na to, iż gen. 
Latinik nie jest już w czyanej służ- 
bie i że sprawa ta nie jest tem sa- 
mem naglącą, przychylił się do pro- 
śby gen. Latinika. 

Teatr i muzyka. 
Teatr Polskl. „Wielka księżna I chło- 

piec hotelowy*. Dziś w Teatrze Polskim po 
raz drugi grana będzie groteska Šavolra 
„Wielka księżna i chłopiec hotelowy” z pp. 
Grabowską, Jaroszewską, Godlewskim, Wyr: 
wiczem, Wolłejko, Purzyckim i Kurnakowi- 
czem _w rolach głównych. 

„Po burzy” komedja W. de Bondy. któ- 
ra w pełni powodzenia kasowego zeszła 
z repertuśru (z powodu choroby przedsta- 
wiciela giównej roli p. Bystrzyńskiego), gra- 
na bedzie raz tylko jeszcze w poniedziałek. 

Z operetki. Teatr Wielki jest wypeł- 
niony codziennie po brzegi na widowisku 
karnawałowem, wystawionem iście z kró- 
iewskim przepychem p. t. „Karnawał kró- 
lewski”. Widowisko to, wymagające wielkie: 
go aparatu scenicznego, dzięki sprawności 
1 wprawie maszynistów, kończy się już o g. 
11 m. 30. „Czarującą parą królewską” wie- 
czoru są jak zwykle pp. Kawecka | Sempo- 
liūski. Pomyslowa režyserja i mistrzowska 
gra M. Dowmunta, codziennie jest przed- 
miotem owacji. 

Uwaga. Na sobotę dn.17 b. m. biie- 
ty ulgowe do Teatru Wielkiego nie będą 
ważne, z racji wyjątkowo wielkich kesztów 
wystawy „Karnawału królewskiego”. 

Szkolne popołudniówki nledziel- 
me. Teatr Wielki w niedzielę o g. 4 wy” 
stawia „Widowisko Baletowe* ostatniego 
OE po cenach najniższych (od 75 gr. 
do 3 zł.). 

Teatr Polski wystawia o g. 4 ej pp. nie- 
śmiertelne „Damy I huzary” po cenach naj- 
niższych. 

Foranek operowy. W niedzielę o 
g. 12 w pół. w Teatrze Poiskim na poranku 
operowym usłyszymy p R Petera (pierwszy 
raz po powrocie z Medjolanu, gdzie przez 
zo oe roku kształcił się w śpiewie), M. 
armarie i K. Krugłowskiego. 

Teatr Polski 

Dziś poraz drugi 

Vielka W i chłopiec hotelowy 
omedja Savoira. 

Poczęiek o g. 8-ej wiecz. 

  

"W niedzielę 18 stycznia o g. 12 w poł. 

XIIi Poranek operowy. 
O g. 4 pp. przedstawienie szkoine 

Damy i huzary. 
komedja Al. Fredry. 

W poniedziałek 19 stycznia 
poraz ostatni 

" Po burzy. 
sztuka W. de Bondy. 

Początek o g. 8 w. 
PRADY. OW akiniai; KRANTO S 

   

   

   

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
  

— Zamach samobójczy. Anto: 
mina Chups, zamieszkała przy ul. 
Mickiewicza 5 usiłowała odebrać so- 
bie życie przez wypicie esencji 
octowej. 

Desperatkę pogotowie ratunkowe 
umieściło w szpitalu św. Jakóba. 

— Na gorącym uczynku. Wczoraj 
koło godz. 5ej pp. z mieszkania 
Pejsi Droznin (ul. Jezuicka 6) skra- 
dziono bieliznę. Ulwiadomiona policja 
złodzieja w osobie Cyprjana Altyni- 
kowa ujęła i bieliznę odebrała. 

Z PROWINCJI. 

— Kursa Rolnicze w Mejsza- 
gole. Stareniem Związku Kółek Ro!- 
niczych z. Wileńskiej zostały zorga- 
nizowane | odbyły się w powiecie 
Wileńskim kursa rolnicze: 14, 15i 16 
grudnia w Mejszagole, 9, 10 i 11 stycz- 
nia w Trokach. Prelegentami na jed- , 
nych i drugich byli fachowi pracow- 
nicy Związku Kółek, agronomowie 
pp. Stanisław Osiecimski i Czesław 
Makowski. W przystępnej formie pro» 
wadzono wykłady o hodowli bydła 
rogatego, karmieniu krów mlecznych 
następnie o uprawie okopowych, łu- 
binu, seradeli, a wreszcie © sposo- 
bach ulepszania łąk. Wykłady uroz- 
maicono przezroczami. Dowodem za 
interęsowania, jakie wykłady te wzbu- 
dzały wśród rolników, może służyć 
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to, że sale wykładowe były zazwy- 
czaj przepełnione. Szy 

W pow. Wileńsko-Trockim następ" 
ne kursa rolnicze odbędą się we wsi 
Wiciuny, nad granicą litewską, w dn. 
17, 18 i 19 stycznia i w nieustalo- 
nych jeszcze ostatecznie terminach 
w Mickunach oraz Rudominie. 

— Kursa rolnicze w Sołach. 
Kursa rolnicze w m. Sołach pow. 
Oszmiańskiego, zorganizowane przez 
Związek Kółek Rolniczych ziemi Wi- 
leńskiej przy poparciu Sejmiku Osz- 
miańskiego, odbyły się od 28 do 
30 grudnia 1924 r., ściągając liczne 
grono okolitznych rolników, intere- 
sujących się postępem wiedzy rolnej. 

Tematy, poruszone przez pp. pre” 
legentów (Stalińskiego, Popowa i O- 
sieclmskiego), były bardzo żywotne 
i ciekawe, wywoływały dużą ilość za- 
pytań ze strony słuchaczów, liczba 
których codziennie się zwiększała. 
Kursa objęły krótki wykład: o rasach 
i hodowli bydła rogatego, o meto- 
dach ulepszania te hodowli, hodowię 
koni i świń, uprawę okopowych, past" 
wisk i roślin pastewnych, pomoc przy 
cieleniu się krów oraz pierwsza po- 
moc przy najpospolitszych chorobach 
żywego inwentarza. 

W celu lepszego zapoznania rol: 
ników z lepszemi sposobami kultury 
rolnej i ulepszanią stanu hodowli 
bardzo pożądanym byłoby, gdyby 
z podobnego rodzaju kursów korzy- 
stać mogła jaknajwiększa ilość na- 
szych wsi i miasteczek. 

— Nieszczęśliwy wypądek. Wczo- 
raj 0 g. 11-ej wystrzałem z rewolwe- 
ru ranił się ciężko st. posterunkowy 
komendy policji w Święcianach Ka- 
rol Bartyńson, liczący lat 32. 

Strzał spowodowany został wsku- 
tek nieostrożności. 

Rannego przewieziono do szpitala 
w Wilnie. 

— Pożary. We wsi Uchany gm. 
Janiskiej spłonęła łaźnia Michała Cze- 
chowicza. 

Podpalacza Władysława Biala, mie- 
szkańca wsi Kłaczkowo, policja are- 
sztowała t oddała władzom sądowym. 

— Z Dzisny donoszą, iż wskutek 
nadmiernego napaleniu w pięcu spa- 
а się łaźnia Antoniego Zdrojewskie- 
go oraz znajdujący się w niej len 
Filipa Prystawki. Straty wynoszą 
1215 zł. 

Zemsta bandytów na 
sprzymierzeńcach. 
W swoim czasie „Kur. Wil.” do- 

nosił o napadzie bandyckim na dom 
niejakiego Rudaka, zamieszkałego wa 
wsi Borsuki, gm. Chocieńczyckiej. 

Obecnie, po przeprowadzeniu do- 
chodzenia, otrzymujemy sensacyjne 
szczegóły. 

Rodzina Rudaka, prowadząca 
handel z Rosją, utrzymywała stosun- 
ki z bandą Kudrjaszewa, która nie- 
legalnie szmuglowała towary, oraz 
dokonywała napady rabunkowa w 
okolicach. 

Przyjeźń była tak zażyła, iż Ru- 
dak dostarczał ukrywającej się w 
lesie bandzie żywność. 

Najwidoczniej przez zemstę ban- 
dyci postanowili rozprawić się z Ru- 
dakiem. 

Po osaczeniu domu bandyci ste- 
roryzowsli domowników. Rudeka i 
jego służącego usiłowali uprowadzić 
do Rosji, lacz ci zdołali wyrwać się 
im i zbiec. R 

W czasie napadu córka Rudaka, 
Katarzyna starała się odeprzeć ban- 
dytów i w tym celu siekierą zamie- 
rzyła się na jednego zs zbirów. 

Bandyci dali dwa strzały, które 
położyły trupem Katarzynę oraz jej 
brata Jana. 

Następnie bandyci zrabowali rze- 
czy i zbiegli do Rosji przekraczając 
sz pomiędzy słupami nr. 515 i 

Dochodzenie doprowadziło do u- 
jęcia 8 podejrzanych o udział w mor- 
derczym napadzie. 

Aresztowanych oddano do dyspo* 
zycii sędziego śledczego.   

WSE EMS KAT 

Z kraju i zagranicy. 
Z CAŁEJ POLSKI. 

— Uczczenie pamięci M. Abra- 
mowicza. Na skutek uchwały Wal- 
nego Zgromadzenia Koła Warszaw. 
Związku Bibljotekarzy, zapadłej w dn. 
8 b. m., Zarząd Koła (gmach Bibljo- 
teki Publicznej) dla uczczenia pamię- 
ci członka swego, š. p. Marjana 
Abramowicza, otworzył listę składek 
w celu ufundowania bibljateczki im. 
Zmarłego z dziedziny sztuki i ofiaro- 
wania jej Bibljotece Publicznej, któ: 
rej zmarły od początku jej istnienia 
okazywał stałą pomoc. Książki będą 
opatrzone odpowiednim ex-libris' em. 

Wypełnienie  deklaracyj 
dziennikarskich. Min. Spraw Wewn. 
wydało rozporządzenie polecające w 
deklaracjach składanych przez redak- 
torów i wydawców czasopism w 
myśl przepisów prasowych, ścisłe 
zapisywanie imion i nazwisk zgodnie 
z legitymacjami osoby podpisującej 
deklarację. Tytuły czasopism w języ 
ku żydowskim (żargonie) mają być 
pisane ściśle według pisowni polskiej, 
nie jak dotychczas według niemiec- 
kiej. 

— Utworzenie prawosławnego 
wydziału teologicznego. Senat u- 
niwarsytetu warszawskiego powierzył 
opracowanie projektu organizacji wy- 
działu teologji prawosławnej specjal- 
nej komisji, w której skład weszli: 
rektor prof. Krzysztalowicz, prof. 
Jarra, prof. Kabalski, prof. Parzyzin- 
ski, prof. Makowski i prof. Nich. 

Dowiadujemy się również, że ks. 
metropolita Dyonizy objął już obo- 
wiązki prof. zwyczajnego na katedrze 
teologji duszpasterskiej wymienione- 
go wydziału i jednocześnie został 
kuratorem tego wydziału. Ewentual- 
nie wykłady mogłyby się rozpocząć 
jeszcze w bieżącym semestrze. 

— Ustawa samorządowa. Bnia 
24 b. m. odbędzie się pierwsze w 
tym roku posiedzenie zarządu Związ- 
ku miast, na którem nastąpi odczy* 
tanie projektu ustawy samorządowej 
z uwzględnieniem zmian, dokona- 
nych w projekcie przez komisję za: 
rządu Związku. Omawiana też bę- 
dzie sprawa załatwienia przez czyn- 
niki ustawodawcze tej pilnej dla sa: 
morządów sprawy. Porządek posia- 
dzenia zawiera nadto sprawę noweli- 
zacji ustawy o tymczasowem uregu- 
lowaniu finansów komunalnych. 

Poruszone być mają sprawy wy: 
danych już rozporządzeń 0 ustano- 
wieniu delegatów rządowych przy 
samorządach io dostosowaniu płac 

urzędników komunalnych do płac 
urzędników państwowych. W swoim 
czasie zarząd Związku miast zwalczał 
projekty tych rozporządzeń. 

— Premjowa; Pożyczka Dola- 
rowa. Rok bieżący przynosi stale 
wzrastające zapotrzebowanie obligacji 
Premjowej Pożyczki Dolarowej, co 
pozwala mniemać, iż do końca kwar- 
tału cała emisja obligacji tej pożyczki 
zostanie rozkupiona, a nabywcy ich 
będą mieli całkowitą szansę wygra- 
nia wszystkich przez ustawę przewi- 
dzianych premii. 

— Obowiązek legitymowania 
się przy odbiorze pieniędzy w 
P. K. O. W calu zapobieżenia nadu- 
życiom, jakie zdarzają się przy wy* 
płatach doraźnych z książeczek о- 
szczędnościowych P. K. O., generalna 
dyrekcja poczt i telegrafów zarżą- 
dziła, aby osoby, zgłaszające się po 
doraźne wypłaty z książeczek oszczęd- 
nościowych P.K.O., a nieznane urzę- 
dowi pocztowemu legitymowały się 
w analogiczny sposób jak w urzędach 
pocztowych przy wypłatach przeka: 
zów pocztowych. Znamiona legity- 
macji osób zgłaszających słę po do- 
raźne wypłaty z książeczek oszczed- 
nościowych P. K.O. urzędy pocztowe 
będą notować na odwrotnej stronie 
dowodu wypłaty. Za wszelkie straty | 
z powodu niestosowania się do ni- 
niejszego zarządzenia urzędnicy pocz- 
towi będą materjalnie odpowiedzialni. 

— „Kościół* i dolary. „Ilustro= 
wany Kurjer Cedzienny” donosi, że 
czynione były starania o legalizację 
„amerykańskiego kościoła narodo- 

. . 

  

wego” w Polsce, W sprawie tej mia- 
ły być prowadzone pertraktacje z 
premjerem Grabskim. Od legalizacji 
tej rzekomo uzaležniono pożyczkę 
52 miljonów dolarów (?). P. Grabski 
w odpowiedzi miał wskazać na to- 
czące się obecnie rokowania między 
Watykanem a Polską o konkordat i 
na niemożliwość podobnej legalizacji. 

— Nadużycia poborowe. Gabi: 
net Ministra Spraw Wojskowych w 
związku z notatkami, które pojawiły 
się w ostatnich dniach w pismach w 
sprawie nadużyć poborowych Fuks— 
Zapłatyński, podaje co następuje: 

Natychmiast po ujawnieniu nad- 
użyć popełnionych przez niektórych 
oficerów korpusu sanitarnego przy 
przeprowadzaniu poboru popisowych, 
polecił p. Minister Spraw  Wojsko- 
wych podległemu sobie urzędowi 
prokuratorskiemu jak najenergiczniej- 
sze przeprowadzenie śledztwa prze- 
ciw wszystkim osobom wojskowym, 
wmieszanym w.tę sprawę. Ponieważ 
w sprawie tej wdrożono równoczes* 
nie w sądzie cywilnym karnym w 
Warszawie śledztwo przeciw osobom 
cywilnym, p. Minister Spraw Wojsko- 
wych polecił Naczelnemu Prokurato- 
rowi Wojskowemu spowodowanie 
odstąpienia sprawy karnej osób woj- 
skowych sądowi cywilnemu karnemu 
do łącznego traktowania. Zaznaczyć 
przytem trzeba, że niezależnie od 
ujawnienia afery poborowej Fuks — 
Zapłatyński, p. Minister Spraw Woj- 
skowych wydał zarządzenie poddania 
ponownym oględzionom lekarskim w 
P. K. (U. tych poborowych, którzy u- 
przednio zostali ze względu na stan 
zdrowia zwolnienia od służby  woj- 
Skowej. 

— Wielki proces komunistycz- 
ny w Łodzi. W Łodzi rozpoczął się 
wielki proces przeciw 16 komunistom, 
oskarżonych o należanie do KPRP., 
oraz o rozpowszechnianie doktryn, 
zmierzających do obalenia istnieją 
cego w Polsce ustroju społecznego. 
Większość z nich, to inteligenci i 
półinteligenci, znani z akcji wybor 
czej do Rady miejskiej na rzecz listy 
Związku proletarjatu miast i wsi. Ża- 
den z oskarżonych, z wyjątkiem Ma- 
jewskiego, nie przyznaje się do winy, 
tłumacząc obecność swoją na kon- 
spiracyjnem zebraniu bądź zbiegiem 
okoliczności, bądź nieświadomością 
o celu i charakterze zebrania. 

— Zakazane lokale w War: 
szawie. Komenda m. Warszawy ро- 
daje do wiadomości spis lokali, za- 
kazanych dla osób wojskowych, a 
mianowicie: „Promenada”, „Marce- 
lin”, „Sielanka”, kabaret „Renaissan- 
ce”, ul. Nowy Świat, cukiernia „Maffe” 
ul. Jasna, cukiernia „Wiśniewskiego” 
ul. Marszałkowska, kabaret „Moulin- 
Rouge” ul. Marszałkowska. 

— Pożar w „Pocisku”. W fa- 
bryce amunicyjnej „Pocisk” w Rem- 
bertowie od iskry z komina zapalił 
się dach drewniany w budynku miesz- 
czącym t. zw. glijownię. Pożar w 
ciągu kilkunastu minut ugasiła miej- 
scowa straż ogniowa. 

Z ZAGRANICY. 

— Ofiary rządów „czrezwy- 
czajki”. „Daily Express" donosi, że 
według doniesień statystycznego biu- 
ra politycznego Rosji sowieckiej rząd 
bolszewicki w ciągu 9 miesięcy ub. r. 
uwięził 89,000 osób, które następnie 
bez postawienia przed sądem zesłał 
do obozów koncentracyjnych, następ- 
nie 1415 postawił przed sąd, które 
również zesłano do obozów koncen- 
tracyjnych. 40 proc. zesłanych są to 
robotnicy, 28 proc. burżuazja, 17 
proc, włościanie, 13 proc. antyrewo- 
lucjoniści i 2 proc. spekulanci. Wy: 
słanych na Sybir nie uwzględnia się. 

— Katastrofalna mgła w Pary- 
żu i Londynie. Onegdaj zapanowała 
w Paryżu niesłychanie gęsta mgła. 
w godzinach przedpołudniowych w 
Paryżu było tak ciemno, ża musiano 
wszystkie latarnie na mieście 'zapalić, 

Ruch kolejowy jest częściowo 
wstrzymany, Wydsrzyły się liczne 
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zderzenia wozów, 
mochodów. Dużo osób zostało po- 
turbowanych przez  przejeżdżające 
ulicę powozy i auta. 

Z innych stolic zachodniej Europy 
również donoszą o podobnej mgle. 
W Anglji mgła stanowi istną kata- 
strofę. Obliczono, że Londyn na 
skutek sparzliżowania życia gospo* 
darczego przez mgłę, oraz spowodo- 
wane z jej przyczyny wypadki, po- 
nosi dziennie miljon funtów szkody. 

Prócz tego gęsta mgła spowodo- 
wała cały szereg wypadków kolejo- 
wych w Holandji, Belgji i Francji. 

Pod Gandawą wskutek zderzenia 
osobowego pociągu z towarowym, 
39 osób odniosło ciężkie rany. 

Na dworcu w Lugdunie pociąg 
osobowy wpadł na zaporę; 27 pasa- 
żerów rannych. 

Zegluga na morzu Półnccnem i 
kanale zupełnie przerwana. 

— Niebezpieczny sejm w Tu- 
ryngji. W sejmie turyngskim przy- 
szło do krwawej bójki między komu- 

  

  

tramwajów i sa: | 

KURIE R 

nistami a nacjonalistycznym posłem 
| Otto. Poseł ten został tnk ciężko po” 
raniony, że musiano go odwieźć do 
domu. Powodem miało być prowo- 
kacyjne wystąpienie pewnego posła 
komunistycznego. 

— Deszcz przy pomocy elek- 
tryczności. Znany fizyk angielski 
Lodge oświadczył w jednym ze swo- 
ich referatów, że przy pomocy wiel- 
kiego nepięcia prądu elektrycznego 
można spowodować deszcz. Ma to 
wielkie znaczenie dla angielskich 
warunków atmosferycznych. 

— Odkrycie archeologiczne w 
Bułgarji. Z Sofji donoszą: w okoli- 
cach Plewny dokonano znamiennego 
odkrycia archeologicznego. Znalezlo- 
no skarb, który skład się z 11 sta. 
rożytnych waz wagi 12 kg. Wazy te 
służyły celom religijnym. Większość 
z nich posiada ornamenty orjentalne. 
Wazy oddane zostały muzeum naro 
dowemu w Sofji, gdzie będą zbada- 
ne przez fachowców. 

— Póżar historycznego pałacu     
  

МЕН КТ 

w Rzymie. W Palacco Rospigliosi 
wybuchł pożar. Pałac ten jest poło- 
żony naprzeciw Kwirynału. Król 
włoski i następca tronu byli na miej- 
scu pożaru i kierowali akcją ratun- 
kową. Pożar wybuchł rano, a do- 
piero około godz. 4 pop. zdołano go 
ugasić. Wiele dzieł sztuki zostało 
zniszczonych doszczętnie. 

  

Rozmaitošci. 
Początek Karjery Dziennikarskiej. 

  

Pismo Nowo-Jorskie „Saturday Revue“ 
podaje ciekawe zdarzenie z życia jednego 
z najwybitniejszych dzisiaj dziennikarzy an- 
gieiskich. 

We wczesnej młodości przybył on ze 
Szkocji de Londynu z zamiarem poświęce- 
nia się zawodowi dziennikarskiemu. Mimo 
usilnych starań nie mógł znaleść zajęcia 
w żadnej redakcji i rezpaczony udał się 
do urzędu pocztowego na Fleet-Street, aże- 
by napisać do ojca list z prośbą o pienią- 
dze na powrót. Pisząc list ten ujrzał na 
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puipicie dużego czarnego kota i wpadł na 
pomysł podania mu znaczka pocztowego 
do zwilżenia językiem. Kot zwabiony słod- 
kawym zapachem kleju istotnie polizał 
znaczek, a pomysłowy młodzieniec napisał 
natychmiast na kilku blankietach telegra- 
ficznych notatkę dziennikarską o niezwy- 
kłym kocie, wytresowanym specjalnie do 
maklejania marek dla wygody publiczności. 
Notatka wywołała duże zainteresowanie, 
urząd pocztowy zapełnił się reporterami,. 
fotografami | zaciekawioną pnbiicznością, 
towarzystwo ochrony zwierząt interwen- 
jowało w obronie kota, zaś młody dzienni- 
karz uzyskał posadę w redakcji dużego 
pisma. 

  

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

CEEP SOP ZTZOTTOTTE ZORY "TZ WNE САН 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Sp:c. płuc i żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—71/2 wiecz, 

Ul Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

Dr.1. KACEW KOSMETYKA LE- 
KARSKA. Usuwanie włosów na twarzy. 

  

Cheroby WŁOSÓW,   Wileńska 25, Przyjmuje od 10—2 i 4—7. 

  
  

PCA „HELIOS“ Ponieważ wyświetlany przez nas gigantyczny film cieszy się olbrzymim powodzeniem i wiele na „Piccadilli“ 

uł. Wileńska 38. osób nie zdążyło go oglądać, film ten pozostaje nieodwołalnie tylko na dziś Ui WIELKA 42. 

"FILM Świąra DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ "ozn s Zjawisko oszałamiające i wstrząsające! 
Kto nie widział tego arcydzieła—ten nic nie widział. 
  

KINO- 
TEATR „PO LO NJ A“ 

Mickiewicza 22, Dyrekt. G. Slepjan   

Dziś wybitny sziagier 
sezonu! KOBIETA i PIENIĄDZ dramat współczesno-salonowy w 7 aktach. Znakomity odtwórca roli 

Winicjusza w obrazie „Quo Vadis", Alfons Fryland | urocza pięk- 
na Elka Brink w rolach głównych. Wspaniała wystawa! Najnowsze tualety! Zajmująca treść! 

  

Wilno, ul. Wielka 42. 

B-cia ALSZWANG | 
SP. AKC. Telef. 822. 

  

  

Ponad 1000 par 

ucików i półducików damskich 
oraz pantofli rannych 

sprzedajemy 

z ustępstwem 

od 20 do 50%. 
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DIH. „Karsakosow“ !!. Sadowa6 
nadszedł 

duż najlepszej jakości. 
Ki iaspoóść m a rg a ry n y aus 5 wszędzie. 
  

Poznaj siebie. Kim jesteś? 
Kim być możesz? Charakter, 
zdolności, przeznaczenie. Je- 
żeli cł brak energji, równo” «a 
wagi, jeżeli nie wiesz, jak 
żyć, postępować, aby zwy- š 
cięsko przeciwstawić się lo- 
sowi, zwróć się do p. Szyl- 
iera Szkolnika, znawcy 
dusz, Autora prac nauko- 
wych. Nadeślij charakter pis- 
ma swojego lub zainterėso- 
wanej osoby, napisz rok, 
miesiąc, urodzenie, kawaler, 
żonaty, wdowiec, ile osób 
najbliższej rodziny, na tych 
danych otrzymasz listem po- 
leconym naukową szczegó- 
łową analizę charakteru, o- 
kreślenia ważniejszych zda- 
rzeń życiowych, odpowiedzi 
na szczerze zadane pytania, 
również horoskop ułożony 
przez słynne medjum Miss 
Evigny. Analizę - horoskop 
wysyła się po otzymaniu 3 
złotych. Jeżeli wziąć pod 
uwagę, że wykonanie analizy 
wymaga poważnej umysło- 
wej pracy, koszta ogłoszeń, 
pocztowe, elc., wyżej ozna 
czona suma nie jest zbyt 
wysoka. Osobiście przyjmuje 
od 12—7 pp. Doświadczenia 
naukowe p. Szyllera - Szkol- 
nika, zaszcycone chwaleb- 
nymi proetokułami neuko- 
wych Tow. Warszawy šwla- 
dectwami najwybitniejszych 
powag świa'a lekarskiego i 
odezwami prasy. Książki 
nadzwyczaj ciekżwej treści 
naukowo-pouczającej. Kata- 
log ilustrowany dźrmo. Na 
przesyłkę dołączyć znaczek 
pocztowy. Adres: Warszawa, 
Psycho - Grafolog Szyller - 
Szkolnik, Piękna 25, pokój 
14. Tel. 506-09. 

ГУ ЗОЕ 
mogą znaleźć chłopcy 
przy sprzedaży gazet. 
Zgłaszać się o godz. 3 
ppoł do Druk. „Lux” 

Żeligowskiego 1. 

  

SZAFY, 

  

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

M. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjainość : KOSTJUMY 

i PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki są 
przyjmowane ze zniżką do 

50 proc. 

KREDENSY, 
STOLY, 

LOŽKA 

po cenach konkurencyjnych poleca 

į 

MALARZ || 
pokojowy i szyldów E 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i 
w zakres malarstwa i szyldów wchodzące. 

СТОЕБ ИНЕ НБО 

wykonywa wszelkie roboty 

  

й e 
Biuro ReklamoweB 

St Grabowskiego B 
w Wiinie, ul. Micklewicza róg Garbarskiej DB 

2 3 telefon 82 B 

przyjmuje ogloszenia do „Kurjera mp 
Wilenskiego“ i do wszystkich bez pg 
wyjątku pism, wychodzących w Wilnie. pp 

Warunki najbardziej dogodne. 
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Biuro podań 
i przepisywań na maszynach 

St. Grabowskiego 
Wilno, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, 

telefon 82 

przyjmuje wszelkie przce 
w powyższym zakresie. 

  

KOMPL TY MEBLI 
KUCHENNYCH, STOŁOWYCH, 
SYPIALNYCH, SALONOWYCH 

oraz 

FOTELE, 
OTOMANY; 

BIURKĄ, . 
KRZESŁA, 

DOM HANDLOWY 

S. Ogórkiewicz i S-ka 
Zawalna 30, telefon 804. 

Sprzedaż NA RATY i za gotówkę. 

PORE AST UNS STAI INN KAS ESRT DTD PEDSKŁ 
  

Wydawca w imieniu wspówłaścicieli Aleksander Kleczkowski. Druk. „Lux”ul. Żeligowskiego 1. 

    

  

     


